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Selçuk Arslan
Yönetim Kurulu Başkanı

K
alkınma ve gelişme mücadelesin-
de ülkemizle birlikte ilimizin de 
şaha kalkacağına inandığımız yeni 
bir döneme girdik. Ülkemizin 

üretim ekseninde büyümesinin hedef-
lendiği bu yeni dönemde ilimizin de bu 
kutlu yürüyüşe tüm emeği ve gayretiyle 
katılacağından şüphemiz yok. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile 
ekonomiyle ilgili alanlarda görev yapan 
bakanların katılımıyla düzenlenen “Eko-
nomi Şurası”, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) ev sahipliğinde geçti-
ğimiz Şubat ayında yapıldı. TOBB’a bağlı 
oda ve borsa temsilcilerinin katıldıkları 
Şura’da, ilimizin çözüm bekleyen sorun-
larına yönelik çözüm önerilerimizi bir 
dosya halinde sunduk. BAKAP’ın hayata 
geçirilmesi, tıp fakültesinin açılması, Özel 
Uğurlu Hastanesi’nin çözüme kavuştu-
rulması, istinaf mahkemesi kurulması, ilçe 
yollarımıza yatırım yapılması ana başlıkla-
rı başlıca taleplerimiz oldu.

İlimizin kalkınma ve gelişmesinde ta-
rihsel olarak önemli aktörlerden biri olan 
Odamız, var olan bilgi, kültür ve mekan 
birikimini gelecek nesillere aktarmak için 

her dönemde olduğu gibi yine titizlikle 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda 
Belediye ile gerçekleştirdiğimiz arazi ta-
kasını, Odamızın geleceğine dair atılmış 
önemli bir adım olarak nitelendiriyoruz. 
Belediye Başkanı Tahsin Babaş Nasrullah 
Meydanı’nı büyütmek ve kültürel dokuyu 
korumak için odamızın mülkiyetinde bu-
lunan sır tını Münire Medresesi’ne vermiş 
olan işyerlerine talip oldu. Bu işyerleri 
karşılığında Odamıza Kuzeykent’te bir 
arsa teklif etti. Oda Meclisimizin aldı-
ğı karar doğrultusunda bu tarihi takası 
gerçekleştirdik. Odamızın geleceği adına 
sahip olduğumuz bu önemli yatırımın ha-
yırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın başlattığı “Çalışma Hayatında 
Milli İstihdam Seferberliği” sonrasında, 
Ocak ayından günümüze kadar ilimizdeki 
istihdam artışı ise 4 binin üzerinde oldu. 
İstihdama katkı yaparak seferberliğe ka-
tılan tüm üyelerimize KATSO olarak te-
şekkür ediyoruz.

Tüm üyelerimizin bereket, sağlık, 
hayırlı günler geçirmelerini ve Ramazan 
bereketinin üzerlerine olmasını dilerim.

Gelecek nesillere 
miras

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 
başlattığı 
“Çalışma 
Hayatında 
Milli İstihdam 
Seferberliği” 
sonrasında, 
Ocak ayından 
günümüze 
kadar ilimizdeki 
istihdam artışı 
ise 4 binin 
üzerinde oldu. 
İstihdama 
katkı yaparak 
seferberliğe 
katılan tüm 
üyelerimize 
KATSO olarak 
teşekkür 
ediyoruz.
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Gastronomide
söz sahibiz iliz

İ
limiz tarihi dokusu ve doğa güzelliği 
yanı sıra insan emeğinin zenginliği ile 
de her geçen gün öne çıkıyor. Ülke-
mizin ünlü gurmeleri ile ilimizi ziyaret 

eden TÜRSAB Gastronomi Komitesi’nin 
izlenim ve tespitleri, bu zenginliğimizin 
en son kanıtı oldu.

Gurmelerden gelen “Kastamonu 
mutfağı Türkiye’nin en güzel mutfağı” 
değerlendirmesi, hem potansiyelimizi 
anlamak hem de bu emsalsiz birikimimizi 
ekonomiye dönüştürmek namına büyük 
bir moral ve motivasyon oldu.

Mutfağımızın ve geleneksel gıda 
ürünlerimizin hak ettiği değeri, Ankara 
Ticaret Odası’nın Nisan ayı sonunda dü-
zenlediği Coğrafi İşaretli Ürünler Zirve-
si’nde de yakından gördük. Standımızda 
sergilediğimiz yerel ürünlerimizin sektö-
rün profesyonelleri başta olmak üzere 
ziyaretçilerden gördüğü ilgi, bu alanda 
yürüyeceğimiz yolu göstermesi açısından 
son derece önemliydi. 

Coğrafi işaret tescili yapılmış ürün-
lerimiz sayesinde kırsal ekonomimizin 
gelişmesine yönelik olarak Odamızın 
üzerine düşen görev ve sorumluğun bi-
lincindeyiz ve süreci hızlandırmak için de 
elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

Meclisimiz 2017 yılında önemli karar-
lara imza attı. Özellikle mülkiyetimizdeki 
dükkanlar ile Belediye’nin Kuzeykent’teki 
bir arazisini içeren takas, Odamızın ge-
lecek nesillerine bıraktığımız anlamlı bir 
miras oldu. Tarihi takasın gerçekleşme-
sine imkan veren tüm Meclis üyelerimize 
bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu yıl İstanbul, Ankara ve Bursa’da 
düzenlenen fuar ve tanıtım etkinliklerine 
katılarak ilimizin ismini yerli ve yabancı 
ziyaretçiler nezdinde duyurması çabası-
na iştirak ettik.

Tüm üyelerimizi işlerinde kolaylık ve 
kazanç, aileleri ile birlikte sağlık ve afiyet, 
Ramazan bereketinin üzerlerine olmasını 
diliyorum. 

Mehmet Pattaban
Meclis Başkanı

Gurmelerden 
gelen 
“Kastamonu 
mutfağı 
Türkiye’nin en 
güzel mutfağı” 
değerlendirmesi, 
hem 
potansiyelimizi 
anlamak hem 
de bu emsalsiz 
birikimimizi 
ekonomiye 
dönüştürmek 
namına büyük 
bir moral ve 
motivasyon 
oldu.
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34 KKV’nin yeni yönetimi seçildi

35 • Hedef 2019 UNESCO 
• “Kuzey Anadolu Rehabilitasyon Bölgesi”

36 • KUZKA Ocak Ayı Toplantısı
• KUZKA’dan 2017 destek bilgilendirmesi

37 Ahşap Fuarı İstişare toplantısı

38 • İki kurum müdüründen ziyaret
• ŞKUR Hizmet Noktası

39 • Girişimcilik kurslarımız aralıksız sürüyor 
• Bu yıl 7’ncisini düzenledik

40 Nefes Kredisi 150 bin TL’ye çıktı

41 • “Meslek Liseleri İl Yürütme Kurulu”
• Yemin töreni

42 • Yeter, Odamızı ziyaret etti
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43 • Akademisyenlerden ziyaret 
• “Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği”

44 • Telekonferanslı açılış
• Ünlü işadamlarını Odamızda ağırladık

aki
• Bakırköy Belediye Başkanı Odamızı ziya-
ret etti
• Arslan’a plaket
• DHMİ’de görev değişikliğ

12 13

“Hedef, ilimizdeki sigortalı çalışan sayısını Türkiye 
ortalamasının üzerinde artırmak”

Ekonomi Toplantısı “İlle de BAKAP”
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S
ırtını Münire Medrese-
si’ne veren mülkiyetin-
deki dükkanları Bele-
diye’ye veren Odamız, 

bunun karşılığında Kuzey-
kent’te Belediye’nin mülkiyetin-
de bulunan bir arsayı aldı.

Oda Başkanımız Arslan 
yaptığı değerlendirmede, 
“Belediye Başkanı Babaş’ın 
Nasrullah Meydanı projesine 
destek vermek ve Odamızın 
gelecek nesillerine kullanabi-
lecekleri bir miras bırakmak 
amacıyla bu takası gerçekleş-
tirdik” dedi.

Odamız ile Belediye tari-
hi bir işbirliğine imza attılar. 
Odamız ile Belediye arasında 
gerçekleşen işbirliği sonucu 
imza atılan takas sayesinde 

hem şehrimizin tarihi dokusuna 
hem de KATSO’nun gelece-
ğine büyük katkı sağlanmış 
olacak.

Dükkan verdik, arsa aldık

Sırtını Münire Medresesi’ne 
veren mülkiyetindeki dükkan-
ları Belediye’ye veren Odamız, 
bunun karşılığında Kuzey-
kent’te Belediye’nin mülkiyetin-
de bulunan bir arsayı aldı. 

İşyerlerindeki kiracıların 
dükkanları tahliye etmelerinin 
ardından, Belediye bu alanı 
yıkarak Nasrullah Meydanı’na 
katacak. 

Arslan: “Tarihi bir takasa imza 
attık”

Oda Başkanımız Arslan 

KATSO’nun
geleceğine büyük katkı

Oda Başkanımız 
Arslan yaptığı 

değerlendirmede, 
“Belediye Başkanı 

Babaş’ın Nasrullah 
Meydanı projesine 

destek vermek 
ve Odamızın 

gelecek nesillerine 
kullanabilecekleri 

bir miras bırakmak 
amacıyla bu takası 

gerçekleştirdik” dedi.
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yaptığı değerlendirmede, 
“Belediye Başkanı Babaş’ın 
Nasrullah Meydanı projesine 
destek vermek ve Odamızın 
gelecek nesillerine kullanabi-
lecekleri bir miras bırakmak 
amacıyla bu takası gerçekleş-
tirdik” dedi.

Belediye Başkanı Babaş’ın 
göreve geldiğinden itibaren 
Nasrullah Meydanı projesi üze-
rinde titizlikle çalıştığını kayde-
den Oda Başkanımız Arslan, 
“Belediye Başkanımız Nasrul-
lah Meydanı’nı büyütmek ve 
kültürel dokuyu korumak için 
odamızın mülkiyetinde bulunan 
sırtını Münire Medresesi’ne 
vermiş olan işyerlerine talip 
oldu. Bu işyerleri karşılığında 

odamıza Kuzeykent’ten bir 
arsa teklif etti. Konuyu Meclis 
üyelerimizle görüştük ve bu 
teklife sıcak baktık. Her iki 
taşınmazla ilgili kıymet takdiri 
yapıldıktan sonra aldığımız 
Meclis kararı ile bu tarihi takası 
gerçekleştirdik” dedi.

Arslan açıklamasına şu 
sözlerle devam etti: “Gösterdiği 
duyarlı tavırdan dolayı Odamız 
adına Belediye Başkanımız 
Tahsin Babaş’a teşekkür edi-
yoruz. Tapusunu bizden aldığı 
mekanları yıkarak Nasrullah 
Meydanı’na katacak olması, 
şehrimizin kültürel kimliğinin 
korunması ve yarına taşınması 
adına son derece anlamlı bir 
davranış.”

Arslan: “Odamızın geleceğine 
önemli bir yatırım”

 Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Arslan yaptığı değerlen-
dirmede, Belediye Başkanı 
Babaş’ın Nasrullah Meydanı 
projesine destek vermek 
amacıyla imza attıkları takas 
ile Kuzeykent’te sahip oldukları 
arsanın KATSO’nun geleceği 
adına önemli bir yatırım oldu-
ğunu ifade etti.

