
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

BAŞKANIMIZDAN COVİD-19 TEDBİRİ MESAJI 

Vaka sayısının hayli yüksek olduğu şu günlerde değerli Kırşehirli vatandaşlarımızın maske, mesafe 

ve temizliğe dikkat ederek mavi rengine geçmek için elimizden gelen bütün gayretleri sarf etmemiz 

gerekmektedir. Aksi takdirde esnafımız, şehrimiz büyük yaralar alacaktır. Onun için her birey 

üstüne düşeni eksiksiz yapmalıdır. hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Mustafa Yılmaz 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
 
 
 
 
 



YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ MUSTAFA YILMAZ’DAN CORONA VİRÜSÜ (COVİD´19) HAKKINDA 
BASIN AÇIKLAMASI 

 
Bu sebeple son dönemlerde Korona Virüsü (COVID-19) salgını dünyayı tehdit etmeyi sürdürürken; 
Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. ‘’Risk somut, tedbirlerse basittir. 
Korona Virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir. ’’Sivil toplum kuruluşu olarak aldığımız 
tedbirleri, sizlerle paylaşmak istiyorum. 
 
Koronavirüs tehdidi ilk ortaya çıktığı günden itibaren ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından 
takip ederek gerekli tedbirleri almış, personelimizin ve üyelerimizin Koronavirüs tehlikesinden nasıl 
korunmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmiştir. 
 
Sağlık Bakanlığımız bu süreci büyük bir titizlik ve hassasiyetle yönetmektedir. Bizler ise her gün 
binlerce üyeye hizmet vermenin getirdiği sorumluluk bilinciyle, üzerimize düşen görevleri eksiksiz 
yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. 
 
Ülkemizde baş gösteren COVID-19 virüsünün oluşturduğu riske karşı, Kırşehir Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak Mart ve Nisan aylarında planlamış olduğumuz ve odamız bünyesindeki toplu 
organizasyonlar ileriki tarihe ertelemek suretiyle iptal etmiş bulunmaktayız. 
 
Aynı zamanda üyelerimizin söz konusu virüs hakkında bilgilendirilmesi hakkında odamız tüm sosyal 
medya hesaplarında bilgilendirmeler yapılmıştır. 
 
Hizmet Katında bulunan ilan panolarımıza ve üyelerimizin ve tüm personelin görebileceği yerlere 
Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı bilgilendirme afişleri asılmıştır. 
 
TOBB tarafından gönderilen ve Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “Ellerimizi Yıkayalım 
Sağlığımızı Koruyalım” adı altında göndermiş olduğu yazısı ve ekinde yer alan afişleri tüm birimlere 
gönderilerek, personelimize ve Üyelerimize duyurusunun yapılması sağlanmıştır. 
 
Üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı dikkate alınarak; Oda ofislerde yer alan tüm malzemelere 
yönelik temizlik faaliyetlerimiz daha titiz ve özenle devam etmektedir 



 
Başlatmış olduğunuz ve düzenli aralıklarla da devam edecek olan ilaçlama faaliyetlerimiz ile de 
virüsün olası bulaşma etkisine karşı odamızı en temiz şekilde hazırlayarak üyelerimize hizmet 
sunmaktayız. 
 
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası olarak; tüm kurum ve kuruluşlarla sıcak temas halinde olup; almış 
olduğumuz bu önlemler üyelerimizin ve personellerimizin sağlığını güvence altına almak adına ilgili 
birimlerle koordineli şekilde almakta ve üyelerimizin ve personelimizin sağlığını korumak için tüm 
imkanlarını sonuna kadar kullanmaktayız. 
 
Bu yeni tip Koronavirüsün en kısa sürede kontrol altına alınarak yaşanan tedirginliğin son 
bulunması en büyük temennimizdir. 
 
Yaşanan bu süreçte desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. 
 
  
 
Mustafa YILMAZ 
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
BAŞKAN YILMAZ’DAN KURALLARA UYALIM SOSYAL MESAFEMİZİ KORUYALIM 

 
 
Ancak; bu salgından tamamen kurtulabilmemizin yolu Devletimizin açıkladığı kurallara harfiyyen 
uymaktan geçmektedir. Asla bir rahatlamaya sebebiyet vermeden iş yerlerimizde sosyal mesafe 
uygulamasının sürdürülmesi büyük önem arz etmekte. 
 
Cezai müeyyide düşmemek, satış yerlerinde kalabalık ortamların engellenmesi ve müşterilerin 
maskesiz alınmaması kuralına uyulması, çalışanlarımızın maske ve eldiven kullanımlarında daha 



fazla özen gösterilmesini rica ediyorum ve özellikle hijyen konusunda daha hassas davranılması çok 
önemli. 
 
