
NİSAN • HAZİRAN 2016

1882

Heyetimiz Çin 
İnşaat Bakan 

Yardımcısı Qu ile 
görüştü

Vergi Haftası’nı kutladık 12. Başkent’te Kastamonu 
Günleri’ne katıldık

Üniversite bir şehrin 
olmazsa olmazıdır

Oda Meclisimiz 
Seydiler’de toplandı

Arslan Konsey 
toplantısına katıldı







2 NİSAN • MAYIS • HAZİRAN 2016

NİSAN • HAZİRAN 2016

1882

Selçuk Arslan
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli üyelerimiz;

Mart ayının 15 ile 22’si 
arasında Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Pekin 
ve Şanghay şehirlerini 

kapsayan bir iş gezisi düzenledik. 
KOSGEB Kastamonu Müdürlüğü 
ile işbirliği içinde hazırladığımız iş 
gezimize inşaat sektörü firmala-
rından 26 üyemiz katıldı.

İlk olarak Çin Halk Cumhuriye-
ti’nin başkentinde düzenlenen 
“Pekin Decor & Build” fuarını 
ziyaretle başladı programımız. 
İnşaat sektörüne dair son derece 
kapsamlı bir içeriği olan bu fuar 
sayesinde sektörün günümüzde 
ulaştığı seviyeyi yakından görmüş 
olduk. 

Çin Halk Cumhuriyeti Milli Eko-
nomi Bakanlığı İnşaat Bakan Yar-
dımcısı Jiaosheng Qu ile heyet 
halinde gerçekleştirdiğimiz gö-
rüşme ise mermer sektörü başta 
olmak üzere inşaat, orman ürün-
leri, enerji, turizm gibi çeşitli 
alanlarda Çin firmaları ile işbirli-
ğine gideceğimizin dile geldiği bir 
görüşme oldu. 

İl ekonomimizin kabuğunu kırma-
sında önemli bir işlev göreceğini 
düşündüğümüz Çin iş gezisinde 
gerçekleştirdiğimiz temasların 
getirisini ilimizin göreceğine ina-

nıyoruz.

Saygıdeğer üyelerimiz…

12’ncisi düzenlenen “Başkent’te 
Kastamonu Günleri” tanıtım et-
kinliği ise bu yıl Kastamonu Bele-
diyesi’nin öncülüğünde çok daha 
başarılı bir çizgi yakaladı. Sadece 
Kastamonulu esnafların ve ürün-
lerin yer aldığı stantlar, ilimizin 
tüm zenginliğini göz önüne serdi.

Genişletme çalışması içinde ol-
duğumuz Kastamonu OSB’de ise 
Sayın Valimiz Şehmus Günaydın 
başkanlığında Yönetim Kurulu ve 
Müteşebbis Heyet olarak çalış-
malarımızı tüm hızıyla sürdürü-
yoruz.

Kastamonu Üniversitesi Turizm 
Fakültesi’nin daveti üzerine öğ-
rencilere yaptığım konuşmada, 
üniversitenin her şehrin olmazsa 
olmazı mesajını verdim. Kasta-
monu Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Seyit Aydın ile Odamız ara-
sında imzaladığımız protokolle, 
turizm başta olmak üzere birlik 
ve beraberlik içinde çok kap-
samlı projelere imza atacağımızı 
umuyorum.

Bahar mevsimi ile birlikte işle-
rimizin ve kazancımızın da be-
reketlenmesini diler; aileniz ve 
yakınlarınızla birlikte sağlıklı, hu-
zurlu, esen günler dilerim.

Çin ile işbirliği

İl ekonomimi-
zin kabuğunu 
kırmasında 
önemli bir iş-
lev göreceğini 
düşündüğümüz 
Çin iş gezisinde 
gerçekleştirdiği-
miz temasların 
getirisini ilimizin 
göreceğine ina-
nıyoruz.
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Yurtdışı temaslarımız 
sürecek

Saygıdeğer üyelerimiz…

Meclisimiz tüm üyele-
rinin katkısıyla 3 aylık 
bir dönemi daha uyum 
ve işbirliği içinde çalı-

şarak geride bıraktı. Meclisimiz, 
Yönetim Kurulumuz, Meslek 
Komitelerimiz ve personelimizin 
karşılıklı anlayışla ortaya koyduk-
ları emek, Odamızı hem kurum-
sallaşma hem de üyelerimize ka-
liteli hizmet götürme konusunda 
her geçen gün daha ileri noktala-
ra taşıyor.