Tapusu alınan arsanın han-
gi işlevle kullanılacağına daha 
sonra karar verileceğini belir-
ten Oda Başkanımız Arslan, 
“Odamızın gelecek nesillerine 
kullanabilecekleri bir miras 
bırakıyoruz” tespitinde bulundu. 
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Eli dolu döndük

28-29 Nisan tarihlerinde 
Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 
düzenlediği  “Coğrafi İşaretli 
Ürünler Zirvesi”nde stant açan 
ve geleneksel ürünlerimizin 
tanıtımını yapan Odamız, kırsal 
ekonomimizin gelişime katkı 
sunacak önemli gelişmeler ile 
Ankara’dan döndü.

Coğrafi işareti alınmış ve 
başvuru dosyaları hazırlanan 
ürünlerimizle zirveye katılan 
Odamızın standı iki gün boyun-
ca hem lezzet düşkünleri hem 
de sektör profesyonelleriyle 
doldu taştı.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Arslan ve Meclis Başkanımız 
Pattaban ilimizin kırsal eko-
nomide büyük bir potansiyele 
sahip olduğunu kaydettikleri 
açıklamalarında, gerek coğrafi 
işaretli ürün sayımızın artı-
rılması gerekse bu alandaki 
işletmelere destek olunması 
için gerekli adımları atmayı 
sürdüreceklerini kaydettiler.

28-29 Nisan tarihlerinde 
Ankara Ticaret Odası (ATO) 
tarafından ATO Congresium’da 
düzenlenen “Coğrafi İşaretli 
Ürünler Zirvesi”ne stant açarak 
katıldık.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan ve Meclis Baş-
kanımız Mehmet Pattaban oda, 
borsa ve sektör temsilcilerine 
ilimizin geleneksel ürünlerini 
bizzat tanıttılar ve coğrafi işaret 
tescili sektöründeki firmalar ile 
görüşmeler yaptılar.

Genel Sekreter Yardımcıla-
rımız Adil Levent Baş ve Barış 
Çağlayan, tanıtımı yapılan 
ürünleri talep eden firmalar ile 
üreticiler arasında bağ kurma-
ya çalıştılar ve röportaj verdik-
leri medya organları aracılığıy-
la Kastamonu ürünlerinin geniş 
çevrelere duyurulmasında 
büyük rol oynadılar.

Arslan: “Coğrafi işaret 
tescili öncelikli uğraş 

konularımızdan biri olacak” 

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan coğrafi işaretli ürünlerin 
son dönemde gerek yurt ge-
rekse yurtdışı geleneksel ürün 
pazarında önemli bir satış po-
tansiyeline ulaştığını kaydettiği 
değerlendirmesinde, “Ülkemiz 
bu alandaki açığını kapatmak 
için atağa kalktı. Cumhurbaş-
kanımız, Hükümetimiz, TOBB 
her ilin özellik gösteren gele-
neksel ürünlerine coğrafi işaret 

“Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”
Coğrafi işareti 

alınmış ve başvuru 
dosyaları hazırlanan 

ürünlerimizle zirveye 
katılan Odamızın 

standı iki gün boyunca 
hem lezzet düşkünleri 

hem de sektör 
profesyonelleriyle 

doldu taştı.
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alması için çağrı yaptı. Biz de 
KATSO olarak ilimizin tarih ve 
üretim yöntemi olarak diğer 
bölgelerdeki ürünlerden ayrılan 
yöresel değerlerine coğrafi işa-
ret almak için çalışmalarımızı 
hızlandıracağız” dedi.

Coğrafi işaretin, o ürünün 
o bölgede üretildiğini gösteren 
ve tüketicide güven duygusu 
oluşturan bir etken olduğunun 
altını çizen Oda Başkanımız 
Arslan, “Coğrafi işaret tescili 
yapılmış ürünün hem ticareti 
artıyor ve bu sayede kırsal 
ekonomi canlanıyor, hem de 
kalite standartları belirlendiği 
için ürün korunmuş oluyor” 
açıklamasında bulundu.

Zirvede coğrafi işaret tescili 
ile ilgili olarak geniş bilgilenme 
olanağı bulduklarını ve coğrafi 
işaret tescilinin öncelikli uğraş 
konularından biri olacağını 
kaydeden Arslan, “Coğrafi 
işaret tescili alabilecek ürünle-
rimizi belirleyeceğiz ve süreci 
hızlandıracağız” şeklinde 
konuştu.

Pattaban: “Mutfak 
kültürümüzün daha tanınır 

hale gelmesi ve ürünlerimizin 
tescil altına alınması için 

çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 

Geleneksel ürünlerin 
sürdürülebilirliği ve üreticinin 
menfaatlerinin korunması açı-
sından coğrafi işaret tescilinin 
önemine dikkat çeken Meclis 
Başkanımız Mehmet Pattaban 
ise yaptığı değerlendirmede, 
“Coğrafi işaret tescili yapılmış 
ürünler sayesinde kırsal eko-
nominin gelişmesine yönelik 
olarak her odanın üzerine 
düşen görev ve sorumluluklar 
var. Biz bu konudaki çalış-
malarımızı başlattık ve süreci 
hızlandırmak için de girişimleri-
mizi sürdürüyoruz” dedi.

Coğrafi İşaretli Ürünler 
Zirvesi’nde KATSO standının 
büyük ilgi gördüğünün altını 
çizen Pattaban, gerek sektör 
temsilcileri gerek diğer illerin 
katılımcıları ve ziyaretçilerin 
ürünlerimize gösterdikleri ilgi, 
bu alandaki potansiyelimizin 
büyüklüğünü ve değerini bir 
kez daha gösterdi bize. Mutfak 

kültürümüzün daha tanınır hale 
gelmesi ve ürünlerimizin tescil 
altına alınması için çalışmala-
rımızı sürdüreceğiz” açıklama-
sında bulundu.  

Sektör büyük ilgi gösterdi

Coğrafi işareti alınmış ve 
başvuru dosyaları hazırlanan 
ürünlerimizle zirveye katılan 
Odamızın standı iki gün bo-
yunca hem lezzet düşkünleri 
hem de sektör profesyonelle-
riyle doldu taştı. 

Siyez bulguru, siyez unu, 
siyez ekmeği ve pastırma 
başta olmak üzere tüm ürünle-
rimizle ilgili sektör temsilcileri 
ile üretici firmalar arasında 
iletişim kurulmasına yönelik 
gelişmeler yaşandı. 

Zirveye coğrafi işaret alan 
Taşköprü sarımsağı, Taşköprü 
kuyu kebabı, Tosya sarıkılçık 
pirinci, başvuru süreci devam 
eden siyez bulguru, Kastamo-
nu çekme helvası, üryani eriği, 
Kastamonu pastırması ve baş-
vurusu yapılacak Kastamonu 
simidi, siyez unu, Tosya çakısı 
ile katıldık. 
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Kastamonu’dan 5 TALEP

B
AKAP’ın hayata geçiril-
mesi, Tıp Fakültesi’nin 
açılması, Özel Uğurlu 
Hastanesi’nin çözüme 

kavuşturulması, İstinaf Mahke-
mesi kurulması, İlçe yollarımıza 
yatırım.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Binali Yıldırım ile ekonomiyle 
ilgili alanlarda görev yapan 
bakanların katılımıyla düzenle-
nen “Ekonomi Şurası”, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) ev sahipliğinde yapıldı.

TOBB’a bağlı oda ve borsa 
temsilcilerinin katıldıkları Eko-
nomi Şurası’nda Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Selçuk Arslan 
ile Meclis Başkanımız Mehmet 
Pattaban, ilimiz iş dünyasının 

acil cevap bekleyen taleplerini 
içeren dosyayı ilettiler.

TOBB bünyesindeki 17 sek-
tör meclisi, OSB’lerin temsilcisi, 
7 bölgenin temsilcileri bölgesel 
ve sektörel sorunları, Cumhur-
başkanı Erdoğan ve Başba-
kan Yıldırım ile ilgili bakanlara 
aktardılar. İlimizle ilgili olarak 
TOBB’a ilettiğimiz 3 maddelik 
talep listesinde bölgemizde 
BAKAP’ın (Batı Karadeniz Pro-
jesi Bölge Kalkınma İdaresi) 
hayata geçirilmesi; tıp fakülte-
sinin ilimizde hizmete girmesi 
ve Özel Uğurlu Hastanesi’nin 
çözüme kavuşturulması, ilimiz-
de Bölge Adliye Mahkemesi 
(İstinaf) kurulması; ilçe yolları-
mıza yatırım yapılması konuları 
yer aldı.

Türkiye Ekonomi 
Şurası



11

OCAK • NİSAN 2017

1882

OCAK • NİSAN • 2017

Bakan Özlü’den övgü
“Ahşap Fuar’ı 

büyük bir önem 
taşıyor”

B
ilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Faruk Özlü, 
7. Ahşap Fuarı’nın 
açılış töreninde yap-

tığı konuşmada fuardan övgü 
ile söz ederken Kastamonulu 
girişimcilere çeşitli önerilerde 
bulundu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramını kut-
layarak konuşmasına başlayan 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Baka-
nı Faruk Özlü konuşmasında 
şunları ifade etti:

“Ekonomide son 15 yılda 
büyük mesafeler kat ettik ama 
daha mesafemiz var. Ekono-
mi ancak üretim yoluyla daha 
fazla ve daha nitelikli üretim 
yapmak yoluyla büyüyebilir. 
Sadece birkaç şehrin omuz-
larında değil 81 ilin katkısıyla 
ekonomi büyür. Ülkeye yayıl-

mış olan kobilerin başarısıyla, 
belli başlı birkaç sektör ile değil 
çeşitli üretim ile ekonomi büyür. 
Ahşap Fuarı büyük bir önem 
taşıyor. Fuar kobilere hitap 
ediyor. Ahşap gibi katma değer 
üretmesi yüksek olan sektöre 
hitap ediyor. Bu fuar sektörde 
potansiyel taşıyan Kastamonu 
ile çevresi için önemlidir. Kas-
tamonu’nun ahşap ile ahşap iş-
leme konusunda tarihten gelen 
geleneği var. Geleneği muha-
faza ederken, modern araçlarla 
beslemeliyiz. Firmalarımızın 
ölçek büyütmesi, işlerine daha 
profesyonel yaklaşmaları, dışa 
açılmaları, modern tüketicinin 
tercihleri ile yenilemesi ge-
rekiyor. Bunları yapabilirken, 
ekonomi getiri elde ederiz. Son 
yıllarda geleneksel ürünlere yö-
nelik artış var. Özellikle yüksek 
gelir grubundaki insanlar seri 
mallar yerine, müşteriye özel 
üretilmiş ürünleri tercih ediyor-
lar. Tüm dünya için durum aynı. 
Kastamonu gibi şehirlerin bu 
trendi iyi değerlendirmesi la-
zım. Fabrikasyon ürünlerde de 

araştırma geliştirme, tasarım 
ve markalaşmaya önem veril-
melidir. Hazır giyim, mobilya, 
ahşap gibi sektörlerde tasa-
rımlar fark yaratıyor. Tasarım 
yapan firmaların karlılık oranı, 
tasarım yapmayan firmalara 
göre 2 katı fazladır. Geçtiğimiz 
yıl çıkardığımız AR-GE reform 
paketinde önemli yenilikler 
getirdik. Tasarım merkezleri-
nin Araştırma ve Geliştirme 
Merkezleri gibi geliştirmesinin 
önünü açtık. 10 tasarım per-
soneliyle bir tasarım merkezi 
kurabiliyoruz. Henüz Kastamo-
nu’dan herhangi bir firmamız 
Tasarım Ofisi açmamış. Bunu 
ciddi bir eksiklik olarak görüyo-
rum. Özellikle bu fuara katılan 
firmalarımızı tasarım merkezleri 
kurmaya davet ediyorum.

