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Hepinizin de bildiği gibi, iş dünyamızdan gelen ta-
lepler doğrultusunda, ekibimizle birlikte sizlerin huzu-
runa çıktık ve desteğinizi istedik. Öncelikle bizleri bu gö-
reve layık gören tüm üyelerimize ayrı ayrı şükranları-
mızı sunuyorum.

Saygıdeğer Meslektaşlarım
Gerçekleştirdiğimiz seçimlerin sonuçları, odamızın

yeni bir ruha ne kadar ihtiyacı olduğunu da bizlere net
bir şekilde göstermiştir. Ekip olarak, sandıktan çıkan bu
mesajı iyi okuyacak, ülkemizin en köklü odalarından biri
olan odamızın, ilimiz ekonomisinin lokomotifi olduğu
bilinci ile çalışacağız. Açtığımız yeni sayfa ile büyük pro-
jelere imza atmak için mücadele edeceğiz. İlimize, böl-
gemize ve ülkemize fayda sağlayacak olan her dü-

şüncenin, her fikrin destekçisi olacağız.
Birlik, beraberlik içerisinde, odamızı ve şehrimizi daha

iyi noktalara taşıyabileceğimize, memleketimizin so-
runlarını çözümü noktasından daha ileriye gidebilece-
ğimize yürekten inanıyorum. Bundan sonra yapacağı-
mız çalışmaların; odamız, şehrimiz ve siz değerli üye-
lerimiz hakkında hayırlı olmasını temenni ediyor, tek
yürek, tek yumruk olarak memleketimiz için ne gere-
kiyorsa, en iyi şekilde yapacağımızın sözünü veriyorum.

Bu vesile ile hepinizin mübarek bayramlarını ayrı ayrı
tebrik ediyor, 24 Haziran Seçimlerinin ülkemize, şehri-
mize ve aziz milletimize hayırlar getirmesini yüce Al-
lah’tan niyaz ediyorum.

Saygılarımla
Oğuz FINDIKOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Saygıdeğer Üyelerimiz
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KATSO’DA YENİ DÖNEM

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

yasına açıkladığı kadrosu ile birlikte
KATSO üyelerinden onay alan Kasta-
monu TSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, yak-
laşık % 80 katılım ile demokratik, şef-
faf, seçim ahlak ve etik kurallarına uy-
gun bir seçimi geride bıraktıklarını be-
lirtirken, seçimlere katılan tüm oda
üyelerine teşekkür etti.

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

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

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

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

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

1.Grup; Oğuz Fındıkoğlu, M. Feyyaz Pattabanoğlu
 2.Grup; İlhan Pehlivan, Numan Ovalıoğlu, Furkan Keserci
 3. Grup; Erkan Erdem, Mustafa Özsoy, Kısmet Keşcioğlu
 4. Grup; Bülent Çetin, Burak İzbeli
 5. Grup; Metin Ünal, Mustafa Şensoy, Mehdi Yenikomşuoğlu
 6. Grup; Hasan Gülşen, Tezcan Biçicioğlu, Salim Arpacı
 7. Grup; Turgay Dellaloğlu, Mehmet Eser, Mesut Duran
 8. Grup; Turgut Demir, Rıfat İğdirli, Ahmet Tırpan
 9. Grup; Mehmet Fevzi Civcioğlu, Necmi Ünlü
 10. Grup; Recep Mor, Abdullah Muhammet Özçakmak

Yeni Başkanlar Dellaloğlu ve Fındıkoğlu

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

Yönetim Kurulu Başkanlığı için Oğuz Fındıkoğlu ve Sa-
lim Arpacı yarışırken, 17 oy alan Fındıkoğlu KATSO’nun yeni
başkanı oldu. Diğer aday Arpacı ise 9 oyaldı.

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

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir başka he-
yecan ise Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşandı. Turgay
Dellaloğlu’nun 16 oy aldığı seçimlerde, rakibi Feyyaz Pat-
tabanoğlu ise 9 oy aldı.

Gerçekleşen seçimlerin ardından KATSO’nun diğer 
kurulları ise şu isimlerden oluştu;

  Meclis Başkan Yardımcıları; Ahmet Tırpan, Rıfat İğdirli

  Meclis Katip Üyesi; Mustafa Özsoy

  TOBB Delegeleri; Oğuz Fındıkoğlu,Turgay Dellaloğlu, 
Hasan Gülşen

  Disiplin Kurulu; Mustafa Gün (Başkan), Veysel Türkel, 
Cevdet Uyanık, Önder Nergizoğlu, Fatih Bekar, Serkan Özkan
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“Potansiyellerimizi 

harekete geçirmeliyiz”

Seçimlerin ardından bir değer-

lendirme yapan, KATSO Yönetim

Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu,

Kastamonu’nun sanayi, turizm, ta-

rım ve ormancılık gibi birçok sek-

törde ciddi bir potansiyelinin ol-

duğuna dikkat çekti ve ; ” Turizm

alanında çok az ilin sahip olduğu

bir zenginliğe sahibiz, çünkü ili-

mizde; kültür, inanç, doğa, kış ve

güneş turizmine yönelik çok zengin

bir altyapı var. Tarımsal alanda ise

Kastamonu’muz hedeflenen nok-

tada değil, sanayicilerimizin bir ta-

kım problemleri var, mevcut OSB’le-

rimizin bazılarında yaşanan ak-

saklıkları en kısa zamanda çözer-

ken, diğer taraftan da ikinci OSB’yi

kurarak yatırımcı çekme çalışma-

larını başlatmalıyız, inşallah en

kısa sürede bu konularda ciddi

çalışmalar yapacak, büyüklerimizin

de destekleriyle hedeflenen ve öz-

lenen noktalara ulaşacağız” dedi.
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Bölgesel işbirliğinin önemine de vurgu yapan,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu; “Artık dünyada sı-
nırlar kalkıyor, bölgesel birlikler kuruluyor, ortak
bütçeler yapılıyor, hatta ortak para kullanılıyor, biz-
ler, yani ortak kültürü ve geçmişi paylaşan; Kas-
tamonu, Karabük, Çankırı, Sinop, Bartın olarak ne-
den işbirliği yapmayalım, güçlerimizi birleştir-
meyelim, bir dönem Üsküdar’a kadar bu bölgeyi
yöneten şehrin Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu
birlikteliğin sağlanmasına öncülük etmeye seve
seve hazırız” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.
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KOMiTELER BAŞKANLARINI SEÇTi
Odamız Meslek Komiteleri ve Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulumuz tarafından 

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

1. Meslek Grubu
BBaşkan: İsmail Semerci

Başkan Yardımcısı: Mehmet Burhan KÜTEN

2. Meslek Grubu
Başkan: Timur SABIRLAR

Başkan Yardımcısı: Zeki SADİOĞLU

3. Meslek Grubu
Başkan: Enis KOÇ

Başkan Yardımcısı: Osman ŞAHİN

4. Meslek Grubu
Başkan: Kadir YALÇIN

Başkan Yardımcısı: Ahmet NAMLI

5. Meslek Grubu
Başkan: Niyazi YAYLACIOĞLU

Başkan Yardımcısı: Ömer ATAULUSOY

6. Meslek Grubu
Başkan: Nihat ALTIN

Başkan Yardımcısı: Hasan GÜNEYLİ

7. Meslek Grubu
Başkan: Sebahattin SİPAHİOĞLU

Başkan Yardımcısı: Alp Ercan KARAKAŞ

8. Meslek Grubu
Başkan: Oğuzhan ŞEKEROĞLU

Başkan Yardımcısı: İlker YARDIMCI

9. Meslek Grubu
Başkan: Nihat BALTACI

Başkan Yardımcısı: Necmi ÜNLÜ

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

Disiplin Kurulu
Başkan: Mustafa GÜN
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BAKAN ÖZLÜ’DEN

OSB’LERE MÜJDE
T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Genel Kuruluna katılmak üzere
Ankara’ya giden, Kastamonu Ti-
caret ve Sanayi Odası Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu, Organize Sana-

yi Bölgelerinin sorunlarıyla ilgili Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile
bir görüşme gerçekleştirdi.

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi-
nin genişleme alanı içerisinde yer alan
arazilerin kamulaştırılması için gerekli
ödeneklerin aktarılması konusunda Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Öz-
lü’den yardım isteyen KATSO Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu’na yanıt gecikmedi. Ba-
kan Özlü, daha görüşme esnasında, sa-
nayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öz-

türk’e; “Kalkınma Bakanlığı’ndan kamu-
laştırmalar için istediğimiz parayı dağı-
tırken bir kısmını Kastamonu’ya aktara-
lım” talimatını verdi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’nun, Seydiler
OSB’deki işadamlarının zor şartlarda
üretimlerini devam ettirdiklerini belirt-
mesi üzerine ise Bakan Özlü’den ikinci bir
müjde geldi. Özlü; “Seydiler için 20 mil-
yonluk bir altyapı ihalesi gerçekleştirdik,
suyu, kanalizasyonu, arıtma tesisi ve di-
ğer üniteleriyle modern bir bölge yapa-
cağız. Ancak bölgeyi tekrar tekrar kaz-
mayalım diye elektrik ve telekomüni-
kasyon ihalesinin yapılmasını bekledik. Ay
sonunda onu da yapacağız. Elektrik ve Te-

lekom hatları çekildikten sonra altyapı iş-
lerine start vereceğiz, ben inanıyorum ki,
İnebolu Limanı tamamlandıktan sonra,
Kastamonu ve Seydiler Organize Sanayi
Bölgeleri yatırımcılar için çok daha cazip
bölgeler haline gelecek” dedi.

Görüşme ile ilgili açıklamalarda bu-
lunan KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise;
“Sayın Bakanımız çok sıcak ve çok samimi
şekilde kendisine aktardığımız konular-
la yakından ilgilendiler, danışmanlarına
ve bürokratlarına anında talimatlar ver-
diler, kamulaştırma ile ilgili eksik evrak-
ları en kısa sürede tamamlayarak ken-
dilerine ulaştıracağız, şehrimiz ve iş
dünyamız adına kendilerine şükranları-
mı sunuyorum” dedi...
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VALi KARADENiZ’DEN

ODAMIZA ZiYARET

K
astamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Ticaret ve Sanayi Oda-

sını (KATSO) ziyaret etti. Ziyarette; Yönetim Kurulu Baş-

kanı Oğuz Fındıkoğlu, Meclis Başkanı Turgay Dellaoğ-

lu ve Yönetim

Kurulu Başkan

Yardımcısı Hasan Gülşen

hazır bulundu. Kastamonu

iş dünyası temsilcileriyle

şehrin güncel konuları

üzerinde değerlendirme-

ler yapan Vali Karadeniz,

Türk Dünyası Kültür Baş-

kenti etkinlikleri kapsa-

mında yapılan çalışmalar

hakkında da bilgi alışveri-

şinde bulundu. 
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BAKAN ÖZLÜ’DEN 
ODAMIZA TAM DESTEK

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

bine başarılar diledi.

