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KAYSERİ TİCARET ODASI HAFTALIK E-BÜLTEN 
26 NİSAN – 2 MAYIS 2021 

 
 

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. 

 

 

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare 
Kurulu (KİK) Türkiye kanadını oluşturan; 
HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, TÜRK-İŞ, 

TİSK, Türkiye KAMU-SEN, TOBB ve 
TZOB’dan ABD Başkanı Joe Biden'ın 

1915 olaylarını "soykırım" olarak 
nitelemesine ortak tepki. 
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Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan 
açıklamaya göre 29 Nisan - 17 Mayıs 
2021 tarihleri arasında tüm Türkiye'de 

"Tam Kapanma" uygulanacak.  
COVİD-19’A YÖNELİK TAM KAPANMA 

TEDBİRLERİ,  
İstisnai iş yerleri, işletmeler, kuruluşlar ve 

üyelerimizin dikkat edeceği hususlara 
ulaşmak için tıklayınız.  

.  

 

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan  
Kayseri Ticaret Borsası 

  Başkanı Sayın Recep Bağlamış’a geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyor, Rabbimden tez 
zamanda sağlığına kavuşmasını temenni 

ediyoruz.   

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Nisan ayı 
olağan Meclis Toplantısı, artan 

koronavirüs salgını sebebiyle alınan 
tedbirler kapsamında, video konferans ile 

gerçekleştirildi. 
Başkanımız Ömer Gülsoy, “18 günlük tam 

kapanma süresinde zor durumdaki 
işletmelerimizi yardımcı olabilmek için 
kredi ödemelerinin, kamu alacaklarının 

ötelenmesi ve mutlaka yeniden 
yapılandırılması gerekir” dedi.  

Gülsoy, KÇÖ ve diğer teşvik ve 
desteklerinde salgın sona erinceye kadar 
devam etmesinin hayati önem taşıdığını 

söyledi. Detaylar için tıklayınız.  

 

https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/tam-kapanma-tedbirleri-genelgesi-29-nisan-17-mayis
https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/kto-nisan-ayi-meclis-toplantisi-yapildi
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TOBB Başkanımız Sayın Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun Başkanlığında 

gerçekleştirilen “TOBB İç Anadolu Bölge 
Toplantısı”na katılan Başkanımız Ömer 

Gülsoy, Kapanan iş yerlerine destek, 
kamuya vergi/SGK vb. ödemelerin 

ertelenmesi, hammadde tedarikinde 
sorun, matrah artırımı ve stok affı talep ve 

önerilerini dile getirdi.  

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje 
Cvitanovic  ile Fahri Konsolos adayı olan 
TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu 

Başkanımız Tuğba İlgü’yü odamızda 
ağırladık.  

Büyükelçimize kadim şehrimizi  ve 4 bin 
500 yıllık ticari geçmişimizi anlattık. Sayın 

Cvitanovic ile Kayseri ile Hırvatistan 
arasındaki Ticari hacmimizi geliştirme ve 

üst seviyelere çıkarma konusunda 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. 

Büyükelçimizin ticari iş birliği konusunda 
göstermiş olduğu ilgiden ve nazik 

ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. 
Detaylar için tıklayınız.  

 

 

Erciyes Anadolu Holding CEO Yardımcısı 
ve Reklam/Pazarlama Koordinatörü Sn. 
İbrahim Öngün'ün hayatını kaybettiğini 
üzüntüyle öğrendik. Allah'tan rahmet, iş 

dünyamıza ve tüm çalışma arkadaşlarına 
baş sağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun. 

https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/hirvatistan-ankara-buyukelcisinden-ktoya-ziyaret
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29 Nisan Perşembe gününden itibaren 
muafiyet kapsamındaki yerlerde çalışan 
kişilerin, e-devlet platformunda yer alan 

İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi 
üzerinden “görev belgesi” başvurusunda 

bulunması gerekmektedir. 

 

 

Değerli üyelerimiz, 29 Nisan 2021 
Perşembe gününden itibaren muafiyetler 

kapsamında bulunan 
işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde 

çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer 
alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi 
üzerinden “görev belgesi” başvurusunda 

bulunması gerekmektedir. 
      Üretim, imalat, tedarik ve lojistik 
sektörleri başta olmak üzere İçişleri 

Bakanlığınca yayımlanan önceki 
Genelgeler ile 27.04.2021 tarih ve 7576 

sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 
muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan 

görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince 
tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 

Pazar günü saat 24.00’de sona erecektir. 
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Taleplerimiz arasında yer alan 
KOSGEB’den mikro işletmelere 30 bin, 

küçük işletmelere 75 bin liraya kadar 3 yıl 
geri ödemesiz, faizsiz 5 milyar lira bütçeli 

destek programı açıklayan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’a teşekkür ederiz.  

Detaylar bilgi için➡ https://kosgeb.gov.tr 

 

 

Taleplerimiz kapsamında pandemi 
kısıtlamalarında hak kaybının önlenmesi 

amacıyla, çeklerin bankalara ibrazı ile icra 
iflas takiplerinin 31 Mayıs 2021’e kadar 
durdurulmasına ilişkin yasal düzenleme 

için Cumhurbaşkanımız Sn.  
Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür 

ediyoruz. 

KTO Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 
Gülsoy,  Kanal 38 ve TV38 ortak 
yayınında Mesut Koç’un sunduğu 

‘Ramazan Sohbetleri’ programının konuğu 
oldu.  

. 
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Resmî Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı Kararı ile Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi ile Nuh 

Naci Yazgan Üniversitesi bünyesinde 
kurulan Hukuk Fakültesi şehrimize hayırlı 

olsun. 

KTO Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 
Gülsoy yayınladığı mesajında, “Bu zor 
günlerde fedakarca görev yapan başta 
sağlık çalışanlarımız olmak üzere alın 
teriyle çalışarak, üreterek ülkemizin 

geleceğine katkı sağlayan tüm emekçi 
kardeşlerimizin 1 mayıs Emek ve 
Dayanışma gününü kutluyorum.” 

İfadelerini kullandı.  
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Covid-19'dan etkilenen mikro ve küçük 
işletmelere yönelik KOSGEB tarafından 5 
milyar TL bütçeli "Hızlı Destek Programı" 

Başvuru Kriterleri açıklandı.  
Detaylar için tıklayınız.  

#DUYURU 
Covid-19'a karşı tam kapanma tedbirleri 
kapsamında siz değerli üyelerimizin ve 

çalışanlarımızın sağlığını korumak 
amacıyla 3-17 Mayıs tarihleri arasında 

çalışma saatlerimiz 10.00 - 16.00 olarak 
düzenlenmiştir. 

 

 

GÖREV BELGESİ SÜRESİ UZATILDI 
 

Manuel doldurulan “çalışma izni görev 
belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 

2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar 
uzatılmıştır. 

Detaylar için tıklayınız.  

 

https://www.kayserito.org.tr/duyurular/ic-ticaret/kosgeb-5-milyar-tl-butceli-hizli-destek-programi-basvuru-kriterleri-aciklandi
https://www.kayserito.org.tr/duyurular/ic-ticaret/calisma-izni-gorev-belgesi-suresinin-uzatilmasi-hakkinda