Önümüze bakma ve eko-
nomiye odaklanma zamanı, 
daha fazla yatırım çekmeye, 
üretmeye, teknoloji geliştirme-
ye, ihracatı ve ithalatı artırmaya 
çalışmalıyız. Hükümet olarak 
bu konulara yoğunlaştık.”
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“
Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik” programının 
bilgilendirme toplantısı çe-
şitli kesimlerden temsilcile-

rin yoğun katılımı ile Odamızda 
yapıldı.

Hedef olarak “İlimizde mev-
cut 49 bin sigortalı çalışan sa-
yısını, bir program kapsamında 
ülkemizdeki artış ortalamasının 
üzerine çıkarmak” için konulan 
istihdam seferberliğine özel 
sektör ve kamunun tüm gücüy-
le katılması amaçlanıyor.

“Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik” programının bilgi-

lendirme toplantısı Odamızın 
ev sahipliğinde yapıldı. 

Toplantıya Vali Vekili Ünal 
Kılıçarslan, Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş, Oda Başka-
nımız Selçuk Arslan, İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Tahir 
Zafer Karahasan, Kastamonu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Seyit Aydın, İŞKUR Kasta-
monu İl Müdürü Dilek Şehnaz 
Aşıcı, SGK Kastamonu İl 
Müdürü Zafer Şimşek başta 
olmak üzere kamu kurum ve 
kuruluş ile sivil toplum örgütle-
rinin temsilcileri ve işverenler 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısı 
sonrasında işsizliğin azaltıl-
ması ve istihdamın arttırılması 
hedeflerine yönelik olarak 
başlatılan “Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik” programımın 
bilgilendirme toplantısı açılış 
konuşmaları ile başladı. 

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş ve Vali Vekili 
Ünal Kılıçarslan’ın yaptıkları 
konuşmaların ardından İŞKUR 
Kastamonu İl Müdürü Dilek 
Şehnaz Aşıcı ve SGK Kasta-
monu İl Müdürü Zafer Şimşek 
sunumlarını yaptılar.

Toplantı Vali Vekili Ünal 

Kılıçarslan’ın başkanlığında 
İŞKUR Kastamonu İl Müdürü 
Dilek Şehnaz Aşıcı ve SGK 
Kastamonu İl Müdürü Zafer 
Şimşek’in katılımcılardan gelen 
soruları cevaplamaları ile 
sürdü.

“Hedef, ilimizdeki sigortalı 
çalışan sayısını Türkiye ortala-
masının üzerinde artırmak”

Toplantının son bölümün-
de Vali Vekili Ünal Kılıçarslan, 
“Çalışma Hayatında Milli Se-
ferberlik” programında ilimizin 
kendisine bir hedef koyması 
gerektiğini kaydederek, mev-
cuttaki 49 bin sigortalı çalışan 
sayısının program kapsamında 
hangi sayıya çıkarılabileceğini 
sordu.

Kürsüye gelen ve Kasta-
monu iş dünyası adına konu-
şan Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, “Bir sayı vermek yanlış 
olur. Kastamonu’nun rakam 
olarak konan hedefin çok üze-
rine çıkacağından şüphemiz 
yok. Hedefimiz, mevcuttaki 49 
bin sigortalı çalışan sayısını, 
program kapsamında ülke-
mizdeki artış ortalamasının 
üzerine çıkarmaktır. Herkes 
bu seferberliğe katılacaktır. 
Kastamonu her zaman olduğu 
gibi gerekli mücadeleyi fazla-
sıyla yapıp, hedeflenen sonuca 
başarıyla ulaşacaktır” dedi.

“Çalışma 
Hayatında

Milli
Seferberlik”

“Hedef, ilimizdeki sigortalı 
çalışan sayısını

Türkiye ortalamasının 
üzerinde artırmak”
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K
alkınma Bakanlığı’nın 
bölgemizde BAKAP 
kurulmasına olumlu 
bakmadığının açık-

landığı toplantıda, Vali Vekili 
Kılıçarslan’ın toplantının bi-
rinci gündem maddesi olarak 
yorumladığı BAKAP talebini 
Oda Başkanımız Arslan “BA-
KAP kurulmadığı sürece bizim 
kalkınmamız mümkün değil” 
sözleriyle dile getirdi.

 Kastamonu Valiliği or-
ganizesinde Kastamonu’nun 
ekonomik durumunu ve potan-
siyelini, ilde devam eden kamu 
ve özel sektör yatırımlarını ve 
istihdam konularını değerlen-
dirmek amacıyla düzenlenen 
“Ekonomi Toplantısı” Odamız-
da yapıldı. 

Vali Vekili Ünal Kılıçaslan 
başkanlığında yapılan top-
lantıda İş-Kur İl Müdürü Dilek 
Şehnaz Aşıcı, Defterdar Vekili 

Ali Ateş ve KOSGEB Müdürü 
Nevzat Erol sunumlarını ger-
çekleştirdiler. 

Kastamonu’nun ekonomik 
potansiyeli, devam eden kamu 
ve özel sektör yatırımları ile 
istihdam konularının görüşül-
düğü toplantı yaklaşık 3 saat 
sürdü. 

Kastamonu ekonomisinin 
geliştirilmesi için Kalkınma 
Bakanlığı’nın askıya aldığı Batı 
Karadeniz Kalkınma Proje-
si (BAKAP) üzerine yeniden 
yoğunlaşılması kararlaştırılır-
ken, âtıl durumda olan Mahalli 
İdareler Kongre Merkezi, Doğa 
Kültür Köyü ve Tıp Fakültesi’nin 
acil çözüme kavuşturulmasın-
da da fikir birliğine varıldı. Ayrı-
ca Bölge İstinaf Mahkemesi’nin 
Kastamonu’da kurulmasının 
da il ekonomisine önemli katkı 
sağlayacağına dikkat çekildi. 

Vali Vekili 
Kılıçarslan’ın 

başkanlığında 
kamu ve 

özel sektör 
temsilcilerinin 

katılımıyla 
düzenlenen 

“Ekonomi 
Toplantısı”nın 

gündemine 
“BAKAP” talebi 
damga vurdu.

Ekonomi Toplantısı “İlle de BAKAP”
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“Hoş geldiniz”

A
tamasının yapılması-
nın ardından ilimize 
gelen Vali Vekili Yaşar 
Karadeniz, görevi 

devraldı. Hükümet Konağının 
restorasyonda olmasından ötü-
rü Defterdarlık binası önünde 
kendisini bekleyen protokol 
üyeleri, sendika temsilcileri ve 
vatandaşlarla tokalaştı.

Selamlaşmanın ardından 
kendisine karşılamaya gelenle-
re hitap eden Vali Yaşar Kara-
deniz, “Sabah İçişleri Bakanlı-
ğına uğradım. Kastamonu’nun 
hizmete ihtiyacının olduğunu 
öğrendim. Bunu da hep bir-
likte başaracağız. Hizmetleri 
eksiksiz ve yerinde birlik ve 
beraberlikle yapacağız. Bizden 
öncekilerin yürütmüş olduğu 
bu hizmet nöbetini Onlardan 
devralarak inşallah bayrağı 
daha ileriye taşıyacağız. Ancak 
bunu yapabilmek için bazı 
konularda biraz anlayış deği-
şikliğine gitmemiz gerekiyor. 
Öğrendiğim kadarıyla bura-
da ‘İstanbul’a taşınmazsan 
kız vermem’ olayları varmış 
bazı bölgelerimizde. İstanbul 
çok güzel bir şehir ama mali 
durumu iyi olana güzel. Bir 
insan İstanbul’da asgari üc-
retle yaşayacağına burada o 
ücretle daha iyi geçinebilir ve 
bu yüzden burada kalmayı 
tercih etmelidir. Burada bu iş 

imkanını bulduysa çok mutlu 
olur. İstanbul yerine asgari 
ücretle burada çalışan insan, 
ailesiyle çok daha iyi yaşam 
sürebilir. Biz, İstanbul’da toprak 
kokusuna hasret kalıyoruz. En 
önemlisi de yeşile hasrettik. 
Çok güzel memleketiniz var, 
bu memleketin kıymetini bilin” 
dedi.

Kastamonu’da arazinin 
engebeli olmasından ötürü 
dezavantaj olarak görüldüğüne 
dikkat çeken Vali Karadeniz, 
“Eğer öyle olsaydı Avusturya 
ve İsviçre, Dünyanın en geri 
ülkeleri olmalıydı. O zaman 
burada başka bir eksiğimiz 
var demektir. Buraya, buranın 
yapısına uygun doğru projeler-
le yol aldığımız sürece ben ina-
nıyorum ki, hep birlikte güzel 
işler yapacağız. Yeter ki bizler 
omuz omuza verelim” diye 
konuştu. 
Zaman zaman ufak tefek 
sorunların yaşanabileceğine 
işaret eden Vali Karadeniz, 
“Bizi yaradan yüce Mevla’m 
isteseydi, hepimizi tornadan 
çıkmış gibi tek elden yaratır-
dı. Ama hepimiz farklı farklı 
yaratılmışız. Çünkü ben farklı 
düşünürüm, yanımdaki farklı 
düşünür. Diğer arkadaşımızın 
da farklı fikri olacak. Bunların 
hepsini yan yana getirip gü-
zel bir ürün, güzel bir meyve 
ortaya çıkartacağız. Sanıyorum 
dünyanın güzelliği de burada” 
şeklinde konuştu.

Vali Vekili Karadeniz görevine başladı
Kastamonu 

Valiliği görevine 
vekaleten atanan 
Gaziosmanpaşa 

Kaymakamı 
Yaşar Karadeniz, 

şehrimizde 
kalabalık bir 

heyet tarafından 
karşılandı. Oda 

Başkanımız 
Selçuk Arslan ve 

beraberinde meclis 
üyelerimiz, Vali 

Vekili Karadeniz’e 
yeni görevinde 
başarı dilediler.
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2 
Mart tarihinde vekale-
ten Kastamonu Valiliği 
görevine başlayan Vali 
Vekili Yaşar Karadeniz’i 

makamında ziyaret ettik.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan ve Meclis Baş-
kanımız Mehmet Pattaban baş-
kanlığında meclis üyelerimiz 
Vali Vekili Karadeniz’e “Hayırlı 
olsun” dileklerini ilettiler.