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

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

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

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

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

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

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

lerini Bakan Özlü’ye
sıraladı. Yönetim Kurulu

Başkanı Fındıkoğlu ve
Meclis Başkanı Turgay Della-

loğlu’nun hediye takdiminin ardından,
Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Mec-
lis Üyeleri ile bir araya gelen Bakan Özlü;
“Kalkınmanın yerelden başladığı, iller ara-
sında bir yarış olduğu, inancıyla, bilinciyle
hep beraber çalışacağız. Ben güzel işler
yapacağımıza eminim. Oda başkanı ve yö-
netimini Kastamonu’yu kucakladıkları
için teşekkür ediyorum” dedi. 
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K
astamonu Entegre hakkında
okurlarımızı bilgilendirmemiz
gerekirse, neler söylersiniz,
hangi bilgileri bizlerle payla-
şabilirsiniz? Kastamonu En-

tegre Ağaç Sanayiinin Kastamonu tesis-
leri hakkında bilgi verip, bunun dışında Tür-
kiye’de hangi şehirlerde ve dünyada han-
gi ülkelerde tesisleri var belirtir misiniz?

Hayat Holding’in çok uluslu iki büyük
grubundan biri olan Kastamonu Entegre,
ağaç bazlı panel sektöründe üretim yap-
mak üzere 1969 yılında İstanbul’da kurul-
muştur. Günümüzde, yurt içinde Kasta-
monu ve Gebze'de MDF ve yonga levha,
Balıkesir, Samsun ve Tarsus'ta yonga lev-
ha, Adana'da MDF; yurt dışında ise Ro-
manya'da kapı paneli ve yonga levha, Bos-
na Hersek'te kraft ambalaj kâğıdı,  Bul-

garistan'da yonga levha, Rusya'da MDF,
İtalya’da yonga levha ve A.B.D’de odun
yongası olmak üzere 7 ülke ve 14 lokas-
yonda toplam 19 üretim tesisine sahiptir.
Türkiye’de sektör liderliğinin yanı sıra Av-
rupa’da 4’üncü sırada, dünyada ise 7’inci
sırada yer almaktadır.

Grubumuz, 20 yıl önce ilk kez Roman-
ya’da yaptığı yurt dışı yatırımlarına  2017
yılında İtalya’nın üçüncü büyük yonga lev-
ha üreticisi olan Gruppo Trombini’yi ek-
leyerek üretim haritasını genişletmiş, bu
yatırımla birlikte yurt dışındaki yatırımları
800 milyon euroyu aşmıştır. Şirketimiz bu
yatırım ve üretim rakamları ile 2017 yılın-
da, İstanbul Sanayi Odası tarafından
açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sana-
yi Kuruluşu Araştırma Raporu’nda 40’ıncı
sırada yer almıştır. 1971 yılında ilk tesisi 

KASTAMONU’DAN 
SEKTÖRÜN ZİRVESİNE
1971 yılında Kastamonu’da üretime başlayan ve adını da kurulduğu şehirden alan Kastamonu Entegre

bugün, dünyanın 7 ülkesinde, 14 lokasyonda, 6 bin çalışanı ile gerçekleştirdiği faaliyetleri ile 
ülkemizin göğsünü kabartıyor. Sektöründe Türkiye’de birinci, Avrupa’da dördüncü, dünya’da ise yedinci

sırada yer alan grubun, Kastamonu ve Samsun Fabrikalar Direktörü Enis Koç ile sizler için konuştuk
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Kastamonu’da üretime başlayan Kas-

tamonu Entegre, MDF ve yonga levha tes-

isleriyle inşaat ve mobilya sektörüne ih-

tiyacı olan ağaç bazlı panel üretimi yap-

maktadır.  Kastamonu Yonga Levha tesi-

si 1 adet yonga levha hattı, 1 adet mela-

min pres, 1 adet panel boyama hattına sa-

hiptir. 27 bin metrekare kapalı, 98 bin met-

rekare açık alanı olan tesiste yılda yaklaşık

240 bin metreküp ham ve melamin kap-

lı yonga levha üretilmektedir. 2008 yılın-

da devreye alınan, açılışını Cumhurbaş-

kanımız Sn.Recep Tayyib Erdoğan’ın yap-

tığı MDF Tesisinde ise 1 adet MDF, 3 adet

kağıt emprenye, 2 adet melamin pres, 1

adet laminat parke, 1 adet profil ve bir

adet tutkal hattı bulunmaktadır. Kasta-

monu MDF Tesisi, 100 bin metrekare ka-

palı, 340 bin metrekare açık alana sahip-

tir. Yılda yaklaşık 410 bin metreküp ham

ve melamin kaplı MDF, laminat parke ve

boyalı levha üretilmektedir.

Kastamonu MDF tesisimizde 10.000 m2

kapalı alan içerisinde yapmayı planladı-

ğımız ilave laminat parke ve melamin pres

yatırımlarımız ile ek istihdam sözkonusu

olacaktır.  Tesisler, üretimde kullanılan gir-

dilerin sağlığa zararlı olmadığını belge-

leyen ve dünyanın ilk eko-etiketli çevre-

cilik sertifikası olan Blue Angel (Mavi Me-

lek) sertifikasına sahiptir. Blue Angel ser-

tifikasına sahip “Floorpan” ve “Artfloor”

markaları laminat parke ürünleri, çevre

standartlarına uymanın yanında, sağlık,

kolay kullanım ve iş güvenliği kriterlerini

de karşılamaktadır. 

GGrup olarak hangi ürünlerin üretimle-
rini gerçekleştiriyorsunuz?

Kastamonu Entegre tesislerinde, mo-

bilya, dekorasyon ve inşaat sektörünün ih-

tiyaç duyduğu, ham ve melamin kaplı MDF

ve yonga levha, laminat parke (Floorpan,

Artfloor) , süpürgelik, yangına dayanıklı

MDF ve yonga levha, neme dayanıklı MDF

ve yonga levha, boyalı panel, petek dol-

gulu dekoratif panel, parlak panel (Gloss-

max, Evogloss, Acrylic Panel), tezgah

(Technotop, Neotop), kapı paneli (Dorpan,

Doorlam) üretilmektedir. 

Kastamonu Entegre’nin en yeni tek-

nolojiye sahip tesislerde ürettiği Floorpan

ve Artfloor markalı laminat parke, zengin

renk ve desen çeşitleriyle ahşabın doğal

dokusunu ve renklerini, iş ve yaşam alan-

larına taşımaktadır. Kolay ve hızlı montaj

imkanı sağlayan kilit sistemi; sessiz, sta-

tik elektriklenmeyi önleyici, bakteri bu-

lundurmayan ve yok eden özellikleriyle

Floorpan ve Artfloor laminat parkeler, Tür-

kiye’nin en çok tercih edilen markalarını

oluşturmaktadır. Kentsel yaşamın yoğun
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temposu ve beraberinde getirdiği ya-
şam taleplerine yönelik tüketicinin ter-
cihlerine cevap veren, yalın, kullanışlı, es-
tetik, kaliteli tasarımlar ve renkler bu iki
marka altında birleşmektedir.  Kapı sis-
temlerine yeni bir anlayış ve boyut geti-
ren Kastamonu Entegre, modern çizgile-
re sahip tasarımları, özenle seçilmiş üs-
tün nitelikli hammaddesi ile ev ve iş yer-
leri için kapı panelleriyle profesyonel çö-
zümler sunmaktadır. Tasarım, teknoloji ve
estetiğin mükemmel uyumu ile üretilen
kapı panelleri; geniş ürün yelpazesi, zen-
gin renk ve model çeşitliliği ile yaşam
alanlarını daha modern ve şık bir görün-
tüye kavuşturmaktadır. Dünyanın 3'cü
büyük kapı paneli üretim kapasitesine sa-
hip Kastamonu Entegre; Dorpan marka-
sıyla hazır kapı paneli, Doorlam markasıyla
ile melamin kaplı kapı paneli üretimi ger-
çekleştirmektedir. Doorlam ve Dorpan
marka kapı panelleri kapı üreticilerine sağ-
lam, verimli ve hızlı üretim imkânı su-
narken çevre dostu özelliği, zengin model
– ölçü seçenekleri ve uygulamada sunduğu
kolaylık ile çok tercih edilen kapı panel-
leri arasında bulunmaktadır. 

Kastamonu Entegre, son teknoloji ürü-
nü tezgâhları ile mutfak ve banyo gibi nem-
li alanlara yenilikçi dokunuşlar yapmaktadır.
Kastamonu Entegre’nin yüksek teknolojiyle
ürettiği tezgâhlar, buhara, sıcağa, lekele-
re, çizilmelere ve çarpmalara karşı da di-
renç göstermektedir. Dekoratif ve parlak yü-
zeyli ahşap özelliği taşıyan ve çok yönlü kul-
lanılan mutfak ve banyo tezgâhları; kolay

temizlenebilme özelliğiyle hijyenin önem-
li olduğu alanlarda tercih edilirken, fiyat açı-
sından da mermer ve granit tezgâhlara kar-
şı iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Kas-
tamonu Entegre modern uygulamalar için
rahat ve kolay seçim imkânı sağlayan bu
tezgâhları, Technotop ve Neotop markaları
adı altında üretilmektedir. 

KKastamonu Entegre ne kadar insana is-
tihdam sağlıyor ve bunların ne kadarı Kas-
tamonu’da?

Kastamonu Entegre bünyesinde, yurt içi
ve yurt dışı dâhil olmak üzere toplamda
yaklaşık 6.000 kişi görev almaktadır. Kas-
tamonu’da bulunan tesislerde yaklaşık 600
kişiye istihdam olanağı sağlanmaktadır. 

Şirketin sektördeki ihracat konumu
nedir, hangi ülkelere ihracat yapıyor ve bu
ihracatlar karşılığında ülkemize ne kadar
döviz girdisi sağlıyorsunuz?

