




C
umhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ilgaz 
15 Temmuz 
İstiklal Tüne-
li” açılışına 

İstanbul’dan video konferans 
yöntemiyle bağlanarak bir ko-
nuşma yaptı. Erdoğan, açılışı 
yapılan her biri yaklaşık 5,5 
kilometrelik iki tünelle Ilgaz Da-
ğı’nın geçişini sağlayan ‘Ilgaz 
15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin 
Türkiye’ye, millete ve şehir-
lere hayırlı olmasını temenni 
ederek, “Orta Karadenizi İç 
Anadolu’ya oradan Türkiye’nin 
dört bir yanına bağlayan bu 
tünel sayesinde Ilgaz Dağı 
kesintisiz güvenli ve konforlu 
bir yolculukla açılabilecektir. 
Ilgaz geçitinin özellikle kış 
mevsiminde sürücülerimizin 
korkulu rüyası olduğunu biliyo-
rum. 17 kilometrelik bu geçit, 
zorlu mevsim şartlarında sık 
sık kapandığı için vatandaşları-
mız mağdur oluyordu. Hizmete 
açtığımız bu tünelle Ilgaz 
Dağı 8 dakika gibi kısa sürede 
dışarıdaki hava durumundan 
etkilenmeden geçilebilecektir. 
Yaklaşık 4 yılda tamamla-
nan bu projeninin başından 
sonuna her aşamasında emeği 
geçen başta Başbakanımız 
olmak üzere bakanlarımızı, 
tüm kurumlarımızı, işçisinden 
mühendisine inşasında görev 
alan herkesi tebrik ediyorum” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
knuşmasına şöyle devam etti:

“718 milyon bugünkü 
rakamla, eski rakamla 718 
trilyon lira yatırım bedeli olan 
bu eser son aylarda adeta 
seriye bağladığımız büyük 
proje açılışlarımızın şu an iti-
bariyle son halkasıdır. Haziran 
ayında Osmangazi köprüsüyle 
başladığımız, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü ve Avrasya 
Tüneliyle sürdürdüğümüz 
açılışlarımıza bugün de ‘Ilgaz 
15 Temmuz İstiklal Tüneli’ni 
ekliyoruz. Türkiye 2002 yılında 
83 karayolu tüneline sahipti. 
14 yılda buna 189 yeni tünel 
daha ekledik. Kara, demir ve 
şehir içi tünellerinin toplamında 
bu sayı 393’e çıkıyor. Bölün-
müş yol uzunluğumuzu 6 bin 
100 kilometreden 18 bin 300 
kilometre ilaveyle yaklaşık 
25 bin kilometreye ulaştırdık. 
Ülkemizi yüksek hızlı tren 
hatlarıyla tanıştırdık. Şu anda 
bin 213 kilometredeyiz. Yeni 
hatların inşası hızla devam 
ediyor. 29 yeni havalimanıyla, 
81 vilayeti bulunan ülkemizde 
55 havalimanına sahip olduk. 
İstanbul’da halen inşası süren 
yeni havalimanımız dünyanın 
en büyüğü olacaktır. Eğitimden 
sağlığa, enerjiden toplu konuta 
kadar diğer hizmet alanların-
da da benzer başarılara imza 
attık.”

“2023 hedeflerimiz doğrul-
tusunda adım adım ilerliyo-
ruz” diyen Erdoğan, “Elbette 
sıkıntılarımız var. Sınırlarımızın 
içinde ve dışında adeta yeni 

bir istiklal harbi veriyoruz. 15 
Temmuz ihanetini unutmadık. 
Burada verdiğimiz kayıpla-
rı unutmadık. Şehitlerimizi, 
gazilerimizi, terörle mücade-
lede yaptığımız fedakarlıkları 
unutmadık. Ama bütün bunlar 
ülkemizin aynı zamanda geliş-
meye, kalkınmaya, büyümeye 
devam ettiği gerçeğini de 
ortadan kaldırmıyor. Türkiye 
güvenlik sorunlarıyla birlikte 
büyüyebileceğini ispat etmiş 
bir ülkedir. Esasen terör saldırı-
larının ekonomik saldırılarla 
desteklenmesinin sebebi işte 
bu başarıdır. Allah’ın izniyle 
2023 hedeflerimize ulaşmamızı 
kimse engelleyemeyecek. Şu 
anda sizlerle aynı heyecanı 
Ilgaz Tüneli’nin görünen aydın-
lık yüzünde yaşamak isterdim. 
Şimdi ekranda izliyorum. 
Dolayısıyla bu duygularla 15 
Temmuz şehitlerimize, terörle 
mücadele şehitlerimize, Suri-
ye’de El-Bab şehitlerimize ve 
diğerlerine Allah’tan rahmet, 
ailelerine başsağlığı diliyorum. 
Tüm gazilerimize şükranlarımı 
ifade ederken, Rabbimden 
şifalar diliyorum. Ilgaz 15 
Temmuz İstiklal Tünelimizin 
yapımında inşasında emeği 
geçen, başta başbakanımız 
olmak üzere bakanlarımıza, 
yüklenici firmaya, mimarından 
mühendisine kadar işçisine 
kadar herkesi kutluyorum. 
Tünelimiz, yollarımız aydınlık 
yarınların müjdecisi olsun” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Ilgaz 

15 Temmuz 
İstiklal Tüneli” 

açılışına 
İstanbul’dan 

video konferans 
yöntemiyle 

katıldı ve “718 
milyon bugünkü 

rakamla, eski 
rakamla 718 

trilyon lira 
yatırım bedeli 

olan bu eser 
son aylarda 

adeta seriye 
bağladığımız 
büyük proje 

açılışlarımızın şu 
an itibariyle son 
halkasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
tünel mutluluğumuzu paylaştı

“Tünelimiz, yollarımız 
aydınlık yarınların 
müjdecisi olsun”
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Selçuk Arslan
Yönetim Kurulu Başkanı

A
cı ve tatlı anları ile geride bı-
raktığımız 2016’nın ardından 
ülkemiz ve ilimiz namına taze 
umutlar ve moral ile 2017 yı-

lına “merhaba” dedik. Mutluluk ve üzün-
tüyü paylaşmakta eşsiz bir duruşa sahip 
olan milletimizi 2017 yılında güzel günle-
rin beklediğine inanıyoruz.

Geride bıraktığımız yıl büyük badi-
reler atlatan ülkemiz, milletimizin sağ du-
yusu ve birbirine sevgiyle kenetlenmesi 
sonucu şer odaklarının beklentilerini 
boşa çıkarmayı başardı. Darbe girişimi 
ve terör saldırılarında verdiğimiz şehitle-
re Allah’tan rahmet, geride bıraktıklarına 
ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. 
Gazilerimize ise acil şifa ve geçmiş olsun 
dileklerimizi sunuyorum. 

İlimizin ülke ekonomisine maksi-
mum oranda fayda sunmasına yönelik 
çalışmalarımızı 2017 yılında da büyük bir 
şevk ile sürdüreceğiz. Bu hedef doğrultu-
sunda gerek siz üyelerimize sunduğumuz 
hizmet kalitesini gerekse de ilimizin her 
yönden gelişmesine yönelik çalışmaları-
mızı ar tıracağız. 

Odamızda 2017 itibariyle yeni hiz-
met alanlarını siz değerli üyelerimiz ile 
buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
geliştirdiği “Son Durak Oda” projesi sa-
yesinde şirket kurma işlemlerinin büyük 
bölümü Odamızda gerçekleşecek. Bu 
sayede yatırımcı hem zamandan hem de 
nakitten kazanacak. Odamızın vereceği 
diğer bir hizmet sayesinde nakliyeci es-
nafımız sayısal takoğraf için ar tık Bolu ve 
Ankara’ya gitmek zorunda kalmayacak.  
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tara-
fından gündeme getirilen “Nefes Kredi-
si” kapsamında, üyelerimize yönelik limiti 
Oda kaynaklarımızı zorlayarak 10 milyon 
400 bin TL’ye kadar çıkar ttık. 

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli’nin 
hizmete girmesiyle, ilimizin yatırım çek-
me gücü katlanmıştır. Yılların hayali bu 
büyük projeyi hayata geçiren devletimize 
şükran duygularımızı bir kez daha sunu-
yoruz.

2017 yılının ülkemize başarı, sağlık, 
mutluluk getirmesini temenni ediyor, siz 
değerli üyelerimize işlerinizde bereket 
diliyorum. 

2017’den
umutluyuz

Geride bıraktığımız 
yıl büyük badireler 
atlatan ülkemiz, 
milletimizin 
sağ duyusu ve 
birbirine sevgiyle 
kenetlenmesi 
sonucu şer 
odaklarının 
beklentilerini boşa 
çıkarmayı başardı.
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Güzel bir
yıl olacak

İ
ç ve dış mihrakların sebep olduğu dar-
be girişimi ve terör olayları karşısında 
devletimizin ve milletimizin örnek bir 
sınav verdiği 2016 yılını geride bıraka-

rak, ülkemiz ve ilimiz adına büyük umut-
lar beslediğimiz yeni bir yıla girdik. 

Darbe girişimi ve terör saldırıların-
da verdiğimiz şehitlere bir kez daha yüce 
Rabbimizden rahmet, geride bıraktıkla-
rına ve aziz milletimize Oda Meclisimiz 
adına başsağlığı, gazilerimize geçmiş ol-
sun dileklerimizi sunuyorum.

Çeşitli şer odaklarının tüm çabasına 
karşın ülkemiz ve ilimiz kalkınma yolcu-
luğunda önemli adımlar atmayı sürdü-
rüyor. Uzun yıllardır hayalimiz olan Ilgaz 
Dağı’nın tünelle geçilmesi bile, bugün ve 
geleceğe dair umutlarımızı diri tutmamız 
için yeterli. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tü-
neli ile birlikte ekonomimiz büyüyecek, 
OSB’lerimiz genişleyecek, İnebolu Lima-
nımızın kapasitesi ar tacak. 

TOBB’un Maliye Bakanlığı ile birlik-
te Ilgaz’da düzenlediği “Yatırım Ortamı 
ve Vergi Politikaları” toplantısına katılan 
Maliye Bakanımız Naci Ağbal ile TOBB 

Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu şeh-
rimizde ağırlama fırsatı bulduk. İlimizde 
yürütülen ve planlanan projeler hakkın-
da bilgi verdiğimiz Bakan Ağbal ve TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu destek verecekle-
rini söylediler.

Karadeniz Bölgesi’ndeki oda ve bor-
saların Ankara’da TOBB İkiz Kuleler’de 
düzenlenen istişare toplantısında Oda-
mızı, Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan ile birlikte temsil ettik ve iş dün-
yamızın mevcut sorunlarını ve beklenti-
lerini dile getirme olanağı yakaladık.

Her üyemizin fedakar bir tutumla 
emek verdiği Oda Meclisimiz, odamızın 
diğer organları ile uyumlu çalışmasını 
2017 yılında da sürdürecek ve iş dünya-
mız yanı sıra ilimiz için hayırlı projelerde 
de üzerine düşen görevi fazlasıyla üstle-
necektir.  

Ülkemizin her köşesinin başarı, 
sağlık, mutluluk dolu bir yıl geçirmesini 
temenni ediyor, siz değerli üyelerimize 
işlerinizde bol kazanç diliyorum.  

