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Selçuk Arslan
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli üyelerimiz;

TOBB’un, Başbakan Sayın Ah-
met Davutoğlu ve ekonomiden 
sorumlu Bakanların katılımlarıyla 
düzenlediği 8. Ticaret ve Sanayi 
Şurası’na ilimizi temsilen katıldık 
ve vilayetimizin iş dünyası ile ilgili 
taleplerini aktarma fırsatı yakala-
dık.

Vilayetimizin Kalkınma Bakanlığı 
tarafından hazırlanan “Bölgesel 
Gelişme Ulusal Stratejisi” rapo-
runa göre, son 50 yıldır hem nü-
fus hem de gelir dağılımında en 
dezavantajlı illerden biri olduğu-
nu dile getirdiğimiz Şura’da, böl-
ge illerini şemsiyesi altına alacak 
Batı Karadeniz Projesi Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı’nın (BA-
KAP) kurulmasını ve bulunduğu 
coğrafi konum gereği merkezinin 
Kastamonu olmasını vurguladık. 

Sanayinin ve ticaretin gelişmesi-
ne yönelik olarak ilimizin büyük 
beklenti içinde olduğu İnebolu 
Limanı’nın kapasitesinin geliş-
tirilerek tam anlamıyla işlerlik 
kazanması ve komşu illerimize 
kadar gelen demiryolunun ilimi-
ze kazandırılması başlıca taleple-
rimiz arasında yer aldı.

Teşvik kapsamında 6 bölge ara-
sında 4’üncü bölgede yer alan 
ilimizin, çevresindeki 5’inci bölge 
illerle karşılaştırıldığında teşvik 
konusunda en dezavantajlı il ol-
masının Kastamonu sanayisinin 

ve ticaretinin önünü tıkayan se-
beplerin başında geldiğini aktar-
dık. 

Şura’da dile getirdiğimiz sorunla-
rın ve çözüm yollarına dair çö-
züm önerilerimizin devletimiz 
tarafından dikkate alınacağına ve 
önümüzdeki dönemde ilimizin 
ekonomi alanında daha güzel bir 
geleceğe yürüyeceğine olan inan-
cımız tamdır. 

Saygıdeğer üyelerimiz,

Yönetim kurulunda bulunduğu-
muz Kuzey Anadolu Kalkınma 
Ajansı’nın Amerika Birleşik Dev-
letleri ve Kanada’ya gerçekleş-
tirdiği iş gezisi programına katı-
larak, ilimizin bu ülkelerde ticari 
işbirlikleri yakalamasına yönelik 
temaslarda bulunduk.

Temaslarımız kapsamında bölge-
mizin yatırım ortamı, öne çıkan 
sektörleri ve ürünleri hakkında 
bilgiler verdik ve işbirliği içinde 
analiz-araştırma çalışmaları ger-
çekleştirmek konusunda prensip 
anlaşmasına vardık.

Kıymetli üyelerimiz,   

Geçirdiğimiz mübarek Rama-
zan ayının tüm dünyaya barış ve 
esenlik getirmesini diler, sizler 
başta olmak üzere ulusumuzun 
Ramazan bayramını kutlar, saygı 
ve sevgilerimi sunarım.

Kalkınma mücadelemizi 
inançla sürdürüyoruz

Sorunların ve çözüm 
yollarına dair çözüm 
önerilerimizin 
devletimiz 
tarafından dikkate 
alınacağına ve 
önümüzdeki 
dönemde ilimizin 
ekonomi alanında 
daha güzel 
bir geleceğe 
yürüyeceğine olan 
inancımız tamdır. 
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Uyum ve 
işbirliği içinde

Değerli üyelerimiz,

Oda Meclisimiz oda faaliyetleri 
yanı sıra ilimiz iş dünyasının he-
deflenen noktaya ulaşması ve gü-
nümüzün gerektirdiği rekabetçi 
yapıya kavuşması için çalışmaları-
nı uyum ve işbirliği içinde sürdü-
rüyor.

Geride bıraktığımız Nisan, Mayıs 
ve Haziran aylarından oluşan üç 
aylık dönem gerek iş dünyamı-
zın ihtiyacı olan adımların atıldığı 
gerekse de ilimizin tanıtımı adına 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi 
açısından Odamız adına son de-
rece verimli geçti. 

KOSGEB Kastamonu Hizmet 
Merkezi Müdürlüğü işbirliğin-
de Odamızda düzenlediğimiz 
girişimcilik kursunun sertifika 
törenini yaparak Nisan ayı çalış-
malarımıza başladık. Sertifika tö-
renine teşrif eden KOSGEB Baş-
kanı hemşehrimiz Recep Biçer’e 
teşekkürlerimi sunuyor, ilimiz ve 
ülkemizin gelişmesinde girişim-
ciliğin ve girişimciliğin destek-
lenmesinin önemini bir kez daha 
vurgulamak istiyorum.

Saygıdeğer üyelerimiz,

Kastamonu Belediyesi’nin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğin-
de “Bu Şehir Sensin Hemşehrim, 
gelecek vizyonumuzu birlikte be-
lirleyelim” sloganı ile düzenlediği 
“Şehir Kimliği Çalıştayı”na katılıp 
Meclisimizin görüşlerimi aktar-
dık.

Odamızın ev sahipliğinde ilimizde 
TOBB’a bağlı borsa ve odaları bir 
araya getirdiğimiz toplantıda or-
taya konan görüşler sayesinde, 
ilimizin bütüncül anlamda geliş-
mesi ve kalkınması için son de-
rece önemli noktalara değindiği-
mize inanıyorum. Geniş katılımlı 
toplantıda il ekonomimizin so-
runlarını masaya yatırdık, çözüm 
yolunda stratejiler geliştirme yö-
nünde mesafe aldık. Ortaya ko-
nan birliktelik ve duyarlılıktan do-
layı tüm oda ve borsa camiamıza 
teşekkür ediyorum.

İlimizin tanıtımı ve turizm sektö-
ründe yeni pazarlar bulma amacı 
ile Meclis üyelerimizin katılımla-
rıyla Dubai Turizm Fuarı’na katıl-
dık. Verimli geçen konsolosluk ve 
firma ziyaretlerimizin meyvesini 
ilimizin ilerleyen günlerde ilimi-
zin göreceği kanaatindeyim. Aynı 
şekilde ilimiz tanıtımına katkı sağ-
lamak ve barındırdığımız yatırım 
potansiyelini anlatmak amacıyla 
Bursa ve İstanbul’da düzenlenen 
“Kastamonu Günleri” etkinlikle-
rine katıldık.

Kıymetli üyelerimiz,   

Geride bıraktığımız mübarek Ra-
mazan ayının tüm dünyaya hu-
zur ve sağlık getirmesini diler, siz 
değerli üyelerimiz başta olmak 
üzere milletimizin Ramazan bay-
ramını kutlar, saygı ve sevgilerimi 
sunarım.

Kadir Yüksel Tonbul
Meclis Başkanı

Kastamonu 
Belediyesi’nin 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı işbirliğinde 
“Bu Şehir Sensin 
Hemşehrim, gelecek 
vizyonumuzu birlikte 
belirleyelim” sloganı 
ile düzenlediği “Şehir 
Kimliği Çalıştayı”na 
katılıp Meclisimizin 
görüşlerimi aktardık.
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Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Adına
Yönetim Kurulu Başkanı

Selçuk ARSLAN
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Mustafa AFACAN
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www.kastamonutso.org.tr
bilgi@kastamonutso.org.tr
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İnönü Mah. A. Türkeş Bulvarı 
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Borsa ve Odalar toplantısına
ev sahipliği yaptık
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2014 vergi rekortmenlerini açıkladı. 18
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KKV dolu dizgin. 22

KUZKA Çalışma Ziyareti,
Arslan, ABD - Kanada’da incelemelerde

bulundu.
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Tosyalı sanayiciye ABD ve Kanada kapısı. 25
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4. Bursa Kastamonu Günleri 
“İki şehir tek yürek” 27

5’inci Ahşap Fuarı 10-13 Eylül. 29

“Arabian Travel Market Dubai 2015 Fuarı”. 30

“Kastamonu’nun hentbol şehri olduğu 
tescillendi”. 31

32
Hisarcıklıoğlu: “Ramazan ayının 
herkese bereket ve güzellikler 
getirmesini diliyorum”

33 Şehir Kimliği Çalıştayı Hazırlık 
toplantısına katıldık.

34
AK Parti heyeti odamızı ziyaret 
etti Adalet Komisyonu Başkanı  
Köylü’yü konuk ettik.

35 Ak Parti adayları görüşlerini 
paylaştı.

36 CHP heyeti Odamızı ziyaret etti.

37 MHP Odamızı ziyaret etti.

38 Bal’a nezaket ziyareti.

39 Ahilik Haftası. Hayri Bülbül’e plaket.

40 İhracat

41 Ziraat Bankası yetkilileri 
Odamızı ziyaret etti.

42 Tosya’da bölge toplantısına katıldık

44 Duyuru

14 15

Meclis Başkanımız Tonbul 3 ayı değerlendirdi. Oda Başkanımız Arslan TRT Haber’e konuştu.
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Oda Başkanımız Ars-
lan, TOBB’un düzen-
lediği VIII. Türkiye 
Ticaret ve Sanayi 

Şurası’nda il ekonomimizin 
sorunlarını ve çözüm öneri-
lerini Başbakan Ahmet Davu-
toğlu ve ekonomiden sorumlu 
ilgili Bakanlara birinci ağız-
dan sundu.

TOBB tarafından bu yıl 
8’incisi organize edilen Tür-
kiye Ticaret ve Sanayi Şurası, 
Ankara’da, TOBB İkiz Kule-
ler’de gerçekleştirildi. TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu’nun ev sahipliğinde 
düzenlenen Şura’da, 81 ilden 
oda-borsa başkanı, illerindeki 
en önemli 5 sorunu ve çözüm 
önerisini birinci ağızdan hü-
kümete aktarma şansını elde 
ettiler. 

Şura’ya Başbakan Ahmet 
Davutoğlu ve ekonomiyle 
ilgili Bakan ve üst düzey 
bürokratlar, Türkiye genelin-
deki 365 Oda-Borsa Yönetim 
Kurulu Başkanları, Meclis 
Başkanları, TOBB Oda-Borsa 
Akademik danışmanları ve 
Türkiye’nin her tarafından 
işadamları katıldı.

 Arslan: “8. Türkiye Ticaret 
ve Sanayi Şurası’nın ilimize 
önemli katkısı olacağını dü-
şünüyorum.”

Arslan yaptığı açıklama-
da, Şura ile ilgili hazırlıkla-
rı TOBB’a bağlı ilimizdeki 
odalar ve borsa ile birlikte 
tamamladıklarını kaydederek, 
“Kastamonu Ticaret Borsası, 
Tosya TSO, Taşköprü TSO, 
İnebolu TSO temsilcileri ile 

Yönetim Kurulu 
Başkanımız Arslan, 

TOBB’un düzenlediği 
VIII. Türkiye Ticaret 

ve Sanayi Şurası’nda 
il ekonomimizin 

sorunlarını Başbakan 
Davutoğlu ve ilgili 

Bakanlara iletti.

VIII. Türkiye Ticaret 
İlimizi Oda Başkanımız
Arslan temsil etti
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birlikte Odamızda gerçek-
leştirdiğimiz toplantı sonu-
cunda ilimiz ekonomisiyle 
ilgili sorunları ve çözüm yolu 
önerilerimizi içeren dosyamı-
zı hazırladık” dedi. 

Şurada 81 Oda-Borsa 
başkanının kürsüye çıktığı-
nı belirten KATSO Başkanı 
Arslan, “İlimiz ekonomisi ile 
ilgili beklentilerimizi Sayın 
Başbakanımıza ve ekono-
miden sorumlu bakanlar ve 
bürokratlara birinci ağızdan 
anlatma fırsatı yakaladık. 
8. Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Şurası’nın ilimize önemli kat-
kısı olacağını düşünüyorum” 
değerlendirmesinde bulundu. 

ve Sanayi Şurası
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Başbakan Prof. Dr. 
Ahmet Davutoğlu 
ve ekonomi ile ilgili 
Bakanlara ilimizin bu 

alandaki sorunlarını ve çözüm 
önerilerini dile getiren Oda 
Başkanımız Arslan konuşma-
sında şunları kaydetti: 

“Sayın Başbakanım…
Kalkınma Bakanlığı’nın 

hazırladığı ve geçtiğimiz 
günlerde Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Bölgesel Gelişme Ulusal 
Stratejisi” raporunun, son 50 
yıldır hem nüfus hem de gelir 
dağılımında en dezavantajlı 
illerden biri olduğunu ortaya 
koyduğu Kastamonu’nun eko-

nomik sorunlarını ve ilimiz 
iş dünyasının çözüm beklen-
tilerini sizlerle paylaşmaya 
çalışacağım.

Söz konusu rapor, 1965-
2000 yılları arasında ülke 
genelinde hem nüfusun hem 
de gelirin dağılımında en 
dezavantajlı 7 ilden birinin 
Kastamonu olduğunu göste-
riyor. Bu dönemde doğduğu 
topraklarda doyamayan Kasta-
monulular, ülkemizin ve hatta 
dünyanın dört bir tarafında 
iş ve aş bulmak için gurbet 
yolcusu oldular. Bugün sadece 
İstanbul’da yaklaşık 1.5 mil-
yon hemşerimiz yaşıyor.  

Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan, 

TOBB’un düzenlediği 
VIII. Türkiye 

Ticaret ve Sanayi 
Şurası’nda ilimizi 

temsilen konuştu.

VIII. Türkiye Ticaret ve
Sanayi Şurası

Arslan’dan Başbakan ve 
Bakanlara sunum
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Sayın Başbakanım
Ak Parti hükümetleri döneminde, 

ilimiz için “yüzyılın projeleri” olarak 
adlandırdığımız Ilgaz tüneli açıldı, 
havaalanımız hizmete girdi. Bu büyük 
hizmetlerden dolayı Kastamonu adına 
sizlere şükran duygularımızı ifade et-
mek istiyorum. Ancak, yine söz konusu 
rapora göre, 2004-2011 yılları arasında 
kişi başına Gayri Safi Katma Değer 
sıralamasında ilimizin dahil olduğu 
Kalkınma bölgesi 11. sıradan 18. sıraya 
geriledi. Bu dönemde hem yıllık ortala-
ma artış hem değer olarak ülke orta-
lamasının altında kaldığımız gibi, ne 
yazık ki aynı dönemde hem nüfustaki 
hem de gelirdeki payı azalan bölgeler 
arasında başı çektik.

Sayın Başbakanım… 
Kastamonu iş dünyası temsilcile-

ri olarak Başbakanlığınızda kurulan 
62’nci Türkiye Cumhuriyeti Hüküme-
tinden ilimizin kalkınmasına yönelik 
olarak sosyal hayata da etki edecek ve 
ilimizi cazibe merkezi haline getirecek 
bütüncül bir bakış açısı talep ediyoruz.

Bu nedenle…
1- GAP, DAP, DOKAP, KOP benzeri, 

ilimizi komşu vilayetler ile aynı çatı 
altına alacak “Batı Karadeniz Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı” 
(BAKAP) kurulmasını ve bulunduğu 
coğrafi konum gereği merkezinin Kas-
tamonu olmasını talep ediyoruz.

BAKAP sayesinde vilayetimizde 
birçok sektörün canlanacağına olan 
inancımız tam. Özellikle sahip oldu-
ğumuz ancak çeşitli nedenler dolayı-
sıyla bugüne kadar bir türlü harekete 
geçiremediğimiz “Kültür, doğa, inanç, 
kış” turizmi potansiyelimizin BAKAP 
sayesinde hem ilimize hem de bölge-
mize büyük getiriler sağlayacağına 
şüphemiz yok.     

2- 19’uncu yüzyıl sonunda yapı-
mına başlanmasına rağmen 21’inci 
yüzyılda halen ticari işlerlik kaza-
namayan İnebolu limanımızın bir 
an önce özelleştirilerek genişletme 
çalışmalarının başlamasını ve bölge 
ticaretinin lokomotifi olarak hizmete 

sokulmasını istiyoruz. İnebolu limanı, 
kapasitesinin genişletilmesi halinde İç 
Anadolu sanayisinin dünyaya açılma 
kapısı olacaktır. 

İnebolu limanının tam anlamıyla 
işlerliğe kavuşması için hem Kastamo-
nu-İnebolu karayolu alt yapısının bir 
an önce ihalesi yapılarak uygun hale 
getirilmesini hem de farklı yönlerdeki 
iki sınır komşumuz olan Karabük ve 
Çankırı’ya kadar uzanan demiryolu 
hattının Kastamonu OSB’yi de içine 
alacak şekilde İnebolu limanına bağ-
lanmasını talep ediyoruz.

Sayın Başbakanım…
3- “Sosyo Ekonomik Gelişmiş-

lik” düzeyi verileri dikkate alınarak 
yapılan teşvik düzenlemesinde Kas-
tamonu, 6 bölgeli teşvik sisteminde 
4’üncü bölgede yer alıyor. İlimiz yeni 
teşvik sisteminin uygulanmasından 
beri yatırımcılardan gerekli ilgiyi ne 
yazık ki göremedi. 5 Bölgeli bir önceki 
teşvik sisteminde 4’üncü bölgede yer 
alan Kastamonu, Düzce ile aynı oran-
da teşvik avantajından yararlanırken, 
yeni teşvik sisteminde 5’inci bölgede 
yer alan komşu illerimiz Çankırı ve 
Sinop’un ardına düştü. Beklentimiz 
teşvik bölgemizin bir basamak yukarı 
çekilmesi, 5’inci bölgede yer almaktır.

Sayın Başbakanımız…
Son olarak, Adalet Bakanlığı’nın 

kurulacağı illerden birini Kastamonu 
olarak açıkladığı ancak daha sonra 
beklemeye aldığı Bölge İstinaf Mahke-
mesinin şehrimizde faaliyete geçmesi-
ni talep ediyoruz. İlimiz coğrafi konu-
mu gereği Bölge İstinaf Mahkemesi 
kurulmasına uygun olup, yeni hizmete 
giren Adliye Sarayımızda sırf Bölge 
İstinaf Mahkemesine ev sahipliği yap-
ması için içinde 65 odanın yer aldığı 1 
kat ayrılmıştır.    

Sayın Başbakanımız…
Vilayetimiz yanı sıra İstanbul başta 

olmak üzere ülkemizin dört bir yanın-
daki tüm hemşerilerimin selam, sevgi 
ve hayır dualarını sunuyor, bizlere bu 
fırsatı tanıdığınız için teşekkür ediyo-
rum.”.



10 TEMMUZ • AĞUSTOS • EYLÜL

TEMMUZ • EYLÜL 2015

1882

Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu’nun 
ve ekonomiden sorumlu ilgili Ba-
kanların katılımlarıyla gerçekleşen 
TOBB’un organizasyonunda yapılan 

8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası’na Oda 
Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Arslan 
ile birlikte Meclis Başkanımız Kadir Yüksel 
Tonbul da katıldı.

Vilayetimizde TOBB’a bağlı Borsa ve Oda 
Başkanları ile Şura’da, ilimizin birlik ve bera-
berlik ruhu objektiflere yansıdı.  

Birlik ve
beraberlik ruhu
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Oda Başkanımız 
Arslan,

Kastamonu’nun 
ilçelerle bağ 

kuramadıklarını 
bunun da en büyük 

etkeninin yol 
olduğunu söyledi. 

Kastamonu, İnebolu, 
Taşköprü ve Tosya’nın 
Ticaret ve Sanayi Odala-
rı ile Kastamonu Ticaret 

Borsası’nın başkan ve yöneticileri 
ev sahipliğimizde bir araya geldi.

Oda Başkanımız Arslan, Kas-
tamonu’nun, ilçelerine yol yüzün-
den bağlanamadığını belirterek, 
yol sıkıntısının en kısa sürede 
çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan ve Meclis Başkanımız 
Kadir Tonbul’un ev sahipliğinde 
gerçekleşen toplantıya Kasta-
monu Ticaret Borsası Başkanı 
Sedat İşeri, İnebolu TSO Başkanı 
Şakir İşeri, İnebolu TSO Meclis 
Başkanı Ahmet Çeçen, Taşköprü 
TSO Başkanı Murat Balcıoğlu, 
Taşköprü TSO Meclis Başkanı 
Mustafa Fazıl Kökyay, Tosya TSO 
Başkanı Metin Ekşi, Tosya TSO 
Meclis Başkanı Mustafa Ceviz-
ci başta olmak üzere, odaların 
yönetim kurulu üyeleri ve meclis 
üyeleri katıldı.

Arslan: “Yol diye bağırmalıyız”
Güçlü bir Kastamonu lobisi-

nin oluşması için ortak hareket 
edilmesi gerektiğini belirten 
Oda Başkanımız Arslan, Kasta-
monu’nun en büyük ve en genel 
sorununun yol olduğunu belirtti.

Arslan, Batı Karadeniz Bölge 
Kalkınma İdaresi’nin Kastamo-
nu merkezli kurulması için de 
ortak hareket edilmesi gerekti-
ğini ifade ederek, bu konuyu her 
fırsatta gündeme getireceklerini 
kaydetti.

Kastamonu’nun ilçelerle bağ 
kuramadıklarını bunun da en 
büyük etkeninin yol olduğunu 
söyleyen Oda Başkanımız Ars-
lan, “Toplantımızda da en fazla 
gündeme gelen konu yol oldu. Yol 
diye bağırmalıyız. Sinop’a kadar 
olan yola bakıyoruz, bir de bizim 
yollarımıza. Araç yolu, Taşköprü 
yolu aynı şekilde duruyor. Bize 
düşen görev bundan sonra yeme-
ğin altını sıcak tutmak olmalı. 
En büyük gündemimiz güçlü bir 

Borsa ve Odalar toplantısına
ev sahipliği yaptık  
Arslan: “Yol, yol, yol”
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Kastamonu lobisi oluşturmak 
olmalı. Bu birliktelik saye-
sinde tüm engelleri bir bir 
aşacağımıza inanıyorum. Bu 
toplantıları bundan sonraki 
süreçte daha sık gerçekleşti-
receğiz” dedi.

Asil: “Kastamonu-Tosya yolunun 
yapılmasını istiyoruz”

Tosya Kastamonu arasın-
daki yolun mutlaka yapılması 
gerektiğini belirten Tosya 
Ticaret ve Sanayi Odası Mec-
lis Üyesi Salih Asil ise şunları 
söyledi: “Tosyalı işadamları-
nın Kastamonu Havalimanı’nı 
kullanabilmesi için bu yolun 
yapılması şart. Tosya’dan An-
kara 1 saat 45 dakika, Tosya 
Kastamonu 1 saat 30 dakika. 
Durum böyle olunca Ankara 
havalimanı tercih ediliyor. 
Yine Tosyalılar hastane konu-
sunda da Çankırı’ya gidiyor. 
Önce aramızdaki bu yol ko-
pukluğunu gidermeliyiz. Kas-
tamonu Tosya arasındaki yol 
yapılırsa, 50 bin Tosyalı alış-
verişini Kastamonu’dan yapar. 
Bu Kastamonu ekonomisine 
de büyük katkı sağlar. Yine 
Tosya’ya bir kavşak yapıldı, 
sanki bize ceza olsun diye bu 
kavşak yapıldı. Kavşağı gelin 
görün tamamen evlere şenlik 
durumda. Azalacak olan kaza-
lar artarak devam ediyor”.

Balcıoğlu: “Sarımsağımızın borsaya 
entegre edilmesini istiyoruz” 
Taşköprü Ticaret ve Sa-

nayi Odası Başkanı Murat 
Balcıoğlu, Kastamonu-Taşköp-
rü arasında trafik yoğunluğu-
nun fazla olmasına rağmen 
yolun istenilen standartlar-
da olmadığını ifade ederek 
şöyle konuştu: “Yol, istenilen 
standartlara yükseltilmiyor. 
Bizler Taşköprülüler olarak 
yol konusunda iyileştirmeler 
yapılmasını istiyoruz. Yine 
sarımsağımızın borsaya en-
tegre edilmesini, ilçemizin ta-
nıtımına büyük katkı sağlaya-
cak olan Pompeiopolis Antik 
Kenti’nin kazı çalışmaları için 
daha fazla ödenek ayrılmasını 
istiyoruz. Taşköprü bölgemiz 
tarım alanında da zengin bir 
bölge olduğu için Kastamonu 
Üniversitesi’nin ilçemizde Zi-
raat üzerine bölümler açması-
nı talep ediyoruz”. 

Şakir İşeri:“Kıyı Kenar Kanunu’nun 
illere göre esnetilmesini istiyoruz” 

İnebolu Limanı›nın büyü-
tülmesinin en büyük arzuları 
olduğunu söyleyen İnebo-
lu Ticaret ve Sanayı Odası 
Başkanı Şakir İşeri yaptığı 
konuşmadı şunları kaydetti: 
“İnebolu Limanımız büyütül-
sün ancak bu limanın aktif 
olarak çalışması için de Kas-
tamonu-İnebolu karayolunun 
yapılması gerekiyor. Kastamo-
nu›nun kamu yatırımlarından 
en mahrum bölgesinin sahil 
kesimi olduğunu düşünüyo-
ruz. Yine ayrıca Kıyı Kenar 
Kanunu›nun bölgelere ve ille-
re göre esnetilmesini istiyo-
ruz. Abana ilçemizde 4 yıldız-
lı bir otelimiz vardı, bu kanun 
yüzünden havuzu kumla 
dolduruldu. Türkiye›nin hiçbir 
yerinde uygulanmayan bu 
kanun neden Kastamonu›da 
uygulanıyor. Yine Kastamonu 
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Üniversitesi›nden 
Denizcilik Yükse-
kokulu için ciddi 
adımlar atmasını 
bekliyoruz. Yapıla-
cak demekle olmu-
yor, ilgilenilmesi 
lazım. Ayrıca sağlık 
konusunda da ciddi 
sıkıntılarımız var. 
Doktor sıkıntısı ve 
bina sıkıntısı yaşı-
yoruz. Sahil bölge-
mizde çok sayıda 
fındık üreticileri var. Ancak 
bu üreticilerimiz kolay arazi 
şartlarında bu üretimi gerçek-
leştirmiyor. Bunun için dağlık 
alanlarda fındık teşvik siste-
minin daha farklı ele alınma-
sı lazım. Köylüyü ancak bu 
şekilde tutabiliriz”. 

