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Saygılarımla
Oğuz FINDIKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Bundan bir yıl önce iş dünya-
mızdan gelen talepler doğrultu-
sunda, ekibimizle birlikte sizlerin
huzuruna çıktık ve desteğinizi iste-
dik. Öncelikle bizleri bu göreve la-
yık gören tüm üyelerimize ayrı ayrı
şükranlarımızı sunuyorum.

SSaygıdeğer Meslektaşlarım

Bir yıllık görev süremiz içerisin-
de öncelikle birlik ve beraberliği-
mize büyük önem verdik. Çalışma-
larımızda hiçbir arkadaşımızı öte-
kileştirmeden, sektör ayrımı gözet-
meden şehrimizin ve ülkemizin im-
kanlarından tüm üyelerimizin aza-
mi şekilde yararlanması için mü-
cadele etmeyi amaç edindik.

En büyük hedefimiz; daha fazla üreten, ihracata
katkı sağlayan ve daha fazla istihdam yaratan, eko-
nomisi ve ticari hacmi her geçen gün artan bir Kasta-
monu oldu. Kastamonu Merkez OSB'nin genişleme ça-
lışmaları için gerekli olan ödeneğin temini noktasın-
da dönemin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın
Dr. faruk Özlü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 3
Milyon TL ödenek temin ettik, Devrekani İlçemizde Ta-
rıma Dayalı İhtisas OSB'nin kuruluş çalışmalarını baş-
lattık. Seydiler OSB nin sorunlarına çözüm aradık.

İlimiz ekonomisinin öncelikle kendi dinamikleri ile
gelişmesi gerektiği düşüncesi ile yüksek potansiyeli
olan turizm noktasında hak ettiği payı alması için ku-
rumsal çalışmalar gerçekleştirdik. Kastamonu Valiliği
ve Kastamonu Belediyesi ile birlikte ortak organizas-
yonlar yaptık. EMİTT, YÖREX ve İzmir Fuarı gibi uluslar-
arası arenalarda, yöresel lezzetlerimizden doğa turiz-
mine, kültür ve kış turizminden inanç turizmine kadar
birçok alanda ilimizin tanıtımına ciddi katkılar yaptık.

Türkiye'nin ilk Ahşap Fuarı olan Kastamonu Ah-
şap Fuarının 8' incisinin TOBB Fuarlar Listesine gir-
mesini sağladık.

İlimizin bir diğer zenginliği mer-
merimizin tanıtımı noktasında fir-
malarımızın katılım sağladığı ve
dünyanın sayılı büyüklükteki mer-
mer fuarları arasında olan İzmir
Marble 2019 fuarına üyelerimiz ile
birlikte katıldık. İlimizin ihracatını
artırmak adına mermer sektörümüz
için Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
ile birlikte hazırladığımız ve Ticaret
Bakanlığına sunduğumuz  Uluslar
Arası Rekabet Gücünün Artırılması
Projesi (URGE) ile kendilerini uluslar-
arası pazarda daha etkin bir hale
getirmeyi hedefledik. 

KOSGEB ve İŞKUR ile birlikte or-
taklaşa düzenlediğimiz eğitim çalış-

malarıyla ilimize yeni girişimciler kazandırdık. 

İlimizin güncel konularını yakından takip ederek,
iş dünyamızı en etkin şekilde temsil etmeye çalıştık.
Daha fazla üreten, ihracata katkı sağlayan ve daha
fazla istihdam yaratan, daha gelişmiş bir KASTAMO-
NU için mücadele ettik. Görev sürecimiz içinde yeni
projeler üreterek, üyelerimiz ile yapacağımız istişare-
lerle üyelerimizin sektörlerinde yaşadıkları sorunlara
çözüm üretmek ve Kültürel, Sosyal ve Ekonomik an-
lamlarda daha yaşanabilir bir Kastamonu için el ele
çalışmaya devam edeceğiz. 

Çalışmalarımızda bizlerden hiçbir zaman destekle-
rini esirgemeyen Sayın Valimize, Milletvekillerimize,
Belediye Başkanımıza, KUZKA, KOSGEB, İŞ-KUR,
BSTİM, TİM gibi proje ortağı ve paydaş kurumlarımı-
zın değerli yöneticilerine ve ilimiz brokratlarına, Yö-
netim Kurulu ve Meclis Üyelerimize, her türlü zorlu-
ğa göğüs gererek hiç durmadan üreten, şehri ve ül-
kesi için çalışan saygıdeğer üyelerimize ve oda per-
sonelimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor, devam
eden süreçte de sizlerin destek ve dualarıyla beraber
ilk günün heyecanı ile çalışmalarımıza devam edece-
ğimizi bu vesile ile ifade etmek istiyorum.

Saygıdeğer Üyelerimiz
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Turgay DELLALOĞLU
Meclis Başkanı

2018 yılı seçimlerinin ardından
birlik ve beraberlik inancıyla çık-
tığımız bu kutsal yolda başlayan
görev süremizin ilk yılında hiz-
metlerimizi sizlerden gelen ta-
lepler doğrultusunda tüm üyele-
rimizi kapsayacak şekilde plan-
layarak yerine getirmeye çalışı-
yoruz. Vizyonumuzu, tarihine ya-
kışır bir şekilde yükselterek, Oda-
mızın, Kastamonu Ekonomisinin
Lokomotifi olan görevini üst sevi-
yelere çıkarma inancındayız.

Ürünlerimizi, katma değerli 
bir şekilde ulusal ve uluslararası
pazarlarda sunabilmek ve Kasta-
monu’muzun ticari hacmini ge-
rek iç piyasada gerekse ihracata
yönelik olarak artırma düşünce-
miz görev süremiz boyunca önce-
likli hedeflerimiz arasında yerini
almaktadır. 

Göreve geldikten hemen sonra
hedeflerimize yönelik başlayan
faaliyetlerimiz içerisinde yerel
ürünlerimizi koruma altına almak
amacıyla Siyez Bulguru, Çekme
Helva ve Taş Baskı Coğrafi İşaret
başvurumuz Türk Patent Kurumu
tarafından kabul edildi ve koru-
ma altına alındı, bir yıl içerisinde
toplam 125 kişiye girişimcilik eği-
timi verdik ve istihdama katkı
sağladık. Bunların yanında fuar
katılımları, sektör eğitimleri ve
seminerler ile üyelerimizi des-
teklemeye devam ediyoruz. 

Devrekani’ de Tarıma Dayalı

İhtisas OSB nin kurulması için ça-
lışmalarımız devam ederken, Sey-
diler ve Merkez OSB nin gelişme-
si ve sorunlarının çözülmesi için
katkılarımız devam ediyor. 

İlimizde ihracatın gelişmesi 
ve ihracat düşünen üyelerimizin
yararlanabilmeleri için odamıza
“İhracat Destek Ofisi” kurulması
yönünde Ticaret Bakanlığına 
müracaat ettik.

Odamız, 2019 yılı içerisinde 
geçirdiği denetim sonrasında 
ISO 9001 – 2015 Kalite Yönetim
Sistemine geçerek siz değerli
üyelerimize daha iyi hizmet ver-
me anlayışını sürdürmektedir. 

Çalışmalarımızda uyum içeri-
sinde bizlere katkı sağlayan Say-
gıdeğer Valimize, Milletvekilleri-
mize, Belediye Başkanımıza,
paydaş kurum ve kuruluşlarımı-
zın yönetici ve temsilcilerine, 
mesai arkadaşlarımıza, hemşeri-
lerimize teşekkür ediyor,  

Meclis toplantılarımızda aldı-
ğımız kararların tüm üyelerimizin
yararına olacak şekilde uygulan-
masına özen göstererek somut
birer faaliyete dönüşmesi ve ger-
çekleşmesi için her bir meclis
üyemizin aldıkları görevlerde
gösterdikleri çaba ve gayretler
için kendilerine şükranlarımı su-
nuyor, saygıdeğer üyelerimizle
birlikte Odamızı ve Kastamonu’-
yu daha ileriye götüreceğimize
inanıyor, saygılar sunuyorum. 

Değerli üyelerimiz
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KATSO’DA YENİ DÖNEM

K
astamonu Ticaret ve Sanayi
Odası meclis ve komite se-
çimleri büyük bir katılım ile
gerçekleşti. Günler öncesin-
den, kamuoyuna ve iş dünya-

sına açıkladığı kadrosu ile birlikte KAT-
SO üyelerinden onay alan Kastamonu
TSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yaklaşık
% 80 katılım ile demokratik, şeffaf, se-
çim ahlak ve etik kurallarına uygun bir
seçimi geride bıraktıklarını belirtirken,
seçimlere katılan tüm oda üyelerine te-
şekkür etti.

Görevi devir alacakları yönetim kurulu
ve meclis üyelerine de bu güne kadar
yapmış oldukları hizmetlerden dolayı te-
şekkür eden Fındıkoğlu; “Bu seçimlerin
nezih bir şekilde gerçekleşmesinde bü-
yük payı olan, İl ve İlçe Seçim Kurulu gö-
revlilerine, güvenlik güçlerimize, KATSO
çalışanlarına, basın mensupları ve eme-
ği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Üyelerimizi temsilen meclis üyeliği ve
meslek komitelerine seçilen arkadaş-

larımıza da hayırlı uğurlu olmasını te-
menni ediyor, yeni alacakları görevle-
rinde başarılar diliyorum” dedi.

Kendilerine yüklenen görevin yükünü
ve sorumluluğunu çok iyi bildiklerine dik-
kat çeken Fındıkoğlu, en kısa sürede se-
çim öncesi açıkladıkları projeleri ve ta-
ahhütleri yerine getirmenin gayreti içe-

risinde olacaklarını söyledi. Fındıkoğlu
açıklamasını; “KATSO’da açacağımız
yeni bir sayfa ile büyük işlere imza at-
mak için yolumuzda yürüyeceğiz. Seçim
sonuçları, KATSO’nun ne kadar taze bir
nefese ihtiyacının olduğunu da ortaya
koymuştur. Ülkemizin en köklü odala-
rından biri olan Kastamonu Ticaret ve
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Sanayi Odası’nın, ilimiz ekonomisinin lokomotifi olduğu
bilinci ile çalışacağız. Seçim sonuçlarının ilimiz iş dünyasına
hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Gerçekleşen seçimlerin ardından Kastamonu Ticaret ve
Sanayi Odasının yeni meclisi şu simlerden oluştu;

 1. Grup; Oğuz Fındıkoğlu, M. Feyyaz Pattabanoğlu
 2. Grup; İlhan Pehlivan, Numan Ovalıoğlu, Furkan Keserci
 3. Grup; Erkan Erdem, Kısmet Keşçioğlu, Mustafa Özsoy 

(2019 Ocak ayından itibaren Osman Şahin)
 4. Grup; Bülent Çetin, Burak İzbeli
 5. Grup; Ferhat Ülger, Mustafa Şensoy, Mehdi Yenikomşuoğlu
 6. Grup; Hasan Gülşen, Tezcan Biçicioğlu, Salim Arpacı
 7. Grup; Turgay Dellaloğlu, Mehmet Eser, Mesut Duran
 8. Grup; Turgut Demir, Rıfat İğdirli, Ahmet Tırpan
 9. Grup; Necmi Ünlü, Mehmet Fevzi Civcioğlu 

(2019 Ocak ayından itibaren Atilla Yamakoğlu)
 10. Grup; Recep Mor, Abdullah Muhammet Özçakmak

Yeni Başkanlar Dellaloğlu ve Fındıkoğlu

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komitesi
ve Meclis Üyesi seçimlerinin bir hafta ardından, Yönetim
Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Delegele-
ri, Disiplin Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanı, Meclis Başkan
Yardımcıları ve Katip Üyesi seçimleri yapıldı.

Yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkan-
lığına Oğuz Fındıkoğlu seçildi.

Fındıkoğlu’nun yönetimi ise şu isimlerden oluştu;
Numan Ovalıoğlu, Tezcan Biçicioğlu, Hasan Gülşen, Kıs-
met Keşçioğlu, Turgut Demir, Erkan Erdem.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir başka he-
yecan ise Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşandı. Yapı-
lan seçimlerin sonucunda Turgay Dellaloğlu odamızın yeni
Meclis Başkanı oldu.

Meclis Organ Seçimlerinde Görev Dağılımı;

 Meclis Başkan Yardımcıları; Ahmet Tırpan, Rıfat İğdirli
 Meclis Katip Üyesi; Mustafa Özsoy
 TOBB Delegeleri; Oğuz Fındıkoğlu,Turgay Dellaloğlu, 

Hasan Gülşen
 Disiplin Kurulu; Mustafa Gün (Başkan), Veysel Türkel, 

Cevdet Uyanık, Önder Nergizoğlu, Fatih Bekar, Serkan Özkan
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“Potansiyellerimizi 
harekete geçirmeliyiz”

Seçimlerin ardından bir değer-
lendirme yapan, KATSO Yönetim
Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu,
Kastamonu’nun sanayi, turizm, ta-
rım ve ormancılık gibi birçok sek-
törde ciddi bir potansiyelinin ol-
duğuna dikkat çekti ve ; ” Turizm
alanında çok az ilin sahip olduğu
bir zenginliğe sahibiz, çünkü ili-
mizde; kültür, inanç, doğa, kış ve
güneş turizmine yönelik çok zengin
bir altyapı var. Tarımsal alanda ise
Kastamonu’muz hedeflenen nok-
tada değil, sanayicilerimizin bir ta-
kım problemleri var, mevcut OSB’le-
rimizin bazılarında yaşanan ak-
saklıkları en kısa zamanda çözer-
ken, diğer taraftan da ikinci OSB’yi
kurarak yatırımcı çekme çalışma-
larını başlatmalıyız, inşallah en
kısa sürede bu konularda ciddi
çalışmalar yapacak, büyüklerimizin
de destekleriyle hedeflenen ve öz-
lenen noktalara ulaşacağız” dedi.
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Bölgesel işbirliğinin önemine de vurgu yapan,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu; “Artık dünyada sı-
nırlar kalkıyor, bölgesel birlikler kuruluyor, ortak
bütçeler yapılıyor, hatta ortak para kullanılıyor, biz-
ler, yani ortak kültürü ve geçmişi paylaşan; Kas-
tamonu, Karabük, Çankırı, Sinop, Bartın olarak ne-
den işbirliği yapmayalım, güçlerimizi birleştir-
meyelim, bir dönem Üsküdar’a kadar bu bölgeyi
yöneten şehrin Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu
birlikteliğin sağlanmasına öncülük etmeye seve
seve hazırız” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
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KOMiTELER BAŞKANLARINI SEÇTi
Odamız Meslek Komiteleri ve Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulumuz tarafından 

düzenlenen yemekli toplantıda bir araya 
gelerek, başkan ve başkan yardımcılarını seçti. 

1. Meslek Grubu
BBaşkan: İsmail Semerci

Başkan Yardımcısı: Mehmet Burhan KÜTEN

2. Meslek Grubu
Başkan: Timur SABIRLAR

Başkan Yardımcısı: Zeki SADİOĞLU

3. Meslek Grubu
Başkan: Enüs KOÇ

Başkan Yardımcısı: Osman ŞAHİN

4. Meslek Grubu
Başkan: Kadir YALÇIN

Başkan Yardımcısı: Ahmet NAMLI

5. Meslek Grubu
Başkan: Niyazi YAYLACIOĞLU

Başkan Yardımcısı: Ömer ATAULUSOY

6. Meslek Grubu
Başkan: Nihat ALTIN

Başkan Yardımcısı: Hasan GÜNEYLİ

7. Meslek Grubu
Başkan: Sebahattin SİPAHİOĞLU

Başkan Yardımcısı: Alp Ercan KARAKAŞ

8. Meslek Grubu
Başkan: Oğuzhan ŞEKEROĞLU

Başkan Yardımcısı: İlker YARDIMCI

9. Meslek Grubu
Başkan: Nihat BALTACI

Başkan Yardımcısı: Necmi ÜNLÜ

10. Meslek Grubu
Başkan: Şenol KIZILABDULLAH
Başkan Yardımcısı: Vecdi TATLI

Disiplin Kurulu
Başkan: Mustafa GÜN
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BAKAN ÖZLÜ’DEN 
ODAMIZA TAM DESTEK

B
ilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Dr. Faruk Özlü, Kas-
tamonu Ticaret ve Sanayi
Odasını ziyaret ederek, Baş-
kan Oğuz Fındıkoğlu ve eki-

bine başarılar diledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dr. Faruk Özlü, Kastamonu Ticaret ve
Sanayi Odası’na gelişinde; Vali Yaşar
Karadeniz, Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu, Meclis Başkanı Tur-
gay Dellaloğlu ve meclis üyeleri ta-
rafından karşılandı.

İlk olarak oda şeref defterini im-
zalayan Bakan Özlü, daha sonra ya-
pılan çalışmalar ve iş dünyasının
beklentileri hakkında Başkan Fındı-
koğlu’ndan bilgi aldı. 

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fın-
dıkoğlu; “Sayın Bakanım, Anadolu’nun
ilk ticaret ve sanayi odalarından biri
olan odamızda sizleri ağırlamaktan

onur duyuyoruz. Bizler iş dünyası
olarak; GAP, DAP, DOKAP, KOP benze-
ri, ilimizi komşu vilayetler ile aynı çatı
altına alacak “Batı Karadeniz Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı”
(BAKAP) kurulmasını ve bulunduğu
coğrafi konum gereği merkezinin
Kastamonu olmasını talep ediyoruz.

Kastamonu ilimizin, önceki teşvik
sisteminde 4 bölge arasında 4’üncü
bölgede yer alırken, yeni teşvik sis-
teminde 6 bölge arasında 4’üncü
bölgede yer alması yatırımların daha
cazip illere kaymasına neden olmuş-
tur. Yeni teşvik sistemi ile gelen bu
olumsuzluğun giderilmesi sanayimi-
zin geleceği açısından çok önemli ol-
makla beraber, İnebolu Limanının
faaliyete geçmesi, Havalimanının
Uluslararası işlerlik kazanabilmesi
için gümrüklü hale getirilmesini ve lo-
jistik engellerin ortadan kaldırılacak
şekilde yatırımların tamamlanması-
nı beklemekteyiz.
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Mevcut OSB dolmuş olup 1,3 milyon
metrekareye genişletilmesi için müra-
caat edilmiş, kamulaştırma bedeli ve
ödenek beklenmektedir. Seydiler OSB 
alt yapı çalışmalarına hızlı bir şekilde
destek beklemekteyiz.  

Küre ve Hanönü ilçemizde zengin ba-
kır, maden yataklarımızla,  ruhsatlı 20
mermer ocağımız faaliyette,  500’e yakın
da mermer ocağı ruhsat başvurusu ha-
len devam etmekte. Bu sektörlerde maa-
lesef üretim ve pazarlama
faaliyetleri hammadde
veya yarı mamul ola-
rak devam etmek-
tedir. Özel sektör
girişimleri ve dev-
let teşvikleri ile
madenlerimizi ili-
mizde işleyerek
katma değerli ürün
üretmek arzusun-
dayız. İlimiz sanayi-
sinin gelişmesi için des-
teklerinizi bekliyor sizi ve

heyetinizi şahsım ve
yönetim kurulu adına
saygı ile selamlıyo-
rum” cümleleriyle iş
dünyasının beklenti-

lerini Bakan Özlü’ye
sıraladı. Yönetim Kurulu

Başkanı Fındıkoğlu ve
Meclis Başkanı Turgay Della-

loğlu’nun hediye takdiminin ardından,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Mec-
lis Üyeleri ile bir araya gelen Bakan Özlü;
“Kalkınmanın yerelden başladığı, iller ara-
sında bir yarış olduğu, inancıyla, bilinciyle
hep beraber çalışacağız. Ben güzel işler
yapacağımıza eminim. Oda başkanı ve yö-
netimini Kastamonu’yu kucakladıkları
için teşekkür ediyorum” dedi. 
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K
astamonu Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğ-
lu, Kastamonu'yu ziyaret eden
Ekonomi Bakanlığı yetkilile-
rinden BAKAP talebinde bu-

lundu. Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ta-
rafından Kastamonu’da iki gün süren ih-
racat yapan firmalara yönelik ziyaretle-
rin ardından Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odasında değerlendirme toplantısı dü-
zenlendi. Ekonomi Bakanlığı İthalat Ge-
nel Müdür Vekili Ahmet Erkan Çetinka-
yış, beraberinde Ekonomi Bakanlığı ile
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası yet-
kilileriyle Kastamonu’da ihracat yapan fir-
malara yönelik ziyaretlerde gerçekleştirdi.
İki gün süren ziyaretlerin ardından Kas-
tamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda de-
ğerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Bu kapsamda KATSO’da yapılan Dış Ti-
caret Bilgilendirme Toplantısına katılan
KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kasta-
monu’da yapılan üst düzey ziyaretlerde
istek ve sorunlarının Ekonomi Bakanlığı
yetkilileri vasıtasıyla Bakanlığa ulaştırı-
lacağına inancının tam olduğunu belir-
terek, “Kastamonu iş dünyası temsilcileri
olarak hem ekonomik anlamda ilimizin
kalkınmasına yönelik hem de sosyal
hayata etki edecek ve ilimizi cazibe
merkezi haline getirecek bütüncül bir ba-
kış açısı talep ediyoruz” dedi. 