Kastamonu Entegre, uluslararası alan-
daki aktif konumuyla global bir oyuncu
olma yolunda hızla ilerlemekte, iç pazar-
da ve ihracat faaliyetlerinde yıllardır li-
derliğini korumaktadır. Kastamonu En-
tegre, bugün yurt içi ve yurt dışı tesisle-
rinden yaklaşık 100 ülkeye ihracat ger-
çekleştirmektedir. 2017 yılında 550 milyon
dolar yurt dışı faaliyetlerinden kaynaklı ol-
mak üzere 1.3 milyar dolar konsolide ciro
gerçekleştirmiştir. Türkiye’deki tesisleri-
mizden yapılan ihracat tutarını 2017 yılında
bir önceki yıla göre % 27 artırarak 16 ba-
samak üst sıraya çıktı. 130 milyon USD tu-
tarında ihracat gerçekleştiren şirket böy-
lece İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ara-
sında ihracatta ilk 100’de yerini aldı.

Kastamonu Entegre, Romanya, Bulga-
ristan, Bosna – Hersek, Rusya, Amerika ve
İtalya’da yaptığı yaklaşık 800 milyon
euro değerindeki yatırımlar ile dünya
pazarının önemli oyuncularından biri ol-
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muştur. Romanya Kapı Paneli ve Yonga
Levha Tesisi’nde üretilen “Dorpan” mar-
kalı kapı panelleri 45 ülkeye ihraç edilir-
ken,  Bulgaristan Yonga Levha Tesisi’nde
üretilen ürünler, Balkan ve Avrupa ülke-
lerine ihraç edilmektedir. Bosna Hersek
Kraft Ambalaj Kâğıdı Tesisi’ndeki satışların
%85’i Türkiye dâhil, Avrupa pazarlarına ya-
pılmaktadır. Kapasitenin geri kalanı ise
Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika’ya ihraç
edilmektedir. Rusya MDF Tesisi’nde üre-
tilen ürünlerin ise %60’ı Rusya pazarına,
%40ı komşu ülkelere ve Avrasya pazarına
sunulmaktadır. Pompasa’daki tesisin üre-
time geçmesi ile birlikte İtalya’da % 20 pa-
zar payı hedeflenmektedir. 

KKastamonu Entegreyi sektöründe fark-
lı kılan, zirveye taşıyan özellikleri neler?

İnsan odaklı bir şirket olan Kastamo-
nu Entegre, sektörünün lideri olmasının
yanı sıra, yurt dışındaki yatırımları ile de
Türkiye’nin uluslararası gururu ve Kas-
tamonu’nun dünyaya açılan penceresi-
dir. Kastamonu Entegre’nin global bir
marka olma yolunda gerçekleştirdiği
önemli adımlar, aynı zamanda onu, sek-

töründe öncü ve farklı kılan özelliklerini
teşkil etmektedir. 

Şirketinizle ilgili bilgi edinmeye yö-
nelik araştırmalar yaparken sizi farklı kı-
lan bir özelliğinizle karşılaştık. Bu alan-
da da öncü bir firma olduğunuzu göste-
riyor ve üretimde robotlar kullanıyorsu-
nuz, bu konuda bizleri ve okurlarımızı bil-
gilendirebilir misiniz?

Kastamonu Entegre,  dünya standart-
larında ileri teknolojiyle yüksek kapasiteli

üretim yapan tesislerine yaptığı robot ya-
tırımları ile hızı, kaliteyi ve verimliliği art-
tırıp, maliyeti düşürmekte, üretimin ha-
tasız ve insan sağlığını koruyacak şekil-
de gerçekleşmesini sağlamaktadır.  

Gebze, Kastamonu, Adana ve Rusya
tesislerinde bulunan 7 adet parke istif, ka-
lite tasnif, transfer robotlarına, 2017 yılında
Adana tesisi için sipariş ettiği istif ve pa-
ketleme robotları da eklenerek bu sayı 9’a
çıkartılmıştır. Ayrıca her bir hatta saniyede
dört adet üretilen laminat parke yüzey ka-
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litesini ayırabilmek için yüksek hızlı gö-
rüntü işleme teknolojilerine sahip sis-
temler kullanılmaktadır.  Parke üretimin-
de levha üzerindeki çok küçük hataları ka-
meralar yardımıyla tespit edip hat hızıy-
la entegre olarak hatalı ürünleri ayırabi-
len bir sistem kullanılmaktadır. Bu sistem
ile en küçük hatalar bile hat hızına uyum-
lu olarak tasnif edilmekte ve %100 müş-
teri memnuniyeti sağlanmaktadır.

SSizin gibi büyük şirketler faaliyette
bulundukları ülkelere yalnızca üretim ve
istihdam katkısı sağlamıyor, birçok sosyal
sorumluluk projesine de imza atıyor, peki
sizin bu şekilde desteklediğiniz projeler var
mı, ne gibi çalışmalara katkı sağlıyorsunuz? 

Kastamonu Entegre, tesislerinin bu-
lunduğu yurt içi ve yurt dışı lokasyonlar-
da, insan ve toplum ekseninde şekillenen
sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmek-
tedir. Çevre, eğitim, kültür ve spor alan-
larındaki sponsorlukları, insana ve yaşa-
dığı çevreye katma değer sağlayacak
projeleri kapsamaktadır.  Destek verilen
projeler neticesinde Kastamonu Bulga-
ristan tesisi Bulgaristan Tarım ve Or-
mancılık Bakanlığı tarafından verilen
“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Taşıyan
Şirket” ödülünü almıştır.

Bu projelere bazı örnekler vermemiz ge-
rekirse;

Türk ve Tatar tarihi açısından büyük
öneme sahip olan ve 678 sayfadan oluşan
Tartarica Atlas kitabı, Kastamonu Enteg-
re'nin katkılarıyla Rusça'dan Türkçe'ye
çevrildi.

 Kastamonu Bulgaristan, Kazanlık
St.Kril Methodiy Lisesi Voleybol Takımını
destekleyerek gençlerin spora yönelme-
sini sağlamaktadır.

 Rusya’nın Tataristan bölgesinde bu-
lunan Kazan Federal Üniversitesi’ne bağ-
lı Alabuga Enstitüsü tarafından düzenle-
yen Uluslararası Okul Öğretmenleri Fes-
tivaline destek göstererek, farklı ülkeler-
deki mesleki topluluklar arasındaki de-
neyimi paylaşmayı teşvik etmek ve eğitim
ortamının gelişmesine katkıda bulunuldu.

 Rusya’da Çevre Günü ve Çocukları Ko-
ruma Günü dolayısıyla bir sosyal-ekolojik

etkinlik düzenlendi. Moskova ve Tataris-
tan’ın Alabuga kentinde çocuklar için
“Kartondan Tiyatro” adı altında benzeri ol-
mayan interaktif oyunlar sergilendi.

 2000 yılından itibaren Kazanlık “Gül
Festivali”nin ana sponsorları arasında olan
Kastamonu Bulgaristan, Kazanlık Parkı Gül
Bahçesi’nde bulunan Bulgaristan’ın tek
Gül Müzesi’nin yenileme çalışmalarına
sponsor oldu. Tesis, 2016 yılında Kazanlık
Belediyesi tarafından “Bölgenin en ha-
yırsever kuruluşu” seçildi. 

 Hayata Değer Kat Projesi Kapsa-
mında Muş Tabanlı ilkokuluna hediye, ki-
tap, defter, giysi vb. dağıtımı 

 Çalışanlar için sosyal etkinlik ku-
lüplerinin oluşturulması 

Kastamonu özelinde bir parantez açar-
sak, bölgede ne gibi sosyal çalışmalarınız
var, Kastamonu’ya ne gibi katkılar sunu-
yorsunuz?

Gerek çalışanlarımıza, gerekse de şeh-
rimize yönelik burada sayamayacak kadar
fazla projeye imza atıyoruz. Bunlara bir kaç
örnek vermemiz gerekirse; “Hayata Pe-
dal Çevir” sloganıyla sağlıklı bir yaşama
dikkat çekmek amacıyla bisiklet yarışı, 
çalışan eşleri ve aileleri için Çanakkale 
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gezisi, “Yarının Ormanları için Elele” slo-
ganıyla Küre bölgesinde fidan dikimi , “Gö-
nül Elçileri Projesi” kapsamında Çocuk Esir-
geme Kurumunda kalan çocukların aile or-
tamında yaşaması amacıyla gerçekleşen
sevgi evlerinin donatılması, fabrikaları-
mızda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz
kan bağışı organizasyonu, Kariyer Günleri
(Teknik liseler ve üniversite ziyaretleri- İs-
tanbul Üniversitesi, KTÜ, KÜ vb.), Kasta-
monuspor 1966’ya forma sponsorluğu ile
spora destek, “2018 Türk Dünyası Kültür
Başkenti Kastamonu” lansman gecesi gibi
projeleri sıralayabiliriz.

SSektör olarak baktığımızda, ülke olarak
dünyadaki konumumuzu nasıl değerlen-
dirir ve nereye koyarsınız acaba?

Son 10 yılda Türkiye ekonomisinin
hızlı büyümesi, inşaat sektörünün kent-
sel dönüşüm projeleriyle ivmelenmesi,
komşu ülkelerin gelişimi, döviz kurundaki
artış ile ihracat imkânlarının artması, Tür-
kiye’yi bu sektörde dünyanın en büyük
üreticilerinden biri haline getirmiştir.

Ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye,
Çin, Amerika ve Kanada’nın ardından
dünyada dördüncü sırada bulunmaktadır.
Sektöre bakılırsa; Lif levha (MDF) üreti-
minde Avrupa´da 1., Dünyada 2.sırada;
yonga levha üretiminde,  Avrupa´da 3.,
Dünyada 5. sırada; laminat parke üreti-
minde, Avrupa´da 2., Dünyada 3. sırada yer

almaktadır. MDF, yonga levha ve OSB tü-
ketimi olarak bakıldığında ise Türkiye, 10.3
milyon m3 tüketim ile dünyanın üçüncü
büyük pazarı konumunda bulunmaktadır.
Ayrıca gelişmekte olan, nispeten yüksek
bir nüfus artış hızı ve şehirleşme oranı-
na sahip Türkiye, sektörel anlamda bü-
yüme potansiyeli taşımaktadır.
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Türkiye Mobilya ve Ağaç Bazlı Panel
sektörü cari açık vermeyen, yüksek katma
değer üreten ve ileri teknolojiyle üretim
yapan bir sektördür.

15 milyar USD Sektör Büyüklüğü
(2017) ( 10 milyar USD İç Pazar, 5 milyar USD
İhracat )

 47 milyar USD 2023 Hedefi ( 31 mil-
yar USD İç Pazar, 16 milyar USD İhracat )

 400 bin kişiye doğrudan, 1 milyon ki-
şiye dolaylı istihdam sağlamaktadır.

 Sektörün ihtiyacı olan odun ham-
maddesinin % 20’si ithalat yoluyla karşı-
lanmaktadır.