Ekşi: “Hastane var, içinde doktor 
yok”

 İnebolu TSO Başkanı İşe-
ri’nin hastane talebine esprili 
bir şekilde cevap veren Tosya 
TSO Başkanı Metin Ekşi, yol 
konusunda çok ciddi sıkıntıla-
rının olduğuna dikkat çeke-
rek, şunları söyledi: “İnebolu 
hastane istiyor ancak bizde 
hastane var bir işe yaramıyor. 
Dahiliye doktoru olmayan 
bir hastane olabilir mi? İlaç 
yazdırmak için vatandaşı-
mız yine Çankırı›ya gidiyor. 
Hastaneyi zamanında yaptır-
mışlar Allah razı olsun ama 
içi boş. Doktor ataması yap-
tıramıyoruz. İçini dolduracak 
isek hastane yapalım. Yoksa 
boş boş duruyor”.
Kökyay: “Güçlü bir Kastamonu lobisi 

kurmalıyız” 
Lobicilik faaliyetlerinin 

zayıflığından yakınan Taş-
köprü TSO Meclis Başkanı 
Mustafa Fazıl Kökyay şun-
ları kaydetti: “Biz, Taşköprü 
olarak İnebolu’nun limanının, 

Tosya’nın kavşağının ızdıra-
bını çekmeliyiz, onlarda bizim 
sarımsağımızı benimsemeli. 
İşte bunu yapabildiğimiz 
zaman bu şekilde düşüne-
bildiğimiz zaman başarılı 
olabiliriz. Bölge müdürlükleri 
burada olmasına rağmen en 
mahrum kalmış il maalesef 
Kastamonu. Bunun da en 
büyük nedeni lobiciliğin zayıf 
olması. Güçlü bir Kastamonu 
lobimizin olmamasıdır. Eğer 
bu platform Kastamonu’nun 
geleceğini belirleyecekse 
siyasetçisini de belirlemeli. 
Kastamonu’nun dertlerini 
dert edinmiş insanlarla yola 
devam edilmeli. Bizim temsil 
sorunumuz var”.

Cevizci: “Eğer bu grev Tosya’yı 
etkiliyorsa, Kastamonu’yu 

düşünemiyorum”
Tosya TSO Meclis Başka-

nı Mustafa Cevizci ise, SFC 
Entegre Orman Ürünlerinde 
devam eden greve dikkat 
çekerek şöyle konuştu: “Eğer 
bu grev Tosya’yı etkiliyorsa, 
Kastamonu’yu düşünemiyo-
rum. İlçemizdeki marangozlar 
ham madde bulmakta zorla-
nıyor. Bu konuda hakemlik 
görevi verilirse hakem olma-
lıyız. İşçilerin de hak kaybına 
uğramasının önüne geçerek 
orta yolun bulunmasını sağla-
malıyız”.

Sedat İşeri: “Yollarımız 
iyi olsun ki yatırım 

gelsin”
Oluşturulan bir-

liktelikle sözlerinin 
mutlaka dinlene-
ceğine işaret eden 
Kastamonu Ticaret 
Borsası Başkanı 
Sedat İşeri şunları 
söyledi: “Memleket-
te yapılanları artık 
en son biz duyma-

malıyız. Bize sırtı dönük olan 
Tosya’yı mutlaka kazanmalı-
yız. Türkiye için Kayseri ne 
ise bizim için de Tosya o dur. 
Tosya yolunun bir an önce çö-
züme kavuşması lazım. Yine 
İnebolu’da memleketimiz için 
çok önemli. İnebolu Limanı 
bölge limanı olmalı. Anka-
ra’nın limanı olmalı. Ancak 
bunun için de yolun olması 
lazım. Yollarımız iyi olsun ki 
yatırım gelsin”.
İzbeli: “Bize sadece yol değil, iyi yol 

yapılmalı” 
Kastamonu Ticaret Borsası 

Meclis Üyesi Serdar İzbeli, 
Batı Karadeniz Bölge Kalkın-
ma İdaresi’nin öneminden 
bahsederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Böyle bir kalkınma 
idaresinin kurulmasının eko-
nomik anlamda Kastamonu’ya 
çok büyük katkıları olacaktır. 
Tüm bunlar yapılmalı, ancak 
her şeyden önce yol yapılmalı. 
Lakin bize sadece yol değil, 
iyi yol yapılmalı” 

Konuşmaların ardından 
“yol” sorunun ön plana çıktı-
ğını belirten Oda Başkanımız 
Arslan, Kastamonu’da yol 
sorunun çözmek için gerekli 
çalışmaların yapılacağını 
ifade etti.
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Odamızın Nisan, Mayıs 
ve Haziran dönemi 
Meclis çalışmalarını 
değerlendiren Meclis 

Başkanımız Kadir Tonbul, “Çalış-
malarımız işbirliği, emek ve kar-
şılıklı anlayış içinde başarıyla 
sürüyor” açıklamasında bulundu.

Meclis Başkanımız Tonbul, 
Odamız Yönetim Kurulu ile 
de son derece ahenk içinde bir 
çalışmaya imza atmaya devam 
ettiklerini kaydederek, “Tüm 
üyelerimizle ahenk içinde çalış-
malarımızı sürdüreceğiz” dedi.  

“İşbirliği, emek ve 
karşılıklı anlayış”

Meclis Başkanımız 
Tonbul 3 ayı 
değerlendirdi
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Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan, TRT 
Haber kanalında yayım-
lanan “Seçimin Nabzı” 

programına görüşlerini aktardı. 
Arslan, teşvik ve eylem planla-
rından Kastamonu Günleri’ne, 
İnebolu Limanı’ndan demiryolu-
na, ilimiz sanayisinden Odamızın 
Merkez Bankası’ndaki hissesine 
kadar birçok önemli konuyu dile 
getirerek çarpıcı açıklamalarda 
bulundu. 

“Hedef, verdiğimiz göçü geri almak”
“Şu an Kastamonu göç ver-

miyor. Biz göç eden vatandaşla-
rımızı da geriye döndürmek için 
çabalıyoruz. Kastamonu merkez 
nüfusumuz 100 bini aşmış du-
rumda. Göç olgusunu lehimize 
nasıl çevireceğimizin arayışı içe-
risindeyiz. Biz geçmişte yatırım-
cıyı Kastamonu’ya çağırdığımız-
da yatırımcılar bize, ‘Havaalanı, 
liman, demiryolu ve iş gücünüz 
var mı?’ diye soruyorlardı. Bu so-
rulara cevaplar veremiyorduk. Bu 
hükümet sayesinde hava alanı-
mıza kavuştuk. Bazı eksiklerimiz 
var onlarda önümüzdeki süreçte 
giderilecektir.”

“Kastamonu bir Kastamonu daha olurdu”
“En önemli gördüğümüz 

konuların başında Ilgaz Tüneli 
ve İnebolu Limanı gelmektedir. 
İki yatırım bitirildiği takdirde 
Kastamonu’nun ufku açılacaktır. 
Limanımızın acilen özelleştiri-
lip geniş kapsamda hizmet verir 
hale gelmesi gerekiyor. İnebolu 

Limanı’nın tarihi bir geçmişi 
vardır. Anadolu’da kurulan ilk 
limanlardan bir tanesidir. Lima-
nımız iki asrı geride bırakmasına 
rağmen hala tamamlanamamış. 
Kaç tane iktidar ve yönetici 
geçirmiştir. Bir şehrin limanı o 
şehrin her şeyi demektir. İne-
bolu Limanı ve yolu bitirilip 
Ilgaz Tüneli’yle birleştiği zaman 
Kastamonu bir Kastamonu daha 
büyüklüğünde olur.”

“Kastamonu turizm ve sana-
yide yeterli teşvikleri alamadı. 
Karadeniz’le ilgili birçok eylem 
projesi uygulandı, ancak ilimiz 
bu projelerin içerisinde alınma-
dı. Bir sürü eylem planları var. 
Bunlar içerisinde Kastamonu 
yok. Batı Karadeniz eylem planı 
üzerinde özellikle duruyoruz. 
Batı Karadeniz Kalkınma Projesi 
(BAKAP) Kastamonu, Çankırı, 
Zonguldak, Sinop ve Karabük 
illeri için çok önemli bir projedir. 
Bizler gerçekten çok geri kalmış 
illeriz. Bunun için bir eylem 
planlarıyla yeniden masaya yatı-
rılması lazım.”

“Kastamonu Günleri yapmaktan bıktık”
“Değişik birçok ilde ‘Kasta-

monu Günleri’ yapmaktan bıktık. 
Kastamonu’dan göç eden vatan-
daşlarımız bu günlerin Kastamo-
nu’da düzenlenmesini istedikleri-
ni ifade etti. Kastamonu yapılan 
yatırımların hizmete açılması 
ve birkaç alandaki eksiklerimi-
zin tamamlanmasıyla ilimiz 
Türkiye’de yaşanılacak en güzel 
şehirlerden birisi olacaktır.”

“Sanayi ruhunun gelişmesi lazım”

Kastamonu’da sanayinin 
temelinde orman ürünleri var. 
Burada 3 tane entegre fabrika-
mız mevcut. Bunlar ormanda 
işe yaramayacak odunluk mal-
zemeleri alıp tekrar ekonomiye 
kazandıran fabrikalarımızdır. 
Kastamonu’da bu alanda en 
büyük eksikliğimiz üç tane 
entegre fabrikamızın yanında 
mobilya sektörünün gelişmeme-
sidir. Burada üretilen ürünler 
Türkiye’nin değişik ilçelerine 
gidiyor. Oralarda mobilya haline 
getirilip tekrardan Kastamo-
nu’ya getiriliyor. İlimize kurulan 
fabrikaların amacı çevresinde 
mobilya fabrikalarının ve sitele-
rinin oluşmasıdır. Kastamonu’da 
biz bunu gerçekleştiremedik.  Bu 
eksikliğin giderilmesi için bir 
sanayi ruhu gelişmelidir. Bazı 
teşviklerin alınması gerekir. “

“Yol diye bağırıyorum”

“Kastamonu’da bakır, krom, 
mermer gibi yeraltı kaynakları 
bulunmakta. Zenginliklerden 
daha iyi yararlanmak için liman 
ve demir yolunun mutlaka kente 
kazandırılması gerekli. Kara-
bük’te ve Çankırı’da demiryolu 
var. Kastamonu’ya demiryolu 
gelmesi çok zor bir şey değil. Bu 
yeraltı zenginliklerimiz ne ile 
götürülecek. Ya limanınız yâda 
demiryolunuz olacak. Bahset-
tiğimiz entegrelerde de aynı 
sıkıntılar var. Bunların nakliyesi 
üretiminden daha pahalıya geli-
yor. Hükümetimiz çok yatırımlar 
yapıyor ancak bu yatırımların 
biran önce bitirilmesi gerekiyor. 
Tosya ve Taşköprü yolumuz he-
men yapılmalı. 50-40 bin nüfus 
merkeze entegre olunmalıdır. 
Samsun’dan Sinop’a kadar otoban 
pırıl pırıldır. Zonguldak’ta da 
aynı şekilde çok güzel. Arada 
bir biz kalmışız. Ben buradan, 
‘Yol’ diye bağırıyorum. Teşvikler 
konusunda pozitif ayrımcılık 
istiyoruz.”
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Dosya BİR FİKRİNİZ
VARSA
Girişimciliği destekle-

mek, girişimci aday-
larının fikirlerini or-
taya koyabilmeleri ve 

gerçekleştirmelerine olanak 
sağlamak, onları cesaretlendi-
rebilmek adına çeşitli faaliyet-
lere imza atıyoruz. 

Bu alandaki etkinlikleri-
mizden en önemlisi KOSGEB 
destekli “Uygulamalı Girişim-
cilik Eğitimleri”dir. 

Odamızın stratejik he-
defleri arasında yer alan 
girişimcilik eğitimlerini her 
yıl vererek bu sayede birçok 
iş fikrinin hayata geçmesine 
yardımcı oluyoruz. İş piya-
sasına her yıl yeni aktörlerin 
girmesine destek olarak hem 
istihdama hem de Kastamonu 
ekonomisinin gelişmesine 
katkı sağlıyoruz.

Ülkemizde her yıl iş dün-
yasına 750 bin genç katılıyor. 
Oda olarak girişimciliği des-
tekleyerek istihdam yaratma-
yı en başta gelen ödevlerimiz 
arasında görüyoruz.

 Girişimcilik, kalkınmanın 
motoru ve işsizliğin en başta 
gelen ilacıdır.

Girişimciliği Destekliyo-
ruz.

KOSGEB Kastamonu 
Hizmet Merkezi Müdürlüğü 
ile işbirliğinde düzenlediği-
miz girişimcilik kursumuzu 
başarı ile tamamlayan giri-

Girişimcilerin yanındayız
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BİZDE VARIZ…
şimci adaylarına sertifikaları 
Odamızda düzenlenen törenle 
verildi.

