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“Çalışmadan, öğrenmeden, yorul-
madan rahat yaşamanın yollarını 
aramayı alışkanlık haline getirmiş 
uluslar; önce onurlarını, sonra özgür-
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kaybetmeye mahkumdurlar...”
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1 - Odamıza Yapılan
Ziyaretler 2014



KASTAMONU TİCARET ve SANAYİ ODASI Faaliyet Raporu 2014

• 10 •

1. 1 - Bakan Işık Odamızı Ziyaret Etti

Bakan Işık’la birlikte Valimiz Erdoğan Bek-
taş, Ak Parti milletvekilleri Hakkı Köylü ve 
Mustafa Gökhan Gülşen de odamızı ziyaret 

eden heyet içinde yer aldı. Konuklarımızı Meclis 
Bakanımız Kadir Tonbul ve yönetim kurulu ile 
meclis üyelerimizden oluşan heyetimiz misafir 
etti.

Odamızda yaptığı konuşmada İstanbul’da 
Sivas’tan sonra en fazla Kastamonu nüfusunun 
bulunduğunu hatırlatan Bakan Işık, “Kastamonu-
lu önemli sanayici ve işadamlarımız var. Onların 
da memleketlerine yatırım yapmalarını çok arzu 
ediyoruz. Buradan il dışında ticaret yapan Kas-
tamonulu işadamlarımıza sesleniyorum. Sanayi-
cilikle uğraşan girişimcilerimizin, kendi mem-
leketlerine yatırım yapmalarını önemsemelerini 
istiyoruz. Biz hükümet ve bakanlıklar olarak her 
zaman yatırımcılarımızın yanında olacağız. Yeter 
ki gelsin kendi şehirlerinde yatırımlarını yapsın-
lar” diye konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 
her zaman bu müteşebbislerin önünü açmayı 
arzuladıklarını söyleyen Bakan Işık, şunları kay-
detti: “Yeter ki talep gelsin. Biz şunu istemiyo-
ruz, biz yatırım yapalım atıl beklesin istemiyoruz. 

Talep gelsin biz hemen önünüzü açalım. Kayna-
ğımız da çok sınırsız değil. Bu açıdan Vali Bey 
çalışmalarını biraz önce sundu. Ben de büyük bir 
takdirle gördüm. Burada milletvekili arkadaşları-
mızın çalışmalarını, gayretlerini yakınen biliyo-
rum. Bu noktada biz bakanlık olarak üzerimize 
düşeni yapacağız. Yeter ki siz yatırımcıları bulun, 
buraya getirin, ondan sonra biz de üzerimize 
düşeni yapalım ve bundan Kastamonu kazansın, 
Türkiye kazansın.”

“KASTAMONU’YA DAHA FAZLA 
DESTEK VERECEĞİZ”

Kastamonu’nun ağaç sanayisinde Türkiye’nin 
önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan 
Bakan Işık, Kastamonu’nun ekonomisinin büyük 
oranda ağaç sanayisine bağlı olduğunu ifade 
ederek, şöyle devam etti: “Bu sektörün daha da 
güçlendirilmesi noktasında biz gerek sanayicinin 
desteklenmesi, gerekse de küçük esnafın destek-
lenmesi konusunu önemsiyoruz. Kastamonu’nun 
KOSGEB kredilerinden daha fazla faydalanmasını 
istiyoruz. Biz de KOSGEB Kalkınma Ajansı, Bilim 
Sanayi İl Müdürlüğümüz, TSE’mizin bölge mü-
dürlüğü, Özel İdaremiz ve diğer kurumlarla hep 
beraber Kastamonu’da potansiyeli olan girişimci-

Bakan Işık:
“Biz hükümet 
ve bakanlıklar 

olarak her zaman 
yatırımcılarımızın 

yanında olacağız.”

Tonbul: “OSB’nin 
genişletilmesini talep 

ediyoruz”
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leri bu noktada belki ziyaret edip destekleyeceğiz. İstiyoruz ki biz 
Kastamonu’ya daha fazla destek verelim, Kastamonu daha fazla 
üretsin. Bunun arzusundayız. Gelinen nokta iyi nokta, geleceğe 
ümitle bakmamız için yeterli bir nokta. 2002’de 50’nin üzerinde 
işçi çalıştıran kuruluş tesis sayısı 15 iken, bugün 50’nin üzerin-
de işçi çalıştıran işçi sayısı 99’a çıkmış. Bu potansiyeli hareket 
geçirmek için birlikte çalışacağız. Buradaki bu potansiyeli birlikte 
harekete geçireceğiz. Bunu çok önemsiyoruz. İkincisi, Kastamo-
nu’nun doğal zenginliklerini Kastamonu’da değere dönüşmesini 
önemsiyoruz. Türkiye açısından değere dönüşmesini de önem-
siyoruz. Dün Gaziantep’te bakırcılar, işleyecek bakır bulamadık-
larını söylüyordu. Bugün de Kastamonu’da bulunuyoruz. Esnaf, 
sanatkar, üretici işleyecek bakır bulamazken, Kastamonu’da bakır 
işini biraz daha hızlandırıp harekete geçirelim. Allah’ın bize ver-
miş olduğu zenginlikleri bizim nimete dönüştürmemiz üzerimize 

bir borçtur. Bu noktada çevreye duyarlı bir şekilde bu rezervlerin 
çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması önemli önceliklerimiz-
dendir.”

TONBUL: “Organize Sanayi Bölgemizin 
genişletilmesini talep ediyoruz”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Kadir 
Tonbul ise Vali Erdoğan Bektaş’ın da belirttiği gibi Kastamonu’da 
mevcut bir organize sanayisinin bulunduğunu belirterek, “Ba-
kanımızdan, Organize Sanayi Bölgemizin genişletilmesini talep 
ediyoruz. Bu konuda Sayın Valimizin de teşebbüsleri var. 2,5 
milyon metrekare arazinin kamulaştırılması süreci başladı. Bu 
konunun hızlandırılmasıyla ilgili fizibilite çalışmalarının tamam-
lanması noktasında yardım bekliyoruz” dedi.
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Bölge toplantısı için ilimize gelen Türk 
Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Os-
man Yıldırım, Kastamonu Şube Başkanı 

Atıf İğdirli ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan’ı makamında ziyaret etti.

“Bize ve cumhuriyete verdiği destekten 
dolayı Kastamonu’ya olan borcumuzu ödemek 
istiyoruz” diyen THK Genel Başkanı Yıldırım; 
şehrimize havacılık yüksekokulu, kolej, bakım 
merkezi kurabileceklerini, helikopter ambulans 
konusunda yardımcı olabileceğini kaydetti.

Yıldırım’ı ağırlamaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Yönetim Kurulu Başkanımız 
Arslan ise yaptığı değerlendirmede, THK’nin 
hem ülkemizde hem de ilimizde çok başarılı 
işlere imza attığını kaydederek; “Söylediğiniz 
projelerin takipçisi olacağız” dedi.

“Kastamonu’ya olan borcumuzu 
ödememize fırsat verin”  

“Havalimanınızı çok beğendim, arkadaşla-
rımıza eğitim uçuşlarımızda kullanmak üzere 
talimat verdim” diyen Yıldırım, Ankara’da 
faaliyete geçecek uçak fabrikasında üretecek-
leri 20 kişilik uçaklarla, 2017-2018 yılından 
itibaren Ankara-Kastamonu uçuşlarının olabile-
ceğini kaydetti. Konuşmasına, ilimizin THK’ye 
ve cumhuriyete sürekli destek olduğunu ifade 

ederek devam eden Yıldırım, “Kastamonu’ya 
milletçe borcumuz var. Lütfen bu borcumuzu 
ödemek için bize fırsat verin” dedi. Yıldırım 
şunları söyledi: “Eğer bize arsa ve bina desteği 
verirseniz buraya bir havacılık yüksekokulu 
açabilir, 300 öğrenciye hizmet verebiliriz. 
Havacılık yüksekokulu için ilk şartımız olan 
havalimanı ilinizde bulunduğu için avantajınız 
var. Kastamonu’ya bir kolej de açabiliriz. Ayrı-
ca, çeşitli şehirlerde hayata geçirdiğimiz uçak 
bakım merkezi de kurabiliriz” dedi. 

Arslan: “Söylediklerinizin takipçisi 
olacağız” 

THK Genel Başkanı Osman Yıldırım’ı 
odamızda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren KATSO Başkanı Arslan ise yaptığı 
değerlendirmede, THK’nin hem ülkemizde 
hem de ilimizde çok başarılı işlere imza attığını 
kaydederek; “Söylediğiniz projelerin takipçisi 
olacağız” dedi. Arslan, THK Kastamonu Şube 
Başkanı Atıf İğdirli’nin ilimizde havacılık okulu 
açılması için büyük emek verdiğini belirterek; 
“THK, ülkemizde yapılması mümkün olan 
ancak bugüne kadar yapılamayan birçok işin 
başarıyla üstesinden geldi. Hizmetlerinize 
müteşekkiriz” şeklinde konuştu.

1. 2 - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman YILDIRIM, 
Kastamonu Şube Başkanı Atıf İĞDİRLİ ile Birlikte Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Arslan’ı Makamında Ziyaret Etti.

THK Genel Başkanı 
Yıldırım; “Bize ve 

Cumhuriyet'e verdiği 
destekten dolayı 

Kastamonu’ya olan 
borcumuzu

ödemek istiyoruz” 
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1. 3 - Vali Erdoğan Bektaş, İŞKUR, KOSGEB, İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü paydaşlığında sürdürdüğümüz girişimcilik kursunu zi-
yaret etti.

Odamızda sürmekte 
olan girişimcilik 

kursunu ziyaret eden 
Vali Bektaş, girişimcilik 
yeteneğinin doğuştan 
geldiğini kaydederek, 

“Sürdürülebilir olmayan 
işe başlamayın, mahçup 

olursunuz”
uyarısında bulundu.

Odamızda İŞKUR, KOSGEB, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında 
sürdürdüğümüz girişimcilik kursunu 

ziyaret eden Vali Erdoğan Bektaş, kursiyerlere 
başarı diledi, tavsiyelerde bulundu. 

Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Ars-
lan’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda 
Milli Eğitim Müdürü Bekir Aksoy, İŞKUR Mü-
dürü Adnan Arslan, KOSGEB Müdürü Nevzat 
Erol ve kursiyerler yer aldı.

Arslan: “Oda olarak girişimcilerin 
yanındayız”

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başka-
nımız Arslan, çeşitli kurumların işbirliği içinde 
düzenledikleri kursta girişimcilere iş hayatı 
ile ilgili teorik bilgileri vermeye çalıştıklarını 
kaydederek, “Oda olarak ilimizdeki tüm giri-
şimcilerin ve yeni iş fikirlerinin destekçisiyiz. 

Valimiz başta olmak üzere diğer kurumlarla 
birlikte ilimizde istihdamın artırılması için yo-
ğun bir çaba sergiliyoruz. Bu kurstan sertifika 
alacak bir girişimcimizin iş kurması, istihdam 
sağlamasından daha güzel ne olabilir” değer-
lendirmesinde bulundu.

Vali Bektaş: “Girişimcilik 
öğretilemez, doğuştan gelir”

Girişimcilik kursu ziyaretindeki konuş-
masına girişimciliğin öğretilebilir bir yetenek 
olmadığına inandığını söyleyerek başlayan Vali 
Bektaş, kurslar sayesinde ancak içinde doğuş-
tan girişimcilik yeteneği olanların önündeki 
perdenin ortadan kalktığı değerlendirmesinde 
bulundu. İlimizde girişimcilik kurslarının çok 
güzel sonuçlar verdiğine dikkat çeken Vali Bek-
taş, “Özellikle bayan girişimcilerimizi tebrik 
ediyorum” dedi.
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KUZKA’nın toplam 21 milyon lira dağı-
tacağı 3. Teklif Çağrısı ile ilgili olarak 
toplantı salonumuzda bilgilendirme 

toplantısı düzenlendi. 

Bürokratik işlem ve süreçten çekinen giri-
şimciler için imkanlar dahilinde tüm sınırlama-
ları kaldırdıklarını ve rahat bir proje hazırlama 
ortamı yarattıklarını ifade eden Vali Erdoğan 
Bektaş, “Kastamonu olarak üçüncü çağrıdan 
alnımızın akıyla çıkmayı başaralım” dedi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZ-
KA) çıktığı 3. Teklif Çağrısı ile ilgili odamızda 
bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının faydalana-
bileceği Bölge Altyapısının Geliştirilmesi Mali 
Destek Programı ile KOBİ statüsündeki küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelerin yararlana-
cağı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 
hakkında, KUZKA uzmanları tarafından 
toplantı salonumuzda gerçekleştirilen bilgilen-
dirme toplantısına Vali Erdoğan Bektaş, İl Özel 

İdaresi Genel Sekreteri Zafer Karahasan, Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan, KUZKA Genel Sek-
reter Vekili Av. Hilmi Ergür ile özel ve kamu 
kurum temsilcileri katıldı.

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi Mali Des-
tek Programı’na proje sunacak kamu kurum ve 
kuruluşlarına 8 milyon lira, İktisadi Kalkınma 
Mali Destek Programı’na proje sunacak KOBİ 
statüsündeki küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelere ise 13 milyon lira dağıtacak olan 
KUZKA her iki mali destek programı için 21 
Mart 2014’e kadar proje kabul edecek. 

Geride kalan teklif çağrılarında yaşanan sı-
kıntı ve olumsuzlukların yeni çağrı döneminde 
yaşanmayacağına dair KUZKA’dan gerekli sözü 
aldıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan “Tüm işletmelerimizin KUZ-
KA’nın sağladığı bu desteklerden faydalanması-
nı arzu ediyoruz. Proje hazırlayıp sunmalarını 
bekliyoruz” diye konuştu. 

Vali Erdoğan Bektaş, 
“Kastamonu olarak 

üçüncü çağrıdan alnımızın 
akıyla çıkmayı başaralım” 

dedi.

1. 4 - KUZKA Bilgilendirme Topantısı Odamızda Düzenlendi.
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İlimizde faaliyet gösteren kadın dernek-
leri, Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan’a bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 

Yardımseverler Derneği, Anneler Derneği, 
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Kastamonu 
Şubesi, 10 Aralık Kadın Platformu Derneği, 
TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu 
üyelerinden oluşan heyet; Arslan’a KATSO 
başkanlığında başarılar diledi.

Arslan: “Sivil toplum örgütlerinin etkin 
olduğu yerde demokrasi eksiksiz işler”

Konuklarını meclis salonunda ağırlayan 
Oda Başkanımız Arslan, odamız hakkında 
kısa bir bilgi verdikten sonra sivil toplum 
örgütlerinin toplumsal hayattaki önemlerine, 
“Sivil toplum örgütlerinin etkin olduğu yerde 
demokrasi eksiksiz işler” cümlesiyle işaret etti. 
Arslan, kadınların sivil hayat içinde etkin rol 
almalarının da büyük önem taşıdığını kaydede-
rek, “Sizler her zaman bizlerin yönlendiricisi 
olacaksınız” değerlendirmesinde bulundu. Oda 
başkanımız Arslan, ilimizde faaliyet gösteren 

kadın derneklerinin son derece başarılı şekilde 

hizmet ettiklerini dile getirerek, “Kadınların 

bu başarısı ve emekleri, odamızdan başlayarak 

tüm örgüt ve meclislerde kendilerine ayrılan 

kotalarla desteklenmeli” çağrısında bulundu. 

Çelen: “KATSO’ya teşekkür ediyoruz”

Heyet adına görüşlerini aktaran temsil-

cilerden Yardımsevenler Derneği Başkanı 

Ferhan Çelen, ilimizdeki kadın dernekleri-

nin kamudan hiçbir yardım almadan ayakta 

durduklarını, toplum yararına bir çok projeye 

imza attıklarını, üniversitelilere burs, işsiz-

lere istihdam sağlamaya çaba gösterdiklerini 

kaydetti. Konuşmasında “10 Aralık Kadın 

Mitingi” törenlerine de yer veren Çelen, 10 

Aralık Kadın Mitingi kutlamaları için kendileri-

ne destek veren KATSO’ya da ayrıca teşekkür 

ettiğini dile getirdi.

Kadın derneklerini 
ağırlayan Oda Başkanımız 

Arslan, “Sivil toplum 
örgütlerinin etkin olduğu 
yerde demokrasi eksiksiz 

işler” değerlendirmesinde 
bulundu ve kadınların 

toplumsal önemine de  
“Sizler her zaman bizlerin 
yönlendiricisi olacaksınız” 

sözleriyle dikkat çekti.

1. 5 - Kadın Dernekleri Odamızı Ziyaret Etti
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AB gençlik programları kapsamındaki 
projelerini 1-8 aralık tarihleri arasında 
ilimizde uygulayan beş ayrı ülkeden 

gençler odamıza bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Genç işsizliğine karşı ülkelerin çözüm öneri-
lerinin incelendiği projeye ülkemizin yanısıra 
Romanya, İspanya, İtalya ve Slovakya’dan 
toplam 30 genç katılıyor.

Girişimci adaylarımız ile ortak 
toplantı 

Yetkililerimiz ziyarette bulunan heyetle 

odamızda sürmekte olan girişimcilik kursuna 
katılan gençleri aynı toplantıda biraraya geti-
rerek, projenin amacına uygun bir adıma imza 
atmış oldular. Genel Sekreter Yardımcımız Adil 
Levent Baş ve Dış İlişkiler Uzmanı Necmettin 
Tokatlı’nın, proje lideri Hatice Yıldırım ile 
birlikte başkanlık ettikleri toplantıda genç iş-
sizliğini ortadan kaldırmaya yönelik ülkemizde 
ortaya konan çözüm yolları masaya yatırıldı.

AB gençlik programları 
kapsamındaki proje 

nedeniyle ilimizde 
bulunan beş ayrı ülkeden 

katılımcılar odamızı 
ziyaret ederek, kurs gören 

girişimci adaylarımızla 
ortak bir toplantı yaptı.

1. 6 - Avrupalı Girişimci Adaylarıyla Ortak Toplantı
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Belediye başkan adayları Ocak ve Şubat 
aylarındaki olağan meclis toplantılarının 
bitiminde odamızı ziyaret ederek, pro-

jeleri hakkında meclis üyelerimize ve meslek 
komitesi temsilcilerimize birer sunum gereçek-
leştirdiler.

Bu kapsamda odamıza ilk ziyareti Ocak 
ayındaki meclis toplantımızda Ak Parti Bele-
diye Başkan Adayı Tahsin Babaş gerçekleşti-
rirken, Şubat ayındaki toplantımızın ardından 

odamızı MHP Belediye Başkan Adayı Hayati 
Hamzaoğlu ziyaret etti. Odamızı son olarak da 
CHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Yıldırım 
ziyaret ederek projelerini anlattı.

1. 7 - Belediye Başkan Adaylarından Odamıza Ziyaretler 
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Türkiye İstatistik Kurumu Kastamonu Bölge Müdür Vekili 
Sevgi Altınbaş, odamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu ve 
Meclis Üyelerimize kurum faaliyetleri ile ilgili bir sunum 

yaptı. 

Sunumundan dolayı Altınbaş’a teşekkür eden Yönetim Kuru-
lu Başkanımız Arslan ve Meclis Başkanımız Tonbul, TUİK ile her 
konuda işbirliği yapmaktan oda olarak duyacakları memnuniyeti 
dile getirdiler.

Kastamonu Günleri toplantısı odamızda yapıldı.İl protokolü-
nün yanı sıra Ankara,İstanbul,Bursa Kastamonu Dernekleri 
Başkanları toplantıya katılım sağladı.

1. 8 - Türkiye İstatistik Kurumu Kastamonu Bölge Müdür Vekili 
Sevgi Altınbaş, Odamızı Ziyaret Etti

1. 9 - Kastamonu Günleri Toplantısı Odamızda Yapıldı.
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1. 11 - İSO ile Sıcak Buluşma

1. 10 - İlimizde Yeni 
Kurulan 
Amerikan 
Kültür Derneği 
Odamızı 
Ziyaret Etti

Arslan, İSO heyetinden 
ilimizin çeşitli alanlarda 
gelişen turizm sektörüne 
özellikle destek 
istedi; ilimize yatırım 
düşündükleri takdirde 
ev sahipliği yapmaktan 
mutluluk 
duyacaklarını söyledi. 

Ortak toplantıda konuşan Oda Başka-
nımız Arslan İSO heyetinden ilimizin 
çeşitli alanlarda gelişen turizm sektö-

rüne özellikle destek istedi, ilimize yatırım 
düşündükleri takdirde ev sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyacaklarını söyledi. Meclis Başka-
nımız Tonbul, konuşmasında İSO meclis üyesi 
hemşerilerimize seslenerek, “Sizlerden ilimize 
yatırım bekliyoruz” dedi.

Çanakkaleli olduğu için aradaki tarihsel 
bağdan dolayı Kastamonu’ya empati ile yak-
laştığını kaydeden İSO Meclis Başkanı Zeynep 
Bodur Okyay, ilimizin kalkınması için varolan 
fırsatların işlenerek cevhere dönüştürülmesi 
gerektiğini ifade etti ve  “Kastamonu mutlaka 

parlayacak kentlerden biri, zamanını bekliyor” 
değerlendirmesinde bulundu.  

Ciddi sayıda Kastamonulu üyeye sahip 
olduklarını söyleyen İSO Başkanı Bahçıvan, 
“Kastamonulu üyelerimizin buraya yatırım 
yapmaları konusunda Kastamonu’nun yanın-
dayım” dedi ve herşeyin başının insan olduğu-
nu vurgulayarak ilimizde eğitim altyapısının 
geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Üç günlük bir program kapsamında hafta-
sonu ilimizi ziyaret eden İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) Meclisi, Valilik ve Belediye ziyaretlerinin 
ardından odamızda düzenlenen toplantıda 
ilimizdeki işadamları ve sanayiciler ile birara-
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ya geldi. Toplantıda her iki odanın meclis ve  yönetim kurulu 
başkanlarının yaptıkları konuşmaların ardından katılımcılara söz 
verildi.

“Ek OSB, özel teşvik, ihtisas limanı, demiryolu” 
Konuşmasına konuklarını selamlayarak ve Musul Başkonso-

losluğumuza yapılan saldırı ile Lice’de bayrağımıza yapılan saldı-
rıyı kınayarak başlayan Oda Başkanımız Selçuk Arslan, ilimizin 
tarihi, kültürel ve turizm değerleri hakkında bilgi verdi. 

Sözlerine KATSO’nun tarihi ve ilimiz ekonomisinin son 150 
yıllık kesitini anlatarak devam eden Arslan şunları söyledi: “İler-
leyen dönemlerde; siyasi kararlar, ticaret ve ekonominin dayandı-
ğı teknolojiyi takip edememek, her geçen gün değişim gösteren 
pazarlama anlayışına ayak uyduramamak, enerji kaynaklarının 
ve ulaşım altyapısının ilimize geç gelmesi ve bunun gibi üreti-
mi engelleyen unsurların etkisiyle, ilimiz ekonomisi arzulanan 
gelişmeyi yakalayamadı. Zamanla insan kaynağını, sanatkârını ve 
işçisini kaybeden ilimiz yoğun bir şekilde göç vermeye başladı. 
Doğduğu değil doyduğu yerde yaşamayı tercih etmek zorunda 
kalan nüfusumuzun büyük  bölümü hepinizin bildiği üzere 
İstanbul’da yaşamaktadır. 50’li yıllardan sonra gereken yatırımı 
alamayan ilimiz, son yıllarda talihsizliğini kırmaya başlamış ve 
başta ulaşım altyapısı olmak üzere birbiri ardına gelen yatırımlar 
sayesinde göç eğilimi durmuştur. Bunun en somut örneklerinden 
biri havalimanımızdır. Yüzde seksenden aşağıya düşmeyen dolu-
luk oranımız, havalimanının Kastamonu için ne kadar önemli ve 
gerekli olduğunu ve yatırımında geç kalındığını göstermektedir”. 

İlimizin potansiyel sektörlerini sıralayan Arslan oda olarak 
beklentilerini şu sözlerle ifade etti: “Kastamonu iş dünyası olarak 
beklentilerimiz yeni Organize Sanayi Bölgemizim kurulması, 

ilimize özel teşviklerin alınması, Hükümetimizin kuzey-güney 
aksı projesi kapsamına alınan İnebolu Limanımızın bir an önce 
tamamlanması ve ihtisas limanı haline getirilmesi, Karabük ya da 
Çankırı üzerinden ilimizin demiryolu ağına bağlanmasıdır”. 