Mehmet Pattaban
Meclis Başkanı

Her üyemizin 
fedakar bir tutumla 
emek verdiği Oda 
Meclisimiz, odamızın 
diğer organları ile 
uyumlu çalışmasını 
2017 yılında da 
sürdürecek ve iş 
dünyamız yanı 
sıra ilimiz için 
hayırlı projelerde 
de üzerine düşen 
görevi fazlasıyla 
üstlenecektir.  
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Vali Yıldırım’ı ağırladık 16

Üyelerimize nefes kredisi 17

38 yıllık emek 18

Karadeniz Bölge Toplantısı Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde TOBB’da gerçekleştirildi. 19

Sefer iptallerine dikkat çektik 20

Cumhuriyetimizin 93. yıldönümünde çelenk 
sunma törenine katıldık 21

KKV yönetimi toplandı 22

Nice 93 yıllara 23

10. İstanbul’da Kastamonu Günleri 24

Rakamlarla Kastamonu turizmine bakış 25

10. Travel Turkey İzmir Fuarı’na katıldık 27

Yüce Önder Atatürk’ü andık 28

İŞGEM açıldı 29

Bilgilendirme semineri 30

Gazilerimize minnettarız 30

31
• Daday İksir Resort Town yöneticilerinin 
ziyareti
• Arslan’dan destek
• Dünya Gazetesi konuğumuzdu

32 • Barutçuoğlu AVM yönetiminden ziyaret
• Penbe Han’ın kuruluş yıldönümü

33 • İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
• Turizm öğrencilerini ağırladık

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

38 OSB’de toplantı ve firma ziyaretleri

40 Girişimci adaylarını 
desteklemeyi sürdürüyoruz

41 KAS-DER’den ziyaret

42 KUZKA ekim ayı toplantısı

42 İŞKUR Müdüründen veda ziyareti

43 Mesleki yeterlilik belgesi

44 İhracat

14 15

Ağbal ve Hisarcıklıoğlu’ndan jest 8 STK’dan teröre karşı ortak açıklama
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Başbakan Binali Yıldırım, 
bakanlık döneminde 
müjdesini verdiği, temelini 

attığı, darbe girişimi gecesi sığı-
nak olarak kullandığı “Ilgaz 15 
Temmuz İstiklal Tüneli”ni 26 Ara-
lık’ta düzenlenen törenle hizme-
te açarken, “gözbebeği” projenin 
finalini yaptı. Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan ve üyelerimiz de 
açılış törenine katılarak, ilimizin 
bu tarihi gününe şahitlik ettiler. 

Başbakan Binali Yıldırım, 
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli 
Açılış Töreni’nde yaptığı konuş-
mada, “Bu tünelle birlikte Kas-
tamonu ve Çankırı ekonomisi 
daha da canlanacak. Organize 
sanayi bölgeleri daha çok geli-
şecek, İnebolu Limanı büyüye-
cek, ihracat artacak” dedi.

Tünelin temelini 9 Kasım 
2012’de karlı bir günde attıklarını 

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

Yıldırım, sadece Çankırı ve 
Kastamonu için değil tüm Tür-
kiye için de çok büyük öneme 
sahip bir eseri ülkeye kazan-
dırdıklarını, 139 yıllık bir hayali 
gerçeğe dönüştürmenin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını bildirdi.

Ekonomik kalkınma

Yıldırım, tünelin Çankırı ve 
Kastamonu İllerinin ulaşım, eko-
nomi ve kalkınmadaki adımlarını 
artıracağını belirterek, “Kastamo-
nu’ya havaalanına indik. Tünelin 
Kastamonu girişi ile buradaki 
çıkışı arası 3 dakika. 110 kilomet-
reyle ama 70 ile gelmek gerekiyor 
ve oluyor 5 dakika. Biz biraz hızlı 
geldik ama siz siz olun kurallara 
uyun. Yolların kıralı olmaz, kuralı 
olur.” ifadesini kullandı.

Yıldırım’dan mutlu final
Başbakan

Binali Yıldırım 
“gözbebeği” projenin 

açılışını yaptı.
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Yılda 40 milyon 
liralık katkı

Başbakan Binali Yıldırım, 
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tü-
neli’nin hayata geçirilmesiyle 8 
milyon litre yakıttan, 346 bin saat 
zamandan tasarruf edileceğini, 
böylece memleketin ekonomi-
sine yılda 40 milyon lira katkı 
sağlanacağını bildirdi. 

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

Onun için de bu tünel, aynı 
zamanda hayat kurtaracak. 
Türkiye Transit Karayolu üzerin-
de bulunan İstiklal Tüneli ile İç 
Anadolu’yu Batı ve Orta Karade-
niz’e bağlıyoruz. 

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

“15 Temmuz’un 

en büyük şahidi” 

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

Açılış törenine, Başbakan 
Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli 

Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Mus-
tafa Ataş, Eski TBMM Başkanı 
AK Parti Karabük Milletvekili 
Mehmet Ali Şahin, AK Parti Kas-
tamonu ve Çankırı milletvekilleri 
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal 
Tüneli, Başbakan Yıldırım ve 
beraberindekilerin kurdele kes-
mesiyle hizmete açıldı.
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Yönetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, 2016 
yılında yapılan çalışmalar 
neticesinde üyelerimizin elde 
ettiği kazanımlar hakkında 
değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin sanayici 
lehine aldığı kararlara bürok-
rasinin de destek çıkması 
gerektiğini söyleyen Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan, 
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal 
Tüneli’nin açılmasıyla Kas-
tamonu’ya sanayici çek-
me yolunda ellerinin daha 
da güçlendiğini belirtti ve 
2017’den umutlu olduğunu 
vurguladı.

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

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

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Arslan değerlendirmelerinde, 
yeni şirket kuracak yatırımcı-
ların önündeki ekonomik ve bü-
rokratik engellerin kaldırıldığını; 
15 milyon liralık kredi yaratarak 
Kastamonu genelinde 250 
kişiye nefes kredisi imkanı 
sağladıklarını; ihracat yapan 
sanayiciler için Kredi Garanti 
Fonu’nun kefalet oranını yüzde 
85’den yüzde 100’e çıkarttığını 
ve taşınabilir olan varlıkların 

“Tünel, elimizi güçlendirdi”
Arslan

yıllık 

değerlendirmede

bulundu.
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artık teminat gösterilebildiğini; 
Kastamonu’daki nakliyecile-
rin ayağına Sayısal Takograf 
hizmetinin getirildiğini; sana-
yicinin Ocak, Şubat ve Mart 
ayındaki SGK primlerinin Ekim, 
Kasım ve Aralık ayı primleri ile 
birlikte ödenmesini sağlayan 
değişiklikte de odaların çalışma 
ve temaslarının büyük önem 
taşıdığını belirtti. 

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

Kamuoyunda bazı kesim-
ler tarafından dile getirilen, 
“Odalar harç almaktan başka 
iş yapmaz” söylentilerinin, 
gönüllü olarak hizmet etmeye 
gayret gösteren oda mensup-
larını üzdüğünü de söyleyen 
Oda Başkanımız Arslan, “Biz 
bir yerde yemek yerken bile on 
kez düşünüyoruz. Bizim yöne-
tim kurulumuz ve meclisimiz de 
böyledir” dedi ve umutlu olduğu 
2017 yılında ülkede üretimin 
desteklenmesinin, ayrıca birlik 
ve beraberliğin büyük önem 
taşıdığını söyledi. 

ŞİRKET 
KURULUŞUNDA 

DEVRİM
Ticaret odalarının talebi 

doğrultusunda şirket kurulu-
şunda bir devrime imza atıldı-
ğını söyleyen Arslan, “Şirket 
kurmak isteyen yatırımcı, noter, 
maliye, banka, oda, sicil mü-
dürlüğü ve muhasebe arasında 
dolaşmak zorunda kalıyordu. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği’nin geliştirdiği ‘Son Durak 
Oda’ projesi 1 Ocak 2017’den 

itibaren uygulamaya konulacak. 
Şirket kurmak isteyen yatırımcı 
odamıza gelecek ve buradan 
her türlü işlemini gerçekleştire-
cek. Bu uygulama sayesinde 
yatırımcı ayrıca şirket kuruluşu 
esnasında cebinden çıkan 
rakamın sadece yüzde 25’ini 
ödeyerek işlemlerini halledebi-
lecek. Artık Ticaret ve Sanayi 
Odası Ticaret Sicil Müdürlü-
ğü’nün işlemlerini de halletmiş 
olacak. Bürokrasi ve masraflar 
azalacak” dedi. 

“KENDİ KAYNAĞIMIZLA 

ÜYELERE NEFES ALDIRDIK”

KOSGEB’in 69 kişiye kredi 
imkanı sunabildiği Kastamo-
nu’da, KATSO olarak 250’ye 
yakın sanayicinin Nefes Kredi-
si’nden faydalanacağını söyle-
yen Oda Başkanımız Arslan; 
“Nefes Kredisi tamamen bizim 
inivasyonumuzdur. Yarattığımız 
kaynağı bankalarla anlaşarak 
12 ay eşit taksitlerle üyelerimizin 
hizmetine sunduk. Bize 200’ün 
üzerinde müracaatta bulunul-
muş. Bu müracaatçılar banka 
tarafından değerlendirilecek. 
Maksat burada insanımıza bir 
kaç ay nefes aldırabilmektir. Bu 
bizim başarımızdır. Biz 4 mil-

yon TL ile başlayan bu projede 
kaynak miktarımızı 10 milyon 
400 bin TL’ye kadar çıkarttık. Bu 
kaynağın 50’şer bin TL’den dağı-
tıldığı düşünülecek olursa 220 ila 
250 arasında kişi yararlanacak. 
Tosya, İnebolu, Taşköprü ve 
Ticaret Borsası’na da 1’er milyon 
alarak Kastamonu genelinde 
15 milyon TL’lik bir kredi kayna-
ğı yarattık. Türkiye genelinde 
KOSGEB de bir kredi çıkarttı. 
Şartları da bizimkinden çok iyi. 
KOSGEB kredilerine 200 bin kişi 
başvurdu 15 bin kişi faydalana-
biliyor. Kastamonu genelinde ise 
69 kişinin yararlanabileceğinden 
bahsediliyor. İlçelerin de dahil ol-
duğu bu sayıda, Kastamonu’nun 
bu krediden alacağı maksimum 
para 3 milyon TL’dir. Biz Kas-
tamonu Ticaret Odası olarak 
15 milyon TL kaynak yaratmış 
oluyoruz. KOSGEB’in arkasın-
da Maliye Bakanlığı var. Bizim 
arkamızda kimse yok. Biz bu işi 
Kredi Garanti Fonu’nu devreye 
sokarak başardık. Kredi Garanti 
Fonu bu kredinin yüzde 85’ine 
kefil oldu.Bu bizim başarımızdır 
ve mütevazilik yapamayacağız. 
Bu konuda bir öz eleştiri yapa-
cak olursak da 3 ay ertelemeli 
olması çok daha iyi olurdu. 
Mukavelelerde bir şerh konulabi-



10 EKİM - ARALIK • 2016

TEMMUZ • EYLÜL 2016

1882

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

“SANAYİCİYE 6 AY 
FAİZSİZ KREDİ YARATTIK”

Ticari hareketliliğin durgun 
olduğu kış aylarında ödenme-
si gereken SGK primlerinin 
ertelenmesiyle ilgili olarak ise 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, şunları söyledi:

“Bir çok yatırımcı kış ayları-
nın ticari hareketlilikte durgun 
geçmesi nedeniyle özellikle 
kış aylarında SGK primi konu-
sunda kolaylık sağlanmasını 
istiyordu. Ocak, Şubat ve Mart 
ayı SGK prim ödemelerinin 
yaz aylarına ötelenmesi ta-
lebimiz vardı. Bu talebimiz 
kabul gördü ve Ocak, Şubat 
ve Mart’ta ödenmesi gereken 
SGK primleri Ekim, Kasım ve 
Aralık ayı SGKL primleriyle 
birlikte ödenmesi kabul edildi. 
Böylelikle yatırımcıya, sanayici-
ye 6 aylık faizsiz kredi yaratmış 
olduk. Bunlar odaların çalışma-
sı sonucu elde edilen kazanım-
lardır.”

