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KAYSERİ TİCARET ODASI HAFTALIK E-BÜLTEN 
17 – 23 MAYIS 2021 

 
 

Başkanımız Ömer Gülsoy yaptığı 
açıklamada,”17 günlük tam kapanmanın 
ardından Normalleşmeye kademeli olarak 
geçmemiz, çarklarını döndürmekte 
zorlanan üyelerimizin çilesini daha da 
uzattı. Pandemi nedeniyle dayanacak 
gücü kalmayan üyelerimize acilen destek 
verilmesi elzem olmaya devam ediyor. 
Üyelerimize;  

➡Direk nakdi destek 

➡Faizsiz kredi ötelenmesi 

➡Faizsiz yeni kredi 

➡Vergi ve SGK Prim borçlarının silinmesi  

➡Kamuya mal ve hizmet sağlayan 

firmaların ödemelerinin yapılması 
gerekmektedir. “ ifadelerini kullandı.     

 

Başkanımız Ömer Gülsoy yaptığı 
açıklamada, ”Aylardır sıkıntı çeken her 

sektörümüz gibi yeme-içme sektörümüz 
için de düzenleme yapılmasını açık 

havada hizmetlerine başlamaları 
gerektiğini, bu konuda gereğinin 

yapılmasını üyelerim ve tüm yeme-içme 
sektörü adına Kayseri Ticaret Odası olarak 

talep ediyoruz.” İfadelerini kullandı.  
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Toplantısı Ömer Gülsoy başkanlığında 
gerçekleştirildi.Üyelerimiz tarafından 
iletilen sorun ve talepler ile gündem 

maddeleri görüşülerek karara bağlandı. 
Alınan kararların şehrimize ve üyelerimize 

hayırlı olmasını dileriz. 

 

 

KOBİ ve girişimcilerimize destek için Hibe 
+ Nefes Kredisi imkanı sağlayan 

Cumhurbaşkanımız Sn.  
Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımız  
Lütfi Elvan, Mehmet Muş ve bu yönde 

yoğun girişimlerde bulunan TOBB 
Başkanımız  

Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederiz. 

Başkanımız Ömer Gülsoy yaptığı 
açıklamada,”Biz her konuda kobilerimiz 
için her türlü gayreti göstererek şimdiye 
kadar ki tüm nefes kredi ve hibelerde 
üzerimize düşen sorumluluğu yerine 

getirdik bundan sonrada tüm çabamız 
esnafımızın geleceği ticaretin carklarinin 
dönmesi için çalışmaya devam etmek.” 

İfadelerini kullandı.  
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Başkanımız Ömer Gülsoy, TV Kayseri'de 
Hafize Dörtler'in sunduğu 'Kayseri 

Konuşuyor' programının Canlı Yayın 
konuğu oldu. Cumhurbaşkanımızın 

açıkladığı destek paketini değerlendirdi.  

Odamızda, Koronavirüsle mücadele 
kapsamında TSE Denetçisi Çağatay 

Gönültaş tarafından COVID-19 Güvenli 
Üretim ve Hizmet Belgesi yenileme 
denetimi gerçekleştirildi.  Aldığımız 

tedbirler yerinde incelenerek başarıyla 
uygulandığı tespit edildi. Belgemiz 

yenilendi. 

 

 

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Gülsoy 

 , 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı kutladı. Detaylar için 

tıklayınız.  

https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/kto-baskani-gulsoydan-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayrami-mesaji
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Başkanımız Ömer Gülsoy, İhlas Haber 
Ajansı (İHA)’na Sayın 

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni 
destekleri değerlendirdi.  

Değerli basın mensuplarımıza ziyaretleri 
için teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar 

diliyoruz. 

 

 

Destek kapsamında olmayan 
işletmelerimiz için yeni bir destekleme 

paketinin hayata geçirilmesini talep ettik.  

İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması 
Ödül Töreni öncesi Valimiz Sayın Şehmus 

Günaydın’ı, Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’ı, İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Bilal Yılmaz 

Çandıroğlu’nu ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlerimizi ağırladık. 
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İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıl 
dönümü ve 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" 

olması dolayısıyla Odamız ve Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz işbirliği ile düzenlediğimiz 

‘İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması 
Ödül Töreni’ni gerçekleştirdik. Dereceye 

giren öğrencilerimize Sayın Valimiz, 
Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Milli 

Eğitim Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlerimiz ve Jürimizin katılımıyla 

hediyelerini verdik.  
Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza milli 

duyguları, vatan ve millet sevgisini 
pekiştirmek, kendilerine olan özgüvenlerini 

geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz 
yarışmamıza katılan 1186 yavrumuza 

teşekkür ediyoruz. Milli Marşımızı inançla 
okuyan çocuklarımızın heyecanını, 
coşkusunu onlarla beraber yaşadık. 

Önümüzdeki yılda bu gururu yaşamaya 
devam edeceğiz. Detaylar için tıklayınız.  

TOBB İnşaat Müteahhitler Sektör Bşk Yrd. 
Sayın Ali Aydın, Kayseri İmar ve İnşaat 
Müteahhitleri Dayanışma Derneği 
(KAYİMDER) Başkanı Sayın Levent 
Akdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı 
Sayın Mehmet Kütahneci Başkanımız 
Ömer Gülsoy’u makamında ziyaret ederek 
inşaat sektörünün sorunları konusunda 
istişare edildi.  
Bakanlığımız ve TOBB’a iletilmek üzere; 

➡ İnşaat malzemelerine gelen zamlar 

➡Kamu müteahhitlerinin fiyat farkı ve süre 

verilmesi 

➡Konut kredi faizlerinin düşürülmesi 

➡Yapı denetim uygulamasındaki 

aksaklıklar 

➡Kentsel dönüşüme hız verilmesi  gibi 

konularda istişare edilerek çözüm önerileri 
konusunda ortak kararlar alındı. 

 

https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/istiklal-marsi-guzel-okuma-yarismasinda-ogrencilere-odulleri-torenle-verildi
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15’inci Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla 
SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, 

Başkanımız Ömer Gülsoy’u makamında 
ziyaret etti. Sosyal Güvenlik Haftasını 
kutlayan Gülsoy, “Koronavirüs salgını, 

ülkelerin tüm vatandaşlarını sağlık 
güvencesi altına alacak bir sosyal 

güvenliğe ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir 
kez daha ortaya çıkarmıştır” dedi. 

Başkanımız Ömer Gülsoy, 21 Mayıs 
Çerkes Sürgünü'nün 157. yılı" dolayısıyla 
yaptığı açıklamada “İnsanlık tarihine ‘kara 

leke’ olarak geçen bu hazin hadiseyi 
unutmadık, unutturmayacağız. İnsanlık 
dışı süreçte Çerkeslerin zulme ve işgale 

karşı verdikleri kahramanca mücadele de 
hep hafızalarda kalacak.” dedi. Detaylar 

için tıklayınız.  
 

 

Esnaf ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi 
Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle 
Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar 

Yürürlüğe Girdi. Detaylı bilgi için tıklayınız.   

https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/gulsoy-157-yilinda-cerkez-surgun-ve-soykirimini-lanetliyorum
https://www.kayserito.org.tr/duyurular/ic-ticaret/esnaf-ve-sanatkar-ile-gercek-kisi-tacirlere-yonelik-hibe-destegi-yururluge-girdi
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I. Karatay Uluslararası İslam İktisadı ve 
Finans Konferansı(KARCİEF) Programı 
kapsamında Başkanımız Ömer Gülsoy, 
“COVİD-19 sonrası Değişen Finansal 
Sistem ve Yeni Yönelimler” Paneline 

konuşmacı olarak katıldı. Başkan Gülsoy, 
“İslami finanstan pay alacaksak. Dünyada 
rekabet etme şansı ve bu krizlerden çıkma 

şansını yakalayabileceksek altyapıyı iyi 
yapmak lazım. Bunları yapmak için de 

algıyı iyi yönetmek,  Müslüman ülkelerinin 
fonlarını iyi çekmek ve bunları iyi anlatmak 

gerekir. Eğer örnek olabilecek ve liderlik 
yapabileceksek  bu yapımızı çok iyi bir 

şekilde kurmamız gerekir” dedi.  
 

Detaylar için tıklayınız.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rR0PdXAK71U