Kastamonu Valimiz Şeh-
mus Günaydın, KOSGEB 
Başkanı Recep Biçer, Belediye 
Başkanımız Tahsin Babaş, 
Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Selçuk Arslan, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcımız 
Doğan Ünlü, Kastamonu KOS-
GEB Hizmet Merkezi Müdürü 
Nevzat Erol, Taşköprü TSO 
Başkanı Murat Balcıoğlu 
KOSGEB-KATSO işbirliğinde 
düzenlediğimiz “KOSGEB 
Uygulamalı Girişimcilik Eği-
timi”ni başarıyla bitirenlere 
törenle sertifikalarını verdi-
ler.

Girişimcilik kurslarına 
katılanlara;

Yapılabilirlik araştırması, 
iş kurma ve geliştirme, iş pla-
nı hazırlama, pazarlama/satış, 
yönetim geliştirme, finans, 
dış ticaret, stratejik planlama, 
proje yönetimi konularında 
eğitimler verilmektedir.

KOSGEB den Girişimcilik 
Kurslarını başarı ile tamam-
layanlara; 

- 30.000 TL Hibe.
- 70.000 TL Sıfır Faizli 

sabit yatırım kredisi.
- Kira ve Personel Desteği
- Makine ve Teçhizat Des-

teği sağlanmaktadır.
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Defterdarlık, 2014 yılı gelirlerine 
göre ilimizde en yüksek Kurum-
lar, Gelir ve Kira vergisi ödeyecek 
mükellefleri açıkladı. İlk sırayı 

Kurumlar Vergisi’nde Eti Bakır AŞ, KirA 
Vergisi’nde de (GMSİ) Tuğrul Dellaloğlu 
aldı.

İlimizde en yüksek Gelir Vergisi 
ödeyecek olan mükellef ise, ilk 10’da yer 
alan diğer iki mükellefle birlikte  isminin 
açıklanmasını istemedi.Bu mükelleflerin 
isimleriyle birlikte tahakkuk eden vergi 
miktarları da gizli tutuldu.

Defterdarlık, 2014 vergi 
rekortmenlerini açıkladı

Gelir Vergisi’nde İlk 10

Mükellef Tahakkuk 
(TL)

1. İSMİ GİZLİ ---

2. M. LÜTFİ BALCIOĞLU 193.711

3. MURAT BALCIOĞLU 187.342

4. MEHMET KÖLE 164.336

5. MEHMET DELİHASANOĞLU 141.482

6. İSMİ GİZLİ ---

7. YÜCEL YAZKAN 122.347

8. SEMİH ARSLAN 117.333

9. İSMİ GİZLİ ---

10. GÜLTEN DUMAN 104.789

Gelir Vergisi’nde İlk 10

Mükellef Tahakkuk 
(TL)

1. TUĞRUL DELLALOĞLU 126.119

2. SELÇUK ARSLAN 124.727

3. HÜSEYİN AVNİ ÜSTER 122.108

4. TURGAY DELLALOĞLU 118.860

5. MAHİR ALTIKULAÇ 103.330

6. NURSEL NİÇİN 96.545

7. YÜKSEL ÖZKENDİRCİ 91.226

8. MEHMET TAYFUR TEKER 88.129

9. EŞREF ÜÇÜNCÜ 87.121

10. ÜMİT ÇERİ 84.488

Kurumlar Vergisi’nde İlk 10

Mükellef Tahakkuk 
(TL)

1. ETİ BAKIR AŞ 9.327.278,89

2. TÜRKSOY MEDİKAL 649.240,58

3. BİLSEZER İNŞAAT 458.501,37

4. BAYATOĞLU OTOMOTİV 417.487,00 

5. AKVERİ İNŞAAT 378.010,19

6. OYRAK İNŞAAT 372.367,07

7. EKMEKÇİLER OTOMOTİV 361.256,68

8. YÜKSEL ORMAN ÜR. 333.629,60

9. HALICILAR 307.636,11

10. ARTUN YAPI 272.067,27
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İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO), 1968 yılından bu 
yana sürdürdüğü Türki-
ye’nin en büyük sanayi 

kuruluşları sıralamasında bu 
yılın ilk 500’ünü açıkladı. 

İSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan ve 
İSO Başkan yardımcıları 
hemşerimiz Adnan Dalgakı-
ran ve İrfan Özhamaratlı’nın 
açıkladığı, şirketlerin 2014 
yılındaki net satış gelirlerine 
göre belirlenen listede TÜP-
RAŞ yine zirveyi kaptırmadı. 
Kastamonulu ailelerin sahibi 
olduğu şirketler arasında ise 
Cideli Aslan ailesinin İÇDAŞ’ı 
bu kez de ilk 10 içerisinde yer 
aldı. 

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin 
en büyük 7’nci sanayi kuru-
luşu olan İçdaş Demir Çelik, 
2014 yılında 6 milyar 350 
milyon 289 bin 705 lira net 
satışla listede bir basamak at-
layarak 6’ncı sıraya yükseldi. 

İçdaş’ın ardından bir diğer 
Kastamonulu aile Çolakoğlu-
ların sahibi olduğu Çolakoğlu 
Metalurji AŞ ise listedeki 
yerini korudu ve 11’inci sırada 
yer aldı. Çolakoğlu Metalurji 
AŞ’nin geçtiğimiz yıl yaptığı 
net satış 4 milyar 780 milyon 
289 bin 705 lira olarak kayıt-
lara geçti. 

Tosya’dan yıllar önce 
İskenderun’a göç eden Tosya-

lı ailesinin kurduğu Tosyalı 
Holding ise İSO’nun listesine 
iki şirketiyle girmeyi başardı. 
Tosyalı Holding’in Tosçelik 
Profil ve Sac Endüstrisi AŞ 
adlı şirketi geçtiğimiz yıl 
17’nci sıra olduğu listede 
20’nci sıraya geriledi. İsken-
derun merkezli olan Tosçelik 
geçtiğimiz yıl 2 milyar 603 
milyon 143 bin 850 lira net 
satış gerçekleştirdi. Tosyalı 
Holding’in bir diğer şirketi 
olan Tosyalı Demir Çelik AŞ 
ise geçtiğimiz yıl yer aldığı 
152’nci sıradan 186’ncı sıraya 
düştü. Tosyalı Demir Çelik, 
geçen yıl 521 milyon 389 bin 
572 lira satış yaptı. 

Kastamonu ekonomisinin 
lokomotifi olan Kastamonu 
Entegre Ağaç Sanayi AŞ ise 
listede bir basamak ilerleyip 
46’ncı sıradan 45’inciliğe 
yükseldi. Kastamonu Enteg-
re 2014 yılında 1 milyar 854 
milyon 347 bin 191 lira net 
satış gerçekleştirdi. 

Listeye bu yıl da oda kaydı 
ilimizde bulunan tek şirket 
olarak Eti Bakır AŞ girebil-
di. İnebolu Ticaret ve Sanayi 
Odası’na kayıtlı bulunan Eti 
Bakır AŞ, geçen yıl gerçekleş-
tirdiği  784 milyon 76 bin 621 
lira net satışla 113’ncü sırada 
kendisine yer buldu. Eti Bakır 
geçen yıl 103’üncü sıradaydı.

İSO 500’de yine Eti Bakır’la varız
113’üncü sırada

• İstanbul Sanayi 
Odası’nın (İSO), 

Türkiye’nin en büyük 
500 sanayi kuruluşu 

sıralamasına bu yıl 
da oda kaydı ilimizde 

bulunan tek şirket olarak 
Eti Bakır AŞ girdi. Eti 
Bakır, sanayi devleri 

arasında 113’üncü sırada 
yer aldı.

İÇDAŞ 6’ncılığa 
yükseldi.

• Kastamonulu 
ailelerin sahibi olduğu 
şirketlerden İÇDAŞ ilk 

10’daki yerini 7’ncilikten 
6’ncılığa yükselerek 

korudu. Çolakoğlu 
Metalurji 11’inci, Tosyalı 

Holding’in Tosçelik’i 
20’nci, Tosyalı Demir 

Çelik ise 186’ncı sırada.
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Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan’ın da katıldığı 
KKV yönetim kurulunun 
İstanbul’da yaptığı Ma-

yıs ayı toplantısında, kentimizde 
konak turizminin geliştirilmesi 
noktasında önemli kararlar alındı.

Kastamonu Kalkınma Vak-
fı’nın (KKV) yönetim kurulu 
toplantısı Vali Şehmus Günaydın 
ve Belediye Başkanı Tahsin Ba-
baş’ın da katılımıyla 21 Mayıs’ta 
İstanbul’da yapıldı. KKV yöneti-
mi Kastamonu konak turizminin 
gelişmesi adına önemli kararlar 
aldı. 

Belediye Başkanı Tahsin 
Babaş’ın her fırsatta iş adamla-
rına yaptığı “konak satın alın ve 
turizme kazandırın” çağrısına 
somut adımların atıldığı toplan-
tıyla ilgili olarak Vali Şehmus 
Günaydın yaptığı açıklamada, 
Kastamonulu iş adamlarının 
en az 10 konak satın alacağını 
söyledi. 

Vali Günaydın, toplantıyla 
ilgili şu bilgileri paylaştı:

“KKV’nin yönetim kurulu top-
lantısı Kastamonu için çok fay-
dalı oldu. Özellikle İstanbul’daki 
iş adamlarımızdan konak satın 
almaları ve restore ettirmeleri 
konusunda söz aldık. Bu noktada 

Kastamonu Belediyesi ile bir-
likte ortak bir katalog çalışması 
yapacağız. Satışı mümkün olan 
konakları bu iş adamlarımıza 
önereceğiz. Yaklaşık 10 iş ada-
mımız konak alıp, bu konaklara 
bir işlevsellik yüklemek şartıyla 
konak restore ettirecekler. İnşal-
lah Ramazan ayında İstanbul’da 
verilecek Kastamonu iftarından 
bunu bir sonuca bağlayacağız. Bu 
konakların tek bir sokakta olması 
konusu da ön plana çıktı. Bu ko-
nuda da çalışmalarımız başladı. 
Bir sokaktaki konaklar satın ala-
rak, restore ettirildiğinde bizim 
hedefimiz olan tarihi dokunun 
canlanması çok ciddi ivme kaza-
nacak.” 

Restore ettirilerek turizme 
kazandırılması hedeflenen konak-
ların işletmeciliğini de Kastamo-
nu Kalkınma Vakfı üstlenecek. 
Böylece elde edilen gelin KKV 
için de önemli bir gelir kaynağı 
olacak. 

Toplantıda ayrıca KKV’nin 
hizmet binası konusunun da 
görüşüldüğünü söyleyen Vali 
Günaydın, İstanbul’da bu konu-
da ciddi çalışmalar yapıldığını, 
KKV’nin Kastamonu’da da bir 
hizmet binasının olması için 
gereken çalışmanın yapılacağını 
kaydetti. 

KKV’den konak atağı

Vali Şehmus 
Günaydın yaptığı 

açıklamada, 
Kastamonulu iş 
adamlarının en 

az 10 konak satın 
alacağını söyledi. 
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KKV’nin Haziran ayı yöne-
tim kurulu toplantısı ve 
iftar yemeği, milletvekil-
leri Gülşen ve Çelik’in de 

katılımları ile İstanbul’da yapıldı.

İstanbul’daki Kastamonulu işa-
damları, Kastamonu Belediyesi’nin 
hazırladığı kitapçıkta yer alan özel 
mülke ait konakları satın almak 
amacıyla yerinde görmek için şehri-
mize gelme kararı aldılar.

KKV yönetiminin Doğa Kültür 
Köyü’nü ayağa kaldırmak ve turiz-
me kazandırmak için gündemine 
aldığı öğrenildi.

Kastamonu Kalkınma Vakfı’nın 
geleneksel hale getirdiği iftar ye-
meği geçtiğimiz Cumartesi akşamı 
Remzi Gür’e ait İstanbul’daki Aslan-
lı Köşk’te yapıldı. 

İlimizden Vakıf Başkanı Vali 
Şehmus Günaydın, yönetim kurulu 
üyeleri Kastamonu Belediye Başka-
nı Tahsin Babaş ve Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan’ın yanı sıra Ak Parti 
Kastamonu milletvekilleri Mustafa 
Gökhan Gülşen ile Metin Çelik’in de 
katıldıkları iftar, İstanbul’da yaşa-
yan çok sayıda Kastamonulu işada-
mı, bürokrat ve sivil toplum örgütü 
yöneticisini bir araya getirdi. 

Bayramdan sonra gelecekler
Şehrimizdeki özel mülke ait 

satılık durumdaki tarihi konakları 
bir kitapçıkta toplayan Kastamonu 

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 
KKV yönetim kurulu toplantısında 
yaptığı sunumda detaylı bilgi verdi. 
İftarda masalara da dağıtılan kitap-
çığı inceleyen İstanbul’daki Kas-
tamonulu işadamları, Kastamonu 
Belediyesi’nin belirlediği şehrimiz-
deki özel mülke ait konakları satın 
almak amacıyla yerinde görmek için 
şehrimize gelme kararı aldılar. Ko-
nakların işadamlarınca satın alınıp 
gerekli restorasyonun yaptırıldık-
tan sonra KKV aracılığıyla turizme 
kazandırılması hedefleniyor.

