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KAYSERİ TİCARET ODASI HAFTALIK E-BÜLTEN 
3 – 9 MAYIS 2021 

 
 

➡"NİSAN AYINDA 290 MİLYON 234 BİN 

DOLAR İHRACAT YAPTIK " 
 

“KAYSERİ İHRACATI NİSAN AYINDA 
GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 157,4 

ORANINDA ARTTI” 
  Nisan 2020 : 97 milyon 634 $ 

    Nisan 2021 : 245 milyon 394 $ 
           Serbest Bölge : 44 milyon 839 $ 

 
Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 290 
milyon 234 bin dolarlık ihracat ile ilk 4 

ayda 1 milyar 84 milyon dolar seviyesine 
ulaştık. Yıl sonunda 3 milyar dolarlık 

hedefimizi geçeceğimize inanıyoruz. Bu 
başarıya imza atan tüm ihracatçı 

üyelerimizi, çalışanlarını ve emeği olan 
herkesi tebrik ediyoruz.  

 

➡ Detaylar için tıklayınız.  

 

 

VERGİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS'A 
KADAR UZATILDI 

➡ 17 Mayıs'a kadar verilmesi gereken 

2021 yılı (Ocak-Şubat-Mart) aylarına ilişkin 
gelir ve kurum geçici vergi 

beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk 
eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 
Pazartesi gün sonuna kadar uzatılmıştır. 
Detay için https://gib.gov.tr/node/152514  

https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/gulsoy-nisan-ayinda-290-milyon-234-bin-dolar-ihracat-yaptik
https://gib.gov.tr/node/152514
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KTO Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer 
Gülsoy,    TV1 Televizyonunda Gazeteci 

Tolga Yılmaz'ın sunduğu ‘Ramazan 
Sohbetleri’ programının Canlı yayın 

konuğu oldu.  

  

  

Başkanımız Ömer Gülsoy, Kay Grup (Kay 
TV, Erciyes TV, Kay Radyo, Kayseri 

Haber Gazetesi) Genel Yayın 
Yönetmenliği görevini üstlenen Sayın 

Sami Dayangaç’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Yeni görevinde başarılar dileriz. 

Başkanımız Ömer Gülsoy, TV Kayseri, Elif 
Tv ve Radyo Plus ortak yayınında Mehmet 

Diker’in sunduğu “Ramazan Akşamları” 
programının canlı yayın konuğu oldu.  

  



 
 

                 www.kayserito.org.tr 

Birlikte Güçlüyüz 

  

İş hayatı sağlıklı ve güvenli çalışma ile 
güzel …Yaptığınız iş ne olursa olsun, 

önceliğiniz güvenlik olsun. Risk almayın, 
işinizde tedbir alın. 04 - 10 Mayıs İş 

Sağlığı ve Güvenliği Haftası kutlu olsun. 

Tabiatın canlanmasını, toprağın 
bereketlenmesini, simgeleyen, 

coğrafyamızın en güzel renklerinden biri 
olan Hıdırellez'i kutluyor, ülkemize ve 
milletimize sağlık, mutluluk ve bereket 

getirmesini diliyorum. 
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Hayırlı günde, hayırlı bir proje daha hayata 
geçiyor… 

Sayın Valimizin öncülüğünde şehrimizde 
kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas 
Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) 
toplantısı yapıldı. Başkanımız Ömer 

Gülsoy, tarımda kalkınmaya yönelik bu 
tarz projelerde her zaman yer alacağımızı 

ve destek olacağımızı belirtti.  
Ortağı olduğumuz projenin şehrimize ve 

ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz… 

GÖREV BELGESİ SÜRESİ UZATILDI 
 

Manuel doldurulan “çalışma izni görev 
belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 

Mayıs 2021 Çarşamba günü saat: 24:00'e 
kadar uzatılmıştır. 

 
Detaylar için tıklayınız.  

 

https://www.kayserito.org.tr/duyurular/ic-ticaret/gorev-belgesi-gecerlilik-suresi-uzatimi
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Kadir Gecemiz mübarek olsun  
 

“Kim erdemine inanarak ve sevabını 
umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah 
onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar.” 

 
Hadis-i Şerif 

Başkanımız Ömer Gülsoy’un Kadir Gecesi 
mesajı için tıklayınız.  

Başkanımız Ömer Gülsoy yayımladığı 
mesajında, “Bizler yılın her günü Anneler 

Günü olarak bile kutlasak yine de haklarını 
ödeyemeyiz... 

Karşılıksız sevginin, merhametin, vefanın 
ve sonsuz fedakârlığın simgesi olan 

toplumumuzun vicdanı ve mimarı tüm 
annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, 

hürmetle ellerinden öpüyorum.” İfadelerine 
yer verdi. Detaylar için tıklayınız.  

 

 

Kayseri iş dünyasının, KOSGEB 
desteklerinden faydalanması ve gücüne 

güç katması amacıyla bilgilendirme 
semineri düzenledik. KOSGEB Kayseri İl 

Müdürümüz Ahmet Özbekler, online 
seminerde Pandeminin etkilediği mikro ve 

küçük işletmelere yönelik sağlanan 
destekler konusunda bilgiler verdi. 

Detaylar için tıklayınız.  

 

https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/baskan-gulsoy-dan-kadir-gecesi-mesaji
https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/baskan-gulsoydan-anneler-gunu-mesaji
https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/ktodan-kosgeb-hizli-destek-bilgilendirme-semineri

