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O
damız KOSGEB ile 
işbirliğinde 15-22 
Mart tarihleri ara-
sında Çin Halk Cum-

huriyetine iş gezisi düzenledi. 
Yönetim Kurulu Başkanı-

mız Selçuk Arslan ve Meclis 
Başkanımız Kadir Yüksel Ton-
bul liderliğindeki 26 kişilik 
heyetimiz, ilimizde faaliyet 
gösteren inşaat sektörü fir-

malarının temsilcilerinden 
oluştu.

Başkent Pekin’de yapılan 
“Pekin Decor & Build” fuarın-
daki temaslarla başlayan iş 
gezisi programı kapsamında 
heyetimiz, Çin Halk Cumhu-
riyeti Milli Ekonomi Bakan-
lığı İnşaat Bakan Yardımcısı 
Jiaosheng Qu ile de görüştü.

26 kişilik işadamı 
heyetimizle Çin’e gittik

Odamızın yurtd



urtdışı ticaret girişimi



KOSGEB işbirliğinde 
düzenlediğimiz Çin 
Halk Cumhuriyeti İş 
Gezisi programında 

heyetimizin ilk teması Pekin 
Decor & Build fuarını ziyaret-
le başladı.

Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan ve Meclis 
Başkanımız Kadir Yüksel 
Tonbul liderliğindeki 26 kişi-
lik heyetimiz, ilimizde inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren 
çeşitli firmaların temsilcile-
rinden oluştu.

KOSGEB Kastamonu Mü-
dürü Nevzat Erol’un da katıl-
dığı Çin Halk Cumhuriyeti iş 
gezimizde, sektörün dünya 
ölçeğinde ulaştığı seviyenin 

izlenmesinin yanısıra bu ülke 
ile ilimiz arasında iş ilişkisi 
sağlanması hedeflendi.

Arslan: “Bu tür yurtdışı 
faaliyetlerinin Kastamonu 
ekonomisinin kabuğunu 
kırmasında önemli bir işlev 
göreceğini düşünüyoruz”

Oda Başkanımız Ars-
lan, Çin iş gezisi ile ilimizin 
dünyaya açılmasında yeni bir 
kapı daha açılmasını amaçla-
dıklarını kaydederek, “Bu tür 
yurtdışı faaliyetlerinin Kas-
tamonu ekonomisinin kabu-
ğunu kırmasında önemli bir 
işlev göreceğini düşünüyoruz. 
Pekin’de gerek fuar gerekse 
iş dünyası örgütleriyle yapa-
cağımız temasların getirisini 

ilimizin göreceğine inanı-
yoruz” değerlendirmesinde 
bulundu.

Tonbul: “Gelişimi sür-
dürülür kılabilmek amacıyla 
yurtiçi ve yurtdışı fuarlara 
katılmak son derece önemli”

İnşaat sektöründeki son 
gelişmeleri görmek açısından 
Pekin fuarının önemine dik-
kat çeken Meclis Başkanımız 
Tonbul yaptığı açıklamada, “İl 
ekonomimiz çeşitli sektörlerin 
varlığıyla hızla gelişiyor. Geli-
şimi sürdürülür kılabilmek 
amacıyla yurtiçi ve yurtdışı 
fuarlara katılmak son derece 
önemli. Biz de KATSO olarak 
bu yöndeki programlarımızı 
sürdürüyoruz” dedi.

Çin iş gezisi



Pekin’deki temasları 
kapsamında İnşaat 
Bakan Yardımcısı Qu 
ile görüşen heyetimiz, 

Çinli yatırımcıları ilimize 
davet ederek, “İnşaat, mermer, 
orman ürünleri, tekstil ve tu-
rizm sektörlerinde işbirliğine 
gidebiliriz” mesajı verdi.

“Daha önce sizinki gibi 
kalabalık bir Türk heyeti ile 
görüşmedim” diyerek mem-
nuniyetini dile getiren Qu, 
ilimizden gönderilecek iş 
teklifleri doğrultusunda firma 
temsilcilerinden oluşan bir 
heyetle Kastamonu’ya gelebi-
leceklerini kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
başkenti Pekin’de temaslarda 
bulunan heyetimiz, Çin Halk 
Cumhuriyeti Milli Ekono-
mi Bakanlığı İnşaat Bakan 
Yardımcısı Jiaosheng Qu ile 
görüştü. Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan 
ve Meclis Başkanımız Kadir 
Tonbul başkanlığındaki 26 
kişilik heyetimizin katıldığı 
toplantıda ev sahibi ülkeyi 
temsilen Uluslararası Dış İliş-
kiler Müdürü ile Uluslararası 

Ticaret Müdür Yardımcısı da 
hazır bulundu.

Heyetlerin karşılıklı olarak 
tanışmalarının ardından ko-
nuşan Oda Başkanımız Ars-
lan, misafirperverliklerinden 
dolayı Çinli yetkililere teşek-
kür ederek sözlerine başladı. 
Kastamonu ve Odamız hak-
kında ayrıntılı bilgi vererek 
konuşmasını sürdüren Arslan, 
ilimiz ekonomisinin dayan-
dığı sektörleri ve var olan 
potansiyelini dile getirdi.

“Kastamonu kültür şehridir”
İlimizin tarihi ve kültürel 

derinliğini örnekler vererek 
anlatan Arslan, “Kastamonu 
önemli bir kültür şehridir. 
Milletinizin kültür turizmi-
ne verdiği değeri ve önemi 
yakından biliyoruz. Sizleri 
öncelikle ülkemize ve ilimize 
davet ediyoruz. Kastamonu’yu 
Çinli kardeşlerimiz mutlaka 
görmeliler. İnşaat sektörümüz 
yanı sıra biz buraya vilayeti-
mizi tanıtmaya da geldik. Tür-
kiye gezi programınız içine 
Kastamonu’yu mutlaka dahil 
edin” dedi.

“Mermercilik sektöründe işbirliği 
yapabiliriz”

Toplantı gündeminin 
önemli bölümünü ise mer-
mer sektörü oluşturdu. Çin’in 
Türkiye’den yüksek miktar-
da mermer ithal ettiğini ve 
satın aldığı ürünler içinde 
Kastamonu mermerinin de 
önemli oranda yer tuttuğunu 
kaydeden Arslan, “Mermer 
sektöründe var olan ticareti 
işbirlikleri ile çok daha fazla 
artırabiliriz. Taş sektöründe 
bir diğer işbirliğini de granit-
te yapabiliriz” değerlendirme-
sinde bulundu.

“Heyetinizi Kastamonu’ya davet 
ediyoruz”

İlimizdeki yatırım ortamı 
teşvikleri hakkında da detaylı 
bilgi veren Oda Başkanımız 
Arslan, “Komşu ilimize Ja-
ponlar önemli bir yatırımda 
bulundular. Siz de Kastamo-
nu’ya yatırım yapabilirsiniz. 
Yatırım olanaklarını yerinde 
ve yakından görmeniz için si-
zin başkanlığınızda heyetinizi 
Kastamonu’ya davet ediyoruz. 
Çinli yatırımcılar ile ilimizde 
çok güzel işlere imza atabile-
ceğimizi düşünüyoruz” şeklin-
de konuştu.

Heyetimiz Çin İnşaat Bakan 
Yardımcısı Qu ile görüştü



Qu:”Daha önce sizinki gibi 
kalabalık bir Türk heyeti ile 

görüşmedim”
Arslan’ın konuşmasının 

ardından sözlerine başlayan 
İnşaat Bakan Yardımcısı Qu, 
“Duygulandım ben, sizler-
le bir araya gelmekten çok 
mutluyum. Daha önce sizinki 
gibi kalabalık bir Türk heye-
ti ile buluşmadım ben. Biz 
Türkiye’ye çok önem veriyo-
ruz. Türkiye, Asya ve Avrupa 
arasındaki stratejik konumu 
ile çok önemli bir ülke” dedi.

“İşbirliği yapabiliriz”
Çin ekonomisi ile ilgili bil-

gi veren Qu, İnşaat Bakanlıgı 
bünyesinde bin 500 holding 
ve 13 bin fabrika bulundu-
ğunu kaydederek, “İnsaat 
alanında işbirliği yapabiliriz. 
Ülkemizin mermer derneği, 
bakanlığımız bünyesinde. 
Mermer alanında bize bilgiler 
gönderirseniz işbirliği şartları 
oluşabilir” dedi.

“Ülkemize çevre ve enerji 
yatırımları yapabilirsiniz”
Heyetimizden gelen 

Çin’deki yatırım olanakları 
üzerine soruları cevaplayan 
Qu, Çin’in yatırım bekleyen 

sektörlerinin çevre ve enerji 
olduğunu kaydederek, “Plan-
lamalarımız dahilinde yaban-
cı yatırımcılar ya da ülkemi-
zin yapacağı dış yatırımlar ile 
ilgili her yıl toplantılar yapı-
yoruz. Gerek sizin ülkemizde 
yapmayı istediğiniz gerekse 
de bizi davet ettiğiniz yatırım 
alanları ile ilgili bize dosya ve 
numune göndermenizi isti-
yoruz. İşbirliğine gidebilece-
ğimiz firma bilgilerini gön-
derebilir misiniz? Biz de bir 
heyet halinde önemli firma 
yetkililerimizi Kastamonu’ya 
getirebiliriz” şeklinde konuş-
tu. Qu konuşmasını “Anlaştık” 
diyerek bitirdi.

Tonbul:” Temaslarımızın 
karşılıklı süreceğine inanıyoruz”

Meclis Başkanımız Kadir 
Yüksel Tonbul ise yaptığı 
konuşmada geniş bir iş adamı 
heyeti ile Çin Halk Cumhu-
riyeti’ne geldiklerini ve fuar 
ziyareti yanı sıra Çinli fir-
malar ile işbirliği sağlayacak 
girişimlerde bulunduklarını 
kaydetti. Sıcak karşılama ve 
misafirperverlikten dolayı 
Bakan Yardımcısı Qu ve he-
yetine teşekkür eden Tonbul, 
“Bugünkü görüşmemizin ar-
dından temaslarımızın karşı-



lıklı olarak süreceğine inanı-
yoruz. Mermer başta olmak 
üzere birçok alandan işbirliği 
yapabiliriz” dedi.

Erol: “Firmalarımız konsorsiyum 
şeklinde Çin’e yatırım 

yapabilirler”
İlimizdeki yatırım ola-

naklarını ve teşvikleri Çinli 
yetkililere KOSGEB Kasta-
monu Müdürü Nevzat Erol 
da detaylı olarak anlattı. 
Erol, Çin firmalarının ilimize 
yatırım yapabilecekleri gibi 
Kastamonulu firmaların da 
konsorsiyum şeklinde bir 
araya gelerek Çin’de iş yapabi-

leceklerini belirtti ve bu konu 
ile ilgili sorularını yöneltti ve 
notlarını aldı.

Toplantı heyetimizdeki fir-
ma temsilcilerinin soruları ile 
devam etti. Toplantı sonunda 
heyetimiz Çinli yetkililere 
geleneksel dokuma ürünle-
rinden oluşan hediyelerini 
sunarken, Bakan Yardımcısı 
Qu ise bakanlığının özel bir 
hediyesini takdim etti. Fotoğ-
raf çekiminin ardından Çinli 
yetkililer heyetimize bakan-
lıkları bünyesindeki yatırım-
larını gösteren müze ve sergi 
salonlarını gezdirdiler.



Y
önetim Kurulu Başkanımız Selçuk Ars-
lan, “TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları 
Konsey Toplantısı”na katıldı.

Toplantıya Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkçi ile Ekonomi Bakanı 
Mustafa Elitaş ve bürokratlar da katıldı. 

Türkiye Odalar ve borsalar Birliği (TOBB) 
Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı, 
TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Ticaret 
ve Sanayi odalarının sorun ve çözüm önerile-
rinin ele alındığı toplantıya, Konsey üyesi Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan da katıldı.

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Gümrük 
ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve konsey üyeleri 
katıldı. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu iş hayatı-
nın zaten zor olduğunu şimdi ise terör belası 
yüzünden büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, 
“Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan, Oda ve 
Borsa Başkanlarımız ile bakanlarımız, baş-
bakanımız bir araya gelip meseleyi istişare 
etmektedirler. Yalnız olmadıklarını, destek 
tedbirleri için çalıştıklarını gösterdiler. On-
ların bu duyarlılığını ve meselenin suhulet 
yoluyla çözümündeki kararlılığını görmek, 
bizlere de büyük bir güven ve moral verdi. 
Bizler TOBB camiası olarak şuna inanıyoruz. 
Türkiye büyük bir ülkedir. Her sorunu aşacak 
güçtedir. Yeter ki, birliğimizi, istikrarımızı 
muhafaza edelim” ifadelerini kullandı. Hi-
sarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: 
“İstihdam dostu büyüme sağlamak için, istih-
dam üzerindeki mali yükler, kıdem tazminatı 
ve zorunlu istihdam uygulamaları birlikte ele 
alınarak, bütüncül anlayışta bir işgücü piya-
sası reformunu hayata geçirmeliyiz. Ülkemiz 
açısında stratejik öneme sahip turizm sektö-

ründe, sezon dışı zamanlarda istihdam üze-
rindeki vergi-prim yükü kaldırılmalıdır. Bu 
konuda Sayın Başbakanımız ile de mutabık 
kaldık. Uygulamanın bir an önce başlatılma-
sını bekliyoruz. Pek çok sektörde, girdi çıktı 
arasında büyük KDV oranı farkı bulunmakta-
dır. Bu yüzden şirketler KDV alacaklarını uzun 
süre devletten tahsil edemiyor ve finansman 
sıkıntısı yaşıyor. Devlet nasıl alacağına şahin 
ise, borcuna da aynı duyarlılığı göstermelidir. 
Şirketlerin KDV alacaklarının Kurumlar Vergi-
si’nden mahsup edilebilmesi imkânı getirilme-
lidir. Hükümetimizin, reel sektörün ihtiyaç-
larına duyarlı yaklaşımını biliyoruz. Yine bu 
kapsamda attığımız adımlardan, 25 Öncelikli 
Dönüşüm programını ve 2016 Eylem Planını 
son derece önemsiyor ve olumlu buluyoruz. 
Kamu ve özel sektör el birliği içinde çalışarak, 
yüksek büyüme temposunu yeniden ülkemize 
kazandırmalıyız.”

Arslan Konsey
toplantısına katıldı



Vergi Haftası dolayısıyla Defterdarlık 
heyetinin ziyaretinde konuşan Oda 
Başkanımız Arslan, ekonomide zor 
bir dönemden geçildiğini kaydede-

rek, “Kara bir tablo çizmek istemiyorum ama bu 
durumun altından birlikte kalkabiliriz” dedi.

Kalkınma yarışında illerin birbirleriyle yarış-
tıklarını vurgulayan Arslan, ilimizin kapsamında 
bulunduğu 4. Bölge yerine 6. Bölge teşviklerinden 
yararlanması gerektiğini belirterek, “Pozitif ayrım-
cılık istiyoruz” talebini dile getirdi.  

“Kayıt dışı” ile mücadelede kamu ile işbirliği 
içinde olabileceklerini söyleyen Arslan, esnafların 
bankalardan şikayetçi olduklarını vurgulayarak, 
“İflasların önüne geçilmesi için ilimiz esnafının 
can suyuna ihtiyacı var” çağrısında bulundu.  

İşverenlerin asgari ücret artışından şikayetçi 
olmadıklarını ifade eden Arslan, KATSO’nun yeni 
hizmet binasına, ilimizin ise vergi mahkemesine 
ihtiyacı olduğunu belirtti.

Vergi Haftası dolayısıyla Defterdar Vekili Ali 
Ateş ve beraberindeki heyet Odamızı ziyaret etti. 
Meclis Başkanımız Kadir Tonbul ve Yönetim Kuru-
lu Sayman Üyemiz Feyyaz Pattabanoğlu ile birlikte 
Defterdarlık heyetini konuk eden Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan, ilimiz ekonomisi üzeri-
ne çarpıcı tespit, öneri ve çağrıda bulundu.

Kastamonu Defterdar Vekili Ali Ateş, Kasta-
monu iş dünyasının temsilcilerini ziyaret etmekten 
duydukları mutluluğu dile getirdiği konuşmasında, 
Kastamonu iş dünyasının vergisini tam ve zama-
nında ödediğini kaydederek, “Memleketimizin 
kalkınması için uğraş veriyorsunuz” dedi. 

Arslan: “Kara bir tablo çizmek istemiyorum 
ama bu durumun altından birlikte kalkabiliriz” 

Kastamonu halkının borcuna sadık olduğunu 
ve kazancını vergilendirmekten gurur duyduğunu 
ifade ederek konuşmasına başlayan Oda Başkanı-
mız Arslan, ülkemizin çeşitli etkenler nedeniyle 
zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, “El birliği 
ile bu durumu aşacağız. Genel manada ekonomi 
sıkıntı içerisinde, bunun birçok nedeni var. Küresel 
kriz ve komşularımızla olan sıkıntılı sürece bir de 
kış aylarının durgunluğunun eklenmesi, ekonomi-
deki sorunların artmasına neden oldu. Hep beraber 
bu sıkıntılı dönemi de aşarız” değerlendirmesinde 
bulundu. 

İlimizdeki işletmelerin ekonomide içinden 
geçilmekte olan zor döneme karşın ayakta durmaya 
çalıştıklarını kaydeden Oda Başkanımız Arslan, 
“Bu zor dönemde maliye idaresinin desteği çok 

önemli. Kazançlı olduğumuz dönemlerde vergimizi 
zamanında ödüyoruz. Ekonominin sıkıntılı dönem-
lerinde de esnaflarımız adına maliyeden anlayış 
bekliyoruz” dedi. 

Rusya krizi ve komşularımızla olan so-
runların ülkemizdeki tüm esnafları etkilediğini 
kaydeden Arslan, turizmde yaşanan sıkıntı ve 
bazı Avrupa ülkelerinin dostane olmayan tavırları 
sonucu ekonomide ortaya çıkan olumsuzlara 
bölgemizde kış mevsiminin sert geçmesinin de 
eklendiğini kaydederek, “Kara bir tablo çizmek 
istemiyorum ama bu durumun altından birlikte 
kalkabiliriz” dedi.

“Pozitif ayrımcılık istiyoruz”
Son dönemde yaşanan ekonomik krizden 

ilimizdeki esnafların da etkilendiğini dile getiren 
Arslan, “Kastamonu esnafı olarak pozitif ayrımcılık 
istiyoruz” talebinde bulundu. Arslan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Kastamonu için pozitif ayrımcılık 
istiyoruz. Ekonomik kriterler göz önüne alındığın-
da teşvikte 4. Bölge’deyiz. Bu bölgenin sağladığı 
avantajlar ilimiz için yeterli değil. Türkiye’de iller 
arasında yarış var. Kastamonu’nun 4 değil, 6. Bölge 
teşviklerinden yararlanması lazım.” 

“Can suyuna ihtiyacımız var”
KATSO Başkanı Arslan Kastamonu iş orta-

mının “iflas” veya “İflas erteleme” gibi kavram-
lara alışık olmadığını kaydederek sürdürdüğü 
konuşmasında, “Ama şu an bakıyoruz birçok esnaf 
arkadaşımız iflas erteler duruma geldi. Bizim var-
lığımız devam ettirebilmemiz için esnaflar olarak 
can suyuna ihtiyacımız var” dedi.

“Asgari ücretteki artış çok fazla değil” 
İşveren temsilcileri olarak asgari ücrete ya-

pılan zammı fazla bulmadıklarını söyleyen Arslan, 
“Asgari ücretteki artış çok fazla değil. Hatta bu bile 
yeterli değil. Hiçbir iş adamından da duyamazsınız 
‘asgari ücret fazla’ diye. Hatta daha fazla olması 
lazım. Ama asgari ücrette çalışana verilen rakamın 
üzerinde kalan kısımdaki yük çok fazla. Biz cebi-
mizden çıkana, işçiler cebine girene bakıyor. Yaşa 
ki yaşatalım diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kayıt dışı ile birlikte mücadele edelim” 
Maliye ve Defterdarlığın “kayıt dışı” ile mü-

cadelesini artırmasını ve kayıt dışının kayıt altına 
alınması halinde esnafların da rahatlayacağını 
kaydeden Arslan, kayıt dışı ile mücadelede KATSO 
olarak işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. 

“Günümüzde bütün esnafın şikayeti 
bankalardan”

Son dönemde banka kredilerindeki teminat 
tutarının ve faiz oranlarının bankalar tarafından 
artırılması nedeniyle esnafın zor durumda kaldı-
ğını ifade eden Arslan, “Bütün esnafın şikayeti şu 
anda bankalardan. Çekilen kredilerde faizler yüzde 
20’lere ulaştı. Buna koşut teminat tutarları yük-
seltildi. Kamu bankalarının piyasaya balans ayarı 
yapması lazım. Devletimiz yatırımcısının, küçük 
esnafının ve vatandaşının yanında olmalı” dedi.

“Vergi Mahkemesi istiyoruz” 
Bölge İdare Mahkemeleri bünyesinde faaliyet 

gösteren Vergi Mahkemesi’nin ilimizde kurul-
masını istediklerini de sözlerine ekleyen Arslan, 
“Bölge İdare Mahkemeleri’nin bünyesinde faaliyet 
gösteren Vergi Mahkemesi ilimizde yok. Kasta-
monu esnafı bu yöndeki işlemler için Zonguldak’a 
gitmek zorunda kalıyor. İlimize Vergi Mahkemesi 
kurulması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Yeni bina istiyoruz” 
KATSO’nun hizmet binasının artık kendile-

rine yeterli gelmediğini de dile getiren Arslan, “ 
KATSO olarak hizmet binamız artık bize yeterli 
gelmiyor. Oda kaynaklarımız ile sahibi olabileceği-
miz yeni hizmet binasına ihtiyacımız var. Yerimiz 
genişlediğinde daha rahat hizmet ederiz diye düşü-
nüyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Tonbul: “Hassasiyetinizden dolayı 

teşekkür ederiz”
Meclis Başkanımız Kadir Yüksel Tonbul ise 

yaptığı konuşmada, “Odamızın 3 bin üyesi var 
ve Defterdarlık işlemlerinden dolayı en ufak bir 
sorun ve şikayetleri yok. Masanın her iki tarafında 
da olmak son derece önemli. Kastamonu esnafına 
gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz” 
dedi.

Pattabanoğlu: “Kayıt dışı ile birlikte 

mücadele edelim”
Vergi Haftası dolayısıyla Defterdarlık 

heyetini kutlayan Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz 
Feyyaz Pattabanoğlu, “Defterdarlıkta Kastamonu 
esnafının işleri güler yüzle görülüyor. Kayıt dışı 
konusunda Oda olarak işbirliği içinde çalışma-
mızın ve mücadele etmemizin önemli olacağını 
düşünüyorum” dedi.   



Vali Günaydın’ı 
ağırladık

Vali Şehmus Günay-
dın Mart ayının 
ilk yönetim kurulu 
toplantımızda konu-

ğumuz oldu.
Yönetim Kurulu Başkanı-

mız Selçuk Arslan ve üyele-
rimiz tarafından karşılanan 
Vali Günaydın ile ilimizin 
gündemindeki konular hak-
kında görüş alışverişinde 
bulunuldu. 



12. Başkent’te Kastamonu 
Günleri’ne katıldık

“
12. Başkent’te Kastamo-
nu Günleri”ni başarılı ve 
öncekilerden farklı bir 
organizasyon olarak de-

ğerlendiren Oda Başkanımız 
Arslan, ilimizin tanıtımı yanı 
sıra esnafın yaptığı satışlarla 
yüzünün de güldüğünü kay-
dederek, “Sadece Kastamonulu 
esnafların yer alması bizi son 
derece memnun etti” değerlen-
dirmesinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan, işleri dola-
yısıyla açılışında yer alamadı-
ğı “12. Başkent’te Kastamonu 
Günleri”ne ikinci gününde 
katıldı. Beraberinde yöne-
tim kurulu ve meclis üyeleri 
ile birlikte stantları ziyaret 
eden Oda Başkanımız Arslan, 
etkinliğin başarıyla sürmekte 
olduğunu ifade etti.

“12. Başkent’te Kastamo-
nu Günleri”ni öncekilere göre 
daha başarılı ve farklı bir 
organizasyon olarak değer-
lendiren Oda Başkanımız 
Arslan, etkinliğe Kastamonu 

Belediyesi’nin ev sahipliği 
yapmasının kendini her ayrın-
tıda gösterdiğini kaydederek, 
“Temizlikten güvenliğe kadar 
önemli bir değişim olduğunu 
söyleyebilirim. Ortaya konan 
emek takdire şayan ” şeklinde 
konuştu.

“Kastamonu tüm renk-

leri ile burada””

Perşembe olmasına rağ-
men ziyaretçilerin kalabalık 
olmasının önemine dikkat 
çeken Oda Başkanımız Arslan, 
“Pastırmacılarımızın önünde 
kuyruk vardı örneğin. Aynı 
şekilde dokumadan ahşap 
ürünlerine kadar ilimizin her 
ürününe Ankaralı vatandaş-
lar büyük ilgi gösteriyorlar” 
açıklamasında bulundu. 

“Sadece Kastamonu 

ürünleri var”

İlimizin tanıtımı yanı 
sıra esnafın yaptığı satışlarla 
yüzünün de güldüğünü kay-
deden Arslan, “Sadece Kasta-
monulu esnafların yer alması 
bizi son derece memnun etti, 

önümüzdeki etkinliklerin 
daha başarılı olacağından hiç 
şüphemiz yok” değerlendirme-
sinde bulundu.

“Her seneki etkinliğin 
bir teması olabilir”

Oda Başkanımız Arslan, 
önümüzdeki yıllarda hem ta-
nıtım hem de donanım olarak 
çok daha üst düzeye çıkılaca-
ğının bugünden göründüğünü 
kaydederek şöyle konuştu: 
“Her seneki etkinliğin bir te-
ması olabilir örneğin. Her yıl 
ilimizin farklı bir özelliğini ön 
plana çıkarabiliriz. Biz KAT-
SO olarak bu işbölümünün 
içinde daha güçlü yer alarak 
Ankara’daki iş dünyasını daha 
etkin olarak ağırlayabiliriz. 
İlimizin tanıtımı için Vali 
Şehmus Günaydın ve Beledi-
ye Başkanı Tahsin Babaş’ın 
gayretlerine biz de KATSO 
olarak destek veriyoruz. 12. 
Başkent’te Kastamonu Gün-
leri etkinliğine emek veren 
herkesi kutluyor ve teşekkür 
ediyoruz.”



Meclis Başkanımız Tonbul, 
etkinliğin bu yıl tamamen 
Kastamonulu firmaları kapsa-
masından dolayı mutluluk duy-
duğunu kaydederek, “İlimizde 
çeşitli sektörlerde gerçekleşen 
üretimi gözler önüne serme-
sinden dolayı önemli bir adım 
atılmış oldu” dedi. 

Kastamonu Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde yapılan “12. 
Başkent’te Kastamonu Günleri” 
etkinliğinde bürokrasi, iş ve 
siyaset kesimlerinin temsilcile-
rini standımızda ağırladık.

Meclis Başkanımız Kadir 
Yüksel Tonbul başkanlığında 
meclis ve yönetim kurulu üye-
lerimiz ile birlikte yer aldığı-
mız etkinliğin açılış töreninden 
itibaren standımız bürokrasi, iş 
ve siyaset kesimlerinin tem-
silcilerinin ziyaretine uğradı. 
Konuklarımıza ilimizin ekono-
misi hakkında bilgi verdik ve 
yöresel hediyeler sunduk.

Standımızın etkinliğin ilk 
gününde Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İs-
tanbul Milletvekili hemşerimiz 
Av. Fatma Benli, eski valileri-
mizden Enis Yeter, eski ve yeni 
milletvekillerimiz başta olmak 

üzere bürokrat ve işadamların-
dan oluşan birçok konuğu oldu.

Tonbul: “İlimizde çeşitli 
sektörlerde gerçekleşen üreti-
mi gözler önüne sermesinden 
dolayı önemli bir adım atılmış 
oldu” 

12. Başkent’te Kastamonu 
Günleri’nin ilk gününde Oda-
mızı temsil eden Meclis Baş-
kanımız Kadir Yüksel Tonbul, 
ilimizin tüm kesimleri ile bir 
araya geldiği etkinliğin gele-
cekte önemli getirileri olacağı-
nı ifade etti. 

Meclis ve yönetim kurulu 
üyeleri ile ilimizin tanıtımına 
destek verdiklerini kaydeden 
Meclis Başkanımız Tonbul, 
etkinliğin bu yıl tamamen 
Kastamonulu firmaları kapsa-
masından dolayı mutluluk duy-
duğunu kaydederek, “İlimizde 
çeşitli sektörlerde gerçekleşen 
üretimi gözler önüne sermesin-
den dolayı önemli bir adım atıl-
mış oldu. Gerek odamız gerekse 
de KESOB üyesi işletmeler hem 
ürünlerini sergilemek hem de 
gelir elde etmek amacıyla stant 
açtılar. Organizasyonda emeği 
geçen her kesimi kutluyorum” 
dedi.

“12. Başkent’te 
Kastamonu Günleri”

Bürokrasi, iş ve 
siyaset temsilcilerini 
standımızda ağırladık



Turizm Fakültesi’nin 
daveti üzerine öğ-
rencilere bir sunum 
yapan Oda Başkanı-

mız Arslan, “Üniversite bir 
şehrin olmazsa olmazıdır” 
değerlendirmesinde bulundu 
ve Kastamonu Üniversitesi’nin 
gelişimi için üniversite yöne-
timi ile işbirliğinde çalışacak-
ları mesajı verdi.