KKV, Doğa Kültür Köyü’nü 
gündemine aldı

KKV yönetiminin uzun süredir 
atıl duran Doğa Kültür Köyü’nü 
ayağa kaldırmak ve turizme ka-
zandırmak için gündemine aldığı 
öğrenildi.

Vali Günaydın: “Somut gelişme-
ler olacağını düşünüyorum”

KKV Başkanı Vali Şehmus Gü-
naydın, İstanbul’da gerçekleşen yö-
netim kurulu toplantısının ve iftar 
yemeğinin olumlu ve umut verici 
geçtiğini kaydetti. 

Mayıs ayında yapılan yönetim 
kurulu toplantısında aldıkları karar 
gereği, Kastamonu Belediyesi’nin 
şehrimizdeki özel mülke ait konak-
larla ilgili bir katalog çalışmasını 
yaptığını söyleyen Vali Günaydın, 
“Belediyemizin yaptığı çalışma son 
derece başarılı oldu. Katalogu ince-

KKV dolu dizgin

Arslan: “Elini 
Kastamonu 

için taşın altına 
koymaya hazır bir 

çoğunluk var”
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leyen işadamlarımız önümüzdeki 
günlerde Kastamonu’ya gelip konak-
ları yerinde görecekler ve sahipleri 
ile anlaşabildikleri takdirde satın 
alma konusunda kararlarını vere-
cekler. Özel mülke ait konakların 
satın alınması ile ilgili bir gelişen 
bir diğer düşünce de, Vakıf çatısı 
altında kurulacak bir anonim şirket-
le konak alımlarının yapılmasına 
yönelik oldu. Bu seçenek üzerinde 
de çalışıyoruz” değerlendirmesinde 
bulundu.

Vali Günaydın, yönetim kurulu 
toplantısında “Yaşlı Bakımı” ko-
nusunda da bir proje sunumunun 
yapıldığını kaydederek, “Boyut ve 
hacim olarak kapsamlı bir proje. 
Kastamonu’da uygulanabilir olduğu-
nu düşünüyorum. Üzerinde çalışma-
ya devam edeceğiz” dedi.    

 Belediye Başkanı Babaş: “Siz-
den fabrika istemiyorum, konak 
alıp turizme kazandırmanızı talep 
ediyorum” 

KKV yönetim kurulu toplantı-
sında konaklar ile ilgili kapsamlı 
bir sunum yapan Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş, yönetim kurulu ve 
iftar yemeğinin son derece güzel 
gelişmelere gebe bir atmosfer de 
sonuçlandığını açıkladı.

İftar programında yaptığı ko-
nuşmada da konak konusunda özel 
yer ayırdığını belirten Belediye 
Başkanı Babaş, “Geleneksel sivil 
mimarinin en güzel örneklerinin 
Kastamonu’da bulunduğunu, bunla-

rın birçoğunun yıpranmış ve ayağa 
kaldırılmaya muhtaç olduğunu 
kaydettim. İstanbul’daki işadamları-
mıza onlardan fabrika kurmalarını 
değil, konak satın almalarını ve 
restore ettirerek turizmin hizmetine 
sokmalarını talep ettiğimi söyle-
dim. Olumlu bir yolda olduğumuza 
inanıyorum” açıklamasında bulun-
du.  

Belediye olarak şehrimizdeki 
konaklarla ilgili ayrıntılı bir kitap-
çık çalışması yaptıklarına değinen 
Babaş, “Çalışmamız ilgiyle karşılan-
dı. Katalog üzerinde beğendikleri 
konakları yerinde görmek isteyen 
işadamlarımız şehrimize gelecek-
ler” dedi.

KATSO Başkanı Arslan: “Elini 
Kastamonu için taşın altına koyma-
ya hazır bir çoğunluk var”

KKV yönetim kurulunda Oda-
mızı temsil eden Yönetim Kurulu 
Başkanımız Selçuk Arslan, “KKV 
olarak İstanbul’da cumartesi günü 
ilimizin yarınları için son derece 
olumlu adımların atıldığına inan-
dığım bir yönetim kurulu toplantısı 
ve ardından da geniş katılımlı iftar 
yemeği düzenledik. Valimiz, Bele-
diye Başkanımız, milletvekillerimiz 
ve İstanbul’daki hemşerilerimiz ile 
vilayetimizin geleceği için yapıla-
bilecekleri masaya yatırdık. Elini 
ilimizin geleceği için taşın altına 
koymaya hazır bir çoğunluğun oldu-
ğunu görmek son derece sevindirici” 
değerlendirmesinde bulundu.
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Her iki ülkede de çeşitli incelemelerde 
bulunulan çalışma gezisi ile ilgili ola-
rak KUZKA, yayımladığı basın bül-
teninde şu bilgilere yer verdi: “Kuzey 

Anadolu Kalkınma Ajansı (KZUKA) Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Çankırı Valisi Vahdettin 
Özcan başkanlık ettiği heyette, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Kastamonu Valisi Şehmus Gü-
naydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinop Valisi Dr. 
Yasemin Özata Çetinkaya, Kastamonu İl Genel 
Meclisi Başkanı Mehmet Kayıkçı, Çankırı İl 
Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, Kastamonu 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Arslan, 
Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hay-
rettin Çeliktem, Kalkınma Kurulu Başkanı ve 
Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri, 
Çankırı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan 
Yıldız ve ilgili Ajans personelimiz yer aldı.

Heyet Amerika Birleşik Devletleri’nin Illi-
nois eyaletinde ilk olarak T.C. Şikago Başkonso-
losu Ramis ŞEN’e bir nezaket ziyareti gerçek-
leştirdi. Başkonsolos ŞEN, heyete genelde ABD 
ve özelde Şikago kentini de içine alan Illinois 
eyaletleri profili, iş ortamı ve ikili ekonomik 
ilişkiler hakkında bilgiler verdi. Ziyarette 
ayrıca Ticaret Müşavirliği Uzman personeli 
tarafından Bölge iş ortamını tanıtan bir sunum 
yapıldı.

Resmi görüşmelerine Şikago Ticaret Odası 
(CHICAGOLAND) ile devam eden heyet, oda 
yöneticilerinden Şikago’daki iş imkânları ile 
ilgili bilgiler alırken, TR82 Bölgesi yatırım or-
tamı hakkında da oda yetkililerini bilgilendir-
di. Toplantıda işbirliği yapılabilecek alanlarla 
ilgili görüş alışverişinde bulunulurken; ortak 
çalışmalar yapma konusunda bir yol haritası 
çizildi.

ABD’deki resmi görüşmelerini tamamla-
yan heyet Kanada’da temaslarına bu ülkede 
devam etti. Heyet Toronto’da ilk olarak T.C. 
Toronto Başkonsolosu Ali Rıza GÜNEY’e neza-
ket ziyareti gerçekleştirdi. Başkonsolos GÜNEY 
tarafından Kanada, Ontario Eyaleti ve Toronto 

kenti profili, iş ve yatırım ortamı hakkında he-
yet bilgilendirilirken, Ticaret Ateşesi Mehmet 
TAN tarafından ise Kanada ile Türkiye arasın-
daki ticaret hacmi ve yatırımcıların ülkemize 
bakışına ilişkin bilgiler sunuldu.

Heyet Toronto’daki resmi ziyaretleri kapsa-
mında daha sonra sırasıyla Ryerson Üniversi-
tesi Teknoloji Kuluçka Merkezi Digital Media 
Zone (DMZ), SNC-LAVALIN CANDU Nükleer 
Enerji şirketi ve Ontario Ticaret Odası’na ziya-
retlerde bulundu.

Kanada’nın en büyük teknolojik girişim 
kulukça merkezi özelliğindeki DMZ ziyaretinde 
Başkan Yardımcısı Dr. Mohamed LACHEMI 
tarafından karşılanan heyete, kuluçka merkezi 
yapısı ve çalışmaları hakkında sunum yapıldı. 
Kuluçka merkezi ile başarıya ulaşan iki şirketin 
yöneticileri ise firmalarını ve faaliyetlerini 
tanıttı.

CANDU kompleksine yapılan ziyaret 
sırasında nükleer enerji ve nükleer Santraller 
ile ilgili yeni trendler ve nükleer sanayinde 
ulaşılan son teknolojik gelişmeler hakkında 
heyete geniş bir bilgilendirme yapıldı.

Heyet, çalışma ziyaretinin son gününde 
ise 180 ticaret odasını şemsiyesi altında bulun-
duran ve Kanada toplam ticaret hacminin %20
’sini gerçekleştiren Ontario Eyalet Ticaret Oda-
sı’nı ziyaret etti. Ticaret Odası Başkanı Allan 
O’DETTE tarafından ağırlanan heyete, Ontario 
eyaleti ekonomik yapısı, Türkiye ile ikili iliş-
kiler ve beklentiler konusunda bilgi verilirken, 
genelde ülkemiz ve özelde TR82 Bölgesi illeri 
ile sahip olunan iş hacminin artırılmasına yö-
nelik somut adımlar atılması hususunda görüş 
birliğine varıldı.

Yurtdışı çalışma ziyaretini tamamlayan 
heyet 18 Haziran 2014 Perşembe günü Türki-
ye’ye döndü.”

Arslan, ABD - Kanada’da incelemelerde bulundu

KUZKA Çalışma Ziyareti

Oda Başkanımız 
Selçuk Arslan, 

odamızı 
temsilen 

yönetim kurulu 
üyeliğinde 

bulunduğu 
Kuzey Anadolu 

Kalkınma 
Ajansı (KUZKA) 

tarafından 
organize edilen 

ABD-Kanada 
çalışma 

ziyaretine 
katıldı.
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Kuzey Anadolu 
Kalkınma 
Ajansı’nın 
(KUZKA), 

Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) 

ve Kanada’ya 
düzenlediği 

inceleme 
gezisinin 
ardından 

Vali Şehmus 
Günaydın, Oda 

Başkanımız 
Selçuk Arslan’ın 

da katıldığı bir 
basın toplantısı 

düzenledi.

Vali Günaydın: “Bizim ABD ve Kanada’ya ihracat 
yapabilecek potansiyelimiz var”

ABD ve Kanada’ya KUZKA 
olarak belirledikleri hedefler 
doğrultusunda, ihracat ve 
turizm kulvarlarında faali-

yet gösteren firmaların yeni pazarlara 
erişebilmeleri için gerekli temasları 
sağlamak için gittiklerini belirten 
Vali Günaydın, Kastamonu olarak 
ihracat yapabilecek potansiyellerinin 
olduğunu net bir şekilde gördüklerini 
söyledi. Amaçlarının bu ülkelere ihra-
cat yapan firma sayılarını arttırmak 
olduğunu söyleyen Vali Günaydın, 
“ABD ve Kanada’da iş yapan, ciddi 
şekilde ihracat yapan firma sayılarını 
artırdığımız zaman hem ilimiz ekono-
misine hem de ülkemiz ekonomisine 
önemli katkılar sağlayacağımızı dü-
şünüyoruz. Bizim ABD ve Kanada’ya 
ihracat yapabilecek potansiyelimiz 
var. Ziyaretimizde bunu gördük. Daha 
önce de bu konuda çalışma ve girişim 
yapan firmalarımızın olduğunu da 
öğrendik. Tabi ki bu işlerin birden 
olması mümkün değil. Bunun için 
bir altyapı çalışması ve özellikle de 
oradaki fuarlara katılmak gerekiyor. 
Verimli bir çalışma ziyareti oldu. 
Kastamonu olarak gerek Amerika’da 
gerekse Kanada’da önemli fırsatlar ya-
kalayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu 
konuda arkadaşlarımızla hemen vakit 
kaybetmeden sıcağı sıcağına bu işi 

konuşalım istedik. Çünkü üzerinden 
zaman geçtiği zaman bu işler unutu-
luyor” diye konuştu. 

Arslan: “Madencilik ve mermercilik 
konusunda da orada büyük imkanlar 

var”
ABD ve Kanada pazarının çok 

açık olduğunu gördüklerini söyleyen 
KATSO Başkanı Selçuk Arslan ise 
“Bu ziyarette Türkiye’nin Amerika ile 
ticaret bağlarının ihracat anlamında 
çok az geliştiğini ve pazarın çok açık 
olduğunu gördük. Bilhassa Kanada, 
bizim gibi orman ülkesi. Ancak tüm 
alımlarını dışarıdan yapıyor. Örneğin 
parkeyi Türkiye’den alıyor. Üniversite 
ziyaretlerimiz oldu. Üniversite-sa-
nayi işbirliğini görme imkanımız 
oldu. Amerika 1.6 trilyon dolar ticaret 
hacmi olan bir ülke. Kanada’da 400 
milyar dolar civarında ihracat yapan 
bir ülke. Türkiye’den toplamda itha-
latı 2 milyar dolar. Bu çok düşük bir 
rakam. Çok büyük bir boşluk var. Biz 
bunu keşfettiğimize inanıyorum. Ma-
dencilik ve mermercilik konusunda da 
orada büyük imkanlar var. Seramikte 
de yine durum aynı. Bu boşluktan 
Kastamonu olarak yararlanabileceği-
miz düşüncesindeyiz” dedi.

