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ilgi: Antalya Ticaret il ı,ııdırlıgı'nü n 11/OB/2O21 tarih ve 6625854O sayılı yazısı

Antalya Ticaret Müdürlüğü'nün ilgi yazısında; "13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında 34
üncüsü kutlanacak olan Ahilik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, Kırşehi/de bir Ahiler Çarşısı
kurulacağı, kurulacak olan çarşının 7 gün 5üre ile açık kalacağı, çarşıya B1 ilin ön plana çıkmış
zanaat temsilcisinin ürünleri ile katılımlarının hedeflendiği, katılımcıların ekte yer alan

şartnameye uygun olarak belirlenmesi gerektiği, her ilin en çok bir esnaf ile temsil edileceği,

çarşıya katılım sağlayacak esnafların ürünlerini sergileyerek satışını gerçekleştirebilecekleri,
katılımcılardan satış ve tanıtım için herhangi bir ücret alınmayacağı, sadece yol, konaklama ve
yemek giderlerinin katılımcılar tarafından karşılanacağı" belirtilmektedir.

Bu itibarla ekteki şartnamenin incelenerek uygun görülen adaylannızın 3 Eylül 2021
tarihi mesai bitimine Birliğimize bildirilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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: E-9325 6241 -429-0006625 8540
: (Kep) Ahiler Zanaat Çarşısı

İlgi : 09.08.2021 tarihli ve E-89238226-429-00066194827 sayılı yazı.

İlgide kayltlı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Gene1 Müdürlüğü'nün yazısı ekinde gönderilen

Kırşehir Ticaret il Müdürlüğü'nün 09.08.2021 tarihli ve 66141040 sayılı yazısında; "13-19 Eylül 2021

tarihleri arasında 34.'sü kutlanacak olan Ahilik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde, Kırşehir'de bir Ahiler

çarşısı kurulacağı, kurulacak olan çarşının 7 gün süre ile açık kalacağı, çarşıya 8l ilin ön plana ÇlkmıŞ

zanaat temsilcisinin ürünleri ile katılımlarının hedeflendiği, katılımcıların ilişikte yer alan şarlnameye

uygun olarak tavsiye mektubu ile belirlenmesinin gerektiği, her ilin ise en çok bir esnaf ile temsil

edileceği, çarşıya katıllm sağlayacak esnaflarrn yerel iirünlerini sergileyerek satışlnl

gerçekleştirebilecekleri, katılımcılardan satış ve tanltım için herhangi bir ücret alınmayacağı, sadece Yol,

konaklama ve yemek giderlerinin katılımcılar tarafindan karşılanacaği' bildirilmiştir.

Bu itibarla, ilimizde öne çıkmış zanaatkarların olması halinde iı Mıiaıirıugtlmüz ile ivedi olarak

irtibata geçilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Halil ÖZŞAHAN
Ticaret İl Müdürü
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|- Ahl|er Zanaat Çarşısı Kırşehir Ticaret il Müdtirlüğü Yazısı (1 Sayfa)

2- Ahi|er Zanaat Çarşısı Tavsiye Mektubu (1 Sayfa)

3- Ahiler Zanaat Çarşısı Zanaatkarlar Çarşısı Şartnamesi (1 Sayfa)

lJu belgc giileı]|ic]eklİİtik iln/il ilc im,,altİnll§l]l

lanra Kodu: Bl6E,l754-50B5-4905-A5 A l -F50l D052DA97 https r/w,\ı,w. turk iy e.gov.tr^icaİerbakanl i gi-ebys
l]elge Doğnı
Adres: Güvcnlik Mah, Vatan Bulv. Ata Iş MerkeziNo:2 Kat:3 Ayrınılı bilgi için:

Mustafa ŞAHiN
V.H.K,i,

Muİatpaşa/Antalya
Telef'on No: 0242 243 88l2 / l35 Faks No: 0242 243 88 l5
e.Posta: mustafa.sahin@gtb, gov,tr

iıternet Adresi: wwı,,ticaret.gov.tI
KF.P Adİesi:

IcIelbn No: 0242 243 88 l2 i l35

ANTALYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALAR] BiRLİĞÜNE



T.c, TiCARET BAILA.ıT,IGI KJR§EHiR TICARİT İL MÜDt RLUĞÜ
Trih] tı9io8i202 l
sıy: E_6l ]90905-.ı29-00066 14 l040

T.C.
KIRŞEHiR VALiLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sal,ı
Konu

F,-61390905 -429-00066 1 4 1 040
34. Ahilik Haftası Ahiler Zanaat Çarşlsı

TiCARET BAKANLIĞINA
(Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü)

l3-t9 Eylül 202l tarihleri arasında kutlanacak olan 34. Ahilik Haftası Programı kapsamında
kutlama alanında 7 gün süre ile açık bulunacak olan Ahiler Zanaat Çarşısı" kurulacaktır. Bu çarşıda 8l
ilimizin birer zanaat temsilcisinin o ilin ön plana çıkan ürünleri ile katılımı hedeflenmektedir. Her ilimiz
en çok bir esnaf ile temsil edilecektir. İllerden gönderilecek esnaflarımız bu çarşıda hem yerel ürünlerini
tanıtacaklar hem de ürün saışı yapacaklardır.