Sunumunun ardından 
KASTÜ ile işbirliği protoko-
lüne imza koyan Oda Başka-
nımız Arslan, “İşbirliğimiz 
sadece turizmle sınırlı kalma-
yacaktır, birlik ve beraberlik 
içinde çok kapsamlı projelere 
imza atacağız” değerlendir-
mesinde bulundu. 

Turizm şehri olmamız 
için hiç bir engel olmadığını 
kaydeden Arslan; kamu-sivil 
toplum örgütü-özel sektör 
işbirliğinin ilimizde sağlan-
dığını ifade ederek, “Sürdü-

rülebilir planlama ile ilimizin 
turizmde hedeflediği noktaya 
ulaşacağından şüphemiz yok” 
dedi.

Yönetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, Kasta-
monu Üniversitesi Turizm 
Fakültesi’nin düzenlediği 
‘Kariyer günleri’ etkinliğinin 
geçtiğimiz Çarşamba günü 
konuşmacı konuğu oldu. Oda 
Başkanımız Arslan’ın öğren-
cilere deneyimlerini ve çeşitli 
konular üzerine görüşlerini 
aktardığı sunumunu Kasta-
monu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Seyit Aydın da din-
ledi.

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, Kastamonu Üniversi-
tesi Turizm Fakültesi’nin da-
veti üzerine fakültenin semi-
ner salonunda öğrenciler ile 
bir araya gelerek bir sunum 
yaptı. Kastamonu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın 

Arslan “Üniversite
bir şehrin olmazsa olmazıdır”



ve Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Saim Ateş ile birlikte 
fakültenin öğretim kadro-
su tarafından karşılanan ve 
ağırlanan Arslan, gösterilen 
misafirperverlikten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
“Başta Rektör Aydın ve Dekan 
Ateş olmak üzere akademis-
yenlere ve öğrencilere teşek-
kür ediyorum” dedi. 

Oda Başkanımız Arslan’ın 
Kastamonu Üniversitesi’ne 
gerçekleştirdiği ziyarete Yö-
netim Kurulu Başkan Yardım-
cımız Doğan Ünlü, Yönetim 
Kurulu Sayman Üyemiz Fey-
yaz Pattabanoğlu ile Meclis 
Başkan Vekilimiz Bilgehan 
Çapraz da katıldılar.

Turizm Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Saim Ateş’in oda-
sında Rektör Prof. Dr. Seyit 
Aydın ve akademisyenlerle bir 

süre sohbet 
eden Arslan 
ve heyetimiz 
daha sonra 
sunumun 
yapılacağı 
seminer salo-
nuna geçtiler.

Özgeç-
mişinin 
takdiminden 
sonra kür-
süye gelen 
Oda Başka-
nımız Sel-
çuk Arslan; 
TOBB, KAT-

SO, Kastamonu ekonomisi, 
turizm konuları ve deneyim-
lerinden oluşan bir sunum 
yaptı. Sunumunun sonunda 
öğrencilerden ve öğretim 
üyelerinden gelen soruları 
cevaplayan Arslan, öğrencile-
re iş hayatına atıldıklarında 
karşılaşacakları sorunlar ve 
çözümleri ile ilgili tavsiyeler-
de de bulundu.

Arslan: “Üniversite bir şehrin 
olmazsa olmazıdır”

Üniversitelerin toplumsal 
hayattaki önemine dikkat çe-
ken Oda Başkanımız Arslan, 
“Üniversite bir şehrin olmaz-
sa olmazıdır. Karşılıklı bilgi 
ve deneyim alışverişinden 
hem üniversite hem de şehir 
faydalanır” değerlendirme-
sinde bulundu. İller arasında 
farklı alanlarda rekabet ve 
yarış olduğuna dikkat çeken 

Arslan’ın “Siz değerli öğren-
cilere üniversite tercihinizde 
Kastamonu’yu seçtiğiniz için 
teşekkür ediyorum” cümlesi 
öğrencilerden büyük alkış 
aldı.

“Turizm şehri olmamız için hiç 
bir engel yok”

İl ekonomisinin başlıca 
orman, maden, tarım ve hay-
vancılık ile turizm sektörleri-
ne dayandığının altını çizen 
Arslan, “Turizm, ilimizin 
olmazsa olmazı, en iyi çıkış 
yolumuzdur” tespitini dile 
getirdi. 

Turizm pastasından ilimi-
zin hak ettiği payı alması için 
Valilik ve Kastamonu Beledi-
yesi başta olmak üzere ilimi-
zin kamu-sivil toplum-özel 
sektör birlikteliğini yakalaya-
rak tek vücut olduğunu ifade 
eden Arslan, “Sürdürülebilir 
planlama ile ilimizin hedefle-
diği noktaya ulaşacağından 
şüphemiz yok” diye konuştu.

Sunumunu “Turizm şehri 
olmamız için hiç bir engel 
yok” sözleriyle sürdüren 
Arslan, “Biz Kastamonu’nun 
sahip olduğu zenginliğin 
kıymetini zamanında yeterin-
ce bilemedik. Kastamonu’nun 
turizm adına ne derece önem-
li bir il olduğunun farkına 
yeni vardık” açıklamasında 
bulundu. 

Arslan: “Yolun başındayız”
İlimizin yılın 12 ayı turiz-

me ev sahipliği yapabilecek 



potansiyele sahip olduğunu 
dile getiren Arslan şöyle 
konuştu: “Turizmde yolun 
başındayız henüz. Kamu, sivil 
toplum örgütleri ve özel sek-
tör işbirliğinde sağlam temel-
ler üzerinde sürdürülebilir bir 
turizm inşa edeceğimizden 
eminim.”

Arslan:”Mesleğinizin tozunu 
yutun önce”

Oda Başkanımız Ars-
lan sunumunun soru-cevap 
bölümünde ise öğrencilere iş 
hayatı ile ilgili deneyimle-
rinin aktardı ve tavsiyelerde 
bulundu. Turizmde sebatkar 
olmanın ve gayretin önemine 
dikkat çeken Arslan, “Mesle-
ğinizi iyi öğrenmeniz lazım. 
Kendi işinizi kurmadan önce 
mutlaka bir firmada çalışın ve 
mesleğinizin tozunu yutun. 
Ticaret, hazmederek, yavaş 
yavaş, sindire sindire, sabırla 
ilerlemeyi gerektirir. Müte-
şebbis olun, ancak tecrübe-
niz de olsun. Tecrübenin ise 

okulu yok. Turizm sektöründe 
güleryüz ve sabır önemli. 
Mesleğinizi sevin” tavsiyesin-
de bulundu. 

Arslan’a konuşmasının 
bitiminde Rektör Prof. Dr. 
Seyit Aydın, teşekkür belgesi 
sundu.

KATSO ile KASTÜ arasında 
protokol

Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Arslan’ın konuşmasının 
ardından iki kurum arasın-
daki işbirliği protokolünün 
imzalanmasına geçildi. Kasta-
monu Üniversitesi adına Rek-
tör Prof. Dr. Seyit Aydın’ın, 
KATSO adına Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Arslan’ın 
imza koydukları protokol kap-
samında KATSO ile KASTÜ, 
turizm alanında işbirliğine 
gidecekler ve çeşitli projeleri 
uygulayacaklar.

Arslan: “İşbirliğimiz sadece 
turizmle sınırlı kalmayacaktır”

KATSO Başkanı Arslan 

düşüncelerini şu sözlerle dile 
getirdi: “Bu protokol ile önem-
li projelere imza atacağımıza 
inanıyorum. İşbirliğimiz 
sadece turizmle sınırlı kalma-
yacaktır, ‘üniversite- sanayi’ 
işbirliğinde de önemli mesafe 
kat edeceğimizi düşünüyo-
rum. Birlik ve beraberlik 
içinde çok kapsamlı projelere 
imza atacağız. Üniversite-
mize bugün bize göstermiş 
oldukları misafirperverlikten 
dolayı bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Kastamonu Üniver-
sitesi’nin memleketimiz için 
değerini ve önemini biliyoruz 
ve KATSO olarak bu sorumlu-
luğumuzun bilinciyle hareket 
ediyoruz.”

Protokol ile ilgili bilgi 
verdiği bir konuşma yapan 
Rektör Aydın da iki kurum 
arasında işbirliğinden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirdi.



KKV’nin 11 üyenin katılımı ile yapılan 
Olağan Genel Kurul toplantısında 
tüzükten üye yapısına, vakfın amacın-
dan faaliyetlerine kadar kapsamlı bir 

“değişim” fikri öne çıktı.
Vakfa yöneltilen eleştirileri cevaplandıran 

KKV Yönetim Kurulu Başkanı Vali Günaydın, 
KKV’nin istenen seviyede olmadığını dile 
getirerek, “Bu vakfın daha başarılı, daha etkin 
ve daha verimli olması noktasında kimin bir 
tüzük değişikliği önerisi varsa mümkün oldu-
ğundan da önce getirsin bize sunsun hemen 
genel kurulu toplayalım” çağrısında bulundu.

KKV Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Baş-
kanı Babaş ve Oda Başkanımız Arslan vakfın 
başarısı için “birlik ve beraberlik” vurgusu 
yaparlarken, kurucu üyelerden Hamzaoğlu ve 
Yıldırım ise yaptıkları konuşmalarda eleştiri-
lerini dile getirdiler.    

Kastamonu Kalkınma Vakfı’nın (KKV) ilk 
toplantıda yeterli katılım sağlanamadığı için 
ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı, tüzük 
gereği yeterli çoğunluğun aranmadığı ikinci 
oturumda Odamızın toplantı salonunda ger-
çekleştirildi. 

Kongrede KKV Başkanı Vali Şehmus 
Günaydın, yönetim kurulu üyeleri Oda Başka-
nımız Selçuk Arslan, Çetin Akkaya ile kurucu 
üyelerden Hayati Hamzaoğlu, İlhan Çakıroğlu, 
Mehmet Yıldırım, Muhsin Altındağ, Kemal 
Himmetoğlu, Fikri Yazan, Ata Erdoğdu hazır 
bulundular.

Vakfın İstanbul’daki üyelerinin katılım 
göstermediği kongre, Oda Başkanımız Ars-
lan’ın açış konuşmasının ardından saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile 

başladı. Divan heyetinin İlhan Çakıroğlu’nun 
başkanlığında Fikri Yazan ve Ata Erdoğdu’dan 
oluşmasını takiben KKV Yönetim Kurulu’nun 
sayman üyesi Çetin Akkaya faaliyet raporunu 
ve bilançoyu okudu.

Arslan: “Tekrar heyecanımızı yükseltelim, gün 
birlik ve beraberlik günüdür.”

KKV Yönetim Kurulu Üyesi Oda Başkanı-
mız Selçuk Arslan “Bugün buradaki toplantı 
daha kalabalık ve aktif olmalıydı” diyerek 
konuşmasına başladı. 

“Burada suçlamadan ziyade bundan son-
raki toplantıları daha çok birlik ve beraberlik 
içerinde yapmalıyız. Yeniden bir çıkış yapa-
lım” diyerek sözlerini sürdüren Arslan şöyle 
konuştu: “Benim somut bir önerim olacak. 
Kastamonu Kalkınma Vakfı olarak Kastamonu 
nüfusunu 400 binin üzerine çıkmasını hedefle-
yelim. 372 bin civarında nüfusumuz var. Bunu 
400 bine tamamlayabilirsek imkanlarımız 
çoğalacak. Vekil sayımızın artması, bakanlık-
lardan alacağımız rakamların ve yatırımların 
artması gibi imkanlara sahip olacağız. İlk 
etapta bunu gerçekleştirelim.” 

Bundan sonraki toplantının daha iyi orga-
nize ve kalabalık olmasını arzu ettiğini kay-
deden Arslan konuşmasını şu sözlerle bitirdi: 
“Vakfımızın kurucusu 98 kişi. Bu kişilerin 
yarısından fazlası da Kastamonu’da. Sizler 
emek vermiş gelmişiniz fakat Kastamonu’dan 
daha fazla gelen yok. Bu gösteriyor ki heyecan 
kaçmış bizde. Tekrar heyecanımızı yükselte-
lim. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Sayın 
Birlik Başkanımızın bir lafı var ‘Birlikte bere-
ket ayrılıkta azap var’. Birlikte beraberlikte her 
zaman güç var diyorum.”

KKV Olağan Genel 
Kurul Toplantısı



O
damızın Ocak ayı Mec-
lis toplantısı Seydiler 
ilçemizde yapıldı. Meclis 
Başkanımız Kadir Tonbul 

başkanlığında gerçekleştirilen top-
lantıda gündem maddeleri görüşü-

lerek karara bağlandı.

Toplantımıza katılan Seydiler 
Belediye Başkanı Mehmet Şahin, 
meclis üyelerimize ilçesi hakkında 
kapsamlı bilgi verdi. 

Oda Meclisimiz Ocak 
ayında Seydiler’de 
toplandı

Vali Günaydın’ın 
esnaf duyarlılığı



Dosya

Turizm, en geniş anlamıyla çağdaş 
toplum insanının boş zaman 
etkinliklerinden biri, belki de 
başlıcasıdır. İlgili yazın (literatür) 

incelendiğinde turizmin eski çağlardan 
günümüze büyük bir önem taşıdığını 
söylemek olanaklıdır. Özellikle yirminci 
yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan eko-
nomik, sosyal, kültürel, çevresel ve psikolo-
jik değişmeler, insanoğlunun alışkanlıkları 
ve gereksinimleri üzerinde büyük etkiler 
yaratmıştır. Bu etkiler; ulusal olduğu kadar 
uluslararası düzeyde de yaygın bir turizm 
hareketini doğurmuştur. Bu hareketliliğin 
doğal bir sonucu olarak turizm etkinlikleri 
gerek katılanların sayısı, gerekse de yarat-
tığı ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve 
politik etkiler nedeniyle bin yılımızın en 
önemli hareketi haline gelmiştir. Nitekim 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 
(United Nations World Tourism Organiza-
tion [UNWTO]) verilerine göre 2014 yılı 
sonu itibarıyla deniz aşırı seyahat eden-
lerin sayısı 1 milyar 135 milyon kişiye, 
doğrudan elde edilen kazançlar ise 1 tril-
yon 245 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 
TÜİK (2015) verilerine göre ülkemizde bu 
değerler sırasıyla 41 milyon 627 bin kişi, 
34 milyar 306 milyon dolardır.

Turizmin yaratmış olduğu ekonomik 
etkiler özellikle gelişmemiş ve gelişmek-
te olan ülkeler için çok büyük bir önem 
taşımaktadır. Zira dış aktif turizm gelir-
lerinin başta ödemeler dengesi üzerinde 
yaratmış olduğu olumlu etki hükümetlerce 
çok önemsenmektedir. Çünkü gelişmiş 
ülkelerin ürünleri ile rekabet ederek döviz 
sağlayacak ürünleri yoktur. Bu nedenle 
sanayisi gelişmemiş ülkelerin ödemeler 
dengesi bilançosu açıklarını giderecek en 
sağlıklı seçenek turizmden elde edilecek 
gelirlerdir. Bunun yanı sıra turizmin temel 
olarak her birinin bir diğerinin hazırlayıcı-
sı ve/ya tamamlayıcısı olduğu birçok farklı 
endüstri kolunun birlikte ürettiği, hizmet 
yönü ağır basan bütünleşik bir ürün 
olması, genç ve işsiz nüfusa sahip ülkeler 
için çok önemli bir istihdam kaynağıdır. 
Zira turizm etkinliklerinin üretildiği anda 
tüketilen ve çok zaman tüketicinin üretim 
ve sunum süreçlerine katılmasının zorunlu 
doğası, otomasyona ve makineleşmeye 

olanak tanımaz. Bu nitelik genç işsizi çok, 
iş olanağı kıt ülkeler için bulunmaz bir 
nimettir. Ayrıca turizm etkinlikleri bir ülke 
ekonomisinde var olan hemen hemen tüm 
endüstri kollarıyla girdi-çıktı ilişkisine 
sahiptir. Somut olarak tüm sektörlerden 
girdi alarak, turistlerden elde etmiş olduğu 
gelirlerin büyük kısmını yine onlara 
aktarır. Böylelikle ekonominin genel 
dengesine doğrudan, dolaylı ve uyarılmış 
etkiler yapar. Turizm sektörünün yaratmış 
olduğu doğrudan, dolaylı ve uyarılmış 
etkiler dünya ekonomisinin yaklaşık %10’u 
nu oluşturmakta olup, toplam istihdamda-
ki payı ise % 4,1 düzeyindedir (UNWTO, 
2015). Özlüce tüm dünyada üretilen her 
100 TL’lik üretimin 10 TL’si, her 100 işten 
4’ü turizm sistemi tarafından yaratılmak-
tadır. Bu durum ülkemiz için de benzer bir 
nitelik taşımaktadır.

Turizm ve Kastamonu
Kastamonu kalkınmada öncelikli iller 

arasında olmasına rağmen sürecin henüz 
başındadır. Kara ulaşımının yetersizliği, 
İnebolu limanının gümrüğe sahip gelişmiş 
bir limana dönüştürülememesi, demiryolu 
ulaşımının yokluğu ve coğrafi yapının 
elverişsiz oluşu gibi etmenler Kastamo-
nu’nun gelişimini engellemiştir. Geliş(e)
memişlik ve buna bağlı işsizlik nedeniyle 
Kastamonu göç veren illerin başında yer 
almıştır. Bu durum ildeki girişimleri olum-
suz yönde etkilemiş ve girişimler birkaç 
istisna dışında küçük ölçekli aile işletme-
lerinden öteye gidememiştir. Diğer yandan 
Kastamonu’nun sanayi ve ticaretten daha 
fazla turizm potansiyeline sahip olduğu-
na inanılmaktadır Zira Kastamonu aynı 
anda deniz, kış, yayla, inanç, tarih, av ve 
ekoturizm gibi türleri bir arada yapılabil-
diği ender coğrafyalardan birisidir. Fakat 
Kastamonu’nun bu potansiyeli günümüze 
kadar iyi değerlendirilememiş, ulusal 
ve uluslararası alanda yeterince tanıtı-
lamamış, marka bir varış noktası haline 
getirilememiştir.

Kastamonu’nun makûs kaderinin 
turizm ile değiştirebileceğine olan keskin 
inanç İl Valisi’nden, Belediye Başkanı’na, 
Sivil Toplum Kuruluşları Önderleri’nden, 
İş, Sosyal ve Kültürel Camia temsilcilerine 

kadar herkesin ilgi odağı olmasına yol 
açmıştır. Özellikle son üç yılda kat edilen 
mesafe oldukça anlamlıdır. Valilik ve Be-
lediye’nin yanı sıra iş dünyasının da kat-
kılarıyla başlatılan konak restorasyonları, 
sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve çevre 
düzenlemeleri kent merkezinde coşkulu 
bir hava estirir iken, merkezi yönetimin 
havaalanını bitirerek hizmete açması, 
Ilgaz Tüneli’nin yakın bir gelecekte trafiğe 
açılacak olması bu konudaki beklentilerin 
boşa çıkmayacağının en somut gösterge-
leridir. Hele hele geçtiğimiz ay hepimizin 
malumu olan ancak Türkiye çapında henüz 
yeni yeni tanınan Kastamonu Mutfağı’nın 
ülke temelinde en iyi üçüncü mutfak 
gösterilmesi, kente yönelik yoğun bir 
kültür turisti akınının da habercisi olarak 
değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte büyük kitleler 
halinde gelmesi umulan turistlerin istem 
ve beklentilerini aşan bir ürün ve hizmet 
kalitesini Kastamonu sunmaya hazır mı-
dır? sorusunun tüm ilgililerce yüksek sesle 
sorulması ve yanıtlanması gerektiğine 
inanılmaktadır. Zira turizm yalnızca eşsiz 
bir doğa, enfes yemekler ve somut kültürel 
mirastan oluşan bir ürün değildir. Hele 
hele, temel olarak hizmet niteliği taşıyan 
ve üretildiği andan tüketilen doğası turizm 
ürününü daha da karmaşık hale getirmek-
tedir. Bununla birlikte turizmin, temel ola-
rak kültürel nitelik taşıyan bir gereksinim 
olup, zorunlu gereksinimler karşılandıktan 
sonra talep edilen bir olgu olması O’na 
yönelik talebi de derinden etkilemektedir. 
Zira insanların sürekli yaşadıkları yerlerin 
dışına seyahat etmelerini gerektiren tu-
rizm gereksinimleri çok zaman ekonomik 
veya siyasal dalgalanmalarda en önce 
vazgeçilen olmaktadır. Bu nedenle turizme 
katılan bireylerin istem ve beklentile-
rinin karşılanması ile yetinilmeyip, bu 
beklentileri aşan düzeyde benzersiz bir 
tatil deneyimi sağlanarak bağlı konuklar 
kitlesi yaratılması gerekmektedir. Çünkü 
bu kırılgan yapı ancak böylesi bir çaba ile 
aşılabilecek ve turizmde başta ekonomik 
olmak üzere süreklilik sağlanabilecektir. 
Tatil deneyiminden koşulsuz bir memnuni-
yet ve doyum sağlayacak en önemli etmen 
ise iş görenlerin üstün başarımlarıdır. Bu 

Turizmin
Doğası ve Önemi
Yrd. Doç. Aydoğan AYDOĞDU
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi



başarımın ise iyi bir turizm eğitimi almış 
iş görenler tarafından sağlanabileceği 
konusunda geniş bir uzlaşı vardır

Turizm Fakültesi Kastamonu 
Turizminin Nitelikli Eleman 
Gereksinimini Karşılar mı?
Turizmde koşulsuz bir konuk memnu-

niyetinin ancak eğitimli işgörenler ile sağ-
lanabileceği gerçeği bu yazının da odağını 
oluşturmaktadır. Zira Kastamonu’yu ilçe 
ve beldeler de dâhil olmak üzere bir bütün 
olarak ziyaret edecek konukların memnun 
ayrılması, onlara hizmet eden işgörenlerin 
başarımlarına bağlı olduğu tartışmasız bir 
olgudur. Bununla birlikte Kastamonu’da 
ne ölçüde istenilen nitelikte bir ürün ve 
hizmet üretim ve sunumunu gerçekleştire-
bileceği üzerinde düşünülmesi ve çözümler 
üretilmesi gereken en önemli turizm me-
selesidir. Çünkü Kastamonu kadar güzel ve 
kendine has (özgün) nitelikleri olan on bin-
lerce rakip varış noktası vardır. İşte tam bu 
noktada gözler ilimizin merkezinde kurulu 
turizm fakültesine çevrilmektedir. Pekâlâ, 
Kastamonu Üniversitesi (KÜ)’ne bağlı Tu-
rizm Fakültesi sektörün beklediği nitelikte 
eğitimli işgücü sağlayabilecek mi? sorusu 
doğal olarak akıllara düşmektedir.

Bu sorunun yanıtını vermeden önce 
Türkiye’de turizm eğitiminin genel doğa-
sına (yapısına) kısaca bir değinmekte yarar 
görülmektedir.

Turizm Eğitiminin Doğası
Ülkemizde turizm eğitimi temel ola-

rak üç ana başlık altında incelenmektedir:
Yaygın turizm eğitimi
Mesleki turizm eğitimi
Örgün turizm eğitimi
Yaygın turizm eğitimi; halkın, 

turizmin sağlamış olduğu ekonomik, 
sosyal, kültürel, çevresel ve politik kaza-
nımlar konusunda, kitle iletişim araçları 
aracılığıyla eğitilmesini içeren bir yapıda 
sunulmaktadır. Bunun yanı sıra ilk ve orta 
dereceli okul müfredatlarında yer alan 
turizm eğitimi de “yaygın turizm eğitimi” 
çerçevesinde yürütülmektedir. Yaygın 
turizm eğitimi çok basit anlamda turizmin 
sağlamış olduğu (özellikle olumlu) etki-
lerin ön plana çıkarıldığı bir yaklaşımla 
sürdürülmektedir. Özlüce; yaygın eğitim 
aracılığıyla halkta turiste ve turizme 
yönelik olumlu bir tutum kazandırılması 
amaçlanmaktadır.

Mesleki turizm eğitimi ise; turizm 
işletmelerinin gereksinim duyduğu giriş 
kademesi elemanı yetiştirmeye yönelik 
temel bir eğitimdir. Amaç; görece hızlı 
sayılabilecek bir sürede sektörün gerek-

sinim duyduğu mutfak, servis, önbüro ve 
kat hizmetleri elemanları yetiştirmektir. 
Eğitimler kurs niteliğinde yürütülmekte-
dir. Günümüzde artık etkinlikte bulunma-
yan, ancak geçmiş dönemde önemli sayıda 
nitelikli eleman yetiştirmiş olan Turizm 
Geliştirme Vakfı (TUGEV)’nın düzenlemiş 
olduğu eğitimler bu çerçevede değerlen-
dirilmektedir. Diğer yandan günümüzde 
Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) anılan 
alanlarda mesleki eğitim vermekte olup, 
kursları başarılı bir biçimde bitirenler 
sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Örgün turizm eğitimi ise; Anadolu 
turizm ve otelcilik meslek liseleri, önlisas-
ns, lisans, yükseklisans ve doktora eğitimi-
ni içeren daha kapsamlı bir eğitimdir. 

Sayılan eğitim kurumları içerisin-
de yalnızca Anadolu turizm ve otelcilik 
meslek liseleri Kastamonu’nun gereksinim 
duyacağı giriş kademesi elemanlarını 
yetiştirmektedir. Önlisans eğitimi veren 
kurumlardan mezun olan bireylerin bir 
ölçüde, “özellikle de eğitim süreçlerinde” 
giriş kademesi görev tanımına düşen işleri 
yapmaları olağan olarak görülmektedir. 
Ancak önlisans eğitiminde asıl amaç 
resepsiyon şefi, rezervasyon şefi, kat şefi 
vb. giriş kademesi yönetim ile ilişkilendiri-
lebilecek görevlere yönelik uygun yönetici 
adayları yetiştirilmesidir. Uygulanan müf-
redatın bu amaca yönelik olması, eğitim 
gören öğrencilerin bu konudaki farkında-
lıkları mezuniyet sonrası giriş kademesi 
görevlerin boş kalmasına yol açmaktadır. 

Diğer yandan dört yıllık lisans eğitimi 
veren Fakülte ve Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulları, mezunlarına üç 
temel beceriyi kazandıracak biçimde örgüt-
lenmişlerdir. Bunlar çok yalın olarak:

Teknik beceriler
İnsan ilişkileri becerisi ve,
Kuramsal beceriler olarak sıralana-

bilir. 
Böylesi bir eğitim yaklaşımı daha çok 

ara kademe (önbüro müdürü, yiyecek ve 
içecek müdürü, seyahat acentesi müdürü, 
eğlence işleri müdürü vb.) ve daha üst 
kademe örneğin genel müdür yardımcısı ve 
genel müdür yetiştirmeye odaklıdır. Lisans 
eğitimi ayrıca lisansüstü eğitimi ve dolaylı 
olarak da turizm eğitimi verecek gelecek 
nesil öğretim elemanlarını da yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. Ayrıca kamunun turizm 
ile ilişklendirilebilecek tüm kurumlarına 
gereksinim duyulan eleman ve yönetici 
adayları da dört yıllık turizm eğitim prog-

ramlarından yetişmektedir.
Lisansüstü programlar öncelikle tu-

rizm alanında tam bir uzmanlık hedefleyen 
bireylere yönelik hazırlanmış program-
lardır. Yükseklisans ve doktora eğitimini 
içerir.

Anlatılan ışığında KÜ, Turizm Fakül-
tesi sektörün beklediği nitelikte eğitimli 
işgücü sağlayabilecek mi? sorusuna verile-
cek yanıt daha da anlamlı olacaktır. 

Bu sorunun yanıtı hem evet, hem 
de hayırdır. Evet, çünkü; turizm fakül-
tesi turizm olgusunun bilimsel olarak 
okutulduğu bir eğitim kurumudur. Dahası 
2015-2016 eğitim öğretim yılında açılan 
programla lisansüstü eğitim de vermeye 
başlamıştır. Ancak KÜ, Turizm Fakültesi 
öncelikli olarak turizm siteminde yer alan 
ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence, 
tur operatörlüğü ve acentecilik, araç kirala-
ma vb. işkollarında etkinlik gösteren işlet-
melere yönetici adayları yetiştirmek üzere 
açılmış bir eğitim kurumudur. Kastamo-
nu’da ise 1 yöneticiye karşı giriş kademesi 
olarak nitelenen garson, aşçı yardımcısı, 
resepsiyonist, kat hizmetleri görevlisi ve 
benzeri görevler için en az 100 elemana 
gereksinim duyulmaktadır. Nitekim gerek 
bu satırların yazarının yapmış olduğu alan 
araştırması, gerek KÜ, Turizm Fakülte-
si tarafından düzenlenen “Kastamonu 
Turizmcileri Problemlerine Çözüm Arıyor” 
çalıştayı, gerekse de İŞKUR Kastamonu 
wmüdürlüğü‘nün yürüttüğü araştırmalar 
turizm alanında il çapında giriş kademesi 
elemanına hala çok sayıda gereksinim 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu durumda ne yapmalı sorusunun en 
yalın ve gerçekçi yanıtı “Kastamonu’ya çok 
acil bir Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek 
Lisesi kuruluşunun sağlanmasıdır”. Zira 
önerilen okulda:

Kastamonulu gençlerimiz eğitim 
görecekler,

Kökleri burada olduğu gibi gelecekle-
rini de burada inşa edecekler,

Gerek eğitim sürecinde, gerekse de 
eğitim sonrasında Kastamonu’da turizm 
işletmelerinde çalışacaklardır. Böylece 
dışarıdan gelen TUREM ve Fakülte öğren-
cileri gibi mezun olduktan hemen sonra 
kaçıp Akdeniz veya Ege’ye gitmeyecekler-
dir. Bununla birlikte Kastamonu hane hal-
kından bireylerin alacağı turizm eğitimi, 
kentimizdeki turizm farkındalığının daha 
da güçlenmesine de hizmet edecektir.



