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     TUNCAY ÖZCAN
Yönetim Kurulu Başkanı

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 ülke-

mizin de gelişmesinde söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Ülkemiz kalkınmasında ağır sanayinin beşiği olarak kabul 

edilen Karabük , yurdumuzun dört bir yanında sanayinin ilk 500’üne giren firmalarıyla da bir güç olarak görül-

mekte 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. 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, yeni dönemin ilimize ve ülkemize 

hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk iş dünyasında yeni bir dönem 
başlatacak…

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe gi-
recek olan 7036 Sayılı İş mahkemeleri Kanunu’nu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuğun 
iş dünyasına olan etkilerini değerlendirdi.  Dava Şartı arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini vur-
gulayan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, yeni düzenlemede emeği 
geçen herkese teşekkür ederken, camia olarak sistemin başarısı için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam 
edeceklerini vurguladı.

-Arabuluculukta anlaşılan konular tekrar dava konusu yapılamayacak.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan,İş mahkemeleri Kanunu kapsamında 
yapılan yeni düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamada; “Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi 
ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığını belirtirken, 
düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.“İşçi de işveren de ihtiyacını 
karşılarkenbu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecek-
tir.” dedi.

-Arabuluculuk sürecindeki gizlilik emsal kararlar oluşmasını engelleyecek.

“Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar; işçi ve işverenin aralarında 
yapacağı arabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda 
olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır.” diyerek sözlerine devam eden Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, bu değişikliklerin iş dünyası tarafından 
ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.
Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile son bulacağını düşündüğünü 
dile getiren Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan “Vakit nakittir” sözünün iş 
dünyasındaki işlerliğinden bahsetti.  

-Taraflar bir çözüm üretemezse ne olacak?

Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı sıra iş dünyasına olan büyük etkilerinin bu kadarla da kalmadığını 
belirten Özcan,“ Arabuluculuk sürecinde işçi ve işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabu-
lucunun bir çözüm önerisi getirebileceğinde sözlerine ekledi. 

-Yeni düzenleme ile sistem nasıl ilerleyecek?

“İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş 
uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelme-
si ile birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yol-
unu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde 
mahkemeyebaşvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk 
büroları üzerinden işleyecek. 
Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde 
sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik 
ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabu-
luculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan 
taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya 
tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından so-
rumlu tutulacaktır.”

KTSO YÖNETİM KURULU
BAŞKANI TUNCAY ÖZCAN 

YENİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA SİSTEMİ ŞÖYLE ÖZETLEDİ;

İŞBİRLİĞİ 

     
“İŞDÜNYASINA 

YENİ SOLUK
ARABULUCULUK“
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Vali Kemal Çeber, ilimizin ekonomik durumunu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını 

ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla; şehrin ekonomik aktörleri, esnaflarımız, işadamlarımız ve onların 

oluşturduğu meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Karabük 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay ÖZCAN katıldı.

Toplantının Açılış konuşmasını yapan Vali Kemal Çeber,”İlimizde zaman zaman ekonomi, istihdam ve benzer isim-

ler hakkında toplantılar oluyor. Bu toplantıda kamu anlamında bazı sayısal veriler,istatistik çalışmalar sunulacak. 

Bu anlamda Karabük hep söylediğim gibi dinamik bir şehir, sanayi ve emek kenti. Bizim kentimiz ve hayatımız, 

emek üzerine, sanayi üzerine, çalışmak üzerine kurulmuştur” dedi.

İL İSTİHDAM VE  MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI 

YAPILDI
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü (İŞKUR)

Coşkun Güven, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun  2017 yılı  çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. 

İl genelinde istihdam artışları,Aktif İşgücü Programları ve İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamaları hakkında  

bilgi paylaşımında bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin, 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında bilgiler verdi.

KOSGEB  Müdürü Serhat Saygın, 

KOBİGEL, KOBİ Gelişim Destek Programı, Genel Destek Programı, Girişimcilik Destek Programı, Gelişen 

İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı hakkında bilgiler verdi. 

BAKKA Koordinatörü Sakin Eren tarafından katılımcılara Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının proje destekleri 

hakkında bilgiler verildi. 
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TOBB, TURKCELL ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle organize edilen Geleceği Yazan Kadınlar 

Projesinde Türkiye Finali 23.10.2017 tarihinde İstanbul CVK Park Bosphorus otelde yapıldı.