“Kastamonu’yu dünya markası haline getirmek 
sizlerle beraber hiç de zor olmayacaktır”

İstiklal mücadelesinde tüm unsurları ile katkı sağlamış olan 
ilimizin, devletimizin koyduğu 2023 hedeflere ulaşmayı ve 
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi amaçlayan ülkemize 
yerelden çıkardığı küresel markalar ve gerçekleştirdiği üretim ile 
katkı sağlamasını ödev olarak gördüğünü belirten Arslan şunları 
söyledi: “Siz değerli konuklarımızdan ricamız; ilimizin yanında 
olmanız, bölgemizde öne çıkan yatırımları desteklemeniz, yatı-
rımcılarımıza model olacak bilgi, belge ve tecrübeyi paylaşma-
nızdır. Evet Kastamonu göç vermiştir. Ancak göç almadığından 
tarihi dokusunu korumuş  ve kozmopolitik bir şehir olmamıştır. 
Buraya yapacağınız her türlü atılım ve yatırımı siz değerli sanayi 
büyüklerimizden beklemekte olup Kastamonu’yu dünya markası 
haline getirmek sizlerle beraber hiç de zor olmayacağını düşünü-
yoruz. Ben bu duygu ve düşünceler ile sözlerime son verirken 
sizlerden tarih, kültür doğa turizmine destek olmanızı bekliyor, 
orman ürünleri, madencilik, hayvancılık, balıkçılık, turizm ya da 
sizlerin önereceği çeşitli yatırımlara ev sahipliği yapmayı istiyo-
ruz. Konuşmamı tamamlarken sizleri ilimizde görmüş olmaktan 
duyduğumuz mutluluğu bir kez daha dile getiriyor ve ziyareti-
nizin aramızda yıkılmaz köprüler kurulmasına vesile olmasını 
diliyorum”.
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“İstanbul’daki hemşeri işadamlarımızdan 
yatırım bekliyoruz”

İstanbul Sanayi Odası Meclis üyelerini ilimizde görmekten 
ve odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını 
kaydeden Meclis Başkanımız Kadir Tonbul, İSO Meclis üyesi 
hemşerilerimize seslenerek; “Sizlerden ilimize yatırım yapmanızı 
bekliyoruz” dedi.

“Kastamonu mutlaka parlayacak kentlerden 
biri; zamanını bekliyor”   

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay konuşmasına, 
geçtiğimiz hafta ilimizde yaşanan sel felaketinde zarar görenlere 
geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı. Okyay, ilimizin ahşap 
ve tarım ürünlerinin meşhur olduğunu kaydederek, geçtiğimiz 
yıl ilimize gelen 500 bin turistin ancak yüzde 1’inin yabancı 
olmasının çok az olduğuna dikkat çekti ve yabancı turist sayısı-
nın artırılması gerektiğini söyledi. Anadolu şehirlerinin gelişme 
vizyonlarının ülkemizin en önemli sorunlarının başında geldiğini 
kaydeden ve İstanbul’un obez büyümesi nedeniyle diğer illerin 
yatırım fakiri kaldığını belirten İSO Meclis Başkanı Okyay, üç bü-
yük kent dışarıda bırakıldığında, Türkiye’de İstanbul’dan sonra 
bazı sanayi şehirlerinin oluştuğunu ifade ederek, şöyle devam 
etti: “Antalya, Muğla, Nevşehir gibi turizm şehirleri oluştu. 
Şanlıurfa, Rize, Giresun, Aydın, Kırklareli gibi tarım illeri oluştu. 
Mersin, Trabzon gibi liman ve Zonguldak gibi de maden illeri 
var. Dolayısıyla geriye kalan şehirler için bir tanımlama yapmak 
oldukça zor. Kastamonu da bunlardan biri”.

İlimizde fırsatlar olduğunu, bunların işlenip cevher haline 
getirilmesi gerektiğini kaydeden Okyay, “Avrupa’da her şehrin 
bir gelişme vizyonu var. Böyle bir hikaye bulmak ve peşinden 
gitmek lazım” dedi. İlimizin dezavantajlarının başında ulaşım ve 
altyapı sorunu olduğuna dikkat çeken Okyay, ulaşım sorunu çö-
zülürse sıçrama yaşanabileceğini vurguladı. Çanakkaleli olduğu 
için, Çanakkale savaşlarında en çok şehit veren 4’üncü il olması 
ve “Çanakkale Türküsü” gibi nedenlerle Kastamonu’ya empati 
kurabildiğini söyleyen Okyay, “İlk binde dört şirketiniz var, bu 
sayının artması lazım” dedi. Kentler arası yarışa dikkat çeken 
Okyay, “Yatırım Promosyon Merkezi kurabilirsiniz, eğitime 
önem vermelisiniz, üniversiteniz cazibe merkezi olmalı, ulaşım, 
eğitim, sağlık altyapısı hazır hale geldiğinde şehrin ‘en’leri tanı-
tılarak ekonomi vizyonu olan mevcut zenginlikleri tanıtmanız 
lazım. Kastamonu mutlaka parlayacak kentlerden biri, zamanını 
bekliyor” şeklinde konuştu.   

“Kastamonu’da yatırım fırsatlarını 
değerlendireceğiz”

Yılların ekonomik ihmalini, Anadolu’nun birçok şehri gibi 
Kastamonu’nun da yaşadığını ifade eden İSO Başkanı Erdal Bah-
çıvan, “Aş ve iş uğruna Kastamonu dışında yaşayan insanların 
sayısı, Kastamonu’da yaşayanlardan fazla. Bu yüzden kalkınma-
nın tüm Anadolu’ya dengeli bir şekilde dağıtılmamış olmasının 
önümüzdeki en ciddi sorun olduğuna inanıyorum” dedi. “Türki-
ye’nin, gelişmiş 10 büyük ekonomi arasında yer alması, kal-
kınmanın Anadolu şehirlerine yayılmasıyla mümkün olacaktır” 

diyen Bahçıvan, Anadolu illerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerin 
amacını “İstanbul Sanayi Odası olarak bu önemli gördüğümüz 
gerçekten hareketle ülkemizin bir bütün halinde sanayileşerek 
kalkınmasını arzu ediyoruz. Bu amaçla, bilgi birikimimizi ve 
tecrübemizi İstanbul dışındaki iş insanlarıyla paylaşmak üzere 
illerimizi ziyaret ediyoruz. Bu çerçevede, Meclis ve Yönetim 
olarak Diyarbakır ve Mardin’in ardından bugün Kastamonu’da 
sizlerle bir arada bulunuyoruz” sözleriyle açıkladı.

KATSO üyeleriyle birlikte Kastamonu’daki yatırım fırsatlarını 
değerlendireceklerini aktaran Bahçıvan, “Üyelerimiz arasında 
yapılacak görüşmelerden güçlü birliktelikler ve dostluklar çıka-
cağına inanıyoruz. Acımasız küresel rekabet koşullarında güçlü 
birliktelikler yaratmak zorundayız. Yaratacağımız birliktelik, 
ekonomik refahın ülke genelinde dengeli paylaşımı kadar top-
lumsal barış ve huzur açısından da büyük bir önem taşımaktadır. 
İstanbul Sanayi Odası olarak, bu konuda her şeyi devletten bek-
lemenin haksızlık olduğunu her platformda ifade ettik, etmeye 
de devam edeceğiz. İşte bu noktada, hepimizin üzerine büyük 
görevler düştüğünü burada da açık yüreklilikle ifade ediyorum” 
diye konuştu.

“Kastamonu değerli bir hazineye sahip”
Doğası, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri, çalışkan insanları ile 

Kastamonu’nun değerli bir hazineye sahip olduğunu aktaran 
Bahçıvan, “Bu hazineden ülke olarak biraz önce ifade ettiğim 
çarpık kalkınma anlayışı nedeniyle maalesef yeterince yararlana-
mıyoruz. Kastamonu, sanayicilerimize önemli fırsatlar sunuyor. 
Teşvik sisteminde 4.bölge kapsamında yer alan Kastamonu ilimi-
zin gıda ürünleri ve içecek imalatından tekstil ürünleri imalatına, 
kağıt ürünleri imalatından, tıpta kullanılan bitkisel kaynaklı 
ürünlerin imalatına kadar geniş bir yelpazede yatırım potansi-
yeli bulunuyor. Bu kapsamda, Türkiye’de sanayinin gelişmesi 
amacıyla kullanılan araçlar arasında yer alan OSB’lerin Kasta-
monu’daki varlığı sevindiricidir. OSB’ler, işletmelere dış ticaret, 
enerji, yatırım, işgücü, kalite gibi birçok konuda rekabet avantajı 
sağlamaktadır. O halde, Kastamonu’nun OSB portföyü daha da 
güçlendirilmeli ve geliştirilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Üniversite-sanayi işbirliğini önemsiyoruz”
Dünyada zenginleşmenin yolunun bilim ve teknolojiden 

geçtiğine dikkat çeken İSO Başkanı Bahçıvan, şunları söyledi: 
“Bilimin ve teknolojinin ilk adresi ise üniversitelerdir. İstanbul 
Sanayi Odası olarak üniversite-sanayi işbirliğine özel bir önem 
veriyoruz. İstanbul’un köklü üniversiteleri ile birlikte oluştur-
duğumuz Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu aracılığıyla bu 
konuda önemli çalışmalar yapmaktayız. Bu yüzden, Kastamonu 
Üniversitesi’nin ürettiği bilginin ekonomik değere dönüşme-
sinde Kastamonulu iş insanlarının da büyük katkısı olacağına 
inanıyoruz. Bu inancımızı ifade ederken, İstanbul’da yaratmaya 
çalıştığımız üniversite-sanayi işbirliği modelinin Anadolu’daki 
tüm şehirlerimize örnek olması konusunda özel bir çaba sarf 
ettiğimizi burada özellikle ifade etmek istiyorum”
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“Üretilen bilgi ve modeli, herkesle 
paylaşacağız”

Üretilen bilgi ve modeli ülkenin aydınlık geleceği adına 
herkesle paylaşacaklarından hiç kimsenin kuşkusunun olmama-
sını isteyen Erdal Bahçıvan, şunları kaydetti: “Kastamonu’nun 
ekonomik gelişimi için yerel müteşebbislik şevkinin varlığı ve 
güçlendirilmesi son derece önemli. Bu şevkin güçlendirilmesi 
ve zenginleşmesinde, üniversitenin oynayacağı rol kadar, siyasi 
aktörlerin yanı sıra herkese büyük görevler düşmektedir. Bu 
bağlamda, ekonomik aklı ön plana çıkartan bir anlayış, ülkemizin 
geneli için olduğu kadar Kastamonu için de büyük bir önem ta-
şıyor. Bu noktada çok önemli gördüğüm bir ulusal eksikliğimize 
değinmek istiyorum: Bu eksiklik, birlikte işbirliği yapma kültürü-
müzdeki eksikliktir. Acı ama gerçek: “biz yaptık” demek yerine 
“ben yaptım” demeyi çok seviyoruz. Bu yaklaşım, egoyu tatmin 
etmekle birlikte ülke ve dünya gerçekleri karşısında bir toplum-
sal kayba neden olmaktadır. O halde, üretim aşkı taşıyan sizler 
ve bizler; tüm paydaşlarımızla birlikte bilgi, tecrübe ve ekono-
mik gücümüzü harekete geçirip istikbal vaat eden her alanda 
yatırımlar yapmalıyız. İşte bu anlayışla, bugün burada sizlerle 
birlikte olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum.  Bunu 
ifade ederken, öncelikle insan odaklı temelde şekillendirilen 
10’uncu 5 yıllık Kalkınma Planında, geçmiş dönemlerde yapılan 
planlamalardan farklı olarak, ilk bölümde ekonomi yerine sosyal 
konulara yer verildiğine dikkatinizi çekmek istiyorum”

“Nitelikli insan ancak eğitimle olabilir”

Bahçıvan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Nitelikli insan, 
güçlü toplum başlığı altında oluşan bölümün altında; eğitim, kül-
tür ve sağlık konularına yer verilmesi dikkat çekici. Sanayiciler 
olarak, Kastamonu’nun nitelikli insan ve kalifiye eleman gücüne 
baktığımızda karşımıza üzücü bir tablo çıkıyor: Türkiye genelin-
de olduğu gibi bu şehirde de yaygın olan sorunlardan birisi ma-
alesef mesleksizliktir. Bu, toplumumuzun kanayan bir yarasıdır. 
Bu yarayı tedavi etmenin yolu, insanlarımızı bir program dahilin-
de meslek sahibi yapmaktan geçiyor. Mesleksizlik, Türkiye’deki 
yaygın işsizliğin ana nedenlerinden birisini de oluşturmaktadır. 
Türkiye’nin genelinde olduğu gibi bu şehirde de insanlar, tuttuğu 
futbol takımıyla övünmek kadar mesleğiyle, sahip olduğu nitelik 
ve beceriyle övünebilir hale gelmelidir. Bu açıdan, Kastamonu 
Üniversitesi’ne büyük bir görev düşmektedir. Bugün burada 
havasını soluduğumuz güzel şehrimiz Kastamonu’nun ekono-
mik kalkınması için “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” 
anlayışından hareketle; İstanbul Sanayi Odası olarak, üzerimize 
düşen görevi canı gönülden yapmaya hazır olduğumuzu burada 
özellikle bir kere daha ifade etmek istiyorum”.

Toplantının ardından, Oda Başkanımız Arslan ve Meclis 
Başkanımız Tonbul tarafından Bahçıvan ve Okyay’a plaket ve 
çeşitli hediyeler takdim edildi. Daha sonra Bahçıvan ve Okyay ile 
beraberindekiler, şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezdiler.
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1. 12 - Türkiye’ye Güzel Haber Odamızdan Açıklandı

Nisan ayı ihracat verilerini 
Ekonomi Bakanı Nihat 

Zeybekçi’nin  katılımı 
ile açıklayan TİM’e ev 

sahipliği yaptığımız 
toplantıda ihracattaki 

artış odamızdan açıklandı.

Türkiye’nin nisan ihracatı geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 11.5 artış gösterdi; 
ihracatta “bahar havası” yaşandığını 

belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi,  yılın ilk 4 ayındaki 
toplam ihracatın ise yüzde 9.5 artışla 53 milyar 
428 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Kastamonu nisanda 3 milyon 465 bin do-
larlık ihracat rakamıyla 62’nci sırada yer aldı, 
TİM Başkanı Büyükekşi, Kastamonu’nun son 
10 yılda ihracatını 6 kat artırdığına işaret etti.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, nisan 
ayı ihracat rakamlarını odamızda düzenlenen 
basın toplantısında açıkladı. Ekşi, nisan ayında 
ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
11,5 artışla 13 milyar 153 milyon dolar olarak 
gerçekleştiğini belirtti. İhracatta “bahar havası” 
yaşandığını belirten Büyükekşi, yılın ilk 4 
ayındaki toplam ihracatın ise yüzde 9.5 artışla 
53 milyar 428 milyon dolar olduğunu kaydetti. 
Büyükekşi, mart ayında Cumhuriyet tarihinin 
rekorunun kırıldığını, nisanda da artışın sürdü-
ğünü, ihracatın bu yıl yüzde 10 artış temposu-
nu yakaladığını söyledi.

KASTAMONU 62’NCİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin evsahipli-

ğimizde odamızda açıkladığı Nisan ayı ihracat 
rakamlarına göre ilimiz, bu ay içerisinde 3 
milyon 465 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
2013 yılı toplamında 129,9 milyon dolarlık ih-
racatla Cumhuriyet tarihi rekonu kıran ilimiz, 
Mart ayındaki 3 milyon 961 bin dolar ihracat 
rakamının ardından Nisan ayını da benzer bir 
oranda tamamlamış oldu. 

Geçtiğimiz yıl Nisan ayı verileri ele alın-
dığında ilimizdeki ihracat oranı yüzde 22’lik 
bir düşüş yaşadı. Geçen yılın ilk dört ayı ile bu 
yılın ilk dört ayı ele alındığında ise Kastamonu 
ihracatında yüzde -84’lük bir düşüş görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Meh-
met Büyükekşi Kastamonu’daki genel tablonun 
aslında iyi olduğuna dikkat çekti. Büyükekşi, 
“Kastamonu ihracatı son 10 yılda 6 kat birden 
arttı” dedi.
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1. 13 - Arslan’dan 3 Temel İstek

Kastamonu için özel 
teşvik talep eden ve 

İnebolu Limanı’nın 
ihtisas limanı olmasını 

isteyen Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan, İç Anadolu 

Bölgesi ile bağlantının 
sağlamlaştırılması için 

demiryolunun şart 
olduğunu söyledi.

Oda Başkanımız Arslan, TİM tarafından 
Nisan ayı ihracat rakamlarının açıklan-
dığı törende yaptığı konuşmada şunları 

kaydetti:

“Odamızda ağırlamaktan büyük onur ve 
sevinç duyduğumuz Sayın Bakanım ve Sayın 
TİM Başkanım, Sn. Valim, Belediye Başkanım, 
milletvekillerimiz, rektörüm, Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’nin değerli üye ve yöneticileri, 
Eximbank Yöneticileri, sivil toplum örgütle-
rinin değerli başkan ve yöneticileri, KASİAD 
yöneticileri, bölge müdürlerimiz, bürokratları-
mız, değerli ulusal ve yerel medya mensupları, 
değerli misafirlerimiz.

Özellikle 30 Mart yerel yönetim seçimle-
rinin hemen ardından çok daha fazla önem 
kazanan 2014 Nisan ayı ihracat rakamları-
nın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 
açıklanacağı toplantıya evsahipliği yapmaktan 
dolayı Kastamonu ve KATSO olarak mutluluk 
duyuyor, sizleri şahsım ve Kastamonu Ticaret 
ve Sanayi Odası adına saygıyla selamlayarak, 
hoş geldiniz diyorum. 

Değerli misafirler... 
Ülkemizin lokomotif görevi gören ve her 

geçen gün istikrarlı bir şekilde büyüyerek gu-
rur kaynağımız olan ihracatçılarımızı ilimizde 
misafir etmekten büyük onur duyuyoruz.  
Evet, bir ülkenin en büyük geliri, ürettiği 
ürünleri yurtdışı piyasalarla buluşturmaktır. 
İhracatımızın ithalatımızı geçtiğinde ülkemi-
zin gerek milli gelirini gerekse alım gücü ve 
dünyadaki ağırlığını artıracağının bilincindeyiz. 
Onun içindir ki ülkemiz için ihracatın artması 
çok büyük önem taşıyor. İhracat artışının sade-
ce belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp ülkemizin 
bütününe yayılması ve sürekli artan bir ivme 
ile sürmesi halinde dünyanın ihracat yapan 
büyük ekonomileri arasına girmemiz hayal 
olmayacaktır.

Değerli konuklar... 
1882 yılında kurulan odamız, ülkemizin 

ilk kurulan odalarından biridir. O dönemde 
ilimizden yaş ve kuru meyve başta olmak 
üzere çeşitli tarım ve hayvancılık ürünlerinin 
ihraç edildiğini bilmekteyiz. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında ticaret ve sanayi alanında önemli 
bir varlık gösteren ilimizde urgancılık, muyta-
biyecilik, nalburluk, kuşakcılık, dokumacılık 
sektörlerinde iç ticaretin yanısıra ihracat da 

yaptığımız oda arşivlerimizde net olarak gö-
rülmektedir. İl ekonomimizde görülen canlılık 
sonucunda, 1927 sayımında 13 milyon olan 
Türkiye nüfusuna karşın, vilayet nüfusumuz 
335 binlere ulaşmıştır. Buna ilişkin diğer bir 
somut örnek vermek gerekirse o yıllarda Bursa 
ili ile aynı ekonomik şartlarda, aynı nüfusta 
olmamıza rağmen bugün ise iki il arasındaki 
farkın aleyhimize ne kadar açıldığını takdirleri-
nize bırakıyorum. 

Ekonominin sönmesi ilimizi göç verme 
sorunu ile karşı karşıya bırakmıştır. Ülkemizin 
en çok göç veren illeri arasında yeralıyoruz, 
günümüzde yaklaşık sadece bir buçuk milyon 
hemşerimiz İstanbul’da yaşıyor. 

Değerli Bakanım ve TİM 
Başkanım...

Ticaretin en önemli kurallarının başında 
yatırım yapmak gelir. İşadamı yatırımını yapar, 
ardından kazancını bekler. Bu kural iller için 
de geçerlidir. Her ilimizi ekonomik bir mater-
yal olarak düşünürsek; devlet, ülke ekonomi-
sine kazandıracakları faydayı gözönüne alarak 
vilayetlere yatırım yapar. Bu yatırımın netice-
sinde gerek iç piyasa ve gerekse dış piyasada 
ekonomik hareketlilik sağlanmış olur. 

Kastamonu, altyapıya yönelik kamu 
yatırımlarından özellikle 50’li yıllardan sonra 
gerektiği gibi yararlanamamış, devletimizin 
ekonomik politikaları daha çok başka bölge-
lere odaklanmıştır. Bunun şehir ekonomisine 
yansıması da göç vermek şeklinde olmuş, 
insanlarımız ne yazık ki doğdukları yerde değil 
doydukları yerde yaşamaya mahkum olmuş-
lardır.

Ancak son yıllarda bu talihsizliğimiz kırıl-
maya başlamış ve birbiri ardına gelen özellikle 
ulaşım altyapısına yönelik yatırımlar sonucun-
da göç durma eğilimine girmiştir. Son dönem-
de ilimize yapılan en somut yatırımlardan biri 
havalimanımızdır. Yıllardan beri ilimize gelen 
bürokratlar burada bir havalimanının gereksiz 
olduğu, işlemeyeceği yönünde olumsuz rapor-
lar dillendirilmiştir. On aydır açık olan havali-
manımızdan Türk Hava Yolları İstanbul’a karşı-
lıklı olarak günlük sefer düzenliyor ve doluluk 
oranımız yüzde seksenden aşağıya düşmüyor. 
Bunun sonucunda İstanbul seferlerinin günde 
ikiye çıkması gündemdedir. Havalimanımızın 
hizmete girmesi ilimizin havasını değiştirmiş, 
her kesime moral ve motivasyon getirmesi 
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yanısıra ekonomik dönüşleri de başlatmıştır. Verdiğim bu örnekle 
kamu yatırımlarının yerinde ve zamanında yapıldığında hiçbir 
zaman boşa gitmediğini ifade etmek istiyorum.  

Değerli konuklar... 
İlimizin önde gelen sektörlerini orman ürünleri, madencilik, 

tekstil, tarım ve hayvancılık olarak sıralayabiliriz. Sayın valimizin 
öncülüğünde ahşap ürünleri sektörü ilimizin gelecek vaat eden 
sektörlerinden biri haline gelmiştir. Yeni bulunan rezervlerle bir-
likte önümüzdeki dönemde ilimizin madencilik sektöründe ciddi 
manada yatırım alacağını ve buna paralel ihracat rakamlarımızın 
yükseleceği bir gerçektir. 

Değerli konuklar... 
Ekonomimizin gelişmesi ve ihracatımızın artmasına yönelik 

olarak Kastamonu iş dünyası olarak çeşitli önerilerimiz olacak. 
Geçtiğimiz yıllarda sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi baz 
alınarak teşvikte 4. bölgede olan ilimizin yoğun yatırım alması 
beklenirken ne yazık ki gereken ilgiyi görememiştir. Yeni teşvik 
kanunuyla yapılan düzenlemede 6 bölge arasında bu kez 4. 
bölgede yeralan ilimiz, geçen sürede yeterince yatırımcı çekmeyi 
ne yazık ki yine tam anlamıyla başaramadı.

Biz yerli ve yabancı yatırımcıyı ilimize yatırım yapmaya davet 
ediyoruz fakat Kastamonu’da desteklenen sektörler diğer illerde 
de desteklendiği için bu çağrımız yeterince talep görmüyor. 

Bu nedenle...

İlimiz için öncelikle özel teşvikler istiyoruz. Örneğin bildiğim 
kadarıyla Çankırı’da kurulan ve çeşitli açılardan ilimize de 
faydası olacağını düşündüğümüz lastik fabrikası yatırımı sadece 
Çankırı’da destekleniyor. Biz de buna benzer özel bir teşviki 
farklı bir sektörde ilimiz için bekliyoruz. 

İkinci olarak...

İnebolu Limanımızın kapasitesinin geliştirerek ihtisas limanı 
olmasını talep ediyoruz. Bu konuda da örnek verecek olursak, 
ülkemizin gübre ithalat ve ihracatında sadece Samsun limanı, 
aynı şekilde halı ihracatı ve ithalatında ise sadece Isparta gümrü-
ğü kullanılmaktadır.

İnebolu limanı ile ilgili bir diğer talebimiz, bu ilçemizde bir 
Serbest Bölge oluşturulmasıdır. 