Vali Vekili Karadeniz’e 
makam ziyareti
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İ
çişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, ilimizdeki temasları 
kapsamında Kastamonu iş 
dünyası ile kahvaltıda bir 

araya geldi.
İlimizdeki sivil toplum kuruluşları 

ve kanaat önderleriyle bir araya gelen 
Bakan Soylu, yaptığı değerlendirmede 
ülke gündemine dair açıklamalarda 
bulundu. 

Toplantıda Odamızı Yönetim 

Kurulu Başkanımız Selçuk Arslan, 
Meclis Başkanımız Mehmet Pattaban, 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Meclis 
Üyelerimiz, Meslek Komitelerimiz, Di-
siplin Kurulumuz ve üyelerimiz temsil 
ettiler.

Toplantının bitiminde Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Arslan, iş 
dünyası adına İçişleri Bakanı Sayın 
Süleyman Soylu’ya hediye takdim etti.

İçişleri Bakanı Soylu iş dünyası  ile
bir araya geldi 
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O
damızın Ocak, Şu-
bat, Mart ve Nisan 
aylarındaki Meclis 
toplantıları Meclis 

Başkanımız Mehmet Patta-
ban’ın başkanlığında başarıyla 
gerçekleştirildi.

Meclis çalışmalarında karar 
alırken “istişare ve işbirliğine” 

önem verdiklerini kaydeden 
Meclis Başkanımız Mehmet 
Pattaban, “Demokratik bir 
ortamda gerçekleşen Meclis 
toplantılarımız, karar ve icraat 
süreçlerinin başarıya ulaşma-
sında en büyük güvencemiz” 
açıklamasında bulundu.

Meclis toplantılarımız
başarıyla sürüyor

O
damız Şubat Ayı 
Meclis toplantısı 
Serender Park Otel 
Restaurantta, Meclis 

Başkanımız Mehmet PATTA-
BAN Başkanlığında gerçekleşti.

Toplantı sonrasında Yöne-

tim Kurulu Üyelerimiz Hasan 

GÜLŞEN ve Numan OVA-

LIOĞLU tarafından Meclis 

Üyelerine yemek ikram edildi.

Şubat Ayı Meclisi Toplantısı

İstişare ve

işbirliği
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Kastamonu E Tipi Kapalı ve 
Açık Ceza İnfaz Kurumu Mü-
dürlüğünde, tutuklu ve hüküm-
lülerin ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere esnaf ve vatandaşların 
desteğiyle “sosyal market” 
açıldı.

Proje kapsamında Odamı-
zın da bağışladığı eşyalar, ce-
zaevindeki tutuklu ve hükümlü-
lere “sosyal market” aracılığıyla 
ücretsiz sunulmaya başlandı.

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan sosyal marketin büyük 
bir yardımlaşma örneği oluştur-
duğuna dikkati çekerek törende 
şöyle konuştu: “Ceza infaz 
kurumu müdürümüz bizleri 
ziyaretinde bazı projelerinden 
bahsetmişti. Biz de son derece 
isabetli bir çalışma olduğunu 
ve bu projelere destek vere-
bileceğimizi ifade etmiştik. Şu 
anda küçük çapta başlatılan 
sosyal marketi inşallah 3-4 katı 
büyüklüğüne ulaştırırız.”

Cumhuriyet Başsavcısı 
Bülent Kantarcı, sosyal mar-

ketin açılışına ilişkin yaptığı 
açıklamada, ceza infaz kurum-
larının şartlarının her geçen 
gün iyileştiğini belirterek şunları 
söyledi: 
“Dışarıda nasıl ki yardıma muh-
taç insanlar olduğu gibi cezaevi 
içerisinde de ihtiyaç sahibi 
tutuklu ve hükümlülerimiz ola-
bilmektedir. Bu ihtiyaçlar daha 
çok şahsi ihtiyaçlar seviyesinde 
bulunduğundan her zaman 
dile getirilemeyen ve talep 
edilemeyen şeylerdir. Hükümlü 
ve tutukluların iç çamaşırı, diş 
fırçası, diş macunu gibi kişisel 
ihtiyaç olarak değerlendirilebi-
lecek eşyalara veya eşofman, 
kazak, pijama veya çok eskimiş 
olmasına rağmen yeni bir giysi 
veya ayakkabıya hatta bazen 
bir terliğe para ayıramadıkla-
rı bir gerçektir. Buralarda bu 
ihtiyaçlarını temin edebilecek-
ler. Ceza infaz kurumlarının, 
dizilerde gördüğünüzden daha 
güzel bir ortamı var. Devletimiz 
tabii ki hükümlülerimizin tüm ih-
tiyaçlarını karşılamaktadır ama 

bizim de yaptığımız bir sosyal 
yardım projesidir. Bu anlamda 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Hükümlülerin daha 
sağlıklı ve bilinçli şekilde ceza 
infaz kurumumuzdan çıkmaları-
nı temenni ediyoruz.”

Kastamonu Baro Başkanı 
Mehmet Çiftci sosyal marketin 
hayata geçirilmesinde emeği 
geçenlere teşekkür ederek 
“Bizler, avukatlar olarak ihtiyaç 
sahibi hükümlü ve tutukluların 
müvekkilimiz olsun ya da olma-
sın elimizden geldiği kadar ihti-
yaçlarını karşılıyorduk. Sosyal 
market bir ihtiyaçtı. Bunun bu 
şekilde kurumsal boyutta biz-
lerin de destekleriyle yapılması 
bizleri mutlu etti.” dedi.

Kastamonu E Tipi Kapalı ve 
Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdü-
rü Ahmet Çalışkan ise maddi 
durumu iyi olmayan ya da 
dışarıdan bu desteği alamayan 
hükümlülerin sosyal market-
ten faydalanacağını aktararak 
emeği geçen tüm kurumlara 
teşekkür etti.

Cezaevi’nde “sosyal market”
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A
nkara Kastamonu 
Dernekler Federasyo-
nu tarafından bu sene 
13’üncüsü organize 

edilen “Başkentte Kastamo-
nu Günleri”nin değerlendirme 
toplantısı 12 Ocak tarihinde 
Odamızın toplantı salonunda 
gerçekleştirildi.

Ankara, İstanbul ve Bur-
sa’da düzenlenen Kastamonu 
tanıtım günlerinin içeriğine 

yönelik olarak yıllardır ilimizde 
seslendirilen eleştirilerin oluş-
turduğu birikim, tanıtım toplan-
tısına damga vurdu.

Etkinliklerin amacını Valilik, 
Belediye, KESOB ile birlikte 
Odamız “İlimizin her yönüyle, 
hakkıyla, doğru olarak tanıtıl-
ması ve organizasyonun bu 
yönde işbirliği içinde planlan-
ması” şeklinde öne çıkardılar.

13. Başkentte
Kastamonu Günleri

Tanıtım 
sorgulaması
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A
tatürk Kültür Merke-
zi’nde (AKM) 13’üncü-
sü bu yıl düzenlenen 
“Başkent’te Kastamo-

nu Günleri”, Odamızın da verdi-
ği destek ile 15-19 Mart tarihleri 
arasında yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi.

“Başkent’te Kastamonu 
Günleri” etkinliğinin kurdele-
sini Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü kesti.

Odamızı temsilen Yönetim 

Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan, Meclis Başkanımız 
Mehmet Pattaban, Meclis 
Başkan Yardımcımız Mehdi 
Yenikomşuoğlu, Meclis Üye-
miz İhsan Tığlıoğlu “Başkentte 
Kastamonu Günleri”nin açılışı-
na katıldılar. 

Standımızda ziyaretçilere 
yönelik olarak 5 gün boyunca 
ilimizin ekonomi ve yatırım 
potansiyeline yönelik bilgilen-
dirme çalışması yapıldı.

“Başkent’te 
Kastamonu Günleri”

13’üncüsü bu yıl yapıldı
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B
ursa’da Kastamonu 
Günleri’nin 6’ncısı bu 
yıl 19-23 Nisan tarihleri 
arasında düzenlendi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, 
Kastamonu Vali Vekili Yaşar 
Karadeniz, Kastamonu Beledi-
ye Başkanı Tahsin Babaş, ili-
miz milletvekilleri Hakkı Köylü, 
Metin Çelik ve Murat Demir’in 

açılışında bulundukları 6. Bur-
sa’da Kastamonu Günleri’nde 
Odamızı Meclis Başkanımız 
Mehmet Pattaban temsil etti.

Genel Sekreter Yardımcıla-
rımız Adil Levent Baş ve Barış 
Çağlayan, standımızı ziyaret 
eden vatandaşlarımıza ilimizle 
ilgili bilgi verdiler.

6. Bursa’da 
Kastamonu Günleri

Bursa’da 
Kastamonu 

Günleri’nin 6’ncısı 
bu yıl 19-23 Nisan 
tarihleri arasında 

düzenlendi.
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İ
Ş-KUR Genel Müdürü 
Mehmet Ali Özkan Odamızı 
ziyaret ederek iş dünyasına 
dair meslek odaları ve sivil 

toplum kuruluşu temsilcileriyle 
bir araya geldi. 

“Çalışma Hayatında Milli 
Seferberlik” programı kapsa-
mında görüşlerini aktarmak 
için beraberindeki heyetle 
Odamızı ziyaret eden İŞ-KUR 

Genel Müdürü Özkan’ı, Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan ve 
Meclis Başkanımız Mehmet 
Pattaban ile Meclis üyelerimiz 
ağırladılar.

İŞ-KUR Genel Müdürü 
Özkan, Odamızda düzenlenen 
toplantıda “Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik” PROGRAMI 
hakkındaki görüşlerini paylaştı.

“Çalışma Hayatında 
Milli Seferberlik”

İŞ-KUR Genel Müdürü 
Özkan’ı ağırladık
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M
illetvekili Murat 
Demir ilimizin önce-
likli konuları ile ilgili 
görüş alışverişinde 

bulunmak üzere Odamızı ziya-
ret etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan ve meclis ile yö-
netim kurulu üyelerimizin katıl-
dıkları toplantıda güncel konula-
ra dair çözüm önerileri masaya 
yatırıldı. 

Milletvekili Demir’i ağırladık

Bakan Özlü’yü ağırladık

B
ilim, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Faruk Özlü, 
ilimizdeki temasları 
kapsamında Odamızı 

ziyaret etti.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü’yü Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Ars-
lan’ın il dışında olması nedeniyle 
Meclis Bakanımız Mehmet Pat-
taban, yönetim kurulu ve meclis 
üyelerimizle birlikte karşıladılar.

Vali Vekili Yaşar Karadeniz 
başta olmak üzere il protokolü-
nün ve siyasilerin de yer aldığı 
ziyarette, Bakan Özlü Meclis 
salonumuzu gezdi ve Odamızın 
tarihçesi hakkında bilgi aldı.

Meclis Başkanımız Mehmet 
Pattaban ilimiz ekonomisi hak-
kında yaptığı kısa değerlendir-
menin ardından günün anısına 
Bakan Özlü’ye hediye takdimin-
de bulundu.
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K
astamonu Belediyesi’n-
de düzenlenen toplan-
tıya Vali Vekili Yaşar 
Karadeniz, Belediye 

Başkanı Tahsin Babaş, Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan, İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Ziver 
Kaplan, kamu ve sivil toplum 
temsilcileri ile TÜRSAB Gast-
ronomi Komitesi Üyeleri ve 
davetliler katıldı.