Sektörün ihtiyacı olan odun hammad-
desini yakmak suretiyle elektrik üreten bi-
yokütle tesislerinin teşvik edilmesi, sek-
törümüz için büyük bir tehdit oluştur-
maktadır. Bu durum hammadde fiyatla-
rında artış ile birlikte, zaten hammadde
temininde sıkıntı yaşayan sektörümüzü
yüksek kurlarla artan oranda ithalata
zorlayacak, bozulan rekabet şartları ise şir-
ketlerimizin mali yapısının bozulmasına
yol açacaktır. 

Devletimizden bu konudaki talepleri-
miz;

 Orman Envali Üretiminin artırılma-
sı ile ithalin önüne geçilmesi

 Katma değerli orman ürünü üretici-
leri ( levha sektörü gibi ) dışında sınırlı
odun kaynaklarının satışına sınır getiril-

mesi, Levha sektörüne teşvik verilmesi
 Biyokütle tesislerinin, levha sektö-

rünün odun hammaddesini kullanmasının
yasaklanması,Mevcut sorunların çözü-
mü ve kötüye gidişin Önüne geçilmesi için
Yenilenebilir Enerji Gen.Müd.nün acilen ça-
lışma yapması

 Eğer odun hammaddesi kullanıla-
caksa, sadece kendi üretim artıklarından
elektrik üretmek kaydıyla en fazla 5 MW
gücündeki tesislere izin verilmesi,

 Ormanda istihdam edilecek perso-
nel bulunamaması

 Birim enerji bedelinin düşürülmesi.
Sektörün bir diğer önemli sorunu ka-

lifiye eleman teminindeki sıkıntıdır. Mes-
leki ve teknik okulların yetersizliği ve Kas-

tamonu özelinde bölgenin sanayi tecrü-
besi olmaması,  nitelikli insan gücü ih-
tiyacını karşılamakta en büyük engeldir.
Bu noktadan hareketle Kastamonu En-
tegre, sektörde bir ilke imza atarak Tür-
kiye genelinde «Laminat Parke Usta Se-
minerleri» düzenlemektedir. Eğitimlerde
binlerce ustayla bir araya gelinmekte, la-
minat parke alanında teorik ve pratik eği-
timler verilmektedir.   Ürünlerimizin yük-
te ağır, pahada hafif olması, müşteriye
sevki esnasında nakliye bedelinin önem-
li bir maliyet kalemi olarak ortaya çık-
masına neden olmaktadır. Nakliye fi-
yatlarının yüksekliği ise Kastamonu böl-
gesinde sektörümüzün rekabet gücünü
olumsuz etkilemektedir.
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ZiYARETLERiMiZ

KATSO’DAN VALi KARADENiZ’E ZiYARET

K
astamonu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis
Başkanı Turgay DELLALOĞLU, Yönetim
Kurulu Başkanı Oğuz FINDIKOĞLU ve Mec-

lis Üyeleri, Kastamonu Valisi Yaşar KARADENİZ’e
tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundular.

MECLiSiMiZDEN BELEDiYE BAŞKANI BABAŞ’A ZiYARET

Y
önetim Kurulu Başkanımız Oğuz
FINDIKOĞLU, Meclis Başkanımız
Turgay DELLALOĞLU ve yeni dö-

nem meclis üyelerimiz, Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin BABAŞ’a bir ta-
nışma ziyareti gerçekleştirdiler ve yeni
dönemde birlikte yapılacak çalışmalarla
ilgili değerlendirmelerde bulundular. 
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M
eclis Başkanı Tur-
gay DELLALOĞLU,
Yönetim Kurulu
Başkanı Oğuz
FINDIKOĞLU ve

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

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

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

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

ODAMIZDAN GENEL
BAŞKANIMIZA 

TANIŞMA ZİYARETİ
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K
astamonu Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğ-
lu, Kastamonu'yu ziyaret eden
Ekonomi Bakanlığı yetkilile-
rinden BAKAP talebinde bu-

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

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

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

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

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

“Ülkemizin dış ticaret açığı 
80 milyar dolara yakın” 

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

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

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

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

BAŞKAN FINDIKOĞLU’NDAN BÖLGESEL 

KALKINMA PROJESi TALEBi
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O
rganize Sanayi Bölgesi
Müteşebbis Heyet top-
lantısı Kastamonu Vali-
si ve Kastamonu Orga-
nize Sanayi Bölgesi Mü-

teşebbis Heyet Başkanı Vali Yaşar
Karadeniz başkanlığında gerçek-
leştirildi. Gerçekleştirilen toplantı-
da, KATSO Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu, Organize Sanayi
Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan
Vekilliğine, Meclis Üyesi Numan
Ovalıoğlu da, Organize Sanayi Böl-
gesi Denetim Kuruluna seçildi. 

BAŞKAN FINDIKOĞLU
OSB BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ
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K
astamonu Ticaret ve sanayi
Odası, KOSGEB, İŞKUR ve Uy-
gulamalı Girişimcilik Eğitimi
kapsamında protokol imzaladı.
İŞKUR İl Müdürlüğünde ger-

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

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

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

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

“İş dünyasına verilen 

desteklerden ötürü 

teşekkür ediyoruz” 

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

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

“İşsiz gençlerimize destek 

olarak iş kurmalarını sağlıyoruz,

bu sayede girişimcilerimiz iş 
ararken işveren haline geliyor” 

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kasta-

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

“5 kursta toplam 125 kişiye 

eğitim vereceğiz” 

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

TEK YUMRUK
Kastamonu iş dünyası, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası 

tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar sonrasında
yapılan konuşmalarda, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

T
urgay Dellaloğlu başkanlı-
ğında gerçekleştirilen Ma-
yıs ayı olağan meclis top-
lantısının ardından, TOBB İl
Müşterek Meslek Komite-

leri Toplantısına ve iftar programı-
na; İl Emniyet Müdürü Metin Turgay
Karabulak, Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık İl Müdürü Osman Yaman, Bi-

lim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Cafer Açıkel, Ticaret İl Müdürü Sefa
Özata, TKDK İl Koordinatörü Ahmet
Kuyulu, KOSGEB İl Müdürü Nevzat
Erol, Kastamonu Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu, Meclis Başkanı
Turgay Dellaloğlu, Tosya Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
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Başkanı Metin Ekşi, Meclis Başkanı Musta-
fa Cevizci, Taşköprü Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Meclis Başkanı Mustafa Uğur, İnebolu Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şakir İşeri, Meclis Başkanı Ahmet Çeçen,
Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Sedat İşeri, Meclis Başkanı Ömer Fa-
ruk Yanık, oda ve borsaların yönetim kuru-
lu ve meclis üyeleri, meslek komitelerinin ve
disiplin kurullarının başkanları katıldı.

“Tek yumruk halinde 

memleketimiz için çalışacağız”

İftar programı sonrasında konuşan KAT-
SO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Bu tür orga-
nizasyonlar ile bir araya gelerek, birlik ve be-
raberliğimizi attırmayı, il ve ilçelerimizdeki
sorunları paylaşmanın hedefi içerisindeyiz.
Bundan sonrada birlik, beraberlik içerisinde
daha güzel fırsatlarla odalarımızı daha iyi
yere götürebileceğimizi, memleketin so-
runlarını çözümü noktasından daha ileriye
gidebileceğimizi umut ediyorum. Bundan
sonra yapacağımız çalışmalar hakkımızda ha-
yırlı olsun. Tek yumruk olarak memleketimiz
için ne gerekiyorsa, en iyi şekilde yapmanın
sözünü veriyorum” dedi. 

“Kutsal bir yerin emanetini aldık”

Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat
İşeri ise, yönetime yeni seçilenlere bazı tav-
siyelerde bulunarak, “Zor bir görev üstlendiler.
Seçim çok zor bir olaydır. Seçim bittikten son-
ra kol kola girilmelidir. Ben 1978’den bu yana
birçok seçim yaşadım. Seçim bitti, artık bir-
lik zamanı. Biz ilçelerimizdeki odalarımızla,
borsamızla, ticaret ve sanayi odamızla ne ka-
dar kol kola girer, istişaremizi ilerletir, dert-
lerimizi araştırıp, yetkili mercilere ulaştırır-
sak, Kastamonu’ya o kadar hayırlı bir iş yap-
mış oluruz. Bizler bugün bir emanetçiyiz. Kut-
sal bir yerin emanetini aldık. Veballi bir yük
altındayız. Bunun idraki içinde olmalıyız. Her
zaman Kastamonu’daki STK’lar hükümet ve
siyasi partiler ile barışık olmuştur. Hiçbir za-
man hiçbir yerden şikâyet almamışızdır.
Bundan sonra da aynı birliktelik ile devam
ettirmemiz lazım. Hep beraber kol kola gi-
rerek bu işi ne kadar ileriye götürebilirsek,
memlekete o kadar faydalı iş yapmış oluruz”
diye konuştu. Konuşmaların ardından Kas-
tamonu’ya kattığı değerden dolayı Hayri Bül-
bül’e teşekkür plaketi takdim edildi. 

KATSO SIRALAMA.qxt_Layout 1  7/1/18  9:03 PM  Page 29



TÜRKİYE-KOSOVA İLİŞKİLERİ 
KASTAMONU’DA MASAYA YATIRILDI

K
osova Meclis Başkanvekili Mü-
ferra Şinik ve Kosova Parla-
mentosunun bir diğer Türk
asıllı Milletvekili Fikrim Dam-
ka, Kastamonu Ticaret ve Sa-

nayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’nun
davetlisi olarak şehri ziyaret etti. Ticaret
Odasında gerçekleşen ziyarette işa-
damları ile Belediye Başkan Vekili Eşref
Can’da hazır bulundu. Ziyarette “Türkiye-
Kosova İlişkileri ve Kosova’da Yatırım İm-
kanları” konusu görüşüldü.

Türkiye-Kosova ilişkileri hakkında açık-
lamalarda bulunan Kosova Meclis Başkan
Vekili Müferra Şinik, “Kosova, asimile ol-
mamaya çalışan, eğitimli bir toplumdur.
Karabük’te öğrencilerimiz var, Kastamo-
nu’da da öğrencilerimiz olsun istiyoruz. Bu
konuda Kastamonu Üniversitesi ve KAT-
SO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’yla gerekli gö-

rüşmelerde bulunduk. Türkiye ile Kosova
arasındaki ilişkilere bakarsak, Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kosova’ya karşılıksız
destekleri var. Bizim bağımsızlığımızı ilk
tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti’ydi. Ül-
kemizdeki yatırımlarda da Türkiye’nin
büyük desteği mevcut. Türkiye’den yatı-
rımcıların Kosova’ya gelmesini bekliyoruz.
Bu ziyaretlerin karşılıklı artarak devamı-
nı diliyorum” dedi.