TEMİNAT KONUSU

Artık sanayicilerin taşınabi-
lir varlıklarını bankalara teminat 
olarak gösterebileceğini de 
açıklayan Arslan, “Taşınabilir 
olan varlıklarımızın da teminat 
gösterilmesini istiyorduk. Daha 
önce taşınabilir bir çok varlı-
ğımız ipotek gösterilemiyordu. 
Şimdi alınan kararla bankalar 
taşınabilir varlıkları teminat 
alabilecek. Bunda da başarılı 
olmayı sağladık. İhracata yöne-
lik firmalara destek verilmesini 
istiyorduk. Kredi Garanti Fonu 
ihracaat yapanlar için kefalet 
oranını yüzde 85’den yüzde 
100’e çıkarttı” diye konuştu. 

SAYISAL TAKOĞRAF 
HİZMETİ

TAŞIKO üyelerinin Sayısal 
Takoğraf hizmeti için artık Bolu 
ve Ankara’ya gitmek zorunda 
kalmadıklarının altını çizen 
Arslan, “TAŞIKO bize müracaat 
etti. Sayısal Takograf’da büyük 
sıkıntı çektiklerini dile getirdi. 
Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun talima-
tıyla buraya Sayısal Takoğraf’ı 
getirdik. Ankara’ya ve Bolu’ya 
gitmeden nakliyecilerimiz 8 TL 

karşılığında bu hizmeti alabili-
yor” ifadelerini kullandı. 

“  ELİMİZİ GÜÇLENDİRDİ”

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal 
Tüneli’nin açılması ile yatırımcı-
ya karşı Kastamonu’nun elinin 
daha da güçlendiğine dikkat 
çeken Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, “Ilgaz 15 Temmuz İs-
tiklal Tüneli’nin açılmasıyla Ka-
radeniz ile İç Anadolu Bölgesi 
birbirine bağlanmıştır. Yatırım 
yapmak isteyen sanayiciyi Kas-
tamonu’ya çekme anlamında 
elimiz dahada güçlenmiştir. 
Havalimanımız ve İnebolu Li-
manı’nın kapasitesinin arttırıla-
cak ve İnebolu Yolu’nun kısal-
tılacak olması Kastamonu’da 
sanayinin gelişmesi için çok 
önemli gelişmelerdir” şeklinde 
konuştu. 

“KDV İADESİ 
GEÇ VERİLİYOR”

Sanayicinin yaşadığı so-
runlarla ilgili ise Arslan, Kasta-
monu’nun KDV iadelerinin en 
geç verildiği illerin başında yer 
aldığını söyledi. 
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Bu sorunun çözülmesi 
gerektiğini ifade eden Arslan, 
“Sanayicilerimiz KDV iadele-
rinde büyük problem yaşıyor-
du. KDV iadeleri hızlanacak. 
Gerek ihracatçılarda, gerekse 
inşaatçılarda KDV iadeleri 
hızlanacak. KDV iadelerinin 
en geç verildiği illerden biri de 
Kastamonu’dur. Belki ele-
man eksikliği vardır ama hızlı 
hareket edilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. KDV iadesi ile 
önü açılacak, nefes alabilecek 
sanayicilerimiz var. Bu parala-
rın bekletilmesi yanlış. Bir an 
önce o kaynakların ekonomiye 
girmesi lazım” dedi.

“BÜROKRASİDEN 
DESTEK 

BEKLİYORUZ”

Hükümetin aldığı kararla-
rın halen bürokratik engellere 
takıldığını da söyleyen Oda 
Başkanımız Arslan, “Hüküme-
tin almış olduğu kararlarda bü-
rokratik engeller devam ediyor. 
Biz nefes kredisi almaya hak 
kazanan esnaflarımıza parası-
nı vermeye başladık. Ama bazı 
kredi kullanımlarında yatırımcı 
ya da esnaf aylarca bekletiliyor. 
Bunlara gerek yok. Bir an önce 
o para verilmeli ve yatırımcının, 
sanayicinin önü açılmalıdır. 
Bürokrasinin de bu kararların 
arkasında durmaları, hayata 
geçirilmesine katkı sunmaları 
gerekmektedir” dedi. 

ELEŞTİRİLERE YANIT

Odayı hedef alan söylen-
tilere de cevap veren Selçuk 
Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Odalar ne iş yapar diyenler 
var. Ticaret odaları en demokra-
tik seçimlerin yapıldığı yerlerdir. 
Yaklaşık 15 ile 20 gün sürer. 
Odamızda görev yapan arka-
daşlarımız gönüllü hizmet eden 
isimlerdir. Biz odadan herhangi 
bir ücret almıyoruz. Aldığımız 
huzur haklarını da odamıza 
bırakıyoruz. Tamamen gönül 
işidir. Yaklaşık 9 bakanlığın 
işini yapıyoruz. Örneğin Ticaret 
Sicil Müdürlüğü’nün önemi 15 
Temmuz’dan sonra çok daha iyi 
anlaşıldı. 1882’de kurulmuş bu 
odanın yapılanması korunmalı-
dır. Bu odalar korunmalıdır. Bu 
kurumlar kamu kuruluşu kimli-
ğindedir ve bakanlığın denetimi-
ne tabidir. Kastamonu’da yapılan 
bir çok önemli çalışmada Kasta-
monu Ticaret Sanayi Odası aktif 
rol almıştır. “Odalar harç almak-
tan başka iş yapmaz, aldıkları o 
paraları gittikleri yerlerde yerler” 
diye konuşulduğu kullağıma geli-
yor. Biz bir yerde yemek yerken 
on kez düşünüyoruz. Bizim yö-
netim kurulumuz ve Meclisimiz 
de böyledir.”

“2017’DEN UMUTLUYUM”

Yeni yılla ilgili de son bir 
değerlendirmede bulunan Yö-
netim Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan, “2016 yılında 15 Tem-
muz darbe girşimini milletimizin 
birlik ve beraberliği ile atlattık. 
Sınırlarımızda askeri hareketlilik 
en üst seviyede. Ama ben 2017 
yılından umutluyum. Felaket 
senaryolarından yola çıkarak bir 
yere varamayız. Üretime destek 
olunduğu müddetçe, üretmeye 
devam ettiğimiz müddetçe bu 
ülke uçacaktır. Yeter ki birlik ve 
beraberlik duygusuyla hareket 
edelim” dedi.
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K
astamonu iş dünyasını 
Oda Başkanımız Arslan 
temsil etti 

9. Ticaret ve Sanayi 
Şurası’nda iş dünyamızın ilimizle 
ilgili görüş ve önerilerini Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan dile getirdi. 

Başbakan Binali Yıldırım ve 
ilgili tüm bakanların katılımıyla 
düzenlenen 9. Ticaret ve Sa-
nayi Şurası, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin (TOBB) ev 
sahipliğinde Ankara’da 6 Ekim 
tarihinde gerçekleştirildi.

81 ildeki TOBB’a bağlı oda 
ve borsa başkanları, vilayetle-
rinin sorunlarını ve taleplerini 
kendilerine ayrılan konuşma di-
limi içersinde Başbakan Yıldırım 
ve hükümet üyelerine aktarma 
imkanı yakaladı.

Şura öncesi ilimizde TOBB’a 

bağlı Ticaret Borsası, Tosya, 
Taşköprü ve İnebolu Ticaret ve 
Sanayi Odaları temsilcileri ile 
bir araya gelerek ortak bir metin 
hazırlayan Oda Başkanımız 
Arslan, kendine ayrılan süre için-
de kürsüden ilimizin taleplerini 
Başbakan Yıldırım ve hükümet 
üyelerine aktardı.

Konuşmasında ulaşım, 
demiryolu, BAKAP, teşvik ve tıp 
fakültesi ana başlıklarına yer ve-
ren Oda Başkanımız Arslan, ili-
mizin bu konulara ilişkin taleple-
rini sıraladı, yapılan ve sürmekte 
olan yatırımlar için Başbakan 
Yıldırım’ın şahsında hükümete 
teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

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

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

9. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası 
81 ildeki 

TOBB’a bağlı 
oda ve borsa 

başkanları, 
vilayetlerinin 

sorunlarını 
ve taleplerini 

kendilerine 
ayrılan 

konuşma 
dilimi içersinde 

Başbakan 
Yıldırım ve 

hükümet 
üyelerine 

aktarma imkanı 
yakaladı.
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suz şükranlarımızı sunuyoruz. 
Uzunca bir süredir hayalini 
kurduğumuz havalimanının 
açılması, Ilgaz Tüneli ve bölge 
hastanesinin tamamlanma 
aşamasına gelmesi, İnebolu Li-
manı’nın özelleştirilerek kapasi-
te artışına yönlendirilmesi, Kırık 
Barajı’nın ihale edilmesi sade-
ce ilimiz için değil bölgemiz ve 
ülkemiz ekonomisi adına son 
derece önem arz etmektedir. 

İlimize uzunca bir bekleyiş 
sonrasında gelen bu yatırımla-
rın yanında, hemşerilerimizin 
ve yatırımcıların bu altyapıyı 
verimli kullanabilmesi için 
Kastamonu’nun merkezi ile ilçe 
bağlantı yollarının bir an önce 
iyileştirilmesi gerekiyor. Merkez 
ile arasındaki bağlantı yolları-
nın sorunlu olması yüzünden 
bazı ilçelerimiz ticaret, sağlık, 
eğitim gibi can alıcı konularda 
komşu illeri tercih ediyorlar. 
Özellikle en büyük ilçemiz 
Tosya ve 6 ilçemizin sıralandığı 
sahil bölgemiz ile vilayetimizin 
Merkez ilçesi arasındaki ulaşım 
hattının günümüz standartla-
rında mutlaka ivedilikle elden 
geçirilmesi önem arz ediyor. 
Yıllarca başarılı bir şekilde 
ulaştırma bakanlığı yapmış bir 
başbakan olarak sizden tale-
bimiz, Merkez ve ilçe bağlantı 
yollarımızın iyileştirilmesidir. 
Temelini attığınız ve yakın-
da tamamlanacak olan Ilgaz 
Tüneli sayesinde İç Anadolu 
Bölgesi’ne en yakın limana 
sahip hale gelen Kastamonu, 
İnebolu Limanını besleyecek 
yüksek standartlı bir karayolu 
ağını hak ediyor.