Unutmayın özlediğimiz güzel günlere birlikte hareket ederek ulaşacağız. 
 
 
Mustafa YILMAZ 
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 
TSE GÜVENLİ HİZMET BELGEMİZİ YENİLEDİK 
 

 
 
KIRŞEHİR Ticaret ve Sanayi Odası olarak, kurumsal yönetim sistemlerimize entegre ettiğimiz kalite 
belgelerine 2020 yılında TSE Güvenli Hizmet Belgesi’ni eklemiştik.Yönetim Sistemi belgelerinde sürekliliği 
sağlayan Odamız, geçtiğimiz yıl Kırşehir’de bir ilki gerçekleştirerek”Covid-19’a Karşı Güvenli Oda” belgesine 
başvuran ve bunu alan ilk kamu kurumu ve Oda olmuştu.Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kırşehir İl 
Temsilcisi Baş Denetçi Yılmaz Emektar tarafından gerçekleştirilen periyodik kontrol denetimi açılış toplantısı 
ile başladı. 
 
TSE İl Temsilcisi Yılmaz Emektar, açılış toplantısının ardından Odadaki iyi uygulamaları yerinde 
inceledi.Denetim sırasında hizmet katlarını ve birimlerini, toplantı salonlarını, tek tek gezen Emektar; Kırşehir 
TSO tarafından tasarlanan uyarı afişlerini, mesafe kuralları için konulan şeritleri, uyarı görsellerini, 
dezenfektasyon makinelerini, Üyeler için Oda tarafından hazırlanan “Covid-19 Bulaşmalarını Önleme 
Rehberi“ ile diğer dokümanları titizlikle inceleyerek, çalışanların ve üyelerin mesafe kurallarına uyup 
uymadıklarını yerinde gözlemledi. 
 
Denetimin ardında gerçekleşen kapanış toplantısında Emektar, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasının “GÜVENLİ 
HİZMET BELGESİNİ” almak için gerekli olan tüm kriterleri taşıdığını açıkladı. Gerek uyarı afişleri gerekse 
çalışma biçimi olarak Odanın iyi uygulamalara sahip olduğunu belirtti. 
 



BAŞKANIMIZ YILMAZ’DAN TAM KAPANMA SÜRECİNDE TACİR VE ESNAFA DESTEK TALEBİ 

 
 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Yılmaz, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanımızın hem sağlığını 
hem de ulusal ekonomimizi tehdit eden Covid -19 salgını ile mücadele kapsamında, yurdumuzda İç İşleri 
Bakanlığınca açıklanan tam kapanma genelgesi çerçevesinde açıklanan tedbirlerin salgının önüne geçmek için 
oldukça yerinde olduğunu, bununla beraber tam kapanma sürecinde istisna dışında kalan pek çok esnafın ve 
ticari işletmenin ise ekonomik sıkıntılarının ciddi bir şekilde artacağına dikkat çekerek söz konusu istisna dışı 
ticaret erbaplarına acil destek paketi açıklanmasını talep etti. 
 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma 
uygulamasını ve sektörel kısıtlamaları değerlendirdi. 
 
Tam kapanma kararının gelinen süreçte ne yazık ki kaçınılmaz olduğunu ancak tacir ve esnafın büyük 
sıkıntıda olduğunu belirten başkanımız Yılmaz, istisna dışında kalan meslek gruplarına mensup işletmelerin 
artık işyerlerini geçici değil tam kapatma yoluna giderek tasfiye etmeye başladıklarını vurguladı. 
 
Aşikardır ki tacir ve esnafımızın çok zor durumda. Tacir ve esnafın bin bir ümitle bekledikleri bayramda dahi 
dükkanlarının kapalı olacak olması hem maddi hem de manevi olarak derin yaralar açacaktır. Kapanma 
olmadan dahi tacir ve esnafımız hali hazırda ekonomik anlamda ciddi sıkıntılarla yüzleşmektedir. 
 
Önümüzde ki tam kapanma sürecini de hesaba kattığımızda bu sıkıntıların daha da katlanacağının bilincinde 
olarak devletimizden en azında istisna dışı kalan esnaf ve tacirlerimize yüklerini azaltacak bir destek talep 
ediyoruz. Bir önlem alınmaz, tacir ve esnafa yeni bir ekonomik destek sağlanmaz ise tam kapanma ile birlikte 
bir çok sektördeki esnafın ticari hayatlarının dahi nihayete erebileceği endişesini taşımaktayız. Devletimizin 
yine bu süreçte de işletmecisine sahip çıkacağının güçlü yardım elini bizlere uzatacağına dair inanç ve ümidini 
besliyoruz. 
 
