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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. 

Cumhurbaşkanlığı Karanamesi ile Ticaret 
Bakanlığı'A atanan Sn. Mehmet Muş, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan 
Sn. Derya Yanık ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı'na atanan Sn. Vedat 

Bilgin bakanımızı tebrik ediyoruz. 
Ülkemize hayırlı olsun. 

 

 

Milli Mücadele ruhuna sahip olmak, Akif’i 
anlamak ve İstiklal Marşını hissetmek 
yürek ister.Vatan şairi Akif’i ve onun 
dizelerini anlamaya, genç kuşaklara 
aktarmaya çalışıyoruz. Milletimizin 

bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal 
Marşımızın kabulünün 100. Yılında, 

Kayseri Ticaret Odası (KTO) olarak okul 
öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilerimiz 
için düzenlediğimiz ‘İSTİKLAL MARŞIMIZI 
EZBERE GÜZEL OKUMA YARIŞMASI’nın 
sonuçları belli oldu. Komisyon tarafından 
yapılan değerlendirme sonrası dereceye 

giren öğrencilerimizin sonuçları için  
www.kayserito.org.tr  adresimizi ziyaret 

edebilirsiniz. Detaylar için tıklayınız.  

https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/istiklal-marsi-guzel-okuma-yarismasi-sonuclari-belli-oldu
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İletmiş olduğumuz talepler neticesinde 
Kısa Çalışma Ödeneği yeniden devrede. 
Tüm sektörlerde geçerli olacak şekilde 
hazirana kadar sürecek olan KÇÖ'nin 
yürürlüğe girmesi için aldığı kararla 

verdikleri destek için Sayın 
Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. 

KÇÖ'nin yürürlüğe girmesi için 
taleplerimizin güçlü sesi olan başta TOBB 
Başkanımız Rifat Hisarciklioglu'na, emeği 
geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. 

  

 

Cami Kebir Havzası esnaflarımızdan 
Meclis Üyemiz Hakan Karabulut ve Ersan 

Özbek, Yunus Kip ile Ferhat İlim 
Başkanımız Ömer Gülsoy’u ziyaret ederek 

yerel esnafın nefes alabilmesi için 
taleplerini ilettiler. Haksız mücadele ve 
rekabete karşı olduğumuzu belirterek 
gerekli girişimlerde bulunacağımızı 

Esnaflarımıza ilettik. Rabbim bol kazançlar 
versin. 

Başkanımız Ömer Gülsoy, Valimiz Sayın 
Şehmus Günaydın’ın başkanlığında 
gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu 

Toplantısı’na katıldı.Lütfen 
Maske,Mesafe,Temizlik kurallarına daha 

fazla riayet edelim, mutlak suretle 
tedbirlere daha fazla uyalım, bu salgından 

birlikte kurtulalım.Virüsü hafife almayın, 
Tedbir ve uyarıları dikkate alın!!!Birçok 
badireyi nasıl atlatmışsak, bunu da hep 

birlikte aşacağız…. 
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Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. 
Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli 
güreşçimiz Taha Akgül’ü canı yürekten 

tebrik ediyoruz. 

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanlığı’na seçilen Metin Kösedağ’ı 

tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.  
Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, 

vefatından büyük üzüntü duyduğumuz 
merhum Veli Altınkaya’ya da bir kez daha 

Allah’tan rahmet diliyoruz. 

 

 

Otogar esnaflarımızdan Mustafa Özcan, 
Mehmet Şimşek ve Mustafa Altınel, 

Başkanımız Ömer Gülsoy’u makamında 
ziyaret ederek taleplerini ilettiler. Nazik 

ziyaretleri için teşekkür ederiz. 
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Meclis üyemiz, yol arkadaşımız, kıymetli 
Mehmet Ozan’ı Hulusi Akar Camii’nde 

kılınan cenaze namazının ardından 
Hakk’a uğurladık. 

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve 
yakınlarına ve iş dünyamıza sabırlar 

diliyoruz. 
Mekanı cennet olsun. 

 

 

Milli iradenin ve demokrasinin tecelligahı 
Gazi Meclisimizin 101. kuruluş 

yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve Cumhuriyetimize kanat geren, 

güç katan tüm kahramanlarımızı şükran ve 
rahmetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu 
olsun. Detaylar için tıklayınız.  

Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Alkan'ın 
kıymetli annesi Dudu Alkan, Hakk'ın 

rahmetine kavuşmuştur.   Merhumeye 
Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve 

sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı 
cennet olsun. 

 

https://www.kayserito.org.tr/haberler/baskanlik-haberleri/kto-baskani-gulsoydan-23-nisan-ve-101-yil-kutlama-mesaji
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KKTC Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin 
Tatar’ın kıymetli babası Rüstem Tatar’ın 

vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. 
Rabbim’den merhuma rahmet, Tatar 

ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. 
Mekanı cennet olsun. 

"Milli Gururumuz, Rıza Kayaalp"  
 

10. Kez Avrupa Şampiyonu olarak, adını 
güreş tarihine altın harflerle yazdıran milli 

güreşçimiz Rıza Kayaalp’i tebrik ediyorum. 
Nice zaferlere şampiyon 

 

 

Kahraman askerlerimizin Kuzey Irak’taki 
operasyonu başarıyla devam ediyor.  
Ayağınıza taş değmesin, Allah sizi 

korusun yiğitler. 

 