Taleplerinin başında öncelikli olarak
BAKAP’ın geldiğini vurgulayan KATSO
Başkanı Fındıkoğlu, “Bölgemizdeki 6 ili
kapsayacak ve kısa adı “BAKAP” olan Batı
Karadeniz Kalkınma Projesi Bölge İdare-
si’nin bir an önce hayata geçirilmesi için
desteğinizi bekliyoruz. Bu talebimiz ne-
redeyse ilin ve bölgenin ana meselesi ol-
muş durumdadır. GAP, DAP, DOKAP, KOP
benzeri, ilimizi komşu vilayetler ile aynı
çatı altına alacak “Batı Karadeniz Proje-
si Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı” (BA-
KAP) kurulmasını ve bulunduğu coğrafi

konum gereği merkezinin Kastamonu ol-
masını talep ediyoruz. BAKAP sayesinde
vilayetimizde birçok sektörün canlana-
cağına olan inancımız tamdır. Özellikle
sahip olduğumuz ancak çeşitli nedenler
dolayısıyla bugüne kadar bir türlü hare-
kete geçiremediğimiz iç dinamiklerimi-
zin, örneğin mermer vb. madenlerimizin,
siyez bulgurumuzun, sarımsağımızın, pi-
rincimizin, defne yaprağımızın veya “Kül-
tür, doğa, inanç, kış” turizmi potansiye-
limizin BAKAP sayesinde hem ilimize hem
de bölgemize büyük getiriler sağlayaca-
ğına şüphemiz yoktur” diye konuştu. 

Fındıkoğlu, Kastamonu’nun sorunlarını
ve çözüm önerini kapsayan detaylı bir ra-
porunda Genel Müdür Vekili Ahmet Erkan
Çetinkayış tarafından Ekonomi Bakanlı-
ğına iletmek üzere verdiklerini söyledi. 

“Ülkemizin dış ticaret açığı 
80 milyar dolara yakın” 

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Mü-
dür Vekili Ahmet Erkan Çetinkayış da, Eko-
nomi Bakanlığı heyeti olarak Kastamo-
nu’da birçok firmayı ziyaret ettiklerini be-
lirterek, Türkiye’nin ithalatta dış ticaret
açığı verdiğini söyledi. 

Çetinkayış, “Ülkemiz 80 milyar dola-
ra yakın açık veriyor. Tabii ki bu tür şey-
leri ithal etmek zorundayız. Enerji başı çe-

kiyor ve olmazsa olmazımız. Bunun üze-
rine yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor-
lar. Diğer yandan petrol ve kimya ürün-
leri ham madde olarak yoğunlukta. Bak-
tığımız zaman bunlar ara ürünler. Üreti-
me gitmek için ithal edilen mallar. Yatı-
rım malı da yüzde 12 civarında. Son ola-
rak ise tüketim mallarımız var. İthalatta
ise bizim şöyle bir handikabımız. Avrupa
birliğine girdiğimiz zaman onların uy-
guladığı gümrük vergilerini üsleniyoruz.
Yani gelişmiş ülkenin tüm vergilerini ka-
bul etmiş oluyoruz. Bu tarım ve bazı sa-
nayide sadece geçerli değil. Biz şuan or-
talama 3,5 civarında gümrük vergisi uy-
guluyoruz. Fiilen ise 1,5 civarı. Yani itha-
lattan kaynaklanan haksız ve yıkıcı re-
kabeti önlemek için bir takım önlemler
alıyoruz. Dünya da bu tür tedbirlerin ön-
lemini alan ilk 5 ülkeden biriyiz diyebi-
lirim. Burada yerli sanayicimizin ülke ola-
rak yanındayız. Üretim olmazsa olmaz. Ta-
rımı korumak için yüksek vergiler uygu-
luyoruz ve koruyoruz. Yerli üretici ve çift-
çilerimizi mağdur etmemek adına piya-
sada ki fiyatları korumak için sık sık ted-
birler uyguluyoruz” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Ekonomi Ba-
kanlığı uzmanları tarafından toplantıya
katılanlara teşvikler konusunda bilgi-
lendirmede bulunuldu. 

BAŞKAN FINDIKOĞLU’NDAN BÖLGESEL 

KALKINMA PROJESi TALEBi
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M
eclis Başkanı Tur-
gay DELLALOĞLU,
Yönetim Kurulu
Başkanı Oğuz
FINDIKOĞLU ve

Meclis Üyelerinden oluşan Kas-
tamonu Ticaret ve Sanayi Oda-
sı heyeti, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hİ-
SARCIKLIOĞLU'nu ziyaret etti.

Kabulde TOBB Başkanı Hi-
sarcıklıoğlu, yeni dönem çalış-
maları için başarılar dileyerek,
hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu ziyarete ilişkin
yaptığı değerlendirmede, “Yeni
bir süreç, yeni bir başlangıç
yaptık. Memleketimiz için ha-
yırlı olacağına inanıyorum. Çün-
kü gerçekten emek veren ve ça-

lışan insanlarız. Emeğimiz var.
Hakkımız var. Haklarımızı ara-
yacağız. Bizlere vakit ayırdığı
için Sayın Genel Başkanımıza
çok teşekkür ederiz. İnşallah
daha güzel günler bizleri bek-
liyor. Başkanımız çok pozitifti.
Çok güzel bir karşılaması oldu.
İlgi ve alakalarını esirgemedi-
ler. Çok güzel destekler aldık.
Bundan sonrası için daha gü-
zel olacağını tahmin ediyo-
rum. Başkanımız belli. Bu ko-
nunun yoruma açık olduğunu
çok düşünmüyorum. Layığıyla
işini en üst seviyede yapıyor.
Birliği en üst seviyeye getirmiş.
Bunun üzerine çıkacak başka-
da bir aday göremiyoruz. Ba-
şarılar diliyorum. Allah yar-
dımcısı olsun” dedi...

ODAMIZDAN GENEL
BAŞKANIMIZA 

TANIŞMA ZİYARETİ
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K
astamonu Ticaret ve sanayi
Odası, KOSGEB, İŞKUR ve Uy-
gulamalı Girişimcilik Eğitimi
kapsamında protokol imzaladı.
İŞKUR İl Müdürlüğünde ger-

çekleşen protokolde, Eylül ayına kadar
25’er kişilik gruplar halinde 5 kurs dü-

zenlenmesi planlanıyor. Kursları başarıyla
bitiren girişimciler, çeşitli hibe ve avan-
tajlı kredilerden de yararlanabilecek. Ku-
rumlar arasında yapılan protokolden
sonra değerlendirmede bulunan KOS-
GEB Kastamonu İl Müdürü Nevzat Erol,
“Protokolünü imzaladığımız bu uygula-

malı girişimcilik eğitimi hem ilimize hem
de eğitime katılacak girişimcilere önem-
li katkılar sağlayacak ve fayda sunacak-
tır. KOSGEB olarak ilimizdeki paydaş bü-
tün kamu kurumlarıyla bu girişimcilik eği-
timlerini yapmaya hem il merkezinde hem
de ilçelerimizde devam ediyoruz. İŞKUR ile

KATSO YENİ GİRİŞİMCİLER YETİŞTİRİYOR
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güzel bir çalışma içerisindeyiz. Bu eği-
timleri her yıl yapıyoruz. Her eğitimden
mutlaka iş kuran insanlarımız çıkıyor. 2011
yılından itibaren günümüze kadar yapı-
lan eğitimlerde 450 girişimcimiz kendi işi-
ni kurdu. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz
kurslarda 100 kişi kendi işini kurdu. Yani
geçtiğimiz yıllara göre iş kuranların sayısı
katlayarak günümüze geliyor. Burada
hükümetimizin belirlediği rakamlarla 50
bin TL’si hibe, 100 bin TL’si geri ödemeli
kredi destek imkânı bulunuyor. Buda iş
kurmak isteyen insanlara finansal an-
lamda cesaret veriyor. Kendi öz kaynak-
larına veya diğer finansal imkânlara
ulaşma noktasında belki zorluk çekseler
de bu alacak girişimcilik eğitimleriyle
daha güvenli işe başlayabiliyorlar. Özel-
likle ilçelerimizdeki insanlarında bu eği-
timlere daha faza ilgi göstermesini bek-
liyoruz. Çünkü zaten piyasa şartlarıyla il-
çelerimizde riski yüksek bir alanda iş kur-
mayı tercih ediyorlar, bu imkânları de-
ğerlendirdiklerinde daha güvenli iş ha-
yatlarına başlayacaklardır” dedi. 

“İş dünyasına verilen 
desteklerden ötürü 
teşekkür ediyoruz” 

Son yıllarda iş dünyasına büyük des-
tekler verildiğine dikkat çeken KATSO Baş-
kanı Oğuz Fındıkoğlu da, şöyle konuştu:
“Böyle bir ortaklıktan dolayı kurumları-
mıza teşekkür ediyoruz. Çünkü sizler, iş

dünyasına elinizdeki imkânlar olarak za-
ten vermeye çalışıyorsunuz. Bu da mem-
leketimizdeki işsizlik konusunda olsun, iş
arayanlar insanlara seçenek sunarak iş
vermiş oluyoruz. Buda bir istihdam oluş-
turmak ve odamıza yeni üye katmak, ili-
mizde işadamı yetiştirmek açısından bu-
rada aslında bir temel atılıyor. Bu yüzden
bizler için de oldukça önem kazanıyor. Şu-
andaki çalışmalar gayet güzel ve 5 tane
odamızda kurs olacak. Bu kurslarda top-
lamda 125 kişi eğitimlerini tamamlayıp,
kendi işini kurma imkânına sahip olacak.
Bu iyi bir rakam, ilerleyen süreçte bu 125
kişi yanlarında da 1’ir kişi çalıştırsa 250 ki-
şinin istihdamı demek oluyor. Bu ayrıca
katlayarak veya büyüyerek giden ortak-
lıklar da olabilecek şekilde kendi istih-
damlarını oluşturmuş olacaklar. Aslında
bu çalışmalarla bizler birçok şeyin önü-
ne geçmiş oluyoruz. Yeni istihdam oluş-
turup, üreten bir topluluk haline gelmiş
oluyoruz. Bu sayede de devletimizden bek-
leyeceğimiz işi bizler, kendimiz kendi im-
kânlarınızla üretmeye başlıyoruz ve yeni
istihdamlar oluşturmuş oluyoruz. İş dün-
yasına verilen bu desteklerden ötürü te-
şekkür ediyoruz” 