Oda Başkanımız Arslan: 
“Travel Turkey İzmir Fuarı’nın 
onur konuğu olmak istiyoruz”

Toplantıda yaptığı konuş-
mada geleneksel ürünlerin 
coğrafi işaretlerini almak için 
çalışmalarımızın devam ettiğini 
kaydeden Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan şöyle konuştu: 
“Gastronomi turizminin son 
yıllarda dünyada ve Türkiye’de 
giderek gelişen bir trendi 
olduğundan hareketle acen-
tesini, turistini bekleyen Kas-
tamonu’muz keşfedildiğinde 
görülecektir ki her bölgesinde 
birbirinden farklı ve zengin 
mutfak değerleri ile ilimizi 
tanımak önem taşımaktadır. 
Geziniz turizm beklentilerimiz 
açısından önemli bir açılımdır. 
Zengin Kastamonu mutfağını 
oluşturan 812 çeşit lezzetin 
görücüye çıkmasıyla ilimize 
olan turizm talebinin daha çok 
artacağına inancımız tamdır. 

Bizler için fuarlarınız da çok 
önemlidir. Gastronomi turiz-
minin gelişmesinin bir diğer 
ayağı olan turizm işletmelerinin 
nitelikli eleman istihdamına 
yönelik bizler de kurslarımıza 
devam etmekteyiz. Girişimcilik 
kurslarımızda da gastrono-
mi turizmine yönelik faaliyet 
gösterecek işletmelere sektör 
kazandırmanın da mutluluğunu 
yaşıyoruz. Tanıtımın faydaları-
nı gördük, biliyoruz. Bilhassa 
Travel Turkey’de bazı etkin-
liklere imza attık. TÜRSAB 
Gastronomi Turizmi Komite 
Başkanı Hande Arslanalp bu 
yıl sonunda gerçekleştirilecek 
Travel Turkey Fuarı’nda stant 
açmamız için gereken deste-
ği sağlayacaklarının sözünü 
verdi. Biz bu sene fuarın onur 
konuğu, üyesi olalım istiyoruz. 
Kastamonu’yu daha kuvvetli 
daha iyi tanıtmayı arzuluyoruz” 
diye konuştu.

Belediye Başkanı Babaş: 
“TÜRSAB’a ücretsiz konak 

verelim”

 Kastamonu’nun tarihiyle, 
kültürüyle, bölgesinin merkezi 
olduğunu vurgulayan Beledi-
ye Başkanı Tahsin Babaş ise 
görüşlerini şu şekilde aktardı: 
“Kastamonu’nun ulaşımdaki 
sorunları çok büyük ölçüde 
çözüldü. Biz Kastamonu’nun 

Gastronomi Komitesi 
İnceleme Gezisi

Dosya

“Kastamonu Mutfağı gizli kalmış bir cennet”
15-17 Mart 

tarihlerinde ilimize 
bir inceleme 

gezisi düzenleyen 
TURSAB 

Gastronomi 
Komitesi üyeleri 
ve yemek yazarı 

gurmeler ilk 
tespitlerini 

Kastamonu 
Belediyesi’nde 

düzenlenen 
toplantıda dile 

getirdiler.
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geleceğinin turizmde olduğunu 
düşünüyoruz. Karadeniz’in en 
uzun sahiline sahip olan, Ilgaz 
Kayak Merkezi ile kış turiz-
minde önemli bir potansiyeli 
elinde tutan Kastamonu’nun 
tarihi ve kültürel zenginliğiyle 
de turizmde hak ettiği noktaya 
bir an önce gelmesi gerektiği-
ne inanıyoruz. Bu kapsamda 
da biz TÜRSAB’a çok güveni-
yoruz. Belediye olarak Kas-
tamonu’nun tarihi ve kültürel 
dokusunu canlandırmak için 
çok ciddi çalışmalar başlattık. 
Şehir merkezinde bin 400’ün 
üzerinde tescilli konak var. Be-
lediye olarak yaklaşık 30 kadar 
konak satın aldık. Restoras-
yonlarını yapıyoruz. Buradan 
da açıkça TÜRSAB’a çağrıda 
bulunuyoruz; Ücretsiz bu ko-
nakları size verelim, siz işletin. 
TÜRSAB’ın böyle bir çalışma-
da bize yardımcı olması ilimiz 
için çok büyük bir katma değer 
olacağına inanıyorum.”

Vali Vekili Karadeniz: “Turizme 
TÜRSAB’ın büyük etkisi 

olacaktır” 

Kastamonu ulaşım alt 
yapısı çözülmesi ile turizmin 
yüzünün ileriye döndüğünü 
söyleyen Vali Yaşar Karadeniz 
şunları kaydetti: “Ancak bir şey 
daha var ki benim geçmişten 
tecrübem bir yere TÜRSAB el 

atarsa orada gerçekten güzel 
gelişmeler yaşanıyor. Ben 
TÜRSAB’ın desteğini Kasta-
monu’ya da vereceğine inanı-
yorum.  Verilecek bu destekle 
turizm yatırımcılarına gerçek-
ten büyük bir katkı sunacağına 
inanıyorum. Bu toplantıda 
gastronomi adına yapmamız 
gerekenler ile ilgili sizlerden 
değerli bilgiler alacağımıza 
inanıyorum. Bundan sonra yü-
rüteceğimiz çalışmalara da bu 
toplantılar sonucunda oluşa-
cak sonuç bildirgesi bizler için 
güzel bir rehber olacak. Şunu 
da belirtmeliyim ki gastronomi 
turizmin diğer turizm türleri ile 
birlikte karşılıklı etkileşimi çok 
daha fazladır. Bir grup buraya 
sadece gastronomi amaçlı 
gelebileceği gibi, birilerinin de 
“kültür turizm için oraya gide-
lim bizim için oranın mutfağı 
da cazip” diyebilme noktasına 
gelebilimeliyiz. turizm ile gast-
ronomi birbirlerini destekleyen 
faktörlerdir. Kastamonu’da da 
bunun alt yapısı vardır. Kasta-
monu gerçek anlamda ticarete 
konu olan mutfak ürünlerine 
sahiptir. İstanbul’da insan-
lar yemek yemeğe giderken 
Kastamonu’nun bir parçası 
olan kuyu kebabı yemeğe 
gidiyorlar. Taşköprü Sarımsa-
ğı zaten biliniyor yine Siyez 
bulguru ticari bir boyuta gelmiş 

durumda. Kastoronomi keli-
mesinin Kastamonu turizminin 
markalaşmasında önemli bir 
katkı sağlayacağını tahmin 
ediyorum. Bu toplantıyı or-
ganize eden, destekleyen ve 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi.

Arslanalp: “Türk Mutfağı sayılı 
mutfaklar arasında” 

Günümüz turizminde ge-
lişen rekabet ortamında artık 
ülkelerin sadece tarihi yerlerini, 
denizini, kumunu ve güneşini 
pazarlayarak başarılı oluna-
madığını ifade eden TÜRSAB 
Gastronomi Turizmi Komite 
Başkanı Hande Arslanalp; 
“Aynı zamanda mutfak kültü-
rünü ve ritüellerini ön plana 
çıkarması gerekiyor. Birleşmiş 
Milletler Seyahat Örgütü’ne 
göre dünya turizm gelirle-
ri içerisinde yeme ve içme 
harcamalarının payı yüzde 30 
civarındadır. Çünkü turistlerin 
yüzde 88’i destinasyon se-
çerken gideceği yerin yemek 
kültürünü tanımayı araştırmayı 
çok önemli bir etken olarak 
görüyor. Bu kapsamda Türk 
mutfağının da dünyadaki sayılı 
mutfaklar arasında yer aldığı 
düşünüldüğü zaman Türki-
ye’nin gastronomi turizmi için 
yeterli çekicilik unsurlarına 
sahip olduğu bir gerçek. Gast-
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ronomi turizmi, bir yere özgü 
bir yemeği tatmak amacıyla 
yapılan seyahatleri kapsıyor. 
Bu bazen ülkeler arası seya-
hatleri kapsarken, bazen bir 
ilde o ilin ilçesine yapılan bir 
seyahati bile işin içine katıyor. 
Bunun içinde en önemli unsur 
ise yöresel lezzetler olarak 
dikkat çekiyor. Bir yöreye özgü 
yemekler özellikle de düzenli 
olarak yapılan etkinliklerle 
yapıldığında o bölgeye binler-
ce kişiyi çekebiliyor. Yapılan 
bir araştırmaya göre yüzde 
57’sinin Türkiye’nin tarihi ve 
doğal değerleri için, yüzde 
45’nin Türk insanını tanımak 
için, yüzde 28 gibi büyük bir 
bölümünün ise Türk yemeği 
ve Türk mutfağını tanımak 
için Türkiye’ye geldiği ortaya 
çıkmıştır. Bu çok büyük bir 
orandır. Gastronomi turizmi ay-
rıca sosyal ve kültürel mirasa 
sahip çıkması ve özendirmesi 
açısından da önemli bir turizm 
türüdür” ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Gastronomi Tu-
rizmi Komitesi olarak; Kasta-
monu’nun 812 çeşit yemeğiyle 

gerçek bir gastronomi cenneti 
olabilecek destinasyonlar-
dan biri olduğunu dile getiren 
Arslanalp; “Ayrıca gastronomi 
zenginliğin ötesinde 10 bin yıl-
lık geçmişe sahip ve şu anda 
dünyada yükselen bir değer 
olan genetiği bozulmamış 
Siyez bulguru üzerinde durul-
ması gereken bir konu olarak 
görülmektedir. Turizmin çeşit-
lendirilmesinde gastronomi tu-
rizminin öneminden bahsettiği-
miz bugünlerde tüm olanaklara 
sahip Kastamonu’yu destek-
lemek ve tüm acentelerimizin 
tur programlarında Kastamo-
nu’nun yer almasını sağlamak 
TÜRSAB Gastronomi Turizmi 
Komitesi’nin hedefleri arasında 
yer almaktadır. Biz bu nedenle 
Kastamonu’dayız. Kastamo-
nu’nun çok önemli gastronomi 
değerleri var. Ancak insanları 
Kastamonu’ya çekecek tanı-
tımı yapmadıktan sonra 812 
çeşit yemeğin bir şeyler ortaya 
çıkarması imkansız. Gastro-
nomi turizminde başarılı olan 
destinasyonlara baktığımızda 
oralarda bu kadar çok çeşidin 

değil ama bir kaç tane yeme-
ğin ön plana çıkarılarak tanıtım 
yapmanın çok daha değerli 
olduğunu, kolay olduğunu 
düşünüyorum. Bugün dünyada 
Peru Mutfağı konuşuluyor. Ki-
noa denilen bir bitki sayesinde 
bugün herkes Peru mutfağın-
dan bahsediyor. Biz Türkiye de 
inanılmaz mutfaklara sahibiz 
ancak hiç birini bu değerde 
tanıtabilmiş değiliz. Kastamo-
nu mutfağı da gizli kalmış bir 
cennet. Burada mantarınız 
var. Mantar cennetinde yaşı-
yorsunuz. Neden bir mantar 
festivaliniz yok, neden yapıl-
mıyor? Festivaller gastronomi 
turizminde çok çok önemlidir. 
Ayrıca gastronomi, kültür 
turizmiyle iç içe olan bir turizm 
şeklidir” şeklinde konuştu.