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

Bölgemiz, kapasitesi artırılacak 
İnebolu Limanımız ile gelece-
ğin sanayi ve maden merkezle-
rinden biri olmaya aday ilimizin 
demiryolu ile buluşması gere-
kiyor. Sizden ve Hükümetimiz-
den isteğimiz, iki komşumuz 
Karabük ve Çankırı’ya kadar 
uzanan demiryolunu İnebolu 
Limanına bağlayacak hattın 
yatırım programına alınmasıdır.

GAP, DOKAP, KOP, DAP 
gibi illerimizin gelişmesinde ve 
bölgesel kalkınma eşitsizliğinin 
giderilmesinde önemli rol oy-
nayan bölge kalkınma idareleri 
kapsamına Kastamonu’nun 
da dahil edilmesi talebini tüm 
Kastamonu halkı adına sizden 
talep ediyorum. Kırsal yerle-
şim ve nüfus oranı ülke orta-
lamasının çok üzerinde olan 
ilimizin bölge kalkınma idaresi 
bünyesine alınması halinde, 
ihtiyacını çok hissettiğimiz 
tarım ve hayvancılık destekle-
rine ulaşımımız çok daha kolay 
olacaktır şüphesiz. Batı Kara-
deniz Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi (BAKAP) adında yeni 
bir kalkınma bölgesi projesinin 
uygulamaya konulmasını ya da 
ilimizin mevcut bölge kalkınma 
idarelerinden birinin bünyesi-
ne dahil edilmesini siz başta 
olmak üzere değerli bakanlar 
kurulumuzdan talep ediyoruz. 

Sosyo-ekonomik gelişmişlik 
düzeyi verilerine göre yapıldığı 

ifade edilen teşvik düzenle-
mesinde ilimiz, 6 bölgeli teşvik 
sisteminde 4’üncü bölgede yer 
almaktadır. İlimiz yeni teşvik 
sisteminin uygulamaya konul-
masından bu yana yatırımcı-
lardan gerekli ilgiyi ne yazık ki 
göremedi ve beklenen sıçra-
mayı yapmadı. Beklentimiz 
teşvik bölgemizin bir basamak 
yukarı çekilmesi, 5’inci bölgede 
yer almaktır. Bu sayede geniş-
letme ve yeni kurma aşama-
sında olduğumuz OSB’lerimize 
yatırımcı çekmek çok daha 
kolay olacaktır.

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

Vilayetimizde ve gurbette 
yaşayan onbinlerce Kastamo-
nulu adına sizleri saygı, sevgi 
ve hürmet ile selamlıyor, ilimize 
verdiğiniz ve vereceğinin des-
tek için bir kez daha teşekkür-
lerimizi sunuyorum.” 
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T
OBB’un Maliye Bakan-
lığı ile birlikte Ilgaz’da 
düzenlediği “Yatırım 
Ortamı ve Vergi Po-

litikaları” toplantısına katılan 
Maliye Bakanı Naci Ağbal ile 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcık-
lıoğlu toplantı sonrasında İzbeli 
Çiftliği’nde ağırlandı.

Bakan Ağbal ve TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu Kasta-
monu’da yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi aldılar, planla-
nan projelere destek verecek-
lerini söylediler.

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

Toplantının ardından Maliye 

Bakanı Naci Ağbal, Kastamonu 
Valisi Mesut Yıldırım, Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TBMM Adalet Komisyonu Baş-
kanvekili ve AK Parti Kastamo-
nu Milletvekili Hakkı Köylü, AK 
Parti Kastamonu Milletvekili 
Metin Çelik, Kastamonu Be-
lediye Başkanı Tahsin Babaş, 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Meclis Başkanı-
mız Mehmet Pattaban, Kasta-
monu Ticaret Borsası Başkanı 
Sedat İşeri İzbeli Çiftliği’nde 
düzenlenen akşam yemeğinde 
bir araya geldiler.

Ağbal ve Hisarcıklıoğlu, 
Kastamonu’da yürütülen ça-
lışmalar hakkında bilgi aldılar, 
planlanan projelere destek 
vereceklerini kaydettiler.

Ağbal ve 
Hisarcıklıoğlu’ndan jest

“Yatırım 

Ortamı ve 

Vergi 

Politikaları” 

toplantısı 

ilimizde yapıldı
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8 sivil toplum örgütünden terö-
re karşı ortak açıklama

Türkiye-Avrupa Birliği Kar-
ma İstişare Komitesi Türkiye 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hiçbir zaman hedeflerine ulaşama-
yacak.

 Bizi terörle korkutmayı amaç-
layanlar bilsinler ki, ülkemizi bu 
alçaklara, kahpelere bırakmayız. 
Çünkü bizler her türlü meselenin 
üzerinden gelecek dirayete ve cesa-
rete sahibiz. Bu son hain saldırı da 
terörle mücadeledeki kararlılığımıza 
gölge düşüremeyecek. Türk milleti, 
huzuruna kasteden bu caniler karşı-
sında her zaman tek yürek olmuştur. 
Bu dayanışma geçmişte olduğu 
gibi bugün de Devletimizi ayakta 
tutacak, vatanımızı terör belasından 
kurtaracaktır.

Biz de toplumun tüm kesimleri 
olarak sonuna kadar devletimizin ve 
güvenlik güçlerimizin arkasındayız, 
aziz Türk milletimizle birlikteyiz. 
Ülkemizin her toprağında huzurun 
ve refahın hâkim olduğu günleri gö-
receğiz. Bu topraklarda kader birliği 
yapmış, ortak geçmişe sahip, ortak 
bir geleceğe umutla bakan, kardeşli-
ğe inanmış bizler için, bu memleket 
ilelebet vatanımız olarak kalacaktır. 
Rabbim vatanını seven her ferdin 
kuvvetini ve sabrını artırsın, birliğimizi 
daim kılsın.”            

8 sivil toplum örgütünden 
teröre karşı ortak açıklama
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V
ali Mesut Yıldırım, 7 
Eylül tarihinde Odamı-
za nezaket ziyaretinde 
bulunarak, Yönetim 

Kurulu ve Meclis üyelerimizle 
bir araya geldi.

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

rulu ve Meclis üyelerimizle 
birlikte karşıladık ve ağırladık. 
İl ekonomimiz ve Odamızın fa-
aliyetleri konusunda kendisine 
bilgi aktardık. İlimizde Haziran 
ayında görevine başlayan Va-
limizle işbirliği içinde çok güzel 
projelere imza atacağımızdan 
eminiz. Nazik ziyaretinden do-
layı üyelerimiz adına teşekkür 
ediyorum” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Vali 
Yıldırım’ı 
ağırladık
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Ü
yelerimizin kullanabile-
cekleri Nefes Kredisi’ni 
KATSO imkanları ile 
oluşturduklarını kay-

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

Odamız ile T.C.Ziraat Ban-
kası A.Ş. ve Denizbank A.Ş. 
arasında imzalanan protoko-
lün ardından üyelerimiz; yıllık 
yüzde 9.90 faiz oranlı, 12 ay 
eşit taksit ödemeli, maksimum 
50 bin TL olan “Nefes Kredisi” 
kullanmaya başladılar.  

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

Odamızda gerçekleşen pro-
tokol imza toplantısına Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan, yönetim kurulu üyeleri-
miz M. Feyyaz Pattabanoğlu, 
Hasan Gülşen, Burak İzbeli, 
Meclis Başkanımız Mehmet 
Pattaban, başkan yardımcıla-
rımız Mehdi Yenikomşuoğlu, 
Feza Tiryaki, Genel Sekreteri-

miz Mustafa Elmas ile T.C.Zi-
raat Bankası A.Ş. Kastamonu 
Şubesi Müdürü Esma Güleş, 
Nasrullah Meydanı Şubesi Mü-
dürü Metin Özcivelek, Girişimci 
Dinamik Şube Müdürü Kenan 
Karslı, Denizbank A.Ş. Kas-
tamonu Şube Müdürü Murat 
Özcan katıldılar.  

Arslan: “Oda üyelerimize 
yönelik limiti 10 milyon 400 

bin TL’ye çıkardık”

Üyelerimizin finansman 
sıkıntılarının giderilmesine 
yönelik olarak oda imkanlarını 
zorlayarak katkı sağladıkları-
nı kaydeden Yönetim Kurulu 
Başkanımız Arslan, “Türkiye 
çapında çatı kuruluşumuz 
TOBB (Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği) tarafından başlatı-
lan Nefes Kredisi çalışmasının 
Kastamonu ayağını başarı ile 
yürütüyoruz. Üyelerimize yöne-
lik olarak daha önce 6 milyon 
400 bin TL olarak belirlediği-
miz toplam limiti, şartlarımızı 
zorlayarak 10 milyon 400 bin 
TL’ye yükselttik. İşbirliğine git-
tiğimiz TC Ziraat Bankası A.Ş. 
ve Denizbank A.Ş. yetkililerine 
teşekkür ediyoruz” değerlendir-
mesinde bulundu.

Nefes Kredisi’nin KATSO 
üyelerine kış aylarında önemli 

bir finans katkısı sunacağını 
dile getiren Oda Başkanımız 
Arslan, “Böylesi anlamlı bir pro-
jeye önayak olan TOBB Baş-
kanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
üyelerimiz adına şükranlarımızı 
sunuyoruz” dedi.

KATSO Başkanı Selçuk 
Arslan, Kredi Garanti Fonu 
Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile 
de görüştüğünü kaydederek, 
“Nefes Kredisi’nin sorunsuz 
şekilde üyelerimizle buluştu-
rulması için tüm adımları attık” 
açıklamasını kaydetti.

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

şubelerine

KATSO üyeleri odadan 
alacakları “Nefes Kredisi 
içindir” ibareli faaliyet belgesi 
ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve 
Denizbank A.Ş. şubelerinden 
herhangi birine başvuracaklar 
ve kredibiliteleri izin veriyorsa 
eğer, TOBB Nefes Kredisi’ni 
kullanabilecekler. Kredinin 
vadesi 12 ay olup, aylık eşit 
taksitler halinde geri ödenecek. 
Kredinin brüt faiz oranı aylık 
yüzde 0.82, yıllık ise yüzde 9.9 
olarak belirlendi. TOBB Nefes 
Kredisi’nden ilimizdeki işletme-
ler azami 50 bin TL kullanabi-
lecekler. 

10 milyon 

400 bin 
TL’lik kaynak 

yarattık

Üyelerimize Nefes Kredisi
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O
damızın emektar ça-
lışanı Nuran Şenoğ-
lu, 38 yıllık hizmetine 
son noktayı koydu.

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

Odamızın emektar çalışanı 
Nuran Şenoğlu, 38 yıllık hizme-
tine son noktayı koydu.

Amorium Park Otel’de yapı-
lan KATSO Yönetim Kurulu ve 
Meclis toplantılarının ardından, 
Nuran Şenoğlu için bir plaket 
töreni düzenlendi. Ailesi ile 
birlikte katıldığı törende Şenoğ-
lu’na, Yönetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan ile Meclis 
Başkanımız Mehmet Pattaban 
plaket sundular.

Arslan: “38 yıllık emeğine 

teşekkür ediyoruz”

Şenoğlu’nun KATSO’ya 

verdiği emeğin önemine dikkat 

çeken KATSO Başkanı Arslan, 

“38 yıllık emeğinden dolayı 

kutluyoruz ve teşekkür ediyo-

ruz. Bundan sonraki yaşamın-

da ailesiyle birlikte mutluluklar 

diliyoruz” dedi.