“İşsiz gençlerimize destek 
olarak iş kurmalarını sağlıyoruz,

bu sayede girişimcilerimiz iş 
ararken işveren haline geliyor” 

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kasta-

monu İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı ise, İŞ-
KUR olarak birçok alanda istihdam oluş-
turmaya çalıştıklarını belirterek, “İstihdam
oluşturmaya çalışırken bunu ancak kişi-
ye iş bulmakla değil, belki içlerinde ken-
di işini kurabilecek potansiyele sahip in-
sanların olacağı düşüncesiyle de yola çı-
karak bir program oluşturduk. Biz, giri-
şimcilik eğitimiyle yaptığımız işlemde, fik-
ri olan bir insanın bu fikriyle birlikte ha-
yatını nasıl geçireceği noktasında 4 gün
boyunca bilgilendirme yapıyoruz. Bunun
yanı sıra KOSGEB’in hibeleri ve kredileri
girişimcilerimize anlatılıyor” dedi. “Biz, gi-
rişimcilerimizi iş sahibi yaparken yarın-
da onlar, bizim için istihdam oluşturdu-
ğunu görüyoruz” diyen Aşıcı, “Yani iş yeri
açan bir kişiye bizler yardımcı olduk iş-
yerini açtı, yarında bir başkasını istihdam
etmeye başlıyor. Dün kendi iş ararken bir
bakıyorsunuz kendisi işveren pozisyonu-
na geçiyor. Bizim için en önemli katkı bu-
dur. Bunun bu zincir halkasıyla gitmesi
bizleri mutlu ediyor” diye konuştu. 

“5 kursta toplam 125 kişiye 
eğitim vereceğiz” 

Düzenlenecek eğitimler hakkında da
bilgilendirmede bulunan Aşıcı, “İŞKUR,
KOSGEB ve KATSO olarak 125 kişilik 5 grup-
luk bir program için protokolümüzü im-
zaladık. İlk grubumuz 11 Haziran’da eği-
time başlayıp, 14 Haziran’da sona erecek.
Eğitime katılmak isteyenler e-Devlet üze-
rinden eğitime başlamadan 5 gün önce-
sinde KOSGEB’e müracaat etmeleri ge-
rekiyor. Ama bizler, yinede KOSGEB’e
başvuramayanlar için hem İŞKUR, hem
KOSGEB hem de KATSO olarak yardımcı
olacağız. Her grubumuz 25 kişilik olacak,
son grubumuz 6 Eylül’de eğitimini ta-
mamlayacak. Eğitimler ilk etapta KAT-
SO’da yapılacak. Herhangi bir problemin
olması durumunda İŞKUR’da bu eğitim-
lerin verilebileceği iki toplantı salonumuz
var. Burada devam edeceğiz. Eğitimler,
günlük 8 saat olacak. Saat 08.30’da baş-
layacak, akşam 05.30’da bitecek. Eğitim-
ler 4 gün olduğu için devem mecburiye-
ti bulunuyor. Bu eğitimlere işsiz, emekli,
üniversite öğrencisi, çalışan yani herkes
katılabilecek. Bu eğitimlerde herhangi bir
şart aramıyoruz” ifadelerini kullandı. 
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B
u yıl ilki düzenlenen Batı
Karadeniz Turizm Tanıtım
ve İş Birliği Fuarına (BA-
KAF 2018), Kastamonu Ti-
caret ve Sanayi Odası

da katıldı. Fuarın açılışında KAT-
SO’yu Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu ve Meclis Başka-
nı Turgay Dellaloğlu temsil etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu,
BAKAF 2018 fuara katılan Katar Ti-
caret Odası yetkilileri ile yapılan
görüşmede, Kastamonu’daki or-
man endüstrisi ve maden sektör-
lerinde Katar’a yapılabilecek ihra-
catlar ve Katarlı yatırımcıların Kas-
tamonu’da yapabileceği yatırımlar
hakkında bilgi alışverişinde bu-
lundu. Katar Ticaret Odası Dış İliş-
kiler Koordinatörü Ahmed F. Abu-
nahıa ve beraberindeki heyet, KAT-
SO heyeti tarafından Kastamo-
nu’ya davet edildi. Kastamonu Be-
lediye Başkanı Tahsin Babaş, KAT-
SO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve
Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu,

Katarlı yetkililere Kastamonu’daki
turizm, ticaret ve sanayi hakkında
detaylı bilgi verdiler. KATSO Başkanı
Fındıkoğlu, Türkiye’nin dostları ile
daha da büyük olduğunu söyledi.
Önümüzdeki aylarda özellikle tu-
rizm, mermer ve orman endüstrisi
sektörlerindeki potansiyeli yerinde
incelemek üzere Kastamonu’ya
geleceklerini ifade eden Katarlı
yetkililer, Türkiye’nin Katar’ın ya-
nında olduğunu bildiklerini ve Kas-
tamonu ili ile her türlü iş birliğine
gidebileceklerini ifade ettiler. 

KATSO’DAN BBAKAF ÇIKARTMASI
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KARADENİZ BÖLGESİ ODA VE BORSA
BAŞKANLARI TTOBB’DA BULUŞTU

K
aradeniz Bölge Toplantısı,
TOBB Başkanı M. Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’nun başkanlı-
ğında, TOBB İkiz Kuleler’de
yapıldı. Toplantıya odamız

adına Yönetim Kurulu Başkanımız
Oğuz FINDIKOĞLU katıldı. Toplantı da
TOBB’un çalışmaları ve Türkiye eko-
nomisine ilişkin sunumlar yapıldı.
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BAŞKANIMIZ TTATSO TOPLANTISINDA

Y
önetim Kurulu Başkanımız
Oğuz FINDIKOĞLU, Almanya'nın
başkenti Berlin'de düzenlenen
Türkiye-Almanya Ekonomi Di-
yaloğuna ve Türk-Alman Tica-

ret ve Sanayi Odası (TATSO) 13. Olağan
Genel Kurul toplantısına katıldı. Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ve Al-
manya’nın Avrupa’nın iki önemli ekono-
mik gücü olduğunu belirterek, "Almanya
ile dostluğumuz ve ortaklığımız köklüdür.
Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarı-
nın kazananları olacak. Türkiye’ye gü-

venmeye devam edin." dedi. Hisarcıklı-
oğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de dü-
zenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi Di-
yaloğu toplantısında yaptığı konuşma-
da, Gümrük Birliği’nin modernizasyo-
nunun, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine
yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.
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‘A
hşaba Hayat Verenler Burada’ temasıyla, Kasta-
monu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu
Ticaret ve Sanayi Odası, KUZKA ve Kastamonu Ağaç
İşleri İmal ve Satıcılar Odası tarafından düzenle-
nen ve Türkiye’de ilk ahşap fuarı olma özelliği ta-

şıyan Kastamonu Ahşap Fuarının 8’incisi yapıldı. 

8. KASTAMONU AAHŞAP FUARI
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KKASTAMONU TANITIM GÜNLERİ

Geleneksel
olarak düzen-
lenen, İstan-

bul’da Kasta-
monu Tanıtım

Günlerine üye-
lerimizle birlik-
te katılarak ili-
miz tanıtımına

katkı sunduk.
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Ö
zbekistan’ın Ankara Büyük-
elçiliği heyeti, Kastamonu
Ticaret ve Sanayi Odası’nı
(KATSO) ziyaret etti. Özbek

diplomatlar Kastamonulu işadamla-
rını ülkelerine yatırım yapmaya da-
vet etti. Özbekistan Büyükelçiliği Si-
yasi Müsteşarı Shukhrat Yıgıtalıev, ve
1. Katip Otabek Toraev, Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Oğuz FINDIKOĞ-
LU'nu ziyaret etti. Özbekistan Cum-
hurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’in gö-
reve gelmesinin ardından büyük bir
ekonomi hamlesinin başlatıldığına ve
Türkiye ile olan ilişkilerin, tarihinin en
yüksek seviyesine çıktığına dikkat çe-
ken Özbek diplomatlar, ülkelerinin bu
kalkınma ve yatırım hamlesinde Türk
yatırımcıları Özbekistan’da görmek is-
tediklerini ve Cumhurbaşkanı Mirzi-
yoyev başta olmak üzere, tüm Öz-
bekistan yönetiminin her türlü kat-
kıyı sunmaya hazır olduğunu ifade
etti. En büyük hedeflerinin, Kasta-

monu iş dünyasını dış dünyaya aç-
mak olduğunu belirten Yönetim Ku-
rulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise; “Gö-
reve gelir gelmez bu konuda çalış-
malara başladık. Tabi dış dünyaya açı-
lırken önceliğimiz, ‘Gönül coğrafya-
mız’ olarak tanımladığımız, aynı dili,
aynı dini, aynı kültürü paylaştığımız
ecdat yadigârı topraklar. Özbekis-
tan’da bu bölgelerden biri. Yaklaşık
32 milyonluk nüfusu, jeopolitik ko-
numu, turizm, tarım ve tekstil gibi
sektörler başta olmak üzere, birçok
alanda sahip olduğu zengin potan-
siyel ve hammadde varlığı bu ülke-
yi biz Türk yatırımcılar için son derece
cazip bir hale getiriyor. Sayın Cum-
hurbaşkanımız ile Özbekistan’ın Sa-
yın Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in at-
tığı büyük adımlara bizlerde ayak uy-
durmalı, Türk-İslam tarihi açısından
son derece önemli olan Özbekistan
coğrafyasında Türk yatırımcılar ola-
rak yerimizi almalıyız” dedi...

ÖÖZBEK DİPLOMATLARI
ODAMIZDA AĞIRLADIK
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ÇÇEKME HELVAMIZ ARTIK 
COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRETİLİYOR

K
astamonu’nun en özel yöresel
ürünlerinden biri olan, Kastamo-
nu Çekme Helvası artık coğrafi işa-
ret ile üretilecek. Kastamonu Ti-

caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Oğuz Fındıkoğlu; “Birbirinden değerli
ürünlerimizi ulusal ve uluslararası alanda
tescilleyerek, hem bu değerlerimizi, hem
de üreticilerimizi koruyacağız” dedi...