Hükümetimizin kuzey-güney aksı olarak nitelendirdiği İne-
bolu-Mersin hattını modern bir karayolu ile birleştirme düşün-
cesiyle, Kastamonu - İnebolu arasındaki karayolunu iyileştirmek 
için gösterdiği çabayı, limanımızı İç Anadolu’ya bağlayacak 
demiryolu için de göstermesini özellikle talep ediyoruz. Bizlerin 
ve ilimize yatırım yapmayı düşünen sanayicilerimizin demiryolu 
talebini burada özellikle ifade etmek istiyorum.   

Değerli konuklarımız...
Altyapısını tamamlayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, KOSGEB gibi kurumla-
rıyla bölgesinin merkezi durumundaki ilimizin ticaret, sanayi ve 
ihracatta çok daha etkin bir konuma geleceğinden Kastamonulu 
iş çevreleri olarak en ufak bir şüphe duymuyoruz.

İstiklal mücadelesinde tüm unsurları ile katkı sağlamış olan 
Kastamonu;  

Devletimizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmayı ve dünyanın ilk 
10 ekonomisi arasına girmeyi amaçlayan ülkemize bağrından 
çıkaracağı küresel markaları ve gerçekleştireceği üretim, ticaret, 
turizm, sanayi, ihracatla katkıda bulunmayı en büyük ödevlerin-
den biri olarak görmektedir.

Siz değerli konuklarımızdan ricamız; ilimizin yanında 
olmanız, bölgemizde öne çıkan yatırım alanlarını desteklemeniz, 
ihracat konusunda zayıf olan ilimiz yatırımcılarına model olacak 
bilgi, belge ve tecrübeyi aktarmanızdır. 

Sayın Bakanım... 
Şu anda devam eden ve planlanan kamu yatırımları ile ilgili 

ödeneklerin ivedilikle şehrimize kazandırılmasını beklemekteyiz. 
Sayın bakanım ayrıca gündemde olan perakende yasasının bir an 
evvel çıkması üyelerimizin beklentisindedir.

Sayın Bakanım...
Kastamonumuzu son 10 yılda “asrın projesi” diyebileceğimiz 

projelerle buluşturan Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize 
şahsınızda odam ve Kastamonu işdünyası olarak şükranlarımızı 
sunuyoruz.  

Ben, bu duygu ve düşünceler ile şahsım ve Kastamonu 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ilimize verdiğiniz ve verecek 
olduğunuz desteklerden dolayı tüm konuklarımıza teşekkür 
ediyor, nazik teşrifleriniz için hoş geldiniz diyor, toplantımızın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum”.
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1. 14 - Ak Parti Milletvekili Hakkı Köylü Odamızı Ziyaret Etti

Yönetim Kurulu 
Başkanımız Arslan 

odamızı ziyaret eden Ak 
Parti Milletvekili Köylü’ye 

“Sivil toplum örgütleri 
belediyenin etrafında 

toplanmalı, şehrin 
anayasasını çizmeli” dedi.

Proje üretmenin siyasetçilerin görevi 
olmadığını kaydeden Köylü ise yaptığı 
değerlendirmede “Sivil toplum örgütleri 

hazırlayacak, siyasetçi altyapıyı hazırlayacak ve 
pürüzleri giderecek” şeklinde konuştu.

Ak Parti Milletvekili Hakkı Köylü ve 
beraberindeki partililer odamıza bir nezaket 
ziyaretinde bulundular. Oda Başkanımız Arslan 
ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri tarafından 
karşılanan Köylü, odamız bünyesinde süren 
girişimcilik kursunu da ziyaret ederek kursiyer-
lere yapacakları işlerde başarı diledi.

Arslan: “STK’lar günümüzde çok 
daha güçlü olmalı”

Oda Başkanımız Arslan, Ak Parti Millet-
vekili Köylü’ye odamız bünyesinde gerçek-
leşen çalışmalar ve şehrin geleceği ile ilgili iş 
dünyasının düşünceleri hakkında detaylı bilgi 
sundu. Sivil toplum örgütlerinin bir ilin aynası 
olduğunu kaydeden ve günümüzde çok daha 
güçlü olmaları gerektiğine değinen Arslan, “Biz 
görevimizi ateşi yakmak yemeği ısıtmak olarak 
görüyoruz. İlimizdeki sivil toplum örgütleri be-
lediyenin etrafında biraraya gelerek şehrimizin 
anayasasını beraber çizmeliler” dedi. 

Arslan göreve geldiklerinden bugüne kadar 
geçen sürede imza attıkları adımlarla ile ilgili 
de Köylü’ye bilgi vererek, 5 ve 10 yıllık strate-
jik planlarını hazırlamakta olduklarını belirtti. 

Havaalanı ve Ilgaz tüneli gibi altyapı proje-
lerinden dolayı iş dünyası olarak hükümete 
teşekkür ettiklerini dile getiren Arslan, TOBB 
bünyesinde yürütülmekte olan bir çalışmadan 
da bahsederek, genişletilerek hizmete girdiği 
taktirde İç Anadolu’ya en yakın limanın İnebo-
lu Limanı olacağını işaret etti. 

Köylü: “Turizmde kamu kurumları 
üzerine düşen görevi bugüne kadar 
yeterince yapmadı” 

Şehir ve ülke gündemi ile ilgili çeşitli de-
ğerlendirmelerde bulunan Ak Parti Milletvekili 
Hakkı Köylü, proje üretmenin siyasetçilerin 
görevi olmadığını kaydederek; “Sivil toplum 
örgütleri hazırlayacak, siyasetçi altyapıyı 
hazırlayacak ve pürüzleri giderecek” şeklinde 
konuştu.

İlimizde altyapı anlamındaki projelerin 
sırayla gerçekleştiğine dikkat çeken Köylü, Taş-
köprü OSB’nin engellemelere rağmen kuruluş 
kararının çıktığını, Özel Uğurlu Hastanesi’nin 
bir kaç ay içinde hizmete gireceğini, devlet 
hastanesininin ihalesinin önümüzdeki ay yapı-
lacağını, tıp fakültesi için zamana ihtiyaç oldu-
ğunu söyledi.  Turizmde kamu kurumlarının 
üzerine düşen görevi bugüne kadar yeterince 
yapmadığına değinen Köylü, bu alanda özel 
sektörün hizmet kalitesini ise yetersiz bulduğu-
nu açıkladı.
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1. 15 - KOSGEB İşbirliğinde Düzenledikleri Girişimcilik Kurslarının 
Sertifika Törenleri Toplantı Salonumuzda Gerçekleştirildi.

Sertifika töreninde 
girişimci adaylarına 

“Hayallerinizi büyük 
tutun” sözleriyle seslenen 

Oda Başkanımız Arslan, 
ilimizde yapılacak çok 

iş olduğunu belirterek, 
“Sizlerin odamıza 

kayıtlı üye olmanızı 
umut ediyorum” 

değerlendirmesinde 
bulundu.

Odamız ile Taşköprü Ticaret ve Sanayi 
odalarının KOSGEB işbirliğinde düzen-
ledikleri girişimcilik kurslarının sertifika 

törenleri toplantı salonumuzda gerçekleştirildi. 
Sertifika törenine girişimci adaylarının yanısıra 
Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Arslan, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Doğan 
Ünlü, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Murat Balcıoğlu, KOSGEB 
Müdürü Nevzat Erol katıldı.

“Burada oluşan enerji sinerjiye 
dönüşüyor”

Oda Başkanımız Arslan, girişimcilik kursları 
sonrasında düzenlenen sertifika törenlerinin 
kendilerini çok mutlu ettiğini kaydederek, “Bu 
kurslar ticari hayata atılan girişimciye bilimsel 
verileri kazandırıyor. Burada oluşan enerji 
sinerjiye dönüşüyor” dedi. 

Girişimci adaylarına ilimizin ekonomisi ve 
ticari gelecek öngörüleri hakkında da değer-
lendirmelerde bulunan Arslan, “Hayallerinizi 
büyük tutun, Kastamonu’da yapılacak çok iş 
var. Sizlerin odamıza kayıtlı üye olmasını arzu 
ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yemin törenleri uyarısı 
Oda Başkanımız Arslan konuşmasının 

bir bölümünde de, ilimizde yılda sekiz defa 
yapılan yemin törenlerine değinerek; “Asker 
ailelerinden fahiş fiyat konulu birçok şikayet 
geliyor odamıza. Buradan bu yönde olumsuz 
davranışlar içinde olan esnaflarımız varsa, 
uyarıyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların 
ardından KATSO’nun KOSGEB işbirliğinde 
düzenlediği iki kursu, Taşköprü Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın aynı şekilde düzenlediği bir 
kursu başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları 
verildi.
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1. 16 - “Akredite Oda” Başvuru İzleme Ziyareti

1. 17 - Salih Zeki Mursioğlu Odamızı Ziyaret Etti

“AKREDİTE ODA” başvurusu yapan odamıza 
TOBB Akreditasyon Dairesi uzmanları tarafın-
dan çalışmalarımızı yerinde görmek için izleme 

ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan, Meclis Başkanımız Kadir Yüksel Tonbul, 
Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mehmet Feyyaz Pattaba-
noğlu ve Yönetim Kurulu Üyemiz Burak İzbeli ile Genel 
Sekreterimiz Mustafa Elmas, Genel Sekreter Yardımcısı 
ve Akreditasyon Sorumlusu Adil Levent Baş, Ticaret Sicil 
Müdürü ve Akreditasyon Sorumlusu Barış Çağlayan, Sigor-
tacılık Memuru ve Akreditasyon Sorumlu Yardımcısı Ahmet 
Muzaffer Arslan ve Dış İlişkiler Sorumlusu ve Akreditasyon 
Sorumlu Yardımcısı Necmettin Tokatlı katıldılar.

TOBB Genel Kurulu öncesinde TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki 
Murzioğlu odamızı ziyaret etti. 
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1. 18 - Yavuz Bahadıroğlu Odamızı Ziyareti

1. 19 - DHMİ Müdürü Odamızı Ziyaret Etti

Tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu odamızı ziyaret ederek yö-
netim ve meclis üyelerimizle görüş alışverişinde bulundu.

Kastamonu DHMİ Müdürü Yücel Karadavut ve ekibi Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Selçuk Arslan’ı ziyaret ettiler.
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1. 20 - TUİK Bölge Müdür Vekili Sevgi Altınbaş Odamızı Ziyaret 
Etti

1. 21 - SGK Bölge Müdürü Oktay Öztanç Odamızı Ziyaret Etti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kastamonu Bölge Müdür Vekili Sevgi Altınbaş, odamızı ziyaret ederek Yönetim Kurulu 
ve Meclis Üyelerimize kurum faaliyetleri ile ilgili bir sunum yaptı. 

Sunumundan dolayı Altınbaş’a teşekkür eden Yönetim Kurulu Başkanımız Arslan ve Meclis Başkanımız Ton-
bul, TUİK ile her konuda işbirliği yapmaktan oda olarak duyacakları memnuniyeti dile getirdiler.

Görevine yeni atanan SGK İl Müdürü Oktay Öztanç odamızı ziyaret etti.
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1. 22 - Girişimcilik Kursu öğrencilerine bilgilendirme toplantısı ya-
pıldı.

Girişimcilik Kursu öğrencilerine KATSO, KOS-
GEB, KUZKA yetkilileri tarafından bilgilendir-
me toplantısı yapıldı.
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1. 23 - CHP Milletvekili Faik TUNAY odamızı ziyaret etti.

1. 24 - Odamızda Düzenlenen ‘Para Politikaları’ Konulu Konferan-
sa TCMB Başkanı Erdem Başçı Katıldı.

CHP Milletvekili Faik TUNAY odamızı ziyaret etti.

Erdem Başçı
“Sert 

faiz indirimi
yaparsak, vatandaş

dövize yönelir”

Odamızda düzenlenen ‘Para Politikaları’ 
konulu konferansa katılan Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 

Başkanı Erdem Başçı, “Sert bir faiz indirimi 
yapsak vatandaş TL yerine dövize döner ve 
sert ve arzu edilmeyen etki yapabilir. Faiz 
oranları yeniden yüzde 4,5’e inseydi, kur-
da yükseliş olurdu, yine Ocak’taki durumu 
yaşardık. İki kere iki dört. Bu kesin. Enflasyon 
beklentileri kontrol altına alındı, risk primlerin-
den düşüş oldu, o yüzden indirim yapabildik. 
Kredi büyümeleri istediğimiz şekilde gerçek-
leşti. O yüzden de indirim yapabildik. Dikkatli 
olmamız gerekiyor, geri adım attıracak kararlar 
alınmaması gerekiyor” dedi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

ev sahipliğinde, Dünya gazetesinin organizas-
yonuyla ilimize gelen Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası Başkanı Doç.Dr. Erdem Başçı, 
“Para Politikaları” konulu konferansla, ülke 
ekonomisinin beklentilerine cevap verdi. Kon-
feransın moderatörlüğünü ise Dünya gazetesi 
yazarı Osman Arolat gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin dünya ihracatı içindeki payının 
artmakta olduğunu, ihracatın büyümeye ve 
dengelenmeye olumlu katkı yaptığını söyleyen 
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, “Mer-
kez Bankası, reeskont kredileri yoluyla ihracatı-
mıza destek sağlamaktadır. Gıda fiyatlarındaki 
geçici hareketlerin etkisini kaybetmesinden 
sonra enflasyonun düşmeye başlaması beklen-
mektedir. Enflasyon görünümünde belirgin 

Ekonominin beklentisine Kastamonu’dan yanıt
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bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş 
sürdürülecektir Türkiye’de ve yurt dışında önemli gelişmeler var. 
İçinde bulunduğumuz dönem değişim dönemi. Bütün dünyada 
çok ciddi, tarihte dikkate değer bir şekilde tarihçiler tarafından 
incelenecek önemli değişiklikler oluyor. Bu değişiklikler içinde 
Türkiye ekonomisi nispeten iyi durumda” diye konuştu. 

İhracat odaklı büyümenin gözlenmeye başlandığını da 
belirten Erdem Başçı, “Türkiye ihracat pazarlarında giderek daha 
fazla söz sahibi oluyor, payını artırıyor. Türkiye dış ticaret açığı 
veriyor. Açık veriyoruz ama bir iyileşme var. Dış ticaret açığı 
makası kapanıyor. Bu olumlu bir gelişme. Alınan tedbirlerin mey-
velerini gösterdiği görülüyor. Meyvelerini toplamaya başlıyoruz. 
Her türlü dış jeopolitik riske rağmen Türkiye büyüme, ihracat 
odaklı büyüme sürecine başladı diyebiliriz. 2014 yılının iyi habe-
ri bu” ifadelerini kullandı. 

Faiz politikasına yönelik eleştirilere yanıt veren Merkez Ban-
kası Başkanı Erdem Başçı, sert faiz indiriminin vatandaşı dövize 
yönelteceğine işaret ederek, bunun da arzu edilmeyen etkiler 
yaratacağını vurguladı.

Merkez Bankası Başkanı Başçı, döviz kurundan kaynaklanan 
sert fiyat hareketlerini kontrol altına aldıklarını ve gerekirse bunu 
tekrar yapmaya hazır olduklarını söyledi. Başçı “Sert bir faiz indi-
rimi yapsak vatandaş TL yerine dövize döner ve arzu edilmeyen 
etki yapabilir” dedi.

İkinci çeyrek büyümesine kuraklık nedeniyle tarımın negatif 
etkisinin olduğunu belirten Merkez Bankası Başkanı Erdem Baş-

çı, «Tarım hasılatında düşüş arz yönünden büyümeyi aşağı çekti. 
İç ve dış talepte yaşanan düşüş, talep yönlü büyümeyi baskıladı» 
dedi. Başçı, son çeyreğe doğru büyüme hızının toparlanmasını 
beklediklerini de söyledi.

Başçı ayrıca sunumunda gıda fiyatlarındaki geçici hareket-
lerin etkisini kaybetmesinden sonra enflasyonun düşmesini 
beklediklerini de belirtti ve enflasyon görünümünde belirgin 
bir iyileşme olana kadar sıkı duruşun devam edeceğini, alınan 
önlemler sonucunda cari işlemler açığında iyileşmenin devam 
etmesini beklediklerini kaydetti. 

Dünyanın yavaş büyüyen bir döneme girdiğini vurgulayan 
Başçı, Türkiye’nin iddiasının dünyaya daha çok mal satmak oldu-
ğunu kaydetti. Son yılda döviz kuru geçişkenliğinin enflasyonun 
temel belirleyicisi olduğuna işaret eden Erdem Başçı önümüzde-
ki hafta yapılacak İskoç referandumunun Avrupa için önemine 
dikkat çekerek “G 7 para birimlerinde oynaklık, ECB belirsizliği 
nedeniyle arttı. Bir trend oluşmadığı sürece, kurlardaki oynaklık 
çok önemli değil; tedbir almak gerekirse alırız, yeterince aracı-
mız var” dedi.

İşgücüne katılım arttığı için istihdamdaki iyileşmenin işsizliğe 
yansımadığına da işaret eden Erdem Başçı, “Eğer iş gücüne bu 
kadar hızlı katılım olmasaydı, işsizlik oranımız hızla düşebilirdi” 
dedi.

Türkiye’de 2009’dan itibaren olumlu anlamda kendilerini 
şaşırtan bir gelişme olduğunu belirten ve istihdamın çok hızlı 
arttığını söyleyen Başçı bu kadar hızlı istihdam artışına rağmen 
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işsizliğin hızlı düşmemesinin iş gücüne katılımın artmasından 
kaynaklandığını vurgulayarak, “Genç nüfus bir yandan geliyor 
bir yandan da kadınların iş gücüne katılımı aranıyor. İş arayan 
herkes, kolayca 6 ay içerisinde rahatlıkla iş bulabiliyor gibi 
görünüyor. Bu da arzın ve talebin beraber gittiğini gösteriyor” 
şeklinde konuştu. 

TİM Başkanı Büyükekşi’nin “Irak’a yeni ihracat yolları 
bulunması sayesinde yavaş yavaş oradaki kayıpları toparlıyoruz” 
açıklamasını sevindirici bulduğunu belirten Başçı şunları söyledi:

“Keza Rusya ile ekonomi bakanlığımız ticaret anlamında 
görüşmeye başladılar. Dolayısıyla hem kuzey hem de güneyimiz-
deki zayıf pazarlarımıza ‘ne yapılabiliriz’ çalışılıyor. Oradan iyi 
haberler geldikçe 50’nin hat üzerindeki ihracat siparişleri öncü 
göstergesi, 50’nin üzerinde kalmaya devam edebilecektir. Yeni 
ihracat siparişleri anketi ile bizim anketimiz arasında benzer 
bir görünüm teyit edebiliyoruz. Orada da geçici bir jeopolitik 
risklerin etkisi oldu, ‘önümüzdeki 3 ay ne bekliyorsunuz’ diye iş 
adamlarımıza sorduğumuzda ılımlı bir iyimserlik var. ‘Çok değil 
ama daha iyi olacak’ diye cevaplıyorlar. Kurulan firma sayısındaki 
artış aslında iyi bir gösterge. 2013 yılından itibaren yeni kuru-
lan firmaların sayısı artıyor. Tahsili geçikmiş alacak oranlarına 
baktığımızda yüzde 3’ün altında seyretmeye devam ediyor. Hem 
bankacılık sektöründe hem bu reel sektör açısından da çok da 
işlerin kötü gitmediğini gösteriyor. Hem de bankacılık açısın-
dan çok büyük bir problemle karşılaşmayacağını gösteriyor. Bir 

miktar yavaşlamaya rağmen... Karşılıksız çek oranları bunu teyit 
ediyor. Orada da çok yatay ve dalgalı bir seyir var.”

Reel sektörün dış borcunun konuşulduğunu, herkesin de 
bunu merak ettiğini belirten Başçı, Türkiye’de cari açığın nasıl 
finanse edildiğinin merak konusu olduğunu dile getirerek, “Fir-
maların ağırlıklı olarak doğrudan yurt dışından borçlanmaları, 
hem de bankalarımız aracılığıyla yurt dışından borçlanmaları ve 
doğrudan yatırımların hafif bir şekilde artmasıyla şu anda finanse 
ediliyor” dedi.

Bunların yüzde 70’ine yakın bir kısmının 5 yıl ve üzerinde 
vadelerde olduğunu vurgulayan Başçı, “Burada borcu döndür-
meyle ilgili hiçbir riskin bulunmadığını görüyoruz. Bankalarımıza 
soruyor analistler, yabancı kuruluşlar, sürekli mercek altında 
tutuyorlar Türkiye’yi, acaba bankalarınızın borçlarını döndürme 
konusunda problemleri var mı? Herhangi bir problem yok, ban-
kalarımız yurt dışında makul maliyetlerle borçlanmaya devam 
ediyorlar. Hafif bir vade uzatma çabası var. Oradaki vadeler daha 
kısa, kısa derken 1-2-3 yıl gibi vadeler. Bankacılık sektörünün 
borçlanma vadeleri ama reel sektör ötesinde büyük firmalar 
doğrudan borçlanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.
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1. 25 - Odamızın Ev Sahipliğinde Merkez Bankası Başkanı Doç. Dr. 
Erdem Başçı Tarafından Konferans Verildi

Oda Başkanımız 
Arslan odamızın ev 

sahipliğinde Merkez 
Bankası Başkanı Doç. Dr. 

Erdem Başçı tarafından 
verilen konferansın 

açılış konuşmasında, 
Kastamonu’ya gösterilen 

ahde vefadan dolayı 
teşekkür etti.

KATSO’nun yanı sıra Kastamonu tüc-
carı ve üreticisinin de dönemin Ziraat 
Bankası tarafından arzedilen hisselerden 

satın alarak Merkez Bankası’nın temeline harç 
koyduğunu söyleyen Arslan, “O gün, Merkez 
Bankası’nı genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 
en büyük devrimlerinden biri olarak gören 
ve hisse almayı bir vatandaşlık görevi sayan 
vatansever Kastamonuluları buradan bir kez 

daha minnetle anmak istiyorum. Ruhları şad 
olsun” diye konuştu.Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan odamızın ev sahipliğinde Merkez Ban-
kası Başkanı Doç. Dr. Erdem Başçı tarafından 
verilen konferansın açılış konuşmasında, 
Kastamonu’ya gösterilen ahde vefadan dolayı 
teşekkür etti. 

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
1882 yılında kurulduğuna dikkat çeken Selçuk 
Arslan, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban-
kası’nın kuruluşunda, temellerine harç koyan 
Kastamonu tüccarının, üreticisinin, esnafının 
mekanında konuklarımızı ağırlamaktan büyük 
sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin en 
eski odalarından biri olma hüviyetine sahip 
olan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
bugünkü temsilcileri olarak, devraldığımız en 
büyük manevi emanetlerden birinin kasamızda 
saklı duran Merkez Bankası hisseleri olduğu-
nun bilincindeyiz. Odamızı, kuruluşunda hisse 
satın alarak Merkez Bankası’nın ortaklarından 
biri yapan dönemin yöneticilerini şükran ve 
rahmetle anıyorum” dedi. 

KATSO’nun yanı sıra Kastamonu tüccarı 
ve üreticisinin de dönemin Ziraat Bankası 
tarafından arzedilen hisselerden satın alarak 

AHDE VEFAYA TEŞEKKÜR
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Merkez Bankası’nın temeline harç koyduğunu söyleyen Arslan, 
“İlimize gönderilen hisse senetlerinin kısa süre içinde büyük 
oranda satın alındığı dönemin yayın organlarında yazmaktadır. O 
gün, Merkez Bankası’nı genç Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük 
devrimlerinden biri olarak gören ve hisse almayı bir vatandaşlık 
görevi sayan vatansever Kastamonuluları buradan bir kez daha 
minnetle anmak istiyorum. Ruhları şad olsun” diye konuştu. 

Arslan dün ayrıca, Merkez Bankası hisselerinin satışının 
duyurulduğu 1931 yılına ait Kastamonu gazetesinin ve oda tara-
fından alınan hisse senedinin birer nüshasını da Merkez Bankası 
Başkanı Erdem Başçı’ya hediye etti. 

KATSO Başkanı Selçuk Arslan konuşmasında ayrıca Kastamo-
nu’nun ticari yapısından da bahsetti. 

18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başında Kastamonu’nun gerek lo-
jistik avantajları gerekse üretken insan yapısı ile Anadolu’nun en 
önemli ticaret merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Selçuk 
Arslan, “Dinamik ve yoğun nüfusumuz urgancılık, muytabiyeci-
lik, nalburluk, kuşakcılık, dokumacılık gibi sanayi sektörlerinin 
yanısıra tarım ve hayvancılık sektörü ile iç ve dış ticarette öne 
çıkmaktaydı. Dönemin Anadolu’yu dünyaya açan tek kapısı olan 
İnebolu limanı aracılığıyla Kastamonu iş dünyası, ülke ekonomi-
sine nefes üflüyordu. Çeşitli nedenlerden dolayı bugün her ne 
kadar aynı konumda olamasak da, Cumhuriyetimizin ve Merkez 
Bankası’nın kurulduğu yıllarda ülke sermayesine katkı veren 
ilimiz ile Merkez Bankası’nın bugün burada bir araya gelmesini 
tarihi bir buluşma olarak değerlendiriyorum” dedi.

