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YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahilik Haftası Kutlamaları
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve
diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“e) Resmi Tören: Ahilik Haftası içerisindeki bir günde Kırşehir ilinde Bakanlık tarafından hazırlanan ve
uygulanan programı,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Mayıs” ibaresi “Eylül” şeklinde
ve maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Kırşehir ili kutlamaların merkezidir. Burada yapılacak yedi günlük resmi kutlama programı içerisinde yer
alan resmi tören Bakanlık tarafından, diğer tüm etkinliklere ilişkin program Komite tarafından hazırlanır ve uygulanır.
Buradaki kutlamalara diğer illerdeki esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerinin temsilcileri de katılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Kırşehir’de gerçekleştirilecek
etkinliklerin giderleri” ibaresi “Kırşehir’de Komite tarafından hazırlanan ve uygulanan programın giderleri” şeklinde,
üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.
“(3) Resmi tören dışında Kırşehir’de gerçekleştirilecek tüm etkinliklere ilişkin bütçe, Komite tarafından yapılır
ve Kurulca onaylanır. Onaylanan bütçe dâhilinde harcamalar Kırşehir Valisi ya da görevlendireceği vali yardımcısı
başkanlığında, Kırşehir Ticaret İl Müdürü, Kırşehir Belediyesi, TOBB, TESK ve TESKOMB temsilcilerinden oluşan
harcama komisyonu tarafından gerçekleştirilir.”
“(7) Ahiliğin yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması, Ahilik kültürü ve teşkilâtı hakkındaki bilimsel araştırma ve
incelemelerin izlenmesi, ulusal veya uluslararası olmak üzere; seminer, çalıştay, konferans, panel, eğitim-öğretim ve
tanıtım programı gibi faaliyetlerin düzenlenmesi veya bu faaliyetlere katkı sağlanması, Ahilik konusunda projeler
yürütülmesi ve yayın çıkarılmasına ilişkin giderler TOBB, TESK ve TESKOMB tarafından eşit olarak karşılanır. Buna
ilişkin bütçe Kurulca onaylanır.”
“(8) Bakanlık tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanan resmi tören programına ilişkin harcamalar,
Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü veya en az Daire Başkanı düzeyinde görevlendireceği bir temsilcinin
başkanlığında TOBB, TESK ve TESKOMB temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından gerçekleştirilir. Bu harcamalar
TOBB, TESK ve TESKOMB tarafından eşit olarak karşılanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Nisan, Haziran” ibareleri
“Mayıs, Ağustos” şeklinde, maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki (ğ)
bendi eklenmiştir.
“e) Ulusal veya uluslararası olmak üzere; seminer, çalıştay, konferans, panel, eğitim-öğretim ve tanıtım
programı gibi faaliyetlerin düzenlenmesine veya bu faaliyetlere katkı sağlanmasına, Ahilik konusunda projeler
yürütülmesine ve yayın çıkarılmasına karar vermek,”
“ğ) Bakanlık tarafından hazırlanan Resmi Tören programını onaylamak.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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