38 yıllık emek

Odamızdaki görevine 

Kuddusi Akay’ın yönetim 

kurulu başkanlığı döneminde 

başlayan Şenoğlu; sırasıyla Ali 

Keserci, Mustafa Sarımsakçı, 

Kamil İğdirli, Nazım Alıcı, Mus-

tafa Hadi Tuzcu, Sedat İşeri, 

Halil Öztosun ve son olarak 

Selçuk Arslan’ın başkanlık 

dönemlerinde çalıştı.

38 yıllık emek

Şenoğlu’na mutluluk 
diliyoruz



19

TEMMUZ • EYLÜL 2016

1882

EKİM - ARALIK • 2016

Karadeniz Bölge Top-
lantısı Hisarcıklıoğ-
lu’nun ev sahipliğinde 

TOBB’da gerçekleştirildi

Odamızı Arslan ve Patta-
ban temsil etti

Karadeniz Bölgesi’ndeki 
Odalar ve Borsalar Ankara’da 
TOBB İkiz Kuleler’de düzenle-
nen istişare toplantısında bu-
luştu. TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıya Kara-
deniz Bölgesi’ndeki Odaların 
ve Borsaların Yönetim Kurulu 
Başkanları, Meclis Başkanları 
ve Genel Sekreterleri katıldı. 

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

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

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

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

 Toplantıda, başvuruları 
başlayan Nefes Kredisi hakkın-
da bilgilendirmede bulunulur-
ken,  Ekonomik Koordinasyon 
Kurulu’nun tedbir paketindeki 
konular istişare edildi. Ayrıca 
TOBB Dijital Dönüşüm Proje-
si, Şirket Kuruluşlarında Tek 
Durak Ofis Projesi, Mesleki 
Eğitim Faaliyetleri ile Mesleki 
Yeterlilik Belgelendirme Merke-
zi(MEYBEM)’ne ilişkin sunum-
lar yapıldı.

Karadeniz 

Bölge Toplantısı 
Hisarcıklıoğlu’nun 

ev sahipliğinde 

TOBB’da 

gerçekleştirildi

Odamızı Arslan ve 
Pattaban temsil etti
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Y
önetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, 
Başkan Yardımcı-
mız Doğan Ünlü ve 

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

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

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

Sefer iptallerine
dikkat çektik

Arslan: 

“Seferleri iptal 

ederseniz, 

vatandaş ürker”
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O
da Başkanımız Sel-
çuk Arslan, Cumhu-
riyet Bayramı dolayı-
sıyla 28 Ekim günü 

gerçekleştirilen çelenk sunma 
törenine katıldı.

Vali Mesut Yıldırım ve Bele-
diye Başkanı Tahsin Babaş’ın 
çelenk sundukları program, 
Cumhuriyet Meydanı’nda ger-
çekleştirildi. 

 Oda Başkanımız Arslan 
yayımladığı mesajda şu ifa-
delere yer verdi: “Ulu önder 

Atatürk’ün önderliğinde büyük 
Türk Milletinin sonsuz emek-
leriyle kurulan Cumhuriyet’in, 
tüm değerleriyle sonsuza 
değin yaşatılması duygu ve dü-
şünceleri ile Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, silah arkadaşlarını 
ve aziz şehitlerimizi saygı ve 
rahmetle, gazilerimizi minnet-
le anıyor, tüm ulusumuzun 
ve hemşerilerimizin Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 
93. yıldönümünü gururla ve 
sevinçle kutlarız.” 

Çelenk sunma 
törenine katıldık

Cumhuriyetimizin
93. Yıldönümü
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KKV yönetimi toplandı
Yönetim Kurulu Başkanımız 

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

Vali Mesut Yıldırım baş-
kanlığında gerçekleştirilen 
toplantıya,  Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş, Oda Başka-
nımız Selçuk Arslan, Ziraat 
Odası Başkanı Mehmet Butur, 
KKV Başkan Vekili Remzi Gür, 
Mimar Ahmet Erkutoğlu ile 
işadamı Kemal Akar, Ahmet 
Erkutoğlu, Çetin Akkaya, İl 
Özel İdaresi Genel Sekreteri 
T. Zafer Karahasan, üyemiz 
Mustafa Tosyalıoğlu katıldı.

Vali Mesut Yıldırım’ın ilk 
kez başkanlık ettiği toplantıda 

vakfın amacı doğrultusunda 
faaliyetlerin devam edeceği 
belirtildi ve ekim ayı içerisin-
de yapılması planlanan geniş 
katılımlı bir toplantı ile şirketin 
sermaye artırımı ve vakfa yeni 
üye alımı noktasında görüş 
bildirildi. Ayrıca gelir arttırıcı 
faaliyetler için Kastamonu ko-
naklarının restore edilerek özel 
sektör eliyle turizme kazan-
dırılmasıyla ilgili çalışmaların 
yapılması yönünde de karar 
alındı. Kastamonu’nun geli-
şimine katkı sağlamak adına 
yapılan çalışmaların hızlandı-
rılması noktasında kararların 
alındığı toplantı, katılımcıların 
bilgi alışverişinde bulunarak 
değerlendirmeler yapmasıyla 
sona erdi.

Toplantıda, 
Kastamonu’nun 

gelişimine 
katkı sağlamak 

adına yapılan 
çalışmaların 

hızlandırılması 
noktasında 

kararlar alındı.



23

TEMMUZ • EYLÜL 2016

1882

EKİM - ARALIK • 2016

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Cumhuriyetimi-
zin 93. Yılı Cumhuriyet Bayra-
mı Kutlama Töreni’ne katıldı. 

Vali Mesut Yıldırım’ın konuş-
ması, öğrencilerin şiir okuması, 

folklor gösterileri, spor kulüple-

rinin gösterileri ve tören geçi-

tinden oluşan tören, Cumhuri-

yet Meydanı’nda vatandaşların 

yoğun katılımıyla yapıldı.

Nice 93 yıllara 
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Kas-Der Genel Merkezi 
tarafından bu yıl 17-21 Kasım 
tarihleri arasında 10’uncusu 
düzenlenen “İstanbul’da Kas-
tamonu Günleri” etkinliğine 
destek verdik. 

Kas-Der Genel Merkezi’nin 

ev sahipliğinde Kastamonu 
Valiliği, Kastamonu Belediyesi, 
Odamız ve Kastamonu Esnaf 
ve Sanatkârlar Birliği’nin des-
tekleri ile gerçekleştirilen etkin-
lik gurbetteki hemşerilerimizi bir 
araya getirdi.

“10. İstanbul’da Kastamonu Günleri” 
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Sevgi ALTINBAŞ

TÜİK Kastamonu Bölge Müdürü

sevgialtinbas@tuik.gov.tr

    Turizm; dinlenme, eğlence, 
sağlık, inanç, macera, kültür, iş ve 
benzeri nedenlerle kişilerin sürekli 
yaşadıkları yerin dışında bir yere 
gitme faaliyeti olarak tanımlanmakta-
dır. İkinci dünya savaşının ardından 
yaşanan sosyal, ekonomik ve kültürel 
gelişmeler insanların alışkanlıkları 
ve ihtiyaçları üzerinde büyük etki-
ler yaratmış, bunun sonucu olarak 
uluslararası düzeyde yaygın bir turizm 
hareketi ortaya çıkmıştır. Turizm 
günümüzde ulaştığı boyutlar ile ülke-
lerin önemli bir gelir kaynağı haline 
gelmiş ve bir ekonomik sektör haline 
dönüşmüştür. 

Ülkemizde turizmin yapısal dönü-
şümü 1980’lerde başlamıştır. Özellik-
le dış turizme dönük çalışmalar yo-
ğunluk kazanmış, ülkenin kitle turizmi 
pazarında yer edinmesini amaçlayan 

bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu 
süreçte ihmal edilen ve ikinci plana 
atılan iç turizmin son yıllarda ivme 
kazandığı ve turizm sektörü açısın-
dan önemli bir alternatif haline geldiği 
görülmektedir.

Kastamonu çok eski bir yerleşim 
yeri olması nedeniyle zengin bir tarihi 
ve kültürel dokuya sahiptir. Kastamo-
nu’da toplam 94 adet arkeolojik, kent-
sel, tarihi ve doğal sit alanı; bin 305 
adet sivil mimarlık örneği, 170 adet 
kültürel yapı, 147 adet dinsel yapı 
olmak üzere toplamda bin 892 adet 
taşınmaz kültür varlığı mevcuttur. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki 
adet müzenin mevcut olduğu Kasta-
monu’da, bu müzelerde 39 bin eser 
sergilenmektedir. 2012 yılında 24 bin 
civarında olan müze ziyaretçi sayısı 
2014 yılında 32 bin 882’ye yükselmiş-
tir. Ilgaz ve Küre dağları milli parkları, 
Karadeniz kıyısında yer alan ilçeleri 
kış turizmi ve deniz turizmi için farklı 
alternatifler oluşturmaktadır.

Rakamlarla
Kastamonu
turizmine bakış
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Kastamonu taşıdığı coğrafi, tarihi 
ve kültürel özellikleriyle kültür turizmi, 
inanç turizmi, spor turizmi, deniz 
turizmi, yayla turizmi gibi çok çeşitli 
turizm alanlarında önemli bir potan-
siyele sahiptir. Ancak bu potansiyel 
turizmin Kastamonu ekonomisine 
gerek istihdam yaratarak gerek gelir 
sağlayarak önemli katkı veren bir 
sektör haline gelmesi için tek başına 
yeterli değildir. Turizm sektörü aynı 
zamanda turizm organizasyonları, 
pazarlama faaliyetleri, konaklama ve 
ulaşım faaliyetleri, yiyecek ve içecek 
faaliyetleri, eğlence ve hatta sağlık ve 
eğitim faaliyetlerini de kapsayan bir 
turizm altyapısının oluşturulmasını da 
gerekli kılar. Bu kapsamda Kastamo-
nu turizm altyapısının sacayağı, ula-
şım, konaklama işletmeleri ve tanıtım 
faaliyetleri olarak değerlendirilebilir.

Kastamonu’ya temel ulaşım Anka-
ra, İstanbul ve Samsun yönlerindeki 
karayollarıyla yapılmaktadır. İlin kara-
yolları ağında toplam 1299 km yol ağı 
mevcuttur. İlçelerin tamamına ulaşım 
asfalt yollar ile sağlanmaktadır. 9 bin 
354 Km köy yolu bulunmaktadır. Ilgaz 
Dağı tünelinin tamamlanması Ankara 
yönündeki ulaşım açısından önemli 
bir katkı olacaktır. Havayolu ulaşımı-
nın başlaması ise Kastamonu için çok 
önemli bir adım olmuştur. Son bir yıl 
içerisinde yolcu sayısında %23, uçak 
sayısında %18 olarak gerçekleşen 
artış Kastamonu’da hava ulaşımının 
büyüme potansiyeli açısından ümit 
vericidir. Türkiye genelinde yolcu sa-
yısındaki artışın %9 civarında olduğu 
göz önüne alınırsa Kastamonu’daki 
gelişmenin önemi daha iyi anlaşıla-
bilir. Buna karşılık deniz ulaşımının 
geliştirilmesi ve Karadeniz kıyısındaki 
ilçelere ulaşımın kolaylaştırılması 
gelişme bekleyen alanlardır.