Kastamonu’nun 2000’li yıllarla birlikte çıkışa geçmeye başla-
dığına da dikkat çeken Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerekli altyapı yatırımlarını devletten alamayan, bu yatırım-
ları özel sektör gücüyle de yerine getiremeyen ilimiz içine düş-
tüğü girdaptan 2000’li yıllarla birlikte çıkmaya başladı. Ulaşım 
ağımızdaki iyileşme, havaalanımızın hizmete girmesi, Ilgaz tüne-
linin açılma aşamasında olması, İnebolu limanının genişletilme 
amaçlı özelleştirme kapsamına alınması, iş çevrelerine önemli bir 
motivasyon oldu. Kamu yatırımı almamızda emeği geçen hükü-
metimize ve tüm kesimlere Kastamonu iş dünyası adına teşekkür 
ediyoruz. İlimizin ekonomi potansiyeline baktığımızda ilk sırayı 
orman endüstrisinin aldığını görüyoruz. Küçük işletmelerden 
büyük entegre tesislere kadar bir çok firmayı barındıran sektör, 
binlerce vatandaşımıza da istihdam sağlamakta. Bu yıl 4’üncü-
sünü gerçekleştirdiğimiz Ahşap Fuarı ile masif mobilyada kısa 
süre içinde “ahşabın başkenti” olmayı hedefliyoruz. Tarım ve 
hayvancılık sektörü ile bakır, krom, linyit ve mermer yataklarını 
bünyesinde toplayan maden sektörü ilimizin diğer lokomotifleri 
arasındadır. Valimiz Şehmus Günaydın’ın verdiği büyük motivas-
yon sayesinde turizm sektöründe çok önemli adımlar atacağımı-
za, Belediye Başkanımız Tahsin Babaş’ın emeğiyle ilimizin tarihi 
dokusunun ayağa kaldırılması sayesinde UNESCO Kültür Mirası 
listesine gireceğimize inancımız tamdır.”

Konuşmasında yatırımcılara da seslenen Selçuk Arslan, 
“Kastamonu ili olarak her ne kadar teşvikte 4. Bölge’de olsak 
da, Organize Sanayi Bölgemize yapılan yatırımlar 5. Bölge 
teşviklerinden faydalanıyor, bu kapsamda yatırımcılara önemli 
oranda SGK, Vergi ve benzeri destekler sağlanıyor. Yatırımcıların 
ilimizde gerek kamu gerekse sivil toplum örgütlerince çok sıcak 
ve samimi bir iklimde karşılandıklarını ve destek gördüklerini 
buradan bir kez daha duyurmak istiyorum” dedi.
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1. 26 - TÜRSAB Heyeti İlimize Gelerek İncelemelerde Bulundu. 

Vali Şehmus Günaydın’ın göreve gelme-
sinin ardından davet ettiği TÜRSAB 
(Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) 

heyeti, 2-3 Ağustos tarihlerinde ilimize gelerek 
incelemelerde bulundu. 

Oda Başkanımız Selçuk Arslan’ın da iki 
gün boyunca beraberlerinde olduğu TÜRSAB 
heyeti ile ilimizin turizmdeki yol haritasının 
belirlenmesi amacıyla görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Birlik Başkanı Başaran Ulusoy’un baş-
kanlığında, TÜRSAB Yönetim Kurulu Genel 
Sekreteri Çetin Gürcün, Üye Davut Günaydın 
ve Nebil Çelebi’nin yanısıra Birliğin İhtisas 

Komiteleri başkanlarından oluşan 30 kişilik 
heyet ilimizdeki programlarına Vali Günaydın’ı 
makamında ziyaret ederek başladı. Taşköp-
rü’deki tarihi cephanelik binasında gerçekleş-
tirilen öğle yemeğinin ardından Pompeiopolis 
Antik Kenti’nde incelemelerde bulunuldu. 
Heyet Mimar Vedat Tek Kültür Merkezi ziya-
reti ve akşam yemeğinde Valilik ve Belediye 
tarafından yapılan sunumla ilk gün programını 
tamamladı. Programın ikinci gününde Şeyh 
Şaban-ı Veli Külliyesi, Pınarbaşı İlçesi, Horma 
Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Azdavay İlçesi, Daday 
İlçesi ve Kasaba Köyü’nde bulunan Mahmud 
Bey Camii, Şadıbey Çiftliği ziyaret edildi.

Arslan: “Oda olarak her türlü işbirliğine 
açığız”

Oda Başkanımız Selçuk Arslan, ikinci gün 
sonunda onurlarına verilen akşam yemeğinde 
TÜRSAB heyetine ilimize gösterdikleri yakın 
ilgiden dolayı teşekkür ettiği konuşmasında, 
“Sayenizde ilimiz turizminin rotasının önemli 
ölçüde oluşacağına inanıyoruz” dedi. 

Arslan, Vali Günaydın ve Belediye Başkanı 
Babaş’ın turizm konusundaki hassasiyetlerine 
dikkat çekerek sürdürdüğü konuşmasında, 
“Kastamonu’yu turizm merkezi yapmak için 
oda olarak her türlü işbirliğine açığız” değer-
lendirmesinde bulundu.

HEDEF, TURİZMDE YOL HARİTASI
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1. 27 - Vietnamlı Firmalara Davet

Vietnam Ticaret Ateşesi Thinh’e Japon-
ların Çankırı ve Sinop yatırımlarını 
örnek gösteren Oda Başkanımız Arslan, 

“Vietnamlı firmaları Kastamonu ek OSB’ye dev 
bir yatırım için davet ediyoruz” dedi.

İlimizin doğal güzelliklerini öven Thinh ise 
karşılıklı ticareti geliştirmek için Kastamonu’da 
olduklarını ifade ederek, işlenmiş et ve tarım 
ürünleri ithal edebileceklerini kaydetti.
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1. 28 - Vali Günaydın’dan Odamıza Ziyaret

Vali Şehmus Günaydın, odamıza iade-i 
ziyarette bulundu. KATSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Arslan, Meclis 

Başkanı Kadir Tonbul ile Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Can Gürol, Yönetim Kurulu üyeleri 
Feyyaz Pattaban, Mehmet Civelekoğlu, Burak 
İzbeli ve Meclis Başkan Vekili Bilgehan Çapraz 
tarafından karşılanan Vali Günaydın, ziyareti-
nin sonunda oda şeref defterini imzaladı.

Oda Başkanımız Arslan, Vali Günaydın’ın 
ziyaretinden büyük memnuniyet duydukları-
nı kaydederek, “Valimizle birlikte büyük bir 
heyecan ile turizm başta olmak üzere birçok 
alanda mesafe katetmek için yola çıktık. İşbir-

liği içinde çok verimli ve ilimizin kalkınması 
için önemli mesafe alabileceğimiz bir çalışma 
ortamı içinde olduğumuzu sevinerek görüyo-
ruz” dedi. 

Meclis Başkanımız Kadir Tonbul ise yaptığı 
değerlendirmede, Vali Günaydın’a, iade-i 
ziyaret için oda üyeleri adına teşekkürlerini 
sunduğunu kaydetti.

Vali Günaydın: “Aynı heyecan ve kararlılık-
la gayret göstermelerini bekliyorum”.

KATSO temsilcileriyle il sorunları ve çözüm 
yolları konusunda değerlendirmelerde bulunan 
Vali Günaydın, ziyaretinin sonunda odanın 
şeref defterine düşüncelerini yazdı ve imzaladı.

Günaydın, şeref defterinde düşüncelerini 
şu şekilde kaleme aldı: “Ticaret odasına yapmış 
olduğum iade-i ziyaret sırasında oda başkanı-
mız ve yönetim kurulu üyeleri ile Kastamonu 
ilimizin sorunları hakkında sohbet etme 
imkanı buldum. Başkan ve üyelerimizin ilimiz 
sorunları ile ilgili son derece bilgili ve çözümle-
ri konusunda da  kararlı olduklarını memnuni-
yetle müşahade ettim. İlimizde bulunan kamu 
kurumları ve sivil toplum örgütlerinin ilimizin 
sorunları konusunda yapacakları işbirliğinin 
son derece olumlu sonuçlar getireceğini 
düşünüyorum. Çalışmaları nedeniyle oda baş-
kanımız ve değerli üyelerini kutluyor, bundan 
sonra da aynı heyecan ve kararlılıkla gayret 
göstermelerini bekliyorum”.

Vali Günaydın odamıza 
gerçekleştirdiği iade-i 

ziyarette, ilimizin 
kalkınmasına yönelik 

olarak kamu kurumları 
ile sivil toplum örgütleri 

arasındaki işbirliğine 
dikkat çekti.
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1. 28 - Vali Günaydın’dan Girişimci  Adaylarına Öneriler

Vali Şehmus Günaydın, odamızda KOS-
GEB tarafından düzenlenen girişimcilik 
kursunu ziyaret ederek, girişimci aday-

larına başarı diledi. 

Oda Başkanımız Selçuk Arslan ve meclis 

üyelerimizi ile birlikte kursu ziyaret eden Vali 
Günaydın, eğitmen Doç. Dr. Fatma Zehra 
Savi’den ilgili bilgi aldı, iş fikirlerini sorduğu 
kursiyerlere önerilerde bulundu.

Vali Günaydın, odamızda 
süren girişimcilik kursunu 

ziyaret ederek, girişimci 
adaylarına başarı diledi.
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1. 29 - Ateş Paşa’ya Vefa

Odamız, Gölköy’deki 5. Jandarma Ala-
yı’nın nüvesini oluşturan 1. Jandarma 
Eğitim Taburu’nun ilimizde konuşlan-

masındaki emeğinden dolayı dönemin Kara 
Kuvvetleri Komutanı hemşerimiz emekli 
Orgeneral Atilla Ateş’e şükran plaketi sundu. 

Odamızda düzenlenen kokteyl ve plaket 
törenine Vali Şehmus Günaydın, Belediye Baş-
kanı Tahsin Babaş, Jandarma Bölge Komutanı 
Kur. Alb. Faruk Bal, ilimizin üst düzey askeri 
komuta kademesi, sivil toplum örgütü temsici-
lileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali, Belediye Başkanı ve KATSO Başka-
nı’ndan övgü dolu sözlerle

Plaket töreni Oda Başkanımız Arslan’ın 
duygusal tonu ağır basan konuşmasıyla başladı. 
Arslan, ilimizin tarihsel olarak “asker” kavra-
mıyla içiçe bir kültüre sahip olduğunu belirtti 
ve er acemi eğitim birliği sayesinde ilimizin 
hem mazisinde yeralan asker kavramı ve kültü-
rü ile yeniden tanıştığını ve beraberinde gelen 
ekonomik canlılık sayesinde il ekonomimizin 
hareket kazandığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Babaş ise yaptığı konuş-
mada, emekli Org. Atilla Ateş’i Kastamonu 

isminin geçtiği her platforma katılmaya 
çalışmış bir  hemşehrimiz olarak ifade etti ve 
“Kendilerinin şehrimize kazandırdığı en büyük 
hizmetlerin başında ise bu topraklara hareket, 
esnafa canlılık getirerek Kastamonu ismini 
insanların hafızasına kazıyan 5. Jandarma 
Eğitim Alay Komutanlığıdır. Bu şehrin Belediye 
Başkanı olarak ve şahsım adına bir Kastamo-
nu’lu olarak kendilerine şükranlarımı sunuyor, 
bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Günaydın ise yaptığı konuşmada, 
yemin töreninde ilimize gelen asker ailelerine 
karşı esnafın daha duyarlı olması gerektiğini 
ifade etti ve askeri birliğin ilimizde kalmasının 
ve ekonomiye getirdiği büyük hareketliliğin 
ancak bu yolla sürdürülebileciği konusunda 
uyarılarda bulundu.

Kendisi için düzenlenen plaket töreninden 
son derece mutlu olduğunu kaydeden eski 
Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Org. Atilla 
Ateş, görevi başındayken bir çok kez taltif 
edildiğini söyleyerek “Fakat bugün emekli 
olduktan sonra bu şekilde hatırlanmak benim 
için çok güzel bir anı olacak” dedi.

Vali Günaydın, Belediye 
Başkanı Babaş ve 

ilimizin askeri komuta 
heyetininde de yeraldığı 

törende emekli Kara 
Kuvvetleri Komutanı 

hemşerimiz Atilla Ateş’e 
şükran plaketi verdik.
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1. 30 - Turizm Öğrencilerini Konuk Ettik

Turizm yatırımlarından büyük payı Akde-
niz ve Ege’nin aldığına dikkat çeken Ars-
lan, “Turizm teşvik ve yatırımlarından 

Karadeniz bölgesi olarak daha fazla pay almak 
istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmesi 
Bölümü ile ABD’nin San Diego State Üniver-
sity’nin işbirliğinde iki yıldır yürüyen turizm 
projesi kapsamında 3’ü öğretim görevlisi, 10’u 
Türk, 8’i ABD’li öğrencilerden oluşan 21 kişi-
lik proje grubu odamızı ziyaret etti. Boğaziçi 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bengi Ertuna, Dr. 
Burçin Hatipoğlu ile San Diego State Üniver-
sity’den Vinod Sasidharag liderliğindeki grubu 
konuk eden Oda Başkanımız Selçuk Arslan, 
ilimiz, oda ve turizm konularında bilgi verdi.

Arslan: “Birinci önceliğimiz turizm”

KATSO Başkanı Arslan, Boğaziçi Üniversi-
tesi ile San Diego State Üniversitesi’nin turizm 
öğrencilerini konuk ettiği toplantıda ilimiz oda 
ve turizm konusunda kapsamlı değerlendirme-
lerde bulundu. Vilayet olarak birinci önceliği 
turizme verdiklerini kaydeden Arslan, “İlimi-
zin çeşitli bölgelerinde çeşitli turizm dallarını 
yapabilme potansiyeline sahibiz. Eksik altyapı 
yatırımlarını tamamlama ve sürdürülebilir 

bir yol haritası ile geleceğe güvenli adımlarla 
yürüme çabasındayız” dedi.

Turizm yatırımlarından ve devlet teşvikle-
rinden büyük payı Akdeniz ve Ege’nin aldığına 
dikkat çeken Arslan, “Türkiye’de turizme 
ayrılan kaynaklardan Karadeniz bölgesi olarak 
daha fazla pay almak istiyoruz. Bu talebimizi 
hükümetimize ilettik. Güney ve Ege bölge-
lerine verilen teşvikler Karadeniz bölgesine 
verilse, farklı turizm dallarında aynı başarı 
yakalanacaktır” değerlendirmesinde bulundu. 

Oda Başkanımız Arslan, 
Boğaziçi Üniversitesi 

ve San Diego State 
University’nin turizm 

öğrencilerini konuk 
ettiği toplantıda, “Birinci 
önceliğimiz turizm” dedi.

ARSLAN: “TURIZM YATIRIMLARINDAN DAHA FAZ-
LA PAY ISTIYORUZ”
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1. 31 - “Elimden Tutar mısın?” Projesine Tam Destek

Ahşap sektöründe eğitim altyapısına 
yönelik hazırlanan “Elimden Tutar 
mısın?” projesinin ekibi odamızı ziyaret 

etti. Oda Başkanımız Selçuk Arslan’a projenin 
hedefleri doğrultusunda verilen bilginin ar-
dından hazırlanan protokol konusunda  görüş 
alışverişinde bulunuldu ve metin üzerinde 
mutabık kalındı.

Arslan: “Amaç, özel sektör destekli nitelikli 
öğrenci yetiştirmek”

Protokole oda üyesi firmalar adına imza 
atacaklarını ifade eden Oda Başkanımız Arslan 
ilimizi dünyada ahşabın merkezi yapma hede-
finde oldukları için bu projeyi önemsediklerini 
ve böyle bir projenin her aşamasında  oda 
olarak bütün imkanlarını seferber edeceklerini 
ifade etti. 

Arslan, “Özel okullar, özel üniversiteler 
ülkemizin en başarılı öğrencilerini ev, araba, 
karşılıksız burs gibi teşviklerle eğitim kurum-
larına alıyorlar. Bilgili ve donanımlı olarak 
yetiştirdiği gençleri, okulu bitirdikten sonra da 

firmalarında istihdam ederek, şirketlerine yeni 
bir ivme kazandırıyor. Bizler de özel sektör 
destekli nitelikli öğrencileri nasıl yetiştirebiliriz 
sorusunun cevabını arıyoruz” değerlendirme-
sinde bulundu ve karşılıksız burs destekli staj 
eğitimi içeren  projeyi  destekleyeceklerini 
ifade etti. 

Yıllarca özlemini çektikleri mesleki eğitim 
modelinin bu projeyle hayata geçirilebileceği-
ne  değinen Arslan, “Ancak   böyle projelerle, 
devletin tek başına değil, özel sektörün de 
desteğiyle mesleki eğitimde yeniden bir çıkış 
yolu bulunabilir” dedi. Proje ekibine teşekkür 
eden KATSO Başkanı Arslan, Kastamonu’ya 
gelecek yatırımlarında bu projeyle alt yapısının 
hazırlanacağını, bu anlamda projeyi önemse-
diklerini belirtti.

Arslan, projenin üçüncü aşamasında yer 
alması hedeflenen “Ahşap Müzesi” ile ilgili de 
görüşlerini açıklayarak, müzenin kurulması 
ile ilgili tüm aşamalarda oda olarak yeralmak 
istediklerini vurguladı.

Oda Başkanımız 
Arslan ilimizi dünyada 

ahşabın merkezi yapma 
hedefi doğrultusunda, 

“Elimden Tutar mısın?” 
projesine gerekli desteği 

vereceklerini açıkladı.
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1. 32 - CHP Heyetinden Odamızı Ziyaret

1. 33 - KASTOD Başkanı Mustafa Gün ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
Odamızı Ziyaret Etti.

CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Burhan 
Şenatalar, İstanbul milletvekilleri İhsan 
Özkes, Ayşe Eser Danışoğlu, Süleyman 

Çelebi, Bursa milletvekili Sena Kaleli, ilimiz 
eski milletvekili Mehmet Yıldırım, Kastamonu 
İl Başkanı Salih Karasalihoğlu ve ilçe yönetici-
lerinden oluşan heyeti, Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan ve Meclis Üyemiz Recep Dinler konuk 

etti.  

Konuklarımızla ilimizle ilgili konularda 
görüş alışverişinde bulunduk.

Oda Başkanımız Selçuk Arslan, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Can Gürol 
ile Yönetim Kurulu Üyemiz Feyyaz 

Pattabanoğlu tarafından ağırlanan KASTOD 
üyeleri, çalışmaları ve hedefleri konusunda 

bilgi verdiler.

Oda Başkanımız Arslan, il turizmimizin 
gelişme kaydetmesi için işbirliğine açık olduk-
larını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi 
öncesinde incelemelerde 

çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere ilimize 

gelen CHP heyeti, odamızı 
da ziyaret etti. 

Kastamonu Turizm 
ve Otelciler Derneği 
(KASTOD) Başkanı 

Mustafa Gün ve yönetim 
kurulu üyeleri odamızı 

ziyaret etti.
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1. 34 - Akreditasyonda Büyük Başarı
Oda sistemimizin iş dünyası nezdindeki 

saygınlığının artırılmasını, odalarda sunulan 
hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kali-
tesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin 
Avrupa Oda Sistemine uyumunun sağlanması-
nı amaçlayan Akreditasyon Sistemi;  EUROC-
HAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği işbirliği 
ile İngiltere ve Almanya Oda sistemlerinin en 
iyi uygulamaları da dikkate alınarak, 2001 yı-
lında “Oda Akreditasyon Modeli” olarak TOBB 
tarafından geliştirildi.

Yönetim kurulumuzun talebi ve Meclisi-
mizin desteği ile 2013 yılının Aralık ayında 
başvurduğumuz 10. Grup Oda/Borsa Akre-
ditasyon Denetimleri’nde (B üst) seviyesinde 

yüksek bir derece elde ettik. 

“5 Yıldızlı Oda” oluyoruz
Odamızın da yeraladığı 10. Grupta ise İs-

tanbul Ticaret Borsası, Samsun Ticaret Borsası, 
Marmaris Ticaret Odası’nın aralarında olduğu 
40 Oda ve Borsa yeralıyor.

Üyelerimize, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
tabiriyle “5 Yıldızlı Oda” hizmeti sunmak için 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Akreditasyon belgemizi Ocak ayında 
TOBB’da düzenlenecek törende Birlik Başkanı-
mız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden alacağız.

2013 yılının Aralık ayında 
başvurduğumuz ve 

işlemlerine başladığımız 
Akreditasyon 

yolculuğumuzu, yüksek 
puan alarak başarıyla 

tamamladık.
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1. 35 - Kantay’ı Uğurladık

Vali Yardımcısı Kantay yaptığı konuşmada 
KATSO Başkanı Selçuk Arslan ve ekibi 
ile uyum ve huzur içinde çalıştıklarını 

kaydederek, “Birbirimizi tüketmek yerine 
çoğalttık, eleştirmek yerine besledik” dedi. 

İlimizin en güçlü STK’sının KATSO 
olduğunu vurgulayan Kantay, “Kuruluşundaki 
temelleri çok derinlere giden odamızın asaleti, 
içinde bulunduğumuz binada da kendini 
gösteriyor.  Şehre pozitif bir hava kattığı, Kas-
tamonu’nun başını eğdirmediği, dik tuttuğu 
için Sayın Arslan’a ve şahsında Kastamonu 
işadamlarına selam ve saygılarımı sunuyorum. 
KATSO, Kastamonu halkının mutluluğunda 
gizli bir el işlevi görmektedir. Kastamonu’da 

çok mutlu günler geçirdim, ben de tüm vatan-
daşlarımıza mutluluklar diliyorum” şeklinde 
konuştu.

Oda Başkanımız Arslan ise yaptığı konuş-
mada, Vali Yardımcısı Atila Kantay ile uyum 
ve işbirliği içinde çalıştıklarını kaydederek, 
“Sizinle ilgili olumlu duygulara sahibiz. İçinde 
bulunduğunuz birçok projede meseleyi sahip-
lendiniz, bizlere yol açtınız. Ahşap fuarındaki 
emeğiniz hepimizden fazladır. Sizi bir yandan 
kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, diğer 
yandan Manisa Demirci’de yeni bir kapımız 
olduğu için sevinç içindeyiz. Pozitifliğinizden 
dolayı odam ve şahsım adına size teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Manisa’nın Demirci İlçesi 
Kaymakamlığına atanan 

Vali Yardımcısı Atila 
Kantay, odamıza veda 

ziyaretinde bulundu.
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1. 36 - Karadeniz İhracatçılar Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı İşbirli-
ğinde “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri”

Odamızda Karadeniz İhracatçılar Meclisi 
ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde “Dış 
Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzen-

ledik.

Seminerin ana konu başlıklarını “İhracatta 
Sağlanan Devlet Yardımları”, “Ülke Masaları, 
Pazar Araştırması”, “Türk Eximbank İhracat 
Kredi Sigorta ve Garanti Programları” oluştur-
du.

Toplantı salonumuzda düzenlediğimiz 
semineri, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel 
Müdürlüğü Uzmanı Oğuzhan Kökosmanlı, 
Uzman Yardımcısı Başak Çeçen ile Türk 
Eximbank Müdür Yardımcısı Burcu G. Yılmaz 
Akın verdi.
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1. 38 - İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Oda personelimiz “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” aldı.

Ekim ayında odamızda gerçekleşen eğitimi başarıyla tamamlayan çalışanlarımıza sertifikaları dağıtıldı.
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1. 37 - Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu Oda-
mızı Ziyaret Etti.
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1. 37 - Kastamonu Kalkınma Vakfı Genel Kurulu Odamız ev Sahip-
liğinde Gerçekleşti.
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1. 37 - Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın Oda-
mıza Teşekkür Ziyaretinde Bulundu.
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1. 37 - Arslan’dan Sabah’a Kastamonu Değerlendirmesi “Marka 
Kent Olmaya Çok Yakınız”

Normal şartlarda ülkemizde ve ilimizde 
işsizlik olmaması gerektiğini kaydeden 
Arslan, sorunu, aranan personelle iş 

arayan arasındaki özelliklerin birbirini tutma-
ması olarak ifade etti ve “Meslek liselerinin 
etkinliğini artırıp, ara eleman yetiştirmemiz 
lazım” dedi. 

