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KAYSERİ TİCARET ODASI HAFTALIK E-BÜLTEN 
10 – 16 MAYIS 2021 

 
 

 Sevginin aşamayacağı engel yoktur. 
Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri 

kaldırdığımız bir dünya temennisiyle... 
Engelliler Haftası Kutlu Olsun. 

 Detaylar için tıklayınız.  

 

 

Çamur at, izi kalsın mantığıyla baştan 
aşağı iftira içeren Odatv haberi yanlıştır. 

TOBB Başkanımız Sn  Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun adamlığına, helal haram 

kavramına, iş ahlakına ve etik kurallara 
bağlılığına şahidiz ve daima yanındayız.  

https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/kto-baskani-gulsoydan-engelliler-haftasi-mesaji
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Kayseri Ticaret Odası, şehrin girişi olan 
Boğazköprü Kuzey Çevreyolu mevkiinde 
hatıra ormanı kuruyor. İlk etapta 25 bin 

fidanın toprakla buluşacağı ağaçlandırma 
çalışması için Orman Bölge 

Müdürlüğü’nde sertifika töreni 
gerçekleştirildi. Başkan Gülsoy, “Hatıra 
Ormanı’nda ‘Her bir üyemiz adına bir 
fidan’ sloganıyla toplam 21 bin üyemiz 

adına fidanı toprakla buluşturmayı 
amaçlıyoruz.” dedi. Detaylar için tıklayınız.    

 

 

Kayseri Ticaret Odası Yönetimi, Oda 
personeli ile bayramlaştı. 

Fuaye alanında sosyal mesafe kuralları 
gözetilerek gerçekleşen bayramlaşma 

programına, KTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Gülsoy, Başkan Yardımcısı Hacı 
Bekir Kuzucu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali 

Alkan ile Oda personeli katıldı. 
Personelin arefe ve bayramını kutlayarak 

birlik beraberliğe vurgu yapan Başkan 
Gülsoy, "Covid-19 salgını sebebi ile 

Ramazan Bayramını sevdiklerimizden ayrı 
geçirecek olsak da ; kalplerimiz ve 

gönüllerimiz bir olacaktır. ‘Bu bayramda 
böyle olsun’ diyor, sağlıklı, hep bir arada 
geçireceğimiz huzur içerisinde nice mutlu 
bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Her zaman olduğu gibi; küresel salgın 
döneminin zorlu mücadelesinde de ön 

safta fedakarca, şefkatle, özveriyle çalışan 
hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı 

kutluyoruz. İyi ki varsınız. 

  

http://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/kayseri-ticaret-odasi-hatira-ormani-kuruluyor
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Arefe, bayramın müjdecisidir. 
Peygamberimiz, (S.A.V) “En hayırlı, kabulü 

şayan olan dua, #Arefe günü yapılan 
duadır.” buyurmuşlardır. Rabbim 
dualarınızı kabul eylesin. Arefeniz 

mübarek olsun. 

Bu senede KOVİD-19 salgını sebebiyle 
sofraları paylaşamadığımız, camileri 

dolduramadığımız ve buruk bir hüzünle 
tamamladığımız Ramazan-ı Şerif’in 

sonunda eriştiğimiz Ramazan 
Bayramımızın Türk İslam alemine birlik, 
dirlik ve sağlık getirmesini yüce Allah’tan 
niyaz ediyorum. Detaylar için tıklayınız. 

 

http://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/baskan-omer-gulsoydan-ramazan-bayrami-mesaji
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Hastalıklarla mücadelede insan sağlığı için 
hizmet veren ve sağlık sektörünün en 

önemli yapı taşlarından olan tüm 
eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık 

Günü'nü gönülden kutluyorum.  
Her birinize ne kadar teşekkür etsek az. 

 “Milli ekonominin temeli tarımdır.”  
Çalışarak, üreterek Türk ekonomisine 

stratejik katkı yapan  
Gece gündüz demeden geleceğimize 
umut eken tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs 
‘Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik ederim. 

İyi ki varsınız, iyi ki üretiyorsunuz. 

 

 

Başkanımız Ömer Gülsoy, Kay TV Erciyes 
TV ortak yayınında Genel Yayın 

Yönetmeni Sami Dayangaç'ın sunduğu 
'Bayram Özel' Programının konuğu oldu.   
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Süper Lig'de kalmayı başaran 
Kayserisporumuzu, futbolcularımızı, teknik 

ekibimizi, Kıymetli Başkanımız  
@Berna_Gozbasi 

 ve Kayserispor camiamızı can-ı gönülden 
tebrik ediyoruz.Sarı kalpKırmızı kalp 

Önümüzdeki sezon daha büyük hedeflerle 
Süper Lig'de olacağız.   

 

 

T.C. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs 2021 
Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 

2021 Salı günü saat 05.00’e kadar 
uygulanacak olan kademeli normalleşme 

döneminde uygulanacak tedbirler 
hakkında genelge yayımladı. 

 
İlgili genelge için tıklayınız.  

Sayın Üyemiz, 17.05.2021 Pazartesi 
gününden itibaren Odamız çalışma 

saatlerimiz 08.30 -12.00 / 13.00 – 17.30 
olarak güncellenmiştir. 

 
 

https://www.icisleri.gov.tr/kademeli-normallesme-tedbirleri-genelgesi