 KOSGEB Kastamonu Müdürlü-
ğü işbirliğinde 26 kişilik heyetimiz 
ile Çin Halk Cumhuriyeti’ne dü-
zenlediğimiz iş gezisi, ilimizdeki 
firmaların yurtdışı pazarlara açıl-
malarına yönelik Odamızın attığı 
bir adımdı.

Çeşitli sektörlerin katkısı ile yük-
selen Kastamonu ekonomisinin 
bu gelişimini sürdürebilmesi ve 
rekabetçi özellik kazanabilmesi 
için uluslararası ticaret son dere-
ce gerekli ve önemli hiç kuşkusuz. 

Oda olarak bu yöndeki program-
larımızı sürdüreceğiz.

Programımız kapsamında ziyaret 
ettiğimiz Çin Halk Cumhuriye-
ti Milli Ekonomi Bakanlığı İnşaat 
Bakan Yardımcısı Jiaosheng Qu 

ve ekibi tarafından son derece sı-
cak karşılandık ve ağırlandık. Ya-
pılan bu ilk toplantının ardından 
karşılıklı temaslarımızın sürece-
ğine ve gerek Çin’de gerekse de 
ülkemizde pek çok sektörde Çin 
firmaları ile işbirliği yapılabilece-
ğini düşünüyorum. 

Değerli üyelerimiz…

Bu yıl Kastamonu Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde düzenlenen “12. 
Başkent’te Kastamonu Günleri” 
etkinliğinde standımızı ziyaret 
eden bürokrasi, iş ve siyaset ke-
simlerinin temsilcilerini ağırla-
ma fırsatı bulduk. İlimizde çeşitli 
sektörlerde gerçekleşen üretimi 
gözler önüne sermesinden dolayı 
önemli bir adımın atıldığı etkinlik-
te emeği geçenleri kutluyorum.

İlimizin Valilik, Belediyelerimiz, 
milletvekillerimiz, sivil toplum 
örgütleri ve her kesimden vatan-
daşımızın işbirliğinde ekonomik 
ve sosyal olarak çok daha iyi gün-
lere ulaşacağından KATSO ola-
rak şüphe duymuyoruz. 

Tüm üyelerimize işlerinde bere-
ket ve bol kazanç diliyor; aileleri, 
dostları ile birlikte sağlıklı, huzur-
lu, mutlu günler diliyorum.

Kadir Yüksel Tonbul
Meclis Başkanı

KOSGEB Kas-
tamonu Müdür-
lüğü işbirliğinde 
26 kişilik heyeti-
miz ile Çin Halk 
Cumhuriyeti’ne 
düzenlediğimiz 
iş gezisi, ilimiz-
deki firmaların 
yurtdışı pazar-
lara açılmalarına 
yönelik Oda-
mızın attığı bir 
adımdı.
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Odamız 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.

Odamızın yurtdışı ticaret girişimi

26 kişilik işadamı 
heyetimizle Çin’e gittik
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Odamızın yurtdışı ticaret girişimi
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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
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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
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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-
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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.
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Yönetim 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
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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.   

Vergi Haftası’nı kutladık
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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. 
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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.”
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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
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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”
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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.
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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
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Odamızın 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
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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
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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.
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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
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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.
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2016’ya 4 milyon 641 bin dolar 
ihracat ile başladık

İlimizin Ocak ayı ihracatı geç-
tiğimiz yılın aynı ayına göre yüz-
de 18.60’lık bir artış göstererek 4 
milyon 641 bin dolar olarak gerçek-
leşti.

Ocak ayı ihracatımızda en 
yüksek pay 2 milyon 800 bin 45 
dolar ile hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörünün olurken, bu sektörü 1 
milyon 197 bin 62 dolar ile mobil-
ya, kağıt ve orman ürünleri ve 305 
bin 29 dolar ihracat ile madencilik 
ürünleri sektörü izledi. 

Şubat ayı ihracatımız 
3 milyon 222 bin dolar

İlimizin Şubat ayı ihracatı bir 
önceki aya göre düşüş göstererek, 
3 milyon 222 bin 30 dolar olarak 
gerçekleşti.

Hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörü 2 milyon 371 bin 46 dolar 
ile Şubat ayı ihracatımızda başı 
çekerken, ikinci sırayı ise 306 bin 
12 dolarlık ihracat ile madencilik 
ürünleri izledi.

Şubat ayı ihracat rakamlarının 
açıklanması ile ilimizin 2016’nın ilk 
iki ayındaki toplam ihracat tutarı 7 
milyon 763 bin dolara ulaşmış oldu.

Mart ayı ihracatımız
 4 milyon 622 bin

TİM verilerine göre ilimizin 

Mart ayı ihracatı geçtiğimiz yılın 
aynı ayına göre yüzde 13.60’lık bir 
düşüş göstererek 4 milyon 622 bin 
dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayına göre yükselişe ge-
çen Mart ayı ihracatında en yüksek 
pay bir milyon 619 bin dolarlık ih-
racat ile hazır giyim ve konfeksiyon 
sektörünün oldu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM), Mart ayı ihracat verilerini 
açıkladı. Buna göre Mart ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre 
ihracat yüzde 2,6 artışla 11,5 milyar 
dolar oldu.

4 milyon 622 bin dolar
TİM verilerine göre ilimizin 

Mart ayı ihracatı geçtiğimiz yılın 
aynı ayına göre yüzde 13.60’lık bir 
düşüş göstererek 4 milyon 622 bin 
dolar olarak gerçekleşti. İller sırala-
masında 57’nci sırada yer alan Mart 
ayı ihracatımız, Şubat ayı ihracatı-
na göre yükseliş gösterdi.

Liderlik hazırgiyim ve konfeksiyonda
İlimizin Mart ayı ihracatında 

en yüksek pay bir milyon 619 bin 
dolarlık ihracat ile hazır giyim ve 
konfeksiyon sektörünün oldu. Maki-
ne ve aksamları sektörü bir milyon 
291 bin dolarlık ihracata imza atar-
ken, maden ürünleri 611 bin dolar 
ihracat ile üçüncü sırada yer aldı.  
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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. 
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KKV toplantısı

Yönetim 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
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Spor turizminde 
büyük adım

Oda 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.
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Odamızın 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
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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
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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”

SABIRLAR NAKLİYE VİNÇ METAL İNŞAAT 
TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Kuzeykent Mah. Yeni Küçük San. Sit. 
Hurdacılar Bölümü No: 6 

Merkez / Kastamonu

Tel: 0366 215 44 24 - 0546 510 61 71

0533 764 55 06

sabirlar_371@hotmail.com

Klasik yöntemlerle çalışılan bir sistemle başlayarak şu anda teknolojinin verdiği kolaylıklar sayesinde 
en hızlı ve en kolay iş gücünü değerlendirerek çalışmaktayız. Bugüne kadar başarılı çalışmalarımızdan gurur 
duyduk. Herşeyden önce itibara önem veren firmamız çalışmalarını profesyonel olarak sürdürmektedir. Firmamız 
tarafından hurda metal sektörünün yanı sıra güçlü araç filosuyla yurt içi lojistik ve nakliye taşımacılığı da itina ile 
yapılmaktadır.

SABIRLAR VİNÇ
Kastamonu’ya

Sabırlar Vinç ile
güç geldi.
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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.

Oda 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.
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Kastamonu 
OSB büyümeyi 
sürdürüyor

Yönetim 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.



36 NİSAN • MAYIS • HAZİRAN 2016

NİSAN • HAZİRAN 2016

1882

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.
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TOBB hazırlık toplantısı
Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Arslan, üyesi 

olduğumuz “TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi” 
hazırlık toplantısına katıldı.

Özendi’ye
nezaket ziyareti

Yönetim 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.
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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.
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Yönetim 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
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“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.
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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”

Yönetim 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.
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Milliyet 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

Tarih Bölümü’nü ağırladık
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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

Yönetim 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



44 NİSAN • MAYIS • HAZİRAN 2016

NİSAN • HAZİRAN 2016

1882

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.
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THY  YETKİLİ SATIŞ ACENTASI
     İKRAM - EKREM TURİZM YETKİLİ SATIŞ ACENTASI