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın başvurusu sonucu gerçekleştirilen,
Kastamonu Çekme Helvası Coğrafi İşaret
Değerlendirme süreci geçtiğimiz günler-
de tamamlandı ve Coğrafi İşaret Belgesi
Antalya’da düzenlenen YÖREX Fuarı’nda,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başka-
nı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Kasta-
monu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu’na takdim edildi.
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Türk Patent ve Marka Kurumu,
Kastamonu’nun bu yöresel ürü-
nünün coğrafi işaret mahreç tescil
hakkını, Kastamonu Ticaret ve Sa-
nayi Odasına verirken, oda yöneti-
mi de düzenlenen törenle, Kasta-
monu Çekme Helvası üretimi ger-
çekleştiren 12 firmaya mahreç kul-
lanma hakkı tanıyan belgelerini
takdim etti.

Düzenlenen törene; Kastamonu
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Mec-
lis Başkanı Turgay DELLALOĞLU,Yö-
netim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile
Kastamonu Çekme Helvası üreten
firmaların temsilcileri katıldı.

Törende konuşan, KATSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Fındıkoğlu;
“Bugün mutluluğumuzu paylaş-
mak için birlikteyiz. Bildiğiniz gibi
şehrimizin en önemli yöresel ürün-
lerinden biri olan Çekme Helvamı-
zın yurt içindeki Coğrafi İşaret Tes-
cil Belgesini geçtiğimiz günlerde al-
dık. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve
Sayın Genel Başkanımızın üzerinde
dikkatle durduğu bir diğer konu ise,
ürünlerimizin uluslararası arenada
tescili. İnşallah bizde önümüzdeki
günlerde başlatacağımız çalışma-
larla, çekme helvamız başta olmak
üzere, şehrimizin önde gelen yö-
resel ürünlerini uluslararası alan-
da da tescil ederek koruma altına
alacağız. Bundan sonra, bugün bel-
gelerini takdim ettiğimiz firmala-
rımız dışında hiçbir üretici “Kasta-
monu Çekme Helvası” adı altında
üretim yapamayacak, bu konuyu ti-
tizlikle takip edecek, hem ürünle-
rimizi, hem de üreticilerimizi ko-
ruma altına alacağız” dedi.

Konuşmaların ardından, Türkiye
genelindeki birçok yöresel ürünün
yurtiçi ve yurtdışında tescilini ger-
çekleştiren ve bu konuda birçok
oda ve borsada eğitimler veren
Marka ve Patent Uzmanı Huriye
Özener, üreticilere bundan sonra
gerçekleşmesi gereken süreç ile il-
gili bilgiler verdi. Tören belge tak-
dimi ile sona erdi.
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ODAMIZ İLE ÜNİVERSİTE 
ARASINDA İİŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

K
amu-Üniversite-Sana-
yi işbirliği kapsamında
Kastamonu Üniversi-
tesi ve Kastamonu Ti-

caret ve Sanayi Odası arasında
sanayi odaklı lisansüstü tez iş-
birliği mutabakatı imzalandı.

Rektörlük binasında imza-
lanan protokol kapsamında,
sanayi ve diğer işletmelerde ça-
lışan üniversite mezunları, üni-
versitede yüksek lisans ve dok-
tora yapmaya teşvik edilecek.
Hazırlanacak araştırmalar ve
tezler de Kastamonu'daki iş-
letmelerin problemlerini çöz-
meye ve işletmeleri geliştir-
meye yönelik olacak.

İmza törenine Yönetim Ku-
rulu Başkanı Oğuz FINDIKOĞLU,
Kastamonu Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Seyit Aydın, Sanayi

ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Açı-
kel, Kamu-Üniversite-Sanayi İş-
birliği (KUSİ) Kastamonu İl Tem-
silcisi Prof. Dr. Saim Ateş ve Doç.
Dr. Orhan Kandemir katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu konuşmasında;
“Önümüzdeki süreç 2023 he-
deflerinin var olduğu bir sü-
reçtir. Bu süreç içinde gelecek
nesillerden, taze bilgilerden
ve yeni teknoloji ürünlerinden
faydalanarak, AR-GE sistemle-
rini oluşturarak iş dünyamıza
ve bizlere verilecek katkıdan do-
layı Kastamonu Üniversitesi’ne
teşekkür ediyoruz. Gelişen ül-
keler teknolojiyi öğreniyorlar.
Gelişmekte de hızla ileri bir sü-
reç atlıyorlar. İnşallah faydalı
olacağını düşünüyoruz.” şek-
linde duygularını dile getirdi.
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H
er yıl olduğu gibi bu yıl da ih-
tiyaç sahibi öğrencileri unut-
mayan Kastamonu Ticaret
ve Sanayi Odası, Kastamo-

nu’daki 53 okulda, ihtiyaç sahibi öğ-
rencilere bot desteği sağladı. KATSO
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan
GÜLŞEN tarafından dağıtımı gerçek-
leştirilen botlar öğrenim gören ihtiyaç
sahibi öğrencilere teslim edildi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik
gerçekleştirilen yardım ile ilgili bilgi

veren KATSO Başkanvekili Hasan Gül-
şen, KATSO olarak bu yıl da öğrenci-
lere yönelik yardım faaliyeti gerçek-
leştirdiklerini söyledi. Gülşen; “Bu
kapsamda geleceğimizin teminatı
olan öğrencilerimizin ihtiyaçlarını kar-
şılamak adına ilkokul, ortaokul ve
lise ’de öğrenim gören ihtiyaç sahibi
toplam 800 öğrencimize kışlık bot yar-
dımında bulunduk. Bu manada; zor
şartlar altında eğitimlerini sürdüren
öğrencilerimiz için ne yapsak azdır. Bu

sebeple oda olarak bizler inşallah her
yıl imkânlarımız ölçüsünde bu des-
tekleri sunmaya devam edeceğiz. Bu
vesileyle öncelikle bu yardımları ihti-
yaç sahibi öğrencilere ulaştırmamıza
katkı sunan TOBB Başkanımız M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere
TOBB yönetimine, ayrıca yardımların
yerlerine ulaşmasında emeği geçen
odamız yönetim kurulu, meclis üyeleri
ve tüm çalışma arkadaşlarımıza te-
şekkür ediyorum" diye konuştu.

KATSO’DAN 800 ÖĞRENCİYE 

KKIYAFET DESTEĞİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkıları ile Kastamonu Ticaret ve 

Sanayi Odası (KATSO) tarafından ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye bot yardımı yapıldı.
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TTURİZM VE GASTRONOMİ
FUARINA KATILDIK

1
2’nci Travel Turkey İzmir Fuarı ve 4. Uluslararası Gastronomi Turizm Kongresi İzmir Fuar alanında açıldı. Fua-
ra, Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuz Fındıkoğlu ve Meclis Başkanımız Turgay Dellaloğlu katıldı. Travel Tur-
key stantında ilin dokumasından ahşabına kadar birçok yöresel el işi ürün tanıtılırken, Gastronomi Kongresi’nde
açılan stantta ise Kastamonu’nun birbirinden lezzetli ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 
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FFINDIKOĞLU: TURİZMDEN HAK ETTİĞİMİZ
PAYI ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

D
ünyanın en büyük dört turizm
fuarından biri olan Doğu Akde-
niz Uluslararası Turizm ve Seya-
hat Fuarı EMITT, 23’üncü kez ka-

pılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda ko-
nuşan Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu; “İlimizin
turizmden hak ettiği payı alması için hiç
durmadan çalışmaya devam edeceğiz”
dedi... EMİTT Fuarı her yıl 46.000’den faz-
la sektör profesyonelini ve de dünyanın
dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve se-
yahat şirketlerinin sunduğu yeni ve he-
yecan verici seyahat fırsatlarını yakala-
mak isteyen on binlerce turisti ağırlıyor.
Kastamonu’da her yıl olduğu gibi bu yıl-
da, birçok il ve ilçe gibi dört gün sürecek
EMİTT Fuarındaki yerini alıyor. Fuarda; Kas-
tamonu Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan,
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Mehmet İshak ve il gene-
linde ticari faaliyetlerini sürdüren turizm
işletmecileri şehrin tanıtımını yaptı.

“Turizmden hak ettiğimiz 
payı almak için çalışıyoruz”

Kastamonu iş dünyasını Uluslararası
EMİTT Turizm Fuarında KATSO Yönetim
Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Yö-
netim Kurulu Üyesi İlhan Pehlivan tem-
sil etti. Kastamonu standında açıklama-
larda bulunan, Kastamonu Ticaret ve Sa-
nayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz
Fındıkoğlu, Kastamonu’nun zengin po-
tansiyele sahip olduğu sektörlerden bi-
rinin de turizm olduğuna ve turizmdeki
çeşitliliğe dikkat çekti. Fındıkoğlu; “ Tam
anlamıyla bir turizm şehriyiz. Turizm çe-
şitliliği açısından baktığımızda ise bizim
gibi zenginliğe sahip olan ikinci bir il yok.
Kültür, tarih, doğa, inanç, deniz, kış ve gas-
tronomi turizmi, kısacası turizm adına ne
ararsan ilimizde mevcut. Hedefimiz, her
turiste uygun turizm dalına sahip olan
Kastamonu’muzun turizmden hak ettiği
payı almasını sağlamak. Bu uğurda da

durmadan çalışıyor, tanıtımlarımıza bü-
yük önem veriyoruz. YÖREX’te gerçek-
leştirdiğimiz ve herkesin gıpta ile baktı-
ğı son derece etkin tanıtım programından
sonra şimdi de, dünyanın sayılı turizm fu-
arlarından biri olan EMİTT’teyiz. Burada
aynı zamanda bölgeselde bir birlik var.
Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri olarak
KUZKA desteğiyle buradayız. Aynı za-
manda Araç, Abana, Pınarbaşı ve Daday
gibi ilçelerimizde Batı Karadeniz Kalkın-
ma Birliği BAKAB çatısı altında fuardaki
yerlerini almış durumdalar. Şahsım ve iş
dünyası adına, KUZKA yönetimimize ve
çalışanlarına, şehrimizin tanıtılmasına
katkıda bulunan mülki idare amirlerimi-
ze, belediye başkanlarımıza ve turizmci-
lerimize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum,
inşallah hep birlikte bu tanıtımların
meyvelerini toplarız” dedi.
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SSİYEZ BULGURUNA