Yarışmaya katılan 10 proje içerisinde Karabük İlimiz YUBİVA projesi ile Finalde Türkiye Üçüncüsü,olarak büyük bir 

başarıya imza attı.

Finalde yarışma jürisinde TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO Kaan Terzioğlu,TOBB Genç 

Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı,TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras yer aldı.

Projelerimizi desteklemek amacıyla Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan,Karabük 

Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bilge Demir,TOBB Karabük Kadın Girişimciler İcra Ku-

rulu Başkanı Nuray Alpboğa, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Cem Biçen katıldı.

Yarışma sonucunda projede Türkiye Üçüncülüğü ödülünü alan ekibimizi, ilimizi Türkiye çapında başarıyla temsil 

ettikleri için  Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim  Kurulu Başkanı Tuncay Özcan tebrik ederek başarılarının 

devamını diledi

“GELECEĞİ YAZAN KADINLAR”   
PROJESİNDE KARABÜK  3.OLDU

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Turkcell işbirliğinde başlatılan Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin amacı 

kadınları yazılım konusunda eğiterek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanlar-

daki istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmaktır
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak başından itibaren yerli otomobil fabrikası kurulmasını destekl-

emekteyiz. Hatta bu hususta basından da takip edilebileceği üzere TOBB Başkanı Sayın RifatHisarcıklıoğlu ile 

otomobil fabrikasının Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulabileceğine 

dair görüşmeler gerçekleştirdik. Bu konuda ısrarımız ve görüşmelerimiz devam etmektedir. Bunun yanı sıra, Türk 

Milleti’nin bir rüyasının Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle gerçeğe dönüşmek üzere olduğunu görmek-

teyiz. Ancak üzülerek müşahede etmekteyiz ki, projenin imzası bile bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Şurası bilin-

melidir ki, Karabük TSO olarak her ne olursa olsun biz bu projenin başarıya ulaşması için elimizden gelen gayreti 

ardına kadar göstereceğiz. Kaldı ki, projenin başarılı olacağı, ortalığı esir almaya çalışan karamsar senaryolardan 

da bellidir. 

Her zaman yerli ve milli düşünceyi kendisine rehber edinmiş Karabük TSO Yönetimi olarak, Karabük halkının 

geleceğine katkı sunmak ve Yüce Türk Milleti’nin menfaatlerini küresel ölçekte muhafaza etmek amacıyla 

yeni bir projeye imza atmanın gururunu yaşamaktayız. Teknopark ve Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi’ni Karabük’e kazandırmanın ardından, Yenice Mobilya Orman Ürünleri İhtisas Or-

ganize Sanayi Bölgesi Projesi’nin başvurusunu da 14 Kasım 2017 tarihi itibariyle yapmış bulunmaktayız. 

Amacımız Karabük’ü tam kapasite olarak ekonomiye kazandırmak ve bu sayede teknoloji odaklı sürdürülebilir, 

kalıcı ve optimum bir iktisadi tablonun oluşumuna katkı sağlamaktır. Bu sayede Karabük’te istihdam artacak, 

yeni iş fırsatları doğacak, halkımızın refah seviyesi yükselecek ve üyelerimize piyasada kalıcılık sağlanacaktır. 

Karabük’ü ulusal, bölgesel ve küresel rekabette daha üst sıralara taşıyabilmek adına yürüttüğümüz bu 

çalışmaların Karabük’e hayırlı olmasını temenni ederken, proje paydaşlarımıza, Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanımız Sayın Faruk Özlü’ye, Karabük Valiliğine ve Karabük Milletvekillerine desteklerinden ötürü ayrıca 

teşekkürlerimizi sunarız. 

AMACIMIZ 
“NİTELİKLİ ENDÜSTRİ 

OLUŞTURMAK “
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“TÜRKIYE’NIN YERLI OTOMOBILI IÇIN 
 IMZALAR ATILDI.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan,03-11-2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye’nin Otomobili Projesi 

Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Törenine" katıldı. Projenin, Türkiye'nin teknolojik dönüşümü için de 

model olacağını belirten Hisarcıklıoğlu, proje kapsamında geliştirilecek teknolojilerin birçok sektörde yeni ürün 

geliştirilmesini tetikleyeceğini kaydetti. Türkiye'nin yerli otomobili yapacak ortak girişim grubunda Zorlu Holding, 

Turkcell, BMC, Kıraça Holding ve Anadolu Grubu bulunmaktadır. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nda 5 ortak 

bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, söz konusu firmaların toplamda 110 bin kişiye istihdam sağladığını, geçen yılki 

cirolarının da 65 milyar liraya yakın olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında, 

Türkiye'nin otomobili için elini taşın altına koyan babayiğitlerin ilan edilecek bu toplantının ülkeye, millete, sektöre ve 

girişim grubunu oluşturan şirketlere hayırlı olmasını diledi. Başbakan Yıldırım, bu önemli projenin otomotiv sektörüne 

ve iş dünyasına yeni bir heyecan getireceğinden endişesinin olmadığını, bu projenin büyüyen, kalkınan, geleceğe 

kararlılıkla yürüyen Türkiye'nin başarılarına yeni bir başarı ekleyeceğini bildirdi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Özlü, bugün atılacak imzaların milli ve yerli sanayiyi daha da ileri taşıyacağını belirterek, "Bu imzalar bizi, dünyanın 

en büyük 10 ekonomisi olma hedefine ve 2023 vizyonumuza bir adım daha yaklaştıracak dedi. Türkiye'nin Otomobili 

Girişim Grubu'nda 5 ortak bulunduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, söz konusu firmaların toplamda 110 bin kişiye istih-

dam sağladığını, geçen yılki cirolarının da 65 milyar liraya yakın olduğunu söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, bugün atılacak imzaların milli ve yerli sanayiyi daha da ileri taşıyacağını 

belirterek, “Bu imzalar bizi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma hedefine ve 2023 vizyonumuza bir adım daha 

yaklaştıracak dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konuşmasında, Türkiye'nin otomobili için elini taşın altına koyan 

babayiğitlerin ilan edilecek bu toplantının ülkeye, millete, sektöre ve girişim grubunu oluşturan şirketlere hayırlı 

olmasını diledi.

Başbakan Yıldırım, bu önemli projenin otomotiv sektörüne ve iş dünyasına yeni bir heyecan getireceğinden 

endişesinin olmadığını, bu projenin büyüyen, kalkınan, geleceğe kararlılıkla yürüyen Türkiye’nin başarılarına yeni 

bir başarı ekleyeceğini bildirdi. 
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay ÖZCAN 25.12.2017 Tarihinde BRTV’de Zafer 

Acar ile gündem programının konuğu oldu.

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYETLERİ 

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 1954 yılından bugüne Karabük’te hizmet vermektedir. 25/12/2017 tarihi itibariyle 

10 farklı meslek grubundan 1616 aktif üyesi bulunmaktadır.

Seçim tarihi 08.06.2013 

Göreve gelme tarihi 02.03.2015 Tuncay ÖZCAN Yönetim Kurulu Başkanı

EĞİTİMLER (2017 YILI ARALIK AYI SONU İTİBARİYLE )

• Üyelerimizin ticari hayatını ve rekabetini geliştirici ve kanunlarla zorunlu tutulan eğitimleri vermek için çalışma 

yaptık.

• Eğitim alanındaki seferberliğimizde bir ilki gerçekleştirdik. TOBB’da düzenlenen Kişisel ve Kurumsal gelişimine 

yönelik eğitimlere 11 personelimiz iştirak etmesini sağladık 

• Bu kapsamda Karabük Üniversitesi,İŞKUR,Halk Eğitim Merkezi,Mesleki Eğitim Merkezi ve TOBB iştiraki olan 

MEYBEM A.Ş. ile Eğitim ve İşbirliği protokolleri imzaladık.

• İlimizdeki girişimciliği geliştirerek yeni işyerlerin açılması ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Girişimcilik 

eğitimlerinde öncü olan odamız dönemimizde 250 kişiye girişimcilik eğitimleri verilmiştir.

Bu amaçla KOSGEB ve İŞKUR ile protokoller imzalanmıştır.

“BAŞKAN ÖZCAN
BRTV’DE ZAFER ACAR İLE 

GÜNDEM PROGRAMI KONUĞU “
• Odamız Yönetim Kurulunun aldığı karar neticesinde Meslek komiteleri faaliyetleri desteklenmektedir. Bu 

amaçla Meslek Komitelerimizin düzenlendiği fuarlar

KATILDIĞIMIZ FUARLAR

• WIN METAL 21.MAKİNE İMALATI VE METAL İŞLEME FUARI 

• MODEF 2016 MOBİLYA DEKORASYON FUARI

• 39.YAPI FUARI

• MAKTEK AVRASYA MAKİNE FUARI

• SAMSUN MOBİLYA DEKORABYON FUARI

• İDEF 13.ÜNCÜ ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİ FUARI

• İNTERMOB 2017 20.ULUSLARARASI FUARI

ÜYELERİMİZİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK FAALİYETLER

• TOBB Nefes Kredisi

• YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ HAKKINDA 

• TOBB YÖNETİM KURULUNA KTSO TARAFINDAN VERİLEN DİLEKÇE ÖNERGE OLARAK KABUL 

EDİLDİ(BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI )

• KTSO’DAN ÜYELERİNE İKİ YENİ HİZMET

 Şirket Anasözleşmeleri Oda Tarafından Onaylanacak 

Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannamelerinin de, 

sicil müdürlükleri tarafından düzenlenebileceğini söyledi. 

 Harçlar Oda’da Tahsil Edilecek 

Ticaret siciliyle ilgili harçların da artık maliye adına oda bünyesinde tahsil edildiğini belirterek, bu uygulamanın 

üyeler tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.
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• ONLİNE E-BELGE VE ONLİNE TAHSİLAT HİZMETİ WEB SİTEMİZ ÜZERİNDEN VERİLMEYE 

BAŞLANDI.

Üyelerimize hızlı, kaliteli hizmet sunabilmek ve ticarette zaman kaybetmemeleri adına internet üzerinden 7X24 

E-Belge verilmeye başlandı.

• K BELGELERİ, SAYISAL TAKOĞRAF (SÜRÜCÜ KARTI)

• ÜYELERİMİZİN HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE YAPILAN EĞİTİMLERİNDE SAYI SINIRLA-

MASI TOBB VE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NEZDİNDE KALDIRILMASI

LOBİCİLİK FAALİYETLERİ

 KARORSAN TEST VE EĞİTİM MERKEZİ

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2015 yılı Güdümlü Proje desteği kapsamında ihalesi 

yapılmış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir. Proje 7 dönümlük arazi içerisinde 4000 M2 inşaat alanına sahip 

olup 8 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Proje bedeli yaklaşık 7 Milyon TL olup 4 Milyon TL Hibedir.

 TOBB TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla 

Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

MADDE 15 – 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“l. Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim 

kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği yapılabilir. Eğitim 

desteğinin tutarı ve kullanımı ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine 

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

TEKNOKENT KURULUMU 

TEKNOKENT BAŞVURU : 11 KASIM 2016

TEKNOKENT TÜZEL KİŞİLİK KAZANDIĞI TARİH:11 EYLÜL 2017

Karabük’ün Merkez ilçesi Kılavuzlar köyünde koordinatları belirlenen saha içerisinde Karabük Üniversitesi 

Teknoloji Geliştirme Merkezi kurulacaktır.

TEKNOPARK’lar, yüksek teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik araştırma faaliyetleri yürüten 

firmaların, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından 

yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline 

dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulunarak, teknolojik yeni-

likler ve ticari kazanımları beraberinde getiren başarı bir model olarak tanımlanıyor.

KARABÜK ESKİPAZAR METAL VE METAL ÜRÜNLERİ İHTİSAS OSB’NİN KURULUŞU VE 

YERLİ OTOMOBİL TALEBİ

RESMİ BAŞVURU TARİHİ :06 NİSAN 2015

TÜZEL KİŞİLİK KAZANDIĞI TARİH :01 NİSAN 2017

YENİCE ORMAN ÜRÜNLERİ İHTİSAS OSB KURULUŞU

YENİCE ORMAN VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHTİSAS OSB KURULU 14 KASIM 2017

 FİLYOS LİMAN PROJESİ

 DIŞ TİCARETİ ARTIRACAK FAALİYETLER

• Romanya ve Köstence Ticaret ve Sanayi Odası Kardeş Oda Protokolü

• Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Protokolü 

• Karabük Üniversite Dış Ticareti Geliştirme Protokolü 

• İhracat Koçluğu Projesi 

• URGE Projesi Başvurusu yapılacak.
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ULUSOYLAR TARIM GIDA SAN.
TİC.LTD ŞTİ 5000 EVLER ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI

SOSYAL AMAÇLI YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 Üreten Eller Projesi

 TOBB, Turkcell İşbirliğinde Geleceği Yazan Kadınlar Projesi

• TOBB, TURKCELL ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle organize edilen Geleceği Yazan Kadınlar 

Projesinde Türkiye Finali 23.10.2017 tarihinde İstanbul CVK Park Bosphorus otelde yapıldı

• Finalde yarışma jürisinde TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell CEO Kaan Terzioğlu,TOBB Genç 

Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı,TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras yer aldı.

• 10 proje içerisinde Karabük İlimiz YUBİVA projesi ile Finalde Türkiye Üçüncüsü, ve Dördüncüsü olarak büyük 

bir başarıya imza attı.

• Yubiva’ projesi ile finalde Türkiye üçüncüsü oldu. Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Meryem Sena Kılıç’ın 

birlikte geliştirdikleri Yubiva adlı proje, 6-12 yaş aralığındaki işitme engelli çocuklara oyun kartları ve artırılmış 

gerçeklik kullanılarak işaret dili eğitimi veriyor.

 TOBB tarafından yürütülen Ramazan Kumanyası ve Öğrenci yardımları

2018 YILINDA YAPILACAK FAALİYETLER

 UR-GE FAALİYETLERİ

Ekonomi Bakanlığının ihracatı geliştirme amaçlı UR-GE projesini 2018 yılı içerisinde Demirçelik Sektöründe 

faaliyet gösteren firmalar için çalışmalarına devam etmekteyiz. 

Aynı zamanda yapacağımız bu çalışma ilimizin ihracatını artırmanın yanında sektörün kümelenmesine 

sağlayacaktır.UR-GE projelerinde yaklaşık 20-25 firmanın bulunduğu bir kümelenmeyi hedeflemekteyiz.Pro-

jemiz Ekonomi Bakanlığı tarafından kabul edildiği taktirde 36 ay sürecek bir dizin faaliyet gerçekleştirilecektir. 

Yaklaşık 3 Milyon Dolar Üst limiti olan projede % 75 hibe desteği mevcuttur.Firmaların ihtiyaç analizinden 

başlayarak eğitim danışmanlık, tanıtım, yurtdışı pazarlama alım heyeti bireysel danışmanlık ve proje işlemlerini 

yürütecektir.

2018 YILINDA ALINACAK EĞİTİMLER

2018 yılında yapılacak bütün eğitimlerin tarihlerine Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Web Sayfası Etkinlik 

takviminden ulaşabilirler .Aynı şekilde online olarak başvuru yapabilecekler

 İş yerinde davranış ve protokol kuralları

 Hitabet Sanatı

 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Güvenlik Organizasyonu ve Personel Güvenliği

 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim

 Müzakere ve İkna Teknikleri

 İnşaatlarda Sağlık Güvenlik Planı Hazırlama Eğitimi

 Çalışma Hayatında Müşteri İlişkileri Yönetimi

 Takım Çalışması

 Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 Yaratıcı Düşünce ve Yeni Fikirler

 Stratejik Düşünce ve Karar Alma Teknikleri

 Etkin Liderlik

 Çok Tehlikeli İşyerlerine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği

 Kaldırma Ekipmanları-Genel Teknik-Bilgilendirme Eğitimi

 Bireysel İş Hukuku

 Basınçlı Kaplarda Testlerin Uygulanması Bilgilendirme Eğitimi
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim ve Meclis Kurulu'nun aldığı karar gereğince meslek komiteleri ve 

meslek gruplarının etkinlikleri desteklenmektedir. 5. ve 8. Meslek gruplarımızın (Mobilya ve Orman ürün-

leri) talebi doğrultusunda 14-18 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul Tüyap’ da düzenlenen İNTERMOB 2017(20. 

Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı), Ağaç İşleme Maki-

nesi 2017 (30.Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı) ve Promatt 2017 (ProMatt 

Yatak İmalatı Yan Sanayi, Ekipman, Ham madde ve Makineleri Özel Bölümü) Fuarı inceleme gezisi başarıyla 

gerçekleştirilmiştir.

Organizasyonumuza Karabük Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 25 firmayı temsilen toplam 30 kişi katılmıştır. 

14-15 Ekim 2017 tarihlerinde iki gün süren fuar organizasyonumuzda mobilya ve orman ürünleri sektöründe son 

gelişmeler ve makine teknolojisi katılımcılar tarafında ilgi ile izlenmiştir. İlimizde büyük bir potansiyeli olan ve 

önümüzdeki günlerde yeni kümelenme çalışmalarımıza katkı sunması amacıyla yapılan organizasyonun sonuçları 

olumlu bir şekilde görülecektir.2018 yılı içerisinde de bu tür fuar organizasyonlarımız meslek komitelerimizin 

talepleri doğrultusunda planlanarak gerçekleştirilecektir.

İNTERMOB 2017 FUARI GERÇEKLEŞTİ

İNTERMOB 2017 FUARI 
GERÇEKLEŞTİ
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Üyelerine Avrupa standartlarında 5 yıldızlı hizmet vermeyi, özel sektörün önünü açmayı ve temel Odacılık 

faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlayan Akreditasyon Sistemi‘nin geliştirme ziyareti 12.12.2017 tarihinde 

bağımsız denetçi kuruluşu olan Türk Loydu Denetçisi Engin Deniz tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında,Karabük Ticaret 

ve Sanayi Odası’nın Rekabet Kurumu Başkanı Prof.Dr. Ömer Torlak’ın katılımlarıyla gerçekleşen Sektörel 

Rekabet Sorunları Konulu Bilgilendirme,Müşterek Meslek Komitesi, Meclis Toplantısı  20.11.2017 tarihinde 

Büyük Kulüp de gerçekleşti.

Rekabet Kurumu Başkanı Prof.Dr Ömer Torlak  nazik  ev sahipliğinden   toplantının düzenlenmesinden dolayı 

memnuniyetlerini ifade ederek Karabük Ticaret ve Sanayi Odasına  teşekkür etti.

Prof.Dr. Ömer Torlak   yaptığı konuşmada “Rekabet Kurumu; 

Anayasa’nın 167.maddesi Devlete;”para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı  ve düzenli 

işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alma ”, “piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğaca tekelleşme 

ve kartelleşmeyi önleme” görev ve sorumluluğunu yüklemiştir.Bu görev doğrultusunda denetimi için hukuki 

altyapıyı oluşturmak üzere Rekabet Kanunu 1994 yılında yürürlüğe girmiştir.Rekabet Kurumu ise 5 Kasım 

1997 tarihinde faaliyet geçmiştir. 

Rekabet Kanunu üç temel alanda yasaklama getirmiştir.

• Rekabet Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar

• Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

• Hakim Durum Yaratan veya Hakim Durumu Güçlendiren Birleşme ve Devralmalar

Rekabet İhlalleri ile ilgili;

• Gelen şikayetleri ve ihbarları gizlilikle değerlendirir.

• Şikayet ve ihbarlar hakkında gerekli incelemeleri yürütür.

• İhlale ilişkin ciddi bulguların halinde, ilgili şirketler hakkında soruşturma açar

AKREDİTASYON SİSTEMİ 
GELİŞTİRME ZİYARETİ 

GERÇEKLEŞTİ
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SEKTÖREL  REKABET 
SORUNLARI KONULU 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
YAPILDI

Rekabet Kurumu Başkanı Prof.Dr. Ömer Torlak’ın katılımlarıyla gerçekleşen Sektörel Rekabet Sorunları Konulu 

Bilgilendirme,Müşterek Meslek Komitesi, Meclis Toplantısı  20.11.2017 tarihinde Büyük Kulüp de gerçekleşti.

Rekabet Kurumu Başkanı Prof.Dr Ömer Torlak  nazik  ev sahipliğinden   toplantının düzenlenmesinden dolayı 

memnuniyetlerini ifade ederek Karabük Ticaret ve Sanayi Odasına  teşekkür etti.

Prof.Dr. Ömer Torlak   yaptığı konuşmada “Rekabet Kurumu; 

Anayasa’nın 167.maddesi Devlete;”para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı  ve düzenli 

işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alma ”, “piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğaca tekelleşme 

ve kartelleşmeyi önleme” görev ve sorumluluğunu yüklemiştir.Bu görev doğrultusunda denetimi için hukuki 

altyapıyı oluşturmak üzere Rekabet Kanunu 