


       Ticaret  Odası Başkanlığı makamı önce sorumluluk ve daha sonra büyük bir gayret ve vizyon anlayışını 
zorunlu kılan son derece önemli bir konumdur. Bunun bilincinde ve gelişen her türlü konjönktürel şartların 
farkındayız. Üreten Karabük ve gelişen kent vizyonumuz süreç içerisinde hayata geçirdiğimiz ve geliştirdiğimiz 
projeler ışığında yeni ufuklar kazanacaktır. Çok çalışmak ve yeni projeler geliştirmek mecburiyetindeyiz. Zira bu 
şehir ve bu şehrin insanı her şeyin en güzelini hakediyor. Kurul arkadaşlarımızla beraber bu önemli görevi layıkı 
ile ifa edeceğimize inanıyorum. Birlik ve beraberliğimizi, mesleklerinde başarılı, vizyonu yüksek kadrolarımızın 
çalışma azmini en büyük sermayemiz olarak görüyorum. Hedeflerimizi yüksek belirleyerek, sadece ilimizin 
değil ülkemizin de gelişmesinde söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Ülkemiz kalkınmasında ağır banayinin beşiği 
olarak kabul edilen Karabük , yurdumuzun dört bir yanında sanayinin ilk 500’üne giren firmalarıyla da bir güç 
olarak görülmekte ve her konumda söz sahibi olma iddiasını devam ettirmek zorundadır. Özellikle belirtmek 
isterim ki; bize tevdi edilen ve kutsal bir emanet olarak gördüğümüz hizmet makamında ortaya koyacağımız 
hedefleri öncelikle üyelerimizin ve ilin menfaatlerini gözeterek yürüteceğimize, kararlarımızı tarafsızlık, adalet 
ve şeffaflık ilkeleriyle alacağımıza, idaremizin ruhunda Karabük, özünde Karabük olacak şekilde, katılımcı, 
paylaşımcı, öneriye açık, önyargısız ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyeceğimize söz veriyoruz. Önümüz-
deki çalışma dönemimizde camiamızın gurur duyacağı gelişmeleri hep birlikte başaracağımız inancıyla, odamıza
bu güne kadar hizmet veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyor, yeni 
dönemin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

                                                                                                                       Tuncay ÖZCAN
	 	 	 	 	 																																																											Yönetim	Kurulu	Başkanı
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     Karabük Ticaret ve Sanayi Odası TOBB/Oda Borsa Akreditasyon Sistemi 11'inci dönemini başarıyla 
tamamlayarak Türkiye 1'incisi olmayı başardı.

       11. Dönem Akreditasyon Sertifika töreni TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin de katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Törende 
2015 yılında çalışmaları tamamlanan 11. dönem 33 oda/borsa ile akreditasyon sertifikalarını yenileyen 3. 
ve 8. dönemden 44 oda/borsaya sertifikaları verildi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde 
5 yıldızlı hizmet olarak tanımlanan Oda/Borsa Akreditasyon sistemi kapsamında 11. Dönem Akreditasyon 
sürecinde yer alan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası akreditasyon denetiminden başarıyla geçerek dönem 
birincisi oldu.

      53 puanla 11. Dönem Akreditasyon Sertifikasından birinci olan Karabük TSO’nun 5 yıldızlı hizmet 
sertifikası ve plaketini, Odamız Yönetim Kurulu Başkanıı Tuncay Özcan, Yönetim Kurulu üyeleri İlhan 
Özçelik ve Fatih Çapraz, Genel Sekreter Cem Biçen, TOBB Akademik Danışmanı Yrd.Doç.Dr İsmail 
Şahin ve Oda çalışanları ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bül-
ent Tüfekçi’nin elinden aldı.

    Bakan Tüfekçi ve TOBB Başkanı Hisarcıkoğlu Özcan’ı tebrik ederek başarılarından dolayı kutladı.Tören 
sonrası açıklama yapan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan, Karabük TSO için önemli 
bir gündü. Türkiye’deki Ticaret Odaları ve borsaların dünyadaki sisteme akredite olmaları ile ilgili yürüt-
tükleri uzun soluklu bir çalışma final günüydü.Sistem öncelikle Almanya ve İngiltere’de ortaya konulmuş 
bir sistem. Bizim TOBB olarak geliştirilmiş Türkiye’ye özgü bir sistem.Daha içerikli ve kapsamlı, üye 
odaklı bir çalışmaydı. Bizde ekip arkadaşlarımızla, personelimizle, Yönetim kurulumuzla akredite izleme 
personeli ve meclisimizle yoğun bir çalışma süreci geçirdik. 11. Dönem Akreditasyon’da Karabük TSO 
Türkiye’de 41 oda içersinde birinci oldu. Buda Karabük adına bizleri çok gururlandırdı. Bundan sonraki 
süreçte odada üyelerimiz aldıkları hizmetler noktasında bu kalite farkını daha da hissedecekler.Her geçen 
gün bunun üzerine bir şeyler koyarak üye odaklı çalışma izleyeceğiz. Bu belgeyi alıp akredite olmakla bit-
miyor. Her üç yılda bir bunun kontrolü var. Buradaki birinciliğimizi ve puanımızı muhafaza etmek adına bu 
çalışma ve gayretlerimiz sistemli olarak devam edecek. 

KARABÜK TSO
AKREDİTASYON TÜRKİYE 1.Sİ OLDU 
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          Buda Karabük adına bizleri çok gururlandırdı. Bundan sonraki süreçte odada üyelerimiz aldıkları 
hizmetler noktasında bu kalite farkını daha da hissedecekler.Her geçen gün bunun üzerine bir şeyler koyarak 
üye odaklı çalışma izleyeceğiz. Bu belgeyi alıp akredite olmakla bitmiyor. Her üç yılda bir bunun kontrolü 
var. Buradaki birinciliğimizi ve puanımızı muhafaza etmek adına bu çalışma ve gayretlerimiz sistemli 
olarak devam edecek. Bana ve ekibime destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ” dedi.

                         

11.DÖNEM AKREDITASYON’DA KARABÜK TSO 41 ODA 
IÇERSİNDE TÜRKİYE  BİRİNCİSİ OLDU.
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      Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  ve KOSGEB arasında kendi 
işini kurmak isteyenlere yönelik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” alanında işbirliği protokolü imzalandı.
Bu sözleşme konusu programa 25(yirmibeş) kişilik 8 eğitim grubunda 200 kişi katılacaktır.Programın her 
bir grup için uygulama süresi 9 fiili gün ve 70 saattir.

8 (sekiz) grup girişimcilik eğitim programını  yapılacaktır.

Eğitimler Odamız Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

Eğitim müraacatları Çalışma ve İş-Kurumu İl Müdürlüğüne yapılacaktır.Eğitim sonucunda sertifika almaya 
hak kazananlar girişimciler KOSGEB’in 150.000,00 TL tutarındaki yeni girişimcilik desteğine başvuru 
hakkı kazanacaktır.

İMZALANAN PROTOKOLLER
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         Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ve Vakıfbank Karabük Şube 
Müdürü Erdem Başoğlu arasında oda personelleri maaş promosyon anlaşması imzalanmıştır.
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Karabük Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Rektörlük 
makamında gerçekleştirilen resmi imza töreni ile Karabük Üniversitesine devredildi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ile Karabük Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Refik Polat , rektörlük makamında bir araya gelerek Organize Sanayi Bölgesi’ne yakın 
bir alanda inşaatı tamamlanmak üzere olan 16 derslikli TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun 
üniversiteye devriyle ilgili protokole imza attı.

Basın mensuplarının da hazır bulunduğu devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 
Karabük TSO ile geçtiğimiz aylarda Üniversite-sanayi İşbirliğini tüm alanlarda geliştirmek amacıyla imza-
lanan protokolün ilk icraatlarından birini gerçekleştirdikleri için büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 
Rektör Polat sözlerine şöyle devam etti: “İlimizin Üniversiteye olan katkılarının bir yenisini daha bugün 
resmileştirmiş bulunuyoruz. Üniversitemize bir bina daha kazandırıldı. Bunun gerçekleşmesinde Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Bey’in müthiş katkıları oldu, bunu belirtmek istiyorum. Başta 
kendisine ve emeği geçen herkese katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Karabük olmadan, Karabük halkı 
olmadan zaten üniversitemiz bu noktalara ulaşamazdı. Eş değer üniversiteler arasında çok iyi bir yerdeyiz. 
Bunu da her gittiğimiz yerde duyuyoruz. Elele daha güzel günlere ulaşma dileğiyle.”
“

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan da konuşmasında Türkiye’de ilk 
defa Odalar ve Borsalar Birliği’nin bir yüksekokul binası yaparak bunu üniversiteye devretmiş olduğuna 
dikkat çekti

İMZALANAN PROTOKOLLER

TÜRKİYE’DE
BİR İLK

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Tuncay Özcan konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Yeni Yüksekokulumuzun kazandırılmasında karşılıklı 
anlayış, uzlaşı ve mantık birliği olmasaydı buna sadece bizim çabamız yetmezdi. Taşın altına elini üni-
versite ile birlikte Ticaret ve Sanayi odası da koymuştur. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da bu 
binanın yapılmasında katkısı büyüktür. Kendisine de teşekkürlerimizi bu hususta belirtmek istiyorum.”

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ülkemizin sanayileşme sürecine destek olması açısından bu tür 
işbirliklerinin önemli olduğuna vurgu yaparak devamında şunları söyledi: “Bu işbirliğinin Türkiye’deki 
üniversitelere de örnek olacağını ümit ediyorum. Bu okulun altında eğitim inovasyon ve ARGE merkezi 
inşaatımız başlayacak. Proje ortaklarımızdan bir tanesi yine Üniversitemizdir. Hayalimiz Organize Sanayi 
Bölgesi girişinde mini bir kampüs bölgesi oluşması ve bu kampüsün ülkemize, endüstriye, sanayi ve sanay-
iciye hizmet etmiş olmasıdır.”
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      Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, odanın kurumsal yapısını 
güçlendirebilme adına 2015-2018 yıllarını kapsayan ayakları yere basan stratejik planı hazırladıklarını 
söyledi.

Karabük TSO Başkanı Tuncay Özcan, beraberinde Meclis Başkanı Timurçin Saylar ile birlikte Hasan 
Doğan tesislerinde basınla bir araya gelerek 1 yıllık çalışmaları değerlendirerek, gündeme dair gazetecile-
rin sorularını cevaplandırdı.

Özcan, yaklaşık bir yıldır oda başkanlığında bulunduğunu kaydederek, “Akredite olmuş bir kurum olarak 
2015-2018 yıllarını kapsayan stratejik bir plan hazırladık. Ayakları yere sağlam basan bir stratejik plan 
hazırladık. Bu TSO’nun yol haritasıdır. Bu koltukta kim oturursa otursun, onun bir baş ucu kitabı. İş olsun 
diye hazırlanan bir kitap değil Öncelikle personel eğitimleri başta olmak üzere,dijital arşivleme sistemi,web 
sitesi oluşturmak üzere odamızda önemli yenilikler oluşturduk. İŞ-KUR,BAKKA ve KOSGEB gibi 
kuruluşlarımızla ortaklaşa yaptığımız çalışmalar kapsamında bin 700 kişiye girişimcilik kursu verdik ve 
akabinde 200 yeni iş yeri açıldı. Türkiye gelinde bu bir rekordur” dedi.

       
     Filyos limanı bizim bölgemiz açısından çok önemli diyen Başkan Özcan, “Şu an liman yapım aşamasında 
iki tane mahkeme olayı ortadan kalktı. Bu projenin başlaması için gayretlerimiz sürüyor. Bilindiği gibi 
bu hükümetin bir yatırım programı. Umarım kısa süre içinde bu yatırım başlatılacak ve gelişmekte olan 
sanayimize büyük katkı sağlayacaktır. Diğer yandan Eskipazar İhtisas Organize sanayi bölgemizle ilgili 
2015 yılının ikinci yarısında başvurumuzu yapmıştık ve 7-8 ay gibi bir sürede sonuç aldık.Karabük TSO 
Bugün itibarı ile iş bitmek üzere geldi ve çok önemli mesafe aldık.Bilim Sanayi Teknoloji bakanlığından 
uzmanlar bu bölgede inceleme yaptılar.360 hektar alan kesinleşmiş durumda. Mevcut Organize sanayi 
bölgemiz içinde yapacağımız Arge- İnovasyon Merkezi projemizde var. Yaklaşık 6 ila 6.5 milyon liralık 
bir proje. 

“FİLYOS LİMAN PROJESİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ “

KTSO BAŞKANI ÖZCAN 
BASINLA BİRARAYA GELDİ
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   Burada TOBB tarafından yapılan okulu Üniversitemize devrettik.Burada mini bir kampus oluşturmak 
ve sanayi üniversite ilişkilerini geliştirmek istiyoruz.Burada açılacak Meslek Yüksek okul ile birlikte yeni 
ürünler ortaya çıkacak. Bizim artık Karabük olarka yarı mamül ve mamül üretmemeli. Katma değeri yük-
sek ürünlere yönelmemiz lazım. Onun için 4.5 milyon lirası hibe olacak şekilde Arge – İnovasyon Merkezi-
ni kurarak sanayileşmenin önünü iyice açacak bilimsel bir katkı sağlayacağız. Buradaki sürecimiz uzun 
olmayacak ve 1.5 yıl gibi bu bina hizmete girecek. Ortaya koyduğumuz işler basit işler değil. Bu koltuğun 
ağırlının bilincindeyiz. İyi hizmet yapmak adına bir ekip olarak hizmet etmeye çalışıyoruz” ifadesinde 
bulundu.

      

        İsmetpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili resmi başvurunun 2015 yılının ikinci yarısında Bakanlığa 
yapıldığını da anımsatan Tuncay Özcan, “ Bu gün İhtisas Organize Sanayisinin kurulacağı günü konuşuyoruz. 
TSO sürekli gündemde şov yapacak her konuya görüş bildirecek yer değildir. TSO icraat yapan bir yerdir 
ve icraat yaparak mega projelerle uğraşmalı.

Yalandan onu yaptım bunu yaptım olmaz.Mega projeler zaman alır. Benim bir ayda 15 günde sonuçlanacak 
projem olmaz. Olursa bu ufuksuz bir TSO olur. Bugün filyos liman projesini herkes konuşuyoruz. Bu-
rada Karabük TSO’nun pozisyonu ne olacak, neresinde olacak. Karabük’ün geleceğinde filyos limanında 
Karabük TSO ne kadar söz sahibi olacak. Burada lobicilik önemli” diye konuştu.

“TSO ŞOV YAPAN BİR YER DEĞİL “
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         Çin’in uyguladığı dışarıya ucuz mal satma politikası demir-çelik sektörünü etkilediğini de kaydeden 
Özcan, şunları söyledi:

Bildiğiniz gibi Türkiye’de kurulu olan bir demir-çelik üreticileri derneği var. Duyduğumuza göre bu der-
mek içinde 3 ayrı görüş varmış. Güçlü bir ses ve müdahale ortaya koyulmuyor. Şuanda devlet yetkilile-
rimizin konuyla ilgili acilen çalışma yaparak tedbir alması lazım. çalışma yaptığını duyuyoruz. Dahili-
ye işleme rejimini yeniden gözden geçirmeli. Bizim önerimiz sürenin 36 ay değil 3 ay olması yönünde.
Kesinlikle Çin ürünlerine kota uygulanması lazım. Bu konuda KARDEMİR yetkililerimizle görüşerek 
kendilerinden belge ve detaylı bilgiler aldık. Tabi ki Ankara’da bizimde çalışmalarımız var. Bu sorunun 
kaynakları ve sorunun çözümü konusunda gerekli girişimlerde bulunduk. Sektör şuan zor günler yaşanıyor. 
Söylediğim gibi KARDEMİR bizim halkımızın olmazsa olmazları arasında.Ancak şirket yetkilileri de 
halkla bütünleşmesi lazım. Örneğin Cumapazarına gidip oradan domates alması lazım.Esnaftan alışveriş 
yapması lazım.KARDEMİR sahada halkın için şehri kucaklayıcı taleplerimiz oldu. KARDEMİR kimin ol-
ursa olsun, Karabükündür. Biribirinde ayrı düşünemeyiz. KARDEMİR’in başına bir şey gelse bu halk etten 
duvar örerek içeriye sinek bile sokmaz. KARDEMİR’in en büyük savunucusu Karabük halkıdır.”

“KARDEMİR’İN EN BÜYÜK SAVUNUCUSU HALKTIR”

     Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak iyi bir takım ve iyi bir ekip olduklarını da vurgulayan Tuncay 
Özcan, “ İster demir çelik isterse inşaat diyin, Karabük’te en çok üretilen şey dedikodur. Karabük bir de-
dikodu merkezidir. Bundan hicap duyuyorum. Birilerinin batması sanki ekonomiye şehre zarar vermeyecek 
gibi birilerinin hoşuna gider gibi bundan nemalanan ağzı boş gereksiz konuşan arkadaşlarımızın kendisine 
çeki düzen vermesini istiyoruz. Dedikodularla bir şehir idare edilmez. Bir şehre dedikodularla yön veril-
mez” dedi.

“DEDİKODULARLA BİR ŞEHİR İDARE EDİLMEZ”

KTSO BAŞKANI ÖZCAN 
BASINLA BİRARAYA GELDİ
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    Son olarak Karabük’te ki naylon fatura olayı ile ilgili sorulan bir soru üzerine Özcan, “ Bu naylon fatura 
konusunda Karabük’te çok beyaz, açık gri, gri ve koyu gri var.Vardır da diyemeyiz, yoktur da diyemey-
iz. Arkadaşlarımızın geneli mağdur olmuşlardır. İşin kaynağı bir yerdir. Buda Karabük değildir. Burada 
yasanın emrettiği şekilde, malın faturası, depo fişi gibi kanun maddesinde yazan şartları yerine gelmiştir.
Burada vergi mahkemelerin aynı olaya maruz kalan 2 kişi farklı, 2 kişiye ceza verdiğini belgeleri de elimiz-
de. Aynı olaydan muzdarip 4 kişi aynı mahkemeden ikisi beraat ediyor ikisi ceza alıyor. Burada paralel bir 
kumpas var. Tabi ki ilgili bakanlıklarımızla bizimde görüşmelerimiz oldu. Önerilerimizi verdik. Bu şekilde 
süreç devam ediyor. Hukuki manada arkadaşlarımız haklarını aramaya devam edecek.Kanun nezrinde iste-
nilen değişiklikler var. Bu sadece Karabük’ü değil, Türkiye’yi ilgilendiriyor. Bu işler Türkiye’de bir daha 
konuşulmasın diye kanun teklifi ve önerilerimizi sunduk” dedi.

“PARALEL BİR KUMPAS VAR ”

       Karabük TSO naylonculara sahip çıkıyor diye dedikodu yapıyor. 50 üyenin içinde bilsem ki bir tanesi 
temiz, o biri için bile bu mücadeleyi yaparım. Ben işine gelenlerin Ticaret Odası Başkanı, işine gelmey-
enlerin başkanı falan değilim. 50 tane üyemden konuya maruz kalmış bir tanesi bile temiz ise onun için 
mücadeleyi yaparım. Karabük TSO kimsenin pisliğini örtmez.Kimsenin ayıbını halının altına süpürmez. 
TSO Karabük’te ekonominin ayakta kalması için namuzu, şerefi ile iş yapan adamları ekonomiye katkı 
vermesi için bunun yanında art niyetli para kazananlar varsa cezasını çeksin. Bunların yanında durmayız. 
Durmadıkta durmayız da” ifadesinde bulundu.

“KARABÜK TSO KİMSENİN PİSLİĞİNİ ÖRTMEZ ”
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Toplantıda konuşan TSO meclis başkanı olan Timurçin Saylar’da bir dizi açıklamalarda bulundu.

Karabük’ün KARDEMİR başta olmak üzere,Safranbolu,Üniversite ve Karabükspor olmak üzere 4 önemli 
değeri olduğuna vurgu yapan Saylar,”KARDEMİR bizim olmazsa olmazımızdır.İkinciye Safranbolu gelir.
Üçüncüye Karabükspor,dördüncüye Üniversite gelir.Bunlar bizim için çok değerlidir. Bunlara hiçbir zaman 
hiçbir siyasetçi zarar vermez, verecek olanında karşısında oluruz.2002 yılında 90 milyon dolar borcunu 
silinerek KARDEMİR bu hale geldi. Hükümetimiz buradan ürünler alarak desteklemiştir.KARDEMİR 
devlete ray satıyorsa bu Ulaştırma Bakanımızın sayesindedir.Biz kavga etmeyeceğiz ve bu konuda kimseyi 
de kavga ettirmeyeceğiz.Çin konusu ile ilgili bakanlarımızla görüşüyoruz. Hükümetimizde Çin’le alakalı 
olarak tedbir almaya çalışıyor. KARDEMİR halkla birleşmelidir. Şuanda göründüğü gibi KARDEMİR’in 
öyle çok büyük sıkıntısı da yoktur. Dünya firmasıdır ve 3-4 tedbirle KARDEMİR Çin krizini atlatır. Hükü-
metinde destek vermesi gerekir. İşçiler müsterih olsun dedikodulara bakmasın” dedi.

“KARDEMİR KONUSUNDA KAVGA ETMEYECEĞİZ, 
ETTİRMEYECEĞİZ”

Karabük Ticaret ve Sanayi odasının en büyük çalışmalarından biri de arsa üretmek olduğunu belirten 
Saylar,”Şuanda sanayimizde ki arsa sorununu tamamıyla çözdük.2019 yılına kadar organize sanayi böl-
gemizde ki çalışan sayımız 10 bin kişiyi geçer.Karabük merkezde ki sanayicilerimiz de organizeden yer 
aldılar ve almaya da devam ediyorlar.Taba ki sanayimizle birlikte çevre yolu konusunu da siyasilerimize 
ilettik.

Mehmet Ali bey ve Rafet beyle konu görüşüldü .Karayolları genel müdürümüz çalışmalarını sürdürüyor.İlk 
etapta Soğuksu bölgesi ile Organize sanayi bölgesi arasında ki çevre yolu tamamlanacak.Kastamonu yolu 
ile ilgili de taslak çalışmalar sürüyor.Yine Bartın yolu Eflani yolundan itibaren başlanacak duruma geldi” 
açıklamasına yer verdi.

“2019 YILINA KADAR ÇALIŞAN SAYIMIZ 10 BİNLERE 
ULAŞACAK

KTSO BAŞKANI ÖZCAN 
BASINLA BİRARAYA GELDİ
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     Karabük Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereğince meslek komiteleri ve meslek 
gruplarının etkinlikleri desteklenmektedir. 2 ve 3 Meslek gruplarımızın talebi doğrultusunda Hannover 
Messe Bileşim Fuarcılık A.Ş organizasyonunda TÜYAP Kongre ve Fuar merkezinde düzenlenmektde olan 
WİN METAL 21.MAKİNE İMALATI VE METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI, WİN METAL 
SURFACE TREATMENT 10.YÜZEY İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARINA katılım gerçekleşmiştir.

       Fuar Odamıza kayıtlı 20 firmadan 30 kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir.

Metalworking Eurasia kapsamında ziyaretçiler sac levha işleme teknolojileri zincirinin tamamına ulaşma 
şansı elde ediyor.Fuar sac levha yarı mamul ve tam mamul; işlere, ayırma, şekillendirme esnek saç levha 
işleme, birleştirme, kaynak, yüzey işleme, tel boru ve parça işleme, karma yapılarının işlenmesi aletler, 
makine elemanları, kalite kontrol, onarım ve atölye ekipmanlarının kapsıyor.

Fuarların yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlar neticesinde, yerli ve yabancı iş adamlarının profesyonel anlamda 
katılımcılar ile bağlantılar kurmasını sağlayarak, bölge ticaretine katkıda bulunacaktır.

YURT İÇİ FUARLAR 
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KTSO HEYETİ ANKARA ZİYARETİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ

          
        Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Meclis Başkanı Timurçin 
Saylar ve yönetim kurulu üyeleri Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanımız Tuncay Özcan ve beraberindeki heyet ilk olarak AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin’i ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarette Tuncay Özcan, Şahin’e yeni dönemde görevlerinde 
başarılar dileyerek Karabük için planlanan projelerin son durumları hakkında bilgiler verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, TSO heyetine ziyaretler-
inden dolayı teşekkür ederek, hedeflerinin Eskipazar sınırları içinde yapılması düşünülen metal ve metal 
ürünlerine dayalı Organize sanayi bölgesinin biran önce hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Şahin, İsmetpaşa bölgesine yapılması planlanan projeyi çok önemsediklerini kaydederek, “ Bu konuda 
geçtiğimiz haftalarda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı ziyaret etmiştik. Bunla ilgilini epey bir yol 
aldık. Buraya yapmayı planladığımız Metal ve Metal ürünlerine dayalı OSB sadece Karabük ile ilgili değil 
Türk ekonomisi içinde bu bir sinerji oluşturacak. O bölge tercih edilecek bir yer olacak yatırımcı için. 
Birçok avantajları var. Hedefe ulaşırız inşallah” dedi.

       Karabük’te sanayi ve ticaret açısından Karabük’te ilk akla gelen demir çelik sektörü olduğunu ve dış 
kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşandığını bildiğini de aktaran Şahin, “Alınması gereken bazı tedbirler var. 
Dahilde işleme rejimi diye bir rejim var. Bu rejime dayalı iş yapan bazı firmaların bu yasayı ve düzenlemeyi 
istismar ettiği bir durumla karşı karşıyayız.

“ALMAMIZ GEREKEN TEDBİRLER VAR”
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        Yurt dışından aldıkları kütükleri, mamül madde haline getirerek ihraç etmeleri gerekli. Bu ürünleri 
yurt dışına satmayıp iç piyasaya satmalarından dolayı bir haksız rekabetle karşı karşıyayız. Diğer ülkelerde 
buna karşı ciddi tedbirler alınarak istismara izin verilmiyor. Bizimde bu tedbirleri süratle almamız gerekir. 
O nedenle ülkedeki demir çelik sektörünün üst kuruluşu olması gerekir ve onların ön ayak olması gerekir.
Bu işle sadece Karabük ilgilenirse zayıf kalınır. Türkiye’de bundan zarar gören çok ciddi sanayici kesi-
mi var. Bir takım dernekleri var ama eleştirdiğim kişilerin de buraya üye olması nedeniyle adım atmakta 
zorlanıyorlar. Belirli bir süre içinde dışarıdan getirmiş oldukları hammaddeyi belli bir süre içinde mamül 
madde haline getirip ihraç etmeleri gerekli. Bu süreyi geçirmiş çok sayıda firma var. İçeriye de satmışlar. 
Mevcut yasaların arkadan dolanılması bir istismarı ortaya çıkardı.

Ekonomi bakanı ile bunla ilgili görüştüm ve tedbir alacaklarını söyledi. KARDEMİR Türkiye’de demir 
çelik sektörünün çıkış yeridir, menşeidir. Karabük ekonomisi demir çelik sektörü ile adeta özdeş haline 
gelmiştir. Bu konu hepimizi yakından ilgilendiriyor. Yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için takibimizi 
devam ettireceğiz” ifadesinde bulundu.

Milletvekili Mehmet Ali Şahin ziyaretinden sonra geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı görevine atanan Mehmet Ceylan’a da hayır olsun ziyaretinde bulundu.

KTSO HEYETİ ANKARA ZİYARETİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ
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   KOSGEB  ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen Odamız ev sahipliğinde Kadın 
Girişimcilerine Yönelik eğitimin 2.etabı 13.01.2016 tarihinde başladı.

2015 yılı BAKKA Yöresel Değerler Mali Destek Programı kapsamında Üreten Eller Projesi ile Kadın 
Girişimciliğini ön plana çıkararak yöremizin organik gıdalar ve yöresel ürünlerimiz ekonomiye 
kazandırılacak, kadınların ürettiği yöresel el sanatları ve gıda ürünleri kurulacak merkezde ve aynı zamanda 
e-ticaret olarak da satışı gerçekleştirilecektir. 

KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNELİK
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ   
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TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun 81 İl başkanıyla buluşarak Türkiye’nin kadın gücü harekete geçerek 
yeni markamız yeni çalışma grupları  ile  dosyalarda yüzlece proje ile  çalışmalara başlandı.Odamıza tem-
silen TOBB Kadın Girişimciler İcra  Komitesi Başkanı  Nuray Alpboğa katılmıştır.

81 İLİN TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER 
BAŞKANLIĞI TOPLANTISI    
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27.VERGİ HAFTASI KAPSAMINDA 
KTSO ZİYARETİ

      27.Vergi Haftası kapsamında Karabük Defterdarı Osman Koçaş, Karabük Vergi Dairesi Müdürü Mutlu 
Arslan  ve beraberindeki heyet Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan’ı 
başkanlık makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Karabük Defterdarı Osman Koçaş;’’Bizler burada sizlerin vergi haftasını kutluyoruz. 
Çünkü esas olan mükellefleri temsilen sizlerin vergi haftası, biz nitekim işlerin sekretarya işlemlerini yürüt-
üyoruz. Sizin temsil ettiğiniz Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri çalışıyor, kazanıyor ve kazancının belli bir 
kısmını vergi olarak mali daireye veriyor. Mali daire burada sadece aracı. Esas alkışlanacak kesim sizlersin-
iz, sizlerin temsil ettiği mükelleflerimiz. Bizler farkındalık yaratmak, bir eylem yapmak adına vergi haftası 
ihdas etik. 27’ncisini kutladığımız Vergi Haftası münasebetiyle mükelleflerimizi, okullarımızı ve sizin gibi 
odalarımızı ziyaret ediyoruz. 

   Herkes, her ülke kendi çapında verginin yükünün ağır olduğundan, verginin fazla olduğundan şikâyetçi 
burada esas olan verginin adaleti ve verginin tabana yayılması, kayıt dışının kayıt altına alınması ancak bu 
şekilde vergi adaleti ve verginin bütün kesime yayılması sağlanacaktır. Burada sizlere çok büyük görev 
düşüyor. 

 Bizlere katkılarınızdan dolayı ve bizleri makamınıza kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyor ve 
saygılarımı sunuyorum.’’dedi.

    Karabük Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kuruul Başkanı Özcan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek,’’Türkiye’de vergi bilincinin oluşturulması ülkemizin kalkınması açısından oldukça önemlidir. 
Ticaret odaları, esnaf odaları ve vergi daireleri birer yol arkadaşıdır. Biz her zaman için verginin adil ver-
ilmesi, adil alınması, sistemin adil oluşturulması taraftarıyız. 27’ncisini kutladığımız bu Vergi Haftamızın 
hem Karabük’ümüz hem ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.’’diye konuştu.
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       AK Parti Karabük Milletvekili AK Parti Sivil Toplum ve Halka İlişkiler Başkan Yardımcısı Prof.Dr. 
Burhanettin Uysal’dan,AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar ve İl Yönetimi Karabük odamızı zi-
yarette bulundular.

Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren ve teşekkür eden odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Özcan:” İş dünyasının beklediği istikrarlı ve güçlü bir hükümet kuruldu.Buda bizleri mutlu etti.Bi-
zler Karabük iş dünyası adına kentimizin sorunlarının çözümü noktasında üzerimize düşen her türlü görev 
ve sorumluluğu yerine getirme gayreti içerisinde olacağız.” dedi.

Karabük Milletvekili Prof.Dr. Burhanettin Uysal: “Artık seçim sonrası el ele verip birlikte çalışmanın zamanı. 
TSO başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacağız. 
Karabük’e daha iyi ve güzel hizmet etmek birlik ve beraberlik içerisinde ne gerekiyorsa yapacağız.” dedi.

MİLLETVEKİLİ UYSAL’DAN 
KTSO ZİYARETİ 
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          BAKKA Üreten Eller Proje kapsamında Odamız Genel Sekreteri Cem Biçen ,TOBB Kadın Girişimciler 
İcra Heyeti Başkanı Nuray Alpboğa, Bilgi İşlem ve Kalite Yönetim Memuru Taner Tunçer  Eflani İlçemizde  
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından mali destek ile  sağlanan  ev hanımlarının el emeği 
göz nuru olan Çember bezi dokuma atölyesinde üretilen ürünleri yerinde gördü. 

Ardından Eflani Kaymakamlığı ziyaret edilerek Kaymakamımız Sayın Murtaza ERSÖZ’e Üreten Eller 
Projesi ile ilgili  kooperatif hakkında bilgi aktaran Karabük Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Nuray 
Alpboğa, süreç içerisinde yapılan planlama ile kadınların ürettiği yöresel el sanatları ve gıda ürünlerinin 
kurulacak merkezde ve aynı zamanda e-ticaret olarak da satışının gerçekleştirileceğini, bu kapsamda yöre-
sel ürünlerin ekonomiye kazandırılarak yeni markaların oluşturulmasına katkıda bulunulacaklarını söyledi.

BAKKA ÜRETEN ELLER PROJESİ 
EFLANİ ZİYARETİ
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KOSGEB KOBİ GELİŞİM  DESTEK PROGRAMI  
BİLGİLENDİRMESİ YAPILDI 

            KOBİGEL  KOBİ  GELİŞİM  DESTEK PROGRAMI Bilgilendirmesi Karabük KOSGEB Müdürü 
Serhat Saygın ve  KOBi Uzmanı  Metin İNCE  tarafından Karabük Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı. 
KOSGEB Karabük  İl Müdürü Serhat SAYGIN KOBİGEL KOBİ  GELİŞİM DESTEK PROGRAMININ 
imalat sanayinin geliştirilmesi amacıyla iki destek programından oluştuğunu belirtti.Destek programlarının 
Geleneksel  İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Artırılması ve Orta-Yüksek ve İleri teknoloji 
KOBİ’lerinde  Kapasite Geliştirme başlıkları altında yayınlandığını belirtti.Programın genel detayları 
hakkında Karabük KOSGEB Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Metin İNCE  bilgilendirmede bulundu.
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       BAKKA Üreten Eller Proje kapsamında hijyen eğitimleri 01.02.2016 tarihinde Odamız Meclis 
toplantı salonunda gerçekleşti

ÜRETEN ELLER HİJYEN  EĞİTİMİ  
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