COĞRAFİ İŞARET

S
uan itibari ile 8 adet coğrafi
işaretli ürünün olduğunu belirten
Kastamonu Valisi Yaşar Karade-
niz; “İlimizin kaynak değerlerini

hem tanıtma hem de turizme kazandır-
maya ve onları geliştirmenin
önemli araçlarından bi-
risi olan coğrafi işaret-
le ilgili, coğrafi işaret al-
mış ürünlerin sayısını
arttırmaya yönelik yap-
tığımız çalışmalardan ya-
vaş yavaş meyvelerini al-
maya başladık. Şuanda
coğrafi işareti olan ürün sayımız 8’ e çık-
mış durumda. Çalışmaya başladığımızda
bu sayı ikiydi. Bunun daha fazla arttırıl-
ması gerektiğini düşünüyorum. Benim

gördüğüm aksaklık yazışmalarda kaybe-
dilen zamanlar. Bunu coğrafi işaret tes-
cili için başvuru sahibi rolünü üstlenen ku-
rumlarımızın yazışmaları bire bir takip
ederek hızlandırması halinde ben bu

sayıya yılsonuna kadar
en az üç ya da dört tane
daha ekleyebileceğimizi
düşünüyorum. İkinci ola-
rak da coğrafi işaret
tescili almak yetmiyor.
O tescili muhafaza et-
mek bunu taşımakta

önemli. Dolayısıyla o ürünle ilgili gerek-
li kontrollerimizi çalışmalarımızın coğrafi
işaret tescili alındıktan sonrada aynı
şekilde devam etmesi gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu hususlara özen gösterdiği-

mizde daha iyi noktada olacağız. Kasta-
monu ‘da bu şekilde komisyonlar bazın-
da görev dağılımı yapıldıktan sonrada gör-
evi üstlenen kurum ve kuruluşların taşı-
dıkları sorumlulukları sonuçlandırma ko-
nusunda coğrafi işaretlerle ilgili çok iyi
bir çalışma sistemi kurduğumuzu düşü-
nüyorum. Buradaki işbirliği gerçekten bu-
nun önemli bir işareti. Hatta bu çalış-
malardan iki tanesi coğrafi işaretle ilgi-
li oluşturduğumuz bu komisyon, diğeri de
turizm eylem planı çerçevesinde oluş-
turduğumuz çalışma gurubu. Diğer ya-
pacağımız projelere de örnek teşkil ede-
ceğini düşünüyorum. Toplantımızın bun-
dan sonraki ürünlerin tesciline de şim-
diden vesile olmasını hayırlı ve uğurlu ol-
masını diliyorum ’’ şeklinde konuştu.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan çalışmalar
sonucunda Siyez Bulguru Coğrafi İşaret Belgesi’ne kavuştu.

KATSO FAALİYET MATBAA.qxt_Layout 1  9/7/19  2:37 PM  Page 29



BBÖLGE ODALARINA EVSAHİPLİĞİ YAPTIK

B
ölgenin oda ve borsaları, KAT-
SO’nun ev sahipliğinde Akredi-
tasyon Sistemi Bilgi Paylaşımı
Toplantısında Ilgaz’da bir araya

geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından Oda/Borsa Akreditas-
yon Sistemi çalışmaları kapsamında
düzenlenen akreditasyon eğitimlerine
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ev sa-
hipliği yaptı. Bölgedeki 28 oda ve bor-
sanın temsilcilerinin katıldığı ‘Akredi-
tasyon Sistemi Bilgi Paylaşımı Toplantısı’
Ilgaz Dağı Milli Parkında gerçekleştirildi.

TOBB ve KATSO işbirliğinde iki gün sü-
recek olan ‘Akreditasyon Sistemi Bilgi
Paylaşım’ toplantısında, TOBB Akredi-
tasyon yeni puanlama sistemi doğrul-
tusunda kıyaslama, risk analizi, akredi-
tasyon sistemi revizyon çalışmaları hak-
kında bilgilendirme yapılarak, bölge
oda ve borsaları arasında akreditasyon
standardını uygulama verimliliğinin art-
tırılması amaçlanıyor. TOBB akreditasyon

yetkililerinin ve Türk Loydu Denetmen ve
Eğitimcilerinin katılımları ile Ilgaz’da ger-
çekleştirilen toplantıya bölgedeki 28
oda ve borsanın Genel Sekreter ve Ak-
reditasyon Sorumluları katıldı.

Toplantıda Gazeteci Aycan Ulusan, İle-
tişim Uzmanı Adnan Erbaş, TOBB Akre-
ditasyon Kurulu Sekreteri Özge Karate-
pe, Türk Loydu Denetçi ve Eğitmenleri
Berker Telek ve İlker Gür tarafından su-
numlar yapıldı. Toplantıya Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Oğuz Fındıkoglu ile
KATSO temsilcileri de katıldı. Toplantıda
konuşan Fındıkoğlu, Ilgaz Dağı Milli
Parkında gayet güzel bir ortamda bu top-
lantıyı gerçekleştirdiklerini belirterek, “İn-
şallah misafirperverliğimizden dolayı
sizlerde memnunsunuzdur. TOBB’un ak-
reditasyon hizmetlerini bizlere sağla-
ması, odalarımıza yüksek bir katma de-
ğer kazandırıyor. Bizlerde gerekli des-
tekleri veriyoruz, vermeye de devam ede-
ceğiz” diye konuştu...
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GGENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU SEÇİMLERİ YAPILDI

T
OBB İl Genç Girişimciler Kurulu se-
çimleri odamız toplantı salonun-
da gerçekleşti. Yapılan seçimde
TOBB İl İcra Komitesine; Ahmet

Cevdet Uyanık, Murat Mahmutoğlu,
Fazıl Cihan Yılmaz, Mert Kırmızı, Meh-
met Cevad Uyanık, Fatih Alkan, Osman
Şahin, Ömer Doğru, Abdurrezzak Gülşen
ve Fatih Celepci seçildi. TOBB İl Genç Gi-
rişimciler Kurulu Koordinatör Yönetim
Kurulu Üyeleri Erkan Erdem Ve Turgut
Demir yeni seçilen İcra Kurulu Üyeleri-
ne hayırlı olması dileklerinde bulunarak
çalışmalarında başarılar diledi.
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KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZİN 
YYENi BAŞKANI ŞENER

T
OBB İl Kadın Girişimciler Kurulu seçimleri odamız sa-
lonunda gerçekleşti. Yapılan seçimde TOBB İl İcra Ko-
mitesine; Halime Nilgül Şener, Ayşegül Karaahmet,
Muazzez Muhsiroğlu, Seda Pehlivan, Hilal Keskin,

Gökşen Gedik Sabankaya, Sena Tamçakır, Asuman Özkan,
Nihal Gül, Meltem Bozkurt, Bengi Şener ve Goncagül Keloğlu
seçildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuz Fındıkoglu,Yöne-
tim Kurulu üyelerimiz Kısmet Keşçioğlu ve Erkan Erdem yeni
seçilen İcra Kurulu üyelerine hayırlı olması dileklerinde bu-
lunarak çalışmalarında başarılar diledi.
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İİSTİHDAM SEFERBERLİĞİ HAKKINDA
ÜYELERİMİZİ BİLGİLENDİRDİK

2
019 İstihdam seferberliği kapsamında Yönetim Kurulu
Başkanımız Oğuz Fındıkoglu İŞ-KUR İl Müdürü Dilek
Şehnaz Aşıcı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Za-
fer Şimşek ortak basın toplantısı düzenleyerek İs-

tihdam Seferberliği hakkında iş dünyasını bilgilendirdi. Top-
lantıya Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin yanı sıra
paydaş kamu kurumu birim amirleri katıldı. KATSO Yönetim
Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu konuşmasında; "Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliğinin başlattığı İstihdam Seferberliğini açıklamak,
duyurmak, anlatmak istiyoruz. İşverenleri de, çalışanları da
sevindirecek uygulamaları açıklayacağız.

Şüphesiz ki temsil ettiğimiz Kastamonu iş dünyamız bun-
dan önce olduğu gibi bu çağrıya da en doğru cevabı verecektir."
dedi.  Konuşma sonrası Odamız Genel Sekreter Yardımcısı Adil
Levent Baş 2019 İstihdam Seferberliği ile ilgili katılımcılara ve
basın mensuplarına detaylı brifing verdi.... Öte yandan odamız
önderliğinde; Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
ve MÜSİAD üyeleri ve Seydiler OSB firma sahipleriyle yapılan
toplantılarla istihdam seferberliği Kastamonu’ya anlatıldı.
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BAŞKANLARIMIZ VE
ÜYELERİMİZ MMARBLE’DE

Y
önetim Kurulu Başkanımız Oğuz Fın-
dıkoğlu, Meclis Başkanımız Turgay
Dellaloğlu ve Genel Sekreter Yar-
dımcımız Adil Levent Baş, 25. MARB-

LE Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fua-
rı’na katıldı. Alanında dünyanın en büyük 3 fua-
rından biri olan İzmir MARBLE Fuarında, ilimizin
yükselen sektörü mermer sektöründen, Oda-
mız Üyeleri KASMER Mermer, ACAR Mermer,
ÖZGÜNDAĞ Mermer, AS ONUR Mermer, EM-
MİDAĞ Mermer ve VAHABAŞ mermer firmaları
stant açtı. Firmalarımıza ait standlar birçok yer-
li ve yabancı firma yetkilileri ziyaret etti.
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GGENÇ GİRİŞİMCİLERİMİZ 
ÖZEL BİREYLERE DİKKAT ÇEKTİ

G
enç Girişimciler Kurulumuz düzenle-
diği etkinlikle toplumun dikkatini
dezavantajlı bireylere çekmeye çalıştı.
Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ilk

olarak, toplumun özel bireyleri ve aileleriyle pik-
nikte bir araya geldi, ardından hep birlikte Kas-
tamonu Belediyesi Bayan Hentbol Takımımı-
za şampiyonluk maçında destek verildi. İcra Ku-
rulu Başkanı A.Cevdet Uyanık yaptığı değer-
lendirmede, bu etkinlikteki amacın özel ço-
cuklarımızı ve ailelerini bir nebzede olsa mut-
lu edebilmek ve toplum tarafından duyarlılığı
ve farkındalığı hissettirmek olduğunu belirtti.
Organizasyona katılan özel bireylere ve aile-
lerine teşekkür eden Uyanık, “Amacımız bu et-
kinliği her yıl tekrarlayarak geleneksel hale ge-
tirmek. Herkes üzerine düşeni yaptığında ge-
reken duyarlılık ve farkındalık oluşacaktır dedi.
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KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZDEN 

AANLAMLI ETKiNLiK

T
OBB Kadın Girişimciler Kurulu, 23 Nisan Ulu-
sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda son
derece anlamlı bir etkinliğe imza attı. Da-
daylı minikler Kadın Girişimcilerimizin or-

ganizasyonuyla, şehrin tarihi ve turistik yerlerini
gezdiler. Daday Selalmaz İlköğretim Okulu’ndan
gelen 70 öğrenci ilk olarak, KATSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, TOBB Kastamonu Ka-
dın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgül Şe-
ner ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri ile birlik-
te Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti. Çocuklarla tek
tek tanışan ve sohbet eden Vali Yaşar Karadeniz,
“TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyesi kadınları-
mıza, böyle bir sosyal sorumluluk faaliyetinde bu-
lunduğu, Selalmaz Köyümüzdeki çocuklarımızı bu-
raya getirerek hem Kastamonu’y tanıttıkları, hem
de Kastamonu’yu yönetenlerle buluşturdukları için
teşekkür ediyorum. Bugünkü gezileri eminim ki on-
lar için güzel bir hatıra olacaktır ” dedi.
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KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise,
Vali Karadeniz’e kendilerine göster-
dikleri ilgiden ötürü teşekkür ederek,
“Odamız ve TOBB Kastamonu Kadın Gi-
rişimciler Kurulumuz tarafından 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı etkinlikleri kapsamında bir proje ha-
zırladık. Projemizle öğrencilerimize hem
şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gez-
dirmeyi, hem de ilimizin yöneticilerini
tanıtmayı amaçladık. Bu kapsamda da
ilk olarak Valimiz Sayın Yaşar Karade-
niz’e ziyarette bulunduk” dedi.

