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Kendir, bu toprakların en önemli tarım ürünlerinden biriydi

Kendir Hanı hâlâ ayakta, ama kendire hasret...
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Selçuk Arslan
Yönetim Kurulu Başkanı

Son 4 aylık dönemde geride 
bıraktığımız milli ve dini 
bayramlarımızı kutluyor ve 
üyelerimizin her günlerinin 
bayram mutluluğunda geç-

mesini temenni ediyorum.

Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi 
ilimizde de 15 Temmuz Darbe Girişi-
mi’ni her kesimin ortaklığında ve Oda-
mızın ev sahipliğinde kınadık. Böylesi 
ihanet kalkışmalarını topraklarımızdan 
silmek, birlik ve beraberliğimizi her 
an ve koşulda diri tutmaktan geçiyor 
kuşkusuz. Şehitlerimize rahmet, gazi-
lerimize sağlık diliyoruz.    

KATSO olarak son dönemde gündemi-
mizin ilk sırasında yer alan Batı Karade-
niz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi’nin 
(BAKAP) kurulması yer alıyor. Bu talebi-
mizi her platformda dile getirmeyi 
sürdürüyoruz ve gereklerini duru bir 
dille anlatıyoruz. 

BAKAP’ı olmazsa olmaz olarak de-
ğerlendirmemizin öncelikli nedeni, 
kalkınma sürecinin aşamalı plan içinde 

ve ciddi bir ödenekle yürütülmesidir. 
BAKAP talebimizi dillendirerek ve bu 
hedefe ilimizin ve komşu vilayetleri-
mizin diğer kesimleri ile işbirliği içinde 
çalışarak ulaşacağımızdan şüphemiz 
yok.  

Gündemimizin bir diğer önemli 
maddesi ise yerel gıda ve el yapımı 
ürünlerimize “Coğrafi İşaret” alınma-
sıdır. Kastamonu Valiliği çatısı altında 
başlatılan coğrafi işaret seferberliğine 
bu alanda geçmişten gelen tecrübe-
mizle katıldık ve ilgili komisyonlarda 
görev aldık. Coğrafi İşaret alan yöresel 
ürünlerimizin hem varlıkları korunacak 
hem de üreticilerine katkıları sürecek.

Üyelerimize dünya standartlarında 
hizmet vermek yanı sıra ilimizle ilgili 
üzerimize düşen görevleri de eksiksiz 
yerine getirmeye çalışıyoruz. Gerek iş 
dünyasının temsilinde gerekse ilimizin 
tanıtımında fedakarca görev yapan 
Meclis üyelerimize teşekkür ediyor, 
tüm üyelerimize işlerinde bereket, 
sağlıklarında afiyet diliyorum. 

BAKAP
önceliğimiz

KATSO olarak 
son dönemde 
gündemimizin 
ilk sırasında 
yer alan Batı 
Karadeniz Projesi 
Bölge Kalkınma 
İdaresi’nin 
(BAKAP) 
kurulması yer 
alıyor. 

Bu talebimizi 
her platformda 
dile getirmeyi 
sürdürüyoruz 
ve gereklerini 
duru bir dille 
anlatıyoruz. 
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Meslek odaları
lokomotiftir

Meslek odaları üyelerinin 
iş faaliyetlerine yöne-
lik kamusal kayıtlarını 
düzenlemek yanı sıra 
var oldukları şehrin ve 

bölgenin kalkınması ve gelişmesi için 
de hizmet veren kuruluşlardır. Kamu 
ve diğer sivil toplum kuruluşları ile 
özel sektörün buluşma noktasıdır.

İlimizin kalkınma ve gelişme yolunda 
çeşitli seçenekleri değerlendirmek ar-
zusuyla ve planlı bir yaklaşımla güvenli 
bir rota takip ediyor. Sanayi, turizm, ta-
rım ve hayvancılık, madencilik, eğitim 
sektörlerindeki gelişimin seyri umut 
ediyoruz kalkınmada ilimize önemli bir 
ivme sağlayacaktır.

Odamız kurulduğu tarihten bu yana 
yöremizin kalkınması ve gelişmesi müca-
delesinde öncü bir rolü üstlenmeyi seçmiş 
ve tarihine bu yolda önemli başarılar 
eklemeyi başarmıştır. Bölgemizin tarihin-
de KATSO’nun adının altın harflerle yazılı 
olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da 
yöremizin kalkınması ve gelişmesi için 
Odamız elini taşın altına koymaktan 
vazgeçmeyecek ve bu misyon gereği 
her daim vizyonunu geniş ve açık 
tutacaktır. Gerek meclis ve yönetim 
kurulumuz gerekse idari organlarımız 
bu bilince sahiptirler.

Meclisimiz ve yönetim kurulumuz her 
dönemde olduğu gibi istişare içinde 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve 
her meclis üyemiz kamusal alanda 
üyesi oldukları komisyonlarda da 
emeklerini fedakarca sergilemektedir-
ler. Tüm meclis üyelerimize göster-
dikleri çabadan dolayı bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Geride bıraktığımız milli ve dini 
bayramlarımızı kutluyor, 15 Temmuz 
hain darbe kalkışmasını bir kez daha 
lanetliyor, tüm üyelerimize işlerinde 
bereket ve afiyet diliyorum.

Mehmet Pattaban
Meclis Başkanı

Odamız kurulduğu 
tarihten bu 
yana yöremizin 
kalkınması 
ve gelişmesi 
mücadelesinde 
öncü bir rolü 
üstlenmeyi seçmiş 
ve tarihine bu 
yolda önemli 
başarılar eklemeyi 
başarmıştır. 
Bölgemizin 
tarihinde 
KATSO’nun adının 
altın harflerle yazılı 
olduğu tartışılmaz 
bir gerçektir.



4 MAYIS • AĞUSTOS • 2017

OCAK • NİSAN 2017

1882

SAYI: 14
MAYIS • HAZİRAN • TEMMUZ • AĞUSTOS 

2017 07

10

Şehitlerimizi andık

12
Bisiklet yarışı ve park açılışı

İç
in

de
ki

ler
Sivil toplumdan ortak bildiri

15 Temmuz’a hazırlık toplantıları

İmtiyaz Sahibi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Selçuk ARSLAN

Yayın Koordinasyon ve
Yazı İşleri Sorumlusu

Mustafa AFACAN
0366 214 10 74 • 214 18 45
www.kastamonutso.org.tr
bilgi@kastamonutso.org.tr

Grafik Tasarım ve Baskı

İnönü Mah. A. Türkeş Bulvarı 
Saray Apt. No : 14/A - Kastamonu

0366 214 40 00
ozellerofset@gmail.com

www.ozellermatbaa.com.tr

11



5

OCAK • NİSAN 2017

1882

MAYIS - AĞUSTOS • 2017

“Kurumsallaşma ve etkin hizmet hedefimiz” 15

En yüksek hibe bütçeli AB projesi 16

Coğrafi işaret atağı 17

BAKAP, BAKAP, BAKAP 18

Girişimcilik kurslarımız sürüyor 23

Sempozyum açılışı 24

Arslan, Başkanvekilliği görevini sürdürüyor 24

• Devrekani MYO tamamlandı
• Devrekani MYO’da inceleme 25

Zonguldak ekonomi zirvesi 26

OSB toplantısına ev sahipliği yaptık 27

Ortak projede işbirliği 28

Arslan’dan MYK çağrısı 30

Turizmde yol haritasına odaklanıldı 31

Bayram coşkusu 32
TOBB bilgilendirme toplantısı

OSB Yönetim Kurulu toplantısı 33

34 İsveç’ten konuklarımız vardı

36 • Defterdar Mintaş’a ziyaret
• İftar yemeğinde vatandaşlarımızı ağırladık

37 KKV Yönetim Kurulu toplantıları

38 KUZKA haziran toplantısı

39 KUZKA Yönetimi Sinop’ta toplandı

41 Ahşap Fuarı, Kastamonu”nun yüz akı

42 Gölköy’de tören

42 Mescit köyünde vatandaşla 
buluşma toplantısı

43 Birlik beraberlik yemeği

44 SGK heyetini ağırladık

44 • Cide Yelken Kulübü ziyareti
• Karagözoğlu’nu tebrik ediyoruz

45 Devrekani Belediyesi ve ING Bank ziyaretleri

45 Acacia Maden ve Hidromek’ten ziyaretler

13 14
Milli Birlik Yürüşü’ne katıldık Hedef 2019 UNESCO



6 MAYIS • AĞUSTOS • 2017

OCAK • NİSAN 2017

1882



7

OCAK • NİSAN 2017

1882

MAYIS - AĞUSTOS • 2017

15 Temmuz ruhu
demokrasinin 
sigortası

Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi Türkiye kanadı 
olan kuruluşların ilimiz-

deki temsilcileri 15 Temmuz’un 
yıldönümü dolayısıyla bir basın 
açıklaması yaptı.
Odamızın ev sahipliğinde ger-
çekleştirilen basın açıklamasını 
okuyan Yönetim Kurulu Baş-

kanımız Selçuk Arslan,  “Siyasi 
görüşü fark etmeksizin Türki-
ye’nin geleceğine sahip çıkan 
15 Temmuz ruhu, demokrasi-
nin sigortasıdır. Bir daha böyle 
hain girişimlerin yaşanmaması 
için FETÖ ile mücadele her 
alanda etkin ve kararlı şekilde 
sürdürülmelidir” dedi.

