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KAYSERİ TİCARET ODASI HAFTALIK E-BÜLTEN 
28 ARALIK 2020 – 03 OCAK 2021 

 

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Toplantısı Ömer Gülsoy başkanlığında 
video konferansla gerçekleştirildi. 
Üyelerimiz tarafından iletilen sorun ve 
talepler ile gündem maddeleri görüşülerek 
karara bağlandı. Alınan kararların 
şehrimize ve üyelerimize hayırlı olmasını 
dileriz. 

 

 

Metro Turizm Yöneticilerinden Sayın 
Veysel Demiral ile FPN Yangın Koruma 
Sistemleri Teknik Müdürü Sayın Turan 

Ayan Başkanımız Ömer Gülsoy'a nezaket 
ziyaretinde bulundular. Nazik ziyaretleri için 

teşekkür ederiz.  

Kayseri Ticaret Odası Aralık Ayı Olağan 
Meclis Toplantısı, online olarak video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. 

Toplantıda KTO Başkanı Gülsoy,  2020 
yılının genel değerlendirmesini yaparak iş 
dünyasının 2021 yılından beklentilerine 

değindi.  Detaylar için tıklayınız.  
 

http://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/kayseri-ticaret-odasi-kto-yilin-son-meclis-toplantisini-yapti
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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer 
Gülsoy, İngiltere ile imzalanan Serbest 

Ticaret Anlaşmasına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.  

Dış ticaretimizde çok önemli bir anlaşma 
sağlandığına vurgu yapan Gülsoy, “ 
Türkiye’nin gücüne güç katacak bu 

anlaşma ile beraber daha büyük ihracat 
rakamları yakalayacağımızı düşünüyorum. 

Dünyanın 6’nci büyük ekonomisi olan 
İngiltere ile ticaretimizde başlayacak yeni 

dönemle birlikte ekonomimiz daha da 
kuvvetlenecektir.” dedi. 
Detaylar için tıklayınız.  

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ile Ziraat 
Bankası arasında oda üyelerinin ticari mal 

alım-satımlarında kolay finansman 
imkânına erişimini sağlamak amacıyla, 

“Bankkart Başak Tedarik Zinciri 
Finansmanı” ürünü için iş birliği protokolü 

imzalandı. Detaylar için tıklayınız. 

 

 

Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer 
Gülsoy, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Proje Yürütme Toplantısı’na katıldı. 

Oda olarak Mesleki eğitime desteğimiz 
sürecek. Proje okulumuzda başlattığımız 
değişim ve dönüşümle nitelikli iş gücüne 

2021 yılında da katkı vermeye devam 
edeceğiz.   

http://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/ingiltere-ile-imzalanan-sta-turkiyenin-gucune-guc-katacaktir
http://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/kto-ile-ziraat-bankasi-arasinda-tedarik-zinciri-finansmani-protokolu-imzalandi
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✔Torba Yasa kapsamında 

Vergi ve SGK yapılandırmaları başvuru ve 
ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. 

✔ Odamıza olan aidat borçları için 

yapılandırma başvurusu son tarih: 
28 Şubat 2021 

⬇ 
Detaylar için tıklayınız.  

 

 

Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer 
Gülsoy, yeni yıl mesajında, “Büyük 

umutlarla başladığımız ama ne yazık ki tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor 

geçen bir 2020’yi geride bırakmak üzereyiz.  
2021 yılı, hayata dair güzel ne varsa 
tazeleyip çoğaltacağımız; sevinci ve 

başarıyı hep birlikte paylaşacağımız bir yıl 
olsun. Ülkemize, milletimize ve tüm 

insanlığa hayırlı olsun. “ ifadelerini kullandı. 
Detaylar için tıklayınız.   

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Gülsoy, Oda personelinin 

yeni yılını kutladı. 
Fuaye alanında sosyal mesafe kuralları 
gözetilerek gerçekleştirilen programda 
konuşan Başkan Gülsoy, " Covid-19 

salgınıyla insanlığın sarsıldığı bir yılı geride 
bırakıyoruz. 2021 yılının tüm insanlık için 

sağlığın, huzurun, sevginin, iyiliğin ve 
umudun yılı olmasını diliyor, sevdiklerinizle 

geçireceğiniz mutlu bir yıl diliyorum." 
ifadelerini kullandı.  

http://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/oda-aidat-borclari-7256-sayili-kanun-kapsaminda-yapilandirilacaktir
http://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/kto-baskani-gulsoydan-yeni-yil-mesaji
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Kayseri Ticaret Odası Genel Sekreter V. 
Mevlüt Çil, Oda Birim Sorumlularımız ile  

Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantısı 
yaptı.Toplantıda bir yıl boyunca yapılan 

çalışmalar değerlendirildi. 

Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer 
Gülsoy yayınladığı mesajında, “Şüphesiz, 

biz sana apaçık bir fetih verdik.”  
(Fetih-1) 

Yeniden doğuş ve kurtuluş olan İslamiyetin 
kalbi Mekke’nin Fethi kutlu ve mübarek 

olsun!” ifadelerini kullandı.  

 

 

Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer 
Gülsoy, Anadolu Ajansı'na pozitif çıkan 

COVİD-19 testi sonrası hastanedeki tedavi 
sürecini anlattı. Başkan Gülsoy, nefes 

almanın ne kadar önemli olduğunu, kimlere 
bulaştırdım kaygısıyla yaşadığı psikolojik 

baskıyı derinden hissettiğini söyledi. 



 
 

                 www.kayserito.org.tr 

Birlikte Güçlüyüz 

Ticari uyuşmazlıklar için etkin bir çözüm 
yolu haline gelen tahkim ve arabuluculuk 
faaliyetini gerçekleştiren Kayseri Ticaret 

Odası Tahkim ve Arabuluculuk 
Merkezi(KATOTAM)'ne başvuru yapmak 

çok kolay. 

 

 

Pandemiden etkilenen Esnaf, Sanatkar ve 
Gerçek Kişi Tacirlerin gelir kaybı ve kira 

desteği başvuruları yarından itibaren T.C. 
Kimlik Numarasının son hanesine 
bakılmaksızın e-devlet üzerinden 

alınacaktır. 
Detaylar için tıklayınız.  

 

http://www.kayserito.org.tr/duyurular/ic-ticaret/gercek-kisi-tacir-esnaf-ve-sanatkrlara-verilecek-destek-icin-basvurular-basladi