TOBB İl Kadın Giri-
şimciler Kurulu İcra 
Komitemiz, Deniz-
li’de gerçekleştirilen 

“Girişimci Kadınlar Zirvesi”ne 
katıldı.

12-13 Mart 2016 tarihinde 
Denizli’de düzenlenen “Giri-
şimci Kadınlar Zirvesi”, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Sema Ramazanoğlu’nun katı-

lımı ile gerçekleşti.
Toplantıya TOBB İl Kadın 

Girişimciler Kurulu İcra Ko-
mitesi Başkanı Hilal Keskin, 
İcra Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Muazzez Muhsiroğlu, İcra 
Kurulu üyeleri Huriye Çağla-
yan, Asuman Eski ve Odamız 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Nuran Şenoğlu katıldı.

Kadın girişimcilerimiz
zirveye katıldı



Yönetim 
Kurulumuzun
haftalık toplantısı

Her hafta düzenli 
olarak toplanan ve 
gündemindeki konu-
ları karara bağlayan 

Oda Yönetim Kurulumuzun 16 
Şubat’taki toplantısına Meclis 
Başkanımız Kadir Tonbul da 
katıldı. 

Yönetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, Meclis 
Başkanımız Kadir Yüksel Ton-
bul, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcılarımız Can Gürol ve 
Doğan Ünlü, Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz M. Feyyaz 
Pattabanoğlu, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Burak İzbeli, Genel 
Sekreterimiz Mustafa Elmas 
ve Genel Sekreter Yardımcı-
mız Adil Levent Baş’ın katılı-
mı ile yapılan toplantıda gün-
dem maddeleri görüşülerek 
karara bağlandı.



KASİAD tarafından bu 
yıl ilki düzenlenen 
“Kastamonu Sanayi ve 
İş Dünyası Zirvesi”nde 

(KASTEXPO) Odamızı, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız 
Doğan Ünlü ve Yönetim Kurulu 

Üyemiz Mehmet Civelekoğlu 
temsil ettiler. 

Zirve bitiminde KASİAD 
tarafından verilen katılım pla-
ketine karşılık Odamız da bir 
plaket sundu.

KASTEXPO’ya ve 
EMİTT’e katıldık.

İstanbul Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzen-
lenen 20’nci Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve 

Seyahat Fuarı’na (EMITT) katı-
larak ilimizin tanıtımına katkı 
verdik.

28-31 Ocak tarihleri arasın-
da gerçekleşen fuarda vatan-
daşların büyük ilgi gösterdiği 
Kastamonu standında yöresel 
ürünlerle birlikte turizm po-
tansiyelinin anlatıldığı görsel 
materyaller yer aldı. 



Y
önetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, 
Kastamonu Kalkınma 
Vakfı’nın (KKV) genel 

kurul öncesi düzenlenen ye-
meğe katıldı. 

Vali Şehmus Günaydın, 
Belediye Başkanı Tahsin 
Babaş, Garnizon Komutanı 
J.Tuğgeneral Faruk Bal, İl Jan-
darma komutanı J.Albay Ser-
dar Güngör, Türkiye Atletizm 
Federasyonu Başkanı Fatih 

Çintimar, Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen ve 
federasyon yetkilileri ile KKV 
Yönetim Kurulu üyelerinin yer 
aldıkları yemekte gündemin 
ağırlıklı konusu spor turizmi 
oldu.

İstanbul’da faaliyetini 
sürdüren ve Kastamonulu 
işadamlarımızı bünyesinde 
barındıran KASİAD’ın tem-

silcileri Odamızı ziyaret ederek 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan ile görüştüler. 

KASİAD Genel Başkanı 

Ayhan Aslan ve Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mehmet Umur’u 
Odamızda ağırlamaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getiren 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Arslan, “KASİAD’ın başarılı 
çalışmalarını takdir ve tebrik 
ediyoruz” dedi.

Aslan ve Umur’u ağırladık



Spor turizminde 
büyük adım

O
da Başkanımız Sel-
çuk Arslan, 7 Şubat 
tarihinde ilimizde 
yapılan 2016 Avrupa 

Şampiyon Kulüpler Kupası 
Kros Şampiyonası’nı izledi ve 
konuklarla ilgilendi.

Avrupa’nın 20 ülkesinden 

45 farklı takımın katıldığı 
2016 Avrupa Şampiyon Kulüp-
ler Kupası Kros Yarışları, Kadı 
Dağı’ndaki kros parkurunda 
Genç Erkek, Genç Kadın, Bü-
yük Erkek, Büyük Kadın kate-
gorilerinde toplam 243 sporcu 
ve 105 idarecinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.



O
damızın kültür ve sa-
nata verdiği değerin 
sonucu olarak spon-
sor olduğu “Arna-

vutoğlu Ali Pehlivan” tiyatro 
gösterisi gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan ve Meclis 
Başkanımız Kadir Yüksel 
Tonbul’un davetleri ile ger-
çekleşen tiyatro gösterisine 
İl Emniyet Müdürü, İl Kültür 
ve Turizm Müdürü, Turizm 

Fakültesi Dekanı, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü, Ptt 
Başmüdürü, Ticaret İl Müdür 
Vekili, Yönetim Kurulumuz, 
Meclisimiz, Oda personelimiz 
ve misafirler katıldı.

Tiyatro gösterisi sonrasın-
da Başkanımız Selçuk Arslan 
ile İl Kültür ve Turizm Müdü-
rü kulise giderek oyuncuları 
tebrik etti ve başarılarının 
devamını diledi.

Kültür ve sanatsal 
faaliyetlerin 
destekçisiyiz



İlimizdeki ekoturizm işlet-
meleri Odamızın uygulaya-
cağı projede bir araya gele-
rek işbirliğine gidecekler.

Oda Başkanımız Arslan yap-
tığı açıklamada “İşletmelerin 
büyüme ve rekabet edebilirlik 
kazanmalarının bir yolu da aynı 
sektördeki işletmelerin ortak 
projelerde işbirliği yapmaların-
dan geçiyor” dedi. 

Odamız ile ilimizde ekotu-
rizm alanında faaliyet gösteren 
Gölköy Yaşam Resort, Emirbey 
Çiftliği, İksir Resort Town, 
Çömlekçiler Atlı Turizm işlet-
meleri ortak projede bir araya 
geliyorlar. 

İşletmeleri temsilen Oda-
mızdaki toplantıda buluşan 
Hakkı Güngör, Nihal Gül, Ab-
dullah Öztap ve Levent Bıyıklı; 
KATSO’nun hayata geçireceği 
projede işbirliği yapma kararı 
aldılar. 

Aynı sektördeki işletme-
lerin işbirliği yaparak sinerji 
yaratmalarına somut bir örnek 
olacağının ifade edildiği proje 

kapsamında hipotermi, hipote-
rapist ve seyis eğitimi ulusal ve 
uluslararası alanda üne sahip 
eğitimciler tarafından verilecek. 
Ekoturizm işletmelerini işbirliği 
içinde bir araya getirecek proje 
KATSO Genel Sekreter Yardım-
cısı Adil Levent Baş tarafından 
hazırlanacak ve yürütülecek.  

Arslan: “Oda ve özel sektör 
birlikteliğini ortak projelerle 

sürdürüceğiz” 
KATSO Yönetim Kurulu Baş-

kanı Selçuk Arslan vilayetimize 
ve bölgemize fayda sağlayacak 
projelerde Oda ile özel sektör 
birlikteliğini sürdürecekleri-
ni kaydettiği açıklamasında, 
“İşletmelerin büyümeleri ve re-
kabet edebilir özellik kazanma-
larının bir yolu da aynı sektörde 
faaliyet gösterdikleri işletmeler 
ile ortak projelerde bir ara-
ya gelmelerinden ve işbirliği 
yapmalarından geçiyor. Bu 
anlamda ekoturizm işletmeleri 
ile gerçekleştireceğimiz proje, 
diğer sektörlerdeki firmalara da 
örnek oluşturacak” dedi.   

Ekoturizmde işbirliği



Genel Sekreter Yardım-
cımız Adil Levent Baş 
ve Ticaret Sicil Müdü-
rümüz Barış Çağlayan, 

TOBB Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme Merkezi toplan-
tısına katıldılar.

 TOBB İkiz Kuleler Sosyal 
Tesisler Şefik Tokat Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen top-
lantıda “Mesleki Yeterlilik ve 
Belgelendirme” ile ilgili bilgi 
verildi.

“Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme”



Girişimcilik kurslarına devam
KOSGEB Kastamonu Hizmet 
Müdürlüğü işbirliğinde ger-
çekleştirdiğimiz girişimcilik 
kurslarını 2016 yılında da 
sürdürdük.

Ocak ayında sona eren 
kursumuzu başarıyla bitiren 
30 kursiyerimizi daha iş haya-
tıyla buluşturmanın sevincini 
yaşadık.

Girişimcilik kurslarını 
2016 yılında da 
sürdürdük.

O
da Başkanımız Sel-
çuk Arslan ve Genel 
Sekreter Yardımcımız 
Adil Levent Baş, İl 

İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu’nun Ocak ayı toplantısı-
na katıldılar.

Vali Şehmus Günaydın 
başkanlığında İl Genel Mec-
lis toplantı salonunda yapılan 
Ocak ayı toplantısında İŞKUR 
İl Müdürlüğü temsilcisi; 2015 

yılı faaliyetleri, İl İstihdam ve 
Mesleki Eğitim Denetim Ku-
rulu tarafından gerçekleştiri-
len denetimler hakkında bilgi 
verdi.

İl İstihdam ve Mesleki Eği-
tim Kurulu Ocak ayı toplantısı, 
8 maddelik gündemin görüşül-
mesinin ardından kurul üye-
lerinin görüş ve önerilerinin 
alınması ile sona erdi.

Amacımız İstihdam
İŞKUR, İl İstihdam 
ve Mesleki Eğitim 
Denetim Kurulu 
tarafından 
gerçekleştirilen 
denetimler hakkında 
bilgi verdi.



Kastamonu 
OSB büyümeyi 
sürdürüyor

Y
önetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, 
Kastamonu Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB) 

Ocak ayı yönetim kurulu top-
lantısına katıldı.

Kastamonu OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Vali Şehmus 
Günaydın başkanlığında ger-
çekleştirilen toplantıya Yöne-

tim Kurulu Başkan Vekili Oda 
Başkanımız Arslan yanısıra 
yönetim kurulu üyeleri Enüs 
Koç ve Eren Vural katıldı. 

Parsel tahsis talebinde 
bulunan firmaların sunumla-
rının dinlenmesinin ardından 
diğer gündem maddelerinin 
görüşülmesi ile toplantı sona 
erdi.



Üyelerimiz Odamızı 
ziyaret etti

Eski ve Yeni Küçük 
Sanayi’de faaliyetlerini 
sürdüren üyelerimiz, 
Meclis üyelerimiz Sel-

çuk Yılmaz ve İhsan Kaşgil ile 
birlikte Odamızı ziyaret ettiler.

Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan ile görüşen 
esnaflarımız, iş kolları ile ilgili 
konular üzerinde görüşlerini 
aktardılar.



TOBB hazırlık toplantısı
Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Arslan, üyesi 

olduğumuz “TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi” 

hazırlık toplantısına katıldı.

Özendi’ye

nezaket ziyareti

Y
önetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan 
ve Meclis Başkanımız 
Kadir Yüksel Tonbul, 

Karayolları 15.Bölge Müdürlü-
ğü görevine atanan Hüsamettin 
Özendi’ye hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundular.



Minik misafirlerimiz

Kastamonu İl Genel 
Meclis Üyesi Mehmet 
Ataş ve İhsangazi İl 
Genel Meclis Üye-

si İlhan Bozahmet Odamızı 
ziyaret etti. 

Yönetim Kurulu Baş-

kanımız Selçuk Arslan’la 
gündemdeki konular üzerine 
görüş alışverişinde bulunu-
lan toplantıya Genel Sekreter 
Yardımcımız Adil Levent Baş 
da katıldı.

İGM üyeleri ile görüş alışverişi

Bahçeşehir Koleji’nin 
Anasınıfı öğrencileri 
Odamızı ziyaret etti-
ler. Konuklarını kapı-

da karşılayan Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan, öğrencilere 
odamızı gezdirerek meslek 
dalları hakkında bilgi verdi.



Y
önetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, 
Odamızı ziyaret eden 
Emirbey Atlı Turizm 

ve Doğal Yaşam Köyü yetkilisi 
Nihal Gül ile görüştü. 

Genel Sekreter Yardımcımız 
Adil Levent Baş’ın da katıldığı 
görüşmede Gül, projeleri hak-
kında Oda Başkanımız Arslan’a 
bilgi verdi.

Konu “Atlı Turizm”

Prof. Dr. Ahmet Maran-
ki ve beraberindeki 
heyet, Oda Başkanı-
mız Selçuk Arslan’ı 

makamında ziyaret etti.
Yeni açmış olduğu işlet-

mesinde üretimine başladığı 

helva, lokum, reçel ve kestane 
şekerinin tanıtımını yapan 
Prof. Dr. Maranki’ye  Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan ilimizin tanıtımına ve 
ekonomisine yaptığı katkılar-
dan dolayı plaket takdim etti.

Prof. Dr. Maranki’den ziyaret



“Simit Arabam 
Engel Tanımam”

Kastamonu Belediye-
si’nin engelli vatandaş-
larımızın istihdamına 
yönelik hayata geçirdi-

ği “Simit Arabam Engel Tanı-
mam” projesinin açılış törenine 
katıldık. 

Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan ve Meclis 
Üyemiz Mehdi Yenikomşuoğlu 
aynı programda yer alan, Be-
lediye tarafından sokak hay-
vanlarına yönelik projenin de 
açılışına eşlik ettiler.



Turizmci akademisyenleri 
ağırladık

Kastamonu Üniversitesi Tu-
rizm Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Saim Ateş ve beraberin-
deki akademisyenler Oda-

mızı ziyaret ederek, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan ile görüş-
tüler.

İlimizde turizmin gelişmesi için 
görüş alışverişinde bulunulan ziya-
retin sonunda Prof. Dr. Ateş, Odamı-
zın da katkı verdiği 1. Uluslararası 
Türk Dünyası Turizm Sempozyu-
mu’nun ardından çıkan kitabı Oda 
Başkanımız Arslan’a sundu.  

TGRT’de

“Ekonomi Dosyası”

Y
önetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, 
“Müşerref Kahvecioğlu 
ile Ekonomi Dosyası” 

adlı program çekimlerini yap-
mak üzere ilimize gelen Müşer-
ref Kahvecioğlu ve TGRT Genel 

Koordinatörü Can VURAL ile 

Odamızda görüştü. 

Röportaj sonrasında Oda 

Başkanımız Arslan, konukları-

na Meclis salonumuzu gezdirdi 

ve bilgi verdi.



M
illiyet Gazetesi 
Yazı İşleri Ko-
ordinatörü Eren 
Aka ve Reklam 

Müşteri Temsilcisi Bahar Ay-
dın odamızı ziyaret etti. 

Odamızda ağırlamaktan 

duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Selçuk Arslan, Aka 
ve Aydın ile görüş alışverişin-
de bulundu. 

Kastamonu Üniversi-
tesi Fen Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü 
akademisyenleri Oda-

mızı ziyaret ederek Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan ile görüştüler.

 Tarih Bölümü Başka-
nı Doç. Dr. Mehmet Serhat 

Yılmaz, Prof. Dr. Olcobay 
Karatayev, Yrd. Doç. Dr. Ercan 
Çelebi ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Öğreten’den oluşan heyet; Oda 
Başkanımız Arslan’a “1. Ulus-
lararası Türkiye-Azerbaycan 
Münasebetleri Sempozyumu” 
hakkında bilgi verdiler.

Milliyet Gazetesi'nden 
odamızı ziyaret



Kırkdirekli Uluslara-
rası Öğrenci Derneği 
Başkanı Faruk Arslan 
ve Başkan Yardımcısı 

Mehmet Tursun Odamızı ziya-
ret ettiler.

İlimizde yapılan etkinlik-
lere verdiğimiz katkımızdan 
dolayı teşekkür eden Arslan ve 
Tursun, Oda müzemizde sergi-
lenmek üzere Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan’a 
“Çarık” hediye ettiler. 

“Çarık” hediye edildi

Y
önetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, 
“Hüma Hatun Konağı”-
nın açılışına katıldı. 

Kastamonu Belediyesi tarafın-
dan restore edilerek şehrimiz-

deki kadınların kullanımına 
tahsis ettiği konak, “Eğitim ve 
Kültür Evi” olarak 8 Mart Dün-
ya Kadınlar gününde kullanıma 
açıldı.

Eğitim ve Kültür Evi



Garanti Bankası, Kas-
tamonu Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkan-
lığı’yla, oda üyelerine 

uygun vade ve faiz oranlarıyla 
avantajlı kredi sağlamak üzere 
anlaşma imzaladı. Garanti 

Bankası adına Kastamonu 
Şube Müdürü Kemal Alp ile 
Kastamonu Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Arslan’ın 10 
Mart 2016 tarihinde imzala-
dığı anlaşma sayesinde; odaya 
kayıtlı üyeler Garanti’nin kre-

di paketlerinden ve yenilikçi 
ürünlerinden uygun koşullarla 
faydalanabilecek. Üyeler, ken-
dilerine sunulan özel fırsatlar 
dahilinde, ihtiyaç duydukları 
krediyi Garanti Bankası’ndan 
alabilecek. 

Garanti Bankası’ndan Kastamonu’daki 
işletmelere avantajlı kredi!..

“Seyyah Gözüyle Kastamonu”

Kastamonu Üniversitesi 
akademisyenlerinden 
Yrd. Doç. Dr. Fahri 
Maden “Seyyah Gözüy-

le Kastamonu” isimli kitabını 
tanıtmak için odamızı ziyaret 
etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, kaleme aldığı ki-
tabın ilimizin tanıtımına katkı 
sunacağını kaydettiği Maden’e 
teşekkür etti ve çalışmalarının 
devamını diledi.



O
da Başkanımız Arslan, 
TOBB Başkanı Hisarcık-

lıoğlu’nun liderliğinde oda 
ve borsa başkanlarıyla 

birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Başbakan Yıldırım ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Tüfenkçi ile düzenle-

nen istişare toplantılarına katıldı.

İstişare toplantılarını “Ülkemiz 
için son derece hayırlı oldu” sözle-

riyle değerlendiren Arslan; “Türk iş 
dünyası olarak dur durak bilmeden 
üretmeye, ülkemizi kalkındırmaya 
ve demokrasiye sahip çıkmaya 
devam edeceğiz” dedi

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun liderliğinde 
oda ve borsa başkanlarıyla birlik-

te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkçi ile düzenlenen istişare 
toplantılarına katıldı.

Oda ve borsa başkanları önce 
TOBB’da buluştu

TOBB’a bağlı oda ve borsaların 
başkanları Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile istişare toplantı-
sı öncesinde TOBB İkiz Kuleler’de 
bir araya geldi. TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin de ka-

tıldığı toplantının ardından otobüs-

lerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 
hareket edildi.

“Devletimizden yana olmaya 
devam edeceğiz”

Oda Başkanımız Arslan’ın da 
aralarında bulunduğu 81 ilden 
gelen oda ve borsa başkanları, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ile düzenlenen istişare top-

lantısında TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ağzından “TOBB 
ve Oda-Borsa camiası olarak, dün 
olduğu gibi yarın da, demokrasi-

Arslan, Ankara’da “İstişare” 
toplantılarına katıldı

“Ülkemiz için 
son derece 
hayırlı oldu”



den, milletimizden, devletimizden 
yana olmaya devam edeceğiz” mesajı 
verdiler. 

“Hiçbir kesintiye uğramadan yola 
devam etmek azmindeyiz”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu öncülüğündeki oda ve borsa 
başkanları, Cumhurbaşkanlığı ziyare-

tinin ardından Başbakanlığa geçerek 
Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret 
ederek istişarede bulundular. 

Oda ve borsa başkanları adına 
konuşan Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizin 
tüccar, sanayici ve üreticileri olarak, 
daha güçlü bir ekonomi için, hiçbir ke-

sintiye uğramadan yola devam etmek 
azmindeyiz” dedi. 

Arslan: “Üretmeye, ülkemizi 
kalkındırmaya ve demokrasiye 

sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı, Başbakan, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı ile ger-
çekleştirdikleri istişare toplantılarını 
“Ülkemiz için son derece hayırlı oldu” 
sözleriyle değerlendiren Arslan; “Türk 
iş dünyası olarak dur durak bilmeden 
üretmeye, ülkemizi kalkındırmaya ve 
demokrasiye sahip çıkmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Oda Başkanımız Arslan Anka-

ra’daki toplantılarda ilimizi Kastamonu 
Ticaret Borsası ile Tosya, Taşköprü 
ve İnebolu ticaret ve sanayi odaları ile 
birlikte temsil ettiklerini dile getirdi.

 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
liderliğinde geçtiğimiz hafta Perşem-

be günü Ankara’da gün boyu devam 
eden program hakkında bilgi veren 
Arslan, “Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkçi’nin katıldığı TOBB’da-

ki toplantının ardından Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 
ve ardından da Sayın Başbakanımız 
Binali Yıldırım’ı ziyaret ettik. Sayın 
Cumhurbaşkanımız, darbeye teşeb-

büs gecesi darbe karşıtı ilk açıklama-

yı yapan sivil toplum kuruluşu olan 
TOBB’a, Başkanımız Hisarcıklıoğ-

lu’nun şahsında teşekkür etti” dedi. 

Başbakan Yıldırım’ın da, kararlı 
duruşundan dolayı iş dünyasını tebrik 
ettiğini kaydeden Arslan, “Sayın Baş-

bakanımızın da ülkemizin geleceğine 
dair yaptığı moral verici konuşması, 
hepimizin motivasyonunu bir kat daha 
artırdı” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, günün son istişare top-

lantısında yine Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkçi ile bir araya 
geldiklerini kaydederek, “Toplantıda 
söz alan oda ve borsa başkanları 
Sayın Bakanımıza görüşlerini iletme 
olanağı buldular. Ülkemiz için son 
derece hayırlı sonuçlar verecek bir 
toplantılar zincirine imza atıldığını 
söylemek istiyorum. Türk iş dünyası 
olarak dur durak bilmeden üretmeye, 
ülkemizi kalkındırmaya ve demokra-

siye sahip çıkmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.



Değerli basın mensupları;

K
astamonu Ticaret ve Sa-

nayi Odası yönetim kurulu 
olarak karşınızdayız.

Türkiye’de özel sektö-

rün tamamını temsil eden TOBB 
ve 365 Oda-Borsa olarak 81 İl’de, 
bu ortak açıklamayı aynı anda 
yapıyoruz.

15 Temmuz gecesi milletimiz 
milli kurumlarımız, demokrasimi-
ze kasteden alçakça bir saldırıyı 
önlemiştir. Halkımız sandığa ve 
demokrasiye sahip çıkmıştır.

Darbe girişimi haberleri ortaya 
çıktığı gece, Birliğimiz Oda-Borsa 
camiası olarak tepkimizi ilk anda 
ortaya koyduk.

Bu hain kalkışmanın başarı-
sızlığa uğraması, Türk milletinin 
birlikte duruşu, kararlı tutumu ve 
demokrasiye sahip çıkma iradesiy-

le mümkün olmuştur.

Ülkemizin bütün kurumlarının, 
siyasi partilerimizin, sivil toplumun, 
basın kuruluşlarımızın, demokrasi-
yi sahiplenmiş olmasından herkes 
büyük bir mutluluk duymalıdır.

Demokrasi düşmanlarına karşı 
iktidarı ve muhalefetiyle siyasi 
partilerimizin ve siyasetçilerimi-
zin gösterdiği birlik, beraberlik ve 
kararlı duruş, en büyük takdiri hak 
etmiştir.

Başta Sayın Cumhurbaşkanı-
mız, Meclis Başkanımız, Başba-

kanımız ve Meclisteki tüm siyasi 
partilerimizi, cunta heveslileri kar-
şısındaki dik duruşlarından dolayı 
yürekten kutluyoruz.

Gözü dönmüş darbecilerin 
saldırılarına büyük bir sebatla dire-

nen, böylece Gazi unvanını bir kez 
daha hatırlatan Meclisimizle gurur 
duyuyoruz.

DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZ, 
MİLLİ İRADE GÜCÜMÜZ, 

KARDEŞLİĞİMİZ GELECEĞİMİZ



Bu darbe girişimi karşısında 
direnen, tavır sergileyen her-
kese, başta kahraman emniyet 
görevlilerimize ve TSK’nın 
şerefli mensuplarına, gönül do-

lusu teşekkür ediyoruz. Onlara 
minnettarız.

Ama en çok, darbecilerin 
silahları karşısında kahraman-

ca direnen milletimizin azim ve 
cesaretiyle kıvanç duyuyoruz.

Bizler, gücünü sandıktan, 
yetkiyi milletten almayan bir 
irade istemiyoruz. Ülkemiz için 
demokrasi dışında bir seçenek 
de görmüyoruz.

Ordu içinde örgütlenmiş 
bu terörist çetenin tamamen 
ortaya çıkartılmasını ve ada-

let önünde hesap vermesini 
bekliyoruz.

Hayatını kaybeden kah-

raman şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, kıymetli ailelerine 
sabırlar, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Milletimiz onları daima 
minnetle ve rahmetle anacaktır.

Değerli Basın mensupları,

Allah’a şükür milletimizin 
sağduyusu, feraseti, cesaret ve 

Allah’ın yardımıyla bu belayı, 
bu fitneyi durdurduk.

Bu şerden, hem demokrasi-
mizi, hem de birlik ve beraberli-
ğimizi güçlendirerek çıktık.

Hepimiz demokrasi konu-

sunda toplumda sağlanan bu 
büyük mutabakatın değerini 
bilmeliyiz.

Şimdi çok daha güçlü 
olmak, birbirimize daha fazla 
sarılmak, birbirimizi daha fazla 
sevmek zorundayız.

Çünkü bizi biz yapan, bizi 
ayakta tutan, bizi millet yapan 
unsur budur.

Ülkemizi kaosa sürüklemek 
isteyenlerin tuzağına düşmeye-

ceğiz.

İş dünyası olarak daha 
fazla çalışma, üretme, istihdam 
sağlama zamanı diyoruz.

Geçmişte olduğu gibi, 
bugün de, yarın da TOBB ve 
365 Oda-Borsa olarak demok-

rasiden, milletimizden, devle-

timizden yana olmaya devam 
edeceğiz.

Ülkemizin birliğine, kar-
deşliğimize ve demokrasimize 
karşı olanların da karşısına 

dikileceğiz.

Özel sektör olarak, ülkemiz 
ve milletimiz için daha büyük 
bir azimle çalışacak ve Türki-
ye’yi büyük hedeflerine taşıya-

cağız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Mil-
letindir’’ sözünü hep aklımızda 
tutarak; ülkemiz için durmadan 
çalışmaya, üretmeye devam 
edeceğiz.

Yeterki birlik ve beraberli-
ğimizin kıymetini aklımızdan 
çıkarmayarak omuz omuza 
verelim. Yeterki birbirimizi 
sevelim, birbirimize inanalım, 
güvenelim.

Bu vesileyle halkın iradesi 
dışında hiçbir iradeyi tanımaya-

cağımızı, demokrasiden vaz-

geçmeyeceğimizi ve darbe giri-
şimlerini kabul etmeyeceğimizi 
bir defa daha vurguluyoruz.

Devletimiz ve ülkemiz var 

oldukça biz de varız. Demok-

rasi varsa hepimiz varız.
Allah, ülkemize ve milletimi-

ze bir daha böyle acılar yaşat-
masın.

Kamuoyuna saygıyla duyu-

ruruz.



Y
önetim Kurulu Başka-

nımız Selçuk Arslan, 
Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin (TOBB) 

organize ettiği “Türkiye’de 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Koordinasyon Kurulu” çalıştayı-
nın ilimizde yapılmış olmasının 
Kastamonu’nun tanıtımı açısın-

dan son derece faydalı olduğu-

nu kaydetti.

Oda Başkanımız Arslan, 
çalıştay kapsamında çok sayı-
da hükümet üyesi ile iş dün-

yası ve ulusal medya kuruluşu 
temsilcilerinin ilimizde bir araya 
geldiğini kaydettiği açıklama-

sında, “Kastamonu’nun tanıtımı 
açısından son derece faydalı 
olan bu toplantının ilimizde dü-

zenlenmesinden dolayı Sayın 

Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu 
başta olmak üzere TOBB cami-
asına teşekkür ediyoruz” dedi.

KATSO Başkanı Arslan, 
“Sayın bakanlarımız, TOBB 
Başkanımızla birlikte TOBB’un 
tüm üst düzey yetkilileri ve 
çeşitli iş dünyası örgütlerinin 
temsilcileri iki gün süresince 
ilimizde oldular. Üyesi olduğu-

muz çatı birliğimiz TOBB’un 
düzenlediği bu organizasyonda 
biz de KATSO olarak elimiz-

den gelen gayreti göstermeye 
ve tanıtım başta olmak üzere 
ilimizle ilgili verileri konuklarımı-
za paylaşmaya çaba harcadık” 
açıklamasında bulundu.  

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Koordinasyon Kurulu ilimizde yapıldı

Arslan:

“TOBB’a teşekkür 
ediyoruz”



T
OBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu yaptığı 
konuşmada kurulduğu 
günden bu yana YOİKK 

toplantılarına katıldığını, bugün-

kü iradeyi daha önce görme-

diğini ifade ederek “Yaklaşık 
3 yıldır buzdolabında duran 

YOİKK’in ilk defa siyasi iradey-

le bir araya gelerek çözümler 
nasıl üretilebilir ve özellikle reel 
sektörün mikro anlamdaki prob-

lemlerin çözümü noktasında, 
hükümetimizin gösterdiği irade, 
beni umutlandırdı” dedi.

