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olmaktan gurur

duyuyoruz

    

Kastamonu merkez
OSB’ye eklenecek

alan sonrası Tosya,
Seydiler ve

Taşköprü ilçeleriyle
birlikte ilimizdeki
organize sanayi

bölgesi 5’e çıkacak.
Mevcuttaki

organize sanayi
bölgelerinin arazi
alan toplamı 3
milyon 805 bin

metrekareyi
kaplarken
Kastamonu

merkeze eklenecek
1 milyon 430 bin
metrekare ile bu
rakam 5 milyon

235 bin metrekare
olacak.

2

Tarafı sadece Kastamonu ve Kastamonuludan yana olan
gazeteniz İstamonu 6. yaşına girdi. Siz okurlarımızın yoğun
ilgisiyle ve beğenisiyle karşılaştığımız yıllar gücümüze güç kattı.
Tarihe not düşme, geleceğe rehber olma adına taşıdığımız
heyecanımıza ortak, yolumuza ışık oldunuz; Teşekkür Ederiz…

‘Altı’n yaşına girdik
Yayın hayatında 6. yılına giren İstamonu’nun kuşaktan kuşağa aktarılacak gelecek

hedeflerinin olduğunu bildiren Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Karadeniz,
“23 Nisan 2012’de inanmış ve adanmış insanların çabalarıyla kurulan İstamonu, bir
gazete olmanın ötesine geçti; artık bir bayrak. Bu bayrağı yere düşürmemek değil
hedefimiz daima en yüksekte dalgalandırmak” dedi.

İstamonu bir bayraktır

5’inci MEVSİM
Kastamonu 
Organize
Sanayi 

Bölgelerinde

Kastamonu Organize Sa-
nayi Bölgesi Müdiresi
Seçil Dilekci Çakmak,

mevcuttaki1 milyon 225 bin
metrekare alan üzerinde kurulu
olan sanayi arazinin 35 parsele
ayrılmış bölümünde 23 fabrika-
nın faaliyet gösterdiğini bildi-
rirken ek alan için çalışmaların devam
ettiğini kaydetti.

Organize sanayi bölgesinde teşvikin
artırılması ve yan sanayinin gelişmesiy-
le daha çok yatırımcının çekilebileceği-
ni vurgulayan Çakmak şunları söyledi:

“Kastamonu OSB’de bedelsiz
arsa tahsisi yapılıyor ancak alt-
yapı katılım payları var. Bölge 4.
teşvik kapsamında OSB’deki ya-
tırımlar için 5. teşvik bölgesi
konumundan faydalanabilini-
yor. Yatırımcının daha çok ilgi-
sini çekmek için teşvikler artırı-

labilir. Binanın yapılması ile işletmeye
geçmesi paralel olmuyor. Yeterli maki-
ne donanımı sağlanamadığından, ham-
madde temin edilemediğinden ve kali-
fiye eleman bulamadığından bazı fir-
malar atıl durumda kalabiliyor.” n 6-7

Türkiye’nin yüzde 60 kapı
ihtiyacını karşılayan Tosya
Organize Sanayi Bölgesi-

nin mevcuttaki 630 bin metrekare
alanına, 900 bin metrekare arazi
eklenmesi hedefleniyor. İlçe mer-
kezine 5 kilometre uzaklıkta olan
Tosya OSB 2010 yılında kurulup,
2011 yılında istimlâk ve alt yapı çalışma-
ları ile arsa tahsislerini tamamladı. Kısa
sürede büyük gelişim sağlayan sanayi böl-
gesinde faaliyet gösteren 23 fabrikada top-
lam 650 kişi istihdam ediliyor. 

Alt yapı ve biyolajik arıtma tesisleri

hazır halde olan 630 bin metreka-
re arazi üzerinde 40 parsele ayrı-
lan Tosya OSB’de, 14 firmanın in-
şaat ve ruhsat çalışmaları devam
ederken 3 boş parsel yeni girişim-
ci bekliyor.  Organize sanayi böl-
gesindeki sosyal alanların ise kısa
sürede tamamlanması planlanı-

yor. Tosya OSB Bölge Müdürü, İnşaat
Mühendisi Nihat Küçükkasap,  organize
sanayi bölgesinde ahşap ağırlıklı üretim
yapan firmaların yer aldığı kümelenme-
nin olduğunu bildirerek, bu durumun
avantajını yaşadıklarını kaydetti. n 6-7

OSB’de eksikler

4 İdari bina
4 Sosyal tesis
4 Cami

OSB’de eksikler

4 Sağlık birimi
4 Sosyal tesis
4 Restoran
4 Cami

Taşköprü
OSB’ye 
kavuşuyor

Belediye Baş-
kanı Hüseyin Ars-
lan, “Taşköprü’de
700 bin metrekare
alanda kurulması
planlanan organize
sanayi bölgesinin
2017’nin ikinci yarı-
sında alt yapı ihale-
sinin tamamlanma-
sı hedefleniyor”
dedi. n 7

Statü şehir
yaşam köy

Dualarla
yad edildi

n 10

Seydiler Beledi-
ye Başkanı Mehmet
Şahin, “Statü şehir
ama yaşam köy. Bu
durumda organize
sanayi bölgesinin
aktifleşmesi sanayi-
ciye kaldı” dedi. n 5

Katar Alüminyum Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ahmet
Katar, “Şehirlerin üst aklı
olmalı. Bu üst aklın kimler-
den oluşacağı önceden be-
lirlenmeli. Misal; kent kon-
seyi bu memlekette serma-

yesini koyup kendisini taşın altına sokan
insanlardan oluşmalı. Her valimizle bir-
likte de projeler değişmemeli” dedi. n 6

Üst akıl olmalı
Darısı 
Play-
Off’a

n 10

Cide Soğuksu ve Çevre
Köyleri Derneği başkanı
Tuncay Şenol, kuruldu-
ğunda dönemin valisi tara-
fından küçümsenen der-
neğin, günümüzde Orta
Doğu’ya kadar yardım elini
uzattığını belirtti. n 2

Çatalzeytinli
değerler, değer
katacak n 10

Bir zamanlar
küçümsenmiştik

Osmanlının 
hazinesi Bursa’da
tanıtıldı n 10
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ATILGAN
MAKİNE

4 Satılık-Kiralık 

4 Her Marka Forklift

Tamiri, Yedek Parça

4 Bakım Servisi, 

4 Transpalet ve Lastik

Satışı 

OSB  Demirciler Sanayi Sitesi, 
C5 Blok No: 255 
İkitelli /İstanbul 

Tel: (0212) 671 12 94

www.atilganmakine.com.tr

DUMAN

Hey tiryaki, tiryaki
Sen mi sigarayı kullanıyorsun?
Yoksa
Sigara seni mi?Tahsin Şentürk

Ofis : İsmetpaşa Mah. 82.sk No: 9 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 1 : İsmetpaşa Mah. 87 sk No: 33 Sultangazi/İstanbul
Fabrika 2 : Pirinççi Köyü yolu sokağı No: 55 Eyüp/İstanbul

• Otomotiv & Hafif ticari araçları
• Otobüs & Kamyonlar
• İş makinaları & jeneratörler
• Elektrostatik toz boya & Özel üretimler

Çalışma alanları
• Hava filtreleri
• Yakıt filtreleri
• Yağ filtreleri
• Polen filtreleri

Ürünler

Şendoğan SOYTAŞ

0546 490 80 79 0212 531 37 37

FİLTRE - ÜRETİM, PAZARLAMA, İTHALAT, İHRACAT

SOYTAŞ GROUP OTOMOTİV

TOZ OLMAK

İktidardaysan şayet yanında poz alırlar;
Saklansan da dostların seni mutlak bulurlar.
İşte böyle bir şeydir siyaset denen oyun;
Kaybedersen dostların bir anda toz olurlar.Fazıl Bayraktar

Ankara’da ge

iği görevde yü

nan Eşref Küçü

müdürlüğü göre

KastamEyüp’te Haliç Yaz Etkinlikleri kapsamında Yunus Gösteri merkezi
etkinlik alanında gerçekleştirilen "Yöre Geceleri" çerçevesin de her
akşam bir il derneğinin sanatsal gösterisi sunuluyor. Eyüp’te bulunan
30’u aşkın dern
Kastamonulula
lik iftar programıyla açılacak olan gece Hüseyin Karadeniz’in
sunumuyla başlayacak ve Raşit Arslan’dan ilahi dinletisi, Ahmet Ulu

ar 

0216 362 92 98

Petek Lojistik 65 araçlık tır filosu
ile uluslararası kara taşımacılığı,
geniş acente ağı ile hava, deniz ve

tren taşımacılığı, gümrükleme,
gümrüklü ve gümrüksüz depolama

hizmetleri sunmaktadır.

peteklojistik.com

2şiir

şair

www.hfy.com.tr

hfy@hfy.com.tr

ÖZGÜR KİMYA TEMİZLİK MADDELERİ İMALATI VE TOPTAN SATIŞI
ÜRÜN GRUPLARIMIZ

n MUTFAK HİJYENİ GRUBU

n ÇAMAŞIR HİJYENİ GRUBU

n GENEL TEMİZLİK HİJYENİ GRUBU

n KİŞİSEL HİJYEN GRUBU

n BUHAR KAZANI VE SOĞUTMA

KULESİ KİMYASALLARI GRUBU

n EKONOMİK DETERJAN GRUBU

SATIŞ&FABRİKA:
ESENTEPE

MAH.S.S.KÜÇÜK
SAN.SİTESİ 2961

SOK.17.BLOK NO:20/A
SULTANGAZİ/İSTANBUL

0 212

667 26 24
0 532

433 26 89

Yayın hayatında 6. yılına giren İstamonu’nun
kuşaktan kuşağa aktarılacak gelecek hedeflerinin
olduğunu bildiren Gazetemiz Genel Yayın Yönet-
meni Hüseyin Karadeniz, “23 Nisan 2012’de

inanmış ve adanmış insanların çabalarıyla ku-
rulan İstamonu, bir gazete olmanın ötesine
geçti; artık bir bayrak. Bu bayrağı yere dü-
şürmemek değil hedefimiz daima en yük-
sekte dalgalandırmak” dedi. 

Hedef 2022

İstamonu’nun 10. yılını kutlayacağı
2022 yılında Batı Karadeniz Bölgesinin

en çok bilinen ve talep gören markası olarak anıl-
ması için alt yapı programlarının hazırlandığını
kaydeden Karadeniz, büyük bir kutlamanın da o
zaman diliminde gerçekleşeceğini açıklayarak
şunları söyledi: “Son 5 yılda habercilik anlayışımı-
zın yanı sıra İstamonu Buluşmaları ve yeni kur-
duğumuz İstamonu Fuarcılık şirketi hepimizin
ortak gururu. Bu gün elinizde 199. sayısını tuttu-
ğunuz İstamonu’yu yıllar sonra da aynı kalitede
ulaştırmak için şimdiden yoğun emek harcayan
tüm ekibimize;  tarihe not düşme, geleceğe rehber
olma adına taşıdığımız heyecanımıza ortak, yolu-
muza ışık olan sizlere teşekkür ediyoruz.”

Tarafı sadece Kastamonu ve
Kastamonuludan yana olan

gazeteniz İstamonu 6. yaşına
girdi. Siz okurlarımızın yoğun

ilgisiyle ve beğenisiyle
karşılaştığımız yıllar

gücümüze güç kattı. Tarihe
not düşme, geleceğe rehber

olma adına taşıdığımız
heyecanımıza ortak,

yolumuza ışık oldunuz;
Teşekkür Ederiz…

İstamonu 6 yaşında
İstamonu bir bayraktır

Cide Soğuksu ve Çevre
Köyleri Derneğinin
düzenlenen geleneksel
kültür gecesinde başkan
Tuncay Şenol’un konuşması
damga vurdu. 

Kurulduğunda dö-
nemin valisi tarafından
küçümsenen derneğin,
günümüzde Orta Do-
ğu’ya kadar yardım eli-
ni uzattığını açıklayan
Tuncay Şenol konuş-
masında “1998 sene-
sinde derneğimiz ku-
rulduğunda  yönetim-
deki büyüklerimiz Kastamonu Valiliğini
ziyaret ederek, tanıtım broşürlerimizi bı-
rakmışlar. Broşürlere bakan vali bey bu

sizin oralarda kurulan
99. dernek mi diye ha-
fif alaycı bir şekilde gü-
lümsemiş. O gün Vali
Bey tarafından alaycı
bir şekilde karşılanan
derneğimiz bugün Üs-

küdar ilçemizde yardımsever ve gönül
insanlarımız sayesinde neredeyse bir va-
kıf hüviyetini almıştır. Sadece kendi

hemşerilerine değil yakınımızdaki maz-
lum coğrafyadaki kardeşlerimiz için de
gücü nispetinde umut kaynağı olmuştur.
Derneğimiz öğrencilere eğitim desteği
vermektedir. Soğuksu bölgesindeki oku-
lumuz için çalışmalarımız her daim de-
vam ediyor. Köy muhtarları ile irtibatta
kalıp her sene yardım kolilerimizi ihti-
yaç sahiplerine yolluyoruz.” ifadelerine
yer verdi.

Bir zamanlar küçümsenmişti

Katılanlar: Kastamonu Milletvekili
Murat Demir, Üsküdar Belediye Baş-
kanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye
Meclis Başkanı Esat Kalay, Tuzla Bele-
diye Meclis üyeleri Yakup Yılmaz, Mus-

tafa Sevim, Kasiad Yönetim Kurulu
üyesi Hayri Konuk, Cidefed Yönetim
Kurulu üyeleri Mehmet Ali Yılmaz, İb-
rahim Sargın, Ali Konuk, Ercan Yıldırım
ve çok sayıda sivil toplum kuruşu tem-

silcisi ile Kastamonulunun katıldığı
Cide Soğuksu ve Çevre Köyleri Derne-
ğinin düzenlenen geleneksel kültür şö-
leninde İrem Bal, Emin Muç ve kema-
neci Burak sahne aldı.
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EKONOMİ

Yaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.com

Yaşar KIZILKUMYaşar KIZILKUM

ekonomist@istamonu.comekonomist@istamonu.com

Genel sağlık sigortasında
yeni esaslar

Yeminli Mali Müşavir

1- Sosyal güvenliği olmayan herkesin 1
Ocak 2012 tarihinden itibaren gelir testi
yaptırması zorunlu tutuldu.

2- 1 Nisan 2017’den geçerli değişiklik;
1 Nisan 2017 tarihinden itibaren gelir

testi yaptırma zorunluluğu ortadan kalktı.
Sadece gelir testi sonucu aile içine kişi
başına düşen gelir seviyesinin brüt asgari
ücretin üçte birinden az olduğunu iddia
edenler için talep etmeleri halinde gelir
testi yapılacak. Buna göre geliri 592,50
TL’den az olanlar herhangi bir prim
ödemeden genel sağlık sigortası sağlık
yardımlarından faydalanacak.

3- Sadece 53,33 TL prim ödenecek;
Herhangi sosyal güvencesi olmayan

vatandaşlar için de 1 Nisan 2017
tarihinden itibaren gelir düzeyi ne kadar
yüksek olursa olsun aylık prime esas
kazanç tutarları,  prime esas kazanç alt
sınırının 30 günlük tutarı kabul edilerek
prime esas kazancın yüzde 3’ü oranında
genel sağlık sigortası primi tahakkuk
ettirilecek. Başka bir deyişle; geliri 3 bin
550 TL’yi aşanlar 426 TL yerine sadece
53,33 TL prim ödeyecek.

4- Gecikme cezası;
1 Nisan 2017 tarihinden önceki

döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen
veya ettirilecek gecikme zammı gibi feri
alacaklardan ödenmemiş olanların
tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.
Örneğin 2016 yılında geliri asgari ücretin
2 katından fazla olan kişinin gecikme
cezası silindikten sonra ödemesi gereken
395 TL’lik borcu 53,33 TL’ye düşüyor.
Diğer yandan Torba Kanun gereğince yeni
oluşan borca 1 Nisan 2017 tarihini takip
eden aybaşından itibaren 12 ay herhangi
bir gecikme zammı ya da faiz tahakkuk
ettirilemeyecek. Bu 12 aylık süre zarfında
yani 30 Nisan 2018 tarihine kadar genel
sağlık sigortalıları bu borcu peşin veya
taksitler halinde yatırabilecekler.

Sultanhamam Meydanı.  Yeni Cami Cad. No:2/1 Eminönü/İstanbul 
Tel: +90 (212) 522 11 11 Faks :  +90 (212) 522 11 12 / www.angundoviz.com

ANGÜN DÖVİZ KAZANÇLI VE BEREKETLİ GÜNLER DİLER

İMKB: 74,233 DOLAR: 2,0305 EURO: 2,7875 ALTIN: 80,832��������	��������
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� � �
��Sabri Aydoğan - Cemil Erdoğan - Ömer Dinçer İMKB: 94,282

t
DOLAR: 3,5628 t EURO: 3,8748 t ALTIN: 144,96 t

Alnı öpülesi adamlar

Seydiler OSB’de 2005’ten beri faa-
liyet gösteren A.C.S., yıllık 30 milyon
metre  üretimi ile ülkemizin tıbbı
tekstil ürünleri ihtiyacının yüzde
40’ını tek  başına karşılıyor. Kasta-
monu’da 135 kişi ile en çok istihdam
sağlayan ilk 15 şirket arasında yer al-
dıklarını kaydeden A.C.S. Tıbbı
Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ab-
dullah Yüksel, OSB’deki alt yapı ve
lojistik sorunları sebebiyle kapasite
artırma hedeflerini uzun vadede er-
telediklerini ifade ederken, yatırım-
cıyı şehir idarecilerinin sahiplenmesi
gerektiğini bildiriyor.

Sağlık sektörüne 1990 yılında
adım attıklarını söyleyen Taşköprülü
iş adamı Abdullah Yüksel firmanın
geçmişini ve yerel idarecilerden bek-
lentilerini şöyle anlattı: 

“ Dede mesleği olan helva ve şe-
kerleme üzerine faaliyetlerimizi 1990
yılında sağlık sektörüne giriş yapa-
rak sonlandırdık. Uşak’ta fason imal
ettirdiğimiz tıbbı tekstil ürünlerini
kendimiz üretmeye karar verdik ve
1994 yılında ilk tesisimizi Taşköp-
rü’de kurduk. Ancak dönemin yerel
idarecilerinin olumsuz tutumu bizi
farklı bir yer arayışına yönlendirdi.
2005 yılında Seydiler Organize Sana-
yi Bölgesinde 10 bin metrekare alan
içerisinde yer alan mevcut fabrika-
mızı kurduk. Şuanda 135 kişi istih-
dam kapasitemizle yılda 30 milyon
metre sargı bezi üretiyoruz. Bu alan-
da Türkiye’nin yüzde 40 ihtiyacını
tek başımıza karşılıyoruz. Kastamo-

nu’da vergi alanında ilk 10, istihdam
alanında ise ilk 15’te bulunuyoruz.”

5 milyon dolarlık yatırımdan
vazgeçildi

Seydiler OSB’deki alt yapı ve lojis-
tik sorunları sebebiyle 5 milyon do-
larlık yatırımdan vazgeçtiklerini be-
lirten Yüksel, şu açıklamalarda bu-
lundu:  “Mevcut OSB’de şartlar yatı-
rıma elverişli değil. 500 bin lira verip
ürün alabiliyoruz ama nakliye firma-
sı aracının zarar göreceği düşünce-
siyle bizimle çalışmak istemiyor.
Müşterilerimizi çevrenin ve alt yapı-
nın yetersizliği sebebiyle fabrikamıza
davet edemiyoruz. Bölgemizin halkı
maalesef iş ve çalışma ortamı varken
sosyal yardım almayı daha uygun
buluyor. Yerel yöneticilerin de sana-
yiciyi sahiplendiğini söyleyemeyiz.
İlçeye doğalgazın gelmesinin nedeni
organize sanayi bölgesi, ancak biz-
den bunun için ek maliyet isteniyor.
Kastamonu Sanayi ve Ticaret Oda-
sında bir temsilcimizin bulunmama-
sı da bizim sorunlarımızın yeteri ka-
dar gün yüzüne çıkmamasına sebep
oluyor. Maalesef yatırımcı ve yerel
idareceler bütünleşebilmiş durumda
değil. Mevcut tesisimizin yanında 10
bin metrekare alanda hammadde
imalatı hedefimiz bulunuyordu,  5
milyon dolar harcayarak kuracağı-
mız tesiste 100 kişi daha istihdam
edecektik. Ancak yaşadığımız bu
olumsuzluklar bizi yatırım hedefleri-
mizden vazgeçirdi.”

İstanbul’da 1968 yılında temelleri
atılan Uğurlu Pişmaniye,  2014 yılın-
dan itibaren faaliyet gösterdiği Sey-
diler Organize Bölgesinde ürettiği
şekerli ve çikolatalı mamulleri yurt
içi piyasası-
nın yanı sıra
13 ülkeye ih-
raç ediyor.

Üretimle-
rini Seydi-
ler’de gerçek-
leştirdikleri
için mem-
nun olduğu-
nu ifade
eden firma sahibi Mehmet Düzenli,
“ İstanbul’da baba mesleğimiz olan
şekerli ve çikolatalı mamul üretimini
1968 yılından beri gerçekleştiriyo-
ruz. Lokum, pişmaniye, çekme hel-
va, çikolata gurubu üretim alanımı-

zın dar gelmesi sonucu yeni yer ara-
yışına girdiğimiz esnada arkadaşları-
mız vasıtasıyla Seydiler’e yönlendiril-
dik. İyi ki de gelmişiz, metropolün
bunaltıcı havasından kurtulduk.

Toplamda 4
bin 500 met-
rekare alan
üzerine ku-
rulu fabrika-
mızda 40, İs-
tanbul’daki
satış ofisi-
mizde ise 20
kişiyi istih-
dam ediyo-

ruz. Ürünlerimizi iç piyasanın yanı
sıra Almanya, Fransa, Kanada, Ame-
rika, Rusya, Bulgaristan, Azerbay-
can, Romanya, Cezayir’in de arala-
rında bulunduğu yaklaşık 13 ülkeye
ihraç ediyoruz.” dedi.

Türkiye’nin yaralarını sarıyor

13 ülkeye ihracat yapıyor

Mevcutta 45 parselin olduğu bin 250 dönüm araziye sahip Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde; alt yapı, arıtma tesisleri,
sosyal donatılar ve doğalgazın bulunmamasına rağmen faaliyet gösteren 8 firma 300’den fazla kişiyi istihdam ediyor.

Aydağ Mermer 2015
yılından itibaren Devreka-
ni’de yer alan ocaktan çı-
kardığı  mermeri Seydiler
Organize Sanayi Bölgesin-
de işliyor. Ürünlerini iç pi-
yasada satışa sunana firma
Devrekani’de 8, Seydiler’de
ise 12 kişi istihdam ediyor.

Aydağ Mermer Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Gündağ, 40 bin dönüm araziye
sahip oldukları ve bin 200 metrekare
alanda faaliyet gösterdikleri Seydiler
OSB’de en büyük sorunu kalifiyeli
eleman bulamama, yolların düzgün
olmayışı ve doğalgazın gelmeyişi se-

bebiyle yaşadıklarını bil-
dirdi.

Kastamonu’yu mermer
sektöründe Azdavay’daki
rezerv kaynağının ön pla-
na çıkardığını ifade eden
Şenpazarlı iş adamı Mus-
tafa Gündağ, önümüzdeki
günlerde ilçeye talebin
daha çok artacağını belir-
terek, “Azdavay’da bizimle

birlikte toplamda 4 yerli firmanın sa-
hibi olduğu mermer ocağının ürün-
leri Çin’e ihraç ediliyor. Oradaki re-
zervlerden çok sayıda firma istifade
ediyor.  Yakın bir zamanda 200’e ya-
kın yeni ocak kurulabilir.” dedi.

Kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz

Ağlı, Azdavay ve Dev-
rekâni’deki ocaklardan çı-
kardıkları mermeri
2012’den itibaren Seydiler
OSB’de işleyen Emmidağ
Mermer, toplamda 50 kişi-
yi istihdam ediyor. Bu yıl
Ağlı’dan çıkarılan merme-
rin yoğun talep gördüğünü
belirten firmanın Muhase-
be Müdürü Ersin Demir-
baş, daha önce Amasya beji olarak
aranan rengin, şimdi Kastamonu beji

olarak anıldığını söyledi.
Makine parkuruna büyük
yatırım yapan firmanın iç
piyasanın yanı sıra ihraca-
tının yüzde 70’ini Çin’e
gerçekleştirdiğini ifade
eden Demirbaş, kamu üye-
lerinden oluşan sanayi böl-
gesi mütevelli heyeti ile
Kastamonu Ticaret ve Sa-
nayi Odasında Seydiler’de-

ki yatırımcıların içinden temsilci ol-
ması taleplerinin olduğunu bildirdi.

Pik, çelik, nihard, sfero, paslanmaz
ve alüminyum döküm ile yoğunlukta
otomotiv ve endüstriyel alanda faaliyet
gösteren Seydiler Döküm, yılda yaklaşık
150 ton döküm kapasitesine sahip bulu-
nuyor. Bin metrekare alanda yer alan
tesislerindeki üretimlerini İstanbul iç pi-
yasası başta olmak üzere Türkiye geneli
ve yurt dışına ihraç ettiklerini belirten
firma ortaklarından Serdar Öztürk,  ta-
lebe göre her türlü döküm malzemesini
ürettiklerini bildirdi.

Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde
2003 yılından itibaren yer aldıklarını
kaydeden Öztürk, “4 kişilik ekibimizle
haada yaklaşık 3 ton döküm gerçekleş-
tiriyoruz.  Toplamda 13 bin metrekare

yerimiz bulunuyor, bunun bin metreka-
resinde faaliyet gösteriyoruz. OSB’nin
mevcut durumunda iş yapmak çok kül-
fetli, o sebeple şimdilik yatırımlarımızı
artırmayı planlamıyoruz.” dedi.

Ağlı mermeri revaçta

Haftada 3 ton döküyor

Türkiye’nin yüzde
40, sargı bezi
ihtiyacını tek

başına karşılıyor

Organize sanayisinde yaşanan sorun-
ların şirketlerin kurumsal yapıya kavuş-
masıyla çözülebileceğinin mümkün olabi-
leceğini söyleyen Devrekanili iş adamı
Mehmet Düzenli(54),  Seydiler’in gelişmesi
için arsa sahiplerinin görüşünün değişme-
si gerektiğine işaret ederek şunları söyle-
di: “Seydiler’de faaliyete başladığımızda su
ve elektrik vardı. Belediye başkanı ve kay-
makamın da içinde olduğu bir toplantıda
sitedeki aidatların düşük olduğu, bunun
yükseltilmesi gerektiği söylenmişti. Ayrıca
alt yapının ve yolların düzenlenmesi, do-
ğalgazın hızla gelmesi için maliyet çıkarı-
lacak bu da arsa sahiplerine metrekare
üzerinden bölüştürülecekti. Aksi takdirde
herkes bakanlığın ihaleye çıkmasını bek-
leyecekti ki kararlar kabul görmeyince
beklenmek zorunda kalındı. Yatırım ama-
cıyla arazisini elinde tutan, ihtiyacından
fazla parsele sahip olanlar var. Bu onlara
külfet demek.  Buranın değer kazanacağı-
nı düşünen biri yatırıma da destek olmalı.
Ortada bir gerçek var işletmelerin bütçesi
ilçedeki kurumlardan daha yüksek.” 

Düzenli şöyle devam etti: “Eleman bu-
lamama sıkıntısı, çalışma ortamının daha
düzenli hale gelmesiyle büyük orada çözü-
lebilir. Çalıştığınız kişilerle düzgün diyalog
kurmak zorundasınız. Giyinme yerleri ve
kapasite kadar lavoba olmalı. Doğalgaz
olsa da olmasa da sıcak bir ortam sağlan-
malı. Ağır sanayi ise yaptığınız iş, sıcak
sulu duş bulunmalı. Bu şartlar sağlana-
madığı zaman zaten insanlar çalışmaya sı-
cak bakmıyorlar daha da uzaklaşıyorlar.”

Değer kazanacağını düşünen
yatırıma da destek olmalı
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Statü şehir yaşam köy
Seydiler’de sanayi bölgesinin çeyrek

asırda anca kurulabilmesinin nedeninin
bürokratik engeller olduğuna işaret
eden Başkan Mehmet Şahin,  kamulaş-
tırma çalışmaları kapsamında ikinci kez
satış gerçekleştiğini doğrularken şunları
söyledi:  “Seydiler’de sanayi bölgesi 1990
yılında kurulmaya başlandı. 1995’te 26
ortaklı  olan Asır firması bölgenin ilk
kuruluşuydu. Parselleme işlemi hazine
arazisinin bulunduğu alan ile birlikte
yapılmış. Tapusunu alanlar almış, ancak
hazine arazisinde olanlar Seydiler’in ilçe
statüsüne kavuşmasıyla yüksek maliyet-
lerle karşılaşmışlar.  

Bu arada sanayi bölgesindeki bir ta-
kım hafriyat çalışmaları belediyenin
gücü olmadığından sanayiciler tarafın-
dan karşılanmış. Tabi bu maliyet, parsel
alım gideri olarak yansıtılmış.  Vatandaş
yatırım yapacak ama tapusunu alamı-
yor; elektriği, suyu yolu olmayan alan,
arsa olarak görünüyor devlet gözünde. 

Göreve 2004 yılında geldiğimde yap-
tığımız çalışmalar sonucunda yıllarca
süren bürokratik engel yasaya bir mad-

denin eklenmesiyle sona erdi. Yasa sa-
nayi bölgesinde hazineye ait arazilerin
kamu kurum ve kuruluşları üzerinden
satışının gerçekleşebileceğini öngörü-

yordu.  Yani belediye hazine arazilerini
satın aldıktan sonra sanayiciye devrede-
bilirdi. Bu aslında belediyeye ek maliyet
demek. Belediye olarak 21 parselini sa-

tın aldık,  7 arsa bizde kaldı, diğerlerini
hak sahiplerine dağıttık. Ancak bunu
belediye gücüyle yapma şansımız yoktu,
devlete ödediğimiz tutarı hak sahiple-
rinden talep etmek zorundaydık, öyle
de yaptık.”

Alt yapı 2020’de bitecek

Şahin, mevcut durum için ise şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: “Yıllar için-
de yatırımından vazgeçen hak sahiple-
rinden arazilerini tekrar satın aldık,
OSB adına 9 arsamız oldu böylece. Yatı-
rım yapacağını söyleyenlere süresiz za-
man verdik. İlçeye doğalgaz sanayi böl-
gesinin olması sebebiyle 2008 yılında
geldi, 2013’te şehir içi dağıtım töreni
yaptık. Ancak OSB’ye dağıtım için ola-
cak maliyeti belediyenin karşılayabilme-
si mümkün görünmüyor. 13 Nisan 2017
tarihi itibari ile altyapı ile ilgili çalışma
başladı. 11 milyon 936 bin liraya ihale
sonuçlandı, inşaat başladı.3 seneye bite-
cek. 20 Ekime 2018’de yol bitmiş olacak.
Seydiler İnebolu arası 60 kilometreden
43 kilometreye düşecek.” 

Projesi yıllar önce tamamlanmasına
rağmen hala tam kapasite faaliyete başla-
yamayan Seydiler OSB’de, memleket aş-
kıyla girişim yapmak isteyenlerin neden
vazgeçtiklerini anlatan Tahriksan  Redük-
tör Yönetim Kurulu Başkanı Baha Kalay,
“Bundan 19 yıl önce temelleri atılan Sey-
diler OSB, bin 250 dönüm arazi üzerinde
konuşlandırıldı. Seydiler OSB’yi tam anla-
mıyla faaliyete geçirilebilseydik; bugün
yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam edebilecek-
tik” dedi. Seydiler OSB’de yatırım yapmak
için 26 ortakla kurdukları şirketi, yaşanan
alt yapı ve parselasyon sorunu sebebiyle
devrettiklerini söyleyen Baha Kalay, yap-
tıkları harcamaları da geri alamadıklarını
belirtti.

Şu anki Seydiler OSB sınırlarının 1995
yılında 26 ortakla kurdukları ASIR Metal
İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş firma-
sının belediyeye yaptığı desteklerle çizildi-
ğini ifade eden Baha Kalay yaşadıkları
zorlukları şu cümlelerle anlattı: “Devlet,
organize sanayi bölgesi olacak alanın bele-
diye tarafından istimlak edilmesine izin
vermişti. Fakat belediyenin bu bedeli kar-
şılayacak maddi gücü yoktu. Biz de ortak
olarak kurduğumuz şirketin kasasından
belediyeye destek olduk. İstimlak sonrası
parselasyon çalışmalarında da bu desteği-
miz devam etti. Belediye ancak arsaların
bir kısmının tapusunu çıkarabildi, diğer
kısım hazinede kaldı. Belediyeye verdiği-

miz paraların hazine gözüken arsalara ya-
tırılmadığını öğrendik bu sebeple birçok
tapuyu alamadık.”

"Resmen süründürüldük"

“28 Şubat sonrası Türkiye’de her şey
hızlı bir şekilde yatırımcının ve sanayici-
nin aleyhine döndü. Bunun sebebi; göbek
ve kafa bağıyla batıya bağlı olanlardı. Bu
süreçle Seydiler OSB’de yapılacak işlemler
de sekteye uğratıldı. Tapu sorunu bir yana
alt yapı konusunda da engellemelerle kar-
şılaştık. AK Parti’nin iktidara geldiği 2002
yılında anca elektrik alabildik. O dönem-
de Kastamonu’ya atanan TEDAŞ müdürü

bizim dosyaları incelemiş ve burada tüm
projesi hazır fakat uygulamaya konulma-
mış bir OSB var diye durumu Ankara’da
Enerji Bakanlığı’na aktarmış. Bu durum
karşısında bizimle irtibata geçtiler, birkaç
haa içinde OSB’ye 2-3 trafo koyuldu.
TEDAŞ’ın yaptığı masraf yaklaşık 42 bin
lira filandı ama bizim enerji bedeli olarak
yatırdığımız meblağ daha fazlaydı. Yani
devlet neredeyse hiç masrafa girmedi. Biz
de ancak 7 yıl sonra elektrik alabildik, bu
zamana kadar geçen sürede her alanda
resmen süründürüldük.”

“Seydiler OSB, çevre 
ilçelere de fayda sağlar”
OSB’nin Seydiler’de olmasının Kasta-

monu ve çevre ilçelerin kalkınması için
planlandığına dikkat çeken Kalay “19 ilçe-
mizin, 13’ünün arazi yapısı tarıma da sa-
nayiye de müsait değildir, o sebeple fakir-
dir. Seydiler OSB, arazi yapısı uygun ol-
mayan bu ilçelerin merkezi konumunda
olması işsizliğin de önüne geçecek bir du-
rumdu. Kastamonu-İnebolu-Ankara hattı
anayol güzergâhında bulunması, İnebolu
Limanı’na en yakın bölgede olması, arazi
olarak tarıma uygun olmayan bir alanda
kurulması, 1,5 kilometre kuzeyinde doğu-
batı sıradağları olması ve en iyi mermer
yataklarının burada olması Seydiler
OSB’yi ideal bir merkez haline getirebilir-
di.” şeklinde konuştu.

Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde
1995 yılında 26 ortakla motor fabrikası
faaliyete geçirmek için girişim başlatan
şirketin kurucularından Baha Kalay,  ye-
niden yatırım hakkında,  “Bir daha asla
yatırım yapmayı düşünmem. Demir ta-
vında dövülür. Yıllarca elektrik ve tapu

ile boşa tükenen enerjimizin bir daha
geri gelmesi mümkün değil.” dedi.

Gazetemizin 2014 yılı arşivinde yer
alan haberde Baha Kalay, Seydiler
OSB’de yatırım yapmak için 26 ortakla
kurdukları şirketi, yaşanan alt yapı ve
parselasyon sorunu sebebiyle devrettik-

lerini söylemiş yaptıkları harcamaları da
geri alamadıklarını belirmişti.

Kalay,  yaptıkları eğitim-yatırım-is-
tihdam- üretim planların işleme sokul-
masıyla OSB’nin günümüzde daha ve-
rimli faaliyet göstereceğine değinmişti.

(İstamonu Arşiv )

Demir tavında dövülür

Ürettiği su armatürlerini
Orta Doğu başta olmak çe-
şitli ülkelere ihraç eden Ka-
yalı Pres Döküm, 2014 yı-
lından itibaren faaliyet gös-
terdiği Seydiler Organize
Sanayi Bölgesindeki fabrika-
sını Kastamonu’ya taşımayı
planlıyor. Kalifiye eleman bulamadıklar için
Seydiler OSB’deki üretimlerini sonlandıra-
caklarını bildiren işletme müdürü Yaşar Al-
tun, “ Mevcutta 29 kişiyi istihdam ediyoruz.

Ayda 90 konferans döküm
üretiyoruz, bunun 120 ol-
ması lazım. Ancak kalifiye
eleman bulmadığımız için
bu hedefimizi gerçekleştire-
miyoruz. Faaliyetlerimizi
Kastamonu merkeze taşıya-
rak,  daha çok üretim yap-

mayı planlıyoruz.” dedi. Firmanın satış ağı-
nın İstanbul’da kurulu olduğunu kaydeden
Altun, ihracat kapasitelerini de artırmayı he-
deflediklerini ifade etti.

Seydiler OSB, 5 bin kişiyi 
istihdam edebilirdi

Organize sanayi bölgesinin
mevcut durumundaki eksiklerin

ilçenin maddi kaynaklarının
yetersiz olmasına bağlayan

Seydiler Belediye Başkanı
Mehmet Şahin,  “Seydiler

Belediyesinin merkezle beraber
10 mahallesi 27 de yerleşim

birimi var. Toplamda 37
yerleşim birimi bulunuyor. İlçenin

nüfusu 2 bin 500.  2017 yılı
bütçemiz 3 milyon 650 bin lira,
bunun da yüzde 30’u personel

gideri. Merkezin alt yapı
çalışmalarını henüz yeni bitirdik
Statü şehir ama yaşam köy. Bu

durumda organize sanayi
bölgesinin aktifleşmesi
sanayiciye kaldı.” dedi.

Mehmet 
Şahin

Seydiler’den Ortadoğu’ya

Azdavay ve Pınarbaşı’nda yer alan 4
ocaktan çıkardıkları mermeri Seydiler Or-
ganize Sanayi Bölgesinde işleyen Kasmer
Mermer, 2 bin 500 metrekare kapalı alan-
da faaliyet gösteriyor.  Geçmişi 10 yıla da-
yanan firma,  daha önce ortak olar yer al-

dıkları Seydiler’de son 3 yıldır kendi bün-
yesinde 8 kişiye istihdam sağlıyor.  60 bin
dönüm arazide konuşlanan Kasmer, üre-
timlerini iç piyasada satışa sunarken Pınar-
başı’nda 7, Azdavay’da ise 50 kişiyi istih-
dam ediyor.

Seydiler ve çevresine katkı sağlıyor

Baha Kalay
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Kastamonu merkez
OSB’ye eklenecek alan
sonrası Tosya, Seydiler
ve Taşköprü ilçeleriyle

birlikte ilimizdeki
organize sanayi

bölgesi 5’e çıkacak.
Mevcuttaki organize

sanayi bölgelerinin
arazi alan toplamı 3

milyon 805 bin
metrekareyi kaplarken

Kastamonu merkeze
eklenecek 1 milyon

430 bin metrekare ile
bu rakam 5 milyon
235 bin metrekare

olacak.

Türkiye’nin yüzde 60 kapı ih-
tiyacını karşılayan Tosya Orga-
nize Sanayi Bölgesinin mevcut-
taki 630 bin metrekare alanına,
900 bin metrekare arazi eklen-
mesi hedefleniyor.

İlçe merkezine 5 kilometre
uzaklıkta olan Tosya OSB 2010
yılında kurulup, 2011 yılında is-
timlâk ve alt yapı çalışmaları ile
arsa tahsislerini tamamladı. Kısa
sürede büyük gelişim sağlayan
sanayi bölgesinde faaliyet göste-
ren 23 fabrikada toplam 650 kişi
istihdam ediliyor. 

Alt yapı ve biyolajik arıtma
tesisleri hazır halde olan 630 bin
metrekare arazi üzerinde 40 par-
sele ayrılan Tosya OSB’de, 14 fir-
manın inşaat ve ruhsat çalışma-
ları devam ederken 3 boş parsel
yeni girişimci bekliyor. 

Organize sanayi bölgesinde-
ki sosyal alanların ise kısa süre-
de tamamlanması planlanıyor.

Tosya OSB Bölge Müdürü,
İnşaat Mühendisi Nihat Küçük-
kasap,  organize sanayi bölgesin-
de ahşap ağırlıklı üretim yapan
firmaların yer aldığı kümelen-
menin olduğunu bildirerek, bu
durumun avantajını yaşadıkları-
nı kaydetti.

Türkiye’de çok kısa zamanda
kurulan ve yer tutan bir OSB ol-
duklarının altını çizen Nihat
Küçükkasap, “Tosya OSB’de, ah-
şap ağırlıklı üretim yapan firma-
ların yer aldığı kümelenme so-
runların ortak paydada çözül-
mesi noktasında sanayicilerimi-

ze avantaj sağlıyor. Ayrı-
ca bölgesel teşvikler nok-
tasında 4. bölgede yer
alan ilimiz, OSB olarak
bir üst bölge olan 5. böl-
ge imkanlarından yarar-
lanıyor. OSB’mizde Orta
Doğu ülkeleri ile AB ül-
kelerine ihracat yapan 3
firma bulunuyor.” dedi.

Tosya OSB’ye 900 bin metre-
kare alan ilave etmek için çalış-
ma başlattıklarını ifade eden
Küçükkasap, “Sanayi bölgemiz
tam donanımla aktif hale geçtiği
zaman 5 bin kişi istihdam edile-
bilecek. Alt yapımız biyolojik
arıtma tesislerine kadar tama-
men bitti. İdari binamız, mesci-
dimiz ve sosyal donatılarımız da
hayata geçtiğinde tam anlamıyla
sanayi kenti olacağız. Hatta Tos-
ya’nın dünyaya açılan kapısı,
Tosya Organize Sanayi Bölgesi
olacak.” diye konuştu.

Kapı sektörünün vazgeçilmezi
Tosya OSB genişliyor

Gıda ve ahşap sektörünün
yoğunlukta olduğu Kasta-
monu OSB’ye eklenecek 1

milyon 430 bin metrekare alan
için kamulaştırma çalışmaları de-
vam ediyor. Kastamonu Organize
Sanayi Bölgesi Müdiresi Seçil Di-
lekci Çakmak, mevcuttaki1 milyon
225 bin metrekare alan üzerinde
kurulu olan sanayi arazinin35 par-
sele ayrılmış bölümünde 23 fabri-
kanın faaliyet gösterdiğini bildirir-
ken ek alan için çalışmaların de-
vam ettiğini kaydetti.

Ek sanayi alanında işlemlerin
daha hızlı olacağına işaret eden
Çakmak,  “Kastamonu OSB’de
1990 ve 1997 yılları arasında anca
çalışmalara başlanabilmiş. Köprü-
nün ve havalimanın açılması kısa
süre önce gerçekleşti. İnebolu Li-
manının belirsiz durumu da yatı-
rımları etkiledi. Ancak 90’lı yıllar-
la şimdiki jenerasyonu bir tutmak
doğru olmaz. O zamanki şartlar,
imkanlar ve teknolojik gelişmeler
ile günümüzdekiler çok değişti. Bu
yılları birbirinin alternatifi olarak
göremezsiniz. Kastamonu
OSB’nin 1 milyon 430 bin metre-
kare ek arazisinde şu anda kamu-
laştırma çalışmaları devam edi-
yor. İhale sonrası kamu yararı
kararının çıkmasının ardından,
kamulaştırma ücretlerini birle-
yeceğiz. Bu sürecin ne kadar süre-
ceğini kestirmek doğru değil an-
cak ihalenin gerçekleşmesiyle her
şey hız kazanacak” diye konuştu.

Demiryolu şart
Organize sanayi bölgesinde

teşvikin artırılması ve yan sanayi-
nin gelişmesiyle daha çok yatırım-
cının çekilebileceğini vurgulayan

Çakmak şunları söyledi:  “Kasta-
monu OSB’de bedelsiz arsa tahsisi
yapılıyor ancak altyapı katılım
payları var. Bölge 4. teşvik kapsa-
mında OSB’deki yatırımlar için 5.
teşvik bölgesi konumundan fayda-
lanabiliniyor. Yatırımcının daha
çok ilgisini çekmek için teşvikler
artırılabilir. Binanın yapılması ile
işletmeye geçmesi paralel olmuyor.

Yeterli makine donanımı sağlana-
madığından, hammadde temin
edilemediğinden ve kalifiye ele-
man bulamadığından bazı firma-
lar atıl durumda kalabiliyor. Kasta-
monu stratejik olarak belirli bir
noktada. Ama sanayi şehri olabil-
mek için demiryolu olması lazım.
Türkiye’deki örneklerine bakarsa-
nız bu şekilde görebilirsiniz.” 

Katar Alüminyum Yönetim
Kurulu Başkanı Ahmet Katar
Kastamonu’da sanayinin geliş-
mesi için yapılabilecekler hak-
kında değerlendirmelerde bu-
lundu: “Sanayi yatırımlarının
artması için Kastamonu özüne
dönmek zorunda. Öz evladını
sahiplenmeli ve benimsemeli.
Bizim en büyük sorunumuz
birbirimizin geçmişini iyi bil-
memiz ve bu sebeple beğenme-
memiz. Bu düşünceden uzak-
laşmamalıyız.” 

Üst akıl olmalı
“Şehirlerin üst aklı olmalı.

Bu üst aklın kimlerden oluşa-
cağı önceden belirlenmeli. Mi-
sal; kent konseyi bu memleket-
te sermayesini koyup kendisini
taşın altına sokan insanlardan
oluşmalı. Ancak bizdeki mev-
cut konseyi öğrenci başkanı,
sendikacı, sivil toplum örgütü,
kurum müdürü oluşturuyor.
Her valimizle birlikte projeler
değişiyor. Oysa şehrin projesi
üst akıl tarafından baştan ha-
zırlanmalı gelen idareciler bir
öncekinin kaldığı yerden de-
vam etmeli.”

“Sanayi ayrı, ticaret ayrıdır.
Alıp satan ile üreten aynı fikir-

de değildir. Bu sebeple sanayi
ve ticaret odası iki bağımsız
kurum olmalı. Vali,  belediye
başkanı, sanayi ve ticaret odası
başkanı ile firmaların her ay
bir araya gelmesiyle inanıyo-
rum ki müthiş bir birlik oluş-
turulur. İnsanları yan yana ge-
tirip fikir vermek, önlerini aç-
mak önemli bir girişim.” 

Teşvik artırılmalı
“Yıllardır 4. teşvik bölgesin-

de yer alıyoruz ve buna sevini-
yoruz. Sinop ve Çankırı 5. böl-
ge teşvik kapsamından faydala-
nırken bizim durumumuz ye-
terince gündeme gelmiyor.
Hibe alırsak KDV ve gümrük-
ten muaf değiliz, teşvik alırsak

da hibe alamıyoruz. Sistemin
ve teşviklerin düzeltilmesi ge-
rekiyor.”

Bölgeye hakim olmak
istiyor

Alüminyum profil üretimi-
ni1 yıl önce Kastamonu Orga-
nize Sanayi Bölgesine taşıyan
Katar Alüminyum, Karadeniz
Bölgesinin hakimi olmayı he-
defliyor. Katar’ı yurt dışında ve
iç piyasada Kastamonu marka-
sı olarak bilinir hale getirmeyi
planladıklarını belirten firma-
nın Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Katar, “Şuan 10 bin
metrekare alanda kurulu fabri-
kamızda 18 kişiyi istihdam
ediyoruz. Yeni organize sanayi
bölgesinden 100 bin metrekare
yer alarak istihdam sayımızı
70’e çıkarmak, üretimimizi 600
tonun üzerinde tutmayı, ürün-
lerimizi Türkiye ve dünya pa-
zarına sunmayı istiyoruz.”
dedi.

Türkiye’de kullanılan tüm
alüminyum profillerini tesisle-
rinde ürettiklerini bildiren Ah-
met Katar, var olan bölge bayi-
liklerini artıracaklarını kısa
vade de İstanbul piyasasına gi-
receklerini kaydetti.

Üretimini İnebolu’dan Kasta-
monu Organize Sanayi Bölgesine
taşıyan 2. Bahar Tekstil,  yılda yak-
laşık 1 milyon gömlek üretiyor. İne-
bolulu Hakan, Harun ve Halit Ay-
doğan kardeşler tarafından yöneti-
len firma ünlü markaların fason
imalatını gerçekleştirirken 300 kişi-
yi de istihdam ediyor. Kastamonu
merkezde faaliyet göstermenin İne-
bolu’ya oranla daha çok avantajının
olduğunu ifade eden firma sahiple-

rinden Halit Aydoğan, “Bolu’da ba-
bam Kerim Aydoğan öncülüğünde
1994 yılından itibaren süren göm-
lek imalatımızı 2010 yılında İnebo-
lu’ya taşıdık. Bunda bölgenin teşvik
bölgesinde yer alamsından öte
memleketimiz olması önemliydi.
Bin 500 metrekare alanda faaliyet
gösteriyorduk ancak geçtiğimiz yıl
yaşadığımız sıkıntılar bizi taşınma-
ya zorladı.  Dönemin şartlarında
Kastamonu merkeze yatırım yap-

saydık daha karlı olabilirdik.  Şuan-
da 10 bin metrekare alana sahip
arazimizin yarısı üretim tesisine ay-
rılış durumda. Çocuk, bay ve bayan
üzerine yılda 900 binin üzerinde
farklı modelde gömlek üretiyoruz.”
dedi. 

Yeni fabrikada İnebolu’dan çok
sayıda kişiyi istihdam ettiklerini be-
lirten Aydoğan, 2. Bahar Tekstil’de
çalışmak isteyen kalifiye elemanlara
da ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

İkinci baharını yaşıyor

Miskos Helva Kastamonu Or-
ganize Sanayi Bölgesinde yer alan
mevcut arazisinin içindeki kapalı
alanı artırarak kapasite ve ürün ga-
mını genişletiyor.  Yurt içi ve yurt
dışında ağırlıklı olarak zincir mar-
ketlerle çalışan firmanın yönetim
kurulu başkanı Ayhan Vural, üre-
timlerini İstanbul’dan Kastamo-
nu’ya taşımakla birlikte İç Anadolu
Bölgesi’ndeki satış ağının da arttığı-
nı bildirdi.

Kastamonu’yu üretim sahasını
genişletmek için tercih ettiklerini
ifade eden Ağlılı iş adamı Ayhan
Vural “Kastamonu’ya üretim bazın-
da düşünerek yatırım yaptık, bu
açıdan da beklentimizi karşıladı; İç
Anadolu’ya daha rahat ulaşabildik
ayrıca.  İstanbul’da depomuz ve satış
ofisimiz çalışmalarına devam edi-
yor.  Pazar ağımızın çoğunu Türki-
ye’deki zincir marketlerin yanı sıra

Avrupa’daki Türk marketleri oluştu-
ruyor.” dedi.

Vural faaliyetleriyle ilgili ise şu
bilgileri aktardı: 

“Toplam 10 bin metrekare alana
sahip arazimizde şu anda üretim te-
sisimiz 3 bin 500 metrekare üzerin-
de kurulu,79 kişiyi istihdam ediyo-
ruz.  Binamızın birinde tamamen
kağıt helva üzerine üretim gerçek-

leştiriyoruz. Diğerinde ise farklı
alanlarda krokan grubu ve çekme
helva ile pişmaniye sahamız var.
Mevcut binalarımıza ek olarak bin
metrekare depomuzun inşaatı de-
vam ediyor. Önümüzdeki yıl da 3
bin metrekarelik alanı kaplayan
yeni bir üretim tesisi kuracağız.
Kapasitemizi ve ürün gamımızı ar-
tırmayı planlıyoruz.”

Araziyi dolduruyor, kapasiteyi artırıyor

Kastamonu özüne dönmek zorunda Kastamonu Organize Sanayi Bölgelerinde
Nedense hep aldanıyoruz ve

aldanırken de aldatıyoruz.
Çünkü kavramları karıştırı-

yoruz, içlerini boşaltıyoruz ya da
işimize geldiği gibi doldurmaya ça-
lışıyoruz. Sonra her birimiz bir kö-
şeye çekilip ağlaşıyoruz. Olan, Kas-
tamonu’dan Kastamonu olmasını
bekleyen ama bir türlü göremeyen
Kastamonululara oluyor. Arkası ke-
silmeyen göç, alt yapı yetersizliği,
işsizlik, geri kalmışlık, yalnızlık.

Tüm bunlar, Kastamonu’nun ve
Kastamonulunun hak ettiği sonuç-
lar değil. Bir yerlerde bir körlük var
ve almış başını gidiyor. Herkes,
kendi burnunun ucuna baktığı için
kimse başka bir şey göremiyor. Bunun adına da Kastamo-
nu’nun yazgısı deyip geçiştiriyoruz.

Her şeyden önce Kastamonu’yu monopol (tek kaynağa
dayalı) bir kent olarak görme yanlışımız var. Kastamonu,
birden çok kaynağı bünyesinde barındıran renkli ve değer-
lendirildiğinde verimli bir coğrafya. Biryanı ne kadar Kara-
deniz ise biryanı da o kadar Orta Anadolu. Biryanı ne kadar
orman ise bir başka yanı o kadar ova. Biryanı ne kadar tarih
ise bir başka yanı o kadar bugün. Böylesi bir zenginliğin yok-
sulluğa dönüşmesi ve dönüştürülmesi gerçekten büyük be-
ceri ister. Maşallah biz de bu konuda hayli başarılıyız.

Kastamonu’nun sorunu gelişme değil, kalkınmadır. Yol,
köprü, bina, AVM vs… Bunlar gelişmenin göstergesi ve
adımlarıdır. Ancak kalkınma başka birşeydir. Kalkınma, bir
ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile üretim,
tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içeren top-
lumsal ve kuramsal yapıda dönüşümlere yol açan büyümeyi
içerir.

Bu sürecin gerçekleşmesi için belirli koşullar gerekir. İlki,
kalkınmaya önderlik edecek bir akıl kutusu olmalıdır. Bu
akıl kutusu bencil, küçük çıkarlar peşinde koşan ve günlük
yaşamayı alışkanlık haline getirmiş bir akıl kutusu olmama-
lıdır. Ardından planlama gelmelidir. Proje çılgınlığından
vazgeçip uzun vadeli planlamaya yönelinmelidir. Ardından
organizasyon, koordinasyon ve sonunda denetim.

Akıl kutusunda kimler olmalı?
Doğrusu, bu akıl kutusunun içerisinde tüm kesimler tem-

silcileri aracılığı ile yer almalıdır. Ancak bizde bu böyle de-
ğil. Kentlerin yazgısını belirleyen üç kesim etkin. Bürokrasi
ve dolayısıyla siyaset, yerel sermaye ve yerel yönetimler. Ne
yazık ki bu üçlü, doğrudan üretimin içinde yer almakta zor-
lanıyor. Siyasal kaygı ve uygulamalar, kesimler arası kısa za-
manlı çıkar çatışması ya da yerel yönetimlerde olduğu gibi
kaynak yetersizliği bu zorlanmanın temel nedenlerini oluş-
turmaktadır.

Kastamonu’da tek bir alanda kalkınma arayışına girmek,
kalkınmaya gönlü olmamakla eş değerdir. Topyekün bir kal-
kınma arayışı doğru olanıdır. Turizm yatırımları sanayi yatı-
rımlarına engel değildir. Turizm ve sanayi yatırımları da ta-
rımsal yatırımlara engel değildir. Sonuçta elinizde bu üç ala-
nı konsolid edebilecek kaynaklarınız var. Eksik olan ne? Gö-
rünüyor ki eksik olan niyet. Bu niyet kimin niyeti? Yukarıda
saydığımız üç kesimin niyeti.

Kastamonu’da hala organize sanayi bölgeleri sorunu çö-
zülebilmiş değil. 21. Yüz yılda bu gerçekten acınası bir du-
rum. Kiminle ve nasıl rekabet edeceksiniz? İpe sapa gelmez
gerekçelerle bir kentin kalkınmasına en büyük katkıyı ya-
pacak olan OSB sorunu çözülemezse deyin gari gerisi ne
olur… Kimin sorumluluğu? Bürokrasinin ve sermaye çevre-
lerinin. Kıyı turizmi bir gelir kapısı değil. Kimin sorumlulu-
ğu? Bürokrasi, sermaye ve yerel yönetimlerin. Tarım arazile-
ri bomboş. Kimin sorumluluğu? Elbette bürokrasinin yani
dolaylı olarak siyasetin. Orman varlığınız, deniz varlığınız
eve ekmek getirmiyorsa kimin sorumluluğu? Ekonomiyi sü-
rükleyici motor aktörlerin.

Topyekün kalkınmada ekonomik kaynakların tümü, in-
san unsurunun niteliği ile birlikte ele alınmalı ve değerlen-
dirilmelidir. Herhangi bir değeri dışarıda bırakırsanız yarım
kalır, aksar. Kastamonu’da etkin olan Sanayi ve Ticaret Oda-
sı’nın bile bir bütün olduğunu söylemek zor. Kanımızca ayrı
ayrı olmalıdırlar. Öte yandan tarım kesiminin sesi soluğu
çıkmıyor. Ağlayamadığı ya da ağladığı halde sesini duyura-
madığı için yok gibi algılanıyor. Akıl kutusunun içerisinde
en küçüğünden en büyüğüne tüm ekonomik sektörler yer al-
madıkça topyekün kalkınmadan söz edilemez. Topyekün
kalkınmanın en önemli sonucu da refahın artması ve olabil-
diğince tabana yayılmasıdır. Bu, aynı zamanda tersine göçün
de hızlanması anlamına gelecektir. Ancak, sanayicinin ve
tüccarın kazanması üzerine kurulu bir ekonomik yapıdan bu
sonuç asla ortaya çıkmayacaktır. 

Yıllardır gözden ırak kalmış olan Kastamonu’nun şu an
için öncelikli dayanağı zorunlu olarak devlettir. Yani, mer-
kezi bütçe Kastamonulu siyasetçiler tarafından zorlanmalı-
dır. Bunun için de siyasal temsilcilerin arkasında güçlü bir
lobi oluşmalıdır. Şöyle bir göz gezdirdiğinizde şunu rahatlık-
la görebileceksiniz: Kastamonu’nun siyasal temsilcileri hep
iki kaynaktan gelmiştir. Ya bürokrat (ki bu arkadaşların mer-
kezi bütçeyi zorlama şansları yoktur) ya da sermaye çevresi(
ki bu arkadaşların da önceliği içinden geldikleri kesim ol-
mak durumundadır).

Sonuç olarak, akıl kutusunun zenginleştirilmesi ile işe
başlanılmalıdır. Tüm değerlerin (yeraltı, yer üstü ve insan)
bir sayımı dökümü yapılmalıdır. Doğru ve uzun vadeli bir
planlamaya gidilmeli; bu plan doğrultusunda organizasyon
ve koordinasyon oluşturulmalıdır.

Yatırımcıyı ürküten ve uzakta tutan mevzuat, kalkınmayı
hızlandırıcı yönde esnetilmelidir. Doğru kullanılmasını sağ-
lamak ve sıkı bir denetime tabi tutulmak koşuluyla yatırım-
cının kredi anlamında desteklenmesi zorunludur.

Küçük ve günlük çıkarlardan vazgeçilmeli, sektörel kap-
rislerden arınılmalıdır.

Başka çözüm yok!

h-unlu@hotmail.com

Harun Ünlü

“Su”dan şeyler

Topyekün kalkınma

1. Aso Sanayi Malzemeleri Tic.Ltd.Şti.

2. Atıf Yılmaz/ Lamse

3. Daypa Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri Koll. Şti.

4. Gülcan Orman Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş.

5. Ilgaz Et Ve Et Ürünleri Sanayi Tic.Ltd. Şti.

6. İkinci Bahar Tekstil Gömlek Ve Konf. San. Tic. Ltd. Şti.

7. İşeri Biraderler Tur. Oto. İnş. Ltd.Şti.

8. Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Tic. A.Ş.

9. Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Tic. A.Ş.(Odun Sahası)

10. Kastamonu Entegre Ağaç San. Ve Tic. A.Ş. (Arıtma Tesisi)

11. Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Çelik

İmalat Atölyesi)

12. Katar Alüminyum

13. Mert Kırmızı (Moda Piyer)

14. Miskos Helva Gıda Tekstil İnş. San. Dış Tic.Ltd. Şti.

15. Nilşen İnşaat Taah. Sanayi Ticaret A.Ş.

16. Ovaköy Gıda Turz. Tekstil İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

17. Öz Ye-Ye Kuruyemişleri İhr. İth. Ltd. Şti.

18. Pehlivanlar Oto Lastik Gıda İnş. Nak. Zah. Kom. San. Tic.

Ltd. Şti.

19. Sena İnşaat Dekorasyon San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

20. Sepetçioğlu Süt Gıda İnş.Oto Tar.Ürün San.Tic.Ltd.Şti.

21. Taranoğlu Süt Ve Süt Ürünleri Tic.San. İth. Ve İhr. Ltd.Şti.

22. Tms Yapı Elemanları İmalatı San. Ve Tic. Ltd.Şti.

23. Urgan Tekstil Giyim Sanayi Ve Tic.Ltd. Şti.

Kastamonu OSB’de faaliyette olan firmalar

1. Ahmet Salih Kırık-Ahmet Kırık

2. Boyneroğlu Orm. Ür. Ltd.Şti

3. Dağdevren Orman Ltd.Şti

4. Fazıl Ateş

5. Furkan Palet Sanayi Ltd.Şti

6. Güven-Pa Orman Ürün. Ltd.Şti

7. Hüseyin Eseroğlu

8. Kalfadoor Ahşap  Ltd.Şti

9. Karsan Orman Ür Ltd.Şti

10. Kartallar Orman Ür. Ltd.Şti.

11. Kaynaroğulları Ltd.Şti

12. Mehmet Gülbeyaz

13. Mehmet-Necmi Tunca

14. Murat Şakşak

15. Mustafa Soykan

16. Nalbantoğlu Orm. Ltd.Şti

17. Namsa Orman Ltd.Şti

18. Osmanlı Ahşap

19. Panel Yapı

20. Pelit Palet Orman Ürün. Ltd.Şti

21. Sedef Ahşap Ltd.Şti.

22. Seferoğulları Orman Ltd.Şti

23. Şah Çanta Deri Ltd. Şti.

24. Tks Tosya Ağaç A.Ş

25. Tosya Güvercin Ltd. Şti.

26. Tütüncüler Orman Ltd. Şti

27. Ündeyici Ltd. Şti.

28. Üstün Ahşap Ltd. Şti

29. Yiğiter Orman Ltd. Şti

Tosya OSB’de faaliyette olan firmalar

Türkiye’nin 
kapı ihtiyacının

yüzde 60’ını
Tosya OSB
karşılıyor

OSB’de eksikler
4 Sağlık birimi
4 Sosyal tesis
4 Restoran
4 Cami

Nihat Küçükkasap

‘‘ ‘‘

“Gıda ve ahşap sektörünün yoğunlukta olduğu Kastamonu
OSB’nin 1 milyon 225 bin metrekare alan üzerinde kurulu
arazisinin 35 parsele ayrılmış bölümünde 23 fabrika
faaliyet gösteriyor. Kastamonu-İnebolu yolu 18. kilometrede
Gelindağı mevkiinde Halife ve Aksinir köy hudutları
dâhilinde yer alan Kastamonu OSB, ilin ilk sanayi bölgesi
olma özelliğini taşıyor.  1993 yılında arazi, 1997 yılında ise
alt yapı çalışmalarına başlanan sanayi bölgesinde doğalgaz
kullanımı mevcut olup parsellerin tamamı satılmış
durumda.  OSB’ye 1 milyon 430 bin metrekare ek alan
kazandırmak için ise çalışmalar devam ediyor.”

Taşköprü’de 700 bin metrekare
alanda kurulması planlanan organize
sanayi bölgesinin 2017’nin ikinci yarı-
sında alt yapı ihalesinin tamamlanma-
sı hedefleniyor. Organize sanayi böl-
gesindeki çalışmalar hakkında gaze-
temize bilgi aktaran Taşköprü Beledi-
ye Başkanı Hüseyin Arslan, “Şu anda
alt yapı uygulama projelerimiz ihale
aşamasında. Bu yılın ikinci yarısında
440 bin metrekare parsel alanı olan
yollarıyla birlikte toplam 700 bin met-
rekare arazinin alt yapı ihalesini ger-
çekleştirme hedefindeyiz. İhale aşa-
masını sorunsuz olarak atlatırsak par-
selasyon işlemlerini yapacağız, bir
yandan da fabrika binaları inşa edil-
meye başlanacak” diye konuştu. Kar-
ma yapıda planlanan Taşköprü
OSB’nin ulaşım ve hammadde kolaylı-
ğı açısından yatırımcı için avantaj di-
yen Arslan, “Bu avantaj sayesinde il-
çede ormancılık ve tekstil alanında
100’ün üzerinde istihdam sağlayan iki
firma hali hazırda faaliyet gösteriyor.
Taşköprü  ulaşım olarak önemli bir
güzergahta yer alıyor. İl merkezine de
20 dakika mesafede bulunuyor. Orga-
nize sanayi bölgesi özellikle tarım
ürünleri ve ormancılık alanında büyük
kolaylık  sağlayacak potansiyelde. Ör-
neğin, sarımsak ile ilgili bir tesis kur-
mak isteyen yatırımcı hammaddeye
rahatlıkla ulaşabilir” dedi.

Fakülteye şartlarımız 
uygun

Taşköprü’ye 4 yıllık fakülte  kurul-
ması  taleplerinin kabul gördüğünü
aktaran Arslan şunları söyledi:  “Kas-
tamonu Üniversitesi bünyesinde 2008
yılından beri eğitim öğretim veren
Taşköprü Meslek Yüksekokulumuz
bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde üni-
versitemizin ve belediyemizin ev sa-
hipliğinde Uluslararası Taşköprü
Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araş-
tırmaları Sempozyumunu gerçekleş-
tirdik. Yaklaşık 400 bildiri sunuldu.
Rektörümüz Prof. Dr. Seyit Aydın’da
buradaki konuşmasında talebimiz
olan dört yıllık fakülte birimi için giri-
şimlerin başlatılabileceğine işaret etti.
Taşköprü’de fakülteyi yapma hedefi
kaçınılmaz hale geldi. Ekstra 500 kişi-
lik öğrenci yurdu yapımı için çalışma-
lara başladık.”

Pompeiopolis Antik Kentindeki
kazı çalışmaları sonrasında şehrin ta-
rihi açıdan zenginliğinin açığa çıkmaya
devam ettiğini kaydeden Arslan  şöyle
devam etti: “Zımbıllı Tepesinde bulu-
nan antik kent Pompeiopolis Efes ile
büyük benzerlik gösteriyor. Efes’teki
kazılar 150 yıldır devam ediyor ve her
geçen gün yeni bulgular elde ediliyor.
Pompeiopolis’i benzerlerinden ayıran
özellik ise  tiyatroda mermer kütlele-
rin kullanılması. Arkeologlar Anado-
lu’daki antik tiyatrolarda doğal bölge
taşları kullanılırken Pompeiopolis’te
mermer kütüklerin kullanılmasını
önemsiyorlar. Bu aynı zamanda şehrin
zenginliğini de temsil ediyor. Sismik
çalışmalarla birlikte hamam, bin met-
rekare alanda kurulu bir villa, 10 bin
kişilik tiyatro tespit edildi. Bunların
gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar
devam ediyor. Villanın tabanında çok
harika mozaikler ye alıyor. Şimdilik
elimizde olan bulguları sergilediğimiz
bir sergi merkezimiz var gerek okulla-
rımızdaki öğrencilere gerek şehrimiz-
deki halkı burada sahip olduğumuz
zenginlikler hakkında bilgilendiriyoruz. 

Taşköprü
OSB’ye 
kavuşuyor

Hüseyin Arslan

Pompeipolis 
mermer kütleleriyle
dikkat çekiyor

Ahmet Katar

Halit Aydoğan

Ayhan Vural

OSB’de eksikler
4 İdari bina
4 Sosyal tesis
4 Cami
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TEL : +90 212 612 52 03

FAX : +90 212 565 34 37 

GSM : +90 507 972 15 72

e-mail: asnurmobilya@hotmail.com
e-mail:asnurexport@gmail.com

EYÜP MODESA Mobilyacılar Çarşısı
Defterdar Mah. Tunalıgil Sok. No:14
Demirkapı-Eyüp/İstanbul/TÜRKİYE

KALİTE HER ZAMAN ULAŞILMAZ DEĞİLDİR

www.asnurmobilya.com.tr

asnurmobilya

asnurmobilya

asnurmobilya
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Niğde 5 Şubat Stadyumu’nda Niğde
Belediyespor ile mücadele eden Kastamo-
nuspor 1966, devre arasında transfer edi-
len ve ilk kez forma şansı elde eden Ah-
met Ayaloğlu ile 57. dakikada 1-0 öne
geçti. Arda Havar’ın 90+4’te attığı golle
skoru 2-0 yapan temsilcimiz sahadan ga-

lip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ligin ilk yarısını 15. sırada tamamla-

yan temsilcimiz devre arasında yaptığı ça-
lışmalarla ligin ikinci yarısında mucizeler

yaratarak Play-Off’a kalmayı başardı. Niğ-
de Belediyespor galibiyeti ile son haaya
girmeden Play-Off’u garantileyen kırmızı
siyahlı temsilcimizin oyuncuları ve teknik

direktörü Ziya Doğan sahada kutlama
gerçekleştirdi. Temsilcimiz ligin son haf-
tasında ise puan tablosunun en altında yer
alan Kayseri Erciyes’i evinde ağırlayacak.
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GÜNCEL

Spor Toto 2. Lig Kırmızı
grupta mücadele eden
Kastamonuspor 1966,
ligin 33. Haftasında
Niğde Belediyespor’a
konuk oldu. Ahmet
Ayaloğlu ve Arda
Havar’ın attığı gollerle
rakibini deplasmanda
2-0 mağlup eden
temsilcimiz, Play-
Off’lara kalmayı da
garantiledi.

Darısı Play-Off’a

Osmanlının hazinesi
Bursa’da tanıtıldı

Çatalzeytinliler Yardımlaşma Derneğinin dü-
zenleyeceği Değerler Şurası programında ilçe-
nin önde gelen isimleri bir araya gelecek.

Gaziosmanpaşa Paşa Köşkünde
20 Mayıs Cumartesi günü gerçekle-
şecek sabah kahvaltısında iş dünyası,
siyaset, bürokrasi, eğitim, edebiyat,
sanat, hukuk gibi alanlarda faaliyet
gösteren Çatalzeytinliler ile toplana-
caklarını bildiren dernek başkanı İs-
met Çetinkaya,  nesillerin birbirini tanımasıyla
anlaşabileceğini ifade etti. İlki tanışma olarak
yapılacak programın gelecek süreçte ortak fikir
birliği açığa çıkarmak için devam etmesinin
planlandığını belirten İsmet Çetinkaya,  “Çatal-
zeytinli birçok hemşerimiz üst düzey görevlerde
yer alıyorlar. Yetişmiş insan değerlerimizle bir
araya gelmek,  hem bize hem de gelecek kuşak-
lara büyük katkılar sağlayacaktır.” diyerek top-
lantıya tüm hemşerilerini davet etti.

YIL: 6 SAYI: 199 25 NİSAN 2017

Kastamonu Temsilcisi
Mahiye GÜRENLİ

Görsel Danışman
Fırat İPEK

Pazarlama Müdürü
Emel YÜKSEL
0544 395 22 37

Finans Müdürü
Şebnem Gereyhan Atar

Taşköprü Temsilcisi
Mehmet TUĞCU

Basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

Play- Off mücadelesine kalan Kastamonuspor
1966’nın PTT 1. Lig’e çıkıp çıkmayacağı Mayıs ayında bel-
li olacak.

Gümüşhanespor ile eşleşen ekibimiz çeyrek finalin
ilk maçını 4 Mayıs’ta kendi evinde, ikincisini ise 8 Ma-
yıs’ta deplasmanda yapacak.

Temsilcimiz galip geldiği takdirde yarı finale yüksele-
cek.  Play-Off Yarı Final 1. Maçları 12 Mayıs’ta , 2.Maçları
ise 16 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Kastamonuspor 1966 eğer zorlu turu atlatırsa 21 Ma-
yıs Pazar günü Play-Off Final müsabakasına çıkacak.

Kader ayı: Mayıs
Niğde galibiyetiyle Play-Off’u garanti-

leyen Kastamonuspor 1966’da teknik di-
rektör Ziya Doğan zoru başardıklarını vur-
gulayarak, final oynamak istediklerini be-
lirtti. Doğan yaptığı açıklamada şu ifadele-
re yer verdi: “Çok zor bir şeyi başardık.
Üzerimizdeki takımları, bize 15 puan fark atmış
takımları yakaladık. Ama bu yeterli değil, önce
grubumuzdan çıkıp, finali de kazanarak hayali-
mize ulaşmalıyız. Eleme usulü oynanan maçlar
her türlü sonuca açıktır. Telafisi mümkün olma-

yan maçlar oynayacağız. Diğer takımlar da
hak etti ancak bizde hak ettik. En çokta biz
hak ettik. Düşme potasından gelerek,
Play-Off potasını yakaladık. Bu emeklerin
boşa gitmemesi için, daha ciddi ve daha
disiplinli çalışmamız gerekiyor. Sakin ka-

lan tarafın bir adım önde olacağını düşünüyo-
rum. Keşke diyorum, berabere kaldığımız maç-
lardan galibiyetle ayrılsaydık ve şu an başka
şeyleri konuşuyor olsaydık. Çok enterasan puan
kayıpları yaptık. Ama buna da şükürler olsun.”

Ziya Doğan “Zoru başardık”

Çatalzeytinli 
değerler, 
değer katacak

Seydilerli hayırsever iş adamı merhum Hacı
Sadık Özkan ile eşi merhume İsmete Özkan dua-
larla anıldı. Akif ve Şerafettin Özkan’ın vefat eden
aile büyükleri için düzenlendiği anma programı
Florya Sosyal Tesislerinde düzenlendi. Özkan Ai-
lesi ile yakınlarının yanı sıra Kastamonu sivil top-
lum kuruluşu ve iş dünyasından yoğun katılımın
olduğu programda okunan Kur’an-ı Kerim ve
duaların ardından davetlilere çeşitli ikramlarda
bulunuldu. Programda Özkan Ailesi davetlilerle
tek tek ilgilenerek taziyeleri kabul etti.

Dualarla yad edildiler

Bursa Merinos AKKM’de 19-23
Nisan tarihleri arasında düzenle-
nen tanıtım günlerinde, Kastamo-
nu kültürünün, yöresel gıdalarının,

el sanatlarının tanıtımı yapıldı.

Bursa Kastamonu Dernekler
Federasyonu tarafından “İki şe-
hir tek yürek” sloganı ile bu yıl
6.’sı düzenlenen etkinliğe Kasta-
monu Milletvekili Murat Demir
ile Metin Çelik, Bursa Valisi İz-
zettin Küçük, Kastamonu Valisi
Yaşar Karadeniz, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi Başkan Vekili Ab-
dulkadir Karlık, Kastamonu Be-
lediye Başkanı Tahsin
Babaş ile ilçe bele-
diye başkanları,
sivil toplum ku-
ruluşu temsilci-
leri ve sanatçılar
katıldı.

Bursa Kasta-
monu Dernekler Fe-
derasyonu Başkanı İsmail Tif-
tik programın açılış konuşma-
sında, 6 yıldır Kastamonu günle-
rini düzenlediklerini belirterek,
“6 yıl boyunca böyle bir etkinliği
düzenlemek kolay değil. Bunun
bir panayır haline, pazarcılık ha-
line gelmemesi gerekiyor. 2012
yılında Bursa’da il tanıtım günle-
rini ilk biz başlattık. Ve ardından
nüfus olarak bizden daha fazla
olan iller gelip burada bu kerva-
na katıldılar” dedi. 

Bursa Valisi İzzettin Küçük
de, “Bursa nasıl ki Osmanlı’nın
dibacesi ise Kastamonu da Os-
manlı’nın hazinesidir. Bursa ve

Kastamonu tarihi, coğrafi ve kül-
türel açıdan birçok ortak nokta-
da buluşmaktadır. Kastamonu
geçtiğimiz son döneme kadar
ciddi manada göç verdi. Bursa
ise bir o kadar göç aldı. Kasta-
monu evet çok göç verdi ama
göç verdiği illere güç de verdi.
Ben bu manada Bursa’mıza kat-
ma değer sağlayan tüm hemşeri-

lerimize teşekkür edi-
yorum.” diye ko-

nuştu.
Kastamonu

Valisi Yaşar Ka-
radeniz, iki şeh-

rin arasındaki
gelenek ve göre-

neklerin birlikte yaşa-
tıldığına dikkat çekerek, yapı-

lan bu etkinliğin her şeyden önce
Kastamonu’yu ve Kastamonulu-
luğu Bursa’da yaşatmak adına
çok önemli bir etkinlik olduğu-
nu söyledi. Yapılan yatırımlar ile
Kastamonu’nun son dönemlerde
daha ulaşılabilir bir şehir oldu-
ğunu da dile getiren Karadeniz
şöyle konuştu:  “Ben Bursa’da ya-
şayan Kastamonulu hemşerileri-
mizden Kastamonu’yu ziyaret et-
melerini ve hatta Bursalı komşu-
larını da yanlarına alarak Kasta-
monu’nun tarihi ve coğrafi gü-
zelliklerini yerinde gözlemlesin-
ler istiyorum.”
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26 Yıldır, Kişisel Koruyucu
Donanımlar , İş güvenlik
Malzemeleri alanında profesyonel

anlamda hizmet veren bir kurumdur.  
n ATLAS KKD
n İŞÇİ PARKALARI VE YAĞMURLUKLARI
n İŞ GÜVENLİK MALZEMELERİ ( KİŞİSEL
KORUYUCU ÜRÜNLER)
n İŞ AYAKKABILARI, ÇİZMELERİ VE 
İŞ ELDİVENLERİ
n YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜ KIYAFETLER
n TRAFİK VE ÇEVRE KORUMA
MALZEMELERİ
n YANGINLA MÜCADELE VE YANMAZ
ÜRÜNLER
n YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI
n DİNLENCE MALZEMELERİ  
(RANZA, YATAK, NEVRESİM, BATTANİYE)

Perpa Tic Merkezi B
Blok K:8 No:943 
Okmeydanı  Şişli /
İstanbul

Tel : 0212 222 89 23

Fax : 0212 220 16 80

e-mail: info@atlaskkd.com

www.atlaskkd.com
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Kastexpo 2017'de 2.750 m2 alan doldu.
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Bilgi ve Rezervasyon:
0 212 222 97 37
0 533 477 53 88
0 533 920 06 37
fuar@kastexpo.org

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde düzenlenmektedir. www.kastexpo.org /kastexpoInsta
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