“TÜRSAB olarak her 
zaman Kastamonu’nun 

arkasındayız” 

Gastronomi ile ilgili prog-
ramların hazırlanması gerekti-
ğini Arslanalp; “Kolay satılabi-
len bir ürün olacaktır. Bununla 
ilgili programların hazırlanması 
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lazım. Biz TÜRSAB olarak 
Kastamonu’nun acente prog-
ramlarında daha yoğun bir 
şekilde yer alması ve buranın 
satılması için elimizden ge-
leni yapacağımızın bilinme-
sini istiyorum. Ama öncelikle 
Kastamonu’nun bir yol haritası 
çizmesi lazım. TÜRSAB olarak 
her zaman Kastamonu’nun ar-
kasındayız. Bu çerçevede 8-11 
Aralık 2017 tarihinde İzmir’de 
düzenlenecek olan Travel 
Turkey Fuarı’nda 3’üncüsünü 
gerçekleştireceğimiz Uluslara-
rası Gastronomi Kongresi’ne 
Kastamonu’yu davet ediyoruz. 
Kastamonu’nun bir standı 
olsun istiyoruz. 2 yıldır Gazi-
antep bu konuda çok istekli 
davrandı. Bunun karşılığını da 
aldı. Kastamonu’nun gastro-
nomide yükselen bir değer 
olduğunu biliyoruz ve yolu 
açık olsun diyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Sahrap Soysal :“Kastamonu 
Mutfağını anlatacağım” 

Kastamonu mutfağından 
bahseden Sahrap Soysal 
şunları söyledi: “Ben Antakya 
mutfağı hayranıyım, Gaziantep 
mutfağını da severim. Ana-
dolu mutfağının da tutkulu bir 
araştırmacısıyım. Kastamonu 
mutfağını bundan 10 sene 
önce Kıvanç Tatlıtuğ’un da 
jürisi olduğu bir yemek yarış-
masında tanıdım. Kastamo-
nulu bir hanım bu yarışmaya 
ekşili mesire pilavıyla katıldı. 
Ben o tada vuruldum. Isırgan 
otu ve ayranla yaptığını söyle-
di. Yarışmada birinciliği ekşili 
mesire pilavına verdik. Birde 
Bakırköy’de çekime gittiğimiz-
de kel simitle ve simit tiridiyle 
tanıştım. Kastamonulu aşçının 
o simidi doğraması, kemik 
suyuyla doldurması, üzerine 
sarımsaklı yoğurt ve bıçak 

kıyması koyması da aklımı 
başımdan almıştı. Kastamo-
nu’nun bu iki yemeği; ekşili 
pilav ve simit tiridi beni çok 
etkiledi. Biz şehirleri gezip, 
gastronomi özelliklerini araştı-
rırız. Biz Anadolu tutkunuyuz. 
Yurt dışı deseniz gitmem ama 
Kastamonu derseniz koşarak 
gelirim. Havası, suyu, insanla-
rı, tatlı dili ve güler yüzü bana 
müthiş huzur verir. Kastamonu 
da bize öyle bir misafirperverlik 
gösterdi. Çok teşekkür ediyo-
rum. Yapacağım ilk programda 
Kastamonu mutfağını anlatıp, 
Kastamonu yemekleri yapaca-
ğım” dedi.

Mehmet Yaşin: “Kastamonu 
Mutfağı Türkiye’nin en zengin 

mutfağı”

Kastamonu ile ilgili çok 
program yaptığını söyleyen 
Mehmet Yaşin görüşlerini şu 
cümleler ile paylaştı: “Bu yolda 
gördüğüm esnafın bana sarılıp, 
öpmesi halen unutulmadığımı 
gösterdi, buna çok sevindim. 
Sizin yüzünüzden Kayserililerle 
kötü oldum. Çünkü ben her 
yazdığım yazıda, bana soru-
lan her soruda, her televizyon 
programında Türkiye’nin en ka-
liteli pastırmasının Kastamonu 
Pastırması olduğunu söyledim. 
Bir yazımda Erciyes’le Ilgaz’ın 
kavgası dedim. Evvelce Kay-
seri Pastırması Erciyes’ten 
esen rüzgarla kurutulurdu ama 
şimdi o kurutma alanlarının 
önüne yüksek apartmanlar 
yaptılar. Ama Kastamonu Pas-
tırması halen Ilgaz’ın rüzgarıy-
la kuruyor. Gerçekten de her 
türlü övgüye değerdir. Özellikle 
de pastırma kesiciler! Onların 
uzun bir yetişme süresi var. 5 
yıl sadece soğan kesiyorlar. 2 
yıl çemensiz pastırma kesi-
yorlar ve daha sonra çemenli 
pastırma kesmeye terfi ediyor-

lar. Bana sorulan her soruda 
Türkiye’nin en zengin mutfa-
ğının Kastamonu’da olduğunu 
iftiharla söylüyorum. Kasta-
monu’da 812 çeşit yemek var. 
Karadeniz var, Marmara ve İç 
Anadolu’ya yaslanmış. Bütün 
bu kültürleri kendi kültürüy-
le de birleştirerek müthiş bir 
mutfak yaratmış. Birde yoksul 
mutfakları hep zengin ve çeşitli 
mutfaklardır. İnsan elindeki az 
malzemeyle yaratmak zorun-
dadır. Kastamonu mutfağına 
olan sempatimin arkasında 
zannediyorum hamur işleri var. 
Ben bir hamur düşkünüyüm. 
Hamur olmazsa karnım doy-
maz” dedi.

“Satılacak çok şeyiniz var 
ama festivaliniz yok”

Yaşin konuşmasını söyle 
sürdürdü: “Yürüyüş yolunuz 
var, sizin pastırmanız var, sizin 
mağaralarınız var, sizin kuyu 
kebabınız var, sizin sarımsa-
ğınız, sizin siyez bulgurunuz 
var. 10 bin yıldan bu yana 
genetiği bozulmamış buğday 
dünyanın hiç bir yerinde yok. 
Bu Kastamonu’da var. 22 çeşit 
mantarınız var. Bunlar var 
ama sizin festivaliniz yok. Bir 
kente seyahat etmek için bir 
takım bahaneler olması lazım. 
Neden bir festival yapmıyor-
sunuz? Bu festivali öyle bir 
aya getirirsiniz ki içinde biraz 
mantar olur, kuyu kebabı olur, 
yürüyüş yolu olur, bir sürü şey 
olur” ifadesini kullandı.

Kastamonu yemekleri-
ni öven yazılar yazacağının 
vurgusunu yapan Yaşin; “Hatta 
çok uzak değil Kastamonu, 
İstanbullulara uçağa binin 1 
saatte oradasınız diyeceğim. 
Ankaralılara 5,5 kilometrelik 
tüneli geçin oradasınız diye-
ceğim. Hepsini yazacağım, bir 
kez daha yemeklerinizi, çor-
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TÜRSAB’tan Kastamonu mutfağına
büyük övgü

T
URSAB Gastronomi 
Komitesi’nin gurmeler 
ve yemek yazarlarıyla 
birlikte ilimize düzen-

lediği “Gastronomi İnceleme 
Gezisi”, Kastamonu mutfağına 
verilen “10 numara 5 yıldız”la 
sona erdi. 
“İhsangazi karşılaması”yla 
başlayan gezinin ilk günü Kas-
tamonu Belediyesi’nde düzen-
lenen toplantı ve Uğurlu Ko-
nakları’ndaki muhteşem akşam 
yemeği ile sürdü. İkinci gün 
ise Şadıbey Konağı, Daday 
ve Taşköprü’de lezzet incele-

me turunu sürdüren konuklar 
finali Kurşunluhan’daki akşam 
yemeği ile yaptılar. Gezdikleri 
her yerde çok sıcak karşılanıp 
ağırlandıklarını dile getiren ko-
nuklar Kastamonu’dan ayrılma-
dan önce köy pazarını gezerek 
yöresel ürünler aldılar.

TÜRSAB Gastronomi 
Komitesi üyeleri ve yemek 
yazarı gurmeler beklenti içinde 
olduğumuz turizmin “lezzet” 
alanında Kastamonu’yu ilgi 
odağı yapabilecek izlenimlerle 
kentimizden ayrıldılar.

“10 numara 5 yıldız”

balarınızı öveceğim ama onlar 
buraya gelince küfredecekler. 
Çünkü nerede yiyecekler 
bu yemekleri? Bu yemekleri 
yapan yok. Münferit bir turist 
olarak Kastamonu’ya gelsem 
hangi lokantada bu yemeklerin 
tadına bakacağım? Klasik-
leşmiş bir kaç yemeği yapan 
yerler var. Ama Kastamonu 
bu kadar değil. 812 yemeğiniz 
var.  Kastamonu’nun öncelik-

le bu sorunu çözmesi lazım. 
Kastamonu’ya gelen bu ye-
mekleri nerede yiyecek? Bunu 
Gaziantep çok güzel çözdü. 
Çünkü Gaziantep’te 7’den 
70’e herkes taşın altına elini 
sokmuş. Hafta sonunda Ga-
ziantep’e giden uçaklarda yer 
yok. Herkes hafta sonu Gazi-
antep’in lezzetlerini tatmaya 
gidiyorlar. Gaziantep’te gastro-
nomi turizmi sayesinde herkes 

kazanıyor. Gastronomi turizmi 

24 saat yemek demek değil. 

Yemek aralarını doldurmak da 

gerekiyor. İşte Kastamonu’da 

bu araları doldurmak için çok 

şey var. Lütfen bunun kıymetini 

bilin. Kastamonu’ya ait değer-

leri tanıtın. Ben hep arkanız-

da olacağım” açıklamasında 

bulundu.
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Mesleki Yeterlilik 
Sınavı

“
Mesleki Yeterlilik” (MEY-
BEM) sınavı, Kastamonu 
Üniversitesi Meslek Yüksek 
okulu İnşaat Atölyesi’nde 

yapıldı. 

Ahşap Kalıpçı Seviye-3 
sınavına 54 ve Betonarme 
Demirci Seviye-3 sınavına ise 
21 kişi katıldı. 
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G
irişimcilik kursumuz 
Odamız Genel Sek-
reter Yardımcısı Adil 
Levent Baş’ın vermiş 

olduğu eğitim ile başladı.

Odamızın toplantı  sa-
lonunda gerçekleşen gi -
r iş imci l ik  kursunda KOS -
GEB ve İŞKUR yetk i l i ler i 
de eği t im verdi ler. 

Girişimci adaylarının yanındayız

O
damız ile İŞKUR 
arasında Nisan ve 
Mayıs ayında yapı-
lacak olan 100 kişilik 

girişimcilik kursu için protokol 
imzalandı.

Odamızda imzalanan pro-
tokole Yönetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan ile Kasta-
monu Çalışma ve İş Kurumu 
(İŞKUR) Müdürü Dilek Şehnaz 
Aşıcı imza koydular.

İşbirliği protokolü



31

OCAK • NİSAN 2017

1882

OCAK • NİSAN • 2017

K
astamonu Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB) 
yönetim kurulu top-
lantısı Yönetim Kurulu 

Başkanımız OSB Başkan Vekili 
Selçuk Arslan başkanlığında 

gerçekleştirildi.