Kastamonu’da bulunan konakla-
ma işletmelerinin ekonomik ve fiziki 
yapısını inceleyen tek çalışma 2010 
yılında Türkiye İstatistik Kurumu 
uzmanlık tezi olarak Hale YILMAZ 
tarafından yapılmıştır. Araştırmanın 
sonuçlarına göre; Kastamonu’da 
faaliyet gösteren konaklama işletme-
lerinin çoğunluğunun aile işletmesi 
şeklinde olduğu, kurumsallaşmanın 
bulunmadığı, kalifiye eleman temini 
yönünde bir ihtiyaç duyulmadığı, oda 
kahvaltı konseptinin yaygın olduğu, 
tanıtıma gerekli önemin verilmediği 
bulguları elde edilmiştir. İşletmelerin 
sadece %46’sının tanıtım yaptığı, 
tanıtım yapanların %28’sinin ücretsiz 

olması nedeniyle sadece internet 
yoluyla tanıtımı kullandıkları görül-
müştür. Acente ve medya kanallarını 
kullanarak tanıtım yapan işletmele-
rin oranı %10’da kalmaktadır. Söz 
konusu araştırmada Kastamonu’ya 
gelen turistlerin günübirlik turları 
büyük oranda tercih ettikleri, yabancı 
turist sayısının çok düşük bir oranda 
olduğu, günübirlik ziyaretçiyi konakla-
yan ziyaretçiye dönüştürebilmek için 
konaklama işletmelerinin standart-
larını yükselterek turizm belgesi ve 
kalite belgesi almaları, kalifiye eleman 
çalıştırmaları ve mevcut çalışanların 
eğitimine önem vermeleri, konseptle-
rini yarım veya tam pansiyona dönüş-
türmeleri ve tanıtıma ağırlık vermeleri 
gerektiği tespitleri yapılmıştır.

2010 yılından bu yana geçen 
zamanda Kastamonu’da bulunan 
konaklama işletmeleri ekonomik ve 
fiziki yapı olarak değişim göstermiş 
olabilir. Fakat bu değişimin nicelik ve 
niteliğinin tespiti ancak araştırmanın 
yeniden yapılmasıyla mümkün olabi-
lecektir. Buna karşın her yıl düzenli 
olarak yayınlanan istatistiklerle bir kı-
sım değerlendirmelerde bulunulabilir. 

Mevcut veriler 2010 ile 2014 yılları 
için tesis sayısı ve konaklama sayıları 
bazında bir karşılaştırma yapma im-
kanı vermektedir. Kastamonu’da 2010 
yılında turizm belgeli 9 tesis bulu-
nurken 2014 yılına geldiğimizde sayı 
19’a çıkmıştır. Turizm belgeli tesislerin 
sayısında görülen artış Kastamonu 
turizmi için çok olumlu bir gelişmedir. 
Tesis sayısındaki artış tesislere geliş 
ve geceleme sayılarına da olumlu 
yansımıştır. Turizm belgeli tesislerde 
geceleme sayısındaki artış %45’in 
üzerinde olmuştur. Ortalama gecele-
me sayısı 2 gecedir. Belediye belgeli 
konaklama tesislerinin sayısında de-
ğişiklik bulunmamakla birlikte tesise 
geliş ve geceleme sayılarında artış 
olmuştur. Buradaki artış turizm belgeli 
tesislere göre daha düşüktür ve gece-
leme sayısında yaklaşık %19 civa-
rında artış gerçekleşmiştir. Belediye 
belgeli tesislerde ortalama geceleme 
sayısı 1,4 olarak hesaplanmıştır. 

2010-2014 yıllarını kapsayan beş 
yıllık dönemin kıyaslaması yukarı-
daki veriler ışığında olumlu bir tablo 
ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 
Batı Karadeniz’de bir diğer turizm 
merkezi olan Karabük ilinin verileriy-
le yapılacak bir kıyaslama, durumu 
farklı bir açıdan görmek, gelecek için 

strateji ve hedef belirleme açısından 
faydalı olacaktır. Bu karşılaştırmada 
ilk dikkat çeken husus yabancı ziya-
retçi sayısında Karabük lehine olan 
farklılıktır. Karabük’teki konaklama 
tesislerine gelenlerin %21’i yabancı 
iken Kastamonu’da bu oran %1,2’de 
kalmaktadır. Öne çıkarılması gereken 
diğer husus ise tesis sayısı, tesise 
geliş ve toplam geceleme sayılarının 
Karabük’te fazla olmasına rağmen, 
Kastamonu’da ziyaretçilerin ortalama 
geceleme sayısının fazla olmasıdır. 
Karabük için 1,2 gece olarak hesap-
ladığımız ortalama geceleme sayısı, 
Kastamonu’da 1,6’ya yükselmektedir. 
Kastamonu’ya gelen yabancı ziyaretçi 
sayısı nispeten az olmasına karşın 
ortalama 2,2 gece konaklamaktadır. 
Karabük için bu rakam 1,2’ye düş-
mektedir. 

Konaklama tesislerinin ekonomik 
ve fiziksel yapılarındaki yıllar itibariyle 
değişimini daha detaylı görmemizi 
sağlayacak veriler elimizde bulun-
mamaktadır. Öte yandan işletmelerin 
kurumsallaşma durumu, çalışan per-
sonelin niteliğindeki değişim, tanıtıma 
ayırdıkları bütçe, işletmelerin hizmet 
standartlarındaki değişim konularında 
sayısal veriler ortaya koymak müm-
kün değildir. Öyle olsa bile turizm 
belgeli tesis sayısının artmış olması, 
tesislere geliş ve geceleme sayıların-
daki yüksek oranlı artışlar yukarıdaki 
alanlarda da olumlu gelişmeler oldu-
ğunun işaretlerini vermektedir.

Daha önce değindiğimiz gibi deniz 
turizminden kış turizmine, kültür 
turizminden macera turizmine farklı 
turizm türlerine hizmet edebilecek 
kapasiteye sahip olan Kastamonu, 
gerekli altyapının hazırlanması ve 
doğru pazarlama/tanıtım stratejileri ile 
sadece Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki 
değil tüm Türkiye’deki önde gelen 
turizm destinasyonlarından biri haline 
gelecektir. 

Not: Bulgular ve değerlendirmeler 
yazarın kişisel görüşü olup TÜİK’i 
bağlamamaktadır.

Kaynakça:

www.tuik.gov.tr  TÜİK veri tabanı

www.kultur.gov.tr Kültür ve Turizm 
Bakanlığı veri tabanı

TÜİK Uzmanlık Tezi, Hale YILMAZ, 
2010
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Arslan: “İlimiz 4 mevsim, 12 ay 
boyunca turizm çeşitliliğine 

sahip”

Oda Başkanımız Arslan, 10. 
Travel Turkey İzmir Fuarı’na 
ilişkin yaptığı değerlendirmede 
her ilin turizm ve kültür alanında 
büyük bir yarışın içinde olduğu-
nu kaydetti ve “İlimizin 4 mev-
sim, boyunca turizm çeşitliliğine 
sahip olduğunu katıldığımız her 
platformda gözler önüne serme-
ye gayret ediyoruz” dedi.

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

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi 
Avcı tarafından açılışı yapılan 

10. Travel Turkey İzmir Fuarı’nda 
ilimizi temsil eden kurumlardan 
biri olan Odamızın Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Arslan, 
“Kastamonu’nun kültürel, doğal, 
tarihi tüm özelliklerinin sergilen-
meye çalışıldığı güzel bir orga-
nizasyon ile ilimizin tanıtımını 
elbirliği içinde yapıyoruz” dedi.

“İller yarış içinde”

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

çoğalacaktır” dedi.

Oda Başkanımız Arslan, 10. 
Travel Turkey İzmir Fuarı’na 
KUZKA çatısı altındaki 3 ilin 3 
ayrı stantda birlikte katıldığı-
nı kaydettiği açıklamasında, 
“Kastamonu Valiliği, Kastamonu 
Belediyesi, KATSO, ilçe beledi-
yelerimiz ve turizm işletmeleri-
miz ile birlikte elbirliğiyle ilimizi 
tanıtıyoruz. Her tanıtım etkinliğin-
de olduğu gibi bu fuarın da il ve 
bölge turizmimize yönelik olumlu 
sonuçlarını göreceğimizden 
eminim” dedi.

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

10. Travel Turkey İzmir Fuarı’na katıldık
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K urtuluş Savaşı’nın 
başkahramanı, dev-
letimizin kurucusu 

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

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

saygı ve şükranla anıyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak 
bizlere çağdaşlığın ve uygarlı-
ğın yolunu açan, Büyük Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
aramızdan ayrılışının 78. yıldö-
nümünde Milli Mücadelemizin 
Kahramanlarını, aziz şehit ve 
gazilerimizi rahmet ve minnetle 
anıyor, sonsuz şükranlarımızı 
sunuyoruz.”

Yüce Önder Atatürk’ü andık
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Girişimciye 
yeni soluk

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Avrupa Birliği iş-
birliğinde uygulanan proje kap-
samında kurulan Kastamonu 
İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) 
hizmete girdi.

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

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

İŞGEM açıldı
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19 Eylül Gaziler Günü 
törenine katıldık

Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen 19 Eylül Gaziler 
Günü törenine katılarak, ülke-
mizin temel taşı gazilerimize 
şükran ve minnet duygularımı-
zı bir kez daha sunma fırsatı 
bulduk.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardın-
dan topluluğa hitap eden Tür-
kiye Muharip Gaziler Derneği 
Kastamonu Şube Başkanı 
Emekli Albay Ali Cesuroğlu, 
Gaziler Günü’nü kutlamanın 
mutluluğu içerisinde olduklarını 
belirtti.

Gazilerimize minnettarız

6736 sayılı Bazı Alacakların 
Yapılandırılması

6736 sayılı Bazı Alacakla-
rın Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun ile ilgili bilgilendirme 
seminerine ev sahipliği yaptık. 
Tüm üyelerimizin davetli oldu-
ğu toplantıya mali müşavirler 
de yoğun ilgi gösterdiler.

Seminerin açılışında konu-
şan Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, birçok kuruma dair 
borç yapılandırmasını berabe-
rinde getiren uygulamanın bir 
şans olduğunu dile getirerek, 
“Borcu bulunan üyelerimizi bu 
yapılandırmadan yararlanmaya 
davet ediyoruz” dedi. 

Bilgilendirme 
semineri

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

6 Eylül tarihinde gerçek-
leşen ziyarette konuklarımızı 
makamında ağırlayan Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan, il ekonomimizle ilgili 
bilgi verdikten sonra Meclis 
odamızdaki etnografya eserle-
rini tanıttı.

Asker Alma Bölge 

Başkanlığı’ndan ziyaret
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Daday İksir Resort Town 
yöneticilerinin ziyareti

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

Yönetim Kurulu Başkanı-

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

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, 2019 yılının UNESCO 
tarafından “Şeyh Şaban’ı Veli 
Yılı” olarak ilan edilmesine yöne-
lik ilimizde başlatılan çalışmaya 
gerekli desteği vereceklerini 
söyledi.