İlimizde en önemli yatırım alanının 
madencilik olduğunu vurgulayan Arslan, 
bunun yanı sıra orman ürünleri, tarım ve 
hayvancılık, hizmet sektörü başta olmak üzere 
turizmin ilimizde yatırım yapmaya en müsait 
sektörler olduğunu kaydederek;, “Başta göç 
eden hemşerilerimiz olmak üzere yatırımcıları 
ilimize davet ediyoruz” açıklamasında bulun-
du.  

Oda başkanımız Arslan, Turkuvaz Medya 
Grubu Bölge Müdürü Acar’a verdiği uzun söy-
leşiye ilimizin cumhuriyetin ilk yıllarında ülke 
ekonomisine yön vermiş bir il olduğunu ifade 
ederek başladı. “KATSO, 126 yıl önce ülkemi-
zin ilk kurulan ticaret ve sanayi odalarından 
biridir” diyen Arslan, “1931 yılında Merkez 
Bankası, ilimiz esnaflarına hisse senedi almaları 
talebinde bulunmuştur ve odamız bu talebe 
karşılık vererek Merkez Bankası’na ortak 
olmuştur” açıklamasında bulundu. 

Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Zamanla 
vatandaşlarımızı doğdukları yerde doyura-
mamamız sonrasında göç gerçeğiyle karşı 
karşıya kaldık. Ancak son 15 yılda göç durdu 
ve ülkemizde marka kent olmaya en yakın 
vilayetlerden biri haline geldik. Örneğin, Bursa 
ile aynı kültüre, tarihsel olarak benzer özellik-
lere sahip bir vilayetiz. İlimiz için Türkiye’ye 

yayılmış Bursa desek doğru olur”.

“Hizmet sektöründe eksiklerimiz 
var”

KATSO Başkanı Arslan, hızla gelişmekte 
olan ilimizin eksiklerinin başında hizmet sektö-
rünün geldiğini vurgulayarak; “Merkez nüfusu 
100 bini geçen bir şehri tutmak kolay olmu-
yor. Başta hizmet sektörü olmak üzere birçok 
sektörde görülen boşlukları, özellikle ilimizden 
göç etmiş hemşerilerimizin geri dönerek dol-
durmalarını arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

“Ara eleman yetiştirmemiz lazım”
İşsizlikle ilgili de konuşan oda başkanımız 

Arslan, normal şartlarda ülkemizde ve ilimiz-
de işsizlik olmaması gerektiğini kaydederek, 
sorunu, aranan personelle iş arayan arasındaki 
özelliklerin birbirini tutmaması olarak gösterdi 
ve “Meslek liselerinin etkinliğini artırıp, ara 
eleman yetiştirmemiz lazım” dedi. 

“Yatırım yapmaya en uygun il”
Altyapı yatırımlarının hızla hayata geçmesi 

sonrasında ilimizin son dönemde ülkemizde 
yatırım yapmaya en elverişli il haline geldiğini 
söyleyen Arslan, ilimizde ön önemli yatırım ala-
nının madenciliğin olduğunu vurguladı. Arslan, 
madencilik yanısıra orman ürünleri, tarım ve 
hayvancılık, hizmet sektörü başta olmak üzere 
turizm alanlarının ilimizde yatırım yapmaya en 
müsait sektörler olduğunu belirterek; “Başta 
göç eden hemşerilerimiz olmak üzere yatırım-
cıları ilimize davet ediyoruz” dedi.  

Sabah gazetesinin bölge 
eki için Turkuaz Medya 
Grubu Bölge Müdürü
Ö. Faruk Acar’a konuşan 
Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, “Kastamonu, 
ülkemizde marka 
kent olmaya en 
yakın vilayetlerden 
biri haline geldi” 
değerlendirmesinde 
bulundu.
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2 - Odamız Tarafından 
Yapılan Ziyaretler ve 

Katılınan Organizasyonlar 
2014
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2. 1 - Arslan, Başbakan Erdoğan’ın Heyetinde Yer Aldı

Oda Başkanımız Selçuk Arslan, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasım ayında 
gerçekleşen yurtdışı resmi ziyaret 

programına katıldı. Başbakan Erdoğan’ın Türk 
işadamlarının katılımıyla 5-9 kasım tarihleri 
arasında gerçekleşen resmi ziyaret programında 
Finlandiya, İsveç ve Polonya yeraldı.

Helsinki, Stokholm, Varşova
Ankara’dan yurtdışına uçan heyet, 5-9 

Kasım tarihleri arasında Helsinki, Stokholm, 
Varşova’da incelemelerde ve karşılıklı temaslar-
da bulundu. 

Resmi ziyaret kapsamında,  T.C. Ekonomi 
Bakanlığı koordinasyonunda DEIK-Dış Ekono-
mik İlişkiler Kurulu organizasyonuyla belirtilen 
ülkelere yönelik Türk işadamları Helsinki, 
Stokholm ve Varşova’da Başbakan Erdoğan, 
Ekonomi Bakanı Çağlayan ve TOBB-DEİK 
Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla iş 
forumları gerçekleştirdi. 

Oda Başkanımız 
Arslan, TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu’nun 
beraberindeki heyette 

Başbakan Erdoğan’ın 5-9 
Kasım tarihleri arasında 

Finlandiya, İsveç ve 
Polonya’yı kapsayan 
yurtdışı resmi ziyaret 

programına katıldı.
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2. 2 - Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon 
Açılış Toplantısına Odamız Yk, Meclis ve Personel Temsil-
cileri Katıldı.

14 Ocak 2014 tarihinde 5 yıldızlı hizmet 
veren akredite oda olmak için başvurumuz 
sonucunda Ankara’da Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği Akreditasyon açılış toplantısına 
odamız YK, Meclis ve personel temsilcileri 
katıldı.
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Avrupa KOBİ Haftası’nda Kastamonu 
KOSGEB ile birlikte düzenlediğimiz 
“Kümelenme ve Birlikte İş Yapabilme 

Kültürü” konulu konferans, Kastamonulu işa-
damları ve KOBİ’lerden büyük ilgi gördü. Şerife 
Bacı Öğretmenevi’nde düzenlenen konferansa 
Vali Yardımcısı Atila Kantay, Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan, KOSGEB Müdürü Nevzat Erol, 
KESOB Başkanı Dursun Ergin’in yanı sıra Kasta-
monu’da faaliyet gösteren çok sayıda sanayici 
ve işadamı katıldı. 

Ankara OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kü-
mesi Koordinatörü Bülent Çil, yaptığı sunumda 
gelişmiş ülkelerin başarısında kümelenmelerin 
olduğunu belirtti. Kastamonu’da özellikle ah-
şapla uğraşan küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Bülent 
Çil, “Kümelenme, belirli bir alandaki işletmele-
rin ve kurumların bağımsızlıklarını koruyarak 
birbirleri ile işbirliği üzerinde yoğunlaşmala-
rıdır. Kümelenme modeli gelişmiş ülkelerde 
sıkça kullanılan bir yöntemdir. Hatta başarılı 
bir ülke ya da bölge varsa, bunun arkasında 
mutlaka güçlü bir kümelenmenin olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Biz bunu günlük hayatımızda 
yeterince yaşamaktayız. Mesela otomotiv de-
nilince Almanlar, elektronik denilince Japonlar, 

bilişim denilince Amerika Birleşik Devletleri ve 
Hindistan, denizcilik denilince Norveç, sinema 
denilince de Hollywood aklımıza gelmektedir. 
Kim hangi konuda iyidir sorusuna verilen cevap 
aslında bizlere belli bir bölgede aynı işkolundaki 
firmaların yoğunlaşarak uzmanlığa gittiğini, 
ihtisaslaşma olduğunu, bilgi, teknoloji, kalite 
ve sermaye birikimiyle dünyada söz sahibi 
olduklarını söylemektedir. İşte kümelenme 
budur. Kümelenme en iyi bildiğin işi yaparak 
o konuda dünyada söz sahibi olmak demektir. 
Kümelenme her sektörde en iyisi olamayaca-
ğımız demektir. Kümelenme belli bir konuda, 
en iyi bildiğimiz konuda en iyi olmak demektir. 
Peki nasıl? Küme içindeki firmaların, kamu 
kuruluşlarının, eğitim kuruluşlarının ve meslek 
kuruluşlarının işbirliği ve güç birliği yapmasıyla 
bu mümkün olmaktadır” dedi.

BAŞARI İÇİN KÜMELENME ŞART

KOSGEB ile birlikte 
düzenlediğimiz 

“Kümelenme ve Birlikte 
İş Yapabilme Kültürü” 

konulu konferansta 
konuşan Bülent Çil, 

Kastamonu’da özellikle 
ahşapla uğraşan küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin 
bir araya gelmesi 

gerektiğini vurguladı. 

2. 3 - KOSGEB ile birlikte “Kümelenme ve Birlikte İş Yapabilme 
Kültürü” konulu konferans düzenlendi
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2. 4 - Kastamonu Valiliği El Dokumları Atölyesi’nin Mağa Açılışına 
Katıldık.

2. 4 - URBAN Tekstil Firmasını Ziyaret Edildi.

28.03.2014 tarihinde odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Arslan Kastamonu 
Valiliği El Dokumları Atölyesi’nin Münire 

Sultan Medresesinde açtığı mağaza açılışına 
katıldı.

1 Nisan 2014 UMEM kursları çerçevesinde 
odamız temsilcileri, Organize Sanayi Böl-
gesi’nde bulunan URBAN Tekstil firmasını 

ziyaret ettiler.
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Kastamonu-Çankırı-Sinop illerinin bir araya 
gelerek oluşturduğu Kuzey Anadolu Kal-
kınma Ajansı’nın (KUZKA) 12. Kalkınma 

Kurulu toplantısı Kastamonu Üniversitesi 3 
Mart Salonu’nda üç ilin valisinin katılımıyla 
gerçekleşti. 

Kurul toplantısında konuşan üç ilin valisi 
de KUZKA olarak Ankara’nın desteğinden 
daha fazla yararlanabilmek için güç birliğinin 
ve ortak projelerle hareket edilmesinin şart 
olduğunu dile getirdi. 

Türkiye’nin ajans faaliyetlerinde daha yeni 
olduğuna dikkat çeken Vali Erdoğan Bektaş, 
“KUZKA yönetimi olarak da vatandaş olarak da 
eksikliklerimizi yolda tamamlamaya çalışıyoruz. 
Ancak her geçen gün kendimizi daha iyi konu-
ma getiriyoruz” dedi. 

Bölge olarak Türkiye rakamlarının ge-

risinden gittiklerini de belirten Vali Bektaş, 
“Bölge olarak çok zayıfız. Türkiye rakamlarının 
gerisinden gidiyoruz. Ekonomiyi güçlendirme-
miz lazım. Ufak olsun benim olsun mantığı ile 
hareket etmemeliyiz. Kastamonu-Çankırı-Sinop 
illerinin imkanlarını ortak değerlendirmeliyiz. 
KUZKA olarak bunun için çabalıyoruz” diye 
konuştu.

BÖLGESEL KALKINMA İÇİN ORTAK HAREKET

Vali Erdoğan Bektaş, 
“KUZKA olarak ortak 

çözüm önerileri, ortak 
projeler ve ortak 

stratejilerle Ankara’nın 
kapısını çalmalıyız” dedi.

2. 5 - KUZKA 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı’na Katıldık
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2. 6 - 720 öğrenciyi sevindirdik

Odamızın kışlık giyecek yardımı olarak 
gerçekleştirdiği eğitim desteğinden şehir 
merkezindeki ve görev alanı içinde yera-

lan ilçelerdeki ilköğretim öğrencileri faydalandı.

Arslan: “720 öğrenciyi 
sevindirmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz”

Vali Aydın Aslan İlkokulu’nda gerçekleşen gi-
yim yardımı dağıtım törenine Meclis Başkanımız 
Kadir Tonbul, Sayman Üyemiz Feyyaz Patta-
ban ve Meclis Üyemiz Mustafa Tosyalıoğlu ile 
birlikte katılan Oda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan yaptığı açıklamada, “Biz bu yıl 
TOBB tarafından odamıza gönderilen bütçeyi, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğine giderek 
faaliyet alanımız içinde yeralan coğrafyadaki 
ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere kışlık 
giyim desteği olarak paylaştırdık. 720 öğrencinin 
belirlenmesinde titiz çalışmaları ve gösterdikleri 
işbirliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Bekir 
Aksoy’a odamız adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Aksoy: “Eğitime katkılarından 

dolayı TOBB ve KATSO’ya teşekkür 
ediyoruz”. 

İl Milli Eğitim Müdürü Bekir Aksoy da 
yaptığı açıklamada, kışlık giyim desteklerinden 
dolayı TOBB ve KATSO yöneticilerine teşekkür 
etti. Aksoy, diğer illere oranla çok daha geniş 
bir coğrafyada faaliyet bulan ilimizdeki eğitim-
öğretim hayatının her aşamasının sistemli 
ve aksamadan gitmesi için büyük emek 
sarfettiklerini belirterek, “Çabamıza destek ve-
ren ve verecek sivil toplum örgütlerine kapımız 
açık” değerlendirmesinde bulundu. 

Odamız, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) dar gelirli 
ailelerin ilköğretim 
çağındaki çocukları için 
gönderdiği bütçeyi 720 
ilköğretim öğrencisi ile 
buluşturdu. 
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2. 7 - Uğurlama ve Tebrik Ziyaretlerimiz

23 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Va-
liler Kararnamesi ile Manisa Valiliği görevine atanan Vali 
Erdoğan Bektaş’ı ilimize yaptığı hizmetler için teşekkür 

ederek uğurladık.

Aynı kararname ile ilimize atanan yeni valimiz Şeh-
muz Günaydın’ı makamında ziyaret ederek kendisi-
ne görevinde başarılar diledik.

Vali Şehmus Günaydın 
1966 yılında Batman Gercüş’te doğdu. İlköğretim ve 

lise tahsilini Batman’da yaptı. 1988 yılında Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 
yılında Hatay Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Sı-
rasıyla Burdur Yeşilova, Niğde Ulukışla Kaymakam Vekilliği 
yaptı. Daha sonra Kırıkkale Sulakyurt, Ordu Gürgentepe 
Kaymakamlığı, Bitlis ve Şanlıurfa Vali Yardımcılığı, Samsun 
Alaçam Kaymakamlığı, Muğla Yatağan Kaymakamlığı, 
Aydın Vali Yardımcılığı, İzmir Urla Kaymakamlığı görevle-
rinde bulunan Vali Şehmus Günaydın, Bakanlar Kurulu’nun 
21.05.2014 gün ve 2014/6366 sayılı kararı ile Kastamonu 
Valiliği görevine atandı.

Kastamonu Valisi Şehmus Günaydın evli ve üç çocuk 
babasıdır.
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2. 8 - Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı Tebrik Ziyareti

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde halkımızın teveccühünü 
kazanarak  Kastamonu Belediye Başkanlığı görevine gelen 
Tahsin Babaş’ı makamında ziyaret ederek tebrik ettik, yapaca-

ğı hizmetlerde başarı diledik.  
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 70. Mali 
Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Soma’da 
yaşanan felaket için yapılan saygı duru-

şuyla başlayan Genel Kurul’da konuşan TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, özel sektörün 
gelecekten umutlu olduğunu ifade ederken, 
yeni bir büyüme modeli ve yeni yapısal reform-
lara ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ETÜ) 
gerçekleştirilen TOBB 70. Genel Kurulu’na 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, bakanlar, 
delegeler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

TOBB’un  70. Mali 
Genel Kurulu’nda 
odamızı Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk 
Arslan, Meclis Başkanımız 
Kadir Tonbul, TOBB 
delegemiz Mehmet 
Civelekoğlu ile Genel 
Sekreterimiz Mustafa 
Elmas ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcımız Can 
Gürol temsil etti.
Hisarcıklıoğlu: “Yeni 
büyüme modeli ve yeni 
yapısal reformlara ihtiyaç 
var”

2. 9 - TOBB’un 70. Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi.



KASTAMONU TİCARET ve SANAYİ ODASI Faaliyet Raporu 2014

• 63 •

2. 10 - KATSO Başkanımız 
Selçuk Arslan 20 
Temmuz 2014’te 
Elimden Tutarmı-
sın Projesi İftar 
Yemeğine Katıldı. 

2. 11 - Ahşap Fuarı 4’üncü Kez Kapılarını Açtı

Fuarın açılış törenine Vali Şehmus Günay-
dın, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan, Meclis Başka-

nımız Kadir Tonbul, Kastamonu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, İl Özel İdaresi 
Genel Sekreteri Zafer Tahir Karahasan, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Mobilya Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği Başkanı Ahmet Güleç, 
ilimiz eski milletvekillerinden Musa Sıvacıoğlu, 
Vali Yardımcısı Atila Kantay, Vali Yardımcısı 
Hasan Erkal, Vali Yardımcısı Aytekin Yılmaz, 
kaymakamlar, Ağaç Odası Başkanı Ergün Can, 
ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak’ın Vali 
Günaydın’ın davetlisi olarak fuarın açılışına 
katılması ve ardından stantları ziyaret etmesi, 
fuara olan ilgiyi artırdı. 

Arslan: “Ahşabın başkenti olacağız”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği fuar tak-

viminde yer alan Kastamonu Ahşap Fuarı’nın 
en büyük destekçilerinden biri olan odamız 
fuardaki yerini bu yıl da aldı. Yönetim kurulu 
ve meclis üyelerimiz ile yetkililerimiz ziyaretçi-
lere stantımızda ilimiz ve ahşap sektörü ile ilgili 
bilgi verdi. 

Oda Başkanımız Arslan, ilimizin barındırdığı 
ahşap varlığının usta ellerde ülke ekonomisine 
kazandırıldığını kaydederek, “Kamu, sivil top-
lum ve özel sektör işbirliğinde ilimizi ahşabın 
başkenti yapmak için yola çıktık” dedi.

Kastamonu Valiliği’nin 
organizasyonunda 
düzenlenen “Kastamonu 
Ahşap Fuarı”nın 4’üncüsü 
bu yıl  28-31 Ağustos 
tarihleri arasında 
büyük bir başarıyla 
gerçekleştirildi. Odamızın 
da sponsorları arasında 
olduğu fuar, ilimizdeki 
sektör temsilcilerini ve 
ürünlerini biraraya getirdi. 
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2. 12 - KATSO Başkanımız Selçuk Arslan “7’nci Türkiye Ticaret ve 
Sanayi Şurası”na Katıldı

Oda Başkanımız Arslan, Başbakan 
Erdoğan’ın başkanlığında Ankara’da 
toplanan 7’nci Türkiye Ticaret ve Sanayi 

Şurası’na katıldı.

Hükümet üyeleri ile 365 odanın başkan ve 
konsey üyeleri VII. Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Şurası için Ankara’da biraraya geldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun evsahipliğinde 
düzenlenen şuraya, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başkanlığında, ilgili bakanlar ve 
bürokratlar ile 365 oda ve borsanın başkanları 
ve konsey üyeleri katıldı. 

Oda Başkanımız Selçuk Arslan’ın Şura’ya 
sunduğu ilimizle ilgili kapsamlı dosyanın içeriği 
şu maddelerden oluştu: 

Lojistik  
İlimiz ticaret ve sanayisi lojistik açıdan ge-

rek pazarlara ulaşım gerekse kaynak tedarikleri 
açısından, coğrafi şartlarının da negatif etkisi 
ile karayollarının yetersizliği, İnebolu limanının 
aktif bir şekilde kullanılamayışı, demiryolunun 
olmayışı yatırımcı için sorun teşkil etmiştir.

Kastamonu ilimizde dünya çapında 4 adet 
orman endüstrisine dayalı entegre tesis ve çok 
sayıda küçük ve orta ölçekli işletme bulun-

maktadır. Bu sektörü tekstil, makine ve metal 
sanayisi izlemektedir. 35 adet mermer maden 
ocağı, Küre dağlarında ve Hanönü ilçemizde 
büyük bakır, krom rezervleri ile ileriki dönem-
lerde maden şehri olmaya aday bir ildir. Böl-
gesel anlamda stratejik bir konuma sahip olan 
İnebolu limanımız aktif hale geldiğinde Ankara 
başta olmak üzere birçok sanayi iline en yakın 
liman olacaktır.

Teşvik sistemi
Kastamonu ilinin yeni teşvik sisteminde 

sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından 
4’üncü bölgede yeralmasıdır.

Kastamonu ilimizin, önceki teşvik sistemin-
de 4 bölge arasında 4’üncü bölgede yer alırken 
yeni teşvik sisteminde 6 bölge arasında 4’üncü 
bölgede yer alması yatırımların daha cazip illere 
kaymasına neden olmuştur.

Komşularımız Çankırı ve Sinop illeri 5’inci 
bölgede yer alırken 4’üncü bölgede kalan ilimiz 
5 ve 6’ncı bölgelerdeki diğer iller ile karşı-
laştırıldığında gelişmişlik göstermemektedir. 
Yeni teşvik sistemi ile gelen bu olumsuzluğun 
giderilmesi sanayimizin geleceği açısından çok 
önemli olmakla beraber, ilimize verilebilecek 
olan orman ürünleri ve ahşap sektörü, hayvan-
cılık, turizm madencilik, sağlık özel teşvikleri 

Arslan’ın Şura’ya 
sunduğu dosyada; 
ilimizin lojistik, tarım ve 
hayvancılık, turizm, sağlık 
sektörlerindeki sorunları 
ve çözüm yolları ile teşvik 
sistemindeki yerine 
yönelik önerileri yeraldı.



KASTAMONU TİCARET ve SANAYİ ODASI Faaliyet Raporu 2014

• 65 •

ile de potansiyelimizi artırmak mümkün olacaktır. Mevcut OSB 
dolmuş olup genişlemek için müracaat edilmiş, kamulaştırma 
bedeli ve ödenek beklenmektedir. Tosya ilçemizdeki kapı sektörü 
Çin malları ile rekabet edemez hale gelmiştir. Özel teşvikler 
öncelikli beklentimizdir. Bir örnek vermek gerekirse Çankırı iline 
yapılan 500 milyon dolar değerindeki Türk-Japon ortaklığı Sumi-
tomo Lastik fabrikası özel teşvik kapsamına alınmış bir yatırımdır 
ve sadece Çankırı ilinde desteklenmektedir.

 Tarım ve hayvancılık
İlimizde potansiyel olduğu halde organize ve profesyonel 

tarım ve hayvancılık yapılamamaktadır.

Hayvancılıkta ilimiz zengin mera alanlarına, damızlık 250 bin 
büyükbaş  ve 70 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip olmasına 
karşın yeterli düzeyde yatırım alamamaktadır. İlimizde hayvan-
cılığa ve özellikle hayvansal ürünlerin üretimine besicilik ve 
sütçülük anlamında  entegre tesislere özel teşvik getirilmesi  ya-
rarlı olacaktır. Bunun yanında Taşköprü sarımsağı, pancar, Tosya 

pirinci gibi yerli mahsüle karşı Çin ve diğer ülkelerden ithalatın 
kaldırılmasını beklemekteyiz. 

Turizm
İlimizin turizm potansiyeli yüksek olmakla beraber henüz 

hak ettiği yere gelememiştir. M.Ö yıllara dayanan kültür ve me-
deniyete ev sahipliği yapan ilimiz birçok tarihi eser, konak, han, 
bedesten, külliye ve medreseleri ile turizm konusunda marka 
şehir olmaya adaydır.  Son 10 yılda ilimizde turizmi destekleyici 
çalışmalar artmakla beraber kış turizmi haricinde büyük ölçüde 
bir kalkınma sağlanamamıştır. Ilgaz Dağı Milli Parkı’ndaki kayak 
tesislerimizin doluluk oranı sezonda % 100 dolaylarındayken, 
sezon harici % 60 doluluk oranına sahiptir.

2011 yılında odamız tarafından yapılan master planında 
Ilgaz Dağı Milli Parkı’ndaki otellerimiz haricindeki konaklama 
işletmelerinde doluluk oranı merkezde %30’u ilçelerde %10’u 
geçememektedir.

2014 yılında havalimanımızın açılması, valilik başta olmak 
üzere odamız önderliğinde tüm sivil toplum kurum ve kuruluşla-
rı ile başlattığımız tanıtım ve turizm alt yapısının güçlendirilmesi-
ne yönelik çalışmalar ve projeler ile bu oran giderek artmaktadır 
ve ilimizin vizyonel stratejileri turizme yönelik olarak şekillen-
mektedir. 