“Biz, Türkiye dışında başka 

bir ülkeyi daha model alamayız” 

Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkile-
re bakıldığı zamanda Kosova’nın başka bir
ülkeyi daha model alamayacağını söyle-
yen Şinik, “Çünkü Türkiye’nin tamamen
karşılıksız Kosova’yı destekledi. Kosova dı-
şında diğer Türk Cumhuriyetlerini, Balkan
ülkelerini, dünyanın ihtiyacı olan birçok

ülkeleri gibi Kosova’ya da çok büyük
destekleri oldu. 10 yıl önce bağımsızlığı-
mı kazandığımız ilk tanıyan ülke Türkiye
olmuştur. Onun öncesinde de sonrasın-
da da halen çok büyük destekleri ol-
muştur” diye konuştu. “Kosova’da teda-
visi mümkün olmayan hastalar, ücretsiz
Türkiye’de muayene ediliyor” 

Birçok konuda Türkiye’nin desteği ol-
duğuna değinen Şinik, “Türkiye-Kosova
Sağlık Bakanlıkları arasında tedavisi Ko-
sova’da mümkün olmayan 100 hasta, ta-
mamen ücretsiz Türkiye’ye gönderilmesi
hatta yanında refakatçisinin masrafları ve
yol masraflarıyla birlikte bu çok küçük bir
destek değil. Şuanda da artık 100’ün üze-
rinde hastayı Türkiye’ye gönderiyoruz.
Bu konuda da Türkiye’nin desteğinin çok
büyük olduğunu görüyoruz. Kendilerine bir
kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.
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“Türkiye’yi Balkanlarda daha 

çok görmeyi arzuluyoruz” 

Kosova Parlamentosu Milletvekili Fik-
rim Damka ise, Türkiye ile Kosova arasında
bir bağ kurmaya her zaman gayret ettik-
lerini ifade ederek, “Bu bağın ekonomik
anlamda, yatırımlar anlamında da geliş-
mesini arzuluyoruz. Sadece sağlık ala-
nında veya yatırım alanında değil ekonomi
alanında da Türk iş adamlarını Kosova’da,
Balkanlarda görme arzusuydu. Türki-
ye’nin balkanlarda ciddi sayıda Türk soy-
daşı var, oralarda da Türk milleti yaşıyor.
Dolayısıyla bu potansiyel orada dururken,
Türkiye’nin bunu kullanması açısından hep
dile getirerek bunları istedik. 15 yıl önce-
sine baktığımız zaman bugüne göre des-
tekler muhakkak daha fazladır ama biz,
bunun daha fazla olması arzusundayız. Bu
yüzden Türkiye’nin bunu mutlaka değer-
lendirmelidir” ifadelerini kullandı.

Kosova’nın Türkiye ile 52 konuda an-
laşması bulunduğuna dikkat çeken Dam-
ka, şunları kaydetti:  “Bugüne kadar Tür-
ki ye’nin doğrudan yatırım alanına baktı-
ğımız zaman yıl içerisinde yaklaşık ola-
rak 400 milyon avroluk bir Türk yatırımı
görünüyor. Yani Kosova’nın yıllık 3.3 mil-
yar avroluk yatırımının 400 milyon avro-
luk yatırımı Türk yatırımıdır. Fakat bu doğ-
rudan bir yatırımdır. İstihdam yatırımıdır.
İthalatı, ihracatı karşılama oranına bak-
tığımız zaman yüzde 12’dir. Dolayısıyla it-

hal eden bir ekonomiye sahibiz. Bugün
baktığımız zaman Kosova, ithal ettiği 3.3
milyar avro içerisinde yaklaşık yüzde
10’unu Türkiye’den ithal edilen ürünler
oluşturuyor. Bu yüzden bu ithalatı ka-
patmak için Kosova’da bir yatırım yapı-
labilir hem de Kosova’nın bir üretim
üssü olarak seçilebilir.”

“Kastamonu iş dünyamızı dünyaya
entegre etmeye çalışıyoruz”

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu da şu ifadeleri
kullandı: “Bizler odamızın, ilimizin eko-
nomik olarak büyümesindeki rolünün ve
misyonunun bilincindeyiz. Bu anlayışla
yola çıkarak, iç dinamiklerimizi harekete
geçireceğimiz bu yeni dönemde, üyele-
rimizin içeride ve dışarıda yapmayı dü-
şündükleri tüm proje ve yatırımlara des-
tek olmayı hedeflemekteyiz. Kastamo-
nu’yu, sanayi, turizm, tarım, hayvancılık,
maden ve benzeri sektörlerde gerek iç,
gerekse dış yatırımcılar ile buluşturarak
hak ettiği yere taşıma gayretinde ola-
cağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.
Ayrıca, üyelerimizin sektörlerindeki so-
runlarını ve çözüm önerilerini dinleyerek;
paydaş kuruluşlarımız, bürokratlarımız ve
siyasilerimiz ile bu sorunların çözümü-
ne yönelik somut adımların atılması için
lobi faaliyetleri yürütecek ve bu çalış-
malar sonuçlanana kadar takipçisi ola-
cağız. Üzerinde ısrarla duracağımız bir di-

ğer konu ise Kastamonu iş dünyamızı,
başta gönül coğrafyamız olmak üzere,
tüm dünya ile entegre etmeye, ihraca-
tımızı artırmaya yönelik çalışmalar ola-
cak. İşte bugün, bu çalışmaların startını
veriyoruz.” Konuşmaların ardından iş
adamları, Kosova ile ilgili merak ettikleri
konular hakkında bilgiler aldı.
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Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği’nin (TOBB) 74. Genel
Kurulu TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi’nde
geniş bir katılımla gerçekleşti-
rildi. Genel Başkan Hisarcık-
lıoğlu’nun güven tazelediği
genel kurulda, Kastamonu 
Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Oğuz
Fındıkoğlu’da konsey üyeli-
ğine seçildi. TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu bura-
da yaptığı konuşmada iş dün-
yası olarak kendilerine güven-
diklerini belirterek, “Hedefle-
rimiz büyük. Türkiye sadece
bölgesinin değil, dünyanın
ekonomik devi olacak” dedi. 

GENEL BAŞKANIMIZ 

GÜVEN TAZELEDİ
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B
aşarıya ulaştıracak esas gücün
birlik ve beraberlikten geçtiğini
bildiren TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu, “Bu süreçte 4 ana
meseleye odaklandık. İlk ola-

rak Oda ve Borsalarımızın gücünü ve kap-
asitesini artırdık. Odaklandığımız ikinci
konu, özel sektörümüzün yurtdışındaki
lobisiydi. Eskiden kapısından dahi gire-
mediğimiz küresel iş örgütlerinin ta-
mamında artık söz sahibi olduk. Özel sek-
törümüzün çıkarlarını tüm dünyada sa-
vunan bir camia haline geldik. Üçüncü
önceliğimiz, ülke meselelerinde inisiyatif
almak oldu. Dördüncü olarak, Türki-
ye’nin zenginleşmesi için fikir ürettik,
proje ürettik” dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB 74’üncü Genel Ku-
rul konuşmasında şu ifadelere yer ver-
di: “Sayın Genel Kurul Başkanım ve
Konsey Başkanlarım, Çok kıymetli Oda ve
Borsa Başkanlarım, Meclis Başkanlarım,
Genel Sekreterlerim, Genel Kurul dele-
gelerim, Değerli çalışma arkadaşlarım,

Basınımızın seçkin mensupları, Sizleri,
şahsım ve TOBB Yönetim Kurulu adına
gönül dolusu muhabbetle selamlıyorum.
74. Genel Kurulumuza hoş geldiniz, şeref
verdiniz. Konuşmamın başında, ahirete
uğurladığımız tüm dostlarımıza, camia-
mız mensuplarına, Allah’tan rahmet di-
liyorum.  Öte yandan İsrail’in Filistinlilere
yönelik, dünkü, insanlık dışı saldırısını
şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rah-
met, yaralılara acil şifalar diliyorum.

ABD yönetiminin uluslararası hukuku
yok sayarak İsrail’deki büyükelçiliğini Ku-
düs’e taşıma kararının ne kadar yanlış
olacağını vurgulamıştık.

Maalesef, Gazze’de yaşanan ölümler
gergin olan bölgemizi daha da gergin
hale getirdi.

Bu saldırıları asla kabul edemeyiz.
Filistin ve Kudüs yalnız değildir.
Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız,

Başbakanımız ve Bakanlarımızla birlik-
te, camiamıza uzun süre hizmette bu-
lunmuş arkadaşlarımıza, Hizmet Şeref
Belgelerini takdim ettik.

Yarın da inşallah, mübarek Ramazan
başlıyor.

Dilerim Ramazan, ülkemizde ve İslam
dünyasında hayırlara vesile olsun.

Barış, kardeşlik ve huzur getirsin.

SSayın Başkanlar, Kıymetli Delegeler,

Oda ve Borsalarımızın seçimleriyle
başlayan, uzun bir seçim dönemini bi-
tiriyoruz.

Sizler, demokrasi sınavından başarıyla
geçtiniz.

Özel sektörü temsil görevini hakkıy-
la üstlendiniz.

Ülkemizin dört bir yanında, yüzbin-
lerce tüccarın, sanayicinin oylarıyla se-
çildiniz.

Yani, demokrasinin ve sandığın gü-
cüyle buradasınız.

Oda ve Borsa seçimlerimiz sonucun-
da Başkanlarımızın yüzde 42’si, meclis

üyelerimizin de yüzde 50’si değişti.
Seçilen tüm başkanlarımı ve delege-

lerimi, yürekten kutluyorum.
Yeni seçilen ve bu büyük ailenin bir

ferdi olan başkanlarıma ve delegelerime
de hoş geldiniz diyorum.

Değerli dostlarım,

Zorlu bir dönemi başarıyla tamamla-
mış olmanın, huzur ve mutluluğunu ya-
şıyorum. Bunu mümkün kılan Cenab-ı
Hakka hamd ediyorum.

2013-2018 döneminde hem üyelerimize
hizmet etme, hem de ülkemiz ekono-
misine katkı sağlama noktasında, pek
çok proje hayata geçirdik.

Az önce filmde de izlediniz.
Bütün bu faaliyetler, elde edilen tüm

bu başarılar, sizin emek ve gayretlerini-
zin eseridir.
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Ne yaptıysak, neleri başardıysak, gü-
cümüzü sizden aldık, sizin desteğinizle
yaptık. Biz, bir olduk, iri olduk, diri olduk.