Sivil toplumdan 

ortak bildiri
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T ürkiye-Avrupa Birliği 
Karma İstişare Komi-
tesi’ni (KİK) oluşturan 
Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye 
İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK), Memur Sendikaları Kon-
federasyonu (MEMUR-SEN), HAK 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(HAK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği (TZOB), Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları 
Sendikaları Konfederasyonu’nun 
(Türkiye KAMU-SEN) ilimizdeki 
temsilcilerinin oluşturduğu heyet 
15 Temmuz anma etkinlikleri 
kapsamında Odamızda ortak 
basın toplantısı düzenlendi.
Arslan tarafından okunan bildiri 
şöyle:
“Bugün burada aramızda olan 
demokrasi sevdalısı kurumlar 
olarak, bu ortak açıklamayı 81 
ilde aynı anda yapıyoruz. Tari-
himizin en zor günlerinden biri 
olan 15 Temmuz’un yıldönümü-

ne giriyoruz. İki hafta boyunca, 
farklı etkinliklerle, hazırladığımız 
afişlerle ülkemizin tamamında 15 
Temmuz ruhunu canlı tutacağız.
15 Temmuz’u unutmayacağız, 
unutturmayacağız. 15 Tem-
muz’un Türkiye için bir milat 
olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu 
alçak saldırı, darbenin ötesinde 
bir işgal girişimiydi.  15 Tem-
muz, İstiklal Harbinden bu yana 
ülkemizin karşılaştığı en büyük 
tehlikeydi.
O gece Fetullahçı terör örgütü, 
devleti ele geçirmeye, milleti 
tahakküm altına almaya kalkıştı. 
Darbe girişiminin asıl amacı; 
ülkemizi tarihimizde görülmemiş 
bir kaosa sürüklemek, kardeş 
kavgası başlatmak ve Türkiye’yi 
iç savaş ortamına sokmaktı.
Darbe teşebbüsünün nihai 
amacı; Türkiye Cumhuriyetini bir 
daha ayağa kalkamayacak duru-
ma düşürmekti. Allah’a şükürler 
olsun Milletimiz, cesareti ve 
feraseti ile bu belayı, bu fitneyi 
durdurdu.
Milletimiz demokrasimize ve 

özgürlüğümüze kasteden bu 
saldırı karşısında dik durdu, canı 
pahasına değerlerini savundu.
Bu masadaki kuruluşlarının 
tamamı da, ilk andan itibaren, 
devletimizin ve milletimizin 
yanında yer aldı. Başta Cumhur-
başkanımız olmak üzere, Gazi 
Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi 
partilerimiz, milletimiz, sivil top-
lum kuruluşlarımız ve medyamı-
zın kararlı duruşuyla bir destan 
yazdık.Haince planlanmış darbe 
girişimini savuşturan milletimizin 
önünde saygıyla eğiliyoruz.15 
Temmuz’da Türkiye, en zor de-
mokrasi sınavını büyük başarıyla 
vermiştir.
Demokrasimizin, hiçbir kaba 
kuvvete teslim olmayacak kadar 
güçlü olduğunu herkese gös-
terdik.Milletimiz darbeye karşı 
durarak şunu açık şekilde ilan 
etmiştir. ‘Türkiye Cumhuriyeti 
devletini Milletin iradesi dışında 
hiçbir güç yönetemez.’ Bu, dün-
yaya örnek olacak bir tavırdır.
Elbette bunun için büyük bir 
bedel ödedik. Darbe girişimine 
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karşı verdiğimiz bu mücadele-
de, 250 vatandaşımız şehit oldu. 
2301 vatandaşımız gazi oldu. 
Şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Gazilerimizi şükranla 
anıyoruz. Milletimiz onları daima 
minnetle ve rahmetle anacaktır.
Dünyada çok az millet bu bedeli 
ödeyebilir.
Siyasi görüşü fark etmeksizin 
Türkiye’nin geleceğine sahip 
çıkan 15 Temmuz ruhu demok-
rasinin sigortasıdır.
Bir daha böyle hain girişimle-
rin yaşanmaması için FETÖ ile 
mücadele her alanda etkin ve 
kararlı şekilde sürdürülmelidir.
Yargı kurumları, darbecilere 
ve onların destekçilerine hak 
ettikleri en ağır cezayı vermeli, 
milletimizin vicdanını rahatlat-
malıdır.
En az 15 Temmuz kadar, darbe 
girişiminden sonrası da, ülkemiz 
açısından zorlu bir süreç oldu.
Darbe girişimi sonrası toplum 
büyük bir travma yaşadı.
FETÖ, yalan haberlerle yurt dı-
şında ülkemiz aleyhine karalama 
kampanyaları yürüttü.
Ekonomimiz de bu saldırıdan 
olumsuz etkilendi.Allah’a şükür, 
birlik ve beraberliğimiz saye-
sinde bunların hepsini de kısa 
sürede atlattık.

Hükümetimizin bizlerle istişare 
içinde aldığı önlem ve yaptığı 
reformlarla hızla toparlandık.
Daha darbe girişiminin üzerin-
den bir yıl geçmeden ekonomi-
de yüzde 5’lik büyümeyi yakala-
dık.İstihdam rekorları kırdık. Bu 
yılın ilk altı ayında tam 1 milyon 
200 bin insanımıza yeni istih-
dam sağladık. İhracatımızı rekor 
düzeyde arttırmaya başladık.
Yabancı yatırımcıların güvenini 
yeniden kazandık.Çok açık ifade 
ediyoruz ki, Türkiye, dünyanın 
en zor stres testinden başarı ile 
çıkmıştır. Emin olun bizim son 
bir yılda yaşadıklarımızı başka bir 
ülke yaşasaydı bir daha ayağa 
kalkamazdı.Ama biz dimdik 
ayaktayız. Böyle bir coğrafyada, 
en zor koşullar altında hiç kim-
senin yapamayacağını yaptık.
Ama rehavete kapılmayacağız. 
Yapacak daha çok işimiz, büyük 
hedeflerimiz var. 15 Temmuz 
sonrası toparlanma sürecini 
tamamladık. 
Şimdi yeni bir atılım sürecini 
başlatmamız gerekiyor. Ayağı-
mızdaki prangayı çözdük, şimdi 
koşma zamanı. Büyümede, is-
tihdamda, ihracatta yeni rekorlar 
kırmalıyız.
Vatandaşlarımızın refah seviyesi-
ni daha da arttırmalı, demokratik 
kazanımlarımızı güçlendirerek 

ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar 
için ortak akılla ve istişare içinde, 
yeni bir reform süreci başlat-
malıyız.Buradan yurt dışındaki 
dostlarımıza da sesleniyoruz.
Aldığı yaraları saran milletimiz, 
bu büyük demokrasi sınavının 
birinci yılında bütün dostlarını 
yanında görmeyi arzulamakta-
dır. 
Dostlarımızı iftira kampanyala-
rına değil, gerçeklere kulak ver-
meye, buna göre tavır almaya 
davet ediyoruz. 
FETÖ ile mücadelede dost ve 
müttefik devletlerin de destekle-
rini bekliyoruz.
Kaynağı ne olursa olsun darbe 
ve terör bir insanlık suçudur. 
Ancak birlikte çalışırsak daha iyi 
bir gelecek inşa edebiliriz.Bizler 
ülkemiz ve milletimiz için şimdi 
daha büyük bir azimle çalışacak 
ve Türkiye’yi büyük hedeflerine 
taşıyacağız.
Üzerine basarak bir kez daha 
ifade ediyoruz: Türkiye’nin sivil 
toplumu olarak, 15 Temmuz’u 
asla unutmayacağız, unutturma-
yacağız. Ülkemizin geleceğini 
inşa ederken yaşadıklarımızdan 
aldığımız dersler bize ışık olacak. 
Biz bu ülkenin geleceğinden 
umutluyuz. Gücümüz milli irade, 
hedefimiz büyük Türkiye.” 
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Vali Yaşar Karadeniz baş-
kanlığında düzenlenen “15 
Temmuz Şehitlerini Anma, 
Demokrasi ve Milli Birlik” 
günü etkinlik belirleme top-
lantısında Odamızı Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan temsil etti.

Şehitlik ziyaretiyle baş-
layacak olan hafta boyunca 
çeşitli etkinliklerle devam 
edecek programa destek ve-
receklerini kaydeden Yönetim 
Kurulu Başkanımız Arslan, 
“Şehitlerimize hak ettikleri 
vefayı göstereceğiz” dedi. 

Şehitlerimize vefa

15 Temmuz Şehitlerini 
Anma, Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü” 

etkinliklerinin ilimizde öne-
mine ve değerine uygun en 
kapsamlı şekilde yapılması 
için Vali Yaşar Karadeniz’in 
başkanlığında hazırlık toplan-
tısı yapıldı.
Valilik Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşen toplantıda Oda-
mızı Genel Sekreter Yardım-
cımız Adil Levent Baş temsil 
etti.

15 Temmuz’a 
hazırlık toplantıları

Arslan: “Şehitlerimize 
hak ettikleri vefayı göstereceğiz”
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Yönetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, 
“15 Temmuz Şehitlerini 

Anma, Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü” etkinlikleri kapsamında 
gerçekleştirilen şehitlik ziyare-
tine katıldı. 
Vali Yaşar Karadeniz başkanlı-
ğındaki heyetle birlikte Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Arslan, 
15 Temmuz 2016 gecesi İstan-

bul Boğaz Köprüsü’nde şehit 
düşen Taşköprülü hemşehri-
miz Mehmet Yılmaz’ın ailesini 
aynı gün ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Arslan, anma etkinlikleri kapsa-
mında Kastamonu Belediyesi 
tarafından Turhan Topçuoğlu 
Şehir Parkı’nda düzenlenen 
fotoğraf sergisi açılışına katıldı.

Şehitlerimizi andık
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Yönetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, 
“15 Temmuz Şehitlerini 

Anma, Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü” etkinlikleri kap-
samında düzenlenen bisiklet 
yarışlarının ödül törenine 
katıldı. Arslan, dereceye giren 
sporculara kupalarını verdi.

Arslan aynı gün Kastamonu 
Belediyesi tarafından açılışı 
yapılan 15 Temmuz’un sembol 
isimlerinden Ömer Halisde-
mir’in adının verildiği parkın 
açılış töreninde de yer aldı. 
Kahraman şehitlerimize Ce-
nab-ı Hak’tan rahmet niyaz 
ediyoruz.

Bisiklet yarışı ve park açılışı
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“Milli Birlik” yürüyüşüne katıldık
“15 Temmuz Şehitlerini Anma, 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 
etkinlikleri çerçevesinde Kışla 
Parkı ile Cumhuriyet Meydanı 
güzergahı arasında “Milli Birlik” 
yürüyüşüne katıldık. 

