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KAYSERİ TİCARET ODASI HAFTALIK E-BÜLTEN 
21 - 27 ARALIK 2020 

 

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Gülsoy yayımladığı 
mesajında; “Muhakkak surette birleşmede 
kuvvet vardır. Kooperatif yapmak, maddi ve 
manevi kuvvettleri, zeka ve maharetleri 
birleştirmektir.  
Mustafa Kemal ATATÜRK   
Sürdürülebilir kalkınmanın temel 
unsurlarından olan kooperatifçilerimizin 
Dünya Kooperatifçilik Günü kutlu olsun.” 
İfadelerini kullandı.  

 

 

KORONAYI YENEN KTO BAŞKANI ÖMER 
GÜLSOY GÖREVİNE BAŞLADI 

 
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla 

tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen 
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer 

Gülsoy görevine başladı. Başkan Gülsoy, 
oda personeli tarafından çiçekle karşılandı. 

Detaylar için tıklayınız.   

kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/koronayi-yenen-kto-baskani-omer-gulsoy-gorevine-basladi
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Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Gülsoy yayımladığı 

mesajında; “Toprak bütünlüğümüzü, milli 
birliğimizi canı pahasına korumak ve 

düşmana dur demek için 22 Aralık 1914'de 
Sarıkamış Harekatı'na katılıp şehit düşen 
kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle 
anıyoruz. Ruhları şad olsun.” İfadelerini 

kullandı.  

 

 

Defter tasdikleri için gerekli olan Ticaret 
Sicili Tasdiknamesi ve diğer Ticaret Sicili 

Belgelerini MERSİS üzerinden online 
olarak alabilirsiniz. 
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TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni'nde 
Kayseri'den Vilinze Mobilya, Biletal ve 

Form Demir ve Çelik firmalarımız olmak 
üzere, dereceye giren tüm firmalarımızı 

tebrik ediyor, başarılarının devamını 
diliyoruz. 

 

 

 

Kısa Çalışma başvuru süresi ile  Kısa 
Çalışma Ödeneği’nin süresinin 

uzatılmasına ilişkin Kararlar, Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 

 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/202

0/12/20201223-16.pdf 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/202
0/12/20201223-17.pdf   



 
 

                 www.kayserito.org.tr 

Birlikte Güçlüyüz 

Pandemi destek kararları Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.. 

 

 

Eğitime Tablet Desteğinde bulunduk. 
Gençlerimizin donanımlı olması en büyük 

hedefimiz 
Kayseri'de TOBB'a bağlı Kayseri Ticaret 
Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri 
Ticaret Borsası ile birlikte ihtiyaç sahibi 

öğrencilerimize teslim edilmek üzere 458 
adet tableti Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü 
Sayın Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na teslim 

ettik.  
Detaylar için tıklayınız.  

http://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/kayseride-tobba-bagli-odaborsadan-egitime-tablet-destegi
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Esnafa kira ve hibe desteğine ilişkin 
ayrıntıları içeren 'Koronavirüs salgını 

nedeniyle verilecek hibe desteği programı 
ve uygulama esasları hakkındaki tebliğ' 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Tebliğe göre başvurular e-devlet 

üzerinden alınacaktır. Destek başvurularına 
ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlanması 

öngörülmektedir. Gelir ve kira 
desteklerinden Oda üyesi şahıs 

işletmelerinin de faydalanmasını sağlayan 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip 

Erdoğan ve Bakanlarımız Ruhsar Pekcan, 
Lütfi Elvan’a teşekkür ediyoruz. 

Detaylar için tıklayınız. 

 

 

Anadolu'da kurulan ilk kurumsal tahkim 
merkezi olarak KATOTAM'ın Adli 

Yargılama Sürecine göre bir çok faydası 
bulunmaktadır. Yapılması gereken şey, 

uyuşmazlıkların çözüm yolu olarak 
KATOTAM'ın yetkili kılınmasıdır. 

http://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/hibe-destek-programi-ve-uygulama-esaslari
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KOBİ’lere ilişkin verilerin tek bir bülten 
altında derleyerek erişilmesini 

kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan 
“Türkiye’nin KOBİ’leri Bülteni”, TOBB 

tarafından yayımlandı. 
Bültene ilişkin detaylı bilgiye 

⤵https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.ph
p?rid=26166&lst=MansetListesi linkinden 

erişilebilmektedir. 

 

 

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Gülsoy yayınladığı 

mesajında ; “Milli mücadelemizin sürdüğü 
günlerde, bağımsızlığımızın, milli birlik ve 
beraberliğimizin sembolü #İstiklalMarşı'nı 
yazarak, milletimize manevi güç aşılayan, 

bağımsızlık iradesinin harekete 
geçmesinde büyük katkı sağlayan milli 

şairimiz, Mehmet Akif Ersoy’u, vefatının 84. 
yılında rahmet ve minnet ve saygıyla 

anıyorum. Ruhu şad olsun.” İfadelerini 
kullandı.  

 