Sesimiz daha gür çıktı.
Biz, bir oldukça önümüzdeki engelle-

ri aştık, yeni yollara çıktık.
Ahiliğin, “doğru ok, menzil alır” düs-

turuyla, her zaman dosdoğru olduk.
Ülkemizin, milletimizin, camiamızın

hak ve hukukunu koruduk.
Bu çatı altında hiçbir zaman ayrımcılık

yapmadık.
Gönüllerimizi de, aklımızı da farklı ses-

lere, farklı düşüncelere açtık. “İstişare
sünnettir” öğüdüne hep bağlı kaldık.

Anadolu’nun sesi, yüreği olduk.
Bu birliktelik sizlerin eseridir.
Her birinizi tek tek tebrik ediyor, en iç-

ten şükranlarımı sunuyorum.  Bu dö-
nemde Yönetim Kurulumda, Konseyle-
rimizde, Kurullarımızda, Komisyonları-
mızda, birlikte görev yaptığımız arka-
daşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.

DDeğerli dostlarım,

Bu süreçte 4 ana meseleye odaklan-
dık. İlk olarak Oda ve Borsalarımızın gü-
cünü ve kapasitesini artırdık.

Şirket kurmak için kapı kapı gezme dö-
nemi bitti. Odalarımızı tek durak ofise
dönüştürdük.

Oda ve Borsalarımızda dijital dönü-
şümü gerçekleştirdik.

Bütün işlemleri, tek tuşla yapar hale
geldik. Odalarımızın sorumluluk aldı.
Organize Sanayi Bölgelerimiz gelişti ve

sanayi Anadolu’ya yayıldı.
Ticaret Borsalarımız, elektronik satış

salonlarını, akredite laboratuvarlarını
ve canlı hayvan borsalarını reel sektörün
hizmetine sundu.

Dün, yabancı dil bilen çalışanımız yok-
tu. Bugün Odalar ve Borsalar, uluslararası
projelere imza atar hale geldi.

Yurtdışından kaynak temin ediyor, Av-
rupa Odalarıyla birlikte çalışmalar ya-
pıyoruz.

Akredite olan Oda ve Borsa sayımız
her sene artıyor.

Şu an 269 Oda ve Borsamız akredite,
yani 5 yıldızlı.

Avrupa’nın en iyi Odalarıyla aynı hiz-
meti, aynı kalitede verdikleri belgelen-
di. Bugün dünyada üyesine en çok hiz-

met veren, en gelişmiş, ilk 3 Oda-Borsa
sisteminden biri, biziz. Yani Türk Oda-Bor-
sa sistemidir.

Yurt dışında diyorlar ki, ülkenizde
özel sektörün gelişmesini istiyorsanız,
Türkiye’dekine benzer Oda ve Borsa ya-
pısı kurun.

İşte bu onurun, bu gururun, bu başa-
rının sahibi sizlersiniz.

Gecesini gündüzünü bu camianın
gelişmesine, büyümesine adayan, ülke-
si ve milleti için, tek kuruş almadan ça-
lışan sizleri, Oda ve Borsa Başkanlarımı,
Yönetimlerini, Meclis Başkanlarımı, Mecl-
islerini ve Meslek Komitelerini, Genel Se-
kreterlerini, yani bu salonda bulunan siz-
leri, içtenlikle alkışlıyorum.

Sağ olun, var olun!
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Odaklandığımız ikinci konu, özel sek-
törümüzün yurtdışındaki lobisiydi.

Eskiden kapısından dahi giremediği-
miz küresel iş örgütlerinin tamamında ar-
tık söz sahibi olduk.

Özel sektörümüzün çıkarlarını tüm
dünyada savunan bir camia haline gel-
dik. Dünyanın en büyük iş örgütü olan
Milletlerarası Ticaret Odası, Avrupa’nın
en büyük iş örgütü Eurochambres, İslam
dünyası iş örgütü İslam Ticaret-Sanayi
Odası, Asya-Pasifik Konfederasyonu.

Seçimle bunların hepsinin yönetimi-
ne girdik. Türk iş dünyasının sesi olduk.

Üçüncü önceliğimiz, ülke meselele-
rinde inisiyatif almak oldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde,
darbe bildirisi okunur okunmaz ilk tep-
kiyi biz gösterdik.

“Darbeyi asla kabul etmiyoruz, seçil-
miş meşru hükümetin yanındayız” dedik.

Bütün üyelerimizi meydanlara, de-
mokrasiye sahip çıkmaya davet ettik.

Terör saldırılarının arttığı dönemde,
“teröre hayır, kardeşliğe evet” diyerek
Türkiye’nin en büyük yürüyüşünü dü-
zenledik. Afrin Zeytindalı harekâtında,
bizzat sınır bölgesine giderek devletimize
desteğimizi gösterdik.

Bir kez daha ifade ediyorum.
Bu camia, her zaman devletinin, mil-

letinin yanındadır.
Dördüncü olarak, Türkiye’nin zengin-

leşmesi için fikir ürettik, proje ürettik.
Her önemli meselede, bu camianın

katkı vermesi istendi.
“İstihdam Seferberliği”nde, finans-

mana erişimde, “Türkiye’nin Otomobi-
li”nde bu hep böyle oldu.

İşte bu itibardır, güçtür.
Türk özel sektörünün gücüdür. Oda ve

Borsalarımızın gücüdür.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin

gücüdür. Biz biliyoruz ki sizlerin zengin-
liği Türkiye’nin zenginliği.

Bu bilinçle üyelerimizin sorunlarını
çözmek için pek çok alanda adım attık.

Mesleki eğitim büyük bir sıkıntıydı.
İlk defa özel sektör, Oda ve Borsala-

rımız vasıtasıyla, mesleki eğitimde söz
sahibi oldu. Şirketlerimiz daha çok ih-
racat yapsın diye yurtdışı taşımacılığı-
na 35 milyar Avro kefil olduk.

Dünyada en çok TIR karnesi veren ku-
ruluş haline geldik.

Tüm büyük kara gümrük kapılarımızı
modernize ettik. 

Kredi Garanti Fonu kanalıyla, KO-
Bİ’lerin finansmana erişimini kolaylaş-
tırdık. Üyelerimize kefil olduk.

TOBB Nefes Kredisiyle, bugüne kadar
uygulanmış en düşük faiz oranıyla, KO-
Bİ’lerimiz kredi aldı.

Yaklaşık 700 bin üyemiz, tüm bunlar
sayesinde ucuz kredi imkanına ulaştı.

DDeğerli arkadaşlarım,

Kültürümüzde güzel bir söz var: “zor-
laştırmayın, kolaylaştırın”. Biz de iş ve ya-
tırım ortamı önündeki engelleri tespit
edip, hükümetimizle birlikte kaldırdık.

En çok şikâyet ettiğimiz konu olan, is-
tihdam maliyetlerinin düşürülmesini
sağladık. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı,
KOBİ’lerimize büyük yükler getiriyordu,
bunları kaldırttık.

Mesleki Yeterlilik konusunda da he-
men inisiyatif aldık.

81 ilde üyelerimize tehlikeli meslek-
lerde sınav ve belgelendirme hizmeti ver-
dik. Çek’e olan güven kaybolmuştu.

Burada da yine bir ilki gerçekleştirdik.
Çek’e itibarını yeniden kazandıran

kare kod uygulamasını hayata geçirdik.
Sanayicinin üzerindeki emlak vergisi

yükünün azaltılmasını sağladık.
Konutta, beyaz eşyada, mobilyadaki

vergiler, bizim önerimizle indirildi.
Turizm sektöründe uçak ve kurvaziyer

destekleri, bizim talebimizle getirildi.
Sigorta acentelerimizi KOBİ kapsa-

mına aldırdık.
Hep şikâyet ettiğimiz damga vergi-

sinin kapsamını daralttık.
Yıllardır hep talep ederdik.
Vergisini düzenli ödeyen mükellef

için, yüzde 5 vergi indirimi de nihayet gel-
di. Biriken KDV alacaklarımız konusunda
da talebimiz üzerine bir çalışma başla-
tıldı. Bunun da sonuçlanmasını bekli-
yoruz. Tarımda 50 yıllık hayalimiz gerçek
oldu. Lisanslı Depoculuk sistemini baş-
lattık. Ürün İhtisas Borsası için de ilk adı-
mı attık. Büyük sıkıntı yaşadığımız bir
başka alan, yargı sistemiydi.

Özellikle İş Mahkemelerindeki dava-
larda, işveren yüzde 99 haksız çıkıyordu.

Bunu değiştirmek üzere, zorunlu ara-
buluculuk sisteminin uygulamaya alın-
masını sağladık.

Aylar, hatta yıllar süren davalar, artık
günler-haftalar içinde çözülüyor.

Bu vesileyle, bizlere her zaman des-
tek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza,
Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Mec-
lisimize, bizimle birlikte çalışan, emek ve-
ren bürokratlarımıza, camiamız adına te-
şekkür ediyorum.

Kıymetli dostlarım,

Allah’a çok şükür, tüm bu çalışmala-
rımız sonuç verdi.

İçerde ve dışarda terör örgütlerinin
saldırılarına rağmen, özel sektörümüz
daha fazla çalıştı, üretti.
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Türkiye ekonomisi hızlı bir toparlan-
ma ve büyüme gösterdi.

Oda ve Borsa üyelerimiz geçen sene
yeni bir başarı hikâyesi yazdı.

1,5 milyon ilave istihdam sağladık.
327 milyar lira makine-teçhizat yatı-

rımı yaptık. 160 milyar dolar mal ihracatı
gerçekleştirdik.

44 milyar dolar turizm ve taşımacılık
geliri elde ettik. Bütün dünyaya, bu mil-
letin neler yapabileceğini gösterdik. 

Tüm bunları sizlerle başardık.
Oda ve Borsalarımızda ortaya koy-

duğunuz çağdaş vizyonla başardık. İşte
bu nedenle bu salonu dolduran Türk özel
sektörünün temsilcisi delegelerimizi yü-
rekten kutluyor, her birinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. İyi ki varsınız!

SSevgili dostlar,

Sıkıntılarımız var mı? Elbette var.
Bunları da biliyor, hükümetimizle

paylaşıyor, çözmek için çalışıyoruz.
24 Haziran seçimlerinden sonra da

bunları takip edip, sonuçlandırmak için
gayret göstereceğiz.

Daha yapacak çok işimiz var.
Ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için,

iş dünyası daha hızlı koşmak zorunda.
İş dünyasının hızlı koşabilmesi için de,

bizim önden gidip, yolu açmamız gere-
kiyor. Oda ve Borsalarımızda Tahkim ve
Arabuluculuk Merkezleri açacağız.