 Hisarcıklıoğlu, kendilerinin 
bu yol haritası doğrultusunda 
katkı sağlamaya devam ede-

ceklerini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı 
Elvan da, toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, reformların 
merkezinde ekonomi, yatırım 
ortamının iyileştirilmesi ola-

cağını belirterek, önümüzdeki 
dönemde de bu çerçevede 
çalışmaları sürdüreceklerini 
ifade etti. 

 Yatırım ortamının iyileşti-
rilmesine yönelik şubat ayında 
da bir toplantı yaptıklarını ha-

tırlatan Elvan, şunları kaydetti: 
“Şubat ayında yapılan toplan-

tıda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD, 
TİM, YASED ve DEİK ile bir 
araya gelip yatırım ortamının 
iyileştirilmesine yönelik alın-

ması gereken önlemleri, kendi 
tarafları açısından belirlemesi 
ve bir sonraki toplantıda bun-

ların tarafımıza sunulmasını 

istemiştik. Bu çerçevede 
ilgili sivil toplum kuruluşlarımız 
gerekli çalışmalarını yaptılar. 
Bugün bize kapsamlı bir sunum 
gerçekleştirecekler.”

 Yatırım ortamının iyileşti-
rilmesine yönelik sivil toplum 
kuruluşları tarafından hazırla-

nan öneri setlerinin ilgili bakan-

lıklar ve bakanlara dağıtıldığını 
ve bakanlıkların gerekli incele-

melerde bulunduğunu anlatan 
Elvan, yaptıkları toplantı ile 
hazırlanmış olan somut teklifle-

rin bir çoğunu nihai hale getire-

ceklerini söyledi. 

 Elvan, “Bu çerçevede 
özellikle iş ve yatırım ortamının 
iyileştirilmesine yönelik somut 
bir adımı birlikte atmış olaca-

ğız” dedi.

Toplantıda, Kastamonu Va-

lisi Şehmus Günaydın, Kasta-

monu Belediye Başkanı Tahsin 
Babaş, Kastamonu Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Selçuk 
Arslan ve Kastamonu Ticaret 
Borsası Başkanı Sedat İşeri, 
Başbakan Yardımcısı Lütfi 
Elvan’a günün anısına hediye 
takdim etti.

Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi 

Koordinasyon 
Kurulu’nun (YOİKK) 

64. hükümet 
döneminde bakanlar 

düzeyinde yapılan 
ikinci  toplantısına 
TOBB Başkanı M. 

Rifat Hisarcıklıoğlu da 
katıldı.

 Hisarcıklıoğlu ilimizdeydi



Y
atırım Ortamının İyileştiril-
mesi Koordinasyon Kuru-

lu’nun (YOİKK) 64. hükümet 
döneminde bakanlar düze-

yinde yapılan ikinci toplantısı ilimizde 
gerçekleştirildi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafından organize edilen ve 
Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan 
başkanlığında basına kapalı olarak 
gerçekleştirilen çalıştaya; İçişleri Ba-

kanı Efkan Ala, Maliye Bakanı Naci 
Ağbal, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Fatma Güldemet Sarı, AB Bakan 
Yardımcısı Ali Şahin, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-

nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik 
Yavuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Ol-
pak, Türk Sanayicileri ve İşadamları 

Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardım-

cısı Ali Koç, Uluslararası Yatırımcılar 
Derneği (YASED) Başkanı Ahmet 
Erdem ve Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad 
Vardan iştirak etti. 

İlimizin talepleri dile getirildi

Başbakan Yardımcısı Elvan 
başkanlığında hükümet üyeleri ve iş 
dünyası temsilcilerinin katılımları ile 
Ilgaz’da düzenlenen “Yatırım Orta-

mının İyileştirilmesi Koordinasyon 
Kurulu” toplantısı, ilimizin tanıtımının 
yapıldığı ve taleplerinin dile getirildi-
ği bir ortamı da beraberinde getirdi.

Akşam yemeklerinde bakanlar 
ve TOBB heyetiyle bir araya gelme 
şansı yakalayan il temsilcilerimiz, 
vilayetimizin hükümet ve iş dünya-

sından beklentilerini tüm detaylarıyla 
dile getirdiler.

Vali Şehmus Günaydın, Belediye 

İş dünyasının gözü 3 gün 
boyunca ilimizdeydi



Başkanı Tahsin Babaş, Mil-
letvekili Murat Demir, KATSO 
Başkanı Selçuk Arslan, Ticaret 
Borsası Başkanı Sedat İşeri 
başta olmak üzere ilimizin si-
yaset, bürokrasi ve sivil toplum 
örgütü temsilcileri hükümet 
üyelerini, iş dünyası temsilci-
lerini ve üst bürokratları Cuma 
akşamından itibaren Ferko 
Ilgaz Mountain Resort&Otel’de 
karşıladılar. 

İzbeli Çiftliği ve Uğurlu 
Konakları’nda akşam yemeği   

Hükümet üyeleri ve iş 
dünyası temsilcileri ile ilimiz 
temsilcileri Cuma akşamı İzbeli 
Çiftliği’ndeki akşam yemeğinde 
bir araya geldiler. Başbakan 
Yardımcısı Lütfi Elvan, Maliye 
Bakanı Naci Ağbal, TOBB Baş-

kanı Rifat Hisarcıklıoğlu, YA-

SED Başkanı Ahmet Erdem’in 
katıldığı akşam yemeğinde Yö-

netim Kurulu Başkanımız Sel-
çuk Arslan ve Ticaret Borsası 
Başkanı Sedat İşeri ilimizle ilgili 
talepleri dile getirdiler.

Cumartesi akşamı Uğur-
lu Konakları’nda verilen ak-

şam yemeğine ise Başbakan 
Yardımcısı Lütfi Elvan, İçişleri 
Bakanı Efkan Ala, Maliye Ba-

kanı Naci Ağbal, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Süley-

man Soylu, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Fatma Güldemet Sarı, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-

lent Tüfenkçi, İçişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Selami Altınok ve 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-

lıoğlu katıldılar.

Vali Şehmus Günaydın 
ve Belediye Başkanı Tahsin 
Babaş’ın birer konuşma ya-

parak vilayetimiz hakkında 
bilgi verdikleri toplantıda Oda 
Başkanımız Arslan ve Ticaret 
Borsası başkanı Sedat İşeri 
ilimiz iş dünyasının taleplerini 
konuklara aktardılar. 

Arslan: “Sıcak bir diyalog 
ortamı yakaladık”

“Yatırım Ortamının İyileşti-
rilmesi Koordinasyon Kurulu” 
toplantısının Ilgaz’da yapılma-

sının ilimizin tanıtımı ve talep-

lerinin ifade edilmesi yönünden 
son derece faydalı olduğunu 
kaydeden Kastamonu Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Sel-
çuk Arslan, “Sayın bakanları-
mız ve iş dünyası temsilcileri ile 
sıcak bir diyalog ortamı yaka-

ladık” dedi. Toplantı molala-

rında ve akşam yemeklerinde 
hükümet üyeleri ve iş dünyası 
temsilcileri ile bir araya geldik-

lerini kaydeden KATSO Baş-

kanı Arslan, “Valimiz, belediye 
başkanımız, milletvekilimiz ile 
birlikte ilimizin tanıtımını, Kas-

tamonu misafirperverliği içinde 
başarıyla yaptık” değerlendir-
mesinde bulundu.

KATSO Başkanı Arslan, 
hükümet üyelerinin ilimize son 
derece sempati ile baktıklarını 
kaydederek, “Başbakan Yar-
dımcısı Sayın Lütfi Elvan’dan 
BAKAP’ın kurulmasını, turizm 
ve hayvancılık sektörleri başta 
olmak üzere ilimize yönelik 
yatırım teşviklerinin yeniden 
düzenlenmesini, kamu yatı-
rım ödeneklerinin artırılması 
taleplerinde bulundum. Sayın 
Başbakan Yardımcımız tüm 
taleplerimizi gayet olumlu kar-
şıladı ve ilgilenme sözü verdi” 
dedi.

“İlimiz için büyük emek 
veren TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu’na teşekkür 
ediyoruz” 

KATSO Başkanı Arslan, 
hükümet üyeleri ve iş dünyası 
temsilcileri ile ilimiz arasında 
sıcak bir diyalog ortamının 
sağlanmasında TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun büyük 
emeği olduğunu kaydederek, 
“Yatırım Ortamının İyileştiril-
mesi konulu toplantının gerek 
Ilgaz’da yapılmasında gerekse 
de ilimizin taleplerini dile getir-
memizde gösterdiği desteğin-

den dolayı Birlik Başkanımız 
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
ilimiz adına KATSO olarak 
teşekkür ediyoruz” dedi.



1 
Haziran 2016 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Valiler Ka-

rarnamesi ile Isparta Valili-
ği görevine atanan Vali Şehmus 
Günaydın’ı ilimizden uğurladık.

Vilayet binası önünde 
kendisine uğurlamaya gelen 
vatandaşlarla vedalaşan Vali 

Günaydın, Kastamonu Hava-

limanı’ndan İstanbul’a hareket 
etti.

Kastamonu Ticaret ve Sana-

yi Odası olarak Vali Günaydın’a 
ilimize yaptığı hizmetlerinden 
dolayı bir kez daha teşekkür 
ediyoruz. 

Vali Günaydın’ı uğurladık



1 
Haziran 2016 tarihli 
Resmi Gazete’de yayım-

lanarak yürürlüğe giren 
Valiler Kararnamesi ile 

Derince Kaymakamlığı görevin-

den Kastamonu Valiliği görevi-
ne atanan Vali Mesut Yıldırım’ı 
makamında ziyaret ederek 
“Hoş geldiniz” dedik.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Meclis Baş-

kanımız Kadir Yüksel Tonbul, 
yönetim kurulumuz ve meclis 
üyelerimiz ile birlikte gerçekleş-

tirdiğimiz nezaket ziyaretinde 
ilimizin yeni valisi Yıldırım’a 
görevinde başarı dileklerimizi 
ilettik.

Vali Yıldırım’ı makamında ziyaret ettik



R
amazan Bayramı’nın 
ilk gününde Odamızda 
düzenlediğimiz bay-

ramlaşma törenine 
yönetim kurulu ve meclis üyele-

rimiz başta olmak üzere katılım 
yüksek oldu.  

Yönetim Kurulu Başkanımız 

Selçuk Arslan, Meclis Başka-

nımız Kadir Yüksel Tonbul ve 
Meclis üyelerimiz odamızdaki 
bayramlaşmanın ardından 
Valilik tarafından Kastamonu 
Üniversitesi Rektörlük binasın-

da düzenlenen bayramlaşma 
programına katıldılar.

Odamızda ve Valilikte bayramlaşma



O
da Başkanımız Selçuk 
Arslan Kent Konseyi’nin 
13’üncü Genel Kurulu’na 
katıldı ve yaptığı konuş-

mada görüşlerini dile getirdi.

Arslan, Kent Konseyi’nin yılda 
4-5 kez toplandığını hatırlatarak, 
“Bu sayının daha da artarak her 
toplantının bir süreliliğinin olma-

sını istiyorum. Vekilimiz, yatırım-

cılarımız, belediye başkanımız, 
siyasi partilerin temsilcileri, il 
genel sekreteri burada. Yapıcı bir 
şekilde ortada ne konu ne sorun 
varsa hep birlikte onu çözelim. 
Valiliğimizin de daha önce tıp 
fakültesiyle ilgili verdiği beyanatta 
‘Bu benim tek başıma yapabile-

ceğim bir iş değil, hep beraber bu 
işin üstesinden gelelim’ demişti” 
diye konuştu. 

Türkiye’de şu anda devam et-
mekte olan kalkınma ajanslarının 
bir çatı altında toplanmasının gün-

demde olduğunu belirten Arslan 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ör-
neğin Doğu Karadeniz Kalkınma 
Projesi (DOKAP) gibi, Güney Ana-

dolu Kalkınma Projesi (GAP) gibi 
isimler altında kalkınma ajansları 
kurulmuş vaziyette vekillerimiz de 

büyük gayret içerisindeler. Bizim 
de Karadeniz Kalkınma Projesi 
(BAKAP) altında bir projemiz var. 
Eski Başbakanımız Ahmet Davu-

toğlu da konuyla ilgili merkezin 
Kastamonu olması gerektiğini 
belirtmişti. Daha önceki Kalkınma 
Bakanımızdan da bu süreç içeri-
sinde söz aldık. Benim bir önerim 
var. Vekillerimize destek amacıyla; 
BAKAP diye isimlendirdiğimiz bu 
projeyi hep beraber canlandıralım. 
Çünkü bu Batı Karadeniz için çok 
önemli. Bölge müdürlüklerimizi 
kapsayan; Karabük, Bartın, Çan-

kırı, Kastamonu ve Sinop’u içine 
alan bir proje, ajanslardan daha 
çok katkısı ve eylem planları olan 
bir proje.”

“OSB’nin gelişmesi şart”

Arslan, Kastamonu Organize 
Sanayi Bölgesi’ne de değindi ve 
“Özel sektör eskisinden daha 
güçlü. Organize sanayi bölgesinin 
gelişmesi şart. OSB’nin gelişti-
rilmesi ile ilgili izinlerimizi aldık. 
Kamulaştırılma ve yatırım prog-

ramı içerisine alınması gerekiyor. 
Bilhassa mermer ve kromla ilgili 
talepler var. Pegasus Havacılık 
okuluyla ilgili talep olmuş” dedi.

Arslan’dan Kent Konseyi’nde
BAKAP çağrısı

“Gelin hep 
beraber 
canlandıralım”



D
üzenleme komitesin-

de odamızın da yer 
aldığı ve bu yıl 6’ncısı 
gerçekleştirilen Kas-

tamonu Ahşap Fuarı, 70’in 
üzerinde firmaya ev sahipliği 
yaptı. Birbirinden farklı çalışma-

ların sergilendiği fuarın açılışını 
KKTC Meclis Başkanı Dr. Sibel 
Siber, Vali Şehmus Günaydın, 
Milletvekili Metin Çelik, Bele-

diye Başkanı Tahsin Babaş, 
Garnizon ve Bölge Komutanı 
Faruk Bal, Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan yaptı. 

Kuzeykent Kapalı Pazarye-

ri’ndeki fuar alanında düzenle-

nen Ahşap Fuarı’nın açılışında 
konuşan Vali Şehmus Günay-

dın, Kastamonu’nun ahşaptan 
faydalanabilmesi için daha çok 
çalışma yapılmasının gerekli 
olduğunu söyledi. 
KKTC Meclis Başkanı Sibel 
Siber ise Kastamonu’nun sahip 
olduğu bu potansiyeli en iyi şe-

kilde değerlendirerek çok daha 
güzel ve gelişmiş bir şehir ola-

cağına inandığını kaydetti. 
Ahşabın Kastamonu için ve 
insanlar için günlük yaşamda 
önemli olduğunun altını çizen 
Milletvekili Metin Çelik ise 
“Artık teknoloji çağında ahşap 
her zaman bizim özlediğimiz 
bir şeydir ve artık ahşaba bir 
geri dönüş var. İşte bu isteğin 
karşılanabileceği ilk mekan 
Kastamonudur. Ahşabın ana 
merkezi Kastamonu diyebiliriz” 
dedi.

Belediye Başkanı Tahsin 
Babaş ise “Kastamonu olarak 
bu sene 6’ncısını düzenledi-
ğimiz Ahşap Fuarı Türkiye’de 
bu sektörde yapılan ilk ve tek 
fuar olma özelliği taşıyor. Yerel 
ahşap ürünlerin sergileneceği 
bu fuarı her sene geliştirmek 
daha çok kitleye hitap etmek, 
Kastamonu ahşabını tanıtmak 
istiyoruz” değerlendirmesinde 
bulundu.

 Konuşmaların ardından 
fuarın açılışı yapıldı ve stantlar 
tek tek gezildi.

Ahşap Fuarı kapılarını 6’ncı kez açtı
Kastamonu, 
ahşabın başkenti 
olacak



M
ardin’in Nusaybin 
ilçesinde güvenlik 
güçlerimize yönelik 
gerçekleştirilen hain 

saldırıda şehit düşen hemşeri-
miz polis memuru Uğur Yıldız’ı 
ebediyete uğurladık. 

Yönetim Kurulu Başkanı-

mız Selçuk Arslan şehidimizin 
cenaze merasimi programına 
katıldı ve bir kez daha terörü 
lanetledi.

Şehidimize Allah’tan rah-

met, kederli ailesine sabır, 
Aziz Türk milletine baş sağlığı 
dileriz.

Terör ateşi bir kez daha ilimize düştü

M
ardin’in Midyat ilçe-

sinde gerçekleştirilen 
hain terör saldırı-
sında şehit düşen 

hemşerimiz polis memuru 
Şerife Özden Kalmış’ın Araç’ta 
düzenlenen cenaze törenine 
katıldık.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan ve Yönetim Ku-

rulu Başkan Yardımcımız Can 
Gürol, şehidimizin yakınlarına 
taziye duygularını ifade ettiler. 

Şehidimize Yüce Allah’tan 
rahmet, yakınlarına ve aziz 
milletimize başsağlığı dileriz.

İkinci Şehit Şerife Bacı’mız 



5’i bir yerde

“
Birlik, beraberlik ve istişa-

re” mesajlarının verildiği 
TOBB’a bağlı ilimizdeki 
odaların ve borsanın, KAT-

SO’nun ev sahipliğinde şehri-
mizde gerçekleştirdikleri top-

lantıda iş dünyasının sorunları 
ve çözüm yolları dile getirildi, 
“yol” sorunu başta olmak üzere 
vilayetimizin kalkınmasına yö-

nelik politikalar üzerinde görüş 
alışverişinde bulunuldu.

KATSO Başkanı Arslan, böl-
gesel teşvik politikaları nedeniyle 
ilimizin yatırım çekmede sıkıntı 
yaşadığını kaydederek, “Hükü-

metlerden ilimize yönelik pozitif 
ayrımcılık bekliyoruz” dedi.

Kastamonu Ticaret Borsası 
Sedat İşeri görüşlerini “Beraberli-
ğimizi ilimizin faydasına dönüştür-
meliyiz” sözleriyle dile getirirken, 
Tosya TSO Başkanı Ekşi ilçeleri-
nin ihracat yolunda adımlar attığı-

nı ve Kastamonu-Tosya yolunun 
bir an önce yapılması gerektiğini 
söyledi.

İnebolu TSO Başkanı İşeri’nin 
özelleştirilen İnebolu Limanı ve 
Kastamonu-İnebolu yolu ile ilgili 
tereddütlerini dile getirdiği top-

lantıda, Taşköprü TSO Meclis 
Başkanı Kökyay ise “İlçemize 
doğalgaz gelirse, ekonomide 
gelişme hızımız daha da artacak” 
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsa-

lar Birliği’nin (TOBB) şemsiyesi 
altındaki iş dünyası örgütlerinin 
ilimizdeki temsilcileri Kastamonu 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KAT-

SO) ev sahipliğinde şehrimizde bir 
araya geldiler. 

KATSO, Kastamonu Ticaret 
Borsası, Tosya Ticaret ve Sa-

nayi Odası, Taşköprü Ticaret ve 
Sanayi Odası, İnebolu Ticaret 
ve Sanayi Odası yönetim kuru-

lu, meclis, meslek komiteleri ve 
disiplin kurulu üyelerinin katıldık-

ları toplantıda, ilimiz iş dünyası-
nın sorunları ortaya konuldu ve 
çözüm yolları önerildi. İlimizdeki iş 
dünyası örgütleri arasında “Birlik, 
beraberlik ve işbirliği” temasının 
dile getirildiği toplantı, Olukbaşı 
Restaurant’ta birlikte açılan iftar 
yemeği ile başladı. 

İlçelerden ve şehrimizden ge-

len iş dünyası temsilcilerini Meclis 
Başkanı Kadir Yüksel Tonbul ve 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 
karşılayan KATSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Arslan, yaptığı 
açılış konuşmasında, son yıllarda 
gelenek haline getirdikleri ilimiz-

deki TOBB’a bağlı odalar ve borsa 
birlikteliğindeki toplantıyı bu yıl da 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

Arslan, ilimizin sorunlarına 
iş dünyası gözü ile bakmak ve 
çözüm yolları önermek, iş dünya-

sını temsil eden ilimizdeki odalar 
ve borsa ile kaynaşmak ve ortak 
hamleler gerçekleştirmek amacıy-

la yetkili kurul üyeleri ile birlikte bir 

İlimizde TOBB bünyesinde 4 oda 
ve borsa evsahipliğimizde buluştu

Dosya



araya geldiklerini belirtti. Arslan, 
şehrimizden ve ilçelerden gelerek 
toplantıya katılan yönetim, meclis, 
meslek komitesi ve disiplin kurulu 
üyelerine teşekkür etti.

KATSO Meclis Başkanı Kadir 
Yüksel Tonbul yaptığı konuşmada, 
şehrimizden ve 4 ilçeden gelerek 
toplantıya katılan oda ve borsa 
yetkili kurullarının üyelerine “Hoş 
geldiniz” dedi. 

İlimizde TOBB bünyesi altın-

da faaliyet gösteren iş dünyası 
örgütlerinin temsilcileri ile birlikte 
olmaktan duydukları memnuniyeti 
dile getiren Tonbul, “İş dünyası 
temsilcileri olarak ilimizin kalkın-

ması için birlik ve beraberlik içinde 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şek-

linde konuştu.

Sedat İşeri: “Beraberliğimizi 
ilimizin faydasına 
dönüştürmeliyiz”

Kastamonu Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Sedat 
İşeri, toplantıda ilk sözü alarak 
ilimiz ve iş dünyamız hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 
KATSO Başkanı Arslan’ın ilimizde 
TOBB bünyesindeki 4 oda ve bor-
sa ile ilgili olarak dile getirdiği “5’i 
bir yerde” nitelemesine katıldığını 
kaydeden İşeri, “Sık sık bir araya 
gelmeliyiz, istişare etmeliyiz, ge-

rektiğinde birbirimizi uyarmalıyız, 
fikirlerimizi yetkililere ulaştırmalı-
yız, beraberliğimizi ilimizin fayda-

sına dönüştürmeliyiz” dedi.

Vali Mesut Yıldırım’ın ilimize 
yeni atandığını belirten İşeri, “Sa-

yın valimiz hızlı bir çalışma içine 
girecektir, STK’lar olarak destek 
olalım” dedi ve konuşmasını “Kas-

tamonu’nun sorunlarına sahip 
çıkalım” sözleriyle bitirdi.

Şakir İşeri: “İnebolu 
Limanı’nın gelecekte ne 

olacağı ile ilgili bir bilgimiz 
yok” 

İnebolu Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Şakir İşeri, ülkemizin kurulan 
ilk odalarından biri olduklarını 
kaydederek başladığı konuşma-

sında, birlik ve beraberlik içinde 
olmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. İnebolu iş dünyasının 
sorunlarını siyaset dünyasının 
duymadığı tespitini dile getiren 
İşeri, “Yaşadığımız İnebolu Limanı 
özelleştirmesi sürecinde, İnebo-

lu’nun taleplerinin ihale sözleş-

mesinin içine konulmasını istedik. 
Ancak bu talebimiz yerine getiril-
medi, İnebolu Limanı’nın gelecek-

te ne olacağı ile ilgili bir bilgimiz 
yok” dedi. 

Siyasilere ve bürokrasiye 
sorduklarında Kastamonu-İnebolu 
karayolu projesinin kendi mecra-

sında aktığı şeklinde bir bilgilen-

dirme yapıldığını kaydeden İşeri, 
“Bu projenin ne zaman hayata 
geçeceği belli değil, biz görmeyiz 
bu gidişle” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Sahil bandının turizmde göz 
ardı edildiğini, geçtiğimiz aylarda 
ilimizden bir heyetin katıldığı Du-

bai turizm fuarında deniz turizmin-

den hiç bahsedilmemesi örneği 
ile vurgulayan İşeri, “İlçelerimize 
sahip çıkalım, tatillerimizi kendi 
sahilimizde yapalım” çağrısında 
bulundu. 

Metin Ekşi: “İhracat odaklı 
planlarımız var, bununla ilgili 

altyapıyı kuruyoruz”

Konuşmasına Tosya OSB’nin 
hızlı bir gelişim içinde olduğunu 
aktararak başlayan Tosya Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kuru-

lu Başkanı Metin Ekşi, “İhracat 
odaklı planlarımız var, bununla 
ilgili altyapıyı kuruyoruz” dedi.

Kastamonu-Tosya karayolu-

nun günümüz şartlarında yapıl-
ması talebinin altını “Kastamonu 
ile Tosya’yı birbirine yakınlaştır-
malıyız” sözleriyle çizen Ekşi, “Yol 
sorunu nedeniyle biz Kastamonu 



Havalimanı’nı kullanamıyoruz 
örneğin. İlimizdeki yol projelerini 
daha aktif hale getirmek için iş 
dünyası örgütleri olarak çaba 
harcayalım” değerlendirmesinde 
bulundu.

Mustafa Kökyay: “İlçemize 
doğalgaz gelirse, ekonomide 

gelişme hızımız daha da 
artacak”

İlimizdeki odalar ve borsanın 
görevli kurulları arasında geçti-
ğimiz yıl yapılan toplantının ana 
gündemini “karayolu” sorununun 
oluşturduğunu hatırlatan Taşköprü 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mustafa Kökyay, Taşköp-

rü’nün sanayi geçmişinin 1949’a 
dayandığını belirtti. Günümüze 
kadar ilçelerinde faaliyet gösteren 
3 önemli sanayi kuruluşundan 
Taşköprülüler olarak sadece ücret 
ve emeklilik geliri olarak kazanç 
sağlayabildiklerini dile getiren 
Kökyay, “İlçemizin ekonomik po-

tansiyeli olan orman, tarım, hay-

vancılık gibi değerlerini göz ardı 
etmişiz. OSB’yi hayata geçirmek 
için uğraşıyoruz. İlçemize doğal-
gaz gelirse, ekonomide gelişme 
hızımız daha da artacak” dedi. 

Türkiye’de sarımsak denildi-
ğinde Taşköprü’nün akla geldiğini 
ifade eden Kökyay, bunun yeterli 
olmadığını, sarımsağa katmade-

ğer katarak tüketiciye ulaştırmala-

rı ve tarım gelirini ilçede tutmaları 
gerektiğini vurguladı.

Enüs Koç: “Kastamonulular 
ortaklıklar kurarak 

ilimize mobilya tesisleri 
kazandırabilirler”  

KATSO Meslek Komitesi 
Üyesi Enüs Koç, şirket olarak 
ilimizde ciddi yatırımlara imza 
attıklarını kaydederek başladığı 
konuşmasında, “Kastamonu’nun 
geleceğinde bizim gibi sanayi 
kuruluşlarının olması gerekir diye 
düşünüyorum” dedi.

Kastamonu OSB ile ilgili bilgi 
veren Koç, boş parseller yanı sıra 
yer sorunu çözülen ilave OSB için 
yatırımcı bulunması gerektiğine 
dikkat çekti. İlimizde sanayi yatı-
rımlarına ihtiyaç duyulduğunu ve 
yerli girişimci noktasında eksiklik 
yaşandığını kaydeden Koç, “Belki 
ileride bazı fırsatların kaçtığını 
göreceğiz” uyarısında bulundu. İli-
mizin özellikle mobilya sektöründe 
cazibe merkezi olabileceğini ileri 
süren Koç, “Bu yönde bir hare-

ketlilik gerekiyor. Kastamonulular 
ortaklıklar kurarak ilimize mobilya 
tesisleri kazandırabilirler. Sanayi-
leşme yolunda adım atmalıyız. Bir 
yerden başlamalıyız” değerlendir-
mesinde bulundu.

Ömer Gülamoğlu: “Bir meclis 
kuralım ve bu organ her ay 

belirli periyotlarla toplansın”

Kastamonu Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Güla-

moğlu konuşmasına “5’i bir yerde 

altınını bulduk, gelinle damadı 
bulamadık” diyerek başladı. “Bize 
öncülük edecek liderlere ihtiyacı-
mız var. Odalar ve borsaların tem-

silcilerinden oluşacak bir meclis 
kuralım ve bu organ her ay belirli 
periyotlarla toplansın” önerisinde 
bulundu. 

Bülent Eynihan : “İnşaat 
sektörüne yapılan 

yatırımları fabrika açmaya 
yönlendirmemiz gerekli”

İlimizin kalkınmasına yöne-

lik her dönem farklı politikaların 
gündeme geldiğinin altını çizen 
Kastamonu Ticaret Borsası Yöne-

tim Kurulu Üyesi Bülent Eynihan, 
“Sistem seçiminde ilimiz iş dünya-

sının da karar verici mekanizmala-

rın içinde olması gerekir. Bir heyet 
seçelim ve kalkınma politikalarına 
yönelik olarak ilimizle ilgili alınan 
kararlarda etkin olalım” önerisini 
dile getirdi.

İlimizde üretimden çok “Al-sat” 
mantığının baskın olduğunu ve 
bunun özellikle son dönemlerde 
inşaat sektörüyle daha bir görünür 
hale geldiğini kaydeden Eynihan, 
“İnşaat sektörüne yapılan yatırım-

ları fabrika açmaya yönlendirme-

miz gerekli” dedi.