Toplantıya meclis üyemiz 
OSB Yönetim Kurulu Üyesi 
Enüs Koç, Ahmet Gülcan, Eren 
Vural ve OSB Bölge Müdürü 
Seçil Dilekçi Çakmak katıldı.

OSB Şubat ayı toplantısı

OSB ziyareti
M

illetvekili Hakkı Köylü 
ile Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş ve be-
raberlerindeki heyet, 

Kastamonu Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) Bölge Müdürlü-
ğü’nü ziyaret ettiler. 

Yönetim Kurulu Başkanımız 

ve aynı zamanda Kastamonu 
OSB Başkan Vekili Selçuk 
Arslan ve Yönetim Kurulu 
üyelerince karşılanan heyet, 
OSB hakkında bilgi alarak yeni 
yapılacak olan ek organize 
sanayi bölgesi ile ilgili görüş 
alışverişinde bulundular.
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Kastamonu Tabiat Turizmi 
Değerlendirme Toplantısı

“K
astamonu Tabiat 
Turizmi Değerlen-
dirme Toplantısı”, 
Odamız toplantı 

salonunda yapıldı. Vali Vekili 
Yaşar Karadeniz’in başkanlığın-
da çeşitli kamu ve sivil toplum 
kuruluşları yetkililerinin katıldığı 
toplantıda Odamızı Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Ars-
lan temsil etti.

Vali Vekili Yaşar Kara-
deniz’in “Ortak akıl” çağrısı 

yaptığı toplantıda, “Bir kişinin 
kararının peşinden gidiliyorsa 
o ilde işler düzgün gitmez. Bu 
ister Vali, ister Belediye Baş-
kanı olsun. Ama bir ilde ortak 
akıl önde gidiyorsa, o ilde işler 
düzgün gider. Kastamonu bir 
yerlere gelmek istiyorsa ortak 
akıl oluşturmalı ve ortak aklın 
peşinden gidilmelidir. Kasta-
monu’ya gelip giden idareciler-
de ortak akılın izinden gider” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Ortak akıl” çağrısı 
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K
astamonu Kalkınma Vakfı (KKV) yönetim kurulu toplantısı 
Şubat ayında İstanbul’da yapıldı.

İTO Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen Kastamonu 
Kalkınma Vakfı yönetim kurulu toplantısına, vakıf yönetim kurulu 

üyesi olan Oda Başkanımız Selçuk Arslan da katıldı. 

D
ünyanın dört bir yanın-
dan gelen turizmcileri 
ağırlayan EMITT 2017 
Turizm Fuarı, 26-29 

Ocak 2017 tarihleri arasında İs-
tanbul’da Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde 70’i aşkın ülkeden 

katılan kurum ve kuruluşla ger-
çekleştirildi. 

İlimizin doğa, tarih ve kültürel 
değerlerinin sergilendiği EMITT 
Turizm Fuarı’nda Odamızı, Mec-
lis Başkanımız Mehmet Patta-
ban temsil etti.

21.EMITT Turizm Fuarı

KKV Şubat Toplantısı
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KKV’nin yeni yönetimi seçildi
KKV ruhunu arıyor 

Kastamonu Kalkınma 
Vakfı’nın (KKV) kongresi, vakfın 
başlangıç noktasındaki heyeca-
nı ve ruhu nasıl kazanabileceği 
arayışları, öneri ve eleştiriler 
eşliğinde Odamızın toplantı 
salonunda yapıldı.

Yeni yönetim kurulunun 
seçildiği kongrede konuşan Vali 
Vekili Yaşar Karadeniz, “Kas-
tamonu halkı KKV’den çok şey 
bekliyor. Vakıf olarak bizler de 
bu beklentiye cevap vermek 
zorundayız. Onun için kendimize 
yeni bir vizyon ve yol haritası 
çizmemiz gerekiyor” dedi.

Kastamonu Kalkınma 
Vakfı’nın (KKV) kongresi, vakfın 
başlangıç noktasındaki heyeca-
nı ve ruhu nasıl kazanabileceği 
arayışları, öneri ve eleştiriler 

eşliğinde yapıldı.

1992 yılında merhum Vali 
Kamil Demircioğlu’nun ön-
derliğinde kurulan ve gittikçe 
fonksiyonunu yitiren Vakfın yeni 
yönetim ve denetim kurullarının 
seçildiği kongrede, üye sayısının 
artırılması, yeni bir vizyon ve yol 
haritasının acilen belirlenmesi 
konuları öne çıktı.

Vakfın yönetim kuruluna 
Remzi Gür, Kemal Akar, Meh-
met Umur, Ahmet Erkurtoğlu ve 
Çetin Akaya seçildi; denetim ku-
rulu da Mecit Çetinkaya, Muhsin 
Altındağ ve Kemal Himmetoğ-
lu’ndan oluştu.

Tüzüğe göre vakıf yönetimin-
de Valilik, Kastamonu Belediye-
si, Odamız ve Ziraat Odası “tabii 
üye” olarak bulunuyor.

Vakfın yönetim 
kuruluna
Remzi Gür, Kemal 
Akar, Mehmet 
Umur, Ahmet 
Erkurtoğlu ve 
Çetin Akaya 
seçildi; denetim 
kurulu da Mecit 
Çetinkaya, Muhsin 
Altındağ ve Kemal 
Himmetoğlu’ndan 
oluştu.
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Şeyh Şaban’ı Veli’nin ölü-
münün 450. yılını, 2019’da 
UNESCO’ya taşımak için 

Kastamonu Kent Konseyi özel bir 
gündem maddesiyle toplandı. 

Toplantıda Odamızı Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Ars-
lan temsil etti.

Toplantıda Şeyh Şaban’ı 
Veli’nin UNESCO’ya taşınması 
için kendisinin yazmış olduğu bir 
eserin olması yönündeki araştır-
maların sonuç verdiği öğrenildi. 
Millet Kütüphanesi’nde Şeyh Şa-
ban’ı Veli’ye ait bir eserin olduğu 
ve bu esere ulaşmak için de 
çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Hedef 2019 UNESCO

“Kuzey Anadolu Rehabilitasyon Bölgesi” 

Kent Konseyi 
toplandı

D
ünya Yaşlanma Konseyi 
Başkanı Gerontolog Dr. 
Kemal Aydın berabe-
rindeki heyet ile birlikte 

Odamızı ziyaret etti.

Yönetim Kurulu toplantımız 
sonrasında gerçekleşen ziyaret-
te Gerontolog Dr. Kemal Aydın, 

ilimizin “Kuzey Anadolu Rehabi-
litasyon Bölgesi” ilan edilmesine 
yönelik projesini sundu. 

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan nazik ziyaretinden ve 
oluşturduğu projeden dolayı Dr. 
Aydın’a teşekkür etti. 
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KUZKA Ocak Ayı Toplantısı

K
uzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı’nın (KUZKA) Yö-
netim Kurulu toplantısına 
katılan Yönetim Kurulu 

üyesi Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, gündem maddelerine 
yönelik Odamızın görüşlerini dile 
getirdi.

Sinop Valisi ve KUZKA 

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
İpek’in başkanlık ettiği Yönetim 
Kurulu Toplantısında, KUZKA 
Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan 
Genç tarafından Ajans çalış-
maları hakkında bilgilendirme 
yapıldı. 

Toplantıda gündem madde-
leri görüşülerek karara bağlandı.

“Değişim sürüyor, siz de katılın”

2
017 yılı Teknik Destek 
(TD) Programı kapsamın-
da 1 Şubat itibariyle proje 
kabulüne başlayan Kuzey 

Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZ-
KA), toplantı salonumuzda bilgi-
lendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda Odamızı Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Ars-
lan temsil etti.

“Değişim sürüyor, siz de katı-
lın” sloganı ile potansiyel başvu-
ru sahiplerini proje hazırlamaya 
çağıran KUZKA, Kastamonu, 
Çankırı ve Sinop’ta uygulana-
cak projelere toplam 400 bin TL 
destek sağlayacak.

Bu destekten; kamu kurum 
ve kuruluşları, kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşları, 
ihtisas bölgeleri, sivil toplum 
kuruluşları ile birlik ve üst kuru-
luşları faydalanabilecek.

KUZKA, bölgesel kalkınma 
için önem arz eden çalışmalarda 
eksikliği duyulan teknik eğitim-
lere, program ve proje hazırlan-
masına katkı sağlamaya, geçici 
uzman personel görevlendirme-
sine, danışmanlık sağlamaya, 
lobi faaliyetlerine ve uluslararası 
ilişkiler kurma gibi kurumsal 
nitelikli ve kapasite geliştirici fa-
aliyetlere yönelik projelere proje 
başına 15 bin TL’ye kadar teknik 
destek verecek. Proje başvurula-
rı en geç 31 Ekim 2017 Salı gün 
saat 18.00’a kadar yapılacak.

KUZKA’dan 2017 destek
bilgilendirmesi
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B
u yıl 18-21 Mayıs tarih-
lerinde 7’ncisi gerçek-
leştirilecek Kastamonu 
Ahşap Fuarı’nın istişare 

toplantısı 3 Mart tarihinde Be-
lediye Başkanı Tahsin Babaş’ın 
başkanlığında Kastamonu 
Belediyesi’nde yapıldı.

Toplantıda Odamızın görüş-
lerini Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan dile getirdi.

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan toplantıda yaptığı ko-

nuşmada, İstanbul’daki Kas-
tamonu hemşeri dernekleri ile 
iletişime geçilmesini ve fuara 
bu sayede İstanbul’daki Kas-
tamonuluların da katılımlarının 
sağlanmasını önerdi.

Arslan, düzenleme komi-
tesinde görev alan Odamızın 
Ahşap Fuarı’nın öncekilerde 
olduğu gibi yine başarıyla 
yapılması için KATSO olarak 
üzerimize düşen sorumluluğu 
fazlasıyla yetine getireceğimizi 
kaydetti.

Ahşap Fuarı İstişare toplantısı
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İki kurum müdüründen ziyaret

İŞKUR Hizmet Noktası

S
osyal Güvenlik Kurumu 
İl Müdürü Zafer Şim-
şek ve İş-Kur İl Müdürü 
Dilek Şehnaz Aşıcı, 

Odamıza nezaket ziyaretinde 
bulundular.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan’ın Şimşek ve 
Aşıcı’ya Odamız ile ilgili bilgi 
verdiği ziyarette, iş dünyasına 
dair konular üzerinde görüş 
alışverişinde bulunuldu.  

Odamızda İŞKUR hizmet 
noktası hizmete girdi. 

Hizmet noktası her hafta 

Perşembe günleri mesai saat-
leri içerisinde İŞKUR yetkilileri 
tarafından üyelerimize hizmet 
verecek.
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G
irişimciliğe verdiğimiz 
önem ve destek kap-
samında kamu kurum-
ları ile işbirliği içinde 

açtığımız girişimcilik kurslarımızı 

aralıksız sürdürüyoruz.

KOSGEB Kastamonu Mü-

dürü Nevzat Erol ve Kastamonu 
Serbest Muhasebeciler ve Mali 
Müşavirler Odası Başkanı Yaşar 
Özdemir, 6-9 Mart 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirdiğimiz 
KOSGEB Girişimcilik kursuna 
katılarak, kursiyerlere bilgilendir-
me yaptılar.

Girişimcilik kurslarımız aralıksız sürüyor

Bu yıl 7’ncisini düzenledik

7
. Kastamonu Ahşap Fua-
rı’nın açılışı Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü’nün katılımıyla ger-

çekleşti.

Kastamonu’nun zengin or-
man varlığının değerlendirilerek 
ekonomiye kazandırılması, bu 
alanda faaliyet gösteren firmala-
rın ve ürünlerin tanıtılması ama-
cıyla düzenlenen Ahşap Fuarı’n-
da bu yıl 86 firma stand açtı. 

Kuzeykent Pazaryeri’nde 

gerçekleşen fuar 18-21 Mayıs 

tarihleri arasında gerçekleşti. 

Standımızda ziyaretçilere 

ilimizin ekonomik potansiyeli ve 

yatırım alanları hakkında bilgi 

verdik.

8’inci Ahşap Fuarı ise önü-

müzdeki yıl 28 Haziran-1 Tem-

muz tarihlerinde düzenlenecek.

Ahşabın 
başkenti
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Nefes Kredisi
150 bin TL’ye çıktı

O
da Başkanımız Ars-
lan, geçtiğimiz Aralık 
ayında imzalanan 
protokol çerçevesin-

de KATSO üyelerinin T.C. Zira-
at Bankası A.Ş. ve Denizbank 
A.Ş.’den kullandıkları “TOBB 
Nefes Kredi”sinin azami limiti-
nin 50 bin TL’den 150 bin TL’ye 
çıkarıldığını açıkladı.

Arslan, “Üyelerimizin 
finansman sorunlarını TOBB 
Nefes Kredisi sayesinde aşa-
bilmelerini sağlamak amacıyla, 
Oda bütçemizin imkan verdiği 
ölçüde kredi limitinin artırılma-
sına olanak sağladık” değer-
lendirmesinde bulundu.

Odadan alacakları faaliyet 
belgesi ile T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ve Denizbank A.Ş. şube-
lerine başvuran KATSO üyele-
ri, kredibiliteleri ölçüsünde 150 
bin TL krediyi 12 ay eşit taksit 
halinde, yıllık yüzde 9.9 faiz 
oranıyla kullanacaklar. 

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Oda üyeleri-
mizin finansman sorunlarının 
giderilmesine destek vermek 
amacıyla T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ve Denizbank A.Ş. ile geç-
tiğimiz Aralık ayında imzalanan 
protokol ile yürürlüğe giren 
“TOBB Nefes Kredisi”nin aza-
mi limitinin 50 bin TL’den 150 
bin TL’ye artırıldığını açıkladı.

Limit arttı

Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’nin (TOBB), küçük 
ve orta işletmelerin (KOBİ) 
finansman sorunlarının gideril-
mesine katkı sağlamak ama-
cıyla “TOBB Nefes Kredisi” 

adı altında T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş. ve Denizbank A.Ş. ile 
protokol imzaladığını hatırla-
tan Oda Başkanımız Arslan, 
“Üyelerimizin özellikle kış ay-
larında yaşadıkları finansman 
sorununu gidermelerine olanak 
sağlamak için biz de KATSO 
olarak üzerimize düşen prose-
dürü yerine getirmiş ve geçti-
ğimiz Aralık ayının ikinci dilimi 
itibarıyla üyelerimizin kullanı-
mına azami 50 bin TL kredinin 
açılmasını sağlamıştık” dedi. 

Protokol imzalanan banka-
lara Odamızın yatırdığı mev-
duat ölçüsünde kredi limitinde 
artışa gidildiğini kaydeden 
KATSO Başkanı Arslan, “Üye-
lerimizin finansman sorunlarını 
TOBB Nefes Kredisi sayesinde 
aşabilmelerini sağlamak ama-
cıyla, Oda bütçemizin imkan 
verdiği ölçüde kredi limitinin 
artırılmasına olanak sağladık” 
değerlendirmesinde bulundu.

12 ay eşit taksit, aylık faiz 
oranı yüzde 0.82

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 kredibilitelerinin izin verdiği 
ölçüde 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’ni KATSO üyesi işlet-
meler azami 150 bin TL kulla-
nabilecekler.

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 

kredibilitelerinin 
izin verdiği 

ölçüde TOBB 
Nefes Kredisi’ni 

kullanabilecekler.
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“
Meslek Liseleri İl Yürüt-
me Kurulu” toplantısında 
Odamızı, Genel Sekreter 
Yardımcımız Adil Levent 

Baş temsil etti.

İlk kez toplanan Meslek 
Liseleri İl Yürütme Kurulu’nda 
6 aylık çalışma planı hazırlandı 
ve okul müdürlerinin talepleri-
nin yürütme kurulunda görüşül-
mesi kararı alındı.

“Meslek Liseleri İl Yürütme Kurulu”

Yemin töreni

3
65’inci Kısa Dönem 
Acemi Erler’in yemin 
töreni, yetkililerin, davet-
lilerin ve asker aileleri-

nin katılımları ile coşku içinde 
Gölköy’de gerçekleştirildi.

Yemin töreninde Odamızı 
Meclis Başkanımız Mehmet 
Pattaban ve Meclis Başkan 
Yardımcımız Feza Tiryaki tem-
sil etti.
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Yeter, Odamızı ziyaret etti

Ticaret Sicili Bilgilendirme Toplantısı

E
ski valilerimizden Enis 
Yeter Odamıza bir 
nezaket ziyaretinde bu-
lunarak Yönetim Kurulu 

Başkanımız Selçuk Arslan ve 
yönetim kurulu üyelerimiz ile 
görüştü.

Kastamonu Vali Yardımcısı 
Ünal Kılıçaraslan ile birlikte 
Odamızı ziyaret eden eski 

valilerimizden Yeter, Odamıza 
başarı dileklerini iletti.

Oda Başkanımız Arslan, 
valiliği döneminde Enis Ye-
ter’in ilimize kalıcı hizmetlerde 
bulunduğunu ve vizyon çizdi-
ğini belirterek; “Sayın Valimizi 
Kastamonu halkı hiçbir zaman 
unutmayacak ve vefa ile ana-
cak” dedi.

T
icaret Sicili Müdürlükle-
ri 2. Bilgilendirme Top-
lantısı TOBB konferans 
salonunda yapıldı.

Toplantının açılışına TOBB 
Genel Sekreter Yardımcısı Ali 
Emre Yurdakul, Gümrük ve Ti-
caret Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı İsmail Yücel, Gümrük  
ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 
Genel Müdürü Adnan Yankın 
ve Gümrük  ve Ticaret Bakan-
lığı İç Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı Adem Başar katıldı.

Toplantıda, teknolojik 
altyapısı yenilenen ve yazılım 
geliştirme çalışmaları tamamla-
nan ve Mart ayı içerisinde tüm 
ticaret sicil müdürlüklerinde uy-
gulamaya alınacak olan Merke-
zi Sicil Kayıt Sistemi’nin (MER-
SİS) yenilenen uygulamaları 
ve ticaret sicili işlemlerinde 
uygulamada yaşanan sorunlar 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitime Odamız Ticaret 
Sicil Müdür Yardımcısı Ahmet 
Temirci katıldı.
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K
astamonu Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü öğretim 
üyeleri, Odamıza neza-

ket ziyaretinde bulundular.

Prof. Dr. Mehmet Serhat 
Yılmaz, Prof. Dr. Cevdet Ya-
kupoğlu ve Prof. Dr. Olcabay 
Karatayev’den oluşan heyet; 

12-14 Mayıs 2016 tarihinde ger-
çekleşen l. Milletlerarası Türki-
ye-Azerbaycan Münasebetleri 
Sempozyumu’na Odamızın 
sağladığı katkılardan dolayı 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan’a teşekkür ede-
rek, sempozyumun özeti olan 
bildiri kitabını hediye ettiler.

Akademisyenlerden ziyaret

“Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği”

“
Kamu-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği İl Temsilcisi Prof. 
Dr. Fatma Kandemirli, 
Bilim, Sanayi ve Tekno-

loji İl Müdürü Cafer Açıkel ve 
KUZKA Yatırım Destek Ofisi 

Sorumlusu Özgür Yakara’dan 
oluşan heyet, Odamızı ziyaret 
ederek, Yönetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan ile görüş-
tüler.
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Telekonferanslı açılış

Ünlü işadamlarını Odamızda 
ağırladık

T
apu ve Kadastro XIX. 
Bölge Müdürlüğü Hiz-
met Binası, Başbakan 
Binali Yıldırım’ın tele-

konferans sistemiyle katıldığı 
programda kurdele kesimiyle 
hizmete girdi.

Açılış programında Odamı-
zı Meclis Başkanımız Mehmet 
Pattaban, Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcımız Doğan Ünlü 
ve Meclis Başkan Yardımcımız 
Feza Tiryaki temsil etti.

C
engiz İnşaat Yöne-
tim Kurulu Başkanı 
Mehmet Cengiz, Kolin 
İnşaat Yönetim Kurulu 

Başkanı Naci Koloğlu, İMES 
Yönetim Kurulu Başkanı Ke-
mal Akar, ATV Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Kalyoncu, 
KARGAZ Genel Müdürü Kazım 

Kahraman Odamıza nezaket 
ziyaretinde bulundular.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, konuklarına 
ilimizin tarihi, kültürel ve ekono-
mi potansiyeli ile ilgili bilgi verdi 
ve nazik ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür etti.



B
akırköy Belediye Baş-
kanı Bülent Kerimoğlu, 
beraberinde CHP İl 
Başkanı Muzaffer Bı-

yıklı ve parti yetkilileriyle birlikte 
Odamızı ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Meclis Başka-
nımız Mehmet Pattaban ve 
Meclis üyelerimizce karşılanan 

heyetle ilimiz ve ülke gündemi 
hakkında görüş alışverişinde 
bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Bakırköy Bele-
diye Başkanı Bülent Kerimoğ-
lu’na Odamıza ziyaretlerinden 
dolayı teşekkür ederek, ilimizin 
yöresel ürünlerinin bulunduğu 
sepet hediye etti.

Bakırköy Belediye Başkanı
Odamızı ziyaret etti

Arslan’a plaket

DHMİ’de görev değişikliği

İ
l Kültür ve Turizm Müdürü 
Ziver Kaplan “Şerife Bacı ve 
Tüm Şehitlerimizi Anma İstik-
lal Yolu Yürüyüşü”ne Odamı-

zın yapmış olduğu katkılardan 
dolayı Yönetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan’a plaket 
takdim etti.

Konca veda etti

D
evlet Hava Meydanları 
İşletmeleri Kastamonu 
Havalimanı Müdürü 
Mustafa Konca To-

kat’a tayini çıktığı için Odamıza 
bir veda ziyaretinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımız 

Selçuk Arslan Tokat Havalima-
nı Müdürü olarak atanan Mus-
tafa Konca’ya ilimize vermiş 
olduğu hizmetlerinden dolayı 
üyelerimiz adına teşekkür ede-
rek, yeni görev yerinde başarı 
dileklerinde bulundu.