Coğrafi işaretli ürünlerimizi, helal
gıda sertifikasına sahip ürünlerimizi
önce ülkemizde sonra dünyada yaygın-

laştıracağız. 81 ildeki eğitim tesislerimizi
tamamlayıp, Oda ve Borsalarımızın bu-
lunduğu 160 ilçemize de, yeni eğitim tes-
isleri kazandıracağız.

Yeni dönemde daha çok çalışacağız,
daha hızlı çalışacağız, daha verimli ça-
lışacağız. Önce KOBİ’lerimizi küresel
KOBİ’ler haline getirmeliyiz

Sanayi 4.0 ile sanayimizi bir üst se-
viyeye çıkarmalıyız.

Yerli ve akıllı üretimle ithalatı yüksek
ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağla-
malıyız. E-ticaret ve E-ihracat hamlesi
başlatarak, yeni ürünlerle yeni pazarla-
ra girmeliyiz. Türkiye’yi bu coğrafyanın
girişimcilik üssü yapmalıyız.

Nitelikli eleman açığını kapatmak
üzere, mesleki eğitim sistemini özel
sektörle tam entegre kılmalıyız.

Bu hedefler için, üzerimize düşeni yap-
maya hazırız, yapacağız.

Saygıdeğer Başkanlarım ve Delegelerim,

Bugüne kadar sizlerle birlikte, hayal
görünen nice hedefi gerçeğe dönüştür-
dük. Bugün hayal gibi görünen nice he-
defe de yarın, yine birlikte ulaşacağız.

Umutsuzluğa asla prim vermeyeceğiz.
Fitneyi, ayrışmayı asla yanımıza yak-

laştırmayacağız.
Kimseyi ötekileştirmeyecek, öteki

diye görmeyeceğiz.
Tüm farklılıklarımızı zenginlik olarak

kabul edecek, Türkiye'yi bu zenginlikle
daha da büyüteceğiz.

Biz kendimize güveniyoruz.

Hedeflerimiz büyük.
Türkiye sadece bölgesinin değil, dün-

yanın ekonomik devi olacak.
Dünyada en fazla uluslararası müte-

ahhit Türkiye’den çıkacak.
En fazla taşımayı Türk lojistikçileri ya-

pacak. En fazla turisti Türk otelleri ağır-
layacak. Türk perakendecileri dünya ça-
pında dağıtım ağları kuracak.

Türkiye en fazla sanayi malı ihracatı
yapan ülke olacak.

Çevre coğrafyamızda her yerde şan-
tiyelerimiz, yatırımlarımız bulunacak.

Türk çiftçisi sadece ülkemizi değil, tüm
dünyayı besleyecek. Türk malları fiyatıyla
değil, kalitesiyle tercih edilecek.

Uluslararası yatırımcılar Türk şirket-
lerine ortak olmak için sıraya girecek.

Ve dünyadaki her evde en az bir Türk
malı kullanılıyor olacak.

Benim çok kıymetli yol arkadaşlarım,

Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz şe-
hitlerimizin emaneti olan bu ülke, he-
pimizin omuzlarında yükselecek ve ye-
niden lider ülke haline gelecek.

Bunu da hep birlikte başaracağız.
Zira bizi başarıya ulaştıracak esas güç,

birliğimizdir. Sizlerle birlikte çalışmaktan,
mesai arkadaşınız olmaktan büyük şe-
ref duyuyorum.

Allah gönlümüzü zengin, emeğimizi ve
kazancımızı bereketli, milletimizin birli-
ğini, dirliğini ve kardeşliğini daim kılsın.

Yolumuz, bahtımız açık olsun.
Allah, yar ve yardımcımız olsun.”
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Konuşmaların ardından gerçekleşen
seçimlerde, Genel Başkanımız Rifat Hi-
sarcıklıoğlu, geçerli oyların tamamını ala-
rak 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.TOBB
Başkanlığına ilk kez 16 Haziran 2001'de
seçilen Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu gör-
evi yürütecek.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu 
ise şu isimlerden oluştu:

"Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı), Cengiz Günay
(Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı), Davut Çetin (Antalya Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı), Oğuzhan Ata Sadı-
koğlu (Malatya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı), Selçuk Öztürk (Konya Ticaret
Odası Başkanı), Mahmut Özgener (İzmir
Ticaret Odası Başkanı), Öztürk Oran (İs-
tanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı), Ay-
han Zeytinoğlu (Kocaeli Sanayi Odası
Başkanı), Zeki Kıvanç (Adana Sanayi
Odası Başkanı), Ali Kopuz (İstanbul Ti-
caret Borsası Başkanı), Faik Yavuz (An-
kara Ticaret Borsası Başkanı), Özer Mat-
lı (Bursa Ticaret Borsası Başkanı), Engin
Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başka-
nı), Tamer Kıran (İstanbul ve Marmara,
Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz
Ticaret Odası Başkanı)."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
74. Genel Kurulu’nda Birlik Başkanlığına
seçilen Hisarcıklıoğlu başkanlığında, 15
Mayıs 2018 tarihinde bir araya gelen yeni
dönemin ilk Yönetim Kurulu Toplantı-
sı’nda belirlenen görev dağılımı şöyle;

1. Ali Kopuz (İstanbul TB) Başkan Yardımcısı
2. Selçuk Öztürk (Konya TO) Başkan Yardımcısı
3. Salih Zeki Murzioğlu (Samsun TSO) Başkan Yardımcısı
4. Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli SO) Başkan Yardımcısı
5. Tamer Kıran (İMEAK DTO) Başkan Yardımcısı
6. Faik Yavuz  (Ankara TB) Sayman Üye
7. Cengiz Günay (Tekirdağ TSO) Üye
8. Mahmut Özgener (İzmir TO) Üye
9. Davut Çetin (Antalya TSO) Üye
10. Öztürk Oran (İstanbul TO) Üye
11. Zeki Kıvanç (Adana SO) Üye
12. Özer Matlı (Bursa TB) Üye
13. Engin Yeşil (Diyarbakır TB) Üye
14. Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (Malatya TSO) Üye

Fındıkoğlu, Konsey Üyeliğine seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
(TOBB) gerçekleştirilen seçimli 74’üncü
Genel Kurulu’nda Kastamonu Ticaret
ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Ticaret ve Sa-
nayi Odaları Konsey Üyeliğine seçildi. 

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
delegeleri KATSO Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Fındıkoğlu, Meclis Başkanı Turgay
Dellaloğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Hasan Gülşen, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği 74. Genel Kuruluna katıldı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin
gerçekleştirilen seçimli 74’üncü Genel Ku-
rulu’nda KATSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Oğuz Fındıkoğlu, Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun yeniden güven tazelediği seçim-
lerde TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Kon-
sey Üyeliğine seçildi. 

Seçimlerin ardından KATSO Yönetim

Kurulu Başkanı ve TOBB Ticaret ve Sanayi
Odaları Konsey Üyesi Oğuz Fındıkoğlu,
kendisine destek veren TOBB Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu ve bölge oda ve borsa
delegeleri başta olmak üzere tüm TOBB
Delegelerine teşekkür etti. 

Aldığı görevin kendisine getirdiği so-
rumluluğun bilincinde olduğunu ifade
eden Başkan Fındıkoğlu, “Bugün ülke-
mizin en önemli iş örgütü olan Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’nin Genel Ku-
rulu’nda gösterilen teveccüh ile Konsey
Üyesi olarak seçilmekten büyük bir
mutluluk duyuyorum. Kentimiz ve ülke-
miz için çalışmalarımızı artık TOBB Ti-
caret ve Sanayi Odaları Konseyinde de
sürdüreceğiz. Bu seçimin herkese hayırlı
olmasını diliyor, benimle birlikte konsey
üyeliğine seçilen tüm üyelerimize yeni
görevlerinde başarılar diliyorum” dedi. 

Fındıkoğlu, Ticaret ve Sanayi Odaları
Konsey Üyeliğine seçilmesinden ötürü de
işadamlarının ve sanayicilerin sorunla-
rını, istek ve taleplerini Ankara’ya iletme
noktasında sorun yaşamayacaklarını ve
çözümü noktasında da ellerinin güç-
lendiğini kaydetti. 
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K
astamonu’da, 2018
Türk Dünyası Kültür
Başkenti etkinlikle-
ri kapsamında, “27.
Uluslararası Şeyh

Şa’ban-ı Veli ve Kastamonu
Evliyaları Anma Haftası” et-
kinlikleri düzenlendi. Belediye
Başkanı Tahsin Babaş tören-
de yaptığı konuşmada, Ulus-
lararası Türk Kültürü Teşkila-
tının, 2019 yılının UNESCO ta-
rafından Şeyh Şa’ban-ı Veli yılı
ilan edilmesi için girişimlerde

bulunacağını belirtti. Atatürk
Spor Salonunda gerçekleştiri-
len etkinliklerde konuşan Vali
Yaşar Karadeniz, Kastamo-
nu’nun 2018 Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti olmayı hak etti-
ğini belirterek, Şeyh Şa’ban-ı
Veli, Kastamonu’nun manevi
önderinden birisidir. Bu ülke-
de huzur ve birlik içerisinde
yaşayıp ileriye doğru gide-
ceksek Şeyh Şaban-ı Veli ve
onun gibi topluma yararlı fi-
kirler üreten insanlara sahip

TÜRKSOY’DAN 
UNESCO’DA 2019

ŞEYH ŞA’BAN-I VELİ
YILI GİRİŞİMİ
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çıkıp düşüncelerini bizden sonraki ne-
sillere aktarmamız gerekiyor” dedi.

Kastamonu’nun turizmde bir hedefi-
nin bulunduğunu belirten Karadeniz, “O
da turizmde ilimizi ileriye taşımak. Turizm
dağılımlarına baktığımız zamanda inanç
turizmi diğer turizm dağılımlarına göre
önde gidiyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Şeyh
Şa’ban-ı Veli Müzesini ziyaret edenlerin
sayısı 100 bin. Bu yıl daha Nisan ayının
sonunda olmamıza rağmen 40 bin ziya-
retçi aldı. Bu da demek ki yılsonuna ka-
dar bu rakamın 200 binleri geçeceği an-
lamına geliyor. Çünkü daha yaz mevsimi
gelmedi, turizm sezonu da açılmadı.
Onun için iddialı olduğumuz alanlardan
birisi inanç turizmidir. Bizler, Kastamonulu
olarak turizmi geliştireceksek öncelikle
inanç turizmi üzerinde durmamız gerek-
mektedir” şeklinde konuştu.