Oda Başkanımız Arslan, 

Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür 
Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Muhar-
rem Avcı ve Doç. Dr. Burhan 
Baltacı’nın gerçekleştirdikleri 
ziyarette sundukları Mayıs ayın-
da hedeflenen “Huzur, Birlik ve 
Aydınlanma Haftası” dosyasını 
inceledi ve KATSO olarak işbirli-
ğine hazır olduklarını belirtti.

Arslan’dan destek

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

rüştüler. Konuklarının Kastamonu 
ekonomisi ile ilgili sorularını yanıtla-
yan Arslan, Odamız tarihi hakkında 
da detaylı bilgi verdi.  

Dünya Gazetesi konuğumuzdu
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Şehrimizin kısa sürede lezzet 
duraklarından biri haline gelen Pen-
be Han’ın 1’inci kuruluş yıldönümü 
kutlama programına katıldık. Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan, Penbe 

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

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

Barutçuoğlu AVM’nin 10. 
Kuruluş Yıldönümü dolayısı ile 
gerçekleşen ziyarette, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Ars-
lan’a katkılarından dolayı plaket 
takdim edildi. 

Barutçuoğlu AVM
yönetiminden ziyaret

Penbe Han’ın kuruluş 
yıldönümü
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanımız 

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

yapılan 2016 Yılı 4. Olağan Top-
lantısı’na katıldılar. Vali Mesut 
Yıldırım başkanlığında gerçekle-
şen toplantıda gündem madde-
leri görüşülerek karara bağlandı. 

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

Odamızda yapılan toplantıda 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sel-
çuk Arslan ve KASTÜ Turizm Fa-
kültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. 
Dr. Aydoğan Aydoğdu, turizm ve 

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

Turizm öğrencilerini ağırladık
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B
ugün Türkiye’de  faa-
liyet gösteren: 3 Mil-
yon 580 bin KOBİ’nin 
yaklaşık olarak 900 bini  

KOSGEB veri tabanına kayıtlı 
iken, bu KOBİ’lerden KOSGEB 
desteklerinden etkin bir şekilde 
faydalanan sayısı ise yaklaşık 
olarak 100 bini buluyor.KOS-
GEB Kastamonu Müdürlüğü 
veritabanında kayıtlı KOBİ 
sayısı 5 bine yaklaşmakta iken, 
desteklerden faydalanan KOBi 
sayısı yaklaşık 700’ün üzerin-
dedir.

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

Bu bağlamda, Kastamonu 

Müdürlüğümüz tarafından 
kuruluşundan bu tarafa destek 
programları kapsamında yak-
laşık 8 Milyon TL hibe destek 
sağlandı. Ayrıca kredi prog-
ramları çerçevesinde 43 Milyon 
TL’lik fon ilimize aktarıldı.

2016 yılı içerisinde KOS-
GEB, destek programlarında 
birçok düzenleme yaparken, 
yeni destek programları da 
kurgulayarak, KOBİ ve Girişim-
cilerin ihtiyaçlarına göre yeni 
destek modelleri geliştirdi.

KOBİGEL – KOBİ 
Gelişim Destek Programı: 
2016 yılının başında ilk 

uygulamasını başlattığımız  
destek programı kapsamında 

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

1.Çağrı grubu 2 ana başlıkta:

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

 “Geleneksel İmalat Sanayi 
KOBİ’lerinde Katma Değerin 
Arttırılması”

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

2.Çağrı grubu 3 ana başlık-
ta:

“Bilişim Teknolojileri KOBİ’le-
rinin Geliştirilmesi”

 “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde 
Kapasite Geliştirme” 

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

Dosya
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“KOSGEB Destekli Girişimle-
re İvme”

1.378 projeye yaklaşık 225 
Milyon TL’lik destek sağlana-
cak.

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

Kredi Faiz Desteği:
KOSGEB İcra Komitesi 

Kararı ile KOSGEB Veri Taba-
nına kayıtlı, imalat sanayinde 
faaliyet gösteren ve KOSGEB 
desteklerinden, yasaklı olma-
yan işletmelerin kullanacakları 
yerli ve yeni makine ve teçhizat 
alımlarının desteklenmesine 
yönelik olarak 2016 Yılı Makine 
Teçhizat Kredi Faiz Desteği 
Programını  uygulamaya koy-
du. 

Programda:

• İşletme başına sağlanan 
kredi üst limiti 1.500.000 TL 

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

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

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

Firmaların internet üzerinden 
başvurularının alınmasıyla baş-
layan ve yoğun talep gösterilen 
2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi 
Faiz Desteği Programına, 3295 
firma başvuru yaptı.  2153 
firmanın başvurusu KOSGEB 
Müdürlüklerince onaylandı.

İlimizde 2016 Yılı Makine 

Teçhizat Kredi Faiz Desteği 
Programına 14 firma başvuru 
yapmış ve 11 firmanın başvu-
rusu onaylanmış olup yaklaşık 
4 Milyon TL kredi kullandırılımı 
sağlanmıştır.

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

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

Faizsiz Krediye 
Yoğun Talep…
KOSGEB Başkanı Recep 

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

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

19.12.2016 Pazartesi saat 
09.00’da başlayan başvuru-
larda 10 Aralık’tan itibaren 

471.993 KOBİ KOSGEB veri 
tabanına yeni kayıt ve beyan-
name güncellemesi yaptı. 

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

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

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

Recep Biçer: 
Listeler Hakkaniyetli 
Bir Şekilde Oluşturuldu

Değerlendirme 
Neye Göre Yapıldı?
Başvuruda bulunan işlet-

melerin sıralaması bilgisayar 
ortamında otomatik olarak 
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yapıldı. Değerlendirme kriter-
leri şöyle oldu: Her il için TÜİK 
verilerine göre il kotası belirlen-
di, işletmelerin ölçeklerine göre 
sıralaması (Mikro, Küçük, Orta) 
yapıldı.

• İşletmelerin ölçeğine göre 
yapılan sıralamada; sıralama-
nın eşit olması halinde; 

- KOBİ Bilgi Beyannamesi’n-
de yer alan Yıllık İş Birimi sayısı 
fazla olan işletmeler,

Bu veriye göre Yıllık İş Birimi 
sayısının eşit olması halinde de

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

Kredi faiz desteği programın-
da, başvuruda bulanan işletme-
lerin sıralamasının yapılabilmesi 
için aşağıda sıralanan Değerlen-
dirme Kriterleri belirlendi;

• Her il için TÜİK Verilerine 
göre il kotası belirlenmiştir.

• İşletmelerin ölçeklerine göre 
sıralamasının Mikro, Küçük ve 
Orta ölçekli işletme olarak sıra-
lanmış ve  TÜİK verisine göre il 
kotasının,

- % 93’ü Mikro Ölçekli İşlet-

melere,

- % 6’sı küçük ölçekli işlet-
melere,

- % 1’i orta ölçekli işletmele-
re, ayrılmıştır. 

• İşletmelerin ölçeğine göre 
yapılan sıralamasında; 

- KOBİ Bilgi Beyannamesin-
de yer alan Yıllık İş Birimi (istih-
dam ) sayısı büyükten küçüğe 
doğru sıralama yapılmış, bunun 
eşit olması halinde ise, 

- KOBİ Bilgi Beyannamesin-
de yer alan net satış hasılatı 
yüksek olan işletmeler lehine 
sıralama yapılmıştır.

Bu kriterler çerçevesinde 
belirlenen 15.000 firmaya bilgi-
lendirme yapılmıştır.

Belirlenen kriterler çerçeve-
sinde Kastamonu iline 69 asil 
ve 23 yedek kontenjan ayrılmış 
olup, asil ve yedek listede yer 
alan işletmelerin kredi kullan-
dırma süreci devam etmektedir. 

Bu kapsamda, ilimizde yak-
laşık 3,5 Milyon TL kredi hacmi 
oluşturulmuştur.

Program kapsamında kre-
dinin riski tamamen protokole 
taraf bankalara aittir.

KOSGEB’de, Liradan Başka 
Para Birimi Geçmeyecek

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

KOSGEB Başkanı Recep 
Biçer, bundan sonra KOSGEB 
Destek Programları Yönetme-
liği ve KOSGEB KOBİ Kredi 
Faiz Destekleri Yönetmeliği 
çerçevesinde yapılacak başvu-
rularda; yurtiçi tedarikçilerden 
alınan/alınacak mal ve hizmet-
ler için sunulan başvuru ve eki 
(katılım formu, sözleşme, kira 
kontratı, proforma fatura vb.) 
belgelerde yalnızca Türk Lirası 
kullanılanların değerlendirmeye 
alınacağını açıkladı.

“Destek başvurularındaki
bütün evraklarda 

Türk Lirasının dışındaki
para birimi olan 

başvurular 
geçersiz sayılacak.”

KOSGEB Başkanı, bundan 
sonra KOSGEB Destek Prog-
ramlarında Milli Para Esaslı 
Uygulamaların geçerli olaca-
ğını belirterek, KOSGEB’den 
destek talebinde bulunan bütün 
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KOBİ’lerin destek öncesi yapa-
cakları başvurularda, sözleş-
melerde ve proforma faturalar-
da Türk Lirası’nın dışında gelen 
evrakların kabul edilmeyeceğini 
bildirdi.

Destek başvuru aşamalarını 
örneklerle anlatan Başkan Re-
cep Biçer; Özellikle fuar baş-
vuruları sırasında gelen döviz 
üzerinden yapılan sözleşmeler, 
Porjeye dayalı destek prog-
ramlarına müracaat sırasında 
gelen döviz cinsinden proforma 
faturalar gibi başvuru evrakları-
nın başvuru aşamasında kabul 
edilmeyeceğini açıkladı.

Başkan Recep Biçer, Eko-
nomik refahın, toplumun tüm 
katmanlarına yansıtılmasın-
da KOBİ’lerin önemli işlevler 
üstlendiğini belirterek, ülkenin 
bağımsızlık ve egemenlik 
nişanesi olan Türk Lirası’nın 
hak ettiği değeri alması ve 
Türkiye’nin güçlü ekonomisiyle 
küresel ekonomik düzende söz 
sahibi olmasını destekledikleri-
ni söyledi.

Recep Biçer, KOBİ’lerin 
ekonomik işlevlerini yerine ge-
tirmesi ve uluslararası düzeyde 
rekabet edebilme kabiliyetle-
rinin artırmasının ancak güçlü 
ülke ekonomisi ve güçlü ülke 
parası ile mümkün olacağını 
söyledi.

Girişimcilik Destek Programı 
ile:

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

- Özellikle kurum bütçesinin,  
girişimcilik ve yenilik destekle-
rinde kullanılan kısmını yakla-
şık 3 kat arttırdık.

- Türkiye’nin Girişimcilik Stra-

tejisi Eylem Planını Temmuz 
2016’da yürürlüğe aldık.

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

- Girişimcilik kültürünün yay-
gınlaştırılması ve tabana ya-
yılması amacıyla, KOSGEB ile 
YÖK arasında yapılan protokol 
çerçevesinde 120 üniversitede 
girişimcilik dersleri vermeye 
başladık.

- Milli Eğitim Bakanlığı 
Mesleki Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğü ile Protokol imzala-
yarak, girişimcilik konusunda 
ders alan öğrencilerin mezun 
olduktan sonra iş kurmaları 
halinde destek başvuru yapma-
larına olanak sağladık.