İlimizin yeni turizm master planı yapılmalı, 170 km. Kara-
deniz sahil şeridine sahip olan ilimiz deniz turizminin yanında, 
eşsiz güzellikteki yaylaları ve biri Panparks olmak üzere Küre ve 
Ilgaz dağları milli parkları ile ekoturizme hizmet vermekte ve 
bu konularda yatırımı getirecek teşviklere ihtiyaç duymaktadır. 
Kültür etkinliklerinde; sanatsal faaliyetler ile geçmişe dayanan 
tarihi canlandırılan bir Kastamonu tüm ulusun dikkatini çekecek-
tir. Bu kültürün tanıtılması ve kuşaktan kuşağa da aktarılması için 
tüm kurumlar ile işbirliği içerisinde olunmalıdır düşüncesindeyiz.
Külliye ve medreselere ev sahipliği yapmış evliyalar şehri ilimiz 
inanç turizmine açılabilecek birçok mekâna sahiptir. Yine Ürgüp 
ve Safranbolu gibi 500 ü aşkın tescilli konağın yanı sıra 500-
800-1000 yıllık eserler vardır. Bunların tanıtımı, restore edilerek 
turizme kazandırılması ve bu girişimlere turizm bakanlığı tarafın-
dan özel teşvik kapsamına alınmalıdır.
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Sağlık
Hacettepe Üniversitesi 2007 yılında Bölge Hastanesi olarak 

yapılması planlanan inşaatı devir almış ve halen muallak bir 
şekilde 8 yıldır faaliyete geçememiştir. Geçen sürede Hacettepe 
Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi resmiyette kurulmuş, 
kadroları atanmış, öğrencileri yerleşmiş ve eğitim ve öğretime 
Ankara’ da devam edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Kastamonu 
Tıp Fakültesi mezun vermiş ama Kastamonu’ da ki yatırımı atıl 
kalmıştır. Bölge Hastanesi bir an önce tamamlanmalı ve hizme-
te açılmalıdır. 2013 yılında hizmete açılması planlanan ulusal 
büyüklükteki özel hastanemiz birtakım olumsuzluklar yüzünden 
açılamamış modern bir şekilde yapılan inşaatı atıl durumdadır. 
Saydığımız olumsuzluklar yüzünden bölgesinde sağlık merkezi 
durumunda olması beklenen ilimiz halkını çevre illere sevk eder 

hale gelmiştir.

Kastamonu halkı geçen sürede Bölge Devlet Hastanesi’nden 
ve özel hastanesinden de olmuş  ve bölgede sağlık merkezi olma-
yı beklerken şu anda sağlık hizmetlerini çevre illerden alır hale 
gelmiştir. Konu siyasi bir konudur. Odamız önderliğinde tüm sivil 
toplum örgütlerinin çözüm önerisi ise Sağlık Bakanlığına devir 
yapılmalı, İnşaatı bakanlık tamamlamalı ve kısa sürede atanmış 
mevcut kadroları ile Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp 
Fakültesi faaliyete geçmelidir. Kastamonu halkının beklentisi bu 
yöndedir. Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesini res-
miyette kurduğu ve yürüttüğü gibi fiziki  mekanında da faaliyete 
geçmelidir. Ancak Kastamonu Üniversitesi devir için işlemler 
başlatmış ancak ödenek ve kadro durumu muallaktadır”.
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Oda Başkanımız Arslan, bölge oda ve borsa başkanları olarak 
Karadeniz illeri için birinci önceliği turizm olarak gördüklerini 
kaydederek, “İstanbul-Hopa arasında demiryolu hattı ve li-
manların kruvaziyer turizmine uyumlu hale getirilmesini talep 
ediyoruz” dedi. 

Oda Başkanımız Selçuk Arslan, Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başkanlığında, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
evsahipliğinde Ankara’da toplanan 7’nci Türkiye Ticaret ve Sana-
yi Şurası öncesinde Karadeniz Bölgesi’nde yeralan oda ve borsa 
başkanları ile biraraya geldikleri bir toplantı yaptıklarını kayde-

derek; “Karadeniz bölgesi illerinin ortak sorunlarını ve çözüm 
yollarını ortaya koymaya çalıştık” dedi. 

Öncelik turizm ve lojistik
Toplantı sonrasında bir dosya oluşturulduğunu ve Şura’ya 

sunulduğunu ifade eden Arslan şunları söyledi: “Karadeniz illeri 
için birinci önceliği turizm olarak belirledik. Lojistik sorununa 
köklü bir çözüm bulmak için İstanbul-Hopa arasında Karadeniz’i 
boydan boya geçen demiryolu hattı istedik. Karadenizdeki liman-
ların kruvaziyer turizmine uyumlu hale getirilmesini talep ettik”. 

ARSLAN: “ÖNCELİĞİMİZ TURİZM”

Oda Başkanımız Arslan, Kastamonu Ticaret Borsası Başka-
nı İşeri ile birlikte Kanal 24 televizyonunda yayınlanan 
“Konuşan Ekonomi” programına konuk oldu.

Arslan ve İşeri’nin programda dile getirdikleri görüşleri Star 
Gazetesi’nde kendine tam sayfa yer buldu.

“Konuşan ekonomi”
Oda Başkanımız Selçuk Arslan, Kastamonu Ticaret Borsası 

Başkanı Sedat İşeri ile birlikte Kanal 24 Televizyonu’nda yayınla-
nan “Konuşan Ekonomi” programına konuk oldu. Oda başkanı-
mız il ekonomimiz yanısıra tarih, turizm, tarım konularında da 
görüşlerini dile getirdi.

Star’da tam sayfa
Arslan ile İşeri’nin Kanal 24 Televizyonu’na verdikleri ropör-

taj Star Gazetesi’nde tamsayfa olarak yayınlandı.

“Kastamonu doğayı bozmadan maden şehri olmaya aday” 
manşeti ile verilen haberde, Arslan’ın “Hayvancılık, mermer ve 
tekstile ilgi var” ifadesi öne çıkarılırken, İşeri’nin ise “Sarımsağın 
depolanması için çalışıyoruz” sözleri başlığa taşındı.

Haberde ilimiz ile ilgili bilgilere de yer verildi.  

2. 13 - KATSO Başkanımız Selçuk Arslan, Kanal 24 Televizyonu ve 
Star Gazetesi’nde
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2. 14 - Kastamonu Defterdarı Yaşar Kısa ve Vergi Denetmenleri İle 
Akşam Yemeği Programında Buluştuk.
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2. 15 - TOBB’a Bağlı Hizmet Veren İlimizdeki 4 Oda Ve Borsanın 
Yetkili Kurulları Odamızın Ev Sahipliğinde Düzenlenen İf-
tar Programında Biraraya Geldi

İlimizde TOBB’a bağlı hizmet veren 4 oda ve 
borsanın yetkili kurulları, odamızın evsa-
hipliğini yaptığı iftar programında biraraya 

geldi. Oda Başkanımız Selçuk Arslan ve Meclis 
Başkanımız Kadir Tonbul’un İsmailbey Kona-
ğı’nda organize ettikleri iftar yemekli toplantıya; 
Kastamonu, Tosya, Taşköprü, İnebolu Ticaret ve 
Sanayi Odaları ile Kastamonu Ticaret Borsa-
sı’nın yönetim, meclis, disiplin kurulu üyeleri 
ile meslek komiteleri katıldı. 

Tonbul: “İşbirliği, güçbirliği, gönül 
birliğine hizmet eden bir toplantı 
oldu” 

KATSO Meclis Başkanı Kadir Tonbul yaptığı 
açıklamada, ev sahipliği yaptıkları programın 
odalar arası işbirliği, gönül ve güçbirliğine 
hizmet edeceğini kaydederek; “İlimizde Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 
olarak hizmet veren odaların ve borsanın yetkili 
kurullarında görev yapan üyelerin katıldığı iftar 
programımız, ilimize ve ülkemize hizmet yolun-
daki mücadelemizde birlik ve beraberliğimizi 
sağlamlaştırdı” dedi.

Arslan: “Aile toplantısı”
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KAT-

SO) Başkanı Selçuk Arslan ise yaptığı değerlen-
dirmede, ilimizdeki TOBB’a bağlı odaların ve 
borsanın seçimle göreve gelen yetkili kurulları-
na ev sahipliği yaptıkları iftar yemekli programın 
aradaki birlik ve beraberlik bağlarını güçlendir-
mesi yanında iş dünyasının sorunlarını masaya 
yatırma fırsatı da verdiğini söyledi. Arslan şunla-
rı kaydetti: “Odamızın yönetim, meclis, disiplin 
kurulu üyeleri ve meslek komiteleri ile diğer 
odaların ve borsamızın aynı görevdeki üyelerini 
aynı masa etrafında Ramazan ayı münasebetiyle 
biraraya getirmek istedik. İftar yemeği sonrası 
devam eden program boyunca ilimize ve dola-
yısıyla ülkemize işbirliği içinde hizmet etmenin 
yollarını konuştuk. TOBB’un ilimizdeki örgütle-
rinin ‘Aile toplantısı’ olarak ifade edebileceğimiz 
iftar programımızda ilimiz işdünyasının mevcut 
sorunlarını ve çözüm yollarını masaya yatırdık. 
İlimizin kalkınmasında rol oynayacak olan 
Kastamonu OSB, Tosya OSB, Taşköprü OSB 
konularında tüm katılımcılar fikirleriyle olumlu 
katkılar sundular. Şehrimizin sembollerinden 
biri haline gelen ahşap fuarının geliştirilmesi, 
turizm, tarım ve hayvancılık sektörleri konu-
larında çok önemli düşünceler ortaya kondu. 
Odalarımızın ve borsamızın birlikte hareket 
etmelerinin, ilimizin kalkınmasına yönelik güzel 
adımları beraberinde getireceğine inanıyoruz”.  

TOBB’a bağlı hizmet 
veren ilimizdeki 4 oda ve 
borsanın yetkili kurulları 
odamızın ev sahipliğinde 
düzenlenen iftar 
programında biraraya 
geldi, gündem ilimiz 
iş dünyasının mevcut 
sorunlarına çözüm yolları 
ve kalkınma projeleri 
oldu.
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2. 16 - TOBB, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Hayırlı olsun” Ziyaretin-
de Bulundu

Oda Başkanımız Selçuk Arslan, Hisarcık-
lıoğlu’nun başkanlığında TOBB’a bağlı 
oda ve borsa başkanları ile birlikte Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 il, 160 ilçe-
den gelen 365 Oda ve Borsa Başkanı ile birlikte 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. 

Hisarcıklıoğlu basın mensuplarına ziyarete 
ilişkin yaptığı açıklamada “Hayırlı olsun ziyare-
tiyle beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızla ekono-
mik meseleler hakkında istişarelerde bulunduk. 
Görüşlerimizi aktarabilme fırsatını bulduk. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın yaklaşımından ev sahipli-
ğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

Hisarcıklıoğlu ekonomik konularla ilgili ola-
rak ise, “Bir konu, ticaret odalarımızın özellikle 
önümüzdeki dönem hükümetimizin açıkladığı 
‘ekonomik reform paketine’ sahip çıkılması 
idi. Diğer önemli konu, istihdamın üzerindeki 
maliyet yüklerinin kaldırılması noktasındaki 
taleplerdi. Önümüzdeki dönemde muhakkak 

turizmin itici güç olması vardı. Sanayi üretiminin 
teşvik edilmesi gibi daha önce de ifade ettiğimiz 
konular dile getirildi” dedi.

Cumhurbaşkanının tek tek bütün başkanların 
ellerini sıktığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, Saray’da 
gezebilme fırsatları olduğunu bildirerek, “Tür-
kiye için onur verici gurur verici. Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanının yabancı ülkeler nezdindeki 
gösterebileceği güzel bir yer olmuş. Bundan da 
büyük memnuniyet duyduk” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 365 
oda ve borsa başkanı ile istişare toplantısında 
“Mevcut teşkilatlanma yapısını farklı bir Türkiye 
için yeterli bulmadığımızdan dolayı yeni teş-
kilatlanma yapısıyla birlikte çok daha farklı bir 
adım atalım istiyoruz. Ekonomiyi yakından takip 
edecek, ekonominin tüm taraflarıyla istişareleri-
mizi eskisi gibi sürdürecek, dertlerinizi, şikâyet-
lerinizi, öneri ve tavsiyelerinizi yine dinleyecek, 
bunları istişare edecek, bunlara birlikte çözüm 
üreteceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB üyelerine 

Arslan 
Cumhurbaşkanlığı 
Konutu’na çıktı
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Türkiye’nin büyümesine, kalkınmasına, refa-
hın ve demokrasinin standartlarının artmasına 
verdikleri katkı için teşekkür etti.

Başbakanlık yaptığı 12 yıllık sürede TOBB 
ile son derece uyumlu, istişareye dayalı, 
koordineli bir işbirliği gerçekleştirdiğini 
anlatan Erdoğan, atılacak her adımda TOBB 
üyelerinin görüşlerini, tavsiyelerini dinlediği-
ni söyledi. Erdoğan, “Allah’a hamdolsun bu 
uyum, dayanışma Türkiye ekonomisinin 12 
yıllık süreçte büyük bir sıçrama yapmasına, 
özgüven kazanmasına, şaha kalkmasına zemin 
hazırladı. Özel sektör ile kamunun uyumunun 
Türkiye’de neleri başarabileceği, Türkiye’yi 
hangi seviyelere ulaştıracağı bu 12 yıllık süreç-
te çok net görüldü. İnşallah bu birliktelik, bu 
dayanışma, aramızdaki bu uyum ve koordinas-
yon, özellikle de aramızdaki istişare kültürü 
Cumhurbaşkanlığımız süresince de aynen 
devam edecek” dedi.
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2. 17 - KATSO Başkanımız Selçuk Arslan, “Sanayici Gözüyle Kas-
tamonu” Panelinde Konuştu

“Yatırım ve lobi”
İlimizde yarım kalmış kamu yatırımla-

rına da dikkat çeken Arslan, “Yarım kalmış 
yatırımlarımızın tamamlanması için lobi 
faaliyetlerimizin güçlenmesi gerektiğine 
inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul’da yayım yapan İSTAMONU 
gazetesi, “Sanayici Gözüyle Kastamonu” 
paneli düzenledi. 8.İstamonu Buluşmaları 
kapsamında 15 Kasım Cumartesi günü dü-
zenlenen panelde, ilimizin yatırım potansiye-
li ve yatırımcının bakış açısı değerlendirildi.

İstanbul Esenler Kültür Merkezi’nde 
gerçekleşen panele Vali Şehmus Günaydın, 
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın,  
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Selçuk Arslan, Kastamonu Ticaret Borsası 
Başkanı Sedat İşeri, Kastamonulu Sanayici 
ve İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Aslan, 
Reis Gıda AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Reis, Yılmaz Redüktör Yönetim 
Kurulu Üyesi Ender Yılmaz konuşmacı 
olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise 

Albaraka Türk Kurumsal Krediler Müdürü 
ve yazar Hüseyin Tunç üstlendi.

“Bizim eksiğimiz müteşebbis 
eksiği değil, imkânların eksikliği”

Oda Başkanımız Selçuk Arslan panelde 
kendine ayrılan sürede şu konuşmayı yaptı: 
“Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası 1882 
yılında kurulmuş olup, Osmanlı Dönemi’nde 
ilk olarak 15 vilayette kurulan odalardan 
biridir. Buradan anlaşılıyor ki Kastamonu, 
1882 yıllarında çok önemli bir ticaret 
merkezi konumundaydı. İlimiz 1930-1940 
yıllarında mal üretmiş, ihracat yapmış, sü-
rekli Türkiye ekonomisine katkı sağlamıştır. 
İlerleyen yıllarda ilimiz sürekli göç vermeye 
başlamıştır. 

İstanbul’a göçeden hemşehrilerimiz ise 
kendilerini yetiştirmeyi başardılar.  Bizim 
eksiğimiz müteşebbis eksiği değil, imkânla-
rın eksikliği. Günümüzde artık verdiğimiz 
göçten sonra yavaş yavaş toparlanmaya 
başladık. Gerek havalimanımızın açılma-
sıyla, gerek lojistik düzelmeler, teşvikte 4., 
organize sanayi bölgesinde 5. bölge olmamız 

Oda Başkanımız Arslan 
İstanbul’da düzenlenen 
“Sanayici Gözüyle 
Kastamonu” panelinde 
yaptığı konuşmada, gurbetçi 
işadamlarımızı ilimize yatırım 
yapmaya davet etti.
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sebebiyle yatırımcıları ilimize çekmeye başladık.

Kastamonu’da son yıllarda önemli yatırımlardan bir tanesi de 
madencilik sektörü oldu. Madencilik sektörünün Kastamonu’nun 
geleceği olduğunu düşünüyorum. Şu anda 2 tane büyük bakır 
rezervimiz var çalışır vaziyette. Biri Küre’de, diğeri Hanönü’nde. 
Aynı şekilde krom, linyit ve mermer ocaklarıyla da doğayı boz-
madan Kastamonu, yakın zamanda maden şehri olacaktır. 

Sanayici gözüyle baktığımda İnebolu limanının bir an önce 
özelleştirilmesi, liman yolunun acilen Kastamonu’yla birleşti-
rilmesi, ilimize demiryolunun kazandırılması gerektiğini söyle-
yebilirim. Kastamonu’da öne çıkan sektörlerden biri de orman 

ürünleri ve yan sanayisidir. Coğrafyamızda yüzde 70 oranında 
orman alanına sahibiz. Bu konuda sürekli yatırım alıyoruz. Bu 
sektörün gelişmesi tarafındayız. Dördüncüsünü gerçekleştirdiği-
miz Ahşap Fuarı ile şehrimizin bir ahşap markası olması yolunda 
bir tanıtıma başladık. Bu da bizim için bir avantaj oldu.

Her vilayette artık bir rekabet başladı. Herkes kendi iline bir 
şeyler katmaya çalışıyor. İşimiz kolay değil. Bunun için İstan-
bul’daki işadamlarımızdan bizlere destek vermelerini, sanayici 
ruhunu tekrar aşılamalarını arzu ediyorum. Yarım kalmış yatı-
rımlarımızın tamamlanması için lobi faaliyetlerimizin güçlenmesi 
gerektiğine inanıyorum.”
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Raffles İstanbul Zorlu 
Center Balo Salonu'nda 
düzenlenen geceye Vali 
Şehmus Günaydın, Belediye 
Başkanı Tahsin Babaş ve Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan 
başta olmak üzere ilimizden 
de bir çok isim katıldı.

İstanbul Süper Amatör Lig’de şampiyonluk 
mücadelesi veren İstanbul Kastamonuspor 
yönetimi tarafından Raffles İstanbul Zorlu 

Center Balo Salonu’nda düzenlenen geceye 
Vali Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş ve Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan başta olmak üzere ilimizden de bir 
çok isim katıldı.

AKP İstanbul Milletvekili Edibe Sözen ve 
Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in de 
katıldıkları gece, İstanbul’daki Kastamonu 
lobisini biraraya getirdi. İstanbul Kastamo-

nuspor Başkanı İlker Dilek’in konuşması ile 
başlayan programda Kastamonu Belediye 
Başkanı Babaş, Fatih Belediye Başkanı Demir 
ve Vali Günaydın da davetlilere seslendiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başakşehir 
Fatih Terim Stadyumu’nun açılış töreninde 
yapılan maçta giydiği ve İstanbul Kastamo-
nuspor’a hediye ettiği forma, kulüp yönetimi 
tarafından gecenin ev sahibi olarak takdim 
edilen Fatih Belediye Başkanı Mustafa De-
mir’e verildi.

2. 18 - KATSO Başkanımız Selçuk Arslan, “İstanbul Kastamo-
nuspor” gecesine katıldı
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2. 18 - Manisa Valisi Bektaş’a bir kez daha teşekkür ettik

Oda Başkanımız Arslan, “Sayın 
Bektaş’a gecikmiş hayırlı olsun 
ziyaretimizi gerçekleştirdik” derken, 

Meclis Başkanımız Tonbul ise “İlimize yaptığı 
hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür 
ettik” değerlendirmesinde bulundu.

Travel Turkey İzmir Fuarı için İzmir’e 
giden temsilcilerimiz, ilimiz eski valilerinden 
Manisa Valisi Erdoğan Bektaş’ı makamında 
ziyaret etti. 

Oda Başkanımız Selçuk Arslan, Meclis 
Başkanımız Kadir Tonbul, yönetim kurulu 
üyelerimiz Can Gürol, Mehmet Civelekoğ-
lu, Burak İzbeli’den oluşan heyetimiz; Vali 
Bektaş’a Manisa Valiliği görevinde başarılar 
diledi.

Oda Başkanımız Arslan,”Sayın eski 
Valimiz Erdoğan Bektaş’a Manisa valiliği 

görevinde gecikmiş olan hayırlı olsun ziya-
retimizi gerçekleştirdik. Kendisini telgraf ve 
telefonla kutlamıştık, makamında da ziyaret 
ederek nezaketimizi ve Kastamonu insanının 
nezaketini göstermiş olduk” dedi.

Meclis Baskanımız Tonbul ise yaptığı 
açıklamada, “Sayın Bektaş’ın ilimize büyük 
emeği geçti, kendisine tüm hemşerilerimiz 
adına şükran duygularımızı bildirdik ve teşek-
kür ettik” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Bektaş:”Kastamonu’ya selamlar”

Kastamonu’nun kalbinde ayrı bir yeri 
olduğunu kaydeden Vali Bektaş, “El birliği 
içinde güzel işler başardığımızı düşünüyo-
rum. Kastamonu, geleceği olan bir şehir. Tüm 
Kastamonululara en kalbi selam ve sevgileri-
mi yolluyorum” dedi.

Travel Turkey İzmir fuarı için 
İzmir’e giden temsilcilerimiz, 
ilimiz eski valilerinden Manisa 
Valisi Erdoğan Bektaş’ı 
makamında ziyaret etti. 
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2. 19 - Kırsal Kalkınma Platformu kuruldu Hedef “Kalkınma Bölgesi”

Odamızın da aralarında bulunduğu 
sivil toplum örgütleri “dayanışma” 
ruhunu öne çıkarmasını hedefledikle-

ri “Kırsal Kalkınma Platformu” çatısı altında 
biraraya geldiler.

Platform üyesi Odamız Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ünlü, “Geleceğe dönük 
olarak ilimizi ilgilendirecek kapsamlı projeleri 
hayata kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Dönem koordinatörü ve sözcüsü Akar, 
“Projeler geliştireceğiz, kamuoyu ve siyasi 
mekanizmaya ileteceğiz, taleplerimizin takip-
çisi olacağız” dedi.

Kırsal Kalkınma Platformu’nun ilk çalış-
ması, hükümetin komşu vilayetler ile birlikte 
ilimizi “Kalkınma bölgesi” ilan etmesi talebi 
oldu. 

Kuruluşunu tamamlayan Kırsal Kalkın-
ma Platformu, üye kuruluş temsilcilerinin 
katılımları ile Kastamonu Ticaret Borsası’nda 
bir basın toplantısı düzenledi.

Ünlü: “Elbirliği ile”
Odamız Başkan Yardımcısı Doğan Ünlü 

yaptığı konuşmada, geleceğe dönük olarak 
ilimizi ilgilendirecek kapsamlı projeleri haya-
ta kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. 

Kamuoyuna sunacakları projelerin 
gerçeklik kazanmasında platform olarak 
çabalarının yeterli olamayabileceğinin altını 
çizen Ünlü, “Siyasi destek, devlet büyük-
lerimizin yanımızda olmaları ve takip çok 
önemli” dedi. Ünlü, yapacakları çalışmaların 
başarı kazanması için ilimiz yerel basınından 
da bekledikleri desteği göreceklerinden emin 

olduklarını söyledi.

Akar: “Özünde dayanışma ruhu var”

İlimizde kırsal alanda faaliyet gösteren 
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olarak 
biraraya geldiklerini ve özünde “dayanışma” 
ruhu olan Kırsal Kalkınma Platformu’nu 
kurduklarını kaydeden Köy-Koop Başkanı ve 
platformun dönem sözcüsü Erol Akar, “Bu 
sayede üreticilerin ve ilimizin sorunlarını hep 
birlikte sahipleneceğiz ve çözüm yollarına 
çok daha kolay ulaşacağız” dedi.

İlk hedef “Batı Karadeniz 
Kalkınma Birliği”

Platform fikrinin hayvancılıkla ilgili çeşitli 
devlet destekleri sağlanan 35 il arasında 
olmamızdan çıktığını açıklayan Akar, “Ko-
nuyu vekillerimize aktardığımızda, ‘Somut 
bir fikirle bize gelin, takipçisi olalım’ dediler. 
Bizim bu konudaki ana beklentimiz komşu 
vilayetlerle birlikte “Batı Karadeniz Kalkınma 
Birliği”nin kurulmasıdır. Bu amaçla KUZKA 
tarafından bir dosya hazırlandı, talebimizi 
kısa süre içinde siyasilerimizin de katkısı ile 
Kalkınma Bakanlığı’na sunmak istiyoruz” 
dedi. 

Platform üyesi kuruluşlar
Akar, Kırsal Kalkınma Platformu üyesi ku-

ruluşlarını ise şu şekilde sıraladı: “Kastamonu 
Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, 
Ziraat Odası, Veteriner Hekimleri Odası, 
Damızlık Yetiştiricileri Birliği, Koyun Keçi 
Yetiştiricileri Birliği, Arı Yetiştiricileri Birliği, 
Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Süt Üreticileri 
Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraatçiler 
Derneği, Köy-Koop”.

Platform üyesi Odamız 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ünlü, “Geleceğe 
dönük olarak ilimizi 
ilgilendirecek kapsamlı 
projeleri hayata kazandırmayı 
hedefliyoruz” dedi.
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2. 21 - Baş ve Çağlayan “İç denetçi” oldu

Odamız Genel  Sekreter Yardımcısı 
Adil Levent Baş ile Ticaret Sicil Mü-
dürü Barış Çağlayan, Ekim ayında 

“İç Denetçi” eğitimi aldılar.

Ankara’da verilen eğitim programının 
ardından yapılan sınavı başarıyla geçen her 

iki personelimiz,

 “İç Denetçi Sertifikası” almaya hak 
kazandılar. 

Baş ve Çağlayan, aynı ayın sonunda 
odamızın iç denetimini gerçekleştirdiler. Adil Levent BAŞ Barış ÇAĞLAYAN
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2. 22 - Ahilik Haftası’nda Sancaktaroğlu’na plaket

Ahilik Haftası’nda emektar üyemiz işadamı Şevket 
Sancaktaroğlu’nu plaketle ödüllendirdik.

22 Eylül tarihinde Nasrullah Meydanı’nda 

düzenlenen törende Sancaktaroğlu’na plaketini Oda 

Başkanımız Selçuk Arslan ve Meclis Başkanımız Kadir 

Tonbul birlikte verdiler.
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3 - Kastamonu
Tanıtım Günleri 

2014
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Kastamonu Dernekler Federasyonu 
tarafından Ankara’da bu yıl 10’uncusu 
düzenlenen “Başkent’te Kastamo-

nu Günleri” etkinliğine Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan başta  olmak üzere 
yönetim kurulu, meclis üyelerimiz ve yetkili-
lerimiz ile birlikte katıldık. 

12-16 Mart tarihleri arasında Atatürk 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik 
boyunca, temsilcilerimiz ve yetkililerimiz 
aracılığıyla ziyaretçilere ilimizin ekonomik 
potansiyelini tanıtma olanağını yakalamış 
olduk.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş, ilimizin eski valilerinden Enis 
Yeter başta olmak üzere standımız birçok 
önemli şahsiyetin ziyaretine uğradı.

Tıp fakültemizi istiyoruz
Etkinlikte, odamızın öncülüğünde 

birleşen ilimizdeki sivil toplum örgütlerinin, 
Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakül-
tesi’nin bir an önce ilimizde eğitim öğretime 
geçmesi için kulis yapıldı, bu amaçla hazır-
lanan dev pankart etkinlik süresince AKM 
girişinde asılı kaldı.

10’uncusu düzenlenen 
“Başkent’te Kastamonu 
Günleri” etkinliğine Yönetim 
Kurulu, meclis üyelerimiz ve 
yetkililerimiz ile 
birlikte katıldık. 

3. 1 - “Başkent’te Kastamonu Günleri” 10’uncu kez yerimizi aldık
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3. 2 - Bursa Kastamonu Günleri

Bursa Kastamonu Günleri’yle ilgili konuşan Oda Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Arslan, “Belediye lokomotif olur 
ve sivil toplum kuruluşları bir çatı altında toplanır, yerli 

stand için, yerli esnafımız için ortak bir bütçe hazırlanıp nakliye 
şirketiyle de anlaşıldıktan sonra konaklamaları da bu bütçe-
den karşılanırsa esnafımız böyle programlara daha rahat davet 
edilebilir. Oysa esnaf şimdi getirdiği ürünlerle burada kaldığı süre 
boyunca günlük masraflarını bile karşılayamıyor. Ama onların 
gelmesinin tanıtım açısından büyük bir faydası var” dedi.

Oda Başkanımız Selçuk Arslan, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen 
“Bursa Kastamonu Günleri” hakkında bir değerlendirmede 
bulundu. “Başkent’te Kastamonu Günleri”, “Bursa Kastamonu 
Günleri” ve İstanbul’da düzenlenen “Feshane’de Kastamonu 
Günleri” olmak üzere üç kez Kastamonu günleri yapıldığına 
dikkat çeken Arslan, KATSO olarak bu programlara sürekli 
katıldıklarını ve Kastamonu’yu temsil ettiklerini belirtti. Bu tür 
etkinliklerin Kastamonu için çok faydalı olduğunu ifade eden 
KATSO Yönetim Kurulu Başkanı, gittikleri illerin ticaret ve 
sanayi odasılarıyla fikir alışverişinde bulunduklarını ve gerek 
sanayi tanıtımında gerekse ticaret anlamında bir köprü kurmaya 
çalıştıklarını vurguladı. 

YERLİ STAND İÇİN ÖNERİ
Arslan, Kastamonu Günleri’nde kurulan standlara da 

değindi. “Kastamonu Günleri’nde yabancı standları görüyoruz. 
Bu, Ankara ve İstanbul’da daha az. Stant açmak, burada ticaret 
yapmak, hem gönül işi, hem de maddi ve manevi de zorlukları 
olan bir iş. Bursa’ya gelmek, 4-5 gün kalmak haliyle esnafımızı 
zorlayabiliyor. Vali Bektaş’la ve Belediye Başkanı Babaş’la bu 
konu hakkında konuştuk” diyen Arslan şöyle devam etti: “Tüm 
sivil toplum kuruluşları bir çatı altında toplanırsa ve yerli stand 
için, yerli esnafımız için ortak bir bütçe hazırlanıp nakliye 
şirketiyle de anlaşıldıktan sonra konaklamaları da bu bütçeden 
karşılanırsa esnaflarımız böyle programlara daha rahat davet edi-
lebilir. Esnafımız şimdi getirdikleri ürünlerle burada kaldığı süre 
boyunca günlük masraflarını bile karşılayamıyor. Ama onların 
gelmesinin tanıtım açısından büyük bir faydası var”.

“BELEDİYE BAŞKANLIĞI LOKOMOTİF OLMALI”
“Kastamonu’nun tanıtımı için Kastamonu Belediye Başkanlı-

ğı lokomotif olmalı» diyen Oda Başkanımız Arslan, “Bizler, sivil 
toplum örgütleri de bu lokomotifin etrafında kenetlenmeliyiz. 
Bu konuda her türlü katkıyı vermek için KATSO her zaman 

ARSLAN’DAN ÖNERİ: ETKİNLİK İMECESİ
“BELEDİYE LOKOMOTİF OLMALI”
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hazır. Kastamonu’nun tanıtımı yalnızca KATSO ile olmamalı. 
Seçimlerin hemen ardından bu programın yapılması olumsuz bir 
etki yarattı. Çünkü bazı belediyeler, bütçe olmadığı için Bursa 
Kastamonu Günleri’ne katılamadı” diye konuştu.

Ağustos ayı içinde Kastamonu’da da yapılacak olan bir 
“Gün” programı istediğini belirten Başkan Arslan, Ağustos’ta 
Kastamonu’da pek çok önemli gün olduğunu belirtti. “Örneğin 
23 Ağustos, Taşköprü Sarımsak Festivali, Tosya Pirinç Festivali, 
Abana, Küre, Devrekani ve diğer ilçelerde bunun gibi etkinlikler 
oluyor. Gönül ister ki, 10 Ağustos’ta bir program başlasın, Ahşap 
Fuarı öncesinde de sona ersin ve bu programa Türkiye’nin her 
yerinden Kastamonulular, vatandaşlar gelsin. Bunun Kastamonu 
ekonomisine de çok büyük katkısı olur» diyen Arslan, şöyle 
devam etti: “Bir şehri her ay değişik şekilde canlı tutmanın yol-
larını aramak mecburiyetindeyiz. İlimizi Mayıs ayında Şeyh Şa-
ban-ı Veli etkinlikleri ile canlı tutuyorsak, Haziran ayında İstiklal 

Yürüyüşü ile ve Ağustos ayı içinde de bu yapacaklarımızla ayakta 
tutmalı, ilimizi her ay hareketlendirecek etkinlikleri yapmalıyız. 
Ara günlerde de askerlerimizle, asker yemin ve merasim törenle-
rimizle, yine üniversiteli öğrencilerimizle birlikte bu şehre her ay 
bir ivme ve canlılık kazandırmalıyız”.

“ALTYAPI, KALKINMAMIZI ETKİLEDİ”
Bursa ile Kastamonu arasında bir köprü kurmaya çalıştıkları-

nı belirten Oda Başkanımız Selçuk Arslan, bir ilin kalkınmasında 
altyapının vazgeçilmez bir önem taşıdığını vurguladı. Diğer 
illerin bütün yollarının tamamlandığını ama Kastamonu’da hala 
yol yapımıyla uğraşıldığını hatırlatan Arslan, KATSO olarak hiçbir 
emeğin boşa gitmeyeceği ve yapılan hiçbir çalışmanın boş olma-
yacağını düşündüklerini kaydetti. 
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3. 3 - Arslan: “7. Feshane Kastamonu Günleri buruk gerçekleşti”

7. Feshane Kastamonu 
Günleri ve diğer çalışmaları 
ile ilgili değerlendirmede 
bulunan Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan, 
“Soma olayının gölgesinde 
Kastamonu Günlerini buruk 
gerçekleştirdik”
diye konuştu.

Arslan “Feshane’deki Kastamonu 
Günleri etkinliği Soma’da yaşanan 
facianın gölgesinde, bazı program-

ların iptal edilmesiyle, sadece tanıtım ve 
satış yapılarak gerçekleşti. Eğlence ve diğer 
etkinliklerin iptal edilmesi tüm herkesi de 
sevindirdi, acımız büyük, 301 vatandaşımı-
zın şehit olmasını son derece önemsiyoruz 
ve içimizdeki acıyı da orada gibi hissediyo-
ruz. Ulusumuzun başı sağ olsun, şehitleri-
mize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar şehit olan ailelerine de başsağlığı ve 
sabırlar diliyoruz. İnşallah ulus olarak böyle 
bir acı olayla karşılaşmayız, bu son olur. 
Soma’da yaşanan maden kazası nedeniyle 
bu yıl Feshane’ye çok buruk geldik. Odalar 
ve Borsalar Birliğimizin başlatmış olduğu 
bir kampanya var, bu kampanyanın mesajını 
aldık, bizde Kastamonu olarak bu konuda 
üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.

Feshane’de bürokrat ve 
işadamlarımızla ilimiz hakkında 
görüşmeler yaptık

“Ankara ve Bursa Kastamonu Günleri’ni 
gördük, İstanbul başka ve farklı. Kastamonu 
nüfusunun fazla olması, ilginin ve katılımın 

fazla olmasına da neden oluyor, İstanbul, 
Türkiye’nin en büyük ili ve Sivas’tan sonra 
en fazla Kastamonulunun bulunduğu bir 
il, bu yüzden de Kastamonu Günleri’ne 
yoğun ilgi ve katılım gerçekleşiyor. Bu yıl 
Feshane’de Kastamonu Günlerinin 7’ncisini 
gerçekleştiriyoruz, hemşerilerimizle hasret 
giderme imkanı bulduk” diye sözlerini 
sürdüren Arslan, “Kastamonu’dan Valimiz-
le, Belediye Başkanımızla, odalarımızla ve 
diğerleri ile birlikte Kastamonu Günleri’ne 
katıldık. İstanbul’da büyük güçlü bir lobi-
miz var, Kastamonu ve İstanbul’u yıllardır 
birbirine bağlı olarak görüyorum, birlik ve 
beraberlik içinde hareketimiz devam ediyor. 
Önemli bürokrat ve işadamlarımız Kasta-
monu Günlerine katılarak katkı ve destek 
verdiler, Kastamonu’dan gelen bizler de 
fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmeleri-
mizde ticari ve sanayi, kültür ve turizm ve 
diğerleri ile ilgili ne yapılması gerektiği ile 
ilgili düşüncelerimizi aktardık ve çok faydalı 
ve yararlı görüşmeler oldu”
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3. 4 - Antalya YÖREX’te Ziyaretçi Akınına Uğradık

Antalya’da düzenlenen 
YÖREX fuarında standımızı 
Kalkınma Bakanı Yılmaz, 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
ve Antalya Valisi Türker 
ziyaret etti.

Oda Başkanımız Arslan ve Meclis Baş-
kanımız Tonbul, konuklarına yöresel 
ürünlerimizden oluşan hediyeler 

verdi.

Antalya’da TOBB’un himayesinde dü-
zenlenen 5. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’n-
da KUZKA çatısı altında yeralan standımızın 
önemli konukları oldu. 

Fuarın açılışını gerçekleştiren Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu ve Antalya Valisi Muammer Türker 
standımızı ziyaret ederek oda temsilcileri-
miz ile görüştüler.

Yönetim kurulu ve meclis üyelerimizden 
oluşan heyetimiz ile hatıra fotoğrafı çektiren 
Yılmaz, Hisarcıklıoğlu ve Türker’e ilimizin 
yöresel ürünlerinden oluşan hediye sepetleri 
sunuldu. 

Oda Başkanımız Arslan, YÖREX 5. 
Yöresel Ürünler Fuarı’nda yöresel ürün-
lerimizle ilgili olarak “coğrafi işaret” ve 
“markalaşma”nın önemine dikkat çekerek, 
“Oda olarak bu iki konunun üzerinde önem 
ve aciliyetle duracağız” dedi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafın-

dan açılışı yapılan YÖREX 5. Yöresel Ürün-
ler Fuarı, Antalya EXPO Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

“Sizin oraların nesi meşhur?” sloganı 
ile düzenlenen fuara ilimiz, KUZKA çatısı 
altında Çankırı ve Sinop illeri birlikte aynı 
stantta katıldı. İlimizin yöresel ürünlerini 
fuarda vitrine çıkaran Odamız, yönetim 
kurulu ve meclis üyelerinden oluşan bir 
heyetle ilimizi Antalya’da temsil etti. 

Odamızca organize edilen Kastamonu 
stantında çekme helva, ceviz helva, sarım-
sak, siyez bulguru, pirinç, üryani eriği, salep 
gibi yöresel ürünlerimiz fuar ziyaretçilerinin 
beğenisine sunuldu.

Arslan: “Coğrafi işaret ve marka”

YÖREX fuarında ilimizi temsil etmek 
için yönetim kurulu ve meclis üyelerinden 
oluşan bir heyetle Antalya’ya çıkarmada 
bulunan Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı 
Selçuk Arslan, “Yöresel ürünlerimizi iç 
ve dış pazarlara taşımanın yolu coğrafi 
işaretlerinin alınması ve ürünlerimizin 
markalaştırılmasından geçiyor. Oda olarak 
bu iki konuyu son derece önemsiyoruz ve 
üstümüze düşeni yapacağız” değerlendirme-
sinde bulundu.
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“Sizin oraların nesi meşhur?” sloganı ile 22-26 Ekim tarihle-
rinde gerçekleşenYÖREX fuarına ilimiz, Odamızın temsilciliğin-
de Sinop ve Çankırı ile birlikte KUZKA çatısı altında katıldı.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı bir-
çok ilin katılımıyla 22-26 Ekim tarihlerinde Antalya’da gerçekleş-
tirildi. Fuara katılan Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, 
Kalkınma Ajansları, Belediye ve Valilikler ile özel işletmeler 
illerindeki yöresel ürünleri tanıtma imkanına sahip oldular.

KUZKA illeri aynı stantta
Önceki yıllarda da Odamız ile YÖREX’te yerini alan ilimiz, 

bu yıl Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) çatısı altında 
Çankırı ve Sinop illeri ile birlikte fuarda boy gösterdi. 3 komşu 
ilin ticaret ve sanayi odaları, 5. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’n-
da bölgemize ait çeşitli yöresel ürünleri tanıttılar.

YÖREX
YÖREX’in; yöresel ürünlerin ticarileşme süreçlerini destek-

lemek, markalaşmayı sağlamak, katma değerlerini arttırmak, 
üretici işletmelerin ekonomik kapasitelerini geliştirmek, yöresel 
ürünleri kamuoyuna mal etmek, iç pazarda baskınlık kuran ithal 
ürünler arasında eriyip gitmelerine engel olmak, yerel pazarlar-
da sıkışıp kalmış yöresel ürünlerin daha geniş pazarlarda değer 
bulmasına yardımcı olmak gibi amaçları var.

TOBB’un önderliğinde gerçekleşen fuarın diğer bir hedefi de, 
oda ve borsaların yöresel ürünleri ulusal ve küresel pazarlarda 
tanıtma konusunda öncü kurum olma özelliklerini pekiştirmek 
olarak ifade ediliyor.

3. 4. 1 - Yöresel ürünlerimiz bu yıl Antalya’da 5’incisi 
 düzenlenen YÖREX Fuarı’nda vitrine çıktı
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3. 5 - Travel Turkey İzmir’in Ardından

Travel Turkey İzmir Fuarı’nın tanıtım 
yanısıra en önemli getirilerinden birinin 
turizmcilerimize verdiği heyecan ve 

moral olduğunu ifade eden Oda Başkanımız 
Arslan,  “Yeni bir sayfa açılıyor, turizmde 
güzel bir geleceği el birliği ile inşa edeceğiz” 
dedi.

Meclis Başkanımız Tonbul ise yaptığı 
değerlendirmede, “Otel ve konak işletmecile-
rimizin fuarda ortaya koydukları birlik ruhu, 
turizmde hızlı koşacağımızın göstergesi” 
açıklamasında bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan ile Meclis Başkanımız Kadir Tonbul 
yaptıkları açıklamada, Travel Turkey İzmir 
Fuarı’nın ilimiz turizmine en önemli getiri-
lerinden birinin de turizm işletmelerimize 
verdiği heyecan, moral ve birlik olduğunu 
kaydettiler.

Arslan: “Turizmde yeni bir sayfa 
açılıyor”

İlimizde otel ve konak işletmecilerinin 
Travel Turkey İzmir Fuarı’nda valilik standı 
çatısı altında yoğun bir katılım sağladıklarını 
ifade eden Oda Başkanımız Arslan, “İşletme-
cilerimizin fuara katılımda gösterdikleri irade 
ve  memnuniyeti gördükten sonra, fuarın 
ilimize getirisinin sadece tanıtım olmadığını, 

bunun yanısıra özel sektörümüze heyecan ve 
moral kattığını da söyleyebiliriz” dedi.

Turizm işletmelerinin fuar dönüşü bir 
değerlendirme toplantısı yapma ve yol hari-
tası çizme hazırlığına girdiklerini kaydeden 
Oda Başkanımız Arslan, turizmde yeni bir 
dönemin başladığının her kesimce farkına 
varılmış olmasının ve bu imecenin içinde 
yer almak için hevesli olmalarının  mutluluk 
verici olduğunu söyledi.  

Yönetim Kurulu Başkanımız Arslan, 
“Sayın Valimiz Şehmus Günaydın turizmdeki 
birikimini ilimize yansıtmak için büyük emek 
harcıyor. Kamu, sivil toplum kuruluşları, 
özel sektör ile turizmde yeni bir sayfa açıyor 
ilimiz, turizmde güzel bir geleceği el birliği 
ile inşa edeceğiz” dedi.

Tonbul: “Birlik ruhu son derece 
önemli”

Meclis Başkanımız Tonbul ise yaptığı de-
ğerlendirmede, Travel Turkey İzmir Fuarı’na 
katılan turizm işletmecilerimizdeki birlik 
ruhuna ve birlikte iş yapma arzusuna dikkat 
çekti. 

“Otel ve konak işletmecilerimizin fuarda 
ortaya koydukları birlik ruhu, turizmde hızlı 
koşacağımızın göstergesi” açıklamasında 

Arslan: “Yeni bir sayfa”
Tonbul: “Birlik ruhu”
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bulunan Tonbul, “Fuardan ilimizin geleceği adına son 
derece umatla döndük. Valilik çatısı altında fuarda 
yerlerini alan turizm işletmelerimiz, ellerini taşın altına 
koyma ve yeni bir vizyon yaratma anlamında üzerlerine 
düşeni yapmaya hazır olduklarını gösterdiler” dedi. 

Meclis Başkanımız Tonbul, Vali Şehmus Günay-
dın’ın turizmde getirdiği heyecana ilimizdeki tüm 
kesimlerin karşılık verdiğini ve ortak olduğunu kaydede-

rek, “Odamız ve üye işletmelerimiz yeni sürece hazır” 
şeklinde konuştu. 

9 işletme katıldı
Travel Turkey İzmir Fuarı’nda ilimizi temsil eden 9 

işletme şunlar oldu. “Rugancı Otel, Mütevelli Otel, Gün 
Otel, Kadıoğlu Konağı, Emirbey Atlı Turizm, Uğurlu 
Konakları, Ilgaz Mountain Resort, Kurşunlu Han Otel, 
Abana Tatilya.
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4 - Ortağı Olduğumuz
Projeler 
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4. 1 - KUYAP Projesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yürütücüsü olduğu 
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sözleşme 
makamı olduğu KUYAP(Kobi Çalışan ve İşverenlerinin 

Küresel Ekonomideki Uyum Yeteneklerinin Artırılması Projesi) 
Kastamonu Bölgesi için Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nca 
yürütülmektedir.

Hızla artan rekabet koşullarında ve değişen piyasalarda firma-
larımızın değişime en hızlı sürede uyum sağlamasın amaçlayan 
KUYAP projesi kapsamında yapılan her iş proje bazlı olarak de-
ğerlendirilmekte ve her iş her proje birbirine modüler ve entegre 
olarak kurgulanmaktadır.

Kuyap projesi ile amaç firmalarımızın insan kaynağını 
geliştirerek hem ulusal hem de uluslararası piyasalarda rekabet 
düzeyini arttırmaktadır .Bu amaç doğrultusunda hızla artan bu 
yarışta firmalarımızı bir adım öne geçirmek için destek olmaktır.

Proje kapsamında ilk aşamada 5 genel merkezde (Samsun 
,Gaziantep,Sivas,Elazığ,Erzurum) Eğitim Destek Ve Koordinas-
yon Merkezleri kurulmuştur.Bu kapsamda işe alınan Eğitim 
Koordinatörleri bölgedeki firmaların ihtiyaç , beklenti , ve önce-
liklerini tespit etmek için ihtiyaç analizi yapmışlardır.

Aynı zamanda , uyumu yerelde ve uluslararası arenada en iyi 
kimler uygulamış , hangi şirketler başarılı olmuş bunun araştır-
maları da yapılmıştır.

İkinci aşamada i Projenin en önemli aşamalarından olan İş 
Geliştirme %Eğitim Programları için teknik ve pratik altyapı 
çalışmaları tamamlanmıştır. İlk olarak eğitim koordinatörleri 
Ankara’daki eğitimcilerin eğitimi programına katılmıştır.Daha 
sonra Samsun TSO koordinatörlüğünde Samsun , Trabzon , 
Kastamonu’daki yerelden belirlenen toplam 20 eğitimciyle ikinci 
bir eğitimcilerin eğitimi programı gerçekleştirilmiştir.Şu anda bu 
programlar 3 merkezde eş zamanlı olarak devam etmektedir.

Ayrıca bu programlar iyi uygulama ziyaretleri ile desteklenmiştir.

Üçüncü aşama olarak da projenin diğer aktiviteleri arasında 
, firmalarımızı geleceğe daha hızlı hazırlamak için inovatif iş 
modelleri üzerine birebir firmalar ile çalışmak yer almaktadır 
. İnşaat  Sektörüne yönelik bir çalıştayda sektörün sorunları 
tartışılmıştır. Ve bu toplantının çıktılarının bölgede yürütülecek 
olan diğer çalışmalar ile bütünleşmesi beklenmektedir.Mesleki 
& Sanayici işbirliği organizasyonları , firma ziyaretleri ve konfe-
ranslar yer almaktadır.Ek olarak da uzmanlar tarafından Eğitim 
Destek ve Koorinasyon Ofislerinin Stratejik İş Planları , orta ve 
uzun vadede ki işlevleri , e-learning gibi genişletilmiş konular 
üzerindeki çalışmaları da devam etmektedir.

Yapılan bu çalışmalara firmaların ilgisi yoğun olmuştur.2014 
haziran ayının sonundan itibaren firmaların hizmetine sunulan 
İş Geliştirme ve Eğitim Programları tamamen firmaların bek-
lentileri doğrultusunda kurgulanmıştır.Kastamonu , Samsun , 
Trabzon bölgesi olarak proje hedefi olan 1125 kişinin üzerinde 
bir rakama ulaşılacağı öngörülmektedir.

KUYAP projesinin İş Geliştirme ve Eğitim Programlarının ba-
şarılı olmasının en önemli yanı teorik bir eğitim projesi olmama-
sıdır.Amacı , Vaka bazlı programlar olarak teori ile pratiği birleşti-
rerek güncel örnekler çerçevesinde ilerlemektir.Grup çalışmaları 
ile de desteklenen programlar ile fikir alış verişi sağlanmakta ve 
katılım en üst seviyeye çıkarılmaktadır.

KUYAP projesi kapsamındaki bu programlar çerçevsinde fir-
malarımıza birçok konu başlığı altında hizmet verilebilmektedir.
Küresel Değişim , Uyum Yeteneği , İş Tanımı , Strateji Tasarımı 
, Değer Zinciri Analizi , Maliyet Hesaplarından Etkin Pazarla-
ma Stratejilerine kadar birçok konu başlığında istenilen gün ve 
saatlerde firmalara hizmet sağlanabilmektedir.Yapılan analizle 
sonucunda gerçekleştirilen programların başarı yüzdesi %93 tür.

“KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi” (KUYAP), İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) kapsamında TOBB tarafından yürütülen operasyonel bir projedir. 
KUYAP’ın uygulama süreci 2013 yılı Şubat ayında başladı.

5 milyon Avro bütçesi olan KUYAP; Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van, Kastamonu, Sivas, Sam-
sun, Gaziantep, Kars, Erzurum, K.Maraş, Batman illerinde uygulanmakta. Bu illerin ortak özelliği, “Büyüme merkezi” olarak 
nitelenmeleridir. KUYAP dahil, İKGOP kapsamındaki tüm operasyonlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu.

KUYAP kapsamında, işveren ve çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılmakta olup, tamamlanma aşamasına gelindi. 
Bu analiz sonuçlarına göre genel ve mesleki alanlarda eğitimler düzenlenecek; işverenler, çalışanlar ve Oda personeli için AB 
ülkelerine ve gelişmiş sanayi bölgelerimize çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek. KUYAP çerçevesinde 2000 işveren ve 3000 
çalışanın eğitim alması planlanıyor.

KUYAP ile Türkiye’nin 15 ilinde çalışan ve işverenlerinin, insan kaynaklarına yatırım yoluyla küresel ekonomideki değişim-
lere uyum yeteneklerinin arttırılması hedeflenmekte. 

KUYAP Projesi’nin sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi (İKG-PRO)’dir. Projenin uygulanmasında teknik destek; 
PLANET (Yunanistan), IDI (İrlanda), EURECNA (İtalya), DIALAGOS (Yunanistan) ve MAKRO (Türkiye) konsorsiyumu tarafından 
sağlanmakta. 
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4. 2. - KUYAP Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler
4.2.1 -Değişmelere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi

Ekonomik hayatta dünyaya uyum için

TRENİ KAÇIRMAMA  FIRSATI
• KUYAP projesinin startını AB, TOBB temsilcileri ile ilimiz-

den ve komşu vilayetlerden iş dünyası yetkililerinin katıldığı 
görkemli bir tören ile verdik.  

• İşveren ve çalışanların küresel ekonomideki değişimlere 
uyum yeteneklerinin arttırılmasını hedefleyen AB-TOBB ortak 
projesinin uygulanacağı 15 il arasında yer alma şansını yakalayan 
vilayetimizde, bu projeden 100 işveren ve 150 çalışan yararlana-
cak.

• 400 kişilik davetli topluluğuna hitap eden Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan, “Dünya değişiyor, ticaret değişiyor” 
dedi ve KUYAP’ın bu değişimlere uyum yeteneğini kazandırmak 
için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

• TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Murzioğlu projenin 
önemini “Değişen koşullara etkin cevap vermeyi başaran işlet-
meler varlıklarını sürdürüyor”, Vali Bektaş ise  “Biz eski türküleri 
söylemeye devam edersek yeni piyasada, yeni çağda bizi dinleyen 
bulamayız” sözleriyle dile getirdiler.

Avrupa Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
tarafından finanse edilen, KOBİ Çalışan ve İşverenlerin Küresel 
Ekonomideki Değişmelere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi 
(KUYAP), bu projeden faydalanacak 15 ilden biri olma başarısını 
gösteren şehrimiz de tanıtıldı.

100 İŞVEREN, 150 ÇALIŞAN FAYDALANACAK
Uygulandığı illerde, işletmeleri küresel iş orta mına hazırla-

mayı amaçlayan KUYAP kapsamında Kastamonu’dan 100 işveren 

ile 150 çalışan genel ve mesleki alanda eğitim alma ve Avru-
pa’daki başarılı örnekler üzerinde yapılacak inceleme ve çalışma-
lara katılım imkanı bulacak. 

Odamızın ev sahipliğinde önceki gün gerçekleştirilen tanıtım 
toplantısına Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkan Vekili Muzaf-
fer Berber, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, 
İl Emniyet Müdürü Mustafa Yoldan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Murzioğlu, Gürmen Giyim 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı, AB Türkiye Delegasyonu ve TOBB’dan temsil-
ciler, KATSO ile proje illerinden yetkililer, Kastamonu ve komşu 
illerdeki çalışan ve işverenlerin yanı sıra projeyi yürüten teknik 
destek ekibi uzmanları katıldı. 

ARSLAN: “ÖNEMLİ BİR FIRSAT”
KATSO Başkanı Selçuk Arslan, açılış konuşmasında, dünyada, 

ticarette rekabet koşullarının farklılaştığını belirterek, KUYAP’ın 
bu değişimlere uyum yeteneğini kazandırmak için büyük bir 
fırsat olduğunu kaydetti.

Selçuk Arslan “Dünya değişiyor, ticaret değişiyor, rekabet ko-
şulları farklılaşıyor. İşadamlarımız, çalışanlarımız bu değişimlere 
ne kadar uyum sağlayabiliyor, Avrupa ne yapıyor ekonomilerini 
nasıl güçlü tutuyor bunu tahlil etmek için KUYAP çok büyük bir 
fırsattır. KUYAP’ın Kastamonu’nun yanı sıra çevre illerimize de 
çok büyük faydalar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Ülkemi-
zin ekonomik olarak büyümesi önemli çünkü ekonomi olmazsa 
ne vatandaşımızın refahı, ne de ülkemizin yurtdışında bir ağırlığı 
olur. Ülkemizin önünü açacak adımlar atmak zorundayız ve 
atıyoruz.  Kamuyu ekonomiye odaklamaya zorluyoruz. Çünkü 
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bizim sorumlu olduğumuz kitle Türkiye’yi ileriye taşıyacak 
kitledir” dedi. 

Proje kapsamında Kastamonu’daki 100 işveren ile 150 
çalışanın eğitim alabilecek olmasının çok önemli bir kazanım 
olduğunu vurgulayan Türkiye Odalar Borsalar Birliği AB Daire 
Başkanı Werner Gruber de yaptığı konuşmada “KUYAP bir insan 
kaynakları yatırım projesidir. Proje sürecinde 5 bin kişiye ulaş-
mamız gerekiyor. 5 bin kişinin 2 binini işverenler, 3 binini ise 
çalışanlar oluşturuyor. Değişimin gerçekleşebilmesi için öncelikle 
işverenin bu değişime inanması gerekir. Bu proje kapsamında 
Kastamonu’ya 100 işveren, 150 çalışan olmak üzere 250 kon-
tenjan ayırdık. 250 kişi proje eğitimlerinden ve Avrupa da düzen-
lenecek olan çalışma ziyaretlerinden faydalanabilecek. Esas olan, 
proje tamamlandıktan sonra sürdürülebilirliği sağlamak. Proje 
boyunca Kastamonu’daki KOBİ’lere değişime ayak uydurma, 
uyum gösterme konusunda ihtiyaç duydukları her türlü desteği 
sağlamış olacağız.” dedi.

“İŞ YAPMA KOŞULLARI SÜREKLİ DEĞİŞİYOR”
“İş yapmanın koşulları sürekli değişiyor” diyen Türkiye 

Odalar Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Murzioğlu 
ise “Değişen koşullara etkin cevap vermeyi başaran işletmeler 
varlıklarını sürdürüyor. Ticaret kurallarının her gün değiştiği bir 
dönemde rekabet edebilmek çok güç. Bu nedenle işletmelerimi-
zin rekabet edebilme gücünü geliştirmek zorundayız. Değişime 
ayak uydurabilmek için işletmelerimiz önemli çalışmalar yapıyor. 
Teknoloji yatırımları, kurumsallaşma çalışmaları ve AR-GE 
bunların başında geliyor. Ancak işletmeler için esas olan operas-
yonlarını mevcut koşullara göre ayarlayabilmektir. Yani esnek 
ve değişebilir bir yapı tesis edebilmektir. KUYAP burada devreye 
giriyor. Giderek teknolojinin hakim olduğu bir üretim hakimiyeti 
söz konusu olsa da en önemli üretim faktörü insan kaynağı-
dır. İnsan kaynağını da sadece çalışanlar olarak algılamamak, 
işvereni de üretimin bir parçası olarak görmek gerekmektedir. Bu 
projenin temel dayanak noktası değişimin artık istisna değil bir 
kural haline gelmiş olmasıdır. Ülkemizin ekonomik anlamda bel 
kemiğini özel sektör oluşturmaktadır. Sürdürebilir bir kalkınma 
için özel sektörün değişime uyum gösterebilmesi önemlidir. Bu 
noktada projenin büyük önem taşıdığına inanıyorum” ifadelerini 
kullandı.
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Odamızın Aralık aylık olağan meclis toplantısı yüklü bir 
gündeme sahne oldu. Meclis Başkanımız Kadir Yüksel 
Tonbul’un açış konuşmasıyla başlayan toplantıda gündem 

konularına geçilmeden önce Samsun Eğitim Destek ve Koordi-
nasyon Merkezi’nde görevli eğitim koordinatörleri Esra Taşçı ve 
Oğuzhan Acar tarafından KUYAP (Kobi Çalışan ve İşverenlerinin 
Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması 
Projesi) hakkında Meclis üyelerimize bilgi verildi.

Meclis Başkanımız Kadir Yüksel Tonbul yaptığı konuşmada, 
KUYAP projesinin ilimiz açısından önemine dikkat çekerek, “KU-

YAP’ın işverenlerimiz, çalışanlar, paydaş kurum ve kuruluşlar ile 
bölgemizdeki KOBİ’lere tam anlamıyla fayda sağlaması için çaba 
harcayacağız” dedi.

KUYAP sunumunun ardından olağan gündem maddelerine 
geçildi. Kasım ayının gelir gider tablosu, 2014 yılı hizmetler 
karşılığı alınacak ücretler, 2014 yılı gelir ve gider bütçeleri üye-
lerin oy birliği ile karara bağlandı. Toplantının bitiminde Meclis 
Başkanımız Tonbul, meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, 
verdikleri emek için teşekkür etti.  

4. 2. 2 - Tonbul: “KUYAP bölgemiz için son derece
önemli bir proje”
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4. 2. 3 - KUYAP eğitimleri ilimizdeki firmaların sahipleri 
ve çalışanları ile sürüyor. KUYAP koordinatörleri Esra 
Taşçı ve Oğuzhan Acar tarafından verilen eğitimlere, 
odamız yetkilileri de katılıyor.
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Kobilerin küresel ekonomiye uyum yetenek-
lerininin artırılmasının hedeflendiği KUYAP 
projesinde ilk iş “İş sohbetleri” toplantısı  

odamızda gerçekleşti.

Avrupa Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından finanse edilen ve ilimizde 
odamız bünyesinde yürütülen “KOBİ Çalışan ve 
İşverenlerin Küresel Ekonomideki Değişmelere 

Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi” (KUYAP), 
odamız tarafından çeşitli faaliyetler ile sürdürülü-
yor.

KUYAP kapsamında uzmanlar tarafından 
düzenlenen ilk “İş Sohbeti” toplantısı odamızda 
meclis üyelerimiz ile gerçekleştirildi. 

4. 2. 4 - KUYAP’tan “İş Sohbetleri”
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4. 2. 5 - KUYAP eğitimlerine yol haritası belirlemek 
amacıyla, KUYAP proje görevlileri, odamız Yönetim Ku-
rulu, Meclis Üyeleri ve işadamlarımızın katılım sağladığı 
toplantı odamız toplantı salonunda gerçekleşti.
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İlimizde işveren ve çalışanlarına yönelik KU-
YAP eğitimlerimiz tüm hızıyla sürüyor.

KUYAP eğitim koordinatörleri Esra Taşçı 

ve Oğuzhan Acar ile Yerel eğitimcilerimiz Doç. 
Dr. Fatma Zehra Savi ve Genel Sekreter Yar-
dımcımız Adil Levent Baş işletmelerin talepleri 
doğrultusunda eğitim verdiler.  

4. 2. 6 - Firma Eğitimlerimiz Sürüyor
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Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) 
Beceri’10 Projesi bir beceri kazandırma iş edindirme 
seferberliğidir.

Umem Beceri 10 projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  , 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , Milli Eğitim Bakanlığı , ve 
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında 
2010 yılı haziran ayında imzalanan protokol kapsamında Ka-
mu-Özel Sektör-Üniversite işbirliğinde geliştirilen en büyük ve en 
esnek projelerden biridir.

Proje kapsamında daha önce sadece sanayi sektörü dahilken 
4 Mayıs 2012 tarihinde alınan karar ile UMEM Beceri 10 Proje-
sine hizmet ve tarım sektörleri de dahil edilmiştir.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası UMEM Beceri’10 
Projesi’nin Kastamonu Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Kurs 
Yönetiminin başkanlığını da odamız üstlenmiştir.

Projenin bileşenleri aşağıdaki gibidir:
1. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi : 

• Makine –  teçhizat alımı 

• Müfredat revizyonu

• Eğiticilerin eğitimi

2. İşgücü piyasasının ihtiyaç analizi

• 81 İlde bulunan firmalardan işgücü – stajyer talebinin 
alınması

3. Eşleştirme çalışmaları 

• Kursiyer seçimi 

• Staja yerleştirme

• Başarılı olanların işe yerleştirilmesi

UMEM Beceri 10 Projesinin Amaçları 
• İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme 

faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki 
eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve işgücü 
piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yöne-
lik bir sistemin ortaya konulması,

• İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim , mesleki gelişim 
ve meslekte yenileme eğitimlerinin verilmesi , başarılı 
kursiyerlerin staja yerleştirilmesi ve son aşama olarak 
başarılı stajyerlerin istihdamının sağlanması ,

• İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim hizmetlerine 
olan farkındalığın artırılması , 

• Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin 
gerçekleştirilmesi,

• İşgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal kapasitenin 
artırılması, bu amaçla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
kurullarına işlevsellik kazandırılması,

• Proje kapsamında ki okullarda uygulanacak mesleki 
eğitim programlarının etkinliğinin artırılması , bu amaçla 
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına İşlevsellik 
kazandırılması , 

• Proje kapsamındaki okullarda uygulanacak mesleki 

4. 3. - BECERİ 10

4. 3. 1 - Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri
 (UMEM) Beceri’10 projesi
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eğitim programlarının etkinliğinin artırılması için ilgili 
tarafların katılımın öngören “Kurs Yönetimi” adı altında 
yeni yönetişim modelinin geliştirilmesi

Firmalar :
• İhtiyaç duyduğu mesleklerde ister teorik kurs okulda 

pratik işyerinde olmak üzere isterse hem teorik hem de 
pratik kursun işyerinde olmak üzere kursların açılmasını 
sağlayacak ;

• Bu kurslarda eğitim görenlere hiçbir mali yükümlülük 
altına girmeden staj imkanı sağlayacak ,

• İşe almayı düşündüğü kişiyi iş başında görme imkanı 
elde edecek ,

• Bu kurslarda yetişen elemanları istihdam etmekle , hem 
nitelikli elemanlara kavuşacak , hem de sağlanan teşvik-
lerden yararlanacaktır.

Firmalara Sağlanan Teşvikler
• Kurslar boyunca İŞKUR tarafından kursiyerlere Genel 

Sağlık Sigortası yaptırılacak  ,İş Kazası ve Meslek Hastalı-
ğı Sigorta Prim giderleri karşılanacak ,

• Kurs almış kişilerin istihdamı halinde ;

• 18-29 yaş arası erkek çalışanlar ile yaş sınırı olmaksızın 
tüm kadın çalışanların Sigorta Primi İşveren Payı ödeme-
leri 42 ay süreyle,

• 30 yaş üzerindeki erkeklerin Sigorta Primi İşveren Payı 
30 ay süreyle İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

Yine UMEM Beceri 10 Kapsamında Firmalar ;
• Eğitim müfredatı konusunda görüş bildirebilir,

• Mülakatlar yapılırken , meslek kursuna katılacak kişileri 
seçebilir , 

• Eğitimlere ustalarını veya ustabaşlarını gönderebilir.

• Kurslar sırasında kursiyerleri ziyaret edebilir.

Proje Kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ;
• 01.04.2014 UMEM kursları çerçevesinde odamız 

temsilcileri Organize Sanayi Bölgesi URBAN Tekstil firma ziyareti 
yapıldı.
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4. 3. 2 - UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme
 Merkezi) basın toplantısı odamızda yapıldı.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri (UMEM) projesinin 2015 
faaliyet programı öncesinde, projenin 

yürütücüleri ev sahipliğimizde bir araya gel-
diler. Oda Başkanımız Selçuk Arslan, İş-Kur 
İl Müdürü Adnan Arslan ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Çelik, UMEM yetkilileriyle 
birlikte basın toplantısı düzenledi. 

Oda Başkanımız Arslan, ilimizde de 
işletmeler ve sanayi sektörünün en büyük so-
runu olarak görülen ara eleman konusunun 
bu proje sayesinde önüne geçmeyi planladık-
larını söyledi. 

En büyük sorunlarının ara eleman oldu-
ğuna dikkat çeken Selçuk Arslan, “Ülkemiz-

de sanayileşmenin artması, hizmet sektö-
rünün de gelişmesiyle bu ihtiyaç giderek 
büyümektedir. Eskiden aileler çocuklarını 
meslek sahibi olsun diyerek, ustaların yanına 
iş öğrenmeleri için gönderirlerdi. Buradan 
tüm öğrenci velilerine de sesleniyoruz. Her 
çocuk üniversite mezunu olmayabilir. Lütfen 
çocuklarınızın meslek sahibi olabilmeleri için 
bu kurslara gönderin, yönlendirin. Bize her 
gün özellikle otellerden ara eleman konu-
sunda talep gelmektedir. İlimizin istihdam 
sıkıntısı çekmemesi için bu kurslar çok 
önemlidir. Ayrıca işveren arkadaşlar da bu 
kursları bitiren kişilerin istihdamı konusunda 
bizlere yardımcı olsunlar” diye konuştu.

Arslan: 
“En büyük sorun; 
ara eleman” 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği baş-
kanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı  ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde 
yürütülen UMEM (Uzmanlaşmış Meslek 
Edindirme Merkezi) projesi çerçevesinde 
ilimizde Odamız organizasyonunda istihdam 
garantili kurslar düzenliyoruz.

Bu çerçevede İŞKUR ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğinde pek çok alanda 
kurslar düzenledik ve pek çok işsiz vatanda-
şımızın istihdam edilmesini sağladık. 

Süreç, işverenlerden istihdama yönelik 
talep toplamamız ile başlıyor. Bu verilere 
göre İŞKUR aracılığıyla işsiz vatandaşları-
mıza ulaşıyoruz.  Firmalardan talep edilen 
istihdam sayısı oranında işsiz vatandaşımız 
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
gösterdiği tesislerde kurs görüyor. 

Teorik eğitim sonrasında kursiyerler 
eşleştirildikleri firmalarda staja tabi tutulu-
yorlar. Teorik ve pratik eğitimini başarıyla 
tamamlayan kursiyerlere, ilgili alanda Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı ve ülkemizin her 

yerinde geçerli sertifika veriliyor. Kursiyelere 
verilen eğitim 3 ay teorik, 3 ay da pratik 
olmak üzere 6 ay sürüyor. Bu süreç boyunca 
kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 25 
TL ücret veriliyor ve Genel Sağlık Sigortası 
yapılıyor. 

İstihdam gerçekleştiği takdirde ise 
işverenlerimiz 41 ay boyunca istihdam ettiği 
kursiyerin sigorta işveren payını ödemiyor. 
Yani sistem hem işsize hem de işverene 
büyük kolaylıklar sağlıyor.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Mer-
kezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi Nedir?

İstihdam sorununun altında yatan en 
önemli nedenlerden biri de ‘’mesleksiz-
lik’’tir. Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı 
olduğu görülmekte diğer yandan firmalar da 
kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir.

Bu kapsamda iş gücü piyasasında arz 
talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsiz-
liğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaş-
mış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) 

Odamız organizasyonunda 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
İŞKUR işbirliğinde süren UMEM 
projesi istihdam yaratmaya 
devam ediyor.

4. 3. 3 - UMEM (Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
 Merkezi) İŞSİZ ARANIYOR…
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Beceri’10  Projesi” başlatılmıştır.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Mer-
kezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi, bir beceri 
kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Mer-
kezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi; Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı 
ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
(TOBB-ETÜ) arasında imzalanan protokol 
kapsamında ilk etapta 19 ilde başlatılmış 
olup, gelinen noktada 81 ilde uygulanmaya 
devam etmektedir.

UMEM Beceri’10 Projesinin 
Amaçları

-İŞKUR tarafından yürütülmekte olan 
meslek edindirme faaliyetlerinin ve özel-
likle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin 
etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve 
işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale 
getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya 

konulması.

-İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, 
mesleki gelişim ve meslekte yenileme 
eğitimlerinin verilmesi, başarılı kursiyerlerin 
staja yerleştirilmesi ve son aşama olarak da 
başarılı stajyerlerin istihdamının sağlanması.

-İŞKUR tarafından yürütülen mesleki 
eğitim hizmetlerine olan farkındalığın 
artırılması.

-Meslek liselerinin teknik altyapısının ye-
nilenmesi, proje kapsamındaki okulların gü-
nün gerektirdiği teknolojik gelişmelere göre 
donatılması ve bu okullardaki eğiticilerin 
gelişen teknolojiye uyumunun artırılması.

-Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası 
ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi.

-İşgücü piyasası analizine ilişkin ku-
rumsal kapasitenin artırılması, bu amaçla 
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına 
işlevsellik kazandırılması.
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-Proje kapsamındaki okullarda uygulana-
cak mesleki eğitim programlarının etkinliği-
nin artırılması için ilgili tarafların katılımını 
öngören “Kurs Yönetimi” adı altında yeni 
yönetişim modelinin geliştirilmesi. 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR
1- İş gücü talebinin yoğun  olduğu alan-

larda kursiyer bulmakta, kursiyer başvuru-
sunun yoğun olduğu alanlarda ise  iş gücü 
talebinde bulunacak işveren bulmakta sıkıntı 
yaşanıyor.

2- Kurs sonunda kursiyerlerin  işyeri 
beğenmeme, çalışma şartlarının yoğunluğu 
gibi nedenlerle, istihdam edilmeyi kabul 
etmemeleri.

3- Kursiyer devamsızlıkları

4- Staj esnasında kursiyerlerin iş yoğun-
luğu, mesai saatlerinin fazlalığı gibi mazeret-
lerle kursu tamamlamamaları.

5-İşverenlerin 3 ay staj sonrasında 
kursiyeri  6 ay çalıştırma zorunluluğunu 
yerine getirmemeleri halinde, İŞKUR’un 
açtığı diğer kurslarda cezalı duruma düşüyor 
olmaları.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1- Arz-talep dengesi göz önüne alına-

rak kurslar açılmalı. Kursiyer talebinin  az 
olduğu alanlar da kursiyer talebini arttırıcı 
tanıtım çalışmaları yapılmalı.

2- Kursiyer talebinin yoğun olduğu alan-
larda kursiyer seçimlerinde,  kurs sonunda 
hangi şartlarda nasıl çalışacağı iyice belirtilip 
buna göre kursiyer seçilmeli.

3- Kursiyerlere devamsızlık  yapmanın iş 
hayatında sıkıntılar yaratacağı kursiyer müla-
katında  ve  kurs süresince  anlatılmalı.

4- Kimi işverenin 8 saatten fazla çalıştır-
ma isteği bulunmakta. Çalışma şartlarının 
ağırlığı kursiyerlere kurs başında anlatılmalı, 
ayrıca işverenin de mesai saatlerini aşma-
yacak şekilde istihdam etmesi gerektiği 
taahhüt altına alınmalı.

5- İşverene kursiyerin stajını tamamla-
masında not verme hakkı tanınması halinde 
bazı sorunlar ortadan kalkacaktır.  



5 - Basında
Kastamonu Ticaret ve

Sanayi Odası
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