“İlimiz, medeniyetin ve 

maneviyatın beşiğidir” 

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin
Babaş da, “Kastamonu’nun otantik ya-
pısını açığa çıkartan, yenileme ve ıslah et-
meye yönelik, kültürel turizme dayalı pro-
jelerimizi tek tek uygulamaya geçiriyoruz.
Bunları yaparken hem şehrimizdeki man-
evi değerleri, hem de tarihi dokuyu daha
fazla öne çıkarmayı, bu arada da turizmi
canlandırarak bölge insanımızın ekono-
mik olarak ta seviyesini yükseltmeyi
amaçlıyoruz. Bizler, sadece tarım, hay-
vancılık, ormancılık bölgesi değiliz. Bizler,
tarihi, kültürel ve inanç değerleri olan, bu

değerlerini insanların hizmetine sunma
gayreti içinde olan maneviyat ve mede-
niyet şehriyiz. Bu sebeple, insanlığa
manevi hizmet için inanç turizminin ge-
liştirilmesine önem göstermekteyiz”

“UNESCO’da Şeyh Şa’ban-ı 

Veli yılı ilan edilmesi için 

çalışmalar devam ediyor” 

UNESCO’da 2019 yılının Şeyh Şa’ban-
ı Veli yılı ilan edilmesi için çalışmaların
sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Ba-
baş, şöyle devam etti: “Şeyh Şa’ban-ı Veli
deyince, aklımıza Mevlana ile aynı kay-
naktan gelen, aynı düşünceyi paylaşan,
insanlara sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve
beraberlik duygularını aşılayan bir dü-

şünce akımı gelir. Şeyh Şaban-ı Veli Haz-
retleri, gerek ülkemiz hayatında, gerekse
Kastamonu hayatında çok önemli bir
fonksiyon icra etmiştir. Vefatından 449 yıl
sonra biz Kastamonulular olarak Şeyh Şa-
ban-ı Veli Hazretleri’nin şahsı manevi-
sinden hala nasiplenmeye devam edi-
yoruz. Şeyh Şa’ban-ı Veli Hazretlerini
hatırlamak, bu sebeplerle çok önemlidir.
O’nu hatırlamaya ve hatırlatmaya yöne-
lik çalışmaların bu güne kadar gelmesinde
emeği olan herkese minnet ve şükran du-
yuyorum. Bu doğrultuda 2019 yılının Şeyh
Şa’ban-ı Veli’nin vuslatının 450’nci yıl dö-
nümüne rastlamaktadır. Bu bağlamda
2019 yılının Anadolu’nun dört manevi mu-
hafızından biri olan Şeyh Şa’ban-ı Veli yılı
olabilmesi adına attığımız adımların ne-
ticelenmesi en büyük arzumuzdur. 2018
yılı sonunda yapılacak olan 2019 yılı Türk
Dünyası Kültür Başkentinin belirlenece-
ği toplantı da 2019 yılının Şeyh Şaban-ı Ve-
li’nin yılı olması adına gerekli girişimler
yapılacaktır. Binlerce insanın ziyaret et-
tiği manevî bir mekân olan Şeyh Şa’ban-
ı Veli Külliyesi Kastamonu’nun çekim mer-
kezidir. Bu konuda da bugün, TÜRKSOY Ge-
nel Sekreter Yardımcımız genel kurula ta-
şıyacağını söyledi”

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim
tilaveti gerçekleşti. Daha sonra katılım-
cılara Şeyh Şa’ban-ı Veli tanıtım filmi iz-
lettirildi. Programda Fatih Çıtlak yöneti-
mindeki Tasavvuf ve Kıyam-ı Devran
Zikri sonrasında Konya Türk Tasavvuf Mü-
ziği Topluluğu da konser verdi.

Vali 
Yaşar 

Karadeniz

Belediye 
Başkanı 

Tahsin Babaş
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ÜNİVERSİTEMİZDEN 
GİRİŞİMCİLİK VE 

İNOVASYON KONGRESİ

K
astamonu Üniversitesi, Bil-
gi İnovasyon Girişimcilik
Teknoloji Transfer Ofisi (KÜ-
BİG-TTO) ve Yılmaz Redük-
tör A.Ş. tarafından müşterek

tertip edilen Girişimcilik ve İnovasyon
Kongresi Bilgehan Bilgili Kütüphane-
si Konferans Salonunda yapıldı. Kon-
gre programına Rektör Prof. Dr. Seyit
Aydın, Kastamonu Belediye Başkanı
Tahsin Babaş, Kastamonu Ticaret ve

Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başka-
nı Oğuz Fındıkoğlu, Yılmaz Redüktör
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yıl-
maz, Yılmaz Redüktör A.Ş Genel Mü-
dürü Metin Yılmaz, Seri ve İnovatif Gi-
rişimci, TİM ve İHKİB İnovasyon ve Gi-
rişimcilik Danışmanı Alphan Manas,
Üniversitemiz Bilgi İnovasyon Giri-
şimcilik Teknoloji Transfer Ofisi (KÜ-
BİG-TTO) İl Temsilcisi Prof. Dr. Saim
Ateş, İş adamları, akademisyenlerimiz,
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kamu, kurum ve kuruluşların amirleri ile
öğrenciler katıldı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan
Rektör Prof. Dr. Seyit Aydın; “Yenilik ol-
mayan, yenilikle devam etmeyen hiçbir
şeyde ilerleme olmaz.  Yenilenme sürek-
li bir ihtiyaçtır. İmalat ve üretimin geliş-
tirilmesi ise inovasyon ile ilgilidir. İlim ol-
madan teknoloji olmaz. Gelişmek için her
şeyi bütün ele almak gerekir. Araştırma
ve geliştirme konusunda üniversitelerin
rolü büyüktür.  Akademisyenlerimizi mil-
li şuurla yetiştiriyoruz.  Makine, enerji, su
ürünleri ve ormancılık alanında 8 patent
aldık. 6 patentimiz de inşallah kısa za-
manda tescil edilecektir. Bizim temellimiz
ürünlerin sanayiye dönmesidir. Kasta-
monu’da yatırım yapılması önceliğimiz-
dir, mecbur kalırsak dışarıda yatırım ya-
pılabilir. Teknoloji üreten bir üniversite ol-
duk. İnşallah yakında da kendi imalat sa-
nayimizi kurarız. İlmi faaliyetlerimiz, ti-
cariye dönüyor. 3 yerli markamızı özel sek-
törümüzle beraber üretmeye başlıyoruz.

Türkiye’mizin ve Kastamo-
nu’muzun yüz akı Yılmaz Redüktör
firmamız var.  142 beygir gücünde,
12 buçuk ton ağırlıklı toprak silin-
diri imalat ediyoruz. Kastamonu
Belediyemize veriyoruz ve başka-
nımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

Kongrede konuşan Kastamonu
Belediye Başkanı Tahsin Babaş;
“Tüm umudumuz değerli gençle-
rimizdir. Değişimlerini uygulamaya koy-
mak gençlerimiz görevidir. Çağımızda tek-
noloji ile ilgili pek çok yenilik oluyor. Hız-
lı adım atanlar gelişiyor. Dünya da örneği
çok. Telefon bağımlılık haline geldi. İle-
tişim ve teknoloji insan hayatında çok bü-
yük yer aldı. Rehabilitasyon Merkezleri
üretilmeye başlandı. İnsanları telefon
yönlendirebiliyor. Üniversitemiz bölgedeki
en iyi üniversitelerden birisi. Hızlı geliş-
meler var. Yakın bir zaman da üniversi-
temiz iyi üniversiteler arasına girecektir.
Her zaman üniversitemizin yanındayız.”
dedi. Açılış konuşmalarının ardından pa-

nelin moderatörlüğünü Mühendislik ve
Mimarlık Fakültemizin Dekanı Prof. Dr.
Naci Tüzemen’in yaptığı Kastamonu Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Yılmaz Redük-
tör A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yıl-
maz, Yılmaz Redüktör A.Ş Genel Müdürü
Metin Yılmaz, Seri ve İnovatif Girişimci,
TİM ve İHKİB İnovasyon ve Girişimcilik Da-
nışmanı Alphan Manas’ın katılımlarıyla
‘Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Nitelikli Gi-
rişimcilik’ adlı açık oturum yapıldı. Açık
oturumun sonunda panelistlere plaket
takdim edildi.
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ŞEHİR PROTOKOLÜNDEN
ODAMIZA TEBRİK ZİYARETLERİ

Şehrimiz protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, odamıza gerçekleştirdikleri 
ziyaretler ile Yönetim Kurulu Başkanımız Oğuz Fındıkoğlu ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini

iletirken, önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalarla ilgili de fikir alışverişinde bulundular.

Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü Kastamonu Milletvekili Metin Çelik’ten

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Faruk Özdemir ve Yönetim Kurulu 

Kastamonu İl Jandarma Komutanı J. Albay Metin Özbek

KATSO SIRALAMA.qxt_Layout 1  7/1/18  9:07 PM  Page 42



Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık

Ziraat Bankası Zonguldak Bölge Müdürü Mustafa Akturan ve Ziraat Bankası Kastamonu Şube Müdürü Esma Güleç

Devrekâni Kaymakamı Ahmet Çelik, Belediye Başkanı Mümtaz Aliustaoğlu, , AK Parti İlçe Başkanı Hayri Melezoğlu, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İlçe Müdürü Engin Altukulaç, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Teryaki, Ziraat Odası Başkanı Orhan İshakbeyoğlu

Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Ekşi

MUSİAD Kastamonu Şube Başkanı Mustafa Özsoy, 
Başkan Yardımcıları İlhan Uhray, Fatih Alkan, Yönetim

Kurulu Üyeleri Sabit Tavil, Mustafa Yeniçerioğlu, 
Mustafa Akif Özmat ve Şube Müdürü Mehmet Atlamaz

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi 
Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal Gülcan, Hakan

Aydoğan ve Bölge Müdürü Seçil Dilekçi

Kastamonu Kent Konseyi Başkanı Mehmet
Çelik ve Konsey Yürütme Kurulu

Cezaevi Cumhuriyet Savcısı Rıza Ünel ve Kastamonu
E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Ahmet Çalışkan

TSE Kastamonu Belgelendirme Müdürü Bayram Güven

Kastamonu KOSGEB İl Müdürü Nevzat Erol

Kastamonu Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürü Dilek
Şehnaz Aşıcı, Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürü
Zafer Şimşek ve Kastamonu Defterdarı İhsan Mintaş
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B
u yıl ilki düzenlenen Batı
Karadeniz Turizm Tanıtım
ve İş Birliği Fuarına (BA-
KAF 2018), Kastamonu Ti-
caret ve Sanayi Odası

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

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

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

KATSO’DAN BBAKAF ÇIKARTMASI
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+90 (366) 214 10 74

+90 (366) 214 94 67

katso@kastamonutso.org.tr
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