Katılımcı esnaflara verilecek olan satış ve tanıtım stantları için herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Yo[, konaklama ve yemek giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır.

Ahilik Haftası içerisinde yapılacak olan bu çalışmaya 8l ilimizden katılım sağlanması için Ticaret

İl Müdüdükterimizin ESOB Başkanları ile iş birliği halinde yerel esnafa gerekli duyuruyu yapması,

başvurular araslndan Ahilik ruh ve felsefesine uygun biçimde ekli şartname doğrultusunda bir esnafın

belirlenmesi ve belirlenen esnafın ekli tavsiye mektubu ile birlikte 12 Eylül 2021 tarihinde ürünleri ile

birlikte ilimizde olacak şekilde gönderilmesinin sağlanması için 8l ll Müdürlüğüne konunun duyurulması

hrısunda;

Gereğini arz ederim.

Adnan KAYIK
Vali a.

vali yardımcısı

Ek:
1- Program Şartnamesi
2- Tavsiye Mektubu
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1 . 81 Ticaret İl Mlldtlrli-lgtlne duyuru yapılmak sureti ile her ilden en fazla 1 tane
zanaatkdr/esnafın katılımı sağlanacaktır.

2. İlleri temsilen etkinliğe katılacak olan zanaatkarlar o ilin ön plana çıkmış o|an zanaat
ürünleri ile programda 1emsil editeceklerdir. iÖmeğin; Samsun'dan katılacak bir
esnafımız Hatay'ın künefesi ile programa katılamayacaktır.)

3. Zanaai Çarşısındaki stant çadırların kirası kutlama programı bütçesinden karşılanacağı
için katılımcı esnaftan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ücret talep
edilmeyecektir.

4. Katılımcı esnafların yol, konaklama ve yemek giderleri kendileri tarafından
karşılanacaktır.

5. Kurulacak Ahiler Zanaat Çarşısı ile ilgili her İl Ticaret Müdürlüğü ESOB
Başkanlıklarıyla iş birliği halinde kendi illerinde gerekli duyuruları yapıp başvuruları
alacaklardır.

6. Yapılacak başvurular o ilin Ticaret İü Mild1,irti ve ESOB Başkanı ile birlikte
değerlendirilecek. ili temsil etmeye uygun görülen kaıılımcı esnaflara Ticaret ll
Müdürünün ve ESOB Başkanının ortaklaşa imzaladığı Katılım Tavsiye Mektubu
verilerek gönderilecektir.

7. Ticaret İl Mtldilrll ve ESOB Başkanının birlikte imzalayacağı tavsiye mektubunu ibraz
etmeyen hiçbir temsilci esnaf stantlara yerleştirilmeyecektir.

8. Kurulacak olan 81 standın 81 ilden gelecek olan katılımcılar tarafindan doldurulması
hedeflenmekle birlikte boş kalan stantlar istekli olan Kırşehir esnafları arasında kura

çekilmek suretiyle doldurulacaktır.

9. Katılımcı esnaflar stantlara yerleştirilirken sahneye sağ taraftan en yakın olan stanttan

başlamak üzere illerin plaka numaralarına göre yerleştirme yapılacaktır.

1 0. İllerimizden gönderilecek temsilci esnafların ve zanaat kollarının belirlenmesinde Ahilik
ruh ve felsefesine uygunluk şartı dikkatten uzak tutulmayacaktır.

1 1 , Ticaret Müdürlükleri tarafindan ESOB Başkanlıkları işbirliği ile belirlenen
katılımcı/temsilci esnafların işletme adları, işletmeci ad ve soyadları, vergi numaraları

ve bağlı bulundukları odadaki kayıt numaraları en geç 7 Eylül 2021 tarihinde Kırşehir
Ticaret İl Müdürlüğüne e-posla yolu ile bildirilecektir.

34. AHiLİK HAFTASI AHiLER ZANAAT ÇARŞISI ŞARTNAMEsiDİR


