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KAYSERİ TİCARET ODASI HAFTALIK E-BÜLTEN 
12 - 18 NİSAN 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. 

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise 
kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının, 

zor süreçten geçtiğimiz bu dönemde 
milletimiz ve tüm İslâm alemi için hayırlara 

vesile olması dileği ile... 

 

 

Başkanımız Ömer Gülsoy, "Kadın için 
Taşıyoruz" DFDS & DÜNYA Anadolu 

Buluşmaları - KAYSERİ programının canlı 
yayın konuğu oldu. 

Kayseri tarihi, ihracat hedefleri hakkında 
bilgiler veren Başkan Gülsoy, 

Kadınlarımızın daha çok 
cesaretlendirilmeye ve desteklenmeye 

ihtiyacı olduğunu, Oda olarak kadın 
girişimciler kurulumuzun yaptığı her proje 
desteklediklerini ve yanlarında olduklarını 

söyledi. 
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Covid-19 test sonucu pozitif çıkan 
Kocasinan Belediye Başkanımız Sn. 

Ahmet Çolakbayrakdar'a geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim kıymetli 
başkanımız ve bütün hastalarımıza ve 

size acil şifalar versin 

  

 

Kazanan Van Gölü 
 

#NASA tarafından düzenlenen "Dünya 
Turnuvası" fotoğraf yarışmasında Van 

Gölü fotoğrafı birinci seçildi.  
 

Oy kullanan herkese teşekkür ederiz. Bu 
gurur hepimizin 
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Vatanı, bayrağı ve mukaddesatı uğruna 
canlarını seve seve feda eden tüm 

şehitlerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla 
anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet 

olsun... Vatan size minnettar! 

 

 

Koronavirüs salgınının yayılım hızını en 
aza indirmek amacıyla çalışma 

saatlerimizde düzenlemeye gidilmiştir. 
 

Yapılan düzenleme çerçevesinde Kayseri 
Ticaret Odası 15 Nisan 2021 tarihinden 

itibaren  09.00-12.30 ile 13.00-16.30 
saatlerinde hizmet verecektir. 

Göstereceğiniz anlayış için teşekkür 
ederiz. 

Acımız, kederimiz büyük. 
Yeri doldurulamaz değerli dostumuz, 
abimiz Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Veli Altınkaya’yı Hulusi Akar 
Camii’nde kılınan cenaze namazının 

ardından Hakk’a uğurladık. 
 

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve 
yakınlarına ve basın camiasına sabırlar 

diliyoruz. 
Mekanı cennet olsun  
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Pandemi nedeniyle yaşadığımız bu zor 
dönemin biran önce atlatılarak tarihi 

dokusu ve doğal güzellikleriyle Kadim 
Şehir Kayserimizin muhteşem yerlerinin 

yeniden ziyaret edilmesi dileğiyle. 
 

Turizmin eski canlılığına kavuşmasını 
diliyor, Turizm Haftası'nı kutluyorum. 

Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getiren; 
vizyonu, görüşleri ve kişiliğiyle sevilen, 8. 

Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal'ı, 
vefatının 28. yıl dönümünde rahmet ve 

minnetle anıyoruz. 
Ruhu şad, mekânı cennet olsun. 

 
 