Tosyalı sanayiciye
ABD ve Kanada kapısı 
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16 Mayıs tarihinden 
itibaren ilimiz ile İstan-
bul arasında haftanın 3 
günü karşılıklı uçuşlara 

başlayan Pegasus’un yetkilile-
ri saha çalışmaları kapsamın-
da odamızı ziyaret ettiler.

Yönetim Kurulu Başkan 
Vekilimiz Can Gürol, “İlimizin 
kalkınmasına yönelik her çaba-
nın yanındayız” açıklamasında 
bulundu.

16 Mayıs tarihinden itibaren 
ilimiz ile İstanbul arasında haf-
tanın 3 günü karşılıklı uçuşlara 
başlayan Pegasus’un yetkilileri 
Emrah Yıldırım ve Erdem Ger-
çek saha çalışmaları kapsamında 
odamızı ziyaret ettiler.

Pegasus yetkililerini Genel 
Sekreterimiz Mustafa Elmas 
ile birlikte kabul eden Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilimiz Can 
Gürol, ilimizle ilgili kapsayıcı bir 
değerlendirmede bulundu. 

Gürol: “İlimizin kalkınmasına 
yönelik her çabanın yanındayız”

İlimizin havayolu 
taşımacılığında önemli bir 
potansiyel taşıdığını vurgulayan 
Gürol, özellikle İstanbul’da 
yaşayan hemşerilerimize 
yapılacak kapsamlı bir tanıtım 
çalışmasıyla hedeflenen 

pazar beklentisinin rahatlıkla 
karşılanabileceğini ifade etti. 

İlimizin havayolu taşımacılığı 
ile tanışmasında KATSO’nun 
önemli bir emeği bulunduğuna 
dikkat çeken Gürol, “İlimizin 
kalkınması ve vatandaşlarımızın 
hayatını kolaylaştıracak her 
çabanın biz KATSO olarak 
yanındayız. Pegasus’un ilimizin 
gelişmesi adına attığı bu önemli 
adımda Oda olarak elimizden 
gelen desteği vereceğiz” dedi.

Haftanın 3 günü Anadolu yakası
Pegasus, 16 Mayıs tarihin-

den itibaren haftanın Perşembe, 
Cumartesi ve Pazar günleri 
İstanbul’un Anadolu yakasındaki 
Sabiha Gökçen Havalimanı ile 
Kastamonu Havalimanı arasında 
uçuyor. 

Uçuş saatleri ise şu şekilde:
Perşembe günü İstanbul 

kalkış 13:40, Kastamonu kalkış 
15:20; Cumartesi günü İstanbul 
kalkış 08:30, Kastamonu kalkış 
10:10;

Pazar günü İstanbul kalkış 
11:40, Kastamonu kalkış 13:20. 

Pegasus, Kastamonu uçuşla-
rına başladı

Yetkilileri odamızı ziyaret 
etti

Pegasus yetkililerini KATSO 
Genel Sekreteri Mustafa Elmas 
ile birlikte kabul eden Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Can Gürol, 
ilimizle ilgili kapsayıcı bir değer-
lendirmede bulundu.

Gürol: “Pegasus’un ilimizin 
gelişmesi adına attığı bu önemli 

adımda Oda olarak elimizden gelen 
desteği vereceğiz.”

İlimizin havayolu 
taşımacılığında önemli bir 
potansiyel taşıdığını vurgulayan 
Gürol, özellikle İstanbul’da 
yaşayan hemşerilerimize 
yapılacak kapsamlı bir tanıtım 
çalışmasıyla hedeflenen 
pazar beklentisinin rahatlıkla 
karşılanabileceğini ifade etti.

İlimizin havayolu taşımacılığı 
ile tanışmasında KATSO’nun 
önemli bir emeği bulunduğuna 
dikkat çeken Gürol, “İlimizin 
kalkınması ve vatandaşlarımızın 
hayatını kolaylaştıracak her 
çabanın biz KATSO olarak 
yanındayız. Pegasus’un ilimizin 
gelişmesi adına attığı bu önemli 
adımda Oda olarak elimizden 
gelen desteği vereceğiz” dedi. 
Pegasus, 16 Mayıs tarihinden iti-
baren haftanın Perşembe, Cumar-
tesi ve Pazar günleri İstanbul’un 
Anadolu yakasındaki Sabiha 
Gökçen Havalimanı ile Kastamo-
nu Havalimanı arasında uçuşlara 
başladı.

Uçuş saatleri ise şu şekilde: 
Perşembe günü İstanbul kalkış 
13:40, Kastamonu kalkış 15:20; 
Cumartesi günü İstanbul kalkış 
08:30, Kastamonu kalkış 10:10; 
Pazar günü İstanbul kalkış 11:40, 
Kastamonu kalkış 13:20.

Pegasus ilimizde
Haftanın 3 günü İstanbul



Odamız bu yıl 4’üncü-
sü gerçekleştirilen 
“Bursa’da Kastamonu 
Günleri”ne katılarak, 

ilimizin tanıtılması için gerek-
li desteği verdi.

Oda Başkanımız Arslan 
yaptığı açıklamada “İki Şehir 
tek yürek sloganı ile yapılan 
etkinlik, Kastamonu ve Bırsa 
arasındaki bağları güçlendiri-
yor” dedi.

Bursa Kastamonu Dernek-
ler Federasyonu (Kas-Der-Fed) 
tarafından düzenlenen ve ili-
mizin el sanatlarının, turizm 
değerlerinin, tarihinin, sana-
tının ve folklorun tanıtılma-

sının amaçlandığı “4. Bursa 
Kastamonu Günleri”, Bursa 
Atatürk Kongre Kültür Merke-
zi’nde yapıldı.

Odamızın standını ziyaret 
eden Bursalı vatandaşlara ili-
mizin ticari ve sanayi potan-
siyeli hakkında Meclis üye-
lerimiz ve Oda yetkililerimiz 
tarafından bilgi verildi.

Arslan: “İki il arasındaki bağlar 
güçleniyor”

Oda Başkanımız Arslan 
yaptığı açıklamada, Bursa’da-
ki tanıtım etkinliğine KATSO 
olarak her yıl destek verdik-
lerini kaydederek, “İki Şehir 
tek yürek sloganı ile yapılan 

etkinlik, Kastamonu ve Bursa 
arasındaki bağları güçlendiri-
yor” dedi.

4. Bursa Kastamonu Gün-
leri’nin açılış törenine Bursa 
Valisi Münir Karaoğlu, Kas-
tamonu Vali Yardımcısı Şenol 
Kaya, Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, 
Kastamonu Belediye Başkanu 
Tahsin Babaş ve KATSO Baş-
kanı Selçuk Arslan ile birlikte 
Bursalı ve Kastamonulu siya-
siler, ilçe belediye başkanları, 
kaymakamlar, kamu kurum 
ve kuruluşlarının yetkilileri 
ile sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri katıldı.  

“İki şehir tek yürek”
4. Bursa Kastamonu Günleri
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KAS-DER tarafından bu 
yıl 8’incisi düzenlenen 
“Feshane’de Kasta-
monu Günleri” 21-24 

Mayıs tarihleri arasında ger-
çekleştirildi. 

Feshane’de Kastamonu Gün-
leri etkinliğine ilk düzenlen-
diği yıldan beri her yıl destek 
veren Odamız, 8’incisinde de 
yerini aldı.

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan ile yönetim kurulu ve 
meclis üyelerimizden oluşan 
heyetimiz Feshane’de Kastamo-
nu Günleri’nin açılış törenine 
katıldı ve standımızı ziyaret 
eden başta AB Bakanı ve Baş-
müzakereci Sayın Volkan Boz-
kır olmak üzere tüm konuklara 
Odamızla ilgili bilgi verdi.

Dört gün süren etkinlik 
boyunca hizmet veren standı-
mızda dönüşümlü olarak görev 
alan meclis üyelerimiz ve yet-
kililerimiz, ilimizin ekonomisi 
ve yatırım olanakları ile ilgili 
doküman dağıttılar, ziyaretçile-
re bilgi sundular.

Kurdeleyi AB Bakanı ve 
Başmüzakereci Bozkır kesti 

Feshane’deki açılışta, Bakan 
Volkan Bozkır, Vali Şehmus 
Günaydın, Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş ve KAS-DER Ge-
nel Başkanı Latif Çilingiroğlu 
birer konuşma yaptılar. 

Açılışa, çok sayıda siyasetçi, 
sivil toplum örgütü temsilcileri, 
kamu kurum ve kuruluş mü-
dürleri ve İstanbul’da yaşayan 
çok sayıda hemşerimiz katıldı.

8’inci defa

yerimizi aldık

“Feshane’de Kastamonu Günleri”
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5’inci Ahşap Fuarı’nı 
10-13 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirmeyi plan-
ladıklarını belirten Vali 

Günaydın, fuara önceki yıllara 
oranla çok daha etkin bir içerik 
kazandırmayı düşündüklerini 
söyledi.

Vali Şehmus Günaydın, 
geçtiğimiz yıl 4’üncüsü yapı-
lan Ahşap Fuarı ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, fuarın bu 
yıl da düzenleneceğini kaydet-
ti.

Ahşap Fuarı’nın ilimizdeki 
ahşap sektörünün gelişmesine 
büyük katkı sağlayacağını ifa-
de eden Vali Günaydın, fuarın 

organizasyonunun kamu çatısı 
altından çıkmasıyla ancak he-
deflenen amacına ulaşabileceği 
uyarısında bulundu. 

10-13 Eylül 
Önceki fuarların yapıldı-

ğı Ağustos ayının çok uygun 
olmadığının altını çizen Vali 
Günaydın, 5’inci Ahşap Fua-
rı’nı 10-13 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirmeyi planladıkları-
nı belirtti. 

Vali Günaydın, fuara önceki 
yıllara göre oranla çok daha 
etkin ve zengin bir içerik ka-
zandırmayı düşündüklerini de 
sözlerine ekledi. 

5’inci Ahşap Fuarı
10-13 Eylül
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Turizmde Arap ve Körfez coğrafyasını ili-
mize çekebilmek amacıyla Dubai’de düzen-
lenen “Arabian Travel Market Dubai 2015 
Fuarı”na KUZKA çatısı altında katıldık.

Yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz, Kuzey 
Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) heyetiyle 
birlikte turizm başta olmak üzere sektörleriyle 
ilgili iş görüşmelerinde bulunmak üzere Dubai’de 
düzenlenen “Arabian Travel Market Dubai 2015 
Fuarı”na katıldılar.

Heyetimiz fuar programı kapsamında Türk-İş 
Konseyi ve Dubai Ticaret Odası’nı da ziyaret etti.

Dubai temaslarıyla ilgili olarak KUZKA’dan 
yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fuar 
öncesi Türkiye’nin Dubai Başkonsolosu Erdem 
OZAN’a gerçekleştirilen ziyarette Bölgemizin 
tanıtımı yapıldı ve Bölgedeki turizm çalışmaları 
aktarıldı.

Dünyanın sayılı turizm fuarlarından olan 
organizasyona ilk kez katılım sağlayan Bölgemiz 
oldukça dikkat çekerken, dört gün sürecek olan 
fuarda turizm profesyonelleri ile ikili görüşmeler 
neticesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde 
turizm aktivitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. 
Arap turizmcilerinin yoğun ilgi gösterdiği fuar-
da, dünyanın farklı noktalarından 3.000’e yakın 
katılımcı yer alıyor.”.

“Arabian Travel Market Dubai 
2015 Fuarı”
Hedef “Dış turizm”  
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Oda Başkanımız Arslan, ili-
mizin bir “Hentbol Şehri” 
olduğunun tescillendiği-
ni kaydederek, “Bayrağı 

devralan ve vilayetimizin ismini 
Avrupa’ya taşıyacak olan Kasta-
monu Belediyespor’u tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum” 
dedi. 

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Selçuk Arslan, Türkiye Kadınlar 
Hentbol Süper Ligi’nde bu sezon 
gösterdiği başarılı performans 
sonucunda Play-off Final Turu’na 
yükselen ve Avrupa kupalarına 
katılmaya hak kazanan Kastamonu 
Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nü 
kutladı, başarılarının devamını 
diledi.

Arslan: “Kastamonu’nun hentbol şehri 
olduğu tescillendi”

İlimizde hentbol sporuna veri-
len emeğin her yıl katlanarak gü-
nümüze kadar kesintisiz geldiğini 
vurgulayan Oda Başkanımız Ars-
lan, “Bu emeğin son halkası, bay-
rağı devralan ve Türkiye Kadınlar 
Hentbol Süper Ligi’nde Play-off 
serisinde mücadele eden ve Avrupa 
kupalarına katılma hakkını elde 
eden Kastamonu Belediye Gençlik 
Spor Kulübümüzü Odamız adına 
gönülden kutluyorum. Kastamonu 
Belediyespor’un Süper Lig yanı 
sıra hentbol altyapısına verdiği 
büyük destek, bu sporun ilimizde 

sağlam temeller üzerinde geleceğe 
taşınacağının teminatıdır” dedi.

“Gösterdikleri emek ve “fair 
play” ruhu her türlü takdiri hak 
ediyor”

Kastamonu Belediyespor’un 
sezon boyu sahaya yansıttığı 
büyük emek ve özellikle “fair play” 
ruhunun başarının gelmesinde 
en büyük etken olduğunu kayde-
den Arslan, “Spor her şeyden önce 
güzel ahlak ve yarışma ruhudur. 
Kastamonu Belediyespor camiası 
sportif başarı yanı sıra bu sınav-
dan da alnının akı ile çıkmış ve 
örnek bir spor kulübü olduğunu 
göstermiştir” dedi. 

Arslan, Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş’ın ilimizin bu sezon 
futbol yanı sıra hentbol dalında da 
başarıyı yakalanmasında büyük 
emek sahibi olduğunu belirterek 
şunları kaydetti: “Kulüp Başkanı, 
yöneticiler, teknik ekip, sporcular, 
taraftarlar ile Türkiye Hentbol 
Federasyonu Yönetim Kurulu Üye-
liği görevinde de bulunan Meclis 
üyemiz Bilgehan Çapraz’ı KATSO 
adına takdir ve tebrik ediyorum. 
Kastamonu Belediyespor’un önü-
müzdeki sezon hem Süper Lig hem 
de Avrupa kupalarında ilimizi ve 
ülkemizi en iyi şekilde temsil ede-
ceğine inanıyor ve başarılarının 
sürekli olmasını diliyorum”.

“Gösterdikleri 
emek ve

“fair play” ruhu 
her türlü takdiri 

hak ediyor”

“Kastamonu’nun
hentbol şehri

olduğu  tescillendi”
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Hisarcıklıoğlu: 
“Ramazan ayının 
herkese bereket 

ve güzellikler 
getirmesini 

diliyorum”

Mübarek Ramazan 
ayının başlama-
sı dolayısıyla bir 
mesaj yayımlayan 

TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, onbir ayın sultanı 
Ramazan’ın nefislerin arınması, 
kardeşlik ve paylaşma duygu-
larının pekişmesi açısından 
en güzel fırsat olduğuna işa-
ret ederek, “Kuran-ı Kerim’in 
indirildiği bu mübarek ayın, 
herkese bereket ve güzellikler 
getirmesini diliyorum” dedi. 
Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadeleri 

kullandı:
 “İslam âlemi için çok özel 

anlam taşıyan, bir mübarek Ra-
mazan ayına daha kavuşmanın 
engin mutluluğunu yaşıyoruz.

 Yüce kitabımız Kuran-ı Ke-
rim’in indirilmeye başlandığı 

Kadir Gecesi’ni de içerisinde ba-
rındıran ve oruç ibadetiyle tüm 
gönüllerin daha da fazla Allah 
sevgisiyle çarpmasına vesile 
olan Ramazan ayını, yardım-
laşmamız ve kardeşliğimizle en 
güzel şekilde idrak etmeliyiz.

 Duaların ve ibadetin daha 
da anlam kazandığı bu günle-
rin, başta Müslüman dünyası 
olmak üzere tüm insanlara 
hayırlar getirmesi en büyük 
dileğimiz.

 Türk iş dünyası adına, 
bütün İslam âleminin mübarek 
Ramazan ayını kutluyor, Yüce 
Allah’tan, bütün inananların 
hayırlara vesile olacak duala-
rının ve ibadetlerinin kabul 
olmasını diliyorum.” 

 “İslam âlemi 
için çok özel 

anlam taşıyan, 
bir mübarek 

Ramazan ayına 
daha kavuşmanın 

engin mutluluğunu 
yaşıyoruz."
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Hazırlık toplantısına katıldık

Arslan: “Oda olarak 
görüşlerimizi aktardık”

Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı ve Kastamonu 
Belediyesi tarafından 
“Bu Şehir Sensin Hem-

şehrim, gelecek vizyonumuzu 
birlikte belirleyelim” sloganı 
ile düzenlenen “Şehir Kimliği 
Çalıştayı”nın hazırlık toplantı-
sına katıldık.

Hazırlık toplantısında 
Meclis Başkanımız Kadir Yük-
sel Tonbul, Yönetim Kurulu 
Üyemiz Mehmet Civelekoğlu, 
Meclis Üyemiz Mehmet Dün-
dar Tosyalı Odamızın görüşle-
rini belirtiler. 

Oda Başkanımız Sel-
çuk Arslan, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı 
ve Kastamonu Be-

lediyesi tarafından “Bu Şehir 
Sensin Hemşehrim, gelecek 
vizyonumuzu birlikte belirle-
yelim” sloganı ile düzenlenen 
“Şehir Kimliği Çalıştayı”na 
katıldı.

Kuzeykent Grand Moni 
Gümüş Salonunda gerçekleş-
tirilen çalıştaya Vali Şehmus 
Günaydın, Belediye Başkanı 
Tahsin Babaş, Oda Başkanı-
mız Selçuk Arslan, Çalıştay 

Koordinatörü Bakan Danış-
manı Zekeriya Erdim, Doç.
Dr.Ayfer Gedikli, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı uzmanları, 
kamu kurum ve kuruluşları, 
meslek odaları, sivil toplum 
örgütleri, özel sektör temsilci-
leri, akademisyenler, öğrenci-
ler ve vatandaşlar katıldı.

Çalıştay’da katılımcılar 
bulundukları masalarda Kas-
tamonu’nun şehir kimliği ile 
ilgili görüşlerinin ve şehrimi-
zin geleceğine yönelik neler 
yapılabileceği müzakere etti-
ler ve rapor haline getirdiler. 

Şehir 
Kimliği 
Çalıştayı
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TBMM’nin 22, 23 ve 
24’üncü dönemlerinde 
Kastamonu Milletve-
killiği görevlerinde 

bulunan Hakkı Köylü, Odamı-
za nezaket ziyaretinde bulun-
du.

AK Parti Kastamonu 
Milletvekili Hakkı Köylü, 
Kastamonu Belediye Baş-
kan Yardımcısı Eşref Can ve 
partililerden oluşan heyet 

ile birlikte 7 Haziran Genel 
Seçimleri öncesinde odamıza 
nezaket ziyaretinde bulundu.

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan ve Meclis Başkanımız 
Kadir Yüksel Tonbul’un baş-
kanlığında yönetim kurulu 
ve meclis üyelerimizin ha-
zır bulundukları görüşmede 
ilimizin güncel sorunları ve 
çözüm yolları üzerinde fikir 
alışverişinde bulunuldu. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Köylü’yü konuk ettik

AK Parti heyeti
odamızı ziyaret etti

Adalet ve Kalkınma 
Partisi Kastamonu 
Milletvekili Mustafa 
Gökhan Gülşen, İl 

Genel Meclisi Başkanı Meh-
met Kayıkçı, Seydiler Belediye 
Başkanı Mehmet Şahin ve Araç 
İl Genel Meclisi Üyesi Hamdi 
Boz’dan oluşan heyet Odamızı 

ziyaret etti. 

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan ile Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Doğan Ünlü 
tarafından ağırlanan AK Parti 
heyet ile ilimizin gündemin-
deki konular üzerine görüş 
alışverişinde bulunuldu.
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Ak Parti adayları
görüşlerini paylaştı

7 Haziran Milletvekili Genel 
Seçimleri öncesi AK Par-
ti’li milletvekili adayları, 
Merkez İlçe yöneticileri ile 

birlikte odamızı ziyaret ettiler.
Ak Parti Milletvekili ve Mil-

letvekili Adayı Mustafa Gökhan 
Gülşen ile milletvekili adayları 
Metin Çelik ve Zafer Nalbantoğ-
lu, Merkez İlçe Başkanı Ahmet 

Namlı ile birlikte parti yönetici-
lerinin gerçekleştirdiği ziyarette 
ilimizin geleceğine dair projeler 
dile getirildi.

Oda Başkanımız Selçuk Ars-
lan ile Meclis Başkanımız Kadir 
Tonbul,  Ak Parti heyetine seçim-
lerde başarı diledi.



36 TEMMUZ • AĞUSTOS • EYLÜL

TEMMUZ • EYLÜL 2015

1882

7 Haziran 
Seçimleri öncesi 

siyasi partilerden 
Odamıza ziyaretler

CHP heyeti 
Odamızı ziyaret etti.

7 Haziran Genel Seçim-
leri öncesi Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) 
Kastamonu Birinci Sıra 

Milletvekili Adayı Prof. Dr. 
Ahmet Caner Yenidünya, İl 
Başkanı Muzaffer Bıyıklı ve 
parti yöneticilerinden oluşan 
heyetle birlikte Odamıza neza-
ket ziyaretinde bulundu.

Oda Yönetim Kurulu 

Başkanımız Selçuk Arslan ve 
Meclis Başkanımız Kadir Ton-
bul ile birlikte yönetim kurulu 
ve meclis üyelerinin de hazır 
bulunduğu ziyarette Yeni-
dünya, ilimizle ilgili projeleri 
hakkında bilgi verdi.

Oda temsilcilerimiz Prof. 
Dr. Yenidünya’ya ve CHP İl 
Örgütü’ne 7 Haziran seçimle-
rinde başarı dilediler. 
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MHP Odamızı ziyaret etti 

Kastamonu Milletvekili 
ve 7 Haziran seçimleri 
öncesi milletvekili adayı 
Emin Çınar, milletvekili 

adayı Hayati Hamzaoğlu ve MHP 
İl ve İlçe yönetim kurulu üyelerin-
den oluşan MHP heyeti, 7 Haziran 
Genel Seçimleri öncesi Odamızı 
ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi 
Kastamonu Milletvekili ve 7 Hazi-
ran’da yapılacak genel seçimlerde 
milletvekili adayı Emin Çınar, 

milletvekili adayı Hayati Hamza-
oğlu, İl Başkanı İbrahim Maşala-
cı, Merkez İlçe Başkanı Ali Osman 
Kurtçu ve parti yöneticilerinden 
oluşan heyet Odamıza nezaket 
ziyaretinde bulundu.

Oda Başkanımız Selçuk Ars-
lan ve Meclis Başkanımız Kadir 
Tonbul ile birlikte oda yöneticile-
rimizin ağırladığı MHP heyeti ile 
görüş alışverişinde bulunuldu. 

Arslan ve Tonbul, MHP heyeti-
ne 7 Haziran seçimlerinde başarı 
dileklerini sundu.

7 Haziran 
Seçimleri öncesi 

siyasi partilerden 
Odamıza ziyaretler
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Bal’a nezaket 
ziyareti
Yönetim Kurulu Başka-

nımız Selçuk Arslan, 
Jandarma Bölge ve Gar-
nizon Komutanı Tuğ-

general Faruk Bal’ı makamında 
ziyaret etti.

Kastamonu Jandarma Bölge 
Komutanlığı’nda gerçekleşen 
görüşmede Oda Başkanımız 
Arslan, Tuğgeneral Bal’a ilimiz-

deki görevinde başarı dilekleri-
ni iletti.

İl Jandarma Komutanlığı 
ziyareti

Oda Başkanımız Arslan, 
İl Jandarma Komutanı Albay 
Serdar Güngör’ü de makamında 
ziyaret etti ve başarı dileklerini 
dile getirdi.
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“Ahilik Haftası” dola-
yısıyla Kastamonu 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği şehri-

mizde bir etkinlik düzenledi. 
Nasrullah Meydanı’nda ger-

çekleştiren programa Oda Yöne-
tim Kurulumuz ve Meclis Üyele-
rimizle katıldık. 

Vali Şehmus Günaydın, 
Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 

KESOB Başkanı Dursun Ergin’in 
günün anlam ve önemiyle ilgili 
konuşma yaptıkları etkinlikte 
mesleğinde 50. yılını dolduran 
esnaflara günün anısına plaket 
verildi.

Oda üyemiz ve eski yönetim 
kurulu üyemiz Hayri Bülbül’e 
plaketini Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız Doğan Ünlü takdim 
etti.

Hayri Bülbül’e 
plaket

Ahilik 
Haftası
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İlimiz Mart ayına göre 
düşüş gösteren Nisan ayı ih-
racatı 4 milyon 393 bin dolar 
tutarında gerçekleşti.

Nisan ayı ihracatımızın 
ağırlığını hazırgiyim ve kon-
feksiyon ile mücevher sektör-
leri sırtladı. 

4 milyon 393 bin dolar
İlimizin Nisan ayı ihracatı 

bir önceki aya göre düşüş gös-
tererek toplam 4 milyon 393 
bin dolar olarak gerçekleşti. 
İlimizin Nisan ayı ihracat 
tutarı olarak bu yılın Ocak ve 
Şubat aylarının üstüne çık-
mayı başardı.

Nisan ayı ihracatını iki 
sektörün sırtladığı görülüyor. 
Hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörü Bir milyon 878 bin 
dolar, mücevher sektörü ise 
Bir milyon 221 bin dolarlık 
ihracat gerçekleştirdi.

İlimizin Mayıs ayı ihra-
catı 2 milyon 22 bin dolar 
olarak gerçekleşti.

İlimizin Mayıs ayı ihraca-
tını Bir milyon 293 bin dolar 
ile hazırgiyim ve konfeksiyon 
sektörü sırtladı.

Madencilik sektörü 430 
bin 99 dolar ihracat rakamına 
imza atarken, Mobilya, Kağıt 
ve Orman Ürünleri sektörü 
ise 230 bin 10 dolar ihracat 
gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre ilimizin 
Haziran ayı ihracatı 3 milyon 
505 bin dolar olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın aynı ayına 
göre yüzde 6.9’luk bir kayıp 
yaşayan ilimiz, 81 vilayet içinde 
59’uncu sırada kendine yer 
buldu. 

Türkiye İhracatçılar Mecli-
si (TİM), 2015 yılı Haziran ayı 
ihracat verilerini, Gebze Ticaret 
Odası’nda gerçekleştirilen basın 
toplantısında açıkladı. TİM 
verilerine göre Haziran ayında 
ihracat geçen yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 6,4 gerileyerek 11 
milyar 703 milyon dolar oldu.

Yılın ilk yarısında ihracat 
yüzde 8,1 düşüşle 73 milyar 
261 milyon dolara geriledi. Son 
12 aylık ihracat ise yüzde 3,6 
düşüşle 150 milyar 807 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Yüzde 6.9 geriledi.

ihracat

Nisan ayı ihracatımız
4 milyon 393 bin dolar

Mayıs ayı ihracatımız 
2 milyon 22 bin dolar

Haziran ayı ihracatı 3 
milyon 505 bin dolar

$ $ $

İlk 6 ay 22 milyon 207 bin dolar
TİM verilerine göre ili-

mizin ilk 6 aydaki ihracatı 
toplamda 22 milyon 207 
bin dolara ulaştı. İlimiz 
böylece 2015’in ilk yarısını 
geçtiğimiz yılın aynı döne-
mine oranla yüzde 1.8’lik 
bir kayıpla kapatmış oldu. 



TIĞLIOĞLU İNŞAAT

Ziraat Bankası 
yetkilileri 
Odamızı ziyaret etti

Ziraat Bankası Ge-
nel Müdürlüğü ve 
Kastamonu Şubesi 
yetkilileri Oda Başka-

nımız Selçuk Arslan’a nezaket 
ziyaretinde bulundular.

İl ekonomimize yönelik 
görüş alışverişinde bulunulan 
ziyaretin ardından Oda Baş-
kanımız Arslan, konuklarına 
Meclis salonumuzu gezdire-
rek şehrimizin geçmişteki ti-
cari hayatından bilgiler verdi.

Taahhüt Hafriyat ve Nakliyat

MUTSAN
Kum, Çakıl Eleme ve 

Yıkama Tesisleri

İhsan TIĞLIOĞLU

Beyçelebi Mah. Eski Ankara Yolu No: 1 • Kastamonu
Tel: 0366 214 56 14 • GSM: 0542 421 92 17

tigliogliinsaat@hotmail.com
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İlimizde TOBB’a bağlı Borsa 
ve Odalar, Tosya Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın ev sahip-
liğinde bir araya geldi. İftar 

yemeğinin de verildiği toplantıda, 
ilimiz iş dünyasının güncel so-
runları ve çözüm yolları masaya 
yatırıldı.

Oda Başkanımız Selçuk 
Arslan’ın Kastamonu Kalkınma 
Vakfı (KKV) toplantısı dolayısıyla 

İstanbul’da olduğu için katılama-
dığı toplantı ile ilgili görüşlerini 
açıklayan Meclis Başkanımız Ka-
dir Tonbul, “Periyodik olarak her 
ay gerçekleştirmeye başladığımız 
bölge toplantımız sayesinde hem 
odalar arasındaki işbirliği gelişi-
yor hem de ilimiz iş dünyasının 
sorunlarına ve çözüm yollarına 
bütüncül bir bakış açısı geliştir-
me olanağına sahip oluyoruz” 
dedi.

Tosya’da bölge toplantısına katıldık

Tonbul: “İş dünyamıza bütüncül bir 
bakış açısıyla bakabiliyoruz”
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03 - 05 Temmuz 2015 4.Üniversite 
Tercih Fuarı Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı İstanbul

08 - 09 Temmuz 2015 Üniversite 
Tercih Fuarı ATO Kongre ve Sergi Sarayı 
Ankara

22 - 26 Temmuz 2015 Edirne Gıda, 
Tarım, Hayvancılık, Sanayi Fuarı 2015 
Edirne Fuar Alanı Edirne

29 Temmuz - 02 Ağustos 2015 22. 
Malatya Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı  
Mişmiş Park Fuar Alanı Malatya

29 Temmuz - 02 Ağustos 2015 4. 
Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı 
Mişmiş Park Fuar Alanı Malatya

05 - 09 Ağustos 2015 3.Çorlu 
Autoshow Otomobil Ticari Araçlar 
Motosiklet Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı 
Çorlu Yeni Fuar Alanı Tekirdağ

05 - 09 Ağustos 2015 Çorlu 
8.Tarımtech 2015 Çorlu Yeni Fuar Alanı 
Tekirdağ

13 - 16 Ağustos 2015 DLG-ÖÇP 
Tarım ve Teknoloji  Günleri 2015 
Tekirdağ Karaevli Mahallesi  Tekirdağ

15 - 21 Ağustos 2015 Bodrum 
Sanat Fuarı Bodrum Belediyesi Kapalı 
Pazar Yeri Bodrum

25 - 30 Ağustos 2015 Bookcity  
Bodrum Kitap Fuarı Bodrum Belediyesi 
Kapalı Pazar Yeri Bodrum

27 - 29 Ağustos 2015 MINING 
EXPO TURKEY 2015 İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy İstanbul

27 - 29 Ağustos 2015 2.Expo 
Tunnel Turkey -Tünel Yapım Teknolojileri 
ve Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy İstanbul

28 Ağustos - 06 Eylül 2015 
84.İzmir Enternasyonal Fuarı Uluslararası 
İzmir Fuar Alanı İzmir

02 - 05 Eylül 2015 5.Trakya 
Autoshow  2015 Lüleburgaz Semt ve 
Fuar Alanı Kırklareli

03 - 05 Eylül 2015 IWE-İSTANBUL 
WATER EXPO   Su, Atıksu İşleme, Evsel, 
Endüstriyel Kirlenme, Atık Yönetimi, 
Teknolojileri Fuarı ve Konferansı İstanbul 
Fuar Merkezi Yeşilköy İstanbul

03 - 05 Eylül 2015 İstanbul Medikal 
Turizm Fuarı İstanbul Kongre Merkezi 
İstanbul

03 - 06 Eylül 2015 IPACK 2015  
30.Uluslararası Ambalaj, Paketleme ve 
Gıda İşleme Sistemleri Fuarı İstanbul 
Fuar Merkezi Yeşilköy İstanbul

03 - 06 Eylül 2015 Worldfood 
İstanbul 2015 23.Uluslararası Gıda 
Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy İstanbul

03 - 06 Eylül 2015 Avrasya Shop 
Dizayn Fuarı 2015 İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy İstanbul

03 - 06 Eylül 2015 2.Agro Sivas 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Sivas 
Fuar Alanı Sivas

03 - 06 Eylül 2015 PET İstanbul 
Fuarı-  4.Evcil Hayvan Ürün, Malzeme 
ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı İstanbul 
Fuar Merkezi Yeşilköy İstanbul

04 - 06 Eylül 2015 İstanbul Sanat 
2015 Haliç Kongre Merkezi 
İstanbul

04 - 07 Eylül 2015 2.Kırşehir Tarım 
Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Fuarı 
Kapalı Teşhir Salonları  Kırşehir

09 - 10 Eylül 2015 CHEMSPEC 
EURASIA İstanbul Kongre Merkezi 
İstanbul

09 - 12 Eylül 2015 Gapplast Plastik, 
Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde 
ve Ürünleri OFM Ortadoğu Fuar Merkezi 
Gaziantep 

09 - 12 Eylül 2015 Food & Spirit 
İstanbul Küçük Çiftlik Park Maçka 
İstanbul

09 - 13 Eylül 2015 Oyun, Oyuncak, 
ve Hobi Ürünleri Fuarı İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy İstanbul

10 - 12 Eylül 2015 6.Doğu Anadolu 
Turizm ve Seyahat Fuarı Tuşba Fuar ve 
Kongre Merkezi Van

10 - 12 Eylül 2015 Maden, Mermer, 
Doğaltaş, Makine Teknolojileri, Sarf 
Malzemeleri Fuarı ve İş Makinaları Fuarı  
Kültürpark Belediye Fuar Alanı 
Afyonkarahisar

10 - 13 Eylül 2015 Sign 
İstanbul-2015   17.Endüstriyel Reklam 
ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul

10 - 13 Eylül 2015 Agrotec’2015   
19.Uluslararası Tarım  ve Tarım 
Teknolojileri Fuarı Atatürk Kültür 
Merkezi Ankara

10 - 13 Eylül 2015 Otomotiv 
2015    21.Uluslararası Otomotiv Yan 
Sanayi, Yedek Parça, Aksesuar ve Servis 
Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy İstanbul

10 - 13 Eylül 2015 19.Uluslararası 
Isaf SHF Fire  & Rescue Fuarı 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

10 - 13 Eylül 2015 4.Uluslararası 
Isaf SHF Safety & Health Fuarı İstanbul 
Fuar Merkezi Yeşilköy İstanbul

11 - 13 Eylül 2015 Biga 5.Gıda 
Tarım, Hayvancılık  ve Teknolojileri Fuarı 
Biga Fuar Alanı Çanakkale

10 - 13 Eylül 2015 HIGHTEX 
2015 Uluslararası Teknik Tekstiller ve 
Nonwoven  Fuarı (6.) Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi İstanbul

12 - 15 Eylül 2015 İnegöl Tarım 
uarı 2015 (İNTARF 2015 İnegöl MER-PA 
Fuar Alanı Bursa

14 - 17 Eylül 2015 SHOEXPO İzmir   
“38.Ayakkabı, Çanta ve Aksesuarları 
Fuarı” Fuar İzmir Alanı - Gaziemir 
İzmir

16 - 19 Eylül 2015 ürkiye Medikal 
Fuarı ATO Kongre ve Sergi Sarayı 
Ankara

16 - 20 Eylül 2015 Samsun Tarım 
Fuarı 2015  Tarım, Hayvancılık ve 
Teknelojileri Tüyap Samsun Fuar ve 
Kongre Merkezi Samsun

16 - 20 Eylül 2015 Çukurova Tarım 
Fuarı 2015 Çukobirlik Fuar Alanı 
Adana

16 - 20 Eylül 2015 Çukurova Doğa 
ve Av Fuarı Çukobirlik Fuar Alanı Adana

17 - 19 Eylül 2015 İstanbul Health 
Expo Medikal Ürün, Ekipman ve Sağlık 
Turizmi  Fuarı İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy İstanbul

17 - 20 Eylül 2015 Citytech 9. 
Uluslararası Belediye ve Çevre 2015 
Fuarı  Atatürk Kültür Merkezi 
Ankara

17 - 20 Eylül 2015 GSM Expo Fuarı    
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy İstanbul

17 - 20 Eylül 2015 Trafik İstanbul 
İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy İstanbul

17 - 20 Eylül 2015 19. Uluslararası 
Isaf -Security Fuarı İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy İstanbul

17 - 20 Eylül 2015 4.Isaf  IT 
Security Fuarı İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy İstanbul

17 - 20 Eylül 2015 4.Isaf Smart 
Home Fuarı İstanbul Fuar Merkezi 
Yeşilköy İstanbul

17 - 20 Eylül 2015 Railway İstanbul 
2015 İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy 
İstanbul

17 - 20 Eylül 2015 Avrasya 
Elektrikli ve Mekanik El Aletleri Fuarı 
İstanbul Kongre Merkezi İstanbul

29 Eylül - 04 Ekim 2015 BOAT  
SHOW 2015  36.Uluslararası İstanbul 
Boat Show Fuarı Haliç Kongre Merkezi 
İstanbul

29 Eylül - 04 Ekim 2015 BOAT  
SHOW 2015  36.Uluslararası İstanbul 
Boat Show Fuarı Marintürk İstanbul City 
Port -Pendik İstanbul

30 Eylül - 04 Ekim 2015 10. Trakya 
Tarımtech  Fuarı 2015 Lüleburgaz   
Semt ve Fuar Alanı Kırklareli
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7201 Sayılı türk ticaret kanunu uyarınca anonim şirketler, limited şirketler, 
kuyumcular, sigorta acenteleri, inşaat firmaları, kooperatifler'e 

e-tebligat adresi (KEP) ve 
e-imza alma zorunlulukları bulunmaktadır.

Odamız yönetim kurulu kararı ile üyelerimizin cezai işleme düşmemesi için 
KATSO - TÜRKKEP işbirliğinde, Kastamonu Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 

yapılacak mersis işlemleri için odamızda TÜRKKEP firması 
06.04.2014 tarihi itibariyle (KEP) ve e-imza vermek için stand kuracaktır.

Üyelerimize özel fiyat tarifesi uygulayacaktır. 
(KEP) ve e-imza almayan üyelerimizin odamıza gelerek TÜRKKEP standına 

müracaat etmeleri tavsiye olunur.

Duyuru
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