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Basın Bilgi Notu  

İSO Meclisi’nin Türkiye’nin bir bütün olarak sanayileşerek kalkınmasına hizmet etmek 

amacıyla başlattığı geleneksel Anadolu ziyaretlerinde bu yılki ilk durağı Kastamonu ili oldu. 

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 

İSO Başkan Yardımcıları Adnan Dalgakıran  ve İrfan Özhamaratlı ile birlikte 50 kişiden 

oluşan yönetim kurulu ve meclis üyeleri, 13-15 Haziran tarihlerini kapsayan gezide 

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile Kastamonu Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek çeşitli 

temaslarda bulundu. Heyet Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi'ni de dolaşarak mevcut 

sanayi tesislerini gezdi ve yatırım imkanları hakkında bilgi sahibi oldu. 

 

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN’IN BASIN İLE SOHBET 

KONUŞMA NOTLARI 

15 Haziran 2014, Pazar 

Kastamonu ekonomisi genel  

-İSO olarak Anadolu’da yılda birkaç kez yaptığımız ziyaretler söz konusu. Geçen yıl 

Diyarbakır ile başladık, ardından Mardin ile devam ettik. Üçüncü olarak Kastamonu’yu tercih 

ettik çünkü burası, İSO Meclisi’ndeki taşralı üyelerimizin büyük çoğunluğunun, yaklaşık 105 

civarında üyemizin, direkt ya da endirekt ilişkili olduğu bir kent. Kastamonu Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı ve Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı ile de kardeş gibiyiz. Ayrıca 

Kastamonu havalimanının açılması rahatlıkla ulaşımımızı sağladı.   

-Kastamonu, 1500’lü yıllarda Osmanlının en ciddi yatırımlarının yer aldığı bir bölge. 1884’de 

müstakil bir ticaret borsası doğuran bir kent. Aynı yıllarda Anadolu’nun en hareketli 

limanlarından biri olan İnebolu Limanı’na sahip. Osmanlı Bankası’nın ilk şubelerinden biri 

yine İnebolu’da kurulmuş. Levantenlerin en çok ticaret yaptığı ve de yerleştiği yerlerin 

başında geliyor. Buna rağmen geçmişe kıyasla ekonomik gücünü kaybeden kentlerimizin 



başında geliyor. Bu ilin her daim askeri, ekonomik ve kültürel olarak stratejik bir gücü olmuş. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün bölgeye verdiği önem, Şapka Devrimi’ni Çeşme ya da Bodrum’da 

değil Kastamonu’da yapması rastlandı değil.  

Ancak ilerleyen yıllarda ekonomik gelişim bakımından ciddi bir çöküş söz konusu. Lojistik 

açıdan geri kalmış olmasının, bu durumda etkin olmasının çok geçerli bir neden olduğunu 

düşünmüyorum. Uçak, demiryolu, karayolu bağlantısının zayıf olması elbette bir etken ancak 

temel bizce temel neden; girişimcilik ruhunun kentten göç etmesi ve sonucunda bölgenin 

mozaiğinin değişmesi. Kentin önemli ilçelerinden İnebolu’da nüfus günümüzde 10 bine kadar 

inmiş vaziyette. İstanbul’u herkes çok kolay bir kurtuluş ve rant yolu olarak görüyor. 

Kastamonulu gençleri ve girişimcileri buradan kaçıran sorumlu kişilerin bu sorunu çözmesi 

gerekiyor. Kastamonu gibi bir zenginliğin teşvikte 4. bölgeye dönmesi çok üzüntü verici. 

Belki 6. , 7. ya da 8. bölge olması gerekiyordu. Bu kent gelirsel kaybı hak eden bir coğrafya 

değil, Türkiye’nin kalkınmaya muhtaç bir bölge haline gelmesini hak etmiyor.  

-Zengin doğal kaynaklar ve köklü kültürel geçmişe sahip Kastamonu’da çok fırsat olduğunu 

düşünüyorum. Şehrin yarım yüzyılı aşkın bir süredir ekonomik açıdan geri kalmasının en 

temel nedeni; sürdürülebilir büyüme hedefinin olmaması. Şehre gelen bir valinin vizyonu iki-

üç sene enerji yaratıyor ama bir sonraki valinin bambaşka plan uygulaması nedeniyle, şehir 

180 derece Doğu’dan Batı’ya dönüyor.  

Örneğin; Kastamonu mimarisini ele alalım. Bir tarafta 500 sene öncesinin Vali Konağı ve 

etrafındaki diğer estetik konaklar, hemen karşısında 1960’larda yapılan Türk Telekom binası. 

Medeni olacağız diye kültürel tarihimizi yok eden bir anlayışla şehir mimarisini talan etmiş 

durumdayız. Aynı şekilde İnebolu Limanı’nı geçmişte uluslararası iken şu anda köreltmiş 

durumdayız. Küre Kanyonu’nda 1960’larda yapılan ve 1982’de revize edilen teleferik hattı 30 

senedir kullanılmıyor. Her bir teknenin 1 ton maden taşıdığı teleferik hattı yıllardır atıl 

durumda bekliyor. Yine dünyanın en büyük dördüncü kanyonu burada ancak çoğumuz 

bilmiyoruz.  

Tüm bu sorunlar, şehir vizyonu oluşturamamakla alakalı. Bir şirketin CEO’su değişse de 

şirket politikası bellidir. Şirket kağıt üretiyorsa, gelen yeni yönetici onu peynire çeviremez. 

Buradaki sorun da; il yönetiminde söz  sahibi olan kamu ve özel sektördeki tüm yetkililerin 

stratejik vizyonu ortaya koymamasında gizli.   

Üniversite-Sanayi işbirliği 

-Kastamonu Üniversitesi burası için bir şans gözüküyor.  Kentin en önemli güçlerinden biri 

tarım. Ama şehrin üniversitesinde tarım bölümü yok. Bu bir eğitimde hedefsizlik örneğidir. 

Buranın estetik bir mimarisi var. Başlı başına sanat diyebilirsiniz. Ancak üniversitede çok 

güçlü olması gereken restorasyon bölümü daha çok yeni açılmış. Kastamonu’da mutlaka 

Tarım, Gemi Lojistiği, Sanat Tarihi, Şehir Mimarisi, Orman Ürünleri, Endüstri Mühendisliği 

gibi bölümler olmalı.  

Şu anda Orman Mühendisliği Bölümü var ama bunu sanayi ile birleştirecek ve katma değer 

yaratacak bir bölüm yok. Ağaç geni ile oynayıp katma değer yaratacak bölümler kurulmalı. 

Girişimci ve etkin çalışan beyinler yetiştirerek Kastamonu’nun gelişimi için iş modeli 

oluşturmak gerekiyor. Buradaki çocukları ve gençleri doğru teknik branşlara kanalize ederek 

şehir için gerekli girişimcilik ruhunu yaratmak gerekiyor.  



-İSO’da en önem verdiğimiz konu; üniversite-sanayi işbirliğinin hayata geçirilmesi. En yoğun 

gündemimiz bu. Türk sanayisinin gelişmesinin Ar-Ge, inovasyon ve üniversite-sanayi işbirliği 

ile olacağını düşünüyorum. İstanbul’da beş büyük üniversite olan İstanbul, İstanbul Teknik, 

Boğaziçi, Yıldız Teknik ve Marmara Üniversiteleri ile birlikte ortak iş planı oluşturduk. Bu 

işin eksikliği nedir, neden bu konuda halen Batı’nın ya da Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin 

çok gerisindeyiz? Yanlışı kim nerede yapıyor? Bu soruların yanıtını bulmak için taraflar 

olarak kompleksiz bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. İstanbul’da doğru modeli bularak önce 

devlet sonra vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapma çabasındayız. Bilgi Borsası, Bilim Borsası 

gibi oluşumları işlevsel hale getirmemiz gerekiyor. İşbirliği konusunda artık iklim müsait. 

Bilim dünyası da bunu kabullenmiş durumda. Refah ve zenginliğin bilgi rekabetinden 

doğacağını artık kabullenmiş durumdayız. Üniversiteler ile düzenli bir periyodik çalıştay 

ortamı oluşturduk. Beş üniversite rektörünün onayı ile üç aydır ortak çalışmalar yürütüyoruz.  

Bu girişimin Kastamonu’ya ne faydası olabilir diye de düşünüyoruz. İstanbul’da bu 

metodoloji belli bir olgunluğa erişirse, Kastamonu ile paylaşmaktan gurur duyarız. KATSO 

ve KTB ile işbirliği yapmaya hazırız. Kastamonu’ya Mimarlık ve Organik Gıda bölümleri 

açtıracak olan sivil oluşumların kendisidir. Odalarımız, bu yöndeki girişimleri ile YÖK’teki 

mevcut programı kendi lehlerine çevirebilir. Aksi takdirde birikimli insan yetiştirmeden, üç-

dört dış yatırımcı ile Kastamonu’ya çözüm bulmak mümkün olmaz.  

-Doğru hedef için tarımsal-orman-hayvancılık olmak üzere doğru stratejinin oluşturulması ile 

sanayinin gelişmesi gerekiyor. Lojistik imkanının gelişmesiyle buranın gelişeceği muhakkak. 

Ankara’ya en yakın liman İnebolu olacak.  

Ortadoğu -  Musul  

-Tarih, Türkiye’nin güney komşuları için 100 yıl sonra yeni baştan yazılıyor. Şu anda 

yaşananlar öncü şoklar. Uluslararası tüm camiada kabul görünen şey, bölgenin sınırlarının 

yeni baştan çizileceği yönünde. Yakın ve Ortadoğu’da, güney komşularımızda bazı 

değişikliklere hepimizin hazır olması gerekiyor. Sanayi olarak sürpriz şoklara göre değil 

proaktif hazırlıklar yapmamız gerekiyor.  

Türkiye’nin sınırları için söylemediğimi özellikle vurgulamak istiyorum. Komşu ülkelerde 

mevcut üniter devlet yapılarının dışına çıkılacak bir yapıya doğru gidiyoruz. Bu noktada 

kırmızı çizgilerle konuşmamıza gerek yok. Mevcut tabloda Suriye ve Irak’ın üniter yapıyı 

koruyamayacağı açık. Güney komşularımız ile gelişmeyen ilişkileri, gelecek nesillerin daha 

proaktif yapmasını sağlayacak stratejiler geliştirmek zorundayız. Bunu yaparsak, Türkiye 

güneyinde seyreden olumsuz tabloyu fırsata çevirebilir. Bunu iyi yönetmek gerekiyor. Bu 

önemli bir tarihsel değişim. Türkiye’nin Ortadoğu’da ABD’den ziyade İsrail ile ayrışmaması 

gerektiği kanaatindeyiz.   

-Irak’ın orta ve güneyine ticaret durmuş durumda. Herkeste ciddi bir tedirginlik hakim. 

Bekleyiş söz konusu. Lojistik sektörümüz de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bu böyle 

devam ederse Türkiye’nin ihracatında telafisi olmayan sıkıntılar yaratır. Ancak bu sürecin 

uzun süreli olmayacağını düşünüyorum.  

 

 

 



TÜSİAD 

-Muharrem Bey benim dostumdur. TÜSİAD başkanı olması gurur vericiydi. Aldığı karar, 

kurum ve kendisinin aldığı bir karar, saygı duyulması gerekiyor. Yeni başkan Haluk Dinçer 

de dostum. TÜSİAD’ın kurumsal gelişiminin başarılı olacağını düşünüyorum.  

  

KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI SELÇUK ARSLAN’IN 

KONUŞMA NOTLARI 

15 Haziran 2014, Pazar 

Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi 

-İlimizde 1998 yılında Bölge Hastanesi kurulmak üzere ihale yapıldı. 2005 yılında ise Bölge 

Hastanesi inşaatı kapı ve penceresine kadar yapıldı. 2006 yılında da Kastamonu Üniversitesi 

açılmıştı. Sivil toplum örgütleri olarak biz de, ilimiz üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi 

olması için lobi yaptık. Hacettepe’den gelen teklif üzerine, ilimizde Hacettepe Üniversitesi 

Kastamonu Tıp Fakültesi açılması kararlaştırıldı. O dönem Hacettepe’den gelen yetkililer, 

nerede eğitim vereceğiz diye sorunca, bizler de hazır olduğu gerekçesiyle Bölge Hastanesi’ni 

önerdik. Hastane, o dönem Sağlık Bakanlığı kararı ile Hacettepe’ye tahsis edildi.  

2007 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile fakültemize dekan bile atandı. 

Ancak Hacettepe yetkilileri, yine o dönemde binanın altyapısının eksik olduğu, dekanlık gibi 

merkezlerinin olmadığı ve bu şekilde öğretim veremeyeceği gerekçesiyle öğrencilere ilk iki 

yıl için Ankara’da eğitim verme kararı aldı. Daha sonra bina tamamlanınca öğrencilerin 

Kastamonu’da okuyacağı sözü verdi.  

Hacettepe, binanın tamamlanması için Hükümet’ten ödenek bile aldı ancak aradan değil iki 

yıl tam yedi yıl geçti ve halen bina tamamlanmadı. Fakültemiz bu yıl, Ankara’dan ilk 

mezunlarını vermiş durumda. Aradan geçen yıllarda bizlerin görüşme taleplerini Hacettepe 

Üniversitesi rektörü olumlu karşıladı ve bir buçuk ay önce ilimize geldi. Ancak binayı 

tamamlamak için 150 milyon TL gerektiğini, borçları olduğu için binayı tamamlamalarının 

mümkün olmadığını, çözümün binanın Kastamonu Üniversitesi’ne devredilmesi olduğunu 

söyledi. Şu anda atıl durumda olan hastanemizi Kastamonu Üniversitesi almak üzere harekete 

geçti.  

 -Kastamonu ilimizin ekonomik açıdan gelişimi için lojistik altyapısının güçlü olması 

gerekiyor. Daha önce ilimize gelen bürokratlar, buraya havalimanı olmayacağını söylemişti. 

Geçen yıl haziran ayında açılan havalimanımız şimdi ise yüzde 90 doluluk ile çalışıyor. Bu da 

gösteriyor ki devlet yatırım yaparsa arkası geliyor. Şimdi de özelleştirme kapsamına alınan 

İnebolu Limanı’nın ihtisas limanı olmasına çalışıyoruz. Ayrıca bu limanın 80 km uzaklıktaki 

Çankırı ve Karabük demiryollarına bağlanması, ticaret ve sanayinin gelişimi için önemli. 

Bunu sağlamaya çalışıyoruz.  Yine Ilgaz Tüneli’nin açılması Ankara’ya olan bağlantımızı 

hızlandıracak.  

 

 

 



İSO MECLİSİ’NİN KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI’NI ZİYARET 

TOPLANTISININ NOTLARI 

13 Haziran 2014, Cuma 

İSO heyeti ilk toplantısını, ziyaretin başladığı gün olan 13 Haziran Cuma günü Kastamonu 

Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaptı. Kentin iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgi 

gösterdiği toplantıda, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, turizm potansiyeli ile 

dikkat çeken ama bu fırsatı değerlendiremeyen Kastamonulu kanaat önderlerine şu önerilerde 

bulundu:  

“Her şeyin başı insan kaynağı ve eğitimden geçiyor. Kastamonu muhteşem bir turizm havzası. 

Dünyanın 4. büyük kanyonunun Kastamonu’da olduğunu buraya geldiğimde öğrendim. İmarı 

hırpalanmış olmasına rağmen Kastamonu enfes bir turizm vadisi. Bunu yarınlara taşıyacak 

olan da Kastamonulu insanımızın kendisidir. Kastamonu’da belki de üniversitenin tüm 

bölümlerinin kapatılıp, yerine sadece turizmle ilgili bölümleri açmak gerekiyor. 

Bu noktada oda ve borsalara önemli görev düşüyor. Oda ve borsalar, gelecek dönemde 

mutlaka mesleki eğitimin planlanması konusunda çalışmalı ve söz hakkı almalıdır. Tevhid-i 

Tedrisat mantığı ile Milli Eğitim’in gelişmesi mümkün değil. Özel sektörün bu alandaki 

gücünü kamunun geçmesi mümkün değil.  

Ulaşım sorunu çözülürse Kastamonu sıçrama yapar 

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde 

şunları söyledi:  

“Kastamonu, yabancı turist çekmesi gereken bir il. Doğa harikası olan bu şehir, Anadolu 

illerinin temel sorunu olan gelişme ve büyüme vizyonu olmamasının sıkıntısını yaşıyor. Her 

bir il için, altyapısı neye müsaitse, o konuda bir hikaye yaratmamız gerekiyor. Yerel 

insanlarımızın, doğdukları şehir için neler yapabileceğini düşünmesi ve harekete geçmesi 

gerekiyor. Bu bir özveri işi. Çünkü bir şehrin sanayicisi bunu yapmazsa, dışarıdan 

yatırımcının gelip yatırım yapması çok zor. Türkiye’nin en büyük ilk 1000 şirketi arasında 

sadece dört Kastamonu şirketi var. Sayısının artması gerekiyor.” 

İnebolu, ihtisas limanı olacak 

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Arslan ise konuşmasında şunları söyledi:  

“İSO’nun ardından Anadolu’da ilk kurulan 17 odadan birisiyiz. Ancak yoğun göç veren 

şehrimiz, insan kaynağını kaybediyor. İstanbul’da 1 milyon 500 bin Kastamonulu var. 

İlimizde turizmin ön plana çıkmak zorunda olduğunu kabullendik. Kastamonu’da günümüzde 

orman ürünleri, madencilik ve tarım-hayvancılık sektörleri öne çıkıyor. Madencilik sektörü 

artık ciddi yatırım alanı teşkil ediyor. İlimizde çok büyük krom ve mermer rezervi olduğu 

ortaya çıktı. Mevcut Organize Sanayi Bölgesi’nde doluluk oranı yüzde 100 civarında. Bir 

buçuk milyon metrekare yeni alanı da Sanayi Bakanlığı’nın izniyle OSB’ye dahil edeceğiz.” 

 

 

 



İSO MECLİSİ’NİN KASTAMONU TİCARET BORSASI ZİYARETİNİN TOPLANTI 

NOTLARI 

14 Haziran 2014, Cumartesi 

İSO Meclisi, Kastamonu ziyaretinin ikinci gününde 2005 yılında kurulan Kastamonu Ticaret 

Borsası’nı ziyaret etti. İSO Heyeti; İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, İSO Yönetim 

Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Başkan Yardımcıları Adnan Dalgakıran ve İrfan 

Özhamaratlı, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meclis Üyelerinden oluştu.  

Ziyaret sırasında Kastamonu’nun özellikle gıda açısından sahip olduğu doğal imkanlar ve bu 

imkanların yeteri kadar değerlendirilip değerlendirilemediği tartışıldı. Özellikle organik gıda 

konusunda Türkiye’nin en bakir illerinden olmasına karşın bu konuda Kastamonu 

Üniversitesi’nde dahi bir organik gıda bölümünün olmamasına dikkat çekildi. Kentin bu 

anlamda bir vaha olduğuna vurgu yapılan görüşmelerde özellikle bu konunun ihracat 

potansiyeli üzerinde duruldu. Cari açık noktasında Türkiye’ye katacağı değer vurgulandı.  

İSO Yönetim Kurul Başkanı Erdal Bahçıvan, toplantıda şunları söyledi:  

“Ticaret borsaları için ne yazık ki son zamanlarda şu soru çok soruluyor; özel sektörlere almış 

olduğu aidatlar dışında ne veriyorlar? Kastamonu Ticaret Borsası’nın ise geleceğe yönelik 

vizyoner bir planı olacağına inanıyorum. 

İSO olarak bir Ticaret Borsası ziyaret yaparak nadir bir gün yaşıyoruz. Ancak bu 

ziyaretimizin Türkiye’nin ticaret borsalarına farklı bir anlayış katacak olmasından dolayı 

önemli olduğunu düşünüyorum. Tarımda katma değeri artırmak, tarımsal sanayiyi 

geliştirmek, çağımızın zenginlik kaynaklarından biri olacak.  

Bunun için de eğitimli insan kaynağı önemli. Üniversite-sanayi işbirliğini bir an önce hayata 

geçirmemiz önemli. Bizlerin de devletten insan yetiştirmek konusundaki fırsatlarımızı 

geliştirmek yönünde taleplerimiz olmalı. Bu konuda hedeften sapanları doğru yöne 

sevketmek, odalar ve borsaların görevinde. Kastamonu için bir örnek vermek gerekirse, 

Kastamonu Üniversitesi’nde 17 bin öğrenci öğrenim görüyor ancak organik tarım ve mobilya 

gibi şehrin kaynak bakımından zengin olduğu bölümler bulunmuyor. Özellikle Türkiye’de 

bulunan 15 Organik Gıda Fakültesi’nin hiçbirinin Kastamonu Üniversitesi’nde olmaması 

düşündürücü. Bu noktada oda ve borsalara büyük görev düşüyor.”  

Kastamonu ürünleri, pazarlama yetersizliği nedeniyle tanınmıyor 

Borsa’yı ziyaret sırasında İSO Meclisi Başkanı Zeynep Bodur Okyay ise şunları söyledi:  

“Kastamonu daha çok tarım ile tanınıyor. Bununla birlikte şehrin en önemli ürünlerinden 

Tosya pirincini ülkemizde bulmakta zorlanıyor, ithal pirinç yiyoruz. Kastamonu için çok 

önemli bu tür ürünlerin üretim ve arzını artırmak gerekiyor. Avrupa’da organik gıdalarda kişi 

başına düşen harcama 120 euro iken, Türkiye’de bu rakam 1 euro civarında. Kat edilecek 120 

kat yolumuz var.” 

Kastamonu ahşabı dünya markası olabilir 

Toplantıda Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri de bir konuşma 

yaptı. İşeri şunları söyledi: 



“Kastamonu, 20 ilçesi olan, yüzde 70’i ormanla kaplı, hammadde kaynakları bakımından 

zengin eski bir ticaret merkezidir. Buna rağmen sanayi kentimizde yeterince gelişemedi. Şu 

anda kentimizde sadece iki sunta fabrikamız var. Bu durumun önüne geçmek için Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunduğumuz projelerimiz, Bölgesel Kalkınma Projeleri 

arasındaki 27 proje arasına girmeyi başardı.  

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile entegrasyonu için verilen kaynak sonucu yüzde 100’ü hibe 

olan 10 milyon euroluk bir projemiz var. Orman Ürünleri İşleme, Entegre Tesisi projesi ile 

ahşap üzerine iş yapan tüm sektör firmalarının, katma değeri yüksek ürün üretmesi 

amaçlanıyor. Proje ile yıllık 7 bin 500 metreküp üretim kapasitesi olan, 39 farklı makine 

ekipmanına sahip bir tesis kuruluyor. Tesiste masif lamine yarı mamul ve nihai ürün üretimi 

olacak. Ürünlerimiz Türkiye ve dünyada ahşap ev yapımı, kapı, pencere, merdiven ve ahşap 

havuz uygulamaları, mutfak ekipmanları, oymacılık, sauna, ofis mobilyaları ve ahşap pergole 

yapımında kullanılabilecek. Tesisimizin 2015 yılında açılışının yapılmasını planlıyoruz.”  