- Kalkınma Ajansları ile 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
protokollerini yeniledik.

- IPA fonlarıyla yürütülen 
“Seçili Yörelerde 3 İŞGEM in 
kurulması ve İŞGEMler arasın-
da network kurulması” proje-
sinin teknik yardım sürecini 
tamamlayarak, Kastamonu, 
Malatya ve Tokat illerindeki  
İŞGEM’leri faaliyete geçirdik.

- Daha önce, 30 bin TL geri 
ödemesiz, 70 bin TL geri öde-
meli, toplamı 100 bin TL olan 
Yeni Girişimci Desteği kapsa-
mındaki destek üst limitlerini 
geri ödemesiz 50 bin TL, geri 
ödemeli 100 bin TL olmak 
üzere toplamını 150 bin TL’ye 
yükselttik.

 - 29 Kasım 2016 itibariyle 
düzenlenen 4237 adet Uy-
gulamalı Girişimcilik Eğitim 
programına toplam 134.179 kişi 
katılmıştır. (2015 yılında eğiti-
me katılan kişi sayısı 122.247 
idi) Girişimcilik Eğitimlerinin 
başladığı 2010 yılından itiba-

ren düzenlenen 16201 adet 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitim 
programına katılan 572.168 
kişiye eğitim verdik.Kastamo-
nu ilinde 2016 yılında 24 adet 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitim 
programı düzenlenmiş ve bu 
eğitimlere yaklaşık 700 kişi 
katılmıştır. 

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

- 2016 yılında Kastamo-
nu’da işini kurarak KOSGEB’e 
başvuru yapan ve Kastamonu 
Müdürlüğümüz tarafından des-
teklenmeye uygun bulunan 80 
girişimciye yaklaşık 3 Milyon 
TL destekleme kararı alınmış-
tır.Ayrıca destek süreci devam 
eden ve yeni desteklenen Giri-
şimcilere 2016 yılında yaklaşık 
1,3 Milyon TL destek ödemesi 
yapılmıştır.

KOSGEB destek program-
larını kurgulamadan önce, 
mutlaka ama mutlaka içerisine 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, 
Meslek Kuruluşlarının, KOBİ 
Temsilcilerinin dahil edildiği 
çalıştaylar düzenliyoruz. Bu 
çalıştaylarda KOBİ’lerimizin 
ihtiyaçlarını belirliyoruz ve buna 
göre Destek programlarımızı 
hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda 2016 yılında 
bazı Destek Programlarımızda 
güncellemeler yaparken yeni 
destek programlarını da ha-
yata geçirdik. 2017 yılında da 
yine aynı şekilde KOBİlerimizi 
dinleyeceğiz ve onlardan gelen 
taleplere göre programlarımızı 
yapacağız.
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Y
önetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, 
Kastamonu Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB) 

Yönetim Kurulu Toplantısı’na 
katıldı.

Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) Yönetim Kurulu’nun 
Ekim ayı ilk toplantısı, 4 Ekim 
Salı günü OSB Müdürlüğü’nde 
Vali Mesut Yıldırım başkanlı-
ğında gerçekleştirildi. 

Yaklaşık 1 saat süren top-
lantı sonrasında OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Vali Mesut 
Yıldırım, Başkan Vekili Selçuk 
Arslan, Bölge Müdürü Seçil Di-
lekci Çakmak, Yönetim Kurulu 
Üyesi Enüs Koç, Ahmet Eryıl-
maz Gülcan ile Eren Vural top-
lantı sonrasında İş Yeri Açma 
ve Çalışma Ruhsatı almış aktif 
durumda olan firmaları ziyaret 
ederek firmalara hayırlı olsun 
dileklerini ilettiler. 

OSB’de toplantı ve      firma ziyaretleri
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OSB’de toplantı ve      firma ziyaretleri
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Türkiye İş Kurumu ile işbirliği 
içinde Ekim ayında girişimcilik 
kursu düzenledik.

Genel Sekreter Yardımcı-
mız Adil Levent Baş’ın verdiği 
eğitimle başlayan kursumuz, 
çeşitli yaşlardan kadın ve erkek 
girişimci adaylarına ev sahipliği 
yaptı. 

Girişimci adaylarını 
desteklemeyi sürdürüyoruz
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Orhan Gümüş başkanlığın-
daki KAS-DER’in yeni yönetimi, 
13 Ekim tarihinde Odamızı ziyaret 
etti.

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, KAS-DER yöneticilerine 
çalışmalarında başarı dileklerini 
ileterek, “Kastamonu ile İstanbul 
arasında köprü kurulmasında 
üzerimize düşen görevi yapmaya 
her zaman hazırız” değerlendir-
mesinde bulundu.

OSB Müteşebbis Heyeti 
Toplantısı 

Kastamonu Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti 
Toplantısı yapıldı.

Vali Mesut Yıldırım başkanlı-
ğında gerçekleştirilen toplantıya 
Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan, Meclis 
Üyelerimiz İhsan Tığlıoğlu, Turgay 
Dellaloğlu ve Organize Sanayi 
Bölgesi Müteşebbis Heyeti üyeleri 
katıldılar.

KAS-DER yönetiminden nezaket ziyareti
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Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, KUZKA Ekim 
Ayı Yönetim Kurulu Toplantı-
sı’na katıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı (KUZKA) Yönetim Ku-
rulu toplantısı, Çankırı Yatırım 
Destek Ofisi’nde gerçekleşti-
rildi. Sinop Valisi ve KUZKA 

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
İpek’in başkanlık ettiği top-
lantıda Genel Sekreter Vekili 
Serkan Genç, ajans çalışmala-
rı hakkında bilgilendirme yaptı, 
gündem maddelerinin görü-
şülerek karara bağlanmasının 
ardından toplantı sona erdi.

KUZKA 
Ekim ayı 
toplantısı 

Kastamonu İşkur İl Müdürü 
Adnan Arslan, Bartın İşkur İl 
Müdürlüğü’ne atanması dolayı-
sıyla Odamıza veda ziyaretin-
de bulundu. 

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, KATSO ile İşkur 
İl Müdürlüğü arasındaki uyuma 
ve çeşitli projelerdeki işbirliğine 
dikkat çekerek, “Değerli hem-
şerimize Kastamonu'ya verdiği 
hizmetlerden dolayı iş dünyası 
adına teşekkürlerimizi sunu-
yorum ve yeni görev yerinde 

başarılar diliyorum” değerlen-
dirmesinde bulundu.

İşkur İl Müdürü Adnan 
Arslan ise görev süresi boyun-
ca paydaş kurum KATSO ile 
dayanışma içerisinde birçok 
işbirliği ve projede çalıştıkları-
nı kaydederek, “Yapılan hiz-
metlerde KATSO her zaman 
İşkur'un yanında yer aldığı 
için yönetim kuruluna, meclis 
üyelerine ve personeline teşek-
kürlerini sunuyorum” şeklinde 
konuştu.

İşkur 
İl Müdürü 

Arslan 
Bartın’a 
atandı

Veda ziyareti
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Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) inisiyatifiyle ku-
rulmuş olan sınav ve belgelen-
dirme merkezi MEYBEM A.Ş. 
işbirliği ile 2017’nin ilk “Mesleki 
Yeterlilik Belgesi” sınavını ger-
çekleştirdik.

Kastamonu Organize Sana-
yi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
Kastamonu Entegre Ağaç Sa-
nayi firmasında test ve işbaşı 

uygulaması şeklinde yapılan 
“Makine Bakımcısı” işkolundaki 
sınava 19 işçi katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı, yayınladığı tebliğ 
ile 48 meslek dalında “Mesleki 
Yeterlilik Belgesi” zorunluluğu 
getirmişti. 

Ayrıntılı bilgi için www.kas-
tamonutso.org.tr web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.

Yılın ilk sınavı 
“Makine 

Bakımcısı” 
branşında

“Mesleki Yeterlilik Belgesi”
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1882

ihracat
$

4 milyon dolarlık artış

2016 ihracatımız 
44 milyon dolar 
TİM (Türkiye İhracatçı Mec-

lisi) verilerine göre ilimizin 2016 
yılındaki toplam ihracatı ise 44 
milyon 198 bin 74 dolar oldu. 

İlimiz 2016 yılındaki ihracatı 
ile bir önceki yılın 40 milyon 
804 bin dolar tutarındaki 
toplam ihracat tutarını geride 
bırakmış oldu.  

İlimizin yılın son 4 ayındaki 
ihracat karnesi ise şu şekilde:

Aralık ihracatımız 

4 milyon 121 bin dolar

Türkiye İhracatçı Meclisi 
(TİM) verilerine göre ilimizin geri-
de bıraktığımız Aralık ayındaki 
ihracatı 4 milyon 121 bin dolar 
olarak gerçekleşti.

İlimizin Aralık ayı ihracatında 
dikkat çeken ayrıntı ise 1 milyon 
679 bin dolar tutarındaki ihracat 
ile mücevher sektörünün ilk 
sıraya oturması oldu.

Aralık ayı ihracatımızda 
mücevher sektörünü hazırgiyim 

ve konfeksiyon sektörü 1 milyon 
489 bin dolar, madencilik ürün-
leri sektörü ise 662 bin dolar ile 
takip etti.

Kasım ihracatımız 
4 milyon 224 bin dolar

İlimiz, Türkiye İhracatçı 
Meclisi (TİM) verilerine göre 
Kasım’da 4 milyon 224 bin dolar 
ihracata imza attı.

1 milyon 858 bin dolar ile 
Kasım ihracatımızda hazırgiyim 
ve konfeksiyon sektörü ilk sıraya 
yerleşirken, 875 bin dolar ihracat 
ile makine ve aksamları sektörü 
ikinci sırayı aldı.

Ekim ihracatımız 
2 milyon 616 bin dolar

Türkiye İhracatçı Meclisi 
(TİM) verilerine göre Ekim ayı 
ihracatımız 2 milyon 616 bin 
dolar oldu. 

İlimizin Eylül ayı ihracatında 
1 milyon 195 bin dolar ile ilk 
sırada yer alan hazırgiyim ve 
konfeksiyon sektörünü 747 bin 
dolarlık ihracat ile madencilik 
ürünleri sektörü izledi.

Eylül ihracatımız 

3 milyon 135 bin dolar

Türkiye İhracatçı Mecli-
si (TİM) verilerine göre ilimiz 
Ağustos ayında 3 milyon 135 bin 
dolar ihracat gerçekleştirdi.

İlimizin Eylül ayı ihracatında 
1 milyon 631 bin dolarlık ihracat 
ile hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörü ilk sırada yer alırken; 
madencilik ürünleri sektörü 453 
bin dolarlık ihracat gerçekleştir-
di. 

Ağustos ihracatımız 

3 milyon 863 bin dolar

Türkiye İhracatçı Meclisi 
(TİM) verilerine göre ilimizin 
Ağustos ayı ihracatı 3 milyon 
863 bin dolar olarak gerçekleşti.

İlimizin Aralık ayı ihracatında 
1 milyon 606 bin dolarlık ihracat 
ile hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörü ilk sırada yer alırken; 
elektrik, elektronik ve hizmet 
sektörü 732 bin dolarlık ihracat 
ile ikinci sırayı aldı. Madencilik 
ise 460 bin dolarlık ihracata 
imza attı.