Ziyaretin ardından Vali Karadeniz’in
eşi Zehra Karadeniz’in de eşlik ettiği mi-
nikler, Vedat Tek Kültür Merkezine gi-
derek Şapka, Silah, Dantel Müzesi ve Re-
sim Sergisini gezdi, ardından sinema-
da film izledi. Dadaylı miniklere günün
anısına değişik hediyeler sunuldu.
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YÖREX’İN GÖZDESİ 
KKASTAMONU OLDU

K
astamonu Ticaret ve Sanayi
Odası, 9’uncu Yöresel Ürünler
Fuarının gözdesi oldu. Odamız
tarafından açılan stantta ziya-

retçilere; Çekme Helva, Siyez Bulguru, Ür-
yani Eriği gibi yöresel ürünlerin tanıtı-
mının yanı sıra, Kastamonu Yöresel
Mutfağının birbirinden lezzetli tatların-

dan ikramlar yapıldı. TOBB Başkanı Rifat
Hisarcıklıoğlu tarafından açılışı yapılan
9. Yöresel Ürünler Fuarı’na Kastamonu’yu
temsilen; KATSO Meclis Başkanı Turgay
Dellaloğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz
Fındıkoğlu, Yönetim Kurulu ve Meclis
Üyeleri ile KUZKA yetkilileri katıldı.

Kastamonu’nun ilk coğrafi işaretli

ürünü olan Çekme Helva’nın tescil bel-
gesi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ve Türk Patent ve Marka Kurumu yetki-
lileri tarafından, Kastamonu Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu’na teslim edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındı-
koğlu YÖREX fuarına güçlü bir katılım
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sağladıklarını kaydederek,
"Fuar boyunca yöresel ürün
ve lezzetlerimizin tanıtımı
için ikramlarda bulunaca-
ğız. Tanıtacağımız her ürü-
nümüzün bölge ekonomi-
mize katkı sağlayacağının
bilincindeyiz. Yöresel ürün
işletmelerimizin rekabet
güçlerini artırmak için oda
olarak desteğimizi sürdü-
receğiz. Valilik, belediye,
kalkınma ajansı, meslek
odaları ve özel sektörü-
müz işbirliğinde il ekono-
mimizin çok daha güçlü
bir noktaya geleceğinden
şüphemiz yok. Helvamızı,
Siyez Bulgurumuzu ve diğer
ürünlerimizi kendimizin tü-
ketmesi yetmiyor. Bu ürün-
lerimizi iç ve dış piyasada
da tanıtmamız, bunları üre-
ten insanımızın ve şehri-
mizin ekonomisine de kat-
kı yapmamız gerekiyor. Bu-
günde, bu alanda ülkemizin
en prestijli organizasyonu
olan YÖREX’te bunu yapı-
yoruz. Bugün bu fuara, en
güçlü kadro ile katılan oda-
yız. Bu da bizlerin, yönetim
kurulu ve meclisimizin bu
konulara ne kadar ciddi ve
hassas baktığımızın en gü-
zel göstergesi olsa gerek.
Bıkmayacağız, durmayaca-
ğız, usanmayacağız, yola
çıktığımız gün, iş dünyamız
başta olmak üzere, Kasta-
monu’ya verdiğimiz sözler
doğrultusunda çalışmala-

rımıza devam edeceğiz. Ah-
şap sektörümüzü, zengin
mutfak kültürümüzü, yöre-
sel ürünlerimizi, mermeri-
mizi, turizmdeki avantajla-
rımızı dur durak bilmeden,
içeride ve dışarıda anlat-
maya ve tanıtmaya devam
edeceğiz. Zaten bununla
ilgili çalışmalarımıza da
başladık, inşallah önü-
müzdeki günler bizler için
daha iyi olacak. Bugün, ilk
coğrafi işaretli ürünümüz
olan Çekme Helvamızın
tescil belgesini Sayın Genel
Başkanımızın elinden aldık,
hedefimiz birbirinden de-
ğerli yöresel ürünlerimizi
uluslararası arenada da
tescilletmek. Ben, bizlerin
burada son derece mü-
kemmel bir organizasyon
yapmamızı sağlayan KUZ-
KA Yönetimi ve Sayın Genel
Sekreterimize, bizleri bura-
da yalnız bırakmayan ‘yol
arkadaşlarım’ olarak ta-
nımladığım, yönetim ku-
rulu ve meclis üyesi arka-
daşlarıma, son bir aydır
evlerinin yolunu unutan
odamız personeli değerli
kardeşlerime, Kastamonu iş
dünyası ve Kastamonu adı-
na teşekkür ediyorum. İn-
şallah elbirliği ile hedefle-
rimize koşacak, Kastamo-
nu’muzu bu yola çıkarken
hayal ettiğimiz noktalara
getireceğiz” şeklinde de-
ğerlendirmelerde bulundu.
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TAM KADRO
BBAKANIMIZI
AĞIRLADIK

KATSO FAALİYET MATBAA.qxt_Layout 1  9/7/19  2:40 PM  Page 40



K
astamonu Ticaret ve Sanayi
Odası organları olarak, Ticaret
Bakanlığı tafaından düzenlenen
Bölgesel İstişare Toplantısına

tam kadro iştirak ettik. Kastamonu Ti-
caret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan’dan Kendir İhtisas Organize Sa-
nayi Bölgesini talep etti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile
Kastamonu Ticaret Borsası tarafından,
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılı-
mıyla gerçekleştirilen Bölge İstişare
toplantısında iş dünyamızın beklentile-
rini dile getiren Yönetim Kurulu Başka-
nı Oğuz Fındıkoğlu, “Türkiye’de özel
sektör her zaman, her konuda devleti-
mizin yanında olduğu gibi, bu günlerde
de enflasyonla mücadele, istihdam se-
ferberliği gibi alınan tedbirlerde de
TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun önderliğinde taşın altına elini koy-
muş ve gerekeni yapmaktadır. Tarih te-
kerrürden ibarettir. Kastamonu iş dünyası
geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşka-
nımız ve Sayın TOBB Başkanımızın baş-
lattığı istihdam seferberliğine 4 bin
yeni istihdamla destek olmuştur. Yeni is-
tihdam seferberliğinde de gerekeni ya-
pacaklardır. Kastamonu ekonomimizin
gelişmesi, daha fazla üretmek, daha faz-
la istihdam oluşturmak için tüm çaba-
larıyla çalışan iş adamlarımız adına siz-
lerden taleplerimiz olacak” dedi.

“İlimizin 5. Bölgede yer 
almasını talep ediyoruz” 

Kastamonu’nun 4. Bölgeden 5’inci
bölgede değerlendirilmesini isteyen Baş-

kan Fındıkoğlu, “İlimiz, Bölgesel Teşvik Sis-
temi’nde 6 bölge arasında 4. Bölge de yer
alıyor. Bu durum, çevremizdeki illerin bu-
lundukları teşvik bölgeleri dikkate alın-
dığında, ilimize dezavantaj sağlıyor. Bu
nedenle ilimizin 5. Bölgede yer almasını
hükümetten talep ediyor ve sizin de des-
teğinizi bekliyoruz. Bunun yanında ilçe-
sel teşvik sisteminin getirilmesini ve nü-
fusu az, sosyo-ekonomik gelişmişlik dü-
zeyi çok gerilerde olan ilçelerimizin il mer-
kezinden ayrı düşünülmesini, buralara ya-
tırım yapan iş adamlarımızın bölgesel de-
ğil ilçesel teşviklerden yararlanmalarını
talep ediyoruz” diye konuştu.

“BAKAP’ın bir an önce 
hayata geçirilmesi için 

destek bekliyoruz” 

BAKAP’ın bir önce hayata ge-
çirilmesi için destek bekledikle-
rini söyleyen Başkan Fındıkoğ-
lu, “İlimizle benzer özellikleri ta-
şıyan illerin bünyesinde bu-
lunduğu Bölge Kalkınma İda-
relerinden ilimizi de kapsa-
yacak şekilde Batı Karadeniz

Bölgesi’nde kurulmasını istiyoruz. Böl-
gemizdeki 6 ili kapsayacak ve kısa adı
“BAKAP” olan Batı Karadeniz Kalkınma
Projesi Bölge İdaresi’nin bir an önce ha-
yata geçirilmesi için desteğinizi bekli-
yoruz” şeklinde konuştu.

“Kendir İhtisas OSB’yi 
ilimize talep ediyorum” 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan
Kendir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi-
ni talep eden KATSO Başkanı Oğuz Fın-
dıkoğlu, şöyle konuştu: “İlimizin yapısı ba-
kımından Kendir üretimine de uygun ol-
duğu bilinmektedir. Kastamonu olarak
Kendir üretimine talibiz. Kastamonu iş
dünyası, bürokrasisi, siyaseti ve halkının
huzurunda Kendir İhtisas OSB’yi ilimize

talep ediyorum”
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EEĞİTİMLERİMİZ

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdür V. Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ, Daire Başkanı Onur ATAOĞLU ve Dış
Ticaret ve İhracat Geliştirme uzmanları tarafından odamız konferans salonunda Dış Ticaret Bilgilendirme
Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Vedat YILMAZ, Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuz FIN-
DIKOĞLU, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim ATEŞ ve İş adamları katıldı.

