


Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 Sayılı Kanun’da belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu 
tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmektedir.Bunun bilincinde ve gelişen her 
türlü konjönktürel şartların farkındayız. 
Kamu, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve üyeleri arasındaki işbirliğini 
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak yerel potansiyeli harekee geçirmek ve bölgesel 
gelişmeyi hızlandırmak temel görevlerimizidir. Projeler üreterek, hizmet kalitemizi hep daha yüksek seviyelere 
doğru çekmeye çalıştık.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası bilgi teknolojilerini kullanarak, AR-GE ve yenilikçilik misyonu ile üyelerinin 
ve ilimizin bölgesel kalkınmada öncüsü olacaktır. Memnuniyetini her zaman yüksek tutmaya çalışmaktayız. Bu 
anlamda üyelerimizin teknolojik gelişmelerden faydalanmalarını sağlamak üzere çalışmalarımıza devam ediyor, 
bundan hareketle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı değerli üyelerimizle web sayfamızda paylaşmaktan büyük 
zevk duyuyoruz.
Gönevlerinin, etkin verimli ve süratli  bir şekilde yerine getirmesinde; açık,katılımcı kapsayıcı ve etkin bir şekilde 
yerine getirilmesinde rehber olarak hazırlanan  bültenin önemli bir katkı sağlayacağını inanıyorum.
Önümüzdeki çalışma dönemimizde camiamızın gurur duyacağı gelişmeleri hep birlikte başaracağımız inancıyla, 
odamıza bu güne kadar hizmet veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyor,  
Karabük ve bölge halkına iş adamlarımıza ve devletimize sonsuz şükranlarımızı sunarız.

            Tuncay ÖZCAN
	 	 	 	 	 																																																											Yönetim	Kurulu	Başkanı
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M A K T E K AV R A S YA            
2016 FUARI

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu'nun aldığı karar gereğince meslek komiteleri ve 
meslek gruplarının etkinlikleri desteklenmektedir. 2	ve	3	Meslek	gruplarımızın	(imalatçı	firmalar) talebi 
doğrultusunda Tüyap Fuarcılık A.Ş organizasyonunda TÜYAP Kongre ve Fuar merkezinde 11-16 Ekim 2016 
tarihlerinde düzenlenen MAKTEK AVRASYA 2016 FUARINA Odamıza kayıtlı 15 firmadan 25 kişinin 
katılımıyla 13-14 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
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Makine sanayisi ile imalat sanayisinin temel üretim aracı olan takım tezgâhlarının Avrasya bölgesindeki en 
önemli üreticileri, MAKTEK Avrasya 2016 Fuarı’nda bir araya gelmiştir. MAKTEK Avrasya 2016 Fuarı’nda 
Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen 1.000’i aşkın firması ve firma temsilcileri yer almıştır. Artan katılımla 
beraber toplam 120.000	metrekare	kapalı	alan	kapasitesine	sahip TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin14 
salonu da tam kapasiteyle kullanılmıştır. Fuarda, takım tezgâhları, metal - sac işleme makineleri, tutucular 
– kesici takımlar, kalite kontrol – ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojileri 
alanlarında faaliyet gösteren katılımcılar yer almış olup, Fuarların yurtiçi ve yurtdışı tanıtımlar neticesinde, 
yerli ve yabancı iş adamlarının profesyonel anlamda katılımcılar ile bağlantılar kurmasını sağlayarak, bölge 
ticaretine katkıda bulunacaktır.
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BAKAN 
ÖZLÜ’DEN İHTİSAS 

OSB VE TEKNOPARK 
MÜJDESİ
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 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr.Faruk Özlü,Karabük ziyareti kapsamında Karabük Ticaret ve 
Sanayi Odası  ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan’dan  brifing aldı. Özcan, verdiği brifingde 
‘‘Karabük-Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması için ilk resmi 
adımı attık. 350	Hektarlık	 alanı	 kapsayan	 bu	Mega	Projenin sadece bölgemize değil tüm Türkiye’ye 
ciddi bir ivme kazandıracağını, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında önemli bir basamak olacağını 
düşünmekteyiz. Bu proje bakanlığınızın adına layık bir proje olarak hayat bulmalıdır. Yani Bilim, Teknoloji 
ve Sanayi bu projeyle bir araya gelmeli ve böylece katma değeri yüksek ürünler üretilerek uluslararası paz-
arlar hedeflenmelidir. Bu konuda sizlerden vizyon sahibi Türkiye sevdalısı Babayiğitleri bu projeye dahil 
etmenizi özellikle istirham ediyoruz.Ayrıca Karabük Üniversitesi’nin AR-GE ve TEKNOPARK konusunda 
yürüttüğü çalışmalar, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Üniversite arasında yapılan işbirliği protokolleri ve 
Türkiye’nin	2023	Vizyonu	bizleri	heyecanlandıran	ve	umutlandıran	gelişmelerdir’’dedi.

        Özcan;kobileri dünyaya açmak istediklerini ve Türkiye'de TSO başkanlarının bile yeşil pasaporta sahip 
olmadıklarını ve kriterleri değiştirmeleri yönündeki talepleri de ileterek sözlerini bitirdi.
Bakan Özlü, "Yeşil pasaport verme konusunu hem Bakanlar Kurulunda konuştuk hem de TBMM'de de 
konuşuldu. Bununla ilgili düzenleme yapacağız. İhracat yapmak isteyen iş adamlarına yeşil pasaport vereceğiz. 
Bundan cayma, sapma yok. Yeşil	pasaport	vereceğiz, daha rahat ihracat yapın, daha rahat gidip gelin. 
Belirli bir kriteri olacak. Herkes değil tabi ama iş adamlarımızdan büyüme hevesi olan, yurt dışına ihracat 
yapma hevesi olan, ticaret yapanlara yeşil pasaport vereceğiz. 
       Karabük-Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri Organize Sanayi Bölgesini en kısa sürede faaliyette geçireceğiz. 
Hükümet olarak OSB 'lere kaynak ayırıyoruz. Ayrıca, Teknopark konusuna sıcak bakıyoruz. Kurulması için 
üzerimize düşeni yapmaya hazırız.KOSGEB desteklerimiz sürecek. Biz daha çok teknoloji ağırlığı olan 
yatırımları destekliyoruz. Bu nedenle OSB ve Teknopark önceliğimiz. Karabük olarak ne istiyorsanız Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yanınızdayız. Karabük'e Eskipazar OSB ve Teknopark hayırlı olsun" 
dedi. 
          TSO Yönetim Kurulu Başkanı Özcan, ziyaretin sonunda Bakan Özlü'ye içinde resminin olduğu 3 boyut-
lu bir tablo hediye etti. Bakan Özlü, son olarak Karabük Organize Sanayi Bölgesi'ni gezerek kentten ayrıldı.

KARABÜK’E ESKİPAZAR OSB VE TEKNOPARK HAYIRLI OLSUN......
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BAKAN ÖZLÜ 
ÜRETEN ELLER SATIŞ 

MAĞAZASINI GEZDİ
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Bilim Sanayi  ve Teknoloji Bakanı Dr.Faruk Özlü  Karabük Ticaret Sanayi Odası tarafından yürütülen 2015 
Yılı Yöresel Değerler Mali Destek Programı kapsamında  desteklenen “Üreten Eller” isimli proje kapsamında 
KTSO hizmet binasının zemin katında bulunan  satış mağazasını  gezdi. Karabük TOBB Kadın Girişimciler Ku-
rulu ve Üreten Eller Kooperatif Başkanı Nuray ALPBOĞA’dan bilgi alan Bakan ÖZLÜ "Mağazada yöremizin 
en önemli el sanatları ürünleri olan; tel kırma, bindallı, Eflani çember bezi gibi el ürünlerinin, yöresel tarhana, 
Safranbolu eriştesi, kurutulmuş yöresel  sebzelerin önemli değere kavuşması, ekonomiye kazandırılması ve 
kaybolmaması  amacımız olduğunu aynı zamanda Sosyal	içerikli	projemizin		Kadın	Girişimcilerini	
de	 	 cesaretlendirecek	 ve	 yeni	 girişimcilere	 rehber	 olacaktır" dedi. Bakan Özlü "Sosyal amaçlı 
yapılan projeyi  yürekten kutladığını, hepinize sağlık ve başarılı çalışma dönemleri diliyorum”dedi.
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TOBB NEFES 
KREDİSİ BASIN 

AÇIKLAMASI 
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ziraat Bankası ve Denizbank ve Kredi Garanti Fonu  işbirliğiyle hayata 
geçirilen 'Nefes Kredisi' projesi, Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlemiş olduğu  basın toplantısında  
tanıtıldı.
TSO Başkanı Tuncay Özcan, nakit akışının çok önemli olduğunu ifade ederek, “ KOBİ’ler için bu kredi can 
suyu olacak. KOBİ ve oda üyelerinin krediye erişimi için TOBB ve Karabük TSO olarak kaynak aktarıldı Bunun 
karşılığında Denizbank ve Ziraat Bankası’nda üyelerimizin kullanımına sunulmak üzere düşük faizli kredi fonu 
yaratıldı. Bu kredi 12	ay	vadeli düşük faiz oranlarında bir kredi olacak.Karabük ticaret odası olarak havuzda 
kullandıracağımız 14 milyon civarında olacak.Dolasıyla bu kredi ile ilgili de üyelerimiz maksimum	100	bin	
lira	civarında	kredi	kulanacaklar dolasıyla aşağı yukarı biz üyemiz olan 140	tane	firma	ve	işletmeye	nefes	
kredisini	kullandırabileceğiz	bu da Karabük ekonomisine 14 milyon gibi bir sıcak para girişini yılbaşına kadar 
olan süreçte tamamlanması demektir. Bu hem Karabük’teki nakit akışına bir katkı sağlayacaktır.Hem ülkedeki 
ekonomik sorunların giderilmesi için o da deniz de bir su damlası olacaktır. İnşallah Karabük’te üyelerimiz için 
hayırlı olur üyelerimiz rahatlama noktasında iler yönelik bir faydası olur” dedi.
      Deniz Bank Karabük Şube Müdürü Arif Çakır ise yaptığı açıklamada “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 
(TOBB) Denizbank, Ziraat Bankası ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle başlattığı, KOBİ’lere piyasa koşullarının 
altında finans sağlanmasını amaçlandı. Bu projede ziraat bankası ile deniz bank olarak biz bu işte yarı yarıya varız 
2.5	milyar	Denizbank,	2.5	milyar	Ziraat	bankası	ile	birlikte	toplam	da	5	milyar	lira	piyasaya	bir	finans-
man	sağlaması	hedeflendi.	Burada hem piyasayı rahatlamak hem de avantajlı faiz oranı rahatlamak hedefliyor. 
Yüzde onluk bir başvuru oldu 6 milyon 900 lira biz, 6 milyon 900 ziraat bankası olmak üzere 14 milyona yakın 
bir parayı kısa sürede piyasa sürmüş olacağız. Şuanda sadece bizde 15’in üzerinde bir başvuru oldu. Bu paraya 
piyasaya bir can suyu olacak Kredi, 12 ay vade üzerinden ve aylık eşit taksitler halinde kullandırılacak. Vadenin 
uzatılması veya kısaltılması mümkün olmayacak. Kredinin	brüt	faiz	oranı	aylık	yüzde	0,825	yıllık	yüzde	
9,90. Kredi azami limiti 100 bin TL. Kredinin teminatı yüzde 85 oranında Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti 
ile kalan yüzde 15’lik kısım ise ilgili bankanın mevcut kredi teamülleri çerçevesinde şekillenecek” dedi
Çakır ayrıca, Kredi Garanti Fonunun firmalara şu an için 2 milyona kadar her zaman kefil olabildiğini ve bu 
rakamın önümüzdeki dönemde 10 milyon TL’ye çıkması beklendiğini de sözlerine ekledi.

KARABÜK EKONOMİSİNE 14 MİLYON SICAK PARA...
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Başbakan Binali Yıldırım, bir dizi ziyaret ve temel atma törenleri için Zonguldak’a geldi.
Başbakanlık helikopteri ile Tır Parkı Kargo Alanına inen Başbakan Binali Yıldırım’ı protokol üyeleri karşıladı. 
Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK 
Parti Zonguldak, Bartın, Sivas milletvekilleri, Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, CHP Zonguldak Milletve-
kili Şerafettin Turpçu   Bölge valileri ve Belediye Başkanları ,Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Özcan, KTSO Meclis Başkanı Timurçin Saylar da törene katıldı.
Saygı duruşunun ardından ilk konuşmayı Zonguldak Valisi Ali Kaban yaptı. Filyos Vadi Projesi’nin önemine dik-
kat çeken Vali Ali Kaban, şöyle konuştu:
“Bugün ilimiz ve bölgemizin ufkunu açacak Filyos Vadi Projesinin  ve Filyos Limanı’nın gerçekleşmesi ile 
birlikte başta havaalanı olarak bölgemize çok sayıda özel sektör yatırımı gelecektir. Genel olarak bakıldığında 
Filyos Vadi Projesi bölgedeki ekonomik kalkınmayı tetikleyecek, ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım gelmesini 
sağlayacak, yeni istihdamlar oluşturarak bölgeyi lojistik üs haline getirerek bölgemize büyük ekonomik katkı 
sağlayacaktır. İlimiz ve bölgemize can suyu olacağını değerlendirdiğim Filyos Limanı’nın yapımına başlanacak 
olması nedeniyle teşekkürlerimi arz ediyorum. Birazdan hep birlikte temelini atacağımız Filyos Limanı ile toplu 
açılışını yapacağımız tesislerin ilimiz, bölgemiz ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. dedi”
Başbakan Binali Yıldırım,  bu projenin sadece Zonguldak'ı ilgilendirmediğine ve bölge için çok değerli olduğuna 
bu proje aynı zamanda Bartın’ı da ilgilendiriyor, Karabük’ü de ilgilendiriyor. Türkiye’nin, Anadolu topraklarının 
Doğu Karadeniz’e açılan en büyük kapısı niteliğinde.” ifadelerini kullanarak Sultan II. Abdülhamit’in hayali 
olan ve onun döneminden günümüze kadar bekleyen Filyos Projesi’nin hayata geçirildiğini  vurgu yaparak, 
''Karadeniz'in merkezi olan Zonguldak'a Türkiye'nin üçüncü büyük limanını başlattık.'' dedi.

'25	MİLYON	TONLUK	KAPASİTE'

Filyos Projesi'nin birçok projeyi de tetiklediğini ifade eden Yıldırım, ''Liman projesiyle beraber başka yatırımlar 
da aynı zamanda gelecek. 607	hektarlık	alanı	limanın	etrafında	sanayi	bölgesi	ilan	ettik.	Burada fabrikalar 
yapılacak. Bu endüstri bölgesinde tabiki fabrikalar kurulacak. Üretim alanında 10 büyük fabrika kuracağız, 12 
bin insana iş sağlayacağız. Yılda 25 milyon ton yükleme boşaltma kapasitesine sahip olacak bu liman. Limana 
karayolu bağlantıları yapılacak.'' şeklinde konuştu.

FİLYOS LİMAN 
PROJESİ 
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150 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
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İHTİYAÇ SAHİBİ
ÖĞRENCİLERE KIFAYET

YARDIMI 

600 ÖĞRENCİYE KABAN VE  AYAKKABI YARDIMI...
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    Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO ) 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlaması ile beraber ihti-
yaç sahibi ilköğretim öğrencilerine, kaban ve ayakkabı yardımı yaptı.
Kaban ve ayakkabılar Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda öğrencilere dağıtılmak üzere 
okul müdürlerine teslim edildi. Öğrencilere yapılan yardım ile ilgili açıklama yapan Karabük TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, TOBB’un katkıları her yıl geleneksel olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere kış önc-
esinde yardımda bulunarak, eğitimlerine destek vermeyi hedeflediklerini bildirdi.
     Milli Eğitim Müdürlüğü’nce merkez, Yenice, Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde ilköğretim okullarında tes-
pit edilen 600 öğrenciye kaban ve ayakkabı yardımında bulunduklarını belirten KTSO Başkanı Özcan, 30	bin	
lira	tutarındaki	yardımın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Karabük TSO tarafından 
gerçekleştiğini ifade etti.
Yardımların dağıtılmak üzere Merkez İlçe, Yenice, Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde bulunan ilköğretim okulu 
müdürlerine teslim edildiğini açıklayan Özcan, “Bu yıl milli eğitim müdürlüğümüzle ortak tespit ettiğimiz okul-
larda yardım çalışmalarını gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi 600 öğrenciye kaban, ayakkabı, eldiven, atkı ve bere 
yardımında bulunarak, eğitimlerine destek olmayı hedefledik. Soğuk kış aylarında çocuklarımızın üşümemesini 
istiyoruz. TSO olarak yarının esnaflarına,  işadamlarına ve idarecilerine desteklerimiz devam edecektir” dedi.
Karabük Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ise, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ve yönetim kuruluna 
teşekkür ederek, “ Bizim toplum olarak dünyadaki ekonomik kırılmalar karşısında istikrarlı bir şekilde ekono-
mimizin sürdürülebilir olmasının temelinde de bu vardır. Kendi yaramızı kendimiz sarma anlayışımız toplumu-
muzzda, milletimizde ve kurumlarımızda oldukça yaygındır. Bunun bir örneğini de burada görüyoruz” dedi
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       Odamız  ve TOBB iştiraki MEYBEM A.Ş arasında imzalanan protokole istinaden belge alınması zorunlu 48 
meslek arasında yer alan Çelik Kaynakçı (Seviye 3) belgelendirme  sınavı  12-13 Aralık 2016 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Odamıza kayıtlı 7	firmadan	toplamda	51	çalışanın	katıldığı, Çelik Kaynakçısı (Se-
viye 3)  yazılı  sınavı Karabük Üniversitesinde,  uygulama sınavları ise işletmelerde yapıldı. 
Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan işletme çalışanlarına Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik 
Belgesi verilecektir. Sınavlarda başarılı olamayan işletme çalışanlarına ayrıca iki  sınava daha girme hakkı 
sağlanacaktır. Sınavlarda  başarılı olan kişilerin ödediği ücretler yalnızca bir belge için İşsizlik Fonu'ndan 
adayların hesaplarına geri ödenecektir.Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya ka-
dar ‘İşveren Prim Desteği’ devlet tarafından karşılanacaktır. Belgelendirmesi yapılmayan her bir çalışan için 
aylık 500 lira idari para cezası uygulanacaktır 
MYK belgelendirmesi zorunlu 48 meslek dalı için firmalarımızın talebine  istinaden yeterlilik sınavları odamız 
tarafından yapılacaktır. Bu amaçla üyelerimizin Odamızla   iletişime geçmeleri rica olunur.MYK belgelendirm-
esi zorunlu mesleklere http://www.myk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz

ÇELİK KAYNAKÇI
(SEVİYE 3) 

BELGELENDİRME
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Karabük İli, Eskipazar İlçesi, Hamamlar, İmamlar, Bayındır 
Köyleri Mevkiinde 346,28 hektarlık alanda “KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ 
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ” projesinin halkın bilgilendirme görüş ve önerilerini almak için  
Eskipazar Gençlik Merkezinde “Halkın Katılımı Toplantısı” gerçekleşti.

ESKİPAZAR OSB 
HALKIN KATILIM 

TOPLANTISI 
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Toplantıya Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Meclis Başkanı Timurçin 
Saylar, Eskipazar Belediye Başkanı Dursun BAŞ, Organize Sanayi Müdürü Caner Özcan, Eskipazar halkı ve çok 
sayıda davetli katıldı.
Toplantıda söz alan KTSO Meclis Başkanı Timurçin Saylar Biliyorsunuz ki Filyos projesininde  temeli atıldı. Fi-
lyos projesinin arka planını  oluşturulacak olan iki sanayi alandan bir tanesi KARABÜK ESKİPAZAR METAL 
VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİDİR.Bu Projeye en büyük sahip çıkması 
gereken Eskipazar halkı ve Karabük Sanayicisidir. Bu projenin Hem  Karabük’e hem ülkemize hayırlısı olmasını 
diliyorum. Bu proje Filyos projesiyle beraber devam edecek 2019 yılında Filyos projesi bitecek  komplike 
projelerinin devamında da Ticaret ve Sanayi Odası Olarak Yenice ilçemize de Organize Sanayi Çalışmalarını da  
başlattık.Emeği geçen  bütün arkadaşlara teşekkür ederim dedi. 
Karabük Ticaret ve  Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı  Tuncay Özcan KARABÜK ESKİPAZAR METAL 
VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  Karabük’ün 15 yıldır gündemini meşgul 
eden bu  proje Karabük için Eskipazar için ve Batı Karadeniz için olmazsa olmaz olduğunu çok iyi biliyoruz.
Filyos liman projesiyle beraber bu proje taçlanacaktır. Öncelikle yöremize bölgemize ve ülkemize hizmet edecek 
sanayi alanında çok fayda sağlayacaktır. Karabük’ün Eskipazar’ın geleceğine sahip çıktığınız için hepinize çok 
teşekkür ediyorum dedi.
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KARABÜK  
TEKNOPARK 

ÇALIŞMALARI TAM 
GAZ DEVAM EDİYOR

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yürütülen Kamu Üniversite Sanayi işbirliği kapsamında, 
Karabük'te kurulması planlanan TEKNOPARK için incelemelerde bulunmak üzere Karabük Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından organize edilen Kocaeli Teknopark ziyareti sona erdi. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan heyetle 15.12.2016 tarihinde Kocaeli Teknopark AŞ, TÜBİTAK Mar-
mara Araştırma Merkezi ve Kocaeli Sanayi Odası ziyaret edildi. Ziyaretler sırasında Teknopark ile ilgili 
teknik sunumların yanında, Karabük heyetine tecrübe paylaşımı da yapıldı. Ayrıca Karabük heyetine Arge 
labaratuvarları uzman ekipler tarafından gezdirilerek yerinde bilgiler verildi. Karabük heyetinde Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin EMİRSÜLEYMANOĞLU,TOBB Akademik Danışmanı ve 
KABÜSEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. İsmail Şahin, , İşkur Müdürü Coşkun Güven, Karabük Ticaret İl Müdürü 
Ferudun Karataş, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hüseyin Zafer, OSB Müdürü Caner Özcan, BAK-
KA Karabük Koordinatörü Sakin Eren, Karabük KUSİ Telmsilcisi Yrd. Doç. Dr. Cihan Mızrak, Yrd. Doç. 
Dr. Yüksel Çelik, Araş. Gör. Sait Özçelik,Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Cem Biçen, 
Karabük Esnaf Odası Genel Sekreteri Hasan Şahin, KTSO Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Kaya yer aldı. 
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ZİYARETLER

Yenice Kaymakamı Oğuz Cem Murat 
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Özcan’ı makamında 
ziyaret etti.

Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (Kardemir) 
A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Uğur 
Yılmaz Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Özcan’a veda ziyaretinde 
bulundu.
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Karabük Valisi Sayın Mehmet Aktaş, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan’ı 
makamında ziyaret etti.Vali Sayın Aktaş ile bir süre sohbet eden Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Özcan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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Karabük TSO Kadın Girişimciler Kurulu tarafından yürütülen ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yöresel 
Değerler Destek Programı kapsamında desteklenen Üreten Eller satış mağazasına Karadeniz Kalkınma Ajansı 
Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin EREN’ Karabük İŞ-KUR Müdürü Coşkun Güven ziyaret etti.
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Karabük Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Özcan ve Yönetim Kurulu üyeleri,Fatih Çapraz,Celal 
Bulut,İbrahim Harmanbaşı,Adnan Taşlıyan ve Şükrü Gökkaya Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay 
Özcan’ı ziyarette bulundu.
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İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLLERİ 

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR),Karabük Belediyesi, 
Üreten Eller Kooperatifi, Karabük Halk Eğitim Merkezi ve Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi 
işbirliğiyle düzenlenen el sanatları kursları törenle açıldı.Ülkemiz genelinde el emeğiyle yapılan hedi-
yelik eşyalar ve oyuncaklara büyük talep olmakta.Önemli olan üreten kişileri yetiştirmek ve kaliteli ürün-
leri pazara sunmaktır.Bu amaçla Odamız tarafından gerçekleştirilen BAKKA destekli Üreten Eller satış 
mağazamız ürünlerin satışına aracılık edecektir. Sosyal amaçlı projemiz toplumun pek çok kesimine do-
kunarak onların üretime yönelmelerine sağlayacaktır.  Karabük TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Üre-
ten Eller Kooperatif Başkanı Üreten Eller Kooperatif Başkanı Nuray ALPBOĞA olarak böylesine güzel 
bir projeyi başladık ve üretim almaya başladık. Üreten Eller Kooperatifi olarak TSO girişinde satışlarına 
da başladı. Her ev bir mini atölyedir ve her birey üretendir mantığı ile bu projemize sadece bayanları değil 
erkekleri de bekliyoruz” dedi.
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Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde; tehlikeli	ve	çok	teh-
likeli	 sınıfta yer alan işyerleri çalışanlarına  mesleki eğitim kursları,gıda sektöründe çalışanlarına hijyen	
eğitimleri	ve	iş	makineleri	operatörlüğü	eğitimlerine yönelik mesleki eğitim protokolü imzalandı.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında gerçekleştirilen protokole,Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Karabük  İl Milli Eğitim Müdür Vekili Turgut Acarlı,Karabük 
Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Taner Tünay,Karabük İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Gümüş,Karabük 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası yönetim Kurulu üyeleri 
katıldı.
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       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,  
Karabük ve bölge halkına iş adamlarımıza ve devletimize sonsuz şükranlarımızı sunaruz.

                                                                                                                       Tuncay ÖZCAN
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