Saygılarımla. 
 
Mustafa YILMAZ 
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 



ODAMIZ MESAİ SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK 
 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan (Covid-19) salgınının 
yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek adın, Kısmi Kapanma Genelgesi 
kapsamında mesai saatlerimizde değişiklik olmuştur. 
 
15/04/2021 Perşembe (yarın)’dan itibaren geçerli olmak üzere mesai saatlerimiz 10.00 -12.30 ve 13.00 – 
16.00 olarak değişmiştir. 
 
Siz değerli üyelerimize 10.00 – 16.00  arası hizmet verilecektir. 
 
Önemle duyurulur… 
 



GÜVENLİ HİZMET BELGESİ KAPSAMINDA FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR 
 

 
 



 
 
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası kurumsal yönetim sistemlerine entegre ettiğimiz Covid-19 Güvenli Hizmet 
Belgesi çalışmaları kapsamında, Odamız hizmet binası dezenfekte edildi. 
 
Kırşehir Belediyesi ve personeline dezenfeksiyon çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 
 
ONLINE MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK TOPLANTISI YAPILDI 
 

 



Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısı, pandemi nedeniyle alınan tedbirler 
kapsamında, online olarak video konferans şeklinde gerçekleştirildi. 
 
Toplantıda, HES kodu uygulaması, TSE’den aldığımız Güvenli Hizmet Belgesi kapsamında Covid-19’a karşı 
aldığımız tedbirler, açılan ve kapanan şirket sayıları, Odamız İhracat Destek Ofisi ve Arabuluculuk Merkezi, 
Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen “İndirimli Alışveriş Günleri” hakkında Komite 
Üyelerimize Genel Sekreter Pınar Demir tarafından bilgi verildi. 
 
Komite Üyelerimize, 2020 yılı iş planı kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verildi ve 24 
Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen akreditasyon geliştirme ziyareti kapsamında tespit edilen iyileştirmeye açık 
noktalar hakkında Komite üyeleri ile birlikte değerlendirmelerde bulunuldu. 
 
Dubai Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan görüşmeler konusunda Komite Üyelerimiz ile görüş alışverişinde 
bulunarak ihracat yapan ve yapma potansiyeli olan firmalarımız için Dubai’de faaliyet gösteren ithalatçı 
firmalarla bir araya gelme fırsatı elde edeceklerinin altı çizildi. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, toplantıya katılan Komite Üyelerine teşekkür ettikten sonra, Meslek 
Komiteleri Müşterek Toplantısı sona erdi. 
 
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI “GÜVENLİ HİZMET BELGESİ” ALDI 
 

 
 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kırşehir İl Temsilcisi Baş Denetçi Yılmaz Emektar tarafından gerçekleştirilen 
denetim açılış toplantısı ile başladı. Denetim açılış toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, 
Genel Sekreter Pınar Demir, Akreditasyon Sorumlusu İpek Koçyiğit ve Eğitim Araştırma Sorumlusu Halil 
Ekicioğlu katılarak Emektar’a Oda çalışmaları hakkında bilgiler aktardılar. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, Pandemi süreci ülkemizde etkisini göstermeye başladıktan sonra 
“Kırşehir TSO olarak 9 Mart’tan itibaren çalışmalarımıza başladık, bu kapsamda yarı zamanla çalışmaya geçen 
Oda olmakla birlikte gerekli hijyen ve mesafe kurallarına uyarak pandemi süreci boyunca başta üyelerimizin 
ve kurumumuzun hizmetlerini aksatmadık. Hem Üyelerimizin hem de Personelimizi korumak adına maske 
tedariki sağlayarak, gereken kurallara özenle uyulmasını sağladık. 



 
Genel Sekreter Pınar DEMİR ise,  “Odanın Kurumsal Yönetim sistemi içerisinde var olan İş Sağlığı ve Güvenliği 
dokümanları içerisine salgın durumu ile ilgili entegrasyonu Mart ayı başında yaptık. “Yönetim sistemleri iyi 
olduğu takdirde kurumlar her türlü riske karşı sonuç odaklı hareket edebilirler. Biz Oda olarak bunun 
avantajını yaşadık pandemi sürecini sorunsuz bir şekilde atlattık. Bunda hem Yöneticilerimizin desteği hem 
de özverili Oda çalışanlarımızın rolü var.” 
 
TSE Kırşehir İl Temsilcisi Baş denetçi Yılmaz Emektar ise Odanın Kalite Sisteminin sağlam temeller üzerine 
kurulduğunu ve bu temelin her türlü kalite belgesini almada örnek olacağını söyleyerek KTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Yılmaz’ı ve KTSO personelini tebrik etti. ‘’Bölgede ve ilde ilk denetimi yapılan Oda ve kamu kurumu 
Kırşehir TSO’ dur.” diyen Emektar, açılış toplantısının ardından Odadaki iyi uygulamaları yerinde inceledi. 
 
Denetim sırasında hizmet katlarını ve birimlerini, toplantı salonlarını, tek tek gezen Emektar; Kırşehir TSO 
tarafından tasarlanan uyarı afişlerini, mesafe kuralları için konulan şeritleri, uyarı görsellerini, 
dezenfektasyon makinelerini, Üyeler için Oda tarafından hazırlanan “Covid-19 Bulaşmalarını Önleme 
Rehberi“ ile diğer dokümanları titizlikle inceleyerek, çalışanların ve üyelerin mesafe kurallarına uyup 
uymadıklarını yerinde gözlemledi. 
 
Denetimin ardında gerçekleşen kapanış toplantısında Emektar, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasının “ GÜVENLİ 
HİZMET BELGESİNİ”  almak için gerekli olan tüm kriterleri taşıdığını açıkladı. Gerek uyarı afişleri gerekse 
çalışma biçimi olarak Odanın iyi uygulamalara sahip olduğunu belirtti. 
 
Yönetim Kurulu Başkanımız Yılmaz, Güvenli Hizmet Belgesinin başta Üyelerimiz olmak üzere Kırşehir TSO 
yöneticileri ve çalışanları olmak üzere herkese hayırlı olmasını diledi. 
 
İŞ DÜNYASI CORONA VİRÜS İÇİN EKONOMİK TEDBİRLER 
 
Sizlerden gelen talepler doğrultusunda ilgili kamu kurumlarımıza ilettiğimiz taleplerden sonuçlananlar   
https://tobb.org.tr/Sayfalar/20200323-covid-destegi.php  linkinde yer almaktadır. Covid-19’un ekonomik 
etkilerini sınırlandırmak için iş dünyamızdan gelen diğer taleplerin ilgili Bakanlıklar ve Kurumlar nezdinde 
takibine devam etmekteyiz.  
 
Saygılarımızla 
 
YENİ TİP KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ 
 

 



Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Yeni Koronavirüs (Covid-19) hastalığının 
ülkemizde yayılımını önlemenin ve çalışma hayatının tüm unsurları ile istihdamın korunmasının amaçlandığı 
bu süreçte iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin de göz önünde tutulabilmesi için birçok tedbir alındığı 
belirtilerek yol göstermeyi amaçlayan muhtelif standart, rehber ve broşürlere 
 
https://ailevecalisma.gov.tr/covid19  
 
https://www.facebook.com/isggmd  
 
www.instagram.com/isggmd  
 
www. twitter. com/lisggmd 
 
adreslerinden ulaşılabileceği İfade edilmektedir. 
 
  
 
Üyelerimize duyurulur… 
 
İLİMİZDE MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNA DAİR KARAR 
 
İl Umumî Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine göre, Valimiz 
Sayın İbrahim Akın başkanlığında 16.06.2020 tarihinde saat 17:00’de toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
 
Son zamanlarda tüm dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de görülen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 
Devletimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda ilimizde de salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni 
açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını 
kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 
 
Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu 
tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır.  
 
Bu süreçte salgının kontrolü ve yayılımının engellenmesi amacıyla tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkarken 
maske takmaları ve sosyal mesafeye uygun hareket etmeleri esas olmakla birlikte İl Pandemi Koordinasyon 
Kurulunun 16.06.2020 tarihli tavsiye kararı doğrultusunda 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca; 
 
Hastalığın kontrolü ve yayılımının engellenmesinde maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının 
önemli hale geldiği değerlendirildiğinden, il merkezimizde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu; 
 
Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı (Ankara Caddesi) başlangıcından (Askerlik Şubesi Kavşağı), Belediye Kavşağı ve 
devamındaki Terme Caddesinin sonuna kadar, 
Aşıkpaşa Bulvarı (Lise Caddesi) başlangıcından (Türbe Kavşağı), Belediye Kavşağı ve devamındaki Prof. Dr. 
Mehmet Ali Altın Bulvarının sonuna kadar, 
Atatürk Caddesinin Kapucu Camiden başlayıp Ziraat Bankası Yenice Şubesi Kavşağına kadar olan kısmında, 
Cacabey Meydanı ve Kentparkta, 
Vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarının 17.06.2020 günü saat 
00:01’den itibaren zorunlu hale getirilmesine, 
 
Bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para 
cezası verilmesine, ayrıca konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195 inci 
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 
 
            Oybirliği ile karar verildi.    
 
Üyelerimize duyurulur… 
 



 