ÜYELERİMİZE DIŞ TİCARET EĞİTİMİ

ÜYELERİMİZE ALACAK 

SİGORTALARI EĞİTİMİ

Halk Bankası Ankara Bölge Mü-
dürü Mehmet TUNÇ, Kastamonu
bölge sorumluları Hidayet Tamer
Arslan, Sena Sezen Sis ve genel mü-
dürlük Alacak Sigortaları Yöneticisi
Fehmi Gökhan Gürsoy'un katılımla-
rı ile alacak sigortaları hakkında üye-
lerimize eğitim ve sunum yapıldı.
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EEĞİTİMLERİMİZ

ÜYELERİMİZE DIŞ TİCARET

BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri, Ticaret Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda Kas-
tamonu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Odamız Toplantı Salonunda gerçekleşti.
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ticaret Uzmanı Lale Özkan ‘’İhracatta Sağ-
lanan Devlet Yardımları’’ ve Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü İhracatı Geliş-
tirme Uzmanı Asım Çalış ‘’İş Dünyası İçin Ticari Bilgiye Erişim’ ’konularını anlattı.

Emekli İş Müfettişi, İş - Kur İs-
tihdam Daire Başkanı Raşit ULUBEY
tarafından Odamız üyelerine iş tef-
tişinde en çok üzerinde durulan
hususlar ve ince noktaları ile gün-
cel istihdam ve teşvikleri hakkında
bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ÜYELERİMİZE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
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KATSO'DAN MERMER SEKTÖRÜNE

UULUSLARARASI PROJE

M
adencilik sektörü-
nü ihracatta loko-
motif sektörlerden
biri olarak gören

Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odası, Kuzey Anadolu Kalkın-
ma Ajansı katkılarıyla mer-
mer sektöründe faaliyet gös-
teren firmalara yönelik yeni bir
projenin startını verdi.

Projenin imza töreninde ko-
nuşan Kastamonu Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, gö-
reve talip olduklarında” Kas-
tamonu’nun değerlerini nasıl
gün ışığına çıkartabiliriz ve
dünyaya nasıl açabiliriz?” so-
rularına yanıt aradıklarını ve
göreve geldiklerinde bu alan-
da tahminlerinden daha fazla
çalışmaları gerektiğini gör-
düklerini ifade etti.

Hedeflerinin, 2023 yılında
500 milyar dolar ihracat hedefi
koyan Türkiye’nin bu gelirinden
Kastamonu olarak hak ettikleri
payı almak olduğunu ifade
eden KATSO Başkanı Fındı-
koğlu, KUZKA ile birlikte mer-
mercilik sektöründe faaliyet-
lerini sürdüren işletmelere yö-

nelik olarak uygulanacak pro-
jenin, ihracat potansiyeli olan
diğer sektörlere de örnek ola-
cağına inandığını belirtti.

Kastamonu Ticaret ve Sana-
yi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Oğuz Fındıkoğlu açıklama-
larını; “Üç yıl devam etmesini
öngördüğümüz, 2.9 milyon do-
ları hibe, toplam 3.9 milyon do-
larlık projemizin, işletmeleri-
mize, ilimiz ve ülkemiz ekono-
misine hayırlı uğurlu olmasını
temenni ediyorum, bizlerden
desteklerini hiçbir zaman esir-
gemeyen KUZKA Yönetim Ku-
ruluna ve başta Genel Sekre-
terimiz olmak üzere, tüm ajans
çalışanlarımıza iş dünyamız
adına şükranlarımı sunuyo-
rum” şeklinde tamamladı.

Proje kapsamında yapılacak
çalışmalar ile firmaların işbir-
liğinin sağlanması, Kastamonu
Mermerinin ülke ve dünya ge-
nelinde daha fazla tanınır hale
gelmesi ve üreticilere yeni pa-
zar alanlarının yaratılmasının
yanında, üretim, satış ve pa-
zarlama gibi alanlarda eğitim
ve danışmanlık hizmetleri ve-
rilmesi hedefleniyor.
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K
uzey Anadolu Kalkınma Ajansı
(KUZKA) Nisan Ayı Yönetim Ku-
rulu Toplantısı, KUZKA Dönem
Başkanı ve Kastamonu Valisi

Yaşar Karadeniz başkanlığında Kasta-
monu, Çankırı ve Sinop’ta yeni seçilen be-
lediye ve il genel meclis başkanlarının da
katılımıyla Sinop’ta gerçekleşti. Kasta-
monu Valisi ve Yönetim Kurulu Başkanı
Yaşar KARADENİZ başkanlığındaki top-
lantıya, Sinop Valisi ve Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Köksal Şakalar, Çankırı Va-
lisi Hamdi Bilge Aktaş, Kastamonu Be-
lediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu, Çan-
kırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen,
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan,
Kastamonu İl Genel Meclis Başkanı Gü-
ray Parçal, Çankırı İl Genel Meclis Başkanı
Mustafa Çıbık, Sinop İl Genel Meclis Baş-
kanı Yakup Üçüncüoğlu, Kastamonu Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Çankırı Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Hayrettin çe-
likten, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Salim AKBAŞ ve KUZKA Genel Se-

kreter Vekili Dr. Serkan Genç katıldı.
Toplantıda KUZKA Genel Sekreter Vekili
Dr. Serkan Genç’in ajans faaliyetlerine iliş-
kin bilgilendirme sunumunun ardından
gündem maddelerine ilişkin görüşmele-
re geçildi. Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta
yeni seçilen belediye ve il genel meclis
başkanlarının katılımıyla basına kapalı

gerçekleştirilen yönetim kurulu toplan-
tısında ajans faaliyetleri, ajansın 2019 yılı
çalışma programı ve bütçesinde değişiklik
yapılmasına ilişkin gündem maddeleri gö-
rüşüldü. Ajans yönetim kurulu toplantı-
sı, gündemde yer alan maddelerin ay-
rıntılı olarak ele alınması ve karara bağ-
lanması ile sona erdi.

KKUZKA YÖNETİMİ
YENİ ÜYELERİYLE TOPLANDI
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O
damız 2019 Mart ayı Meclis Toplantısı Meclis Başkanımız Turgay Dellaloğlu Başkanlığında gerçekleşti.
Meclis Katip üyeliği seçimi ile başlayan toplantıda, Mehmet Eser oybirliği ile Katip Üye olarak seçilir-
ken, mazeretleri nedeniyle görevlerinden ayrılan meclis üyelerinin yerine seçilen; Medikal-Sağlık Gru-
bunu temsilen Osman Şahin ve Akaryakıt Grubunu temsilen Atilla Yamakoğlu'da Meclis Üyesi olarak

toplantıda yerlerini aldı. Gündem maddelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması sonrası toplantı sona erdi.

MART AYI MECLİS TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

KASTAMONU VAKFI TOPLANTISI YAPILDI

Y
önetim Kurulu Başkanı-
mız Oğuz Fındıkoğlu, Vali
Yaşar KARADENİZ Baş-
kanlığında İstanbul'da

gerçekleştirilen Kastamonu Kal-
kınma Vakfı toplantısına katıldı.
Toplantıda gündemdeki maddeler
görüşülerek karara bağlandı.
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PARAKENDE FİRMASINDAN KASTAMONU OSB’YE DEV YATIRIM!

DEVREKANİ'DE TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB'NİN STARTI VERİLDİ

V
ali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapılan ve OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Başkanımız
Oğuz Fındıkoğlu, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bölge Müdürü’nün katıldığı toplantıda alınan kararlar gere-
ğince; Kastamonu Organize Sanayi Bölgesinde 20.000 m2 ye aşkın yatırım için OSB Yönetimi ve BİM Birleşikler
Mağazalar A.Ş. arasında sözleşme imzalandı. BİM A.Ş. nin yapmayı planladığı yatırımda istihdamının %70’i böl-

ge halkından sağlanacak. Türkiye’de 23. OSB’de yer alan BİM A.Ş. nin yaptığı yatırımlarla beraberinde çok sayıda KOBİ’yi
de sanayiye kazandırdığını belirten OSB Yönetimi: 24. OSB yatırımını Kastamonu OSB’de gerçekleştirmeyi planlayan fir-
maya ürün tedarik eden KOBİ’lerin de ilimize yatırım yapabilmeleri adına vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

Y
önetim Kurulu Başkanımız Oğuz Fındıkoğlu, Başkan Yardımcımız Tez-
can Biçicioğlu, Yönetim Kurulu Üyemiz İlhan Pehlivan ve Meclis Üye-
miz Mustafa Şensoy, Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Orga-
nize Sanayi Bölgesi toplantısına katıldı. Toplantıya, Devrekani Kay-

makamı Samet Serin, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Tarım Re-
formu Genel Müdürlüğü Yüksek Mühendisi Uğur Ayhan, İlçe Tarım Müdürü
Özcan Gazioğlu, Tarım Bakanlığından ve diğer bakanlıklardan temsilciler ka-
tıldı. Toplantıda Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Böl-
gesinin kurulması için önerilen yer hakkında komisyon üyelerine bilgi veri-
lerek, komisyon üyeleri arasında İstişare ve bilgi alışverişinde bulunuldu.
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HEDEFİMİZ DAHA FAZLA İSTİHDAM YARATAN BİR OSB

G
öreve geldiğimiz ilk günden itibaren üyelerimizin sorunlarını yerinde dinleyip çözüm üretmeyi prensip edindik.
Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuz Fındıkoğlu, bu doğrultuda yapılan çalışmalar kapsamında Seydiler Organize Sa-
nayi Bölgesinde gerçekleştirilen toplantıya katılarak üyelerimizle bir araya geldi. Toplantıya Seydiler Kaymaka-
mı V. Fatih Kayabaşı, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin, Kastamonu Belediye Başkanvekili Ahmet Sevgi-

lioğlu, Meclis Üyemiz Mustafa Şensoy, Seydiler Organize Sanayi Müteşebbis Heyeti ve Seydiler Organize Sanayi firma yet-
kilileri katıldı. Toplantıda Seydiler Organize Sanayi Bölgesi firma sahiplerinin sorunları, istek ve talepleri istişare edildi

ÜYELERİMİZİN SORUNLARINI YERİNDE TESPİT EDİYORUZ

D
aha büyük ve daha fazla istihdam yaratan OSB en büyük he-
defimiz. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza ilk gün başladık, Or-
ganize Sanayi Bölgemizin genişleme çalışmaları için gerekli olan
ödeneğin temini için Ankara nezdinde girişimlerde bulunduk.

Öte yandan Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuz Fındıkoğlu katıldığı OSB
Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Toplantılarında, OSB'de yapılan ça-
lışmaları yakından takip etti, üyelerimizin istek ve sorunlarını başta ili-
miz valisi olmak üzere kentimiz yöneticilerine yerinde aktardı.
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Hepkebirler Mahallesi, Nasrullah Meydanı, No: 9

+90 (366) 214 10 74

+90 (366) 214 94 67

katso@kastamonutso.org.tr
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