Milli Birlik yürüyüşün ardından 
program, Cumhuriyet Meyda-
nı’nda düzenlenen demokrasi 
nöbetine ile devam etti.
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26. Şeyh Şa’ban-ı Veli 
ve Kastamonu 
Evliyaları Anma 

Etkinlikleri Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un 
katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış 
töreninde Odamızı Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Ars-
lan, Yönetim Kurulu Sayman 
Üyemiz M. Feyyaz Pattabanoğ-
lu ve Meclis Başkan Yardım-
cımız Mehdi Yenikomşuoğlu 
temsil etti.
Başbakan Yardımcısı Kurtul-
muş açılışta yaptığı konuş-
mada “Şaban-ı Veli’yi anma 
etkinliklerinin Kültür Bakan-
lığının bünyesine alınması, 

hem de 2019 yılının UNESCO 
kapsamında Şeyh Şaban-ı Veli 
yılı olarak ilan edilmesi için 
yapılacak her türlü hizmette, 
hizmetkarınız olduğumu bir 
kere daha açıkça ilan etmek 
isterim” dedi.
Kastamonu’nun, Anadolu’nun 
ruhunu hala taşıyan ender şe-
hirlerden birisi olduğunun altını 
çizen Kurtulmuş, Kastamonu 
sınırları içerisinde girildiği an-
dan itibaren medeniyetin eski 
halinin görülebildiğini söyledi. 
Şeyh Şaban-ı Veli’nin hürme-
tine kente çok daha güzel hiz-
metler yapılması temennisinde 
bulundu.

Hedef 2019 UNESCO
26. Şeyh 
Şaban-ı 
Veli ve 
Kastamonu 
Evliyaları 
Anma 
Haftası
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“Kurumsallaşma ve 
etkin hizmet 
hedefimiz”

Oda Meclisimiz uyum 
içinde çalışmayı 
ve gündemindeki 
konuları sonuca 

ulaştırmayı sürdürüyor. 
Meclis Başkanımız Mehmet 

Pattaban yaptığı değerlendir-
mede, öncelikli gündemlerinin 
Odamızın kurumsallaşma sü-
recinin eksiksiz yürümesi ve bu 
sayede gelişen kalite anlayışı 
sayesinde üyelerimize verilen 
hizmeti etkin hale gelmesi 
olduğunu kaydetti.

Akreditasyon alınmasıyla 
birlikte Odamızın uluslararası 
düzeyde hizmet veren bir ku-
rum halini aldığını ifade eden 
Meclis Başkanımız Pattaban: 
“Yükseğe koyduğumuz, üye-
lerimize hizmet çıtamızı dü-
şürmemek, sürdürülebilir ve 
geliştirilebilir kılmak en önemli 
gündem konumuz. Bu konuda 
gerek personelimiz gerekse 
Meclis olarak ciddi bir çaba 
sarf ediyoruz” dedi.      

Meclis 
çalışmaları 
uyum 
içinde 
sürüyor
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En yüksek hibe bütçeli 
Avrupa Birliği projesi

Kastamonu Ticaret Borsası 
Ağaç ve Orman Ürünleri 
A.Ş.” faaliyette geçti

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Bilim Sanayi 
Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Doç. Dr. Hasan Ali Çiçek’in teş-
rifleriyle gerçekleştirilen “Kas-
tamonu Ticaret Borsası Ağaç 
ve Orman Ürünleri A.Ş.”nin 
açılış törenine katıldı.
Kastamonu Ticaret Borsası’nın 
Kastamonu Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (OSB) “Kaswo-
od” ismini verdiği endüstriyel 
orman ürünleri için ortak 
kullanım işleme tesisinin açılışı 
Bilim Sanayi veTeknoloji Bakan 
Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali 
Çiçek’in de katılımıyla gerçek-
leştirildi.
Açılış programında Odamızı 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan temsil etti.
Bakan Yardımcısı Hasan Ali 
Çiçek, açılıştaki konuşmasında, 

“Bu tesis, değişimin lokomotifi 
olacaktır. Bakanlık olarak biz bu 
projeye inandık. Sipariş veren 
firmalara doğrudan hammad-
de temin edilecektir. Masif 
ve lamine ahşap malzemeler 
üretilecektir. Yarı mamul ürün-
ler üzerindeki teknik işlemlerin 
yapılabilmesi için gereken 
hizmetler bu tesis sayesinde 
sunulacaktır. Ayrıca bu tesis 
kobilerimize teknik konularda 
ARGE, inovasyon, sermaye yö-
netimi ve rekabet konularında 
danışmanlık hizmeti verecek-
tir” dedi.

Kastamonu tarihindeki en yük-
sek hibe bütçeli Avrupa Birliği 
projesi olan Kaswood, 30 bin 
metrekare alan üzerinde 7 bin 
900 metrekare kapalı alanda 
yıllıkk 30 bin metreküp mamul 
üretecek. Tesiste üç vardiyada 
120 kişi istihdam edilecek.
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Vali Yaşar Karadeniz baş-
kanlığında çeşitli kesim-
lerden yetkililerin katıl-

dığı “Coğrafi İşaret Başvurusu 
Hazırlama Esasları” toplantısında 
Odamızı Yönetim Kurulu Başka-
nı Selçuk Arslan temsil etti.
Kastamonu’da 100’ün üzerinde 
coğrafi işaret alınabilecek ürün 
bulunduğunu ifade eden Vali 
Yaşar Karadeniz, “Bunlardan 
en azından bir kısmının coğrafi 
işaretlerinin alınması konusunda 
mutlaka ve mutlaka ayrıntılı bir 
çalışma yapılması gerekiyor” 
dedi.
Kastamonu’nun coğrafi işa-
ret listesinde yer alması için 

başvuru yapılacak Kastamo-
nu pastırması, çekme helva, 
siyez buğdayı, Tosya bıçkısı, 
Kastamonu tiridi, susamsız 
simit, Kastamonu kestane balı 
ürünlerinin her biri için ayrı ayrı 
çalışma yapacak komisyon 
üyeleri belirlendi. 
Toplantıya, Belediye Başkan 
Vekili Eşraf Can, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürü Cafer 
Açıkel, Yönetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, Coğrafi 
İşaretler Dairesi Başkanlığı 
Sınai Mülkiyet Uzman Yardım-
cısı Merve Yılmazbilen ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilci-
leri katıldı.

Yönetim Kurulu 
Başkanımız 
Selçuk ARSLAN, 
Valimiz Sayın 
Yaşar KARADENİZ 
başkanlığında 
gerçekleştirilen, 
“Coğrafi İşaretli ve 
Tescil Aşamasındaki 
Ürünler” bilgilendirme 
toplantısına katıldı.

“Coğrafi İşaret” atağı
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BAKAP, BAKAP, BAKAP
Müşterek 
Meslek 
Komiteleri 
Toplantısı

İlimizin kalkınma ve gelişme gün-
demine ev sahipliği yaptığımız 
toplantıda TOBB çatısı altındaki 
odaların ve borsanın temsilcile-
rince masaya yatırıldı.
Öncelikli hedef olarak “Batı 
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi”nin hayata geçirilmesi 
gerekliliğini öne çıktı.
 TOBB’a bağlı ilimizdeki meslek 
odalarının “Müşterek Meslek Ko-
miteleri” toplantısına ev sahipliği 
yaptık. Penbe Han’da yapılan ifta-
rın ardından gerçekleşen toplan-
tıya Kastamonu, Taşköprü, Tosya, 
İnebolu Ticaret ve Sanayi Odaları 
ile Kastamonu Ticaret Borsası 
yetkilileri katıldılar ve görüşlerini 
aktardılar. TAŞIKO Başkanı Ahmet 
Sarıahmetoğlu da toplantıda 
görüşlerini açıkladı.

Meclis Başkanımız 
Mehmet Pattaban
Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Meclis Başkanımız Mehmet 
Pattaban, “Her ilde olduğu gibi 
Kastamonu ilinde ve ilçelerinde de 
lokomotif ve bir itici güç haline ge-
len odalarımız, bölgemizin ticareti-
ne, ekonomisine, iç dinamiklerine 
katkı ve yön veren aktörlerden biri 
haline gelmiştir” değerlendirme-
sinde bulundu ve işbirliği içinde 
ilimizin sorunlarına çözüm yolları 
aramayı hedeflediklerini kaydetti.

Dosya
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Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan
Bir toplumun en güçlü yanının 
sivil toplum örgütleri olması 
gerektiğini kaydeden Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Arslan, 
iş dünyası temsilcilerinin daha 
önceki yıllarda dile getirdikleri 
taleplerin zaman içinde gerçek-
leştiğini kaydederek, günümüzde 
öncelikli hedefin BAKAP olması 
gerektiğini ifade etti.
Arslan şöyle konuştu: 
“BAKAP’ı bir türlü yoluna koya-
madık. Bu sene de temenni de 
bulunuyoruz, toplantı vesilesiyle 
hükümetimize ve bürokratlarımı-
za. GAP, DAP, DOKAP, KOP gibi 
Kalkınma Bakanlığı’nın projeleri 
var. Biz de Batı Karadeniz Pro-
jesi Bölge Kalkınma İdaresi adı 
altında BAKAP’ı talep ediyoruz. 
Çankırı, Kastamonu, Sinop, 
Karabük, Bartın ve Zonguldak’ın 
kaderi yaklaşık aynı. Kalkınma Ba-
kanlığı çalışmalarını diğer illerde 
yapıyorlar. BAKAP’ı almamızın 
en büyük nedeni iyi miktarda 
ödenek gelmesi ve her yıl deği-
şen eylem planlarının olmasıdır. 
Turizmle ilgili çalışmalarımız 
olurken, Çankırı’yla ilgili başka bir 
proje gündeme gelebilir. BAKAP 
konusunu özellikle vurgulamak 
istiyorum.”
İlimizin teşvikte 5. Bölge’ye alın-
masını, bu sayede OSB yatırımla-
rının 6. Bölge teşviklerinden ya-
rarlanacağının altını çizen Arslan, 
ilçe yollarına da konuşmasında 
dikkat çekti. 
Arslan ekonomi ile ilgili ise şu 
değerlendirmede bulundu: 
“Ekonomiyi canlandırmak eli-
mizde. Zor günlerden geçiyoruz. 
En büyük isteğimiz işlerimizin 
hemen açılmasıdır. Ekonomik 

sıkıntılar giderilmelidir. 
Faiz politikaları gözden geçirilme-
lidir. Bankalarda yüksek faiz politi-
kası var. Sanayicimiz ve esnafımız 
yüksek faizlerden rahatsız . Yüzde 
15 ile yüzde 20 arasında faiz ger-
çekleşmekte. Senelik yüzde 20’e 
yakın faiz yüksektir. Sanayici de 
esnaf da faizin altından kalkamaz. 
Yüksek faizler bankayla işi olma-
yanı da dolaylı olarak etkiliyor. 
Mevduat faizleri de çok yüksek. 
Kamunun parasına kamu banka-
sı yüzde 14 buçuk faiz verdi ve 
bu yanlış. Yüzde 14 buçuk faiz 
Türkiye’de yüksek. Fabrika sahibi 
fabrikasını satıp bankaya yatırsa 
faizden iyi. Yüzde 14 buçuk faiz 
ne demek? 
Sanayicinin kredisiz iş yapma 
imkanı yok. Türkiye’de herkesin 
sermayesi çok yüksek değil. 
Faiz politikamız yeniden gözden 
geçirilmelidir. Milli kurtuluş, milli 
mücadeledir. Faizler düşmez-
se, enflasyon da düşmez. Faiz 
politikasının gözden geçirilmesi 
hepimize düşen görevdir. Banka-
ların kar marjları çok yüksek.”
Arslan, istihdam üzerine de şu 
değerlendirmede bulundu:
 “Üstümüzdeki istihdam yükleri 
ağır. Asgari ücretlerin artmasıyla 
istihdam yükleri daha da arttı. As-
gari ücret çok pahalı değil, ancak 
asgari ücretin üzerindeki yükler 
çok. Bin 500 TL alan işçi mem-
nun değil, 2 bin ile 2 bin 500 TL 
veren işveren memnun değil. 
Rakam yükseldikçe farklı boyutlar 
kazanılıyor. İşçimizin cebine 3 bin 
TL girerken, işverenimizin cebin-
den 5 bin TL para çıkıyor. Bunun-
la mücadele etmek kolay değil. 
Sorunlarımızı hükümete ileti-
yoruz. Bizler yapıcı insanlarız, 
ülkemize sadık insanlarız. Tüc-
car, esnaf, sanayici olmak kolay 
değil.” 
Arslan konuşmasının son bölü-
münde ise çağrı merkezi konusu-
na değindi: 
“Kastamonu’nun bir sorunu var: 
Çağrı merkezi. Yaklaşık 7 sene-

den beri Kastamonu’da kurulması 
planlanan çağrı merkezi halen 
kurulamadı. İstanbul’daki büyü-
ğümüz Hasan Çolakoğlu Kasta-
monu’da çağrı merkezi kurulması 
için söz verdiler ve şahit olduk. 
Belediye Başkanımızla da konu-
şuldu. Yer konusu sorundu, yer 
konusu çözüldü. Ama somut bir 
adım atılmadı. Kısa dönemde çok 
önemli. Samsun’da 5 ve 6. kuru-
luyor. İlimiz çok müsait. Sıcağı 
sıcağına gündeme gelmelidir.

Kastamonu Ticaret Borsası 
Başkanı Sedat İşeri
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan 
Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı 
Sedat İşeri şunları şöyledi: 
“Ticarette çok zor günler geçiyo-
ruz. Dostlar alışverişte görünüyor. 
Ortada para yok. Faizler her geçen 
gün yükseliyor. Yeni istihdam yaratın 
diyerek baskı altındayız. Hükümettin 
asgari ücretten vergi yükünü kal-
dırması lazım. Asgari ücretten vergi 
yükü kalksın o zaman ne kadar çok 
istihdam sağlanacak. 
Yol insanın vücudundaki kan damar-
ları gibi çok önemlidir. Şükretmeliyiz 
havaalanımız açıldı. Ilgaz Tüneli 
açıldı. Ilgaz Dağı’nın bir tarafından bir 
tarafına gidiyoruz. İnebolu limanını 
da bitirirsek Ankara için en iyi liman 
olacağız. Bizlerin oksijeni kâr elde 
etmek, para kazanmaktır. Bir tane 
musluğu İstanbul’dan getiriyorlar. Bu 
yanlıştır. Alışverişler Kastamonu’da 
yapılmalıdır. 
Tosya’nın yolunu bir türlü yaptırama-
dık. Karayolları Bölge Müdürümüz 
vardı, ‘bana izin verseler yarım saate 
indiririm Tosya yolunu’ demişti. Tos-
ya yolu bizim için hayati bir konu 
ama kimse anlamıyor. Tosya yolu-
nun üstünde durmamız lazım.”
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Tosya Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Metin Ekşi
Tosya Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Metin Ekşi ise yaptığı 
konuşmada şunları kaydetti: 
“Tosya’da kıpırdamalar var. Tünel 
açıldı işlerimiz için iyi ama mesa-
fe olarak uzak. 
Tünelden gelişimiz 105 kilomet-
reyi buluyor. İnebolu Limanı’nın 
yapılmasıyla yolumuza ivedilikle 
çözüm bulmalıyız. 
Organize Sanayi Bölgemizde 
yapılaşma yüzde 85’i buldu. 
Tosya’da ciddi bir işçi açığımız 
var. Hatay’da Suriye’den gelen 
göçmenleri Tosya’ya getirmeye 
çalışıyorlar. 
Organize sanayimizin içinde 
Kastamonu’da 33 firma ihracat 
yapıyordu. 18 firma ise Tosya’day-
dı. İnebolu Limanı faaliyete geçti-
ğinde bizim için daha iyi olacak. 
Tosya için tren yolu istiyoruz.
Tren yolu sapağımız var. 230 
kilometrede tren yoluna kavuşa-
bilecek. 
Tren yolunu ihracat için istiyo-
ruz. Kastamonu’dan İran’a, Irak’a 
ihracat var. MDF ve sunta ihracatı 
oluyor. 
Tren yolunu yapalım, para Tos-
ya’da kalsın. 
Herkes şehrinden talep ediyor, 
bizde de tren yolunda yoğunlaş-
manın daha iyi olacağına inanı-
yorum.”

TOBB Kastamonu 
Akademisyen Danışmanı 
Tolga Ulusoy
TOBB Kastamonu Akademisyen Da-
nışmanı Doç. Dr. Tolga Ulusoy şunları 
söyledi: “81 ile 81 Akademik Danışman 
Projesi kapsamında Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Kasta-
monu ilini temsilen görevlendirildim. 
Bu görevlendirilmenin öncesinde 
değerli odalarımızın görüşleri alındı. 
Başkanlarımızın önermeleri ile bu 
görevi ben almış bulunmaktayım. Rifat 
başkanımızla devamlı görüşüyoruz 
ve bize Kastamonu’nun çok önemli 
olduğunu da söyledi. ‘Ben Kastamo-
nu’yu çok seviyorum, Kastamonu’nun 
bir şeyleri başarması için de büyük 
bir istek duyuyorum. TOBB olarak 
biz Kastamonu’da yapılacak olan her 
projeye de varız’ dedi. Bunun sözünü 
de aldık. Biz de yaptığımız çalışmaları 
akademik bir gözle bunu kendilerine 
iletiyoruz. Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı’nın da tam desteğini 
almış bulunmaktayız. Bununla ilgili 
olarak da sadece toplantı yaparak 
ve bu toplantıların sonucunda da bir 
sonuç bildirgesi yayınlayarak, yani her 
şeyi havada bırakarak, bir şeyin peşini 
bırakıyoruz. Biz bunu akademisyenler 
olarak yapıyoruz. Dışarıdan gelen 
misafirlerimizle aynı şekilde çalıştaylar 
yapılıyor, çalıştayların sonucunda 
sizlere sadece tavsiye veriliyor. Bunu 
Rifat başkanıma da söyledim ve 
bu tavsiyelerin peşine düşülmüyor. 
Sizlerin ilk atması gereken adımın 
ne olduğu söylenmiyor veya gerekli 
destek verilemiyor. Bu manada ben 
TOBB Başkanımızdan gerekli sözü de 
aldım. Bunun da takipçisi olacağım. 
Ramazan ayından sonra da odalarımı-
zı tek tek gezerek ciddi mana da işlerin 
peşinde koşarak ve bir fahri hemşeh-
riniz olarak sizlere yardımcı olmaktan 
büyük onur ve gurur da duyacağım.”

TAŞIKO Başkanı 
Ahmet Sarıahmetoğlu
Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar 
Kooperatifi (TAŞIKO) Başkanı Ah-
met Sarıahmetoğlu şöyle konuş-
tu: “Tren yolunun Kastamonu’ya, 
Tosya’ya gelmesine asla karşı 
değilim. Ulaşımın olduğu yerde 
sanayi kuruluşları da çoğalacak-
tır. Demiryolu gelse şahsım ve 
teşkilatım olarak memnuniyet 
duyacağım. Parmakla sayılı olan 
sanayi kuruluşları daha fazla 
çoğalacaktır. İnebolu Limanı’nın 
özelleşmesinin durdurulduğu 
ve iptal edildiğiyle ilgili duyum-
larımız var. Küre’deki Cengiz 
İnşaat’ın müdürüyle görüştüm. 
Özelleştirmenin iptal edildiği ve 
İnebolu Limanı’nın durduruldu-
ğunu söyledi. İhracatta İnebo-
lu’nun hareketleneceğine inanı-
yorum.”

İnebolu Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Şakir İşeri
İnebolu Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Şakir İşeri, İnebolu 
Limanı Özelleştirme projesinin 
iptal edildiğinin söylendiğini 
belirterek “Çok da bu işten mutlu 
değilim, bence ne yazık ki iki üç 
sene bir zamanı kaybettik. Ben 
hep şunu söylemiştim, İnebolu 
limanı bir an önce özelleştirilmeli, 
çünkü sağımızda ve solumuzda 
rakipler var, bir İnebolulu olarak 
şunu söylüyorum, sağımızda 
solumuzda Filyos var, onun 
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ilerisinde yine Taşyapı’nın yaptığı 
bir liman projesi var. Ne yazık ki 
açılan davalar sonucunda ben de 
İnebolu Limanı’nın iptal edildiğini 
duydum. İyi mi oldu bence hayır, 
sonuçta Cengiz İnşaat gibi bir 
yatırımcıyı şu an ülkede bulabilir 
miyiz tekrar bunu düşünmek 
lazım. Sonuçta Etibakır, İnebo-
lu Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
üyesi, bu limanı işletmek bence 
onlara yakışırdı, yapacakları proje 
de gayet sağlam ve mantıklı bir 
proje idi. Ama şu anda her şey 
muhallakta kaldı. İnşallah bu so-
nuç İnebolu-Kastamonu yolunun 
yapımını etkilemez. İnebolu-Kas-
tamonu yapımı ilçemizin yüzyıllık 
rüyası idi. Bu projenin de etkilen-
memesini istiyoruz” dedi.

KATSO Disiplin Kurulu Başkanı 
Hakkı Güngör
Odamız Disiplin Kurulu Başkanı 
Hakkı Güngör ise yaptığı konuş-
mada eğitim sektörünün gele-
ceğine dikkat çekti ve “Eğitim 
sektöründe de Kastamonu’da 
çok işler yapmalıyız. Eskiden 
Endüstri Meslek Lisesine torpil 
ile giriliyordu. Endüstri Meslek’te 
okumak kıskanılarak bakılıyordu. 
Bunların hepsi yitirildi. Sermaye-
niz varsa özel okul yapın. Öğrenci 
başına devlet 4 bin liraya yakın 
ücret ödüyor” dedi.

Yönetim Kurulu Üyemiz 
Feyyaz Pattabanoğlu
“Ben her şeyin başında bir defa 
sonsuz şükretmemiz gerektiği 

kanaatindeyim. Mutlaka sıkıntıla-
rımız var, ekonomik, şahsi olarak 
sıkıntılarımız var ama dünyadaki 
diğer sıkıntılara, çevre ülkeleri-
mizdeki diğer sıkıntılara baktığı-
mız zaman şükretmemiz gereken 
çok şey var. Mutlaka düzelmesini 
istediğimiz çok şey var, ama eko-
nomik ve sosyal anlamda çok yol 
kat ettik, İnşallah daha da iyiye 
gideceğiz, karamsar olmanın hiç 
bir şeye faydası yok, ümitli olma-
mız gerekiyor, ekonomik anlam-
da şu anda piyasalarda nakit sı-
kıntısı yaşanıyor, bunu görüyoruz, 
bunun içinde biraz daha temkinli 
ayağımızı yere basarak gitmemiz 
gerektiği kanaatindeyim, üretim-
den çok tüketime önem veren bir 
toplum haline geldik. Bu nokta-
da da biraz daha toplum olarak 
eğitilmemiz gerekiyor. Toplum 
olarak çok üretmemiz gerekiyor, 
bu nokta da Kastamonu olarak 
Tosya’yı gıpta ile izliyoruz. Bu 
konuda çok büyük yol kat ettiler. 
İnşallah Tosya’dan başlayarak 
Kastamonu bu üretim konusun-
da daha iyi noktalara gider.

KATSO Üyesi 
Cömert Selvi
“2016 yılında bu tarafa baktığı-
mızda şükretmemiz gerekiyor, 
hem uluslararası, hem iç piyasa-
da geçirdiğimiz bir sürü olaylar 
neticesinde yine de dimdik 
ayaktayız ve yolumuza da devam 
ediyoruz. Kastamonu’da da baktı-
ğımızda cesaretle atılmış adımlar 
var, cesaretle yapılan girişimler 
var, bunları da takdirle karşılıyo-
ruz. 
Turizm sektöründen de bahse-
dersek, öncelikle Kastamonu’da 
büyük bir yatırım var, konaklar 
açısından büyük bir gelişme var, 
fakat Taşköprü’de bulunan Pom-
peiopolis Antik Kentinin çalışma-

larının bu güne kadar da çok hızlı 
gitmediğini düşünüyorum. Orada 
müthiş bir yeraltı mirasımız var. 
Orada bütün dünyanın, bütün 
Türkiye’nin dikkatini çekecek 
yeraltı madenimiz var, bu konuda 
her sene yaz döneminde Pom-
peiopolis Antik Kent’te çalışmalar 
başladığını duyuyoruz, fakat 1 
ay 1,5 ay sonra da bu bölgede 
çalışmanın sona erdiğini görüyo-
ruz, bunun daha çok çalışmalarla 
bitirilmesini bir an önce istiyoruz. 
Turizmde restore edilen konaklar 
ilimize ivme kazandırıyor, fakat 
görüyoruz ki olmuyor, bir şeyler 
daha yapmamız gerekiyor, bir 
yerlerde daha eksikliklerimiz var, 
Kastamonu’da turizmden en iyi 
şekilde yararlanmak için ekstra 
bir şeyler daha yapmamız lazım, 
Safranbolu varken biz konak-
larımızla lider olamıyoruz. O 
zaman bir adım daha atmamız 
gerekiyor. Bu antik kentin orta-
ya çıkması ile beraber sadece 
Türkiye değil, dünyada da birçok 
turisti Kastamonu’ya çekebilece-
ğimizi düşünüyorum. Bu konuda 
tüm herkese de görev düşüyor. 
Taşköprü’deki antik kente daha 
çok ağırlık vermeliyiz” dedi.

KASTOD Başkanı ve 
Meclis Üyemiz 
Serkan Mütevelli
“Kastamonu merkezinde yapıla-
cak Turizm Meslek Lisesi bizim 
ve Kastamonu’nun ara eleman 
ihtiyacını ciddi manada karşıla-
yacaktır. Taşköprü’deki Pompe-
iopolis bizim gerçekten sadece 
Kastamonu için değil, Türkiye 
için büyük önem arz eden antik 
kentimiz. Burada tarihini milattan 
önce 5 binlere dayandırabiliyo-
ruz. Bu varlık bizim için korunma-
sı ve ilimiz için de çok önemli bir 
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kültürel varlık, Turizmimize de çok 
katkı sağlayacak bir meta, burası-
nı turizme kazandırmalıyız. 
Turizm, Kastamonu’da yükselen 
bir değer, biz de bunu artırarak 
devam ettirmek istiyoruz. Bu 
konuda da tüm herkese büyük 
görevler düşüyor. Kastamonu 
konakları Belediye başkanlığımı-
zın katkılarıyla ayağa kaldırılıp, 
hayata kazandırılıyor, bu konak-
ların sadece konaklama ihtiya-
cını giderecek şekilde değil bir 
sosyal donatı merkezleri halinde 
de düşünülmesi gerektiğini 
düşünüyoruz, her konak konak-
lamaya uygun da olmayabiliyor. 
Bu konaklarımızı farklı şekillerde 
kullanmayı da düşünmeliyiz, bu 
konuda turistleri daha çok ilimize 
çekeceğimizi de düşünüyorum.”

Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcımız 
Doğan Ünlü 
“Yaklaşık 3 yıldan beri BAKAP 
projemiz var, bununla ilgili 
yaklaşık 17 sivil toplum örgütü-
nün birlikte olduğu bir çalışma 
da gerçekleştirdik. Bu çalışma-
lar zaman zaman yarıda kaldı. 
Başbakanımız, bakanımız değişti, 
siyasilerimizle de sürekli top-
lantılar yaptık. Fakat bir noktaya 
kadar geldik derken en son 81 ve 
82 bölgesinde altı yılı kapsayan 
bu BAKAP’la ilgili geldiğimiz son 
konumda KUZKA üzerinden bir 
katkı sağlayabildik, bence bu da 
yeterli olmadı. Trabzon’a gidip 
geri dönerken yol üzerinde DO-
KAP’ın binasını gördüğümüzde 
Kastamonu’da böyle bir binanın 
olmaması da bizleri üzdü. Bunla-
rın üzerinde çalışmalarımız biraz 
yetersiz kalıyor diye düşünüyo-
rum. Hem siyasi ayağında, hem 
sivil toplum örgütleri ayağında 

BAKAP’la ilgili işi daha sağlam 
tutmamız gerektiğini düşünüyo-
rum. 
Yine Tosya yolunu sürekli günde-
me getiriyoruz, daha rantabl hale 
getirilmesi ile ilgili çalışıyoruz. 
Tosya yolunun da bir an önce 
bitirilmesi lazım. Bu konuda da 
geç kalındı. Yine Karadeniz Sahil 
Yolu’nun da bir an önce bitirilme-
si lazım, bu yolun yapılması da 
ilimiz için her konuda, ekonomik 
konuda çok faydalı olacak. Bu 
yolun yapılmasına da yoğunlaş-
mamız lazım. ”

Meclis Üyemiz 
Feza Tiryaki
“Sivil toplum ruhuna inanmış biri-
si olarak 10’dan fazla sivil toplum 
örgütünde görevliyim, en büyük 
gurur duyduğum da Kastamo-
nu Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
görev almaktı. Bu bana çok şey 
kattı ama çok sorumluluklar da 
veriyor. 
Şimdi burada söylenen her şeyin 
altına da imza atarım, hepsi de 
çok doğru sözler, çok yerinde 
ifadeler. 
Kastamonu’da yol ulaşımı olarak 
çok gerilerdeyiz. 
Havalimanımız gerçekleşti, lima-
nımızın ne olduğunu hala konu-
şuyoruz, ileri geri adım atıyoruz. 
Demiryolumuz hiç yok. Karayolu 
ise çok daha zayıf. 
Burada sağlık konusu hiç konu-
şulmadı, sağlık konusunda da 
eksikliklerimiz var. 
Son söz olarak da bizler biz 
olalım körler sağırlar birbirimizi 
ağırlamayalım, bu konuşmaları 
burada yapıyoruz ama buraya 
gelen bakan, devlet büyüğü, mil-
letvekili, başbakan, cumhurbaş-
kanı yanında sesimizi maalesef 

çok fazla yükseltmiyoruz. 
Diğer illerde yukarıda saydık-
larımızı yakaladıklarında ve 
gördüklerinde nasıl çok talep-
lerde bulunduklarını görüyor ve 
duyuyoruz. 
Bizler çok mazlum insanlarız. Ben 
istiyorum ki taleplerimiz karşısın-
da daha çok gür ses çıkaralım, 
daha çok isteklerimizi yaptıralım. 
Kastamonu’ya gelenler de 
bilsinler ki, burayı zaten 80 yıldır 
herkes ihmal etmiş, biz burada 
bir şeyler yapmak zorundayız 
diye bize mazeretsiz gelsinler. 
Tarihsel olarak, kültür olarak, coğ-
rafya olarak ve ekonomik olarak 
da hak ediyoruz. Çünkü Kasta-
monu şu anda verilen hizmetlerin 
çok daha fazlasını hak ediyor”. 
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Girişimcilik kurslarımız sürüyor

Sertifikalar 
sahiplerini 
buldu

İŞKUR İl Müdürlüğü ve KOS-
GEB İl Müdürlüğü işbirliğinde 
düzenlediğimiz girişimcilik 
kurslarını başarıyla sürdürüyo-
ruz. 
Haziran ayında sona eren kur-
sumuzda sertifikalarını almaya 
hak kazanan kursiyerlere bel-
gelerini tören eşliğinde verdik. 
Odamızda düzenlediğimiz 
törene Vali Yardımcısı Kerem 
Süleyman Yüksel, Yönetim Ku-

rulu Başkanımız Selçuk Arslan, 
Meclis Başkanımız Mehmet 
Pattaban, İŞKUR İl Müdürü 
Dilek Şehnaz Aşıcı ve KOSGEB 
İl Müdürü Nevzat Erol katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan yaptığı konuş-
mada girişimci adaylarına kura-
cakları işlerinde başarı dilekle-
rini sundu ve ticari hayatlarında 
KATSO olarak yanlarında 
olacaklarını belirtti.
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Arslan “Başkanvekilliği” görevini sürdürüyor

Kastamonu Organize 
Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 
2’inci Olağan Genel Ku-
rulu gerçekleştirildi. 

OSB hizmet binasında gerçek-
leştirilen genel kurul toplantısı 
divan kurulu seçimi ve divana 
tutanakları imzalama yetkisi 
verilmesi ile başladı. Saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile devam eden 
genel kurulda OSB’nin mevcut 
teşkilat yapısının devam edip 
etmemesi görüşülerek karara 
bağlandı. OSB’de faaliyet gös-

teren sanayicilerin görüşleri 
dinlendikten sonra kapalı zarf 
usulüne göre yapılan seçimde 
OSB’de üretim yapan fabrika 
sahipleri sandık başına gitti.
Çıkan sonuca göre Kastamonu 
OSB Müteşebbis Heyeti İl Özel 
İdaresi’nden 4, KATSO’dan 3 
ve 8 sanayiciden oluşacak. Vali 
Yaşar Karadeniz’in başkanlığını 
yürüteceği 5 isimden oluşacak 
yönetim kurulunda başkanve-
killiği görevini Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan yapacak. 

Sempozyum açılışı
Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş’un Kastamo-
nu temasları kapsamında katıl-
dığı Uluslararası Şeyh Şaban-ı 
Veli Sempozyumu’nun açılış 
programına Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan ile Yö-

netim Kurulu Üyemiz M. Feyyaz 
Pattabanoğlu da katıldı.
Arslan, açılış programının biti-
minde Başbakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Numan Kurtulmuş’a yöresel 
ürünlerden oluşan Odamızın 
hediyesini sundu.

Kastamonu 
OSB 2’inci 
Olağan 
Genel Kurulu
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından inşaatı üstle-
nilen Devrekani Meslek Yüksek 
Okulu binası öğretime hazır hale 
geliyor.
Devrekani Belediye Başkanı 
Mümtaz Aliusaoğlu ve TOBB 

İnşaat Uygulama Müdürü Haluk 
Altuntaş inşaatın tamamlanması 
ve hizmete açılması çalışmala-
rıyla ilgili ziyarette bulundukları 
Odamızda, Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Selçuk Arslan ile görüş 
alışverişinde bulundular. 

Eğitime açılma aşama-
sına gelen Devrekani 
Meslek Yüksek Okulu 
(MYO) binasında çeşitli 

kurum ve kuruluşlardan yetkili-
ler incelemede bulundu.
Kastamonu Üniversitesi, TOBB, 
Devrekani Kaymakamlığı, Dev-
rekani Belediyesi, Devrekani 
MYO Müdürlüğü yetkilileri ile 
birlikte Odamızı temsil eden 

Yönetim Kurulu Muhasip Üye-
miz M. Feyyaz Pattabanoğlu, 
Odamızın akademik danışmanı 
Doç. Dr. Tolga Ulusoy inşaatın 
son halini gördüler.
Yeni yapılan MYO binasının 
çevre düzenlemesi ve diğer 
eksikleri konusunda istişare-
lerde bulunan heyet, eksiklerin 
bir an önce tamamlanması için 
gayret sarf edileceğini açıkladı. 

Devrekani MYO tamamlandı

Devrekani MYO’da inceleme
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Zonguldak Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcık-

lıoğlu’nun teşrifiyle düzenlediği 
Zonguldak Ekonomi Zirvesi’n-
de Odamızı Meclis Başkanımız 
Mehmet Pattaban temsil etti.

Meclis Başkanımız Pattaban 

ve Devrekani Belediye Başkanı 
Mümtaz Aliustaoğlu toplantı 
bitiminde TOBB Başkanı M.Ri-
fat Hisarcıklıoğlu ile Devrekani 
İlçesinde TOBB tarafından 
yapımı üstlenilen Devrekani 
Meslek Yüksekokulu binası ile 
ilgili bir görüşme gerçekleştir-
diler.

Zonguldak ekonomi zirvesi
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Kastamonu Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (OSB) Mayıs ayı 
yönetim kurulu toplantısı Oda-
mızda yapıldı.

Vali Yaşar Karadeniz başkanlığın-
da gerçekleşen yönetim kurulu 
toplantısında gündemdeki konu-
lar görüşülerek karara bağlandı.

OSB toplantısına ev sahipliği yaptık
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Ortak projede işbirliği

Kastamonu Açık Ceza 
İnfaz Kurumu’nda kalan 
hükümlülerin infazları-
nın tamamlanmasının 

ardından üretime katılmalarını 
amaçlayan girişimcilik kursu 
başarıyla tamamlandı.
Odamız, Kastamonu Cezaevi, 
KOSGEB ve İŞKUR İl Müdür-
lüğü işbirliğinde düzenlenen 
girişimcilik kursu sonucunda 
100 tutuklu ve hükümlü sertifi-
ka aldı.
Sertifika töreni Kastamonu 
Cezaevi’nde düzenlenen iftar 
yemeğinin ardından gerçekleş-
tirildi.  
 Adalet Bakanlığı’nın çağdaş 
infaz sistemi ile tutuklu ve 
hükümlülerin topluma kazan-
dırılması noktasında örnek ça-
lışmalar yaptığını ve bunun en 
güzel örneğini bugün burada 
yaşadıklarını dile getiren Kas-

tamonu Açık ve Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu Müdürü Ahmet 
Çalışkan, “Bugün buraya hem 
geleneksel olarak düzenlemiş 
olduğumuz iftar soframızda 
buluştuk hem de 29 Mayıs 
tarihinde Kastamonu Ticaret ve 
Sanayi Odası, İŞKUR ve Ce-
zaevi arasında imzalanan 3’lü 
protokol gereği kursta başarılı 
olan 100 tutuklu ve hüküm-
lümüze girişimcilik sertifikası 
dağıtımını gerçekleştirdik. 
Amacımız çağdaş infaz anlayışı 
içerisinde hükümlü ve tutuk-
lulara cezalarını infaz ettirirken 
topluma faydalı bir birey olarak 
dönmelerini sağlamak, iş ve 
meslek sahibi yapmaktır. Bu 
amaçla belirli zamanlarda kuru-
mumuzda iş ve meslek kursları 
açmaktayız. Açmış olduğumuz 
kurslar, hükümlülerimizin aldığı 
sertifikalar ile kendilerine ve 

Cezaevi ve 
İŞKUR ile ortak 
projede işbirliği 
yaptık

100 tutuklu 
ve hükümlü 
girişimcilik 
sertifikası aldı
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ailelerine maddi imkân sağla-
yacak işletmeler kurmalarını 
sağlayacaktır” dedi.
C.Başsavcısı Kantarcı: 
“Takdire değer bir çalışmadır”
Kastamonu Cumhuriyet Baş-
savcısı Bülent Kantarcı ise iftar 
sofrasında hükümlü ve tutuklu-
larla iftar etmenin mutluluğunu 
yaşadıklarını söyledi. Ramazan 
ayının sabır ayı olduğunu, sabrı 
ise en iyi cezaevlerinde olanla-
rın bildiğini belirten Cumhuri-
yet Başsavcısı Bülent Kantarcı: 
“Hükümlü ve tutuklularımıza 
verilen belgeler sadece küçük 
bir belge gibi görünür ancak 
infaz sonrasında hükümlüle-
rimizin hayata kazandırılması, 
eşiyle, ailesiyle geçim sağlaya-
cağı bir gelir kapısı oluşturul-
ması anlamında takdire değer 
bir çalışmadır. Bu anlamda bu 

törenin hazırlanmasında emeği 
geçen herkese teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.
Konuşmalar sonrasında tutuk-
lu ve hükümlülere sertifikaları 
dağıtıldı. Açık ve Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu Müdürü Ah-
met Çalışkan ev sahipliğinde 
düzenlenen iftar ve sertifika 
dağıtım törenine Vali Yardım-
cısı Şenol Kaya, Cumhuriyet 
Başsavcısı Bülent Kantarcı, 
Oda Başkanımız Selçuk Ars-
lan, İl Emniyet Müdürü Metin 
Turgay Karabulak, İl Jandarma 
Komutanı Jandarma Albay Ya-
vuz Selim Kapancı, İl Müftüsü 
Osman Aydın, İŞKUR Müdürü 
Dilek Şehnaz Aşıcı, Ticaret Bor-
sası Üyesi Ömer Gülamoğlu, 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Erkan Yılmaz başta olmak üze-
re çok sayıda davetli, hükümlü 
ve tutuklular katıldı.
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Arslan’dan MYK çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) iştiraki olan 
MEYBEM A.Ş. işbirliğiy-
le gerçekleştirdiğimiz 

“Mesleki Yeterlilik Belgesi” (MYK) 
sınavlarında başarılı olanlara 
belgelerini verdik.
MYK belgelendirmesi zorunlu 
48 meslek dalı için firmalarımızın 
talebine istinaden yeterlilik sı-
navlarını yapmayı sürdürüyoruz. 
Ahşap kalıp ve betonarme dal-
larında faaliyet gösteren vatan-
daşların Seviye 3 MYK belgeleri 
Odamızda düzenlenen törenle 
Yönetim Kurulu Başkanımız Sel-
çuk Arslan tarafından verildi.
48 iş kolu için Mesleki Yeterli-
lik belgesi (MYB) zorunluluğu 
getirildiğini hatırlatan Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan, belge 
almaya hak kazananlara belge-
lerinin dağıtıldığı törende yaptığı 
konuşmada, Kastamonu’da bu 
belgeyi alması gereken 5 bin 
kişi olduğunu vurguladı. Ars-
lan, “Çağrımız tüm firmalara ve 
tehlikeli, çok tehlikeli işler başta 

olmak üzere tüm çalışanlaradır. 
Gelin, sınav başvurunuzu yapın, 
belgenizi alın. Firmalarımızda, 
çalışanlarını belgelendirsinler, 
üstelik olası bir denetimde belge 
sahibi olmayan bir kişiyi çalıştı-
rana aylık kişi başı 500 TL idari 
para cezası uygulanıyor” dedi.

“Yeterlilik sınavı 
Odamızca yapılıyor”

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından 
belirlenen tehlikeli ve çok tehli-
keli mesleklerde çalışanların ve 
çalışmak isteyenlerin mesleki 
yeterlilik belgesi almaları zorunlu 
hale gelmişti.
MYK belgelendirmesi zorunlu 
meslek dalları için firmalarımızın 
talebine istinaden yeterlilik sınav-
ları Kastamonu Ticaret ve Sanayi 
Odası tarafından yapılacaktır. 
MYK belgelendirmesi zorunlu 
mesleklere http://www.myk.gov.tr 
adresinden ulaşabilir.

Mesleki yeterlilik 
belgeleri verildi
Arslan: “Çağrımız 
tüm firmalara 
ve tehlikeli, çok 
tehlikeli işler başta 
olmak üzere tüm 
çalışanlaradır.”
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Turizmde yol haritasına odaklanıldı

Kastamonu Valiliği tarafın-
dan düzenlenen Turizm 
Değerlendirme Toplantı-
sı’nda ilimizin turizmde yol 

haritasının çizilmesine veri teşkil 
edecek görüşler masaya yatırıldı. 
Toplantıda Odamızı, Yönetim 
Kurulu Başkanımız Selçuk Arslan, 
Meclis Üyemiz Serkan Mütevelli 
ve Odamız Genel Sekreter Yar-
dımcısı Barış Çağlayan temsil etti.
Vali Yaşar Karadeniz başkanlığın-
da Kastamonu Üniversitesi Mevlüt 
Beyribey Konukevi’nde gerçek-
leştirilen turizm istişare toplantısı 
çeşitli kesimlerden geniş katılıma 
sahne oldu ve görüş alışverişinde 
bulunuldu.
Toplantının açılışında konuşan Vali 
Yaşar Karadeniz, “Bir araya gel-
memiz gerekiyor ve sorunları hep 
birlikte konuşmamız gerekiyor. 
Bundan önce birçok turizmle ilgili 
toplantılar yapılmış ama hepsi so-
nuç raporu şeklinde bir kitapçığın 
içinde kalmış maalesef. Bugünkü 
toplantımız ilkeler ile prensipler-
den ziyade, yapılması gerekenler 
üzerine odaklanmalıdır. Sorunlar 

söylenirken, çözüm önerileri de 
eklenmelidir. Yol haritasına göre 
hangi kurum ne yapacak, hangi 
işletmeci ne yapacak ve eksik-
ler nasıl giderilecek önümüzde 
hedef olarak durmalı. Kurumlar 
çalışma programını da yol hari-
tasına göre yapmalıdır. Bir ön-
ceki toplantıda gündeme gelen 
‘turizm sektöründe çalıştırılacak 
yetişmiş eleman bulamıyoruz’ ko-
nusuydu. Müteşebbisin yaşadığı 
sorunu, eğitimi vermesi gereken 
kurumlar çözecektir” dedi.
   Protokol konuşmalarının ardın-
dan “Turizm Çeşitliliğine Göre 
Mevcut Durumun Değerlendi-
rilmesi, Destinasyonların Belir-
lenmesi, Turizm Potansiyeli Olan 
Yerlerin Turizme Kazandırılması, 
Tesisleşme, Turizm Sektöründe 
Hizmet Kalitesi ve Personelin 
Eğitimi, Ekoturizm, Ulaşım ve 
Diğer Altyapı Sorunları, Tanıtım 
Stratejileri ile Turizm Fuarları ve 
Kastamonu Günleri” konuları 
hakkında katılımcılar görüşlerini 
dile getirdiler. 

Turizm 
Değerlendirme 
Toplantısı
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Bayram coşkusu
“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı” ve 
“30 Ağustos Zafer Bayramı” 
ülkemizin her köşesinde oldu-
ğu gibi şehrimizde de büyük 
coşku ile kutlandı.

Kutlamalarda Odamızı Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Selçuk 
Arslan, Meclis Başkanımız 
Mehmet Pattaban ve Meclis 
Başkan Yardımcımız Mehdi 
Yenikomşuoğlu temsil ettiler.
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Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Kastamonu 
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
Temmuz ayı yönetim kurulu 
toplantısına katıldı.
OSB Yönetim Kurulu toplantısı 

Vali Yaşar Karadeniz başkanlı-
ğında gerçekleşti. OSB Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekili göre-
vinde bulunan Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan ile birlikte Hakan 
Aydoğan, Erdal Gülcan ve 
Ayhan Vural katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Genel Sekre-
terler Bilgilendirme Toplantısı 
Temmuz ayında TOBB’da 
yapıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu’nun konuşması 
ile açılan toplantıda Odamızı 
Genel Sekreterimiz Mustafa 
Elmas temsil etti.

TOBB’da bilgilendirme toplantısı

OSB Yönetim Kurulu toplandı
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5 bin üyesi ve çeşitli şehir-
lerdeki 28 derneği ile İsveç’te 
faaliyet gösteren en büyük Türk 
sivil toplum örgütü olan İsveç 
Türk Gençlik Federasyonu (TUM) 
üyesi 17 Türk genci ilimize bir gezi 
düzenledi.

Onurlarına bir akşam yemeği 
veren Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan, “İsveç’te çok güzel projele-
re imza atan siz değerli gençlerin 
Türkiye’nin aynı zamanda gönüllü 
turizm ve kültür elçileri olduğu-
nuzu biliyoruz ve emekleriniz için 
size teşekkür ediyoruz” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, İsveç Türk Gençlik 
Federasyonu (TUM) üyesi 17 Türk 

gencini ilimizde ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duyduklarını 
dile getirdi. 

İsveç Türk Gençlik Federas-
yonu’nun (TUM) gerçekleştirdiği 
çalışmaları dinlediğinde son de-
rece mutlu olduğunu ifade eden 
KATSO Başkanı Arslan, “İsveç’te 
çok güzel projelere imza atan siz 
değerli gençlerin Türkiye’nin aynı 
zamanda gönüllü turizm ve kültür 
elçileri olduğunuzu biliyoruz ve 
emekleriniz için size teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Konuklarına ilimiz, Kastamonu 
Üniversitesi ve KATSO hakkında 
bilgi veren Arslan, “Kastamonu 
yılın 12 ay turizm yapılabilen ender 

İsveç’ten konuklarımız vardı
Arslan: 
“Türkiye’nin 
gönüllü 
turizm ve 
kültür elçileri”
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bölgelerden biri. Amacımız 
ilimizin tanıtımını ve konaklama 
altyapısını artırarak turizmde 
önemli bir noktaya taşımak” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye güvenli bir ülke” 
Avrupa medyasında ülkemi-

zin güvensiz bir coğrafya olarak 
gösterildiğini ancak bunun 
gerçekleri yansıtmadığının altını 
çizen Oda Başkanımız Arslan, 
“Türkiye güvenli bir ülke. Ülkemiz 
hakkında Avrupa’da üretilmeye 
çalışılan algıyı yıkmak için çaba 
sarf ettiğinizden kuşkumuz yok” 
şeklinde konuştu.  

14 yıldır Stockholm’ün 
merkezinde yer alan Kraliyet 
Parkı’nda Türkiye’den davet 

ettikleri ve yerel sanatçılar ile 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı kutladıklarını 
kaydeden İsveç Türk Gençlik Fe-
derasyonu (TUM) Başkanı Bahar 
Çetin, “Önümüzdeki yıl 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı da 
geniş kitleler önünde kutlamayı 
hedefliyoruz” açıklamasında 
bulundu.

İsveç Türk Gençlik Fede-
rasyonu (TUM) olarak İsveç’teki 
Türk gençlerinin eğitimine 
yönelik liderlik eğitimleri, sos-
yal konularda seminerler gibi 
önemli projelere de imza attıkla-
rını kaydeden Çetin, “Türkiye’nin 
İsveç’teki sesi olmaya çalışıyo-
ruz” dedi. 
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Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Meclis Başkan 
Yardımcımız Mehdi Yenikom-
şuoğlu, Meclis Üyemiz A.Mu-
hammet Özçakmak ve Oda-
mız Genel Sekreteri Mustafa 
Elmas ilimize yeni atanan Def-

terdar İhsan Mintaş’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular.
Oda Başkanımız Arslan göre-
vinde başarı dilediği Defter-
dar Mintaş’a, çalışmalarında 
kolaylık diledi.

Defterdar Mintaş’a 
görevinde başarı diliyoruz

Ramazan ayında Kastamo-
nu Belediyesi’nin organize etti-
ği iftar çadırında vatandaşları-
mıza iftar yemeği ikram ettik.

Meclis Başkanımız Mehmet 
Pattaban, Genel Sekreterimiz 

Mustafa Elmas, Genel Sekreter 
yardımcılarımız Adil Levent 
Baş ve Barış Çağlayan Odamızı 
temsilen vatandaşlarla birlikte 
oruçlarını açtılar.

İftar yemeğinde 
vatandaşlarımızı ağırladık
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KKV yönetim toplantıları
MAYIS TOPLANTISI
Kastamonu Kalkınma Vakfı 

(KKV) çalışmalarını Mayıs ayın-
da şehrimizde gerçekleştirdiği 
yönetim kurulu toplantısı ile 
sürdürdü,

KKV Başkanı Vali Yaşar Ka-
radeniz başkanlığında gerçek-
leşen toplantıda Odamızı KKV 
Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk 
Arslan ile yönetim kurulumu-
zun muhasip üyesi M. Feyyaz 
Patabanoğlu temsil ettiler.

Toplantıda gündemdeki 
konular görüşülerek karara 
bağlandı. 

TEMMUZ TOPLANTISI
Kastamonu Kalkınma Vakfı 

(KKV) Yönetim Kurulu, Vali 
Yaşar Karadeniz başkanlığında 
Temmuz ayında toplandı.

