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AK PARTİDEN KARS TİCARET VE SANAYİ
ODASINA ZİYARET
AK Parti Kars İl Başkanın Adem Çalkın ile AK
Parti Kars İl Yönetimi Odamızı ziyaret etti. Güncel
konular, ilimizin ekonomik durumu, yatırımları,
sorunları ve çözüm önerileri konuları ele alındı.

BAŞKANIMIZ
ERTUĞRUL
ALİBEYOĞLU’NUN 15 TEMMUZ MESAJI
Milli egemenliğimize kasteden hain darbe
kalkışmasının, Milletimizin ortaya koyduğu
sarsılmaz iradeyle bertaraf edilmesinin 5.
yıldönümünde, vatanımızın mukadderatı uğruna
canlarını feda eden Şehitlerimizi rahmetle anıyor,
Gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

BAŞKANIMIZ ERTUĞRUL
ALİBEYOĞLU’NUN KURBAN BAYRAMI
MESAJI
Aziz milletimizin ve İslam Aleminin birlik ve
beraberliğinin pekiştiği, dayanışma ve paylaşım
ruhuyla kardeşliğin güçlendiği Mübarek Kurban
Bayramı'nızı kutlar, bu mukaddes günlerin
hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz
ederim.

BAŞKAN ERTUĞRUL
ALİBEYOĞLU’NUN LOKANTA VE
RESTORANLAR İÇİN ÇAĞRI
Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu’ndan yeme-içme
sektörüne çağrı: lokanta ve restoranlarımızı bir an
önce iş başı yapmaya davet ediyoruz.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı
Ertuğrul Alibeyoğlu tarafından, 9 günlük bayram
tatili dolayısıyla ilimize birçok misafir ve turist
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kafilesi geldiği, bayram tatili dolayısıyla lokanta ve restoranların kapalı olduğu, gelen turistlerin yemek
yiyebilecek mekan bulmakta zorlandıkları belirtilerek, lokanta ve restoranların bir an önce açılması
gerektiği yönünde açıklama yapıldı.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu; “9 günlük bayram tatili
dolayısıyla ilimize misafir akını olmuş, ilimizde turizm yoğunluğu yaşanmıştır. Ancak, bayram tatili
dolayısıyla bazı mekanların kapalı olması özellikle yöresel yemek çeşitlerine erişimi zorlaştırdığından
ilimizi ziyaret eden misafirler Odamıza doğrudan veya dolaylı olarak taleplerini iletmişlerdir. Bu durum
ilimizin misafirperverliğine zarar verebileceğinden yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bir
an önce iş başı yapması ilimiz açısından faydalı olacaktır. Dolayısıyla lokanta ve restoranlarımızı bir an
önce iş başı yapmaya ve mekanlarını açmaya davet ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.
BAŞKAN ALİBEYOĞLUNDAN
GAZETE VE BASIN BAYRAMI
MESAJI
Bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda,
büyük bir özveriyle görevlerini yerine
getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz
Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar,
sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

SAADET
PARTİSİ
GENEL
BAŞKAN
YARDIMCISINDAN
ODAMIZA ZİYARET
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı
Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Kars İl
Başkanı Erkan Uslu ve İl Yönetimi
Odamızı
ziyaret
etti.