Cömert Selvi: “Kastamonu, 
girişimcilik ruhunu arıyor”  

KATSO Meslek Komitesi Üye-

si Cömert Selvi, toplantıdan çıkan 
ortak görüşün, iş dünyasında 



liderlere ihtiyaç duyulduğu şek-

linde olduğunu belirterek, “Kasta-

monu, girişimcilik ruhunu arıyor. 
Bu ruh ilimizde eksik. Madem biz 
büyük sanayi işletmelerine imza 
atamıyoruz, dışarıdan yatırımcı 
getirelim ve etrafında geliştirece-

ğimiz yan sanayi ile birlikte ilimiz 
ekonomisinin kalkınmasına yol 
açalım” dedi. Selvi, genç nüfu-

sun üniversite eğitimi sonrasında 
ilimize dönmemesi sonucu ortaya 
çıkan beyin göçüne de dikkat 
çekti.

Zafer Nalbantoğlu: 
“Hedefimiz dünyaya açılmak”

Tosya Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zafer 
Nalbantoğlu yaptığı konuşmada 
ilimizin 20 ilçesi ve 1070 köyü ile 
zor bir coğrafya olduğunu dile 
getirdi. Kastamonu-Tosya kara-

yolunun bir an önce yapılması 
gerektiğini vurgulayan Nalbantoğ-

lu, “Bu yol sadece Tosya’ya değil 
Kastamonu’ya da etki edecektir” 
dedi. 

Tosya’da URGE projesi ile 23 
kapı firmasının kümelendiğini kay-

deden Nalbantoğlu, “Yılda ürettiği-
miz 2 milyon adet kapı ile Türkiye 
kapı üretiminin yüzde 30’unu 
sağlıyoruz ve hedefimiz dünyaya 
açılmak” şeklinde konuştu.

Selçuk Arslan: 
“Hükümetlerden ilimize 
yönelik pozitif ayrımcılık 

bekliyoruz”

TOBB bünyesinde faaliyet 

gösteren 4 oda ve borsanın bir 
araya geldikleri toplantının kapa-

nış konuşmasını KATSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Arslan 
yaptı. 

Arslan, “İş dünyası ürettiği 
değer, sağladığı istihdam, verdiği 
vergi ve primler ile devletimize 
faydalı bir kesimdir. İş dünyası 
fedakarca elini taşın altına koya-

rak yaptığı yatırımlar ile ülkemizin 
kalkınmasında lokomotif görevi 
görüyor. Oda ve borsa temsilcileri 
işinin gücünün arasında gönül-
lülük ilkesi ile milletimize hizmet 
eden kuruluşlardır. Bizler Türki-
ye’yi her zaman ileri götürmek için 
çaba sarf ediyoruz” dedi.

Toplantıda ortaya çıkan 
gündemi değerlendiren Arslan, 
“Vilayet merkezimiz ile ilçelerimiz 
arasında karayolu sorunu var. Bu 
problem hallolmalı. Tosya, İnebo-

lu, sahil yolunu gündemde tutma-

lıyız. İnebolu yolunun yapılması 
halinde İç Anadolu’ya en yakın li-
man İnebolu Limanı olacak. Hükü-

met bu yatırımları gerçekleştirmek 
için çalışıyor, Biraz daha gayret ve 
destek için kamuoyu duyarlılığını 
canlı tutmalıyız” değerlendirme-

sinde bulundu. 

Her vilayetin OSB’leri, üniver-
siteleri, politikacıları, iş dünyası, 
siyaset ve sivil toplum örgütleri 
vasıtasıyla birbiriyle rekabet için-

de olduğuna değinen Arslan, “Ya-

tırımcı bulmakta zorluk çekiyoruz. 
Bu, tamamıyla ilimizin eksiği değil. 
Teşvik uygulamaları bu alanda 
önemli oranda belirleyici oluyor. 
Özellikle yakın bölgemizdeki illere 

verilen bize göre avantajlı teş-

vikler, yatırımcı çekmekte ilimize 
dezavantaj oluyor. Bu nedenle 
hükümetlerden ilimize yönelik 
pozitif ayrımcılık bekliyoruz. İlimiz 
teşvikte 5 ya da 6’ncı bölgede yer 
alsa çok daha fazla yatırım çeke-

cektir” şeklinde konuştu.

Açıklamaları arasında özelleş-

tirilen İnebolu Limanı’na da deği-
nen Arslan, “İş dünyası temsilcileri 
olarak bizler özelleştirmeye karşı 
değiliz. İnebolu Limanı özelleştir-
me sonucu çok daha verimli bir 
işleve şüphesiz kavuşacak. Li-
manı 49 yıl işletecek olan Cengiz 
Holding’ten beklentimiz, İnebolu 
Limanı’na ilimizin ve bölgenin ihti-
yaçlarına cevap verecek yatırım-

ları yaparak büyütmesidir. İnebolu 
Limanı, yol ağı ile birlikte bölgenin 
önemli ticaret kapılarından biri 
olmaya aday. İnebolu Limanı’nın 
yeni yatırımla kapasitesinin artı-
rılması, Kastamonu ekonomisinin 
büyümesine kapı açacak” dedi.  

İş dünyamızın diğer bir önemli 
sorununun da “ara elaman eksiği” 
olduğunun altını çizen Arslan, 
“Eğitim sistemimizin de içinde 
olacağı bir anlayışla meslek sahibi 
insanlar yetiştirmeliyiz” çağrısında 
bulundu.

İlimizin tanıtımına katkı 
sağlamak amacıyla yurtiçi ve 
dışı fuarlar ile tanıtım günlerine 
katıldıklarını ifade eden KATSO 
Başkanı Arslan, “Bu sayede siyez 
bulguru, Taşköprü sarımsağı gibi 
tarım ürünleri çiftçimize ciddi gelir-
ler getirmeye başladı” dedi.

Vali Mesut Yıldırım’ın ilimizde 
yeni göreve başladığına değinen 
Arslan, “İlimiz için hayırlı olacaktır. 
Büyük bir gayret ve heyecanla 
görevine başladığını görüyoruz. 
Birlik ve beraberlik içinde sayın 
valimize iş dünyası temsilcileri 
olarak destek olacağız ve ilimizin 
kalkınması için önemli başarılara 
imza atacağız” şeklinde konuştu.

Arslan, konuşmasını “Mora-

limizi bozmayalım ve yolumuza 
devam edelim. Birlik ve beraberlik 
içinde olalım ve üretim yapalım” 
sözleriyle noktaladı.



O
damızın Nisan ayı 
Meclis Toplantısı, 
Meclis Başkanımız 
Kadir Yüksel Tonbul 

başkanlığında gerçekleştirildi. 

Gündem konularına geçil-
meden önce kısa bir değerlen-

dirmede bulunan Meclis Baş-

kanımız Tonbul, yönetim kurulu 
ve meclis arasındaki uyumlu 
çalışmaya dikkat çekerek; 
“Gerek odamız gerekse ilimiz 

ile ilgili konularda tüm kurullar 
olarak işbirliği içinde çalışmala-

rımızı sürdürüyoruz. Aynı şevk 
ve işbirliği içinde çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.

Şadibey Çiftliği’nde ger-
çekleşen Meclis toplantımı-
zın ardından, Meclis Başkan 
Yardımcımız Bilgehan Çapraz 
tarafından meclis üyelerine 
akşam yemeği ikram edildi.

Meclis çalışmaları uyum içinde sürüyor
Tonbul: 

“Çalışmalarımız 
şevk ve işbirliği 
içinde sürüyor”



T
ürkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği’nin (TOBB) 
72’inci Genel Kurulu 
yoğun bir katılım ve 

coşku içinde yapıldı.

Birlik Başkanımız M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipli-
ğinde düzenlenen Genel Kurul, 

oda ve borsa üyelerinin, bürok-

ratların, sivil toplum örgütlerinin 
temsilcilerinin ve siyasilerin ka-

tılımıyla Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. 

TOBB’un 72’nci Genel 
Kurul toplantısında odamızı 

Yönetim Kurulu Başkanımız 

Selçuk Arslan, Meclis 

Başkanımız ve TOBB delegesi 

Kadir Yüksel Tonbul, TOBB 

delegesi Mehmet Civelekoğlu 

ve Genel sekreterimiz Mustafa 

Elmas temsil ettiler.

72’nci Genel Kurul



İ
limizi yeniden döndüğü 3. 
Futbol Ligi’nde başarıyla 
temsil eden ve şampiyonluk 
ipini göğüsleyen Kastamo-

nuspor 1966’yı Gölköy Yaşam 
Resort’ta verdiğimiz akşam 
yemeğinde ağırladık. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Ars-

lan, Meclis Başkanımız Kadir 
Yüksel Tonbul başta olmak 
üzere yönetim kurulu ve mec-

lis üyelerimiz yemekte hazır 
bulundular. Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş, Kastamonuspor 
1966 Yönetim Kurulu Başka-

nı Mahir Altıkulaç ve yönetim 
kurulu üyeleri, teknik ekip ve 
futbolcuların katıldıkları yemek-

te birlik ve beraberliğin önemi-

ne bir kez daha vurgu yapıldı.

Arslan: “Kastamonu son 
yılların en heyecanlı 
günlerini geçiriyor”

Gölköy Yaşam Resort’ta 
düzenlediğimiz yemekli toplan-

tıda konuşan Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan, 
Kastamonuspor 1966’nın 50 
yıldır yaşanmamış heyecanı 
ilimize yaşattığını belirterek, 
bu heyecanın yaşanmasında 
emeği geçen herkese teşek-

kür etti. Gelen başarılardan 
dolayı mutluluk duyduklarını 
ifade eden Arslan; “Öncelikle, 
Kastamonu olarak, Kastamo-

nu Ticaret ve Sanayi Odası 

Şampiyonluk 
ipini göğüsleyen 
Kastamonuspor 

1966’yı tebrik ettik.

Şampiyonluk ipini göğüsleyen 
Kastamonuspor 1966’yı tebrik ettik



üyeleri olarak sizlere bir te-

şekkür borcumuz var. Başta 
Kastamonuspor 1966 Kulüp 
Başkanı Mahir Altıkulaç olmak 
üzere sonuna kadar destek-

lerini esirgemeyen belediye 
başkanımıza, değerli Kasta-

monuspor yöneticilerine, teknik 
direktörümüz Ahmet Duman’a 
ve futbolcularımıza Kastamonu 
adına teşekkür ediyoruz. Son 
yıllarda, 50 yıldır yaşanmamış 
olan heyecanı bize yaşatıyor-
sunuz. İnşallah son viraja gelin-

di. Kastamonu son yılların en 
heyecanlı günlerini geçiriyor. 
Türkiye’nin şu an içinde bulun-

duğu durumda bir nebze olsun 
Kastamonu’nun bu başarıların-

dan dolayı mutluluk duyuyoruz 
ve haz alıyoruz” dedi.

Altıkulaç: “Hep birlikte 
burada olmaktan mutluluk 

duyuyorum”

Kastamonuspor 1966 Kulüp 
Başkanı Mahir Altıkulaç yaptığı 

kısa teşekkür konuşmasında, 
“KATSO’nun muhteşem akşam 
yemeğinde hep birlikte burada 
olmaktan mutluluk duyuyorum. 
Hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ederim. İnşallah şampiyonluğu-

muzu da hep beraber kutlarız” 
değerlendirmesinde bulundu.

Babaş: “Kastamonu’yu spor 
ile Türkiye’ye ve dünyaya 

tanıtacağız”

Kastamonuspor 1966’nın sı-
radan bir futbol kulübü olmadı-
ğını, ilin tanıtımına büyük katkı 
sağladığını söyleyen Belediye 
Başkanı Tahsin Babaş, “Kasta-

monu’yu spor ile Türkiye’ye ve 
dünyaya tanıtacağız” dedi.

Büyük bir “Kastamonu si-
nerjisi” oluşturulduğunun altını 
çizen Belediye Başkanı Babaş, 
özellikle Ziraat Türkiye Kupa-

sı’nda elde edilen başarının ilin 
tanıtımına büyük katkı sağladı-
ğı vurgusunu yaptı. Bıkmadan, 

usanmadan ve yılmadan yola 
devam edeceklerinin de altını 
çizen Başkan Babaş konuşma-

sında; “Biz Kastamonu’nun öz 
çocuklarıyız. Tabii teknik ekibi-
miz ve futbolcularımızı da bizler 
böyle görüyoruz. Oyuncuları-
mız memleketimizi benimsedi-
ler ve ilimiz için yürekleri atıyor. 
İki yıldır çok ciddi başarılar elde 
ettik. Sporun ülkemizde çok 
büyük etkisi var. Adımızı spor-
da duyurduğumuz kadar hiçbir 
şeyde duyuramayız” ifadelerini 
kullandı. 

“Bizim için önemli olan 
Kastamonu ve Kastamonu 
insanıdır” diyerek konuşmasını 
sürdüren Babaş; “Ben memle-

ketimi çok seviyorum. Adının 
bir harfine bile bayılıyorum. Bu 
başarıda emeği geçen yönetim 
kurulundaki arkadaşlarımıza, 
teknik ekibimize ve futbolcula-

rımıza çok teşekkür ediyorum” 
dedi.



H
er yıl olduğu gibi bu 
kez de “Bursa’da 
Kastamonu Günleri” 
etkinliğine katılarak 

destek verdik. 

Meclis Başkanı Kadir 
Yüksel Tonbul, Yönetim Kuru-

lu Başkan Yardımcısı Doğan 
Ünlü, Meclis Başkan Yardımcı-
sı Mehmet Pattaban, Yönetim 

Kurulu Üyesi Burak İzbeli, Mec-

lis Üyeleri Turgay Dellaloğlu, 
Mehdi Yenikomşuoğlu, İhsan 
Tığlıoğlu, Mehmet Dündar 
Tosyalıoğlu, Recep Dinler, 
Mustafa Tosyalıoğlu, Selçuk 
Yılmaz ve Fuarlar Müdürü 
Barış Çağlayan’dan oluşan 
heyetimiz 5’incisi bu yıl düzen-

lenen “Bursa’da Kastamonu 

Günleri” etkinliğinde odamızı 
temsil ettiler. 

15 Nisan 2016 tarihinde 
açılışı yapılan etkinliğin kurde-

lesini Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu, Kastamonu 
Milletvekili Hakkı Köylü, Kasta-

monu Belediye Başkanı Tahsin 
Babaş kesti.

5’inci Bursa 
Kastamonu Günleri’ne katıldık

A
hilik Haftası Kutlama 
Programı’na Yönetim 
Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Yöne-

tim Kurulu Sayman Üyemiz M. 
Feyyaz Pattabanoğlu ve Oda-

mız Genel Sekreteri Mustafa 

Elmas katıldı.

9. Ahilik Haftası Kutlamala-

rında “Çırak, Kalfa ve Ustalık” 
belgesi almaya hak kazanan-

lara belgeleri verildi. Esnaflıkta 
55’inci yılını dolduran odamız 
üyelerinden Kemal Pattaba-

noğlu  ve Şerafettin Selvi’ye 
Belediye Başkanı Tahsin Ba-

baş ve Milletvekili Metin Çelik 
plaket takdim etti.

“Yılın Ahisi” seçilen Süley-

man Tor ise plaketini Vali Şeh-

mus Günaydın’ın elinden aldı.

9’uncu Ahilik Haftası



B
akırköy Botanik Park’ta 
düzenlenen 9. İstanbul’da 
Kastamonu Günleri etkin-

ligini değerlendiren Meclis 
Başkanımız Tonbul, “Açık alanda 
düzenlenmesi ve yoğun esnaf 
katılımı ile farkli bir organizasyona 
imza atılmış oldu” dedi.

Meclis Başkanımız Kadir Yük-

sel Tonbul, 9’uncusu bu yıl Bakır-
köy Botanik Park’ta düzenlenen 
İstanbul’da Kastamonu Günleri 
etkinliğinin öncekilere göre farklı 
olduğunu kaydetti. Etkinliğin açık 
alanda düzenlenmesinin hem 
esnaflar hem de ziyaretçiler açı-
sından rahat bir ortam sağladığını 
ifade eden Tonbul, “Sadece Kasta-

monulu esnaf ve ürünlerin yeraldığı 
etkinlik, ilimizin her alandaki zengin 
potansiyelinin bir kez daha gözler 
önüne serilmesine olanak sağladı” 
açıklamasında bulundu.

Meclis üyelerimiz ile birlikte 9. 
İstanbul’da Kastamonu Günleri 
organizasyonuna katkı verdiklerini 
belirten Meclis Baskanımız Tonbul, 
“Her yıl olduğu gibi KATSO olarak 
bu etkinlikte de ilimizin en doğru 
şekilde tanıtılması için elimizden 
gelen desteği sunduk”dedi.

Arslan: “Her etkinlik bir tema 
etrafında yapılmalı”

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Arslan, düzenlenmesine emek ve 
destek verdikleri “9. İstanbul’da 
Kastamonu Günleri” etkinliğinin 
genel anlamda olumlu geçtiğini, 
Kastamonu lezzetleri başta olmak 
üzere yöresel zenginliğimizin bir 
kez daha İstanbullulardan tam not 
aldığını kaydetti.

İstanbul’da güçlü bir Kastamo-

nu lobisi yaratılabilmesi için önce-

likle dernekler arasında birlik ve 
beraberlik olması gerektiğine dik-

kat çeken Arslan, farklı şehirlerde 
“Kastamonu Günleri” adı altında 
düzenlenen her etkinliğin bir tema 
etrafında yapılması önerisini dile 
getirdi.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, düzenlenmesine 
emek ve destek verdikleri Bakırköy 
Botanik Park’ta gerçekleştirilen “9. 
İstanbul’da Kastamonu Günleri” 
etkinliği hakkında değerlendirmede 
bulundu. 

Oda Başkanımız Arslan, 9. 
İstanbul’da Kastamonu Günleri’ne 
emek ve destek veren Kastamonu 
Valiliği’ne, KASDER’e, kaymakam-

9. İstanbul’da
Kastamonu Günleri

Tonbul: 
“Farkli bir 
organizasyona 
imza atılmış 
oldu”



lık ve belediye başkanlıklarına, 
kamu kurum kurumlarına, sivil 
toplum örgütlerine, meslek 
odalarına teşekkür etti. 

KATSO Başkanı Arslan, 9. 
İstanbul’da Kastamonu Günleri 
etkinliğine büyük maddi ve ma-

nevi destek veren Kastamonu 
Belediyesi’ni Belediye Başka-

nı Tahsin Babaş’ın şahsında 
kutladı.    

“Olumlu buluyoruz”

Yönetim kurulu, meclis ve 
oda personeli ile katıldığımız 9. 
İstanbul’da Kastamonu Günleri 
etkinliğinde standımızda ağır-
ladığımız ziyaretçilere ilimizin 
ekonomik potansiyeli hakkında 
bilgi aktardıklarını kaydeden 
Oda Başkanımız Arslan, “Gur-
betteki hemşerilerimizle kucak-

laşma imkanı da yakaladığımız 
etkinlik genel anlamda olumlu 
geçti. Özellikle Cumartesi günü 
yaşanan büyük kalabalık, es-

naflarımızın da yüzünü güldür-
dü” dedi.

“Kastamonu lezzetleri büyük 
ilgi gördü”

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Arslan etkinlikte Kastamonu 
lezzetlerinin sergilendiği ve 
satışının yapıldığı stantların 

büyük ilgi gördüğünü belirtti. 
Biryan, etliekmek, pastırma, 
sucuk, çekme helva, siyez 
bulguru, pirinç, köy ekmeği gibi 
yöresel lezzetlerimize İstan-

bullu vatandaşların talebinin 
yoğun olduğunun altını çizen 
Oda Başkanımız Arslan, “Va-

lilik, Belediye ve kaymakamlık 
stantları gayet etkin tanıtım 
çalışmasında bulundular” açık-

lamasında bulundu.

“Dargınlık değil, birlik 
beraberlik şart” 

İstanbul’da faaliyet göste-

ren ve üyelerini hemşerileri-
mizin oluşturduğu Kastamonu 
dernekleri arasında dayanışma 
yerine kamplaşmanın olduğu 
iddialarına üzüldüklerini kay-

deden KATSO Başkanı Arslan, 
“Dernekler arasında yaşanan 
sorunların içeriğini bizim bil-
memiz mümkün değil. Ancak 
bu ayrışmanın Kastamonu 
lobisine güç kaybettireceğini 
ifade etmek isterim. Kastamo-

nu için insanlarımızın bir araya 
gelmesi ve bu sayede ilimizin 
İstanbul’da güçlü şekilde temsil 
edilmesi gerekli” dedi.

“Hep beraber geldik, ilimizi 
tanıttık”

İlimizin kamu, sivil kurumla-

rı ve özel sektörü ile Kastamo-

nu’yu hep beraber İstanbul’da 
tanıtma gayretini bir kez daha 
sergilediğini kaydeden Yöne-

tim Kurulu Başkanımız Arslan, 
“İstanbul’daki hemşerilerimize 
duyuru anlamında bir eksiklik 
mi var bilmiyoruz. Seneye daha 
profesyonel ve iyi bir organi-
zasyon olacağından şüphemiz 
yok. Yapılan hiçbir emek boşa 
gitmez” şeklinde konuştu.

“Her etkinliğin bir teması 
olmalı”

Farklı şehirlerde “Kastamo-

nu Günleri” adı altında düzen-

lenen her etkinliğin bir teması 
olması gerektiğini kaydeden 
Oda Başkanımız Arslan, “Bu 
tema etrafında bir araya ge-

lerek ilimizin taleplerini ve yol 
haritasını güçlü bir şekilde 
ifade etmeliyiz” dedi. 

Arslan, etkinlik kapsamında 
kamu, sivil toplum, özel sektör 
ve siyaset dünyasının temsil-
cilerini bir araya getirecek ve 
Kastamonu sorunlarının ve çö-

züm yollarının dile getirilmesine 
olanak sağlayacak oturumların 
olması gerektiğini de vurguladı.



Y
önetim Kurulu Baş-

kanımız Selçuk Ars-

lan, Kuzey Anadolu 
Kalkınma Ajansı’nın 

(KUZKA) Sinop’ta gerçekleşti-
rilen Nisan ayı yönetim kurulu 
toplantısına katıldı. 

Oda Başkanımız Arslan, 
toplantısı öncesinde Mülkiye 
Baş Müfettişi Yener Yüksel’e 

KUZKA yönetim kurulu üyeleri 
ile birlikte ziyarette bulundu. 

Nisan ayı KUZKA yöne-

tim kurulu toplantısı, Genel 
Sekreter Ramazan Çağlar’ın 
ajansın çalışmaları hakkın-

da bilgi vermesinin ardından 
Doğrudan Faaliyet Programları 
doğrultusunda yapılan başvu-

ruların ve Dubai Turizm Fuarı 

katılım konusunun görüşülerek 

karara bağlanması ile toplantı 

son buldu.

Oda Başkanımız Arslan, 

toplantının bitiminde Sinop 

Ticaret ve Sanayi Odası Baş-

kanı Erol Derici’ye makamında 

yapılan ziyarete katıldı.

Arslan, KUZKA Nisan ayı

yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Y
önetim Kurulu Başka-

nımız Selçuk Arslan, 
KUZKA’nın Mayıs ayı 
Yönetim Kurulu top-

lantısına katıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı’nın (KUZKA) Mayıs 
ayı Yönetim Kurulu toplantısı, 
Ferko Ilgaz Mountain Resort’ta 
gerçekleştirildi. Kastamonu Va-

lisi ve KUZKA Yönetim Kurulu 
Başkanı Şehmus Günaydın 

başkanlığında gerçekleştirilen 
2016 yılı Mayıs ayı Yönetim 
Kurulu toplantısına, Sinop Va-

lisi ve KUZKA Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Yasemin Özata 
Çetinkaya, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Vahdettin Özcan, Kas-

tamonu Belediye Başkanı Tah-

sin Babaş, Sinop Belediye 
Başkanı Baki Ergül, Kastamo-

nu İl Genel Meclisi Başkanı 
Mehmet Kayıkçı, Sinop İl 
Genel Meclis Başkanı Şükrü 

Gündoğdu, Kastamonu Tica-

ret ve Sanayi Odası Başkanı 
Selçuk Arslan, Sinop Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Erol 
Derici ve KUZKA Genel Sekre-

teri Ramazan Çağlar katıldı. 

KUZKA Genel Sekreteri 
Ramazan Çağlar’ın ajansın ça-

lışmaları hakkında bilgilendir-
me yaptığı toplantıda, gündem 
maddeleri görüşülerek karara 
bağlandı.

KUZKA Mayıs ayı toplantısı



Y
önetim Kurulu Başka-

nımız Selçuk Arslan, 
KUZKA Yönetim Kuru-

lu’nun Sinop’ta yapılan 

Ağustos ayı toplantısına katıldı.

Kastamonu Valisi ve KUZKA 

Yönetim Kurulu Başkanı Mesut 

Yıldırım başkanlığında Sinop 
Valiliği toplantı salonunda ger-
çekleştirilen toplantıda, KUZKA 
Genel Sekreteri Ramazan Çağ-

lar ajansın çalışmaları hakkında 
bilgilendirme yaptı ve gündem 
maddeleri görüşülerek karara 
bağlandı.

KUZKA Yönetim Kurulu
toplantısı



Girişimci adaylarına destek

İŞKUR Kastamonu İl Mü-

dürlüğü ile girişimcilik kursu 
düzenledik. İşbirliği protokolü-

ne imza töreninde konuşan Yö-

netim Kurulu Başkanı Selçuk 
Arslan “İlimizde ara eleman 
sıkıntısı had safhada” değer-
lendirmesinde bulundu.

Oda Başkanımız Arslan 
protokol imza töreninde yaptığı 
konuşmada, hayırlı bir işe imza 

atıldığını kaydederek, “Her 
açtığımız kursu ziyaret ettiğim-

de ‘Arkadaşlar sizleri bir gün 
odamızın üyesi olarak görmek 
istiyoruz’ diyorum. İŞKUR ile 
daha önce de başarılı işbirlikle-

rine imza attık” dedi. 

İlimizde ara elaman sıkın-

tısının had safhada olduğuna 
değinen Oda Başkanımız 
Arslan, “Buradan bir kez daha 

çağrıda bulunuyorum. Gelin 
kurslarımıza katılın ve meslek 
sahibi olun” değerlendirmesin-

de bulundu.

50 bin TL hibe

Kursu başarıyla bitiren 
girişimci adayları isterlerse 
KOSGEB’den 50 bin TL hibe 
kullanmaya hak kazanacaklar.

C
umhuriyet Meyda-

nı’nda coşku içinde 
kutlanan “19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma 

Gençlik ve Spor Bayramı” 

töreninde odamızı Meclis 
Başkan Vekilimiz Mehmet 
Pattaban ile Meclis Üyemiz 
Mehdi Yenikomşuoğlu temsil et
ti.                              .

Bayramı coşkuyla kutladık

İŞKUR ile girişimcilik kursu düzenledik, başarıyla bitiren girişimci adayları 
isterlerse KOSGEB’den 50 bin TL hibe kullanmaya hak kazanacaklar.



K
astamonu Üniversitesi 
ile Azerbaycan Turizm 
ve Menecment Üniver-
sitesi işbirliğinde 12-14 

Mayıs 2016 tarihlerinde ilimizde 
düzenlenen 1. Milletlerarası 
Türkiye-Azerbaycan Münase-

betleri Sempozyumu’na katkı 
verdik.

Azerbaycan Turizm ve Me-

necment Üniversitesi Rektörü 
Cafer Caferov, sempozyuma 
katkımızdan dolayı odamı-
za plaket takdim etti. Plaketi 
odamız adına Yönetim Kurulu 
Sayman Üyemiz M. Feyyaz 
Pattabanoğlu aldı.

Sempozyuma destek verdik

Girişimcilik kursu başladı
T

ürkiye İş Kurumu ve 
KATSO işbirliğinde 

düzenlenen girişimcilik kursu 

odamız Genel Sekreter Yar-
dımcısı Adil Levent BAŞ'ın ver-
miş olduğu eğitim ile başladı.



Y
önetim Kurulu Başka-

nımız Selçuk Arslan, 
İnebolu’da başlayan 
“Atatürk ve İstiklal 

Yolu” yürüyüş programının 
4’üncü gününde yer alan şehri-
mizdeki karşılama yürüyüşüne 

katıldı. 

Kışla Parkı ile Cumhuriyet 
Meydanı arasında gerçekle-

şen yürüyüş programına Vali 
Şehmus Günaydın, Milletvekili 
Metin Çelik, Bölge Komutanı 
Faruk Bal, Belediye Başkanı 

Tahsin Babaş, İl Emniyet Mü-

dürü Mustafa Yoldan ve pro-

tokol üyeleri ile birlikte katılan 
Oda Başkanımız Arslan; yürü-

yüşü tamamlayan vatandaşlara 
plaket ve ödülleri verilmesi son-

rası program sona erdi.

“Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü”

K
astamonu Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB) 
Olağanüstü Müteşeb-

bis Heyeti Toplantısı 
yapıldı.

Kastamonu OSB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı, Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan’ın 
başkanlığında gerçekleşen 
toplantıya Meclis Başkanımız 
Kadir Yüksel Tonbul ve diğer 
heyet üyeleri katıldı.

Arslan, Müteşebbis Heyet’e 
başkanlık etti



Y
önetim Kurulu Baş-

kanımız Selçuk ARS-

LAN’a Emekli Kara 
Kuvvetleri Komutanı 

Orgeneral Atilla ATEŞ ve 
Kastamonu Holding Yönetim 

Kurulu Başkanı Sudi TOPAL 
nezaket ziyaretinde bulundu.

Oda Başkanımız Arslan zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Nezaket Ziyareti

KASYÖ-DER’den ziyaret

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, KASYÖ-DER 

(Kastamonu ve Yöresi Daya-

nışma Derneği) Genel Başkanı 
Güler Özkarar ve eşi Çetin Özka-

rar’ı makamında kabul etti.