KKV Yönetim Kurulu Üyesi 
Oda Başkanımız Selçuk Arslan 
ve Muhasip Üyemiz M. Feyyaz 
Pattabanoğlu, gündem konu-
ları ile ilgili  görüşlerini paylaş-
tılar.

AĞUSTOS TOPLANTISI
Vali Yaşar Karadeniz baş-

kanlığında gerçekleştirilen Kas-
tamonu Kalkınma Vakfı (KKV) 
Ağustos ayı yönetim kurulu 
toplantısının ana gündemini 
spor ve kültür oluşturdu. 

Toplantıya katılan KKV 
Yönetim Kurulu Üyesi Oda 
Başkanımız Selçuk Arslan ve 
Oda Yönetim Kurulumuzun 
muhasip üyesi M. Feyyaz 
Pattabanoğlu gündemdeki 
konular ile ilgili görüşlerini dile 
getirdiler.
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Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan, Kuzey 
Anadolu Kalkınma Ajansı 
(KUZKA) Haziran ayı Yö-

netim Kurulu Toplantısı’na katıldı. 

Sinop Valisi Hasan İpek başkan-
lığında şehrimizdeki KUZKA bi-
nasında gerçekleşen toplantıda 
gündem maddeleri görüşülerek 
karara bağlandı.

KUZKA Haziran toplantısı
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Yönetim Kurulu Başka-
nımız Selçuk Arslan, 
Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı’nın Sinop’ta yapı-

lan Ağustos ayı yönetim kurulu 
toplantısına katıldı.
Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş 
başkanlığında Sinop Valiliği’nde 
gerçekleştirilen toplantıya; Kas-
tamonu Valisi Yaşar Karadeniz, 
Sinop Valisi Hasan İpek, Kasta-

monu Belediye Başkanı Tahsin 
Babaş, Çankırı Belediye Başkanı 
İrfan Dinç, Kastamonu İl Genel 
Meclis Başkanı Mehmet Kayıkçı, 
Çankırı İl Genel Meclis Başkanı 
Ruhi Şeker ve Sinop İl Genel 
Meclis Başkanı Şükrü Gündoğ-
du katıldı. 
Ajans çalışmalarının ve gündem 
maddelerinin görüşülmesinin 
ardından toplantı sona erdi.

KUZKA Yönetimi 
Sinop’ta toplandı
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8. Ahşap Fuarı İstişare 
Toplantısı Vali Yaşar 
Karadeniz’in başkan-
lığında Kastamonu 

Belediyesi Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Toplantıda 
odamızı, Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Selçuk Arslan, Genel 
Sekreter Yardımcılarımız Adil 
Levent Baş ve Barış Çağlayan 
ile odamızın akademik danış-
manı Doç. Dr. Tolga Ulusoy 
temsil etti. 
Vali Yaşar Karadeniz, Ahşap Fu-
arı’nın Kastamonu’nun yüz akı 
olduğunu ifade ederek, “Kasta-
monu’yu Türkiye’ye hatta dün-
yaya tanıtabilecek bir faaliyet. 

Bir defada veya 2-3 fuar yap-
mayla bu başarı gelmez. Israrla 
ve ısrarla bunu sürdürmekle 
yıllar sonra bir bakacaksınız ki, 
Kastamonu Ahşap Fuarı Türki-
ye’nin aranılan, ziyaret edilmek 
için tatil günü olarak ayrılan 
etkinliklerinden birisi olacaktır. 
Bundan hiç kimsenin kuşkusu 
olmasın” dedi. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Öz-
lü’nün fuara katılımlarının fuarın 
tanıtımda büyük önem arz 
ettiğini söyleyen Vali Karade-
niz, tanıtımda ulusal basının 
da önemli olduğunu ifade etti. 
Fuarın yapılıp yapılmaması 
konusunda tartışmaların olma-

“Ahşap Fuarı 
Kastamonu’nun 
yüzakı”
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ması gerektiğini vurgulayan 
Vali Karadeniz, şöyle konuştu: 

“Bu fuarı organize etme konu-
su tartışılmamalı, bilakis bunu 
nasıl geliştireceğimiz konusu, 
daha ileriye nasıl götüreceği-
miz konusu tartışılmalıdır. 
Özellikle de o fotoğraflar 
çekildikten sonra, Başkanımı-
zın da söylediği gibi bunlar 
Kastamonu dışındaki muha-
taplarına mutlaka ve mutlaka 
gönderilmelidir. Gönderilirken 
de bir sonraki fuarın tarihi de 
üzerinde olmalı ki, fuar sonra-
sında değil de fuar öncesinde 
de bilinirliğini arttırmak adına 
güzel bir faaliyet olacağını 
düşünüyorum.”

Babaş: “Bu seneki 
fuarımız dolu dolu geçti”
Kastamonu Belediye Başka-
nı Tahsin Babaş ise “Ahşapla 
ilgili hem esnaflarımızın hem 
de tesislerimizin Sanayi Baka-
nımızın da gelmesiyle bir ivme 
kazanması ahşap fuarına ayrı bir 
kuvvet kazandırdı. Onun için bu 
seneki fuarımız dolu dolu geçti. 
Bunda esnaflarımızın da çok 
büyük emeği var. Biz şimdi şöyle 
bir şey yapıyoruz. Bütün stantla-
rın tek tek fotoğraflarını çektirdik. 
Bu öneri Sayın Valimizden geldi. 
Bu fotoğrafları bir kitap haline 
getirip tüm ürünleri hem stant 
olarak hem de birim olarak her 
yere dağıtacağız. Yani ahşap 
fuarımızın sonuç bildirgesi ola-
cak” dedi. 
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Meclis Başkan Yardımcımız 
Mehdi Yenikomşuoğlu, 5. 
Jandarma Alay Komutanlığı 
tarafından Ağustos ayında 

Gölköy’de düzenlenen “23. 
Dönem Uzman Erbaş Asayiş 
Branşı” kurs kapanış törenine 
katıldı.

Gölköy’de tören

Kastamonu Valiliği tarafından 
ilçelerde, mahalle ve köylerde 
titizlikle sürdürülen vatandaş ile 
buluşma toplantılarına Odamı-
zı temsilen yönetim kurulu ve 
meclis üyelerimiz de katılıyorlar.
Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan 
başkanlığında Merkez Mescit 

köyünde civar köylerde yaşa-
yan vatandaşların da katılımıyla 
düzenlenen toplantıda Odamızı 
meclis üyemiz Feza Tiryaki tem-
sil ederek, bölgedeki sorunların 
çözümüne yönelik Odamızın 
görüşlerini dile getirdi.

Mescit köyünde vatandaşla 
buluşma toplantısı
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TBMM’de grubu bulunan 
siyasi partilerin şehrimizdeki 
temsilcileri ile meslek odala-
rının temsilcileri bu Ramazan 
ayında da iftar yemeğinde bir 
araya geldiler.

 Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan’ın Odamızı 
temsil ettiği iftar yemeğine 
AK Parti İl Başkanı Halil Ulu-
ay, MHP İl Başkanı İbrahim 
Maşalacı, CHP İl Başkanı 

Muzaffer Bıyıklı, Kastamonu 
Barosu Başkanı Av. Mehmet 
Çiftçi, Kastamonu Ticaret 
Borsası Başkanı Sedat İşeri, 
KESOB Başkanı Dursun Ergin, 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Erkan Yılmaz ve basın men-
supları katıldı.

İftar yemeğinin gündemini 
birlik ve beraberlik, Kastamo-
nu projeleri oluşturdu.

Birlik ve beraberlik yemeği
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Haftası kutlama etkinlikleri 
kapsamında İl Müdürü Zafer 
Şimşek, Müdür Yardımcısı 
Mustafa Yılmaz ve SGK Ku-
rumsal Yazılımlar Daire Başkanı 

Serkan Çömen Odamızı ziyaret 
ettiler.
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan ve SGK heyeti, 
kurumlarıyla ilgili bilgi paylaşı-
mında bulundular. 

SGK heyetini 
ağırladık

Cide Yelken Kulübü Baş-
kanı Erdem Güntepe, yönetim 
kurulu üyeleri Sinem Kalyon 
Akyol ve Rıza Gürsoy Odamıza 
nezaket ziyaretinde bulundu-
lar.

Meclis Başkanımız Meh-
met Pattaban, Meclis Başkan 
Yardımcılarımız Mehdi Yeni-
komşuoğlu ve Feza Tiryaki’yle 
görüşen Cide Yelken Kulübü 
üyeleri, çalışmaları hakkında 
görüş alışverişinde bulundular.

Katıldığı “Bir Şarkısın 
Sen” isimli televiz-
yon programında 
izleyicilerin sevgisini 
kazanan Berna Ka-
ragözoğlu, Odamızı 
ziyaret ederek Yöne-
tim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan ile 
görüştü.
Üniversite sınavları 
sonucunda İstanbul 
Teknik Üniversite-
si’nde konservatuar 

eğitimi almaya hak 
kazanan Karagözoğ-
lu, hedefinin devlet 
sanatçısı olarak 
Kastamonu’yu en iyi 
şekilde temsil etmek 
olduğunu söyledi.

Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Arslan tebrik 
ettiği Berna Karagö-
zoğlu’na eğitim haya-
tında başarı diledi.

Cide Yelken 
Kulübü ziyareti

Karagözoğlu’nu tebrik ediyoruz



Devrekani Belediye Başkanı 
Mümtaz Aliustaoğlu ve İNG 
Bank Kastamonu Şubesi Mü-
dürü Serdar İnözü Odamıza 
nezaket ziyaretinde bulundular.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sel-
çuk Arslan ve Meclis Başkanımız 
Mehmet Pattaban ile görüşen 
konuklarımızla güncel konular 
üzerinde istişare yapıldı. 

Acacia 
Maden’den ziyaret

Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
Genel Müdür Yardımcısı İsmail 
Hakkı İçyüz Odamıza nezaket 
ziyaretinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, madencilik sek-
törü ile ilgili görüş alışverişinde 
bulundu, İçyüz’e çalışmaların-
da başarı diledi.

Hidromek’ten 
ziyaret

Hidromek İş Makinaları Anado-
lu Satış Müdürü Mehmet Emin 
Taylan ve beraberindeki heyet 
nezaket ziyaretinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan’la görüşen Tay-
lan ve beraberindekiler, sektör-
leri ile ilgili bilgi verdiler. 

Devrekani Belediyesi ve 
İNG Bank ziyaretleri