K
astamonu Üniversitesi’nden bir grup öğrenci “Bir fikrim 
var, ben girişimciyim” başlığı altında hazırladıkları projele-

rini odamızda sundular.

“Bir fikrim var, ben girişimciyim”

2
016 Verimlilik Haftası, 
odamız toplantı salo-

nunda gerçekleştirilen 
program ile kutlandı.

Odamızı Genel Sekreter 
Yardımcımız Adil Levent Baş’ın 
temsil ettiği toplantı, kamu 
kurum temsilcileri ve vatandaş-

ların katılımı ile gerçekleştirildi. 

Verimlilik Haftası’nı kutladık



O
damız bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren 
TOBB İl Kadın Giri-
şimciler İcra Kurulu, 

Giresun’da düzenlenen Kadın 
Girişimciler Zirvesi’ne Katıldı.

Karadeniz Bölgesi’nde bu-

lunan TOBB İl Kadın Girişimci-
ler İcra Kurullarının katıldığı zir-
veye İl Kadın Girişimciler İcra 
Kurulu Başkanı Hilal Keskin, 
İcra Kurulu üyeleri Huriye Çağ-

layan, Asuman Eski, KATSO 

Kadın Girişimciler Koordinatörü 

Nuran Şenoğlu ile Koordinatör 

Yardımcısı Büşra Babaş’tan 

oluşan heyetimiz katıldı.

Kadın Girişimciler Kurulumuz 
Giresun’daki zirveye katıldı

T
OBB tarafından düzenlenen, 
5174 sayılı kanun ve mezkur 
kanun uyarınca çıkarılan yö-

netmelikler ile sair mevzuatın 
uygulanmasında birlik sağlanması ve 
bu bağlamda Oda ve Borsaların uygula-

mada karşılaştığı sorunların ele alın-

ması amacıyla düzenlenen muhasebe 

eğitimlerine Odamız Muhasebe Müdürü 
Nuran Şenoğlu ve Muhasebe Müdür 
Yardımcısı Büşra Babaş katıldı.

İki gün süren program kapsamında 
TOBB muhasebe, personel ve yazılım 
birimleri yönetici ve uzmanlarınca mu-

hasebe ve muhasebeye ilişkin personel 
ve yazılım sunumları yapıldı.

Mevzuat eğitimi



Öğrencilerden fabrika ziyareti

İ
nebolu Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın düzenlediği iftar 
yemeğine katılarak, iki oda 
arasındaki dostluk ilişkilerini 

geliştirdik. 

İnebolu Heyamola Res-

toran’da düzenlenen iftar 
yemeğinde odamızı Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk 

Arslan, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Can Gürol, Yöne-

tim Kurulu Üyelerimiz Hasan 
Gülşen  ve Burak İzbeli, Genel 
Sekreterimiz Mustafa Elmas, 
Genel Sekreter Yardımcımız 
Adil Levent Baş ve Ticaret Sicil 
Müdürümüz Barış Çağlayan 
temsil ettiler. 

İnebolu TSO iftar

K
astamonu Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 
Motorlu Araçlar Teknolojisi 
öğretmen ve öğrencilerinin 

12-14 Mayıs tarihlerinde Kocae-

li’ndeki Honda ve Ford-Otosan 
fabrikalarına düzenledikleri geziye 
destek verdik.  

Her iki fabrikada sırasıyla 

firma tarihçesi ve ürünler hakkın-

da bilgi verildi. Daha sonra üretim 
hatları gezildi. Meslek lisesinde 
okumanın avantajını yakından 
gördükleri gezide öğrenciler; ileri 
teknolojinin kullanışı, iş güven-

liğine verilen önem ve üretim 
standardı hakkında da gözlemde 
bulundular. 



T
ürkiye Harp Malulü 
Gaziler Şehit dul ve 
Yetimleri Derneği Kas-

tamonu Şube Başka-

nı Berat Satıoğlu ile Başkan 

Yardımcısı İrfan Bayar odamıza 

nezaket ziyaretinde bulunarak, 

Yönetim Kurulu Başkanımız 

Selçuk Arslan ile görüştüler.

Gazilerden ziyaret 

K
astamonu Ticaret Bor-
sası tarafından yürütül-
mekte olan AB projesi 
kapsamında yetkililer 

odamızı ziyaret ettiler.

Teknik Yardım Takım Lideri 
Javiez Casa ve Teknik Yardım 

Proje Müdürü Nehir Mutlu ile bir-
likte Kastamonu Ticaret Borsası 
Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği 
Proje Direktörü Emre Uzer, proje 
kapsamındaki Sivil Toplum Ku-

ruluşları’nın ziyareti kapsamında 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan ile görüştüler. 

AB’den konuklarımız



M
illi Gazete Yazarı 
Nedim Odabaş ile 
Reklam Danışma-

nı Ertuğrul Köse, 
odamıza nezaket ziyaretinde 

bulunarak Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan’la 
görüştüler. 

 

Milli Gazete’den ziyaret

OSB Yönetim Kurulu toplantısı

Y
önetim Kurulu Başka-

nımız Selçuk Arslan, 
Kastamonu Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB) 

Yönetim Kurulu toplantısına 
katıldı. 

Göreve gelişinin ardından 
Kastamonu OSB’yi ziyaret 

eden Vali Mesut Yıldırım, OSB 
Yönetim Kurulu ve yetkilileri 
ile birlikte tarafından idari bina 
önünde karşılandı.

Vali Yıldırım, OSB’de ince-

lemelerde, bulunduktan sonra 
yönetim kurulu toplantısına 
geçildi.



Belediye’nin Kasaplar Hali projesini 
destekliyoruz

Arslan: “Her kesiminin öncelikli 
olarak toplumsal faydayı göz 

önünde bulundurması gerekir”

O
da Başkanımız Arslan, 
Belediye’nin önerdiği 
“Kasaplar Hali” projesi-
ne onay vermeyen az 

sayıdaki mülk sahibine seslenerek, 
“Şehir merkezimizi kültür, turizm ve 
ticaret adına çok güzel ve işlevsel 
bir görüntüye kavuşturacak bu 
projede her kesiminin öncelikli ola-

rak toplumsal faydayı göz önünde 
bulundurması gerekir” dedi.

Kastamonu Belediyesi’nin 
KUZKA’da onaylanan “Kefeli-Bakır-
cılar Çarşısı-Nasrullah Meydanı”nı 
kapsayan kültürel dokuyu koruma-

ya yönelik projesi ile Valiliğin Site 
İşhanı’nın yerinde uygulayacağı 
projeyi değerlendiren Oda Başka-

nımız Arslan, “Şehrimiz tarihi bir 
fırsat ile karşıya karşıya” açıklama-

sında bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Valilik ve Beledi-
ye’nin üzerinde çalıştıkları kültürel 
dokuyu korumaya yönelik projeler 
sayesinde şehrimizin tarihi bir 
fırsatla karşı karşıya olduğunu 
kaydetti.

Belediye’nin projesi KUZKA’da 

onaylandı

Oda Başkanımız Arslan, Kuzey 
Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZ-

KA) geçtiğimiz Cuma günü yapılan 
yönetim kurulu toplantısında Kas-

tamonu Belediyesi’nin hazırladığı 
“Kefeli-Bakırcılar Çarşısı-Nasrullah 
Meydanı”nı içeren sokak sağlıklaş-

tırma projesinin “Güdümlü proje” 
kapsamında onaylandığını hatırlattı 
ve “Emeklerinden dolayı Sayın Va-

limiz Şehmus Günaydın’a, KUZKA 

Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel 
Sekreteri’ne, projeyi uygulayacak 
Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a iş 
dünyası olarak teşekkür ediyoruz” 
dedi.

“Tarihi bir fırsatla karşı karşıyayız”

Belediyenin söz konusu proje 
kapsamında “Kefeli-Bakırcılar 
Çarşısı-Nasrullah Meydanı”n-

da kültürel dokuyu korumaya ve 
yaşatmaya yönelik sokak sağlıklaş-

tırması yapacağını dile getiren Oda 
Başkanımız Arslan şunları kaydetti: 
“Mülkiyetimizde olan odamızın 
karşısındaki iş yerlerinin bu proje 
kapsamında yıkılmasını ve böyle-

likle Nasrullah Meydanı’nın geniş-

letilmesini kabul ettik. Vali Şehmus 
Günaydın bölgenin ticari yönden 
canlanması, bölge esnafının işle-

rinin artması, Nasrullah Meydanı 
projesi nedeniyle iş yerlerini boşal-
tacak esnaflara mekan sağlanması 
amacıyla ‘Site İşhanı’ projesini 
uygulamaya soktu. Yeni yapılacak 
binada çeşitli kamu kurumları, oda-

mız ve esnaflara ait üniteler olacak. 
Valilik ve Belediye’nin uygulayacağı 
bu iki ayrı proje ile şehir merkezi-
miz tarihi bir dokuya ve eski ticari 
hareketliliğine sahip olacak. Gerek 
üyelerimizin gerekse bölge esnafı-
nın KATSO’dan uzun süredir talebi 
zaten Nasrullah Meydanı merkezli 
olarak bölgenin eski ticari hareketli-
liğine geri döndürülmesiydi.”

“Kasaplar Hali ile ‘bütünlük’ 
sağlanmalı”

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Arslan, Valilik ve Belediye’nin söz 
konusu projelerinin bütünlük sağ-

laması, bölgeyi tam anlamıyla içer-
mesi ve kalkındırması için Kasaplar 
Hali’nin de aynı süreçte mutlaka ele 
alınması gerektiğini belirtti. 

“Belediyenin uygulayaca-

ğı ‘Nasrullah Meydanı’ projesi, 
‘Kasaplar Hali’ projesi ile birleş-

medikten sonra eksik kalır” diyen 
KATSO Başkanı Arslan sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş, Kasaplar Hali’ni 
yeni bir çehreye kavuşturmak için 
ortaya koyduğu proje üstünde 
mülkiyet sahipleri ile bir süredir 
görüşmelerini sürdürüyor. Böylesi 
bir öncülüğe soyunmasından dolayı 
Belediye Başkanı Babaş’ı KATSO 
olarak kutluyoruz. Gelinen süreçte 
Kasaplar Hali’ndeki mülk sahipleri-
nin yüzde 95 oranında Belediye’nin 
projesini onayladığı, az sayıda mülk 
sahibinin ise onay vermediği ifade 
ediliyor. Belediye Başkanı Babaş, 
önerdikleri projenin hem mülk 
sahiplerinin hem de şehrin genel 
menfaatlerini en ufak şekilde ze-

delemediğini belirtti. Restorasyonu 
süren cami ve şadırvan, meydan 
ve Kasaplar Hali ile birlikte ele alı-
nacak Nasrullah Meydanı; şehrimiz 
açısından hem ticaret hem de tu-

rizm adına çok güzel ve işlevsel bir 
görüntüye kavuşacaktır. Bu açıdan 
baktığımızda gerek sivil toplum ör-
gütleri gerekse vatandaşlar olarak 
her kesimin öncelikle toplumsal 
faydayı göz önünde bulundurma-

sı ve buna göre hareket etmesi 
gerekli. Arzumuz; Kasaplar Hali 
projesinin, mülk sahiplerinin onayı 
ile Nasrullah Meydanı projesinin 
hayata geçmesidir. Kazanacak olan 
Kastamonu olacaktır.”





B
aşbakan Binali Yıldırım, 
bakanlık döneminde 
müjdesini verdiği, temelini 

attığı, darbe girişimi gecesi sığı-
nak olarak kullandığı “Ilgaz 15 
Temmuz İstiklal Tüneli”ni 26 Ara-

lık’ta düzenlenen törenle hizme-

te açarken, “gözbebeği” projenin 
finalini yaptı. Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan ve üyelerimiz de 
açılış törenine katılarak, ilimizin 
bu tarihi gününe şahitlik ettiler. 

Başbakan Binali Yıldırım, 
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli 
Açılış Töreni’nde yaptığı konuş-

mada, “Bu tünelle birlikte Kas-

tamonu ve Çankırı ekonomisi 
daha da canlanacak. Organize 
sanayi bölgeleri daha çok geli-
şecek, İnebolu Limanı büyüye-

cek, ihracat artacak” dedi.

Tünelin temelini 9 Kasım 
2012’de karlı bir günde attıklarını 

ifade eden Yıldırım, açılışını da 
yine bolluk ve bereket dolu bir 
günde yaptıklarını söyledi.

Yıldırım, sadece Çankırı ve 
Kastamonu için değil tüm Tür-
kiye için de çok büyük öneme 
sahip bir eseri ülkeye kazan-

dırdıklarını, 139 yıllık bir hayali 
gerçeğe dönüştürmenin mutlulu-

ğunu yaşadıklarını bildirdi.

Ekonomik kalkınma

Yıldırım, tünelin Çankırı ve 
Kastamonu İllerinin ulaşım, eko-

nomi ve kalkınmadaki adımlarını 
artıracağını belirterek, “Kastamo-

nu’ya havaalanına indik. Tünelin 
Kastamonu girişi ile buradaki 
çıkışı arası 3 dakika. 110 kilomet-
reyle ama 70 ile gelmek gerekiyor 
ve oluyor 5 dakika. Biz biraz hızlı 
geldik ama siz siz olun kurallara 
uyun. Yolların kıralı olmaz, kuralı 
olur.” ifadesini kullandı.

Yıldırım’dan mutlu final
Başbakan

Binali Yıldırım 
“gözbebeği” projenin 

açılışını yaptı.



Yılda 40 milyon 
liralık katkı

Başbakan Binali Yıldırım, 
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tü-

neli’nin hayata geçirilmesiyle 8 
milyon litre yakıttan, 346 bin saat 
zamandan tasarruf edileceğini, 
böylece memleketin ekonomi-
sine yılda 40 milyon lira katkı 
sağlanacağını bildirdi. 

Başbakan Yıldırım, trafik ka-

zalarının da, kazalarda yaşanan 
acıların da artık biteceğine işaret 
ederek, “Onların da bedeli yok. 
Bir insanın bedeli bir dünyaya 
bedel. Bir insan hayatı kurtar-
mak, dünyayı bütün bir alemi 
kurtarmaktır. 

Onun için de bu tünel, aynı 
zamanda hayat kurtaracak. 
Türkiye Transit Karayolu üzerin-

de bulunan İstiklal Tüneli ile İç 
Anadolu’yu Batı ve Orta Karade-

niz’e bağlıyoruz. 

Burası sadece Kastamo-

nu’ya hizmet etmiyor aynı 
zamanda Sinop’a, bütün Orta 
Karadeniz’deki sahil şehirlerimi-
ze de hizmet ediyor.” ifadesini 
kullandı. 

“15 Temmuz’un 

en büyük şahidi” 

Yıldırım, konuşmasında, 
tünelin darbe girişimi gecesi 
üstlendiği sığınak görevine de 
gönderme yaparak, “Darbecilere 
darbeyi yaptınız 15 Temmuz’da. 
İşte bu tünel 15 Temmuz şehit-
lerimizin hatırasını yaşatacaktır. 
15 Temmuz gecesinin en büyük 
şahidi Ilgaz 15 Temmuz İstiklal 
Tüneli’dir” diye konuştu.

Açılış törenine, Başbakan 
Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli 

Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaş-

tırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Mus-

tafa Ataş, Eski TBMM Başkanı 
AK Parti Karabük Milletvekili 
Mehmet Ali Şahin, AK Parti Kas-

tamonu ve Çankırı milletvekilleri 
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal 
Tüneli, Başbakan Yıldırım ve 
beraberindekilerin kurdele kes-

mesiyle hizmete açıldı.



Yönetim Kurulu Başka-

nımız Selçuk Arslan, 2016 
yılında yapılan çalışmalar 
neticesinde üyelerimizin elde 
ettiği kazanımlar hakkında 
değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin sanayici 
lehine aldığı kararlara bürok-

rasinin de destek çıkması 
gerektiğini söyleyen Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan, 
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal 
Tüneli’nin açılmasıyla Kas-

tamonu’ya sanayici çek-

me yolunda ellerinin daha 
da güçlendiğini belirtti ve 
2017’den umutlu olduğunu 
vurguladı.

O
da Başkanımız Sel-
çuk Arslan, 29 Aralık 
günü düzenlediği 
basın toplantısında, 

2016 yılında yapılan çalışmalar 
neticesinde üyelerimizin elde 
ettiği kazanımlar hakkında de-

ğerlendirmelerde bulundu. 

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Arslan değerlendirmelerinde, 
yeni şirket kuracak yatırımcı-
ların önündeki ekonomik ve bü-

rokratik engellerin kaldırıldığını; 
15 milyon liralık kredi yaratarak 
Kastamonu genelinde 250 
kişiye nefes kredisi imkanı 
sağladıklarını; ihracat yapan 
sanayiciler için Kredi Garanti 
Fonu’nun kefalet oranını yüzde 
85’den yüzde 100’e çıkarttığını 
ve taşınabilir olan varlıkların 

“Tünel, elimizi güçlendirdi”
Arslan

yıllık 

değerlendirmede

bulundu.



artık teminat gösterilebildiğini; 
Kastamonu’daki nakliyecile-

rin ayağına Sayısal Takograf 
hizmetinin getirildiğini; sana-

yicinin Ocak, Şubat ve Mart 
ayındaki SGK primlerinin Ekim, 
Kasım ve Aralık ayı primleri ile 
birlikte ödenmesini sağlayan 
değişiklikte de odaların çalışma 
ve temaslarının büyük önem 
taşıdığını belirtti. 

Hükümetin sanayici lehine 
aldığı kararlarda bürokrasinin 
de destek çıkması gerektiği-
ni söyleyen Oda Başkanımız 
Arslan, toplantıda Ilgaz 15 
Temmuz İstiklal Tüneli’nin açıl-
masıyla Kastamonu’ya sanayici 
çekme yolunda da ellerinin 
daha da güçlendiğini vurguladı. 

Kamuoyunda bazı kesim-

ler tarafından dile getirilen, 
“Odalar harç almaktan başka 
iş yapmaz” söylentilerinin, 
gönüllü olarak hizmet etmeye 
gayret gösteren oda mensup-

larını üzdüğünü de söyleyen 
Oda Başkanımız Arslan, “Biz 
bir yerde yemek yerken bile on 
kez düşünüyoruz. Bizim yöne-

tim kurulumuz ve meclisimiz de 
böyledir” dedi ve umutlu olduğu 
2017 yılında ülkede üretimin 
desteklenmesinin, ayrıca birlik 
ve beraberliğin büyük önem 
taşıdığını söyledi. 

ŞİRKET 
KURULUŞUNDA 

DEVRİM
Ticaret odalarının talebi 

doğrultusunda şirket kurulu-

şunda bir devrime imza atıldı-
ğını söyleyen Arslan, “Şirket 
kurmak isteyen yatırımcı, noter, 
maliye, banka, oda, sicil mü-

dürlüğü ve muhasebe arasında 
dolaşmak zorunda kalıyordu. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği’nin geliştirdiği ‘Son Durak 
Oda’ projesi 1 Ocak 2017’den 

itibaren uygulamaya konulacak. 
Şirket kurmak isteyen yatırımcı 
odamıza gelecek ve buradan 
her türlü işlemini gerçekleştire-

cek. Bu uygulama sayesinde 
yatırımcı ayrıca şirket kuruluşu 
esnasında cebinden çıkan 
rakamın sadece yüzde 25’ini 
ödeyerek işlemlerini halledebi-
lecek. Artık Ticaret ve Sanayi 
Odası Ticaret Sicil Müdürlü-

ğü’nün işlemlerini de halletmiş 
olacak. Bürokrasi ve masraflar 
azalacak” dedi. 

“KENDİ KAYNAĞIMIZLA 

ÜYELERE NEFES ALDIRDIK”

KOSGEB’in 69 kişiye kredi 
imkanı sunabildiği Kastamo-

nu’da, KATSO olarak 250’ye 
yakın sanayicinin Nefes Kredi-
si’nden faydalanacağını söyle-

yen Oda Başkanımız Arslan; 
“Nefes Kredisi tamamen bizim 
inivasyonumuzdur. Yarattığımız 
kaynağı bankalarla anlaşarak 
12 ay eşit taksitlerle üyelerimizin 
hizmetine sunduk. Bize 200’ün 
üzerinde müracaatta bulunul-
muş. Bu müracaatçılar banka 
tarafından değerlendirilecek. 
Maksat burada insanımıza bir 
kaç ay nefes aldırabilmektir. Bu 
bizim başarımızdır. Biz 4 mil-

yon TL ile başlayan bu projede 
kaynak miktarımızı 10 milyon 
400 bin TL’ye kadar çıkarttık. Bu 
kaynağın 50’şer bin TL’den dağı-
tıldığı düşünülecek olursa 220 ila 
250 arasında kişi yararlanacak. 
Tosya, İnebolu, Taşköprü ve 
Ticaret Borsası’na da 1’er milyon 
alarak Kastamonu genelinde 
15 milyon TL’lik bir kredi kayna-

ğı yarattık. Türkiye genelinde 
KOSGEB de bir kredi çıkarttı. 
Şartları da bizimkinden çok iyi. 
KOSGEB kredilerine 200 bin kişi 
başvurdu 15 bin kişi faydalana-

biliyor. Kastamonu genelinde ise 
69 kişinin yararlanabileceğinden 
bahsediliyor. İlçelerin de dahil ol-
duğu bu sayıda, Kastamonu’nun 
bu krediden alacağı maksimum 
para 3 milyon TL’dir. Biz Kas-

tamonu Ticaret Odası olarak 
15 milyon TL kaynak yaratmış 
oluyoruz. KOSGEB’in arkasın-

da Maliye Bakanlığı var. Bizim 
arkamızda kimse yok. Biz bu işi 
Kredi Garanti Fonu’nu devreye 
sokarak başardık. Kredi Garanti 
Fonu bu kredinin yüzde 85’ine 
kefil oldu.Bu bizim başarımızdır 
ve mütevazilik yapamayacağız. 
Bu konuda bir öz eleştiri yapa-

cak olursak da 3 ay ertelemeli 
olması çok daha iyi olurdu. 
Mukavelelerde bir şerh konulabi-



lir mi bunu araştırıyor, bu konuda 
da bastırmaya devam ediyoruz” 
diye konuştu.

“SANAYİCİYE 6 AY 
FAİZSİZ KREDİ YARATTIK”

Ticari hareketliliğin durgun 
olduğu kış aylarında ödenme-

si gereken SGK primlerinin 
ertelenmesiyle ilgili olarak ise 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, şunları söyledi:

“Bir çok yatırımcı kış ayları-
nın ticari hareketlilikte durgun 
geçmesi nedeniyle özellikle 
kış aylarında SGK primi konu-

sunda kolaylık sağlanmasını 
istiyordu. Ocak, Şubat ve Mart 
ayı SGK prim ödemelerinin 
yaz aylarına ötelenmesi ta-

lebimiz vardı. Bu talebimiz 
kabul gördü ve Ocak, Şubat 
ve Mart’ta ödenmesi gereken 
SGK primleri Ekim, Kasım ve 
Aralık ayı SGKL primleriyle 
birlikte ödenmesi kabul edildi. 
Böylelikle yatırımcıya, sanayici-
ye 6 aylık faizsiz kredi yaratmış 
olduk. Bunlar odaların çalışma-

sı sonucu elde edilen kazanım-

lardır.”

TEMİNAT KONUSU

Artık sanayicilerin taşınabi-
lir varlıklarını bankalara teminat 
olarak gösterebileceğini de 
açıklayan Arslan, “Taşınabilir 
olan varlıklarımızın da teminat 
gösterilmesini istiyorduk. Daha 
önce taşınabilir bir çok varlı-
ğımız ipotek gösterilemiyordu. 
Şimdi alınan kararla bankalar 
taşınabilir varlıkları teminat 
alabilecek. Bunda da başarılı 
olmayı sağladık. İhracata yöne-

lik firmalara destek verilmesini 
istiyorduk. Kredi Garanti Fonu 
ihracaat yapanlar için kefalet 
oranını yüzde 85’den yüzde 
100’e çıkarttı” diye konuştu. 

SAYISAL TAKOĞRAF 
HİZMETİ

TAŞIKO üyelerinin Sayısal 
Takoğraf hizmeti için artık Bolu 
ve Ankara’ya gitmek zorunda 
kalmadıklarının altını çizen 
Arslan, “TAŞIKO bize müracaat 
etti. Sayısal Takograf’da büyük 
sıkıntı çektiklerini dile getirdi. 
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun talima-

tıyla buraya Sayısal Takoğraf’ı 
getirdik. Ankara’ya ve Bolu’ya 
gitmeden nakliyecilerimiz 8 TL 

karşılığında bu hizmeti alabili-
yor” ifadelerini kullandı. 

“  ELİMİZİ GÜÇLENDİRDİ”

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal 
Tüneli’nin açılması ile yatırımcı-
ya karşı Kastamonu’nun elinin 
daha da güçlendiğine dikkat 
çeken Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, “Ilgaz 15 Temmuz İs-

tiklal Tüneli’nin açılmasıyla Ka-

radeniz ile İç Anadolu Bölgesi 
birbirine bağlanmıştır. Yatırım 
yapmak isteyen sanayiciyi Kas-

tamonu’ya çekme anlamında 
elimiz dahada güçlenmiştir. 
Havalimanımız ve İnebolu Li-
manı’nın kapasitesinin arttırıla-

cak ve İnebolu Yolu’nun kısal-
tılacak olması Kastamonu’da 
sanayinin gelişmesi için çok 
önemli gelişmelerdir” şeklinde 
konuştu. 

“KDV İADESİ 
GEÇ VERİLİYOR”

Sanayicinin yaşadığı so-

runlarla ilgili ise Arslan, Kasta-

monu’nun KDV iadelerinin en 
geç verildiği illerin başında yer 
aldığını söyledi. 



Bu sorunun çözülmesi 
gerektiğini ifade eden Arslan, 
“Sanayicilerimiz KDV iadele-

rinde büyük problem yaşıyor-
du. KDV iadeleri hızlanacak. 
Gerek ihracatçılarda, gerekse 
inşaatçılarda KDV iadeleri 
hızlanacak. KDV iadelerinin 
en geç verildiği illerden biri de 
Kastamonu’dur. Belki ele-

man eksikliği vardır ama hızlı 
hareket edilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. KDV iadesi ile 
önü açılacak, nefes alabilecek 
sanayicilerimiz var. Bu parala-

rın bekletilmesi yanlış. Bir an 
önce o kaynakların ekonomiye 
girmesi lazım” dedi.

“BÜROKRASİDEN 
DESTEK 

BEKLİYORUZ”

Hükümetin aldığı kararla-

rın halen bürokratik engellere 
takıldığını da söyleyen Oda 
Başkanımız Arslan, “Hüküme-

tin almış olduğu kararlarda bü-

rokratik engeller devam ediyor. 
Biz nefes kredisi almaya hak 
kazanan esnaflarımıza parası-
nı vermeye başladık. Ama bazı 
kredi kullanımlarında yatırımcı 
ya da esnaf aylarca bekletiliyor. 
Bunlara gerek yok. Bir an önce 
o para verilmeli ve yatırımcının, 
sanayicinin önü açılmalıdır. 
Bürokrasinin de bu kararların 
arkasında durmaları, hayata 
geçirilmesine katkı sunmaları 
gerekmektedir” dedi. 

ELEŞTİRİLERE YANIT

Odayı hedef alan söylen-

tilere de cevap veren Selçuk 
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Odalar ne iş yapar diyenler 
var. Ticaret odaları en demokra-

tik seçimlerin yapıldığı yerlerdir. 
Yaklaşık 15 ile 20 gün sürer. 
Odamızda görev yapan arka-

daşlarımız gönüllü hizmet eden 
isimlerdir. Biz odadan herhangi 
bir ücret almıyoruz. Aldığımız 
huzur haklarını da odamıza 
bırakıyoruz. Tamamen gönül 
işidir. Yaklaşık 9 bakanlığın 
işini yapıyoruz. Örneğin Ticaret 
Sicil Müdürlüğü’nün önemi 15 
Temmuz’dan sonra çok daha iyi 
anlaşıldı. 1882’de kurulmuş bu 
odanın yapılanması korunmalı-
dır. Bu odalar korunmalıdır. Bu 
kurumlar kamu kuruluşu kimli-
ğindedir ve bakanlığın denetimi-
ne tabidir. Kastamonu’da yapılan 
bir çok önemli çalışmada Kasta-

monu Ticaret Sanayi Odası aktif 
rol almıştır. “Odalar harç almak-

tan başka iş yapmaz, aldıkları o 
paraları gittikleri yerlerde yerler” 
diye konuşulduğu kullağıma geli-
yor. Biz bir yerde yemek yerken 
on kez düşünüyoruz. Bizim yö-

netim kurulumuz ve Meclisimiz 
de böyledir.”

“2017’DEN UMUTLUYUM”

Yeni yılla ilgili de son bir 
değerlendirmede bulunan Yö-

netim Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan, “2016 yılında 15 Tem-

muz darbe girşimini milletimizin 
birlik ve beraberliği ile atlattık. 
Sınırlarımızda askeri hareketlilik 
en üst seviyede. Ama ben 2017 
yılından umutluyum. Felaket 
senaryolarından yola çıkarak bir 
yere varamayız. Üretime destek 
olunduğu müddetçe, üretmeye 
devam ettiğimiz müddetçe bu 
ülke uçacaktır. Yeter ki birlik ve 
beraberlik duygusuyla hareket 
edelim” dedi.



K
astamonu iş dünyasını 
Oda Başkanımız Arslan 
temsil etti 

9. Ticaret ve Sanayi 
Şurası’nda iş dünyamızın ilimizle 
ilgili görüş ve önerilerini Yöne-

tim Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan dile getirdi. 

Başbakan Binali Yıldırım ve 
ilgili tüm bakanların katılımıyla 
düzenlenen 9. Ticaret ve Sa-

nayi Şurası, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev 
sahipliğinde Ankara’da 6 Ekim 
tarihinde gerçekleştirildi.

81 ildeki TOBB’a bağlı oda 
ve borsa başkanları, vilayetle-

rinin sorunlarını ve taleplerini 
kendilerine ayrılan konuşma di-
limi içersinde Başbakan Yıldırım 
ve hükümet üyelerine aktarma 
imkanı yakaladı.

Şura öncesi ilimizde TOBB’a 

bağlı Ticaret Borsası, Tosya, 
Taşköprü ve İnebolu Ticaret ve 
Sanayi Odaları temsilcileri ile 
bir araya gelerek ortak bir metin 
hazırlayan Oda Başkanımız 
Arslan, kendine ayrılan süre için-

de kürsüden ilimizin taleplerini 
Başbakan Yıldırım ve hükümet 
üyelerine aktardı.

Konuşmasında ulaşım, 
demiryolu, BAKAP, teşvik ve tıp 
fakültesi ana başlıklarına yer ve-

ren Oda Başkanımız Arslan, ili-
mizin bu konulara ilişkin taleple-

rini sıraladı, yapılan ve sürmekte 
olan yatırımlar için Başbakan 
Yıldırım’ın şahsında hükümete 
teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

Oda Başkanımız Arslan’ın 
9. Ticaret ve Sanayi Şurası’nda 
yaptığı konuşma şöyle:

“Son 14 yılda Hükümetimi-
zin ilimize yaptığı yatırımlar ve 
değerli katkılardan dolayı son-

9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası 
81 ildeki 

TOBB’a bağlı 
oda ve borsa 

başkanları, 
vilayetlerinin 

sorunlarını 
ve taleplerini 

kendilerine 
ayrılan 

konuşma 
dilimi içersinde 

Başbakan 
Yıldırım ve 

hükümet 
üyelerine 

aktarma imkanı 
yakaladı.



suz şükranlarımızı sunuyoruz. 
Uzunca bir süredir hayalini 
kurduğumuz havalimanının 
açılması, Ilgaz Tüneli ve bölge 
hastanesinin tamamlanma 
aşamasına gelmesi, İnebolu Li-
manı’nın özelleştirilerek kapasi-
te artışına yönlendirilmesi, Kırık 
Barajı’nın ihale edilmesi sade-

ce ilimiz için değil bölgemiz ve 
ülkemiz ekonomisi adına son 
derece önem arz etmektedir. 

İlimize uzunca bir bekleyiş 
sonrasında gelen bu yatırımla-

rın yanında, hemşerilerimizin 
ve yatırımcıların bu altyapıyı 
verimli kullanabilmesi için 
Kastamonu’nun merkezi ile ilçe 
bağlantı yollarının bir an önce 
iyileştirilmesi gerekiyor. Merkez 
ile arasındaki bağlantı yolları-
nın sorunlu olması yüzünden 
bazı ilçelerimiz ticaret, sağlık, 
eğitim gibi can alıcı konularda 
komşu illeri tercih ediyorlar. 
Özellikle en büyük ilçemiz 
Tosya ve 6 ilçemizin sıralandığı 
sahil bölgemiz ile vilayetimizin 
Merkez ilçesi arasındaki ulaşım 
hattının günümüz standartla-

rında mutlaka ivedilikle elden 
geçirilmesi önem arz ediyor. 
Yıllarca başarılı bir şekilde 
ulaştırma bakanlığı yapmış bir 
başbakan olarak sizden tale-

bimiz, Merkez ve ilçe bağlantı 
yollarımızın iyileştirilmesidir. 
Temelini attığınız ve yakın-

da tamamlanacak olan Ilgaz 
Tüneli sayesinde İç Anadolu 
Bölgesi’ne en yakın limana 
sahip hale gelen Kastamonu, 
İnebolu Limanını besleyecek 
yüksek standartlı bir karayolu 
ağını hak ediyor.

Ulaştırma ile ilgili bir diğer 
talebimiz ise demiryoludur. 
Küre ve Hanönü ilçelerimizde 
yüksek rezerve sahip bakır 
madenlerimiz, 35 mermer 
ocağımız, 4 Organize Sanayi 

Bölgemiz, kapasitesi artırılacak 
İnebolu Limanımız ile gelece-

ğin sanayi ve maden merkezle-

rinden biri olmaya aday ilimizin 
demiryolu ile buluşması gere-

kiyor. Sizden ve Hükümetimiz-

den isteğimiz, iki komşumuz 
Karabük ve Çankırı’ya kadar 
uzanan demiryolunu İnebolu 
Limanına bağlayacak hattın 
yatırım programına alınmasıdır.

GAP, DOKAP, KOP, DAP 
gibi illerimizin gelişmesinde ve 
bölgesel kalkınma eşitsizliğinin 
giderilmesinde önemli rol oy-

nayan bölge kalkınma idareleri 
kapsamına Kastamonu’nun 
da dahil edilmesi talebini tüm 
Kastamonu halkı adına sizden 
talep ediyorum. Kırsal yerle-

şim ve nüfus oranı ülke orta-

lamasının çok üzerinde olan 
ilimizin bölge kalkınma idaresi 
bünyesine alınması halinde, 
ihtiyacını çok hissettiğimiz 
tarım ve hayvancılık destekle-

rine ulaşımımız çok daha kolay 
olacaktır şüphesiz. Batı Kara-

deniz Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi (BAKAP) adında yeni 
bir kalkınma bölgesi projesinin 
uygulamaya konulmasını ya da 
ilimizin mevcut bölge kalkınma 
idarelerinden birinin bünyesi-
ne dahil edilmesini siz başta 
olmak üzere değerli bakanlar 
kurulumuzdan talep ediyoruz. 

Sosyo-ekonomik gelişmişlik 
düzeyi verilerine göre yapıldığı 

ifade edilen teşvik düzenle-

mesinde ilimiz, 6 bölgeli teşvik 
sisteminde 4’üncü bölgede yer 
almaktadır. İlimiz yeni teşvik 
sisteminin uygulamaya konul-
masından bu yana yatırımcı-
lardan gerekli ilgiyi ne yazık ki 
göremedi ve beklenen sıçra-

mayı yapmadı. Beklentimiz 
teşvik bölgemizin bir basamak 
yukarı çekilmesi, 5’inci bölgede 
yer almaktır. Bu sayede geniş-

letme ve yeni kurma aşama-

sında olduğumuz OSB’lerimize 
yatırımcı çekmek çok daha 
kolay olacaktır.

Son bir talebimiz de kaderi 
adeta yılan hikayesine dönen 
Kastamonu Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nin bir an önce kapı-
sını ilimizde açması için katkı 
sunmanızdır. Hacettepe Üni-
versitesi bünyesinde kurulup 
daha sonra Kastamonu Üniver-
sitesi’ne devir işlemleri süren 
tıp fakültemizde ne yazık ki yol 
alamıyoruz. Bu sene öğrenci 
kaydı alınmayan tıp fakültemi-
zin şehrimizdeki binaları daha 
kullanıma açılmadan çürüme 
noktasına geldi.

Vilayetimizde ve gurbette 
yaşayan onbinlerce Kastamo-

nulu adına sizleri saygı, sevgi 
ve hürmet ile selamlıyor, ilimize 
verdiğiniz ve vereceğinin des-

tek için bir kez daha teşekkür-
lerimizi sunuyorum.” 



T
OBB’un Maliye Bakan-

lığı ile birlikte Ilgaz’da 
düzenlediği “Yatırım 
Ortamı ve Vergi Po-

litikaları” toplantısına katılan 
Maliye Bakanı Naci Ağbal ile 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-

lıoğlu toplantı sonrasında İzbeli 
Çiftliği’nde ağırlandı.

Bakan Ağbal ve TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu Kasta-

monu’da yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi aldılar, planla-

nan projelere destek verecek-

lerini söylediler.

Maliye Bakanlığı ile Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği 12 
Kasım tarihinde Ferko Ilgaz 
Mountain Hotel’de “Yatırım 
Ortamı ve Vergi Politikaları” 
istişare toplantısı düzenlediler.

Toplantının ardından Maliye 

Bakanı Naci Ağbal, Kastamonu 
Valisi Mesut Yıldırım, Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TBMM Adalet Komisyonu Baş-

kanvekili ve AK Parti Kastamo-

nu Milletvekili Hakkı Köylü, AK 
Parti Kastamonu Milletvekili 
Metin Çelik, Kastamonu Be-

lediye Başkanı Tahsin Babaş, 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Meclis Başkanı-
mız Mehmet Pattaban, Kasta-

monu Ticaret Borsası Başkanı 
Sedat İşeri İzbeli Çiftliği’nde 
düzenlenen akşam yemeğinde 
bir araya geldiler.

Ağbal ve Hisarcıklıoğlu, 
Kastamonu’da yürütülen ça-

lışmalar hakkında bilgi aldılar, 
planlanan projelere destek 
vereceklerini kaydettiler.

Ağbal ve 
Hisarcıklıoğlu’ndan jest

“Yatırım 

Ortamı ve 

Vergi 

Politikaları” 

toplantısı 

ilimizde yapıldı
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sivil toplum örgütünden terö-
re karşı ortak açıklama

Türkiye-Avrupa Birliği Kar-
ma İstişare Komitesi Türkiye 

Kanadını oluşturan, TÜRK-İŞ, TİSK, 
TESK, TZOB, HAK-İŞ, MEMUR-SEN, 
Türkiye KAMU-SEN ve TOBB, İstan-
bul’da yaşanan hain terör saldırısı 
nedeniyle ortak açıklama yaptı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu tarafından okunan ortak 
açıklama şöyle:   

“Bugün, Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK), Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB), HAK- İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-
İŞ), Memur Sendikaları Konfederas-
yonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu 
Çalışanları Sendikaları Konfederas-
yonu (Türkiye KAMU-SEN) ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
olarak buradayız.  

Türkiye’nin her bölgesinde 
örgütlü, toplumun bütün kesimlerini 
temsil eden, mesleki ve sivil toplum 
kuruluşları olarak bir araya geldik.

Maalesef cumartesi gecesi 
milletimize büyük bir acı yaşatıldı. 
Terörün alçak yüzünü bir kez daha 
gördük. Hepimizin yüreği yandı. 
Mübarek Mevlit Kandili öncesinde 
İstanbul’da şehit düşen vatandaşla-
rımız başta olmak üzere sivil, asker, 
polis tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. 

Biliyorsunuz, ülkemiz yurtiçi ve 
yurtdışı kaynaklı terör saldırılarına 
karşı, dünyada eşi benzeri görülme-
miş bir mücadele veriyor. Zira ülke-
mizin, birliğimizin ve huzurumuzun 
hedef alındığı kirli bir oyun oynanı-
yor. Bu tuzağa düşmemek, birliğimizi 
korumak üzere “Teröre karşı tek ses, 
tek yürek olduk” diyoruz.

Bize diz çöktürmek, bizi teslim 
almak isteyenlere teröre karşı hep 
birlikte duruyoruz. Terörün ve terö-
ristin geleceğimizi karartmasına izin 
vermeyeceğiz. Biz bu oyuna gelme-
yeceğiz. Gün, birlik olma günüdür.

Bizler Türkiye-Avrupa Birliği Kar-
ma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı 
olarak, ülkemizin birliğine, refahına 
ve geleceğine sahip çıkacağız. Kamu 
düzeninin tesisi, özgürlüklerin ko-
runması ve hukukun üstünlüğünün 
sağlanması konularında üzerimize 
düşen sorumlulukları gerçekleştir-
meye her zaman olduğu gibi hazırız. 
Teröre karşı gerekli bütün hukuki 
önlemlerin alınmasını destekliyoruz.

Ülkemizin birliğine ve beraber-
liğine kem gözle bakan, saldıran 
başta PKK, DAEŞ, FETÖ olmak üzere 
her türlü terörü lanetliyoruz. Terörü 
destekleyenleri, terörden medet 
umanları da lanetliyoruz.

İnşallah devletimizin güçlü 
duruşuyla bu sıkıntıları atlatacağız. 
Devletimiz, elbette bizlere bu acıları 
yaşatanlardan hesap soracaktır. Biz 
de millet olarak daha çok kenetlene-
ceğiz, birlik ve beraberliğe daha çok 
önem vereceğiz. Bu hain ve alçak 
saldırılar devletimizi ve milletimizi 
sindiremeyecek, yıldıramayacak. 
Terörden ve kaostan medet umanlar 

hiçbir zaman hedeflerine ulaşama-

yacak.

 Bizi terörle korkutmayı amaç-

layanlar bilsinler ki, ülkemizi bu 

alçaklara, kahpelere bırakmayız. 

Çünkü bizler her türlü meselenin 

üzerinden gelecek dirayete ve cesa-

rete sahibiz. Bu son hain saldırı da 

terörle mücadeledeki kararlılığımıza 

gölge düşüremeyecek. Türk milleti, 

huzuruna kasteden bu caniler karşı-

sında her zaman tek yürek olmuştur. 

Bu dayanışma geçmişte olduğu 

gibi bugün de Devletimizi ayakta 

tutacak, vatanımızı terör belasından 

kurtaracaktır.

Biz de toplumun tüm kesimleri 

olarak sonuna kadar devletimizin ve 

güvenlik güçlerimizin arkasındayız, 

aziz Türk milletimizle birlikteyiz. 

Ülkemizin her toprağında huzurun 

ve refahın hâkim olduğu günleri gö-

receğiz. Bu topraklarda kader birliği 

yapmış, ortak geçmişe sahip, ortak 

bir geleceğe umutla bakan, kardeşli-

ğe inanmış bizler için, bu memleket 

ilelebet vatanımız olarak kalacaktır. 

Rabbim vatanını seven her ferdin 

kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi 

daim kılsın.”            

8 sivil toplum örgütünden 
teröre karşı ortak açıklama



V
ali Mesut Yıldırım, 7 
Eylül tarihinde Odamı-
za nezaket ziyaretinde 
bulunarak, Yönetim 

Kurulu ve Meclis üyelerimizle 
bir araya geldi.

Vali Yıldırım’ın Odamıza 
gerçekleştirdiği ziyaretten 
büyük memnuniyet duydukları-
nı dile getiren Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan, 
“Sayın Valimizi Yönetim Ku-

rulu ve Meclis üyelerimizle 
birlikte karşıladık ve ağırladık. 
İl ekonomimiz ve Odamızın fa-

aliyetleri konusunda kendisine 
bilgi aktardık. İlimizde Haziran 
ayında görevine başlayan Va-

limizle işbirliği içinde çok güzel 
projelere imza atacağımızdan 
eminiz. Nazik ziyaretinden do-

layı üyelerimiz adına teşekkür 
ediyorum” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Vali 
Yıldırım’ı 
ağırladık



Ü
yelerimizin kullanabile-

cekleri Nefes Kredisi’ni 
KATSO imkanları ile 
oluşturduklarını kay-

deden Oda Başkanımız Arslan, 
“6 milyon 400 bin TL olarak 
belirlediğimiz toplam limiti, şart-
larımızı zorlayarak 10 milyon 
400 bin TL’ye yükselttik” açıkla-

masında bulundu.

Odamız ile T.C.Ziraat Ban-

kası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. 
arasında imzalanan protoko-

lün ardından üyelerimiz; yıllık 
yüzde 9.90 faiz oranlı, 12 ay 
eşit taksit ödemeli, maksimum 
50 bin TL olan “Nefes Kredisi” 
kullanmaya başladılar.  

Kastamonu Ticaret ve Sa-

nayi Odası (KATSO) ile T.C.Zi-
raat Bankası A.Ş. Kastamonu 
Şubesi ve Denizbank A.Ş. 
Kastamonu Şubesi arasında 
“Nefes Kredisi” protokolü imza-

landı ve uygulanmaya başladı. 

Odamızda gerçekleşen pro-

tokol imza toplantısına Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan, yönetim kurulu üyeleri-
miz M. Feyyaz Pattabanoğlu, 
Hasan Gülşen, Burak İzbeli, 
Meclis Başkanımız Mehmet 
Pattaban, başkan yardımcıla-

rımız Mehdi Yenikomşuoğlu, 
Feza Tiryaki, Genel Sekreteri-

miz Mustafa Elmas ile T.C.Zi-
raat Bankası A.Ş. Kastamonu 
Şubesi Müdürü Esma Güleş, 
Nasrullah Meydanı Şubesi Mü-

dürü Metin Özcivelek, Girişimci 
Dinamik Şube Müdürü Kenan 
Karslı, Denizbank A.Ş. Kas-

tamonu Şube Müdürü Murat 
Özcan katıldılar.  

Arslan: “Oda üyelerimize 
yönelik limiti 10 milyon 400 

bin TL’ye çıkardık”

Üyelerimizin finansman 
sıkıntılarının giderilmesine 
yönelik olarak oda imkanlarını 
zorlayarak katkı sağladıkları-
nı kaydeden Yönetim Kurulu 
Başkanımız Arslan, “Türkiye 
çapında çatı kuruluşumuz 
TOBB (Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği) tarafından başlatı-
lan Nefes Kredisi çalışmasının 
Kastamonu ayağını başarı ile 
yürütüyoruz. Üyelerimize yöne-

lik olarak daha önce 6 milyon 
400 bin TL olarak belirlediği-
miz toplam limiti, şartlarımızı 
zorlayarak 10 milyon 400 bin 
TL’ye yükselttik. İşbirliğine git-
tiğimiz TC Ziraat Bankası A.Ş. 
ve Denizbank A.Ş. yetkililerine 
teşekkür ediyoruz” değerlendir-
mesinde bulundu.

Nefes Kredisi’nin KATSO 
üyelerine kış aylarında önemli 

bir finans katkısı sunacağını 
dile getiren Oda Başkanımız 
Arslan, “Böylesi anlamlı bir pro-

jeye önayak olan TOBB Baş-

kanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
üyelerimiz adına şükranlarımızı 
sunuyoruz” dedi.

KATSO Başkanı Selçuk 
Arslan, Kredi Garanti Fonu 
Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile 
de görüştüğünü kaydederek, 
“Nefes Kredisi’nin sorunsuz 
şekilde üyelerimizle buluştu-

rulması için tüm adımları attık” 
açıklamasını kaydetti.

Başvurular T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ve Denizbank A.Ş. 

şubelerine

KATSO üyeleri odadan 
alacakları “Nefes Kredisi 
içindir” ibareli faaliyet belgesi 
ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve 
Denizbank A.Ş. şubelerinden 
herhangi birine başvuracaklar 
ve kredibiliteleri izin veriyorsa 
eğer, TOBB Nefes Kredisi’ni 
kullanabilecekler. Kredinin 
vadesi 12 ay olup, aylık eşit 
taksitler halinde geri ödenecek. 
Kredinin brüt faiz oranı aylık 
yüzde 0.82, yıllık ise yüzde 9.9 
olarak belirlendi. TOBB Nefes 
Kredisi’nden ilimizdeki işletme-

ler azami 50 bin TL kullanabi-
lecekler. 

10 milyon 

400 bin 

TL’lik kaynak 

yarattık

Üyelerimize Nefes Kredisi



O
damızın emektar ça-

lışanı Nuran Şenoğ-

lu, 38 yıllık hizmetine 
son noktayı koydu.

Şenoğlu’nun KATSO’ya 
verdiği emeğin önemine dikkat 
çeken Oda Başkanımız Arslan, 
“Bundan sonraki yaşamında 
ailesiyle birlikte mutluluklar 
diliyoruz” dedi.

Odamızın emektar çalışanı 
Nuran Şenoğlu, 38 yıllık hizme-

tine son noktayı koydu.

Amorium Park Otel’de yapı-
lan KATSO Yönetim Kurulu ve 
Meclis toplantılarının ardından, 
Nuran Şenoğlu için bir plaket 
töreni düzenlendi. Ailesi ile 
birlikte katıldığı törende Şenoğ-

lu’na, Yönetim Kurulu Başka-

nımız Selçuk Arslan ile Meclis 
Başkanımız Mehmet Pattaban 
plaket sundular.

Arslan: “38 yıllık emeğine 

teşekkür ediyoruz”

Şenoğlu’nun KATSO’ya 

verdiği emeğin önemine dikkat 

çeken KATSO Başkanı Arslan, 

“38 yıllık emeğinden dolayı 

kutluyoruz ve teşekkür ediyo-

ruz. Bundan sonraki yaşamın-

da ailesiyle birlikte mutluluklar 

diliyoruz” dedi.

38 yıllık emek

Odamızdaki görevine 

Kuddusi Akay’ın yönetim 

kurulu başkanlığı döneminde 

başlayan Şenoğlu; sırasıyla Ali 

Keserci, Mustafa Sarımsakçı, 

Kamil İğdirli, Nazım Alıcı, Mus-

tafa Hadi Tuzcu, Sedat İşeri, 

Halil Öztosun ve son olarak 

Selçuk Arslan’ın başkanlık 

dönemlerinde çalıştı.

38 yıllık emek

Şenoğlu’na mutluluk 
diliyoruz



Karadeniz Bölge Top-

lantısı Hisarcıklıoğ-

lu’nun ev sahipliğinde 
TOBB’da gerçekleştirildi

Odamızı Arslan ve Patta-

ban temsil etti

Karadeniz Bölgesi’ndeki 
Odalar ve Borsalar Ankara’da 
TOBB İkiz Kuleler’de düzenle-

nen istişare toplantısında bu-

luştu. TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıya Kara-

deniz Bölgesi’ndeki Odaların 
ve Borsaların Yönetim Kurulu 
Başkanları, Meclis Başkanları 
ve Genel Sekreterleri katıldı. 

Karadeniz Bölge Toplantı-
sı’nda Odamızı Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan ile 
Meclis Başkanımız Mehmet 
Pattaban temsil ettiler. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği(TOBB)’nin odaların ve 
borsaların üyeleri için önemli 
hizmetler gerçekleştirdiğine 

değinen, TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, bunların tüm üyelere 
detaylı olarak anlatılmasını ve 
‘odalar, borsalar ne iş yapar?’ 
sorusuna doyurucu yanıtlar 
verilmesini istedi. 

Konuşmasında birlik ve 
beraberlik vurgusu yapan 
Hisarcıklıoğlu zor günlerden 
geçildiğine işaret ederek, “Gün 
birlikte hareket etme günüdür” 
dedi.

 Toplantıda, başvuruları 
başlayan Nefes Kredisi hakkın-

da bilgilendirmede bulunulur-
ken,  Ekonomik Koordinasyon 
Kurulu’nun tedbir paketindeki 
konular istişare edildi. Ayrıca 
TOBB Dijital Dönüşüm Proje-

si, Şirket Kuruluşlarında Tek 
Durak Ofis Projesi, Mesleki 
Eğitim Faaliyetleri ile Mesleki 
Yeterlilik Belgelendirme Merke-

zi(MEYBEM)’ne ilişkin sunum-

lar yapıldı.

Karadeniz 

Bölge Toplantısı 

Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğinde 

TOBB’da 

gerçekleştirildi

Odamızı Arslan ve 
Pattaban temsil etti



Y
önetim Kurulu Başka-

nımız Selçuk Arslan, 
Başkan Yardımcı-
mız Doğan Ünlü ve 

Muhasip Üyemiz M. Feyyaz 
Pattabanoğlu; Türk Hava Yolları 
(THY) yetkilileri ve ilçe belediye 
başkanları ile uçak seferlerinin 
arttırılmasına yönelik istişarede 
bulundular.

Belediye Başkanı Tahsin 
Babaş’ın başkanlığında 11 
Ekim’de Belediye toplantı 
salonunda düzenlenen istişare 
toplantısına katılan heyetimiz, 
sefer iptallerinin ilimize yaşat-
tığı sorunlara dikkat çektiler ve 
çözüm önerilerini paylaştılar.

Geniş katılımla düzenlenen 
toplantıda konuşan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan şunları kaydetti: “THY 
buraya geldikten sonra en 
büyük sorunumuz burada 
müdürlük olmamasıydı. Biz 
Sinop’a bağlıydık. Belki de o 
yüzden birçok sorunumuzu 
halledemedik. Örneğin, kış 
mevsiminde sürekli seferleri-
miz iptal ediliyordu. Halkımız 
seferlerinin iptali durumunda 
Ankara’ya inmeye razı. Fakat 
sürekli seferleri iptal ederseniz, 
vatandaşlar ürker. Ayrıca sefer 
saatleri yanlıştı. Bu, çabaları-
mız sayesinde düzeldi.”

Sefer iptallerine
dikkat çektik

Arslan: 

“Seferleri iptal 

ederseniz, 

vatandaş ürker”



O
da Başkanımız Sel-
çuk Arslan, Cumhu-

riyet Bayramı dolayı-
sıyla 28 Ekim günü 

gerçekleştirilen çelenk sunma 
törenine katıldı.

Vali Mesut Yıldırım ve Bele-

diye Başkanı Tahsin Babaş’ın 
çelenk sundukları program, 
Cumhuriyet Meydanı’nda ger-
çekleştirildi. 

 Oda Başkanımız Arslan 
yayımladığı mesajda şu ifa-

delere yer verdi: “Ulu önder 

Atatürk’ün önderliğinde büyük 
Türk Milletinin sonsuz emek-

leriyle kurulan Cumhuriyet’in, 
tüm değerleriyle sonsuza 
değin yaşatılması duygu ve dü-

şünceleri ile Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, silah arkadaşlarını 
ve aziz şehitlerimizi saygı ve 
rahmetle, gazilerimizi minnet-
le anıyor, tüm ulusumuzun 
ve hemşerilerimizin Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
93. yıldönümünü gururla ve 
sevinçle kutlarız.” 

Çelenk sunma 
törenine katıldık

Cumhuriyetimizin
93. Yıldönümü



KKV yönetimi toplandı
Yönetim Kurulu Başkanımız 

Selçuk Arslan, Valilik brifing 
salonunda 29 Eylül günü 
gerçekleştirilen Kastamonu 
Kalkınma Vakfı (KKV) Yönetim 
Kurulu toplantısına katıldı.

Vali Mesut Yıldırım baş-

kanlığında gerçekleştirilen 
toplantıya,  Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş, Oda Başka-

nımız Selçuk Arslan, Ziraat 
Odası Başkanı Mehmet Butur, 
KKV Başkan Vekili Remzi Gür, 
Mimar Ahmet Erkutoğlu ile 
işadamı Kemal Akar, Ahmet 
Erkutoğlu, Çetin Akkaya, İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri 
T. Zafer Karahasan, üyemiz 
Mustafa Tosyalıoğlu katıldı.

Vali Mesut Yıldırım’ın ilk 
kez başkanlık ettiği toplantıda 

vakfın amacı doğrultusunda 
faaliyetlerin devam edeceği 
belirtildi ve ekim ayı içerisin-

de yapılması planlanan geniş 
katılımlı bir toplantı ile şirketin 
sermaye artırımı ve vakfa yeni 
üye alımı noktasında görüş 
bildirildi. Ayrıca gelir arttırıcı 
faaliyetler için Kastamonu ko-

naklarının restore edilerek özel 
sektör eliyle turizme kazan-

dırılmasıyla ilgili çalışmaların 
yapılması yönünde de karar 
alındı. Kastamonu’nun geli-
şimine katkı sağlamak adına 
yapılan çalışmaların hızlandı-
rılması noktasında kararların 
alındığı toplantı, katılımcıların 
bilgi alışverişinde bulunarak 
değerlendirmeler yapmasıyla 
sona erdi.

Toplantıda, 
Kastamonu’nun 

gelişimine 
katkı sağlamak 

adına yapılan 
çalışmaların 

hızlandırılması 
noktasında 

kararlar alındı.



Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Cumhuriyetimi-
zin 93. Yılı Cumhuriyet Bayra-

mı Kutlama Töreni’ne katıldı. 

Vali Mesut Yıldırım’ın konuş-

ması, öğrencilerin şiir okuması, 

folklor gösterileri, spor kulüple-

rinin gösterileri ve tören geçi-

tinden oluşan tören, Cumhuri-

yet Meydanı’nda vatandaşların 

yoğun katılımıyla yapıldı.

Nice 93 yıllara 



Kas-Der Genel Merkezi 
tarafından bu yıl 17-21 Kasım 
tarihleri arasında 10’uncusu 
düzenlenen “İstanbul’da Kas-

tamonu Günleri” etkinliğine 
destek verdik. 

Kas-Der Genel Merkezi’nin 

ev sahipliğinde Kastamonu 
Valiliği, Kastamonu Belediyesi, 
Odamız ve Kastamonu Esnaf 
ve Sanatkârlar Birliği’nin des-

tekleri ile gerçekleştirilen etkin-

lik gurbetteki hemşerilerimizi bir 
araya getirdi.

“10. İstanbul’da Kastamonu Günleri” 



Arslan: “İlimiz 4 mevsim, 12 ay 
boyunca turizm çeşitliliğine 

sahip”

Oda Başkanımız Arslan, 10. 
Travel Turkey İzmir Fuarı’na 
ilişkin yaptığı değerlendirmede 
her ilin turizm ve kültür alanında 
büyük bir yarışın içinde olduğu-

nu kaydetti ve “İlimizin 4 mev-

sim, boyunca turizm çeşitliliğine 
sahip olduğunu katıldığımız her 
platformda gözler önüne serme-

ye gayret ediyoruz” dedi.

Arslan; elbirliği içinde tanıtımın 
sürdürülmesi, altyapıya yönelik 
kamu ve özel sektör yatırımları-
nın çoğalmasıyla birlikte ilimizin 
turizm pastasından aldığı payın 
artacağını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi 
Avcı tarafından açılışı yapılan 

10. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda 
ilimizi temsil eden kurumlardan 
biri olan Odamızın Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Arslan, 
“Kastamonu’nun kültürel, doğal, 
tarihi tüm özelliklerinin sergilen-

meye çalışıldığı güzel bir orga-

nizasyon ile ilimizin tanıtımını 
elbirliği içinde yapıyoruz” dedi.

“İller yarış içinde”

Günümüzde her vilayetin 
kültürel mirasın korunması ve 
turizm alanında birbiriyle yarış 
içinde olduğunun altını çizen 
Oda Başkanımız Arslan, “Biz 
de Kastamonu vilayeti olarak 
bu yarışın içindeyiz. Tanıtıma 
dönük çabalarımız, kamu ve 
özel sektörün turizm altyapısına 
yönelik yatırımları arttıkça ilimizin 
turizm pastasından aldığı pay da 

çoğalacaktır” dedi.

Oda Başkanımız Arslan, 10. 
Travel Turkey İzmir Fuarı’na 
KUZKA çatısı altındaki 3 ilin 3 
ayrı stantda birlikte katıldığı-
nı kaydettiği açıklamasında, 
“Kastamonu Valiliği, Kastamonu 
Belediyesi, KATSO, ilçe beledi-
yelerimiz ve turizm işletmeleri-
miz ile birlikte elbirliğiyle ilimizi 
tanıtıyoruz. Her tanıtım etkinliğin-

de olduğu gibi bu fuarın da il ve 
bölge turizmimize yönelik olumlu 
sonuçlarını göreceğimizden 
eminim” dedi.

İş dünyamızı temsilen Yöne-

tim Kurulu Başkanımız Arslan’ın 
yanı sıra Meclis Başkanımız 
Mehmet Pattaban da 10. Travel 
Turkey İzmir Fuarı’na katıldı.

10. Travel Turkey İzmir Fuarı’na katıldık



K urtuluş Savaşı’nın 
başkahramanı, dev-

letimizin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ebediyete intikalinin 78’inci 
yıldönümünde kederle andık.

Yayımladığımız mesajda şu 
cümlelere yer verdik: “Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, vefatının 78. yılında 

saygı ve şükranla anıyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak 
bizlere çağdaşlığın ve uygarlı-
ğın yolunu açan, Büyük Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
aramızdan ayrılışının 78. yıldö-

nümünde Milli Mücadelemizin 
Kahramanlarını, aziz şehit ve 
gazilerimizi rahmet ve minnetle 
anıyor, sonsuz şükranlarımızı 
sunuyoruz.”

Yüce Önder Atatürk’ü andık



Girişimciye 
yeni soluk

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş-

birliğinde uygulanan proje kap-

samında kurulan Kastamonu 
İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) 
hizmete girdi.

2 Eylül 2016 tarihinde yapı-
lan açılış törenine katılan Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan, İŞ-

GEM’in ilimizdeki kobilere yeni 
bir nefes olacağını kaydederek, 
“Girişimcilerimiz kurdukları 
işletmelerin en zorlu yıllarını 
bu çatı altında güven içinde 
atlatacaklar. İŞGEM sayesinde 
ilimizin çeşitli sektörlerde başa-

rılı işletmelere kavuşacağından 
eminiz” dedi.

İŞGEM açıldı



19 Eylül Gaziler Günü 
törenine katıldık

Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen 19 Eylül Gaziler 
Günü törenine katılarak, ülke-

mizin temel taşı gazilerimize 
şükran ve minnet duygularımı-
zı bir kez daha sunma fırsatı 
bulduk.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardın-

dan topluluğa hitap eden Tür-
kiye Muharip Gaziler Derneği 
Kastamonu Şube Başkanı 
Emekli Albay Ali Cesuroğlu, 
Gaziler Günü’nü kutlamanın 
mutluluğu içerisinde olduklarını 
belirtti.

Gazilerimize minnettarız

6736 sayılı Bazı Alacakların 
Yapılandırılması

6736 sayılı Bazı Alacakla-

rın Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun ile ilgili bilgilendirme 
seminerine ev sahipliği yaptık. 
Tüm üyelerimizin davetli oldu-

ğu toplantıya mali müşavirler 
de yoğun ilgi gösterdiler.

Seminerin açılışında konu-

şan Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, birçok kuruma dair 
borç yapılandırmasını berabe-

rinde getiren uygulamanın bir 
şans olduğunu dile getirerek, 
“Borcu bulunan üyelerimizi bu 
yapılandırmadan yararlanmaya 
davet ediyoruz” dedi. 

Bilgilendirme 
semineri

Kastamonu Asker Alma 
Bölge Başkanlığı’nda görevli 
Per. Alb. Ayhan Güleroğlu ile 
Per. Yrb. Ebru Akça Odamıza 
nezaket ziyaretinde bulundular. 

6 Eylül tarihinde gerçek-

leşen ziyarette konuklarımızı 
makamında ağırlayan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan, il ekonomimizle ilgili 
bilgi verdikten sonra Meclis 
odamızdaki etnografya eserle-

rini tanıttı.

Asker Alma Bölge 

Başkanlığı’ndan ziyaret



Daday İksir Resort Town 
yöneticilerinin ziyareti

Daday’da hizmet veren 
turizm işletmesi İksir Resort 
Town’un  Müdürü Seçil Gençer 
ve Satış Sorumlusu Mustafa 
Tuğcu Odamıza  nezaket ziyare-

tinde bulundular.

Yönetim Kurulu Başkanı-

mız Selçuk Arslan, konuklarına 
çalışmalarında başarı dileklerini 
dile getirdi ve “İlimizde turizm 
her geçen gün ivmesini yükselti-
yor ve işletmenizin bu başarıdaki 
payı için sizlere teşekkür ediyo-

ruz” dedi.

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, 2019 yılının UNESCO 
tarafından “Şeyh Şaban’ı Veli 
Yılı” olarak ilan edilmesine yöne-

lik ilimizde başlatılan çalışmaya 
gerekli desteği vereceklerini 
söyledi.

Oda Başkanımız Arslan, 

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür 
Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Muhar-
rem Avcı ve Doç. Dr. Burhan 
Baltacı’nın gerçekleştirdikleri 
ziyarette sundukları Mayıs ayın-

da hedeflenen “Huzur, Birlik ve 
Aydınlanma Haftası” dosyasını 
inceledi ve KATSO olarak işbirli-
ğine hazır olduklarını belirtti.

Arslan’dan destek

Dünya Gazetesi Bölge So-

rumlusu Fikret Yazıcı ve Reklam 
Sorumlusu Nihal Baysal Odamızı 
ziyaret ederek Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan ile gö-

rüştüler. Konuklarının Kastamonu 
ekonomisi ile ilgili sorularını yanıtla-

yan Arslan, Odamız tarihi hakkında 
da detaylı bilgi verdi.  

Dünya Gazetesi konuğumuzdu



Şehrimizin kısa sürede lezzet 
duraklarından biri haline gelen Pen-

be Han’ın 1’inci kuruluş yıldönümü 
kutlama programına katıldık. Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan, Penbe 

Han’ın işletmecisi ve aynı zamanda 
Akmescit Mahallesi Muhtarı Cahit 
Kanburoğlu’nu yaptığı hizmetten 
dolayı kutladı ve başarı içinde nice 
yıllar diledi.

Barutçuoğlu Alışveriş Mer-
kezi Yönetim Kurulu Üyeleri M. 
Feyyaz Pattabanoğlu, Cenk 
Cevheroğlu, Genel Müdür Caner 
Çaycı, Basın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Zeynep Tokatlı 12 Ekim 
tarihinde Odamıza nezaket ziya-

retinde bulundular.

Barutçuoğlu AVM’nin 10. 
Kuruluş Yıldönümü dolayısı ile 
gerçekleşen ziyarette, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Ars-

lan’a katkılarından dolayı plaket 
takdim edildi. 

Barutçuoğlu AVM
yönetiminden ziyaret

Penbe Han’ın kuruluş 
yıldönümü



İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanımız 

Selçuk Arslan ve Genel Sekreter 
Yardımcımız Adil Levent Baş, 
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu’nun 31 Ekim tarihinde 

yapılan 2016 Yılı 4. Olağan Top-

lantısı’na katıldılar. Vali Mesut 
Yıldırım başkanlığında gerçekle-

şen toplantıda gündem madde-

leri görüşülerek karara bağlandı. 

Kastamonu Üniversitesi (KÜ) 
Turizm Fakültesi öğrencilerini 
Odamızda ağırladık, ekonomi ve 
turizm konusunda görüşlerimizi 
aktardık.

Odamızda yapılan toplantıda 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sel-
çuk Arslan ve KASTÜ Turizm Fa-

kültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. 
Dr. Aydoğan Aydoğdu, turizm ve 

ekonomi konusunda görüşlerini 
öğrencilerle paylaştılar. Oda 
Başkanımız Arslan, günümüzde 
turizmin çok önemli olduğunu ve 
insanların ilgi çekici yerlere yönel-
diğini belirtirken, Aydoğdu ise her 
yörenin farklı kültürel özelliklerinin 
olduğunu, bu özelliklerin ön plana 
çıkarılarak turizmin geliştirilebile-

ceğini kaydetti.

Turizm öğrencilerini ağırladık



B
ugün Türkiye’de  faa-

liyet gösteren: 3 Mil-
yon 580 bin KOBİ’nin 
yaklaşık olarak 900 bini  

KOSGEB veri tabanına kayıtlı 
iken, bu KOBİ’lerden KOSGEB 
desteklerinden etkin bir şekilde 
faydalanan sayısı ise yaklaşık 
olarak 100 bini buluyor.KOS-

GEB Kastamonu Müdürlüğü 
veritabanında kayıtlı KOBİ 
sayısı 5 bine yaklaşmakta iken, 
desteklerden faydalanan KOBi 
sayısı yaklaşık 700’ün üzerin-

dedir.

KOSGEB, destek program-

ları sayesinde bugüne kadar 
100 bin KOBİ ve Girişimciye 
2 Milyar TL civarında  destek 
sağladı.

Bu bağlamda, Kastamonu 

Müdürlüğümüz tarafından 
kuruluşundan bu tarafa destek 
programları kapsamında yak-

laşık 8 Milyon TL hibe destek 
sağlandı. Ayrıca kredi prog-

ramları çerçevesinde 43 Milyon 
TL’lik fon ilimize aktarıldı.

2016 yılı içerisinde KOS-

GEB, destek programlarında 
birçok düzenleme yaparken, 
yeni destek programları da 
kurgulayarak, KOBİ ve Girişim-

cilerin ihtiyaçlarına göre yeni 
destek modelleri geliştirdi.

KOBİGEL – KOBİ 
Gelişim Destek Programı: 
2016 yılının başında ilk 

uygulamasını başlattığımız  
destek programı kapsamında 

bu yıl, 2 kez çağrı yayınladık 
ve bu çağrıları 5 ana başlıkta 
toparladık:

1.Çağrı grubu 2 ana başlıkta:

“Orta Yüksek ve Yüksek 
Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasi-
te Geliştirme”

 “Geleneksel İmalat Sanayi 
KOBİ’lerinde Katma Değerin 
Arttırılması”

1.377 Projeye 300 Milyon 
TL civarınde destek verilmesi 
kararlaştırıldı ve proje ödeme-

leri başladı.

2.Çağrı grubu 3 ana başlık-

ta:

“Bilişim Teknolojileri KOBİ’le-

rinin Geliştirilmesi”

 “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde 
Kapasite Geliştirme” 

KOSGEB, 100 Bin KOBİ’ye 
2 Milyar TL Destek Sağladı

Dosya



“KOSGEB Destekli Girişimle-

re İvme”

1.378 projeye yaklaşık 225 
Milyon TL’lik destek sağlana-

cak.

Bu çağrılar kapsamında, 
Kastamonu ilinde  toplam 35 
proje başvurusu yapılmış olup 
kurul değerlendirmeleri neti-
cesinde yaklaşık 4 Milyon TL 
destekleme yapılması kararlaş-

tırılmıştır.

Kredi Faiz Desteği:
KOSGEB İcra Komitesi 

Kararı ile KOSGEB Veri Taba-

nına kayıtlı, imalat sanayinde 
faaliyet gösteren ve KOSGEB 
desteklerinden, yasaklı olma-

yan işletmelerin kullanacakları 
yerli ve yeni makine ve teçhizat 
alımlarının desteklenmesine 
yönelik olarak 2016 Yılı Makine 
Teçhizat Kredi Faiz Desteği 
Programını  uygulamaya koy-

du. 

Programda:

• İşletme başına sağlanan 
kredi üst limiti 1.500.000 TL 

• Sıfır faizli olarak uygulanan 
programda 300.000 TL’lik kredi 
faizinin tamamı KOSGEB tara-

fından karşılandı.

• Kredi vadesi ilk 6 ayı 
ödemesiz, kalanı üçer aylık 
eşit taksitler halinde ödemeli 
toplam 36 ay.

Başvurular KOSGEB tara-

fından onaylandı, bankaların 
onay süreci ve kredi kullandı-
rımları 28 şubat 2017’ye kadar 
tamamlanacak.

Firmaların internet üzerinden 
başvurularının alınmasıyla baş-

layan ve yoğun talep gösterilen 
2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi 
Faiz Desteği Programına, 3295 
firma başvuru yaptı.  2153 
firmanın başvurusu KOSGEB 
Müdürlüklerince onaylandı.

İlimizde 2016 Yılı Makine 

Teçhizat Kredi Faiz Desteği 
Programına 14 firma başvuru 
yapmış ve 11 firmanın başvu-

rusu onaylanmış olup yaklaşık 
4 Milyon TL kredi kullandırılımı 
sağlanmıştır.

KOSGEB’den KOBİ’lere 
50 Bin liraya Kadar 
İşletme Sermayesi 
Kredi Faiz Desteği
KOSGEB’ in “Sıfır Faizli 

İşletme Sermayesi Kredi Faiz 
Desteği” nde Bankaların Kredi 
Kullandırım İşlemleri Başladı.

Faizsiz Krediye 
Yoğun Talep…
KOSGEB Başkanı Recep 

Biçer: “10 günde 471 bin kayıt 
aldık. Toplam 244.980 faizsiz 
kredi başvurusu yapıldı.”

50.000 TL üst limitli 12 ay 
ödemesiz geri kalanı 3 (üç) 
ayda bir eşit taksitler halinde 
ödemeli toplam 36 ay vadeli 
olarak “KOSGEB Sıfır Faizli 
İşletme Kredisi Faiz Desteği” 
başvuruları 21.12.2016 Çar-
şamba günü saat 09.00’da 
sona erdi.

19.12.2016 Pazartesi saat 
09.00’da başlayan başvuru-

larda 10 Aralık’tan itibaren 

471.993 KOBİ KOSGEB veri 
tabanına yeni kayıt ve beyan-

name güncellemesi yaptı. 

“İl Kotalarına Göre 
15 Bin Şirket 
50 Bin TL’lik 
Faizsiz Kredi Alacak…”
Toplamda 244.980 Kredi 

Faiz Başvurusu Yapıldı. En 
fazla başvuru yapan il 38.174 
ile İstanbul oldu. Kastamonu 
ilinde 1100’ün üzerinde kredi 
başvurusu gerçekleşti.

15 bin KOBİ’nin faydalanaca-

ğı 50 bin lira kredi faiz desteği 
2016 bütçesinden kullandı-
rılacağı için süre uzatımına 
gidilmedi. Fakat kayıt yaptıran 
ve bilgi güncelleyen KOBİLER 
2017 desteklerinden faydalana-

bilecek.

Recep Biçer: 
Listeler Hakkaniyetli 
Bir Şekilde Oluşturuldu

Değerlendirme 
Neye Göre Yapıldı?
Başvuruda bulunan işlet-

melerin sıralaması bilgisayar 
ortamında otomatik olarak 



yapıldı. Değerlendirme kriter-
leri şöyle oldu: Her il için TÜİK 
verilerine göre il kotası belirlen-

di, işletmelerin ölçeklerine göre 
sıralaması (Mikro, Küçük, Orta) 
yapıldı.

• İşletmelerin ölçeğine göre 
yapılan sıralamada; sıralama-

nın eşit olması halinde; 

- KOBİ Bilgi Beyannamesi’n-

de yer alan Yıllık İş Birimi sayısı 
fazla olan işletmeler,

Bu veriye göre Yıllık İş Birimi 
sayısının eşit olması halinde de

- KOBİ Bilgi Beyannamesinde 
yer alan net satış hasılatı yüksek 
olan işletmeler lehine sıralama 
yapıldı.

Kredi faiz desteği programın-

da, başvuruda bulanan işletme-

lerin sıralamasının yapılabilmesi 
için aşağıda sıralanan Değerlen-

dirme Kriterleri belirlendi;

• Her il için TÜİK Verilerine 
göre il kotası belirlenmiştir.

• İşletmelerin ölçeklerine göre 
sıralamasının Mikro, Küçük ve 
Orta ölçekli işletme olarak sıra-

lanmış ve  TÜİK verisine göre il 
kotasının,

- % 93’ü Mikro Ölçekli İşlet-

melere,

- % 6’sı küçük ölçekli işlet-
melere,

- % 1’i orta ölçekli işletmele-

re, ayrılmıştır. 

• İşletmelerin ölçeğine göre 
yapılan sıralamasında; 

- KOBİ Bilgi Beyannamesin-

de yer alan Yıllık İş Birimi (istih-

dam ) sayısı büyükten küçüğe 
doğru sıralama yapılmış, bunun 
eşit olması halinde ise, 

- KOBİ Bilgi Beyannamesin-

de yer alan net satış hasılatı 
yüksek olan işletmeler lehine 
sıralama yapılmıştır.

Bu kriterler çerçevesinde 
belirlenen 15.000 firmaya bilgi-
lendirme yapılmıştır.

Belirlenen kriterler çerçeve-

sinde Kastamonu iline 69 asil 
ve 23 yedek kontenjan ayrılmış 
olup, asil ve yedek listede yer 
alan işletmelerin kredi kullan-

dırma süreci devam etmektedir. 

Bu kapsamda, ilimizde yak-

laşık 3,5 Milyon TL kredi hacmi 
oluşturulmuştur.

Program kapsamında kre-

dinin riski tamamen protokole 
taraf bankalara aittir.

KOSGEB’de, Liradan Başka 
Para Birimi Geçmeyecek

KOSGEB, Türk Lirasının hak 
ettiği değeri alması için yeni 
uygulamalar başlattı.

KOSGEB Başkanı Recep 
Biçer, bundan sonra KOSGEB 
Destek Programları Yönetme-

liği ve KOSGEB KOBİ Kredi 
Faiz Destekleri Yönetmeliği 
çerçevesinde yapılacak başvu-

rularda; yurtiçi tedarikçilerden 
alınan/alınacak mal ve hizmet-
ler için sunulan başvuru ve eki 
(katılım formu, sözleşme, kira 
kontratı, proforma fatura vb.) 
belgelerde yalnızca Türk Lirası 
kullanılanların değerlendirmeye 
alınacağını açıkladı.

“Destek başvurularındaki
bütün evraklarda 

Türk Lirasının dışındaki
para birimi olan 

başvurular 
geçersiz sayılacak.”

KOSGEB Başkanı, bundan 
sonra KOSGEB Destek Prog-

ramlarında Milli Para Esaslı 
Uygulamaların geçerli olaca-

ğını belirterek, KOSGEB’den 
destek talebinde bulunan bütün 



KOBİ’lerin destek öncesi yapa-

cakları başvurularda, sözleş-

melerde ve proforma faturalar-
da Türk Lirası’nın dışında gelen 
evrakların kabul edilmeyeceğini 
bildirdi.

Destek başvuru aşamalarını 
örneklerle anlatan Başkan Re-

cep Biçer; Özellikle fuar baş-

vuruları sırasında gelen döviz 
üzerinden yapılan sözleşmeler, 
Porjeye dayalı destek prog-

ramlarına müracaat sırasında 
gelen döviz cinsinden proforma 
faturalar gibi başvuru evrakları-
nın başvuru aşamasında kabul 
edilmeyeceğini açıkladı.

Başkan Recep Biçer, Eko-

nomik refahın, toplumun tüm 
katmanlarına yansıtılmasın-

da KOBİ’lerin önemli işlevler 
üstlendiğini belirterek, ülkenin 
bağımsızlık ve egemenlik 
nişanesi olan Türk Lirası’nın 
hak ettiği değeri alması ve 
Türkiye’nin güçlü ekonomisiyle 
küresel ekonomik düzende söz 
sahibi olmasını destekledikleri-
ni söyledi.

Recep Biçer, KOBİ’lerin 
ekonomik işlevlerini yerine ge-

tirmesi ve uluslararası düzeyde 
rekabet edebilme kabiliyetle-

rinin artırmasının ancak güçlü 
ülke ekonomisi ve güçlü ülke 
parası ile mümkün olacağını 
söyledi.

Girişimcilik Destek Programı 
ile:

2016 yılında ülkemizde 
girişimciliğin geliştirilmesi, 
daha nitelikli, yenilikçi ve bilinçli 
yeni girişimcilerin iş dünyasına 
kazandırılması konusunda çok 
önemli adımlar attık;

- Özellikle kurum bütçesinin,  
girişimcilik ve yenilik destekle-

rinde kullanılan kısmını yakla-

şık 3 kat arttırdık.

- Türkiye’nin Girişimcilik Stra-

tejisi Eylem Planını Temmuz 
2016’da yürürlüğe aldık.

- Uygulamalı Girişimcilik Eği-
timlerinin süresini 70 saatten 
32 saate indirerek eğitimlerin 
daha da yaygınlaştırılmasını 
sağlandık.

- Girişimcilik kültürünün yay-

gınlaştırılması ve tabana ya-

yılması amacıyla, KOSGEB ile 
YÖK arasında yapılan protokol 
çerçevesinde 120 üniversitede 
girişimcilik dersleri vermeye 
başladık.

- Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü ile Protokol imzala-

yarak, girişimcilik konusunda 
ders alan öğrencilerin mezun 
olduktan sonra iş kurmaları 
halinde destek başvuru yapma-

larına olanak sağladık.

- Kalkınma Ajansları ile 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
protokollerini yeniledik.

- IPA fonlarıyla yürütülen 
“Seçili Yörelerde 3 İŞGEM in 
kurulması ve İŞGEMler arasın-

da network kurulması” proje-

sinin teknik yardım sürecini 
tamamlayarak, Kastamonu, 
Malatya ve Tokat illerindeki  
İŞGEM’leri faaliyete geçirdik.

- Daha önce, 30 bin TL geri 
ödemesiz, 70 bin TL geri öde-

meli, toplamı 100 bin TL olan 
Yeni Girişimci Desteği kapsa-

mındaki destek üst limitlerini 
geri ödemesiz 50 bin TL, geri 
ödemeli 100 bin TL olmak 
üzere toplamını 150 bin TL’ye 
yükselttik.

 - 29 Kasım 2016 itibariyle 
düzenlenen 4237 adet Uy-

gulamalı Girişimcilik Eğitim 
programına toplam 134.179 kişi 
katılmıştır. (2015 yılında eğiti-
me katılan kişi sayısı 122.247 
idi) Girişimcilik Eğitimlerinin 
başladığı 2010 yılından itiba-

ren düzenlenen 16201 adet 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitim 
programına katılan 572.168 
kişiye eğitim verdik.Kastamo-

nu ilinde 2016 yılında 24 adet 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitim 
programı düzenlenmiş ve bu 
eğitimlere yaklaşık 700 kişi 
katılmıştır. 

 - Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitim Programını tamamla-

dıktan sonra işini kuran giri-
şimcilere yönelik verilen Yeni 
Girişimci Desteğinde 29 Kasım 
2016 itibariyle 13.665 adet 
destek verilmiş olup,  toplamda 
170.794.000 TL ödeme yapıl-
mıştır.

- 2016 yılında Kastamo-

nu’da işini kurarak KOSGEB’e 
başvuru yapan ve Kastamonu 
Müdürlüğümüz tarafından des-

teklenmeye uygun bulunan 80 
girişimciye yaklaşık 3 Milyon 
TL destekleme kararı alınmış-

tır.Ayrıca destek süreci devam 
eden ve yeni desteklenen Giri-
şimcilere 2016 yılında yaklaşık 
1,3 Milyon TL destek ödemesi 
yapılmıştır.

KOSGEB destek program-

larını kurgulamadan önce, 
mutlaka ama mutlaka içerisine 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, 
Meslek Kuruluşlarının, KOBİ 
Temsilcilerinin dahil edildiği 
çalıştaylar düzenliyoruz. Bu 
çalıştaylarda KOBİ’lerimizin 
ihtiyaçlarını belirliyoruz ve buna 
göre Destek programlarımızı 
hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda 2016 yılında 
bazı Destek Programlarımızda 
güncellemeler yaparken yeni 
destek programlarını da ha-

yata geçirdik. 2017 yılında da 
yine aynı şekilde KOBİlerimizi 
dinleyeceğiz ve onlardan gelen 
taleplere göre programlarımızı 
yapacağız.



Y
önetim Kurulu Başka-

nımız Selçuk Arslan, 
Kastamonu Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB) 

Yönetim Kurulu Toplantısı’na 
katıldı.

Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) Yönetim Kurulu’nun 
Ekim ayı ilk toplantısı, 4 Ekim 
Salı günü OSB Müdürlüğü’nde 
Vali Mesut Yıldırım başkanlı-
ğında gerçekleştirildi. 

Yaklaşık 1 saat süren top-

lantı sonrasında OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Vali Mesut 
Yıldırım, Başkan Vekili Selçuk 
Arslan, Bölge Müdürü Seçil Di-
lekci Çakmak, Yönetim Kurulu 
Üyesi Enüs Koç, Ahmet Eryıl-
maz Gülcan ile Eren Vural top-

lantı sonrasında İş Yeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatı almış aktif 
durumda olan firmaları ziyaret 
ederek firmalara hayırlı olsun 
dileklerini ilettiler. 

OSB’de toplantı ve      firma ziyaretleri



OSB’de toplantı ve      firma ziyaretleri



Türkiye İş Kurumu ile işbirliği 
içinde Ekim ayında girişimcilik 
kursu düzenledik.

Genel Sekreter Yardımcı-
mız Adil Levent Baş’ın verdiği 
eğitimle başlayan kursumuz, 
çeşitli yaşlardan kadın ve erkek 
girişimci adaylarına ev sahipliği 
yaptı. 

Girişimci adaylarını 
desteklemeyi sürdürüyoruz



Orhan Gümüş başkanlığın-

daki KAS-DER’in yeni yönetimi, 
13 Ekim tarihinde Odamızı ziyaret 
etti.

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, KAS-DER yöneticilerine 
çalışmalarında başarı dileklerini 
ileterek, “Kastamonu ile İstanbul 
arasında köprü kurulmasında 
üzerimize düşen görevi yapmaya 
her zaman hazırız” değerlendir-
mesinde bulundu.

OSB Müteşebbis Heyeti 
Toplantısı 

Kastamonu Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti 
Toplantısı yapıldı.

Vali Mesut Yıldırım başkanlı-
ğında gerçekleştirilen toplantıya 
Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan, Meclis 
Üyelerimiz İhsan Tığlıoğlu, Turgay 
Dellaloğlu ve Organize Sanayi 
Bölgesi Müteşebbis Heyeti üyeleri 
katıldılar.

KAS-DER yönetiminden nezaket ziyareti



Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, KUZKA Ekim 
Ayı Yönetim Kurulu Toplantı-
sı’na katıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUZKA) Yönetim Ku-

rulu toplantısı, Çankırı Yatırım 
Destek Ofisi’nde gerçekleşti-
rildi. Sinop Valisi ve KUZKA 

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
İpek’in başkanlık ettiği top-

lantıda Genel Sekreter Vekili 
Serkan Genç, ajans çalışmala-

rı hakkında bilgilendirme yaptı, 
gündem maddelerinin görü-

şülerek karara bağlanmasının 
ardından toplantı sona erdi.

KUZKA 
Ekim ayı 
toplantısı 

Kastamonu İşkur İl Müdürü 
Adnan Arslan, Bartın İşkur İl 
Müdürlüğü’ne atanması dolayı-
sıyla Odamıza veda ziyaretin-

de bulundu. 

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, KATSO ile İşkur 
İl Müdürlüğü arasındaki uyuma 
ve çeşitli projelerdeki işbirliğine 
dikkat çekerek, “Değerli hem-

şerimize Kastamonu'ya verdiği 
hizmetlerden dolayı iş dünyası 
adına teşekkürlerimizi sunu-

yorum ve yeni görev yerinde 

başarılar diliyorum” değerlen-

dirmesinde bulundu.

İşkur İl Müdürü Adnan 
Arslan ise görev süresi boyun-

ca paydaş kurum KATSO ile 
dayanışma içerisinde birçok 
işbirliği ve projede çalıştıkları-
nı kaydederek, “Yapılan hiz-

metlerde KATSO her zaman 
İşkur'un yanında yer aldığı 
için yönetim kuruluna, meclis 
üyelerine ve personeline teşek-

kürlerini sunuyorum” şeklinde 
konuştu.

İşkur 
İl Müdürü 

Arslan 
Bartın’a 
atandı

Veda ziyareti



Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) inisiyatifiyle ku-

rulmuş olan sınav ve belgelen-

dirme merkezi MEYBEM A.Ş. 
işbirliği ile 2017’nin ilk “Mesleki 
Yeterlilik Belgesi” sınavını ger-
çekleştirdik.

Kastamonu Organize Sana-

yi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
Kastamonu Entegre Ağaç Sa-

nayi firmasında test ve işbaşı 

uygulaması şeklinde yapılan 
“Makine Bakımcısı” işkolundaki 
sınava 19 işçi katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanlığı, yayınladığı tebliğ 
ile 48 meslek dalında “Mesleki 
Yeterlilik Belgesi” zorunluluğu 
getirmişti. 

Ayrıntılı bilgi için www.kas-

tamonutso.org.tr web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.

Yılın ilk sınavı 
“Makine 

Bakımcısı” 
branşında

“Mesleki Yeterlilik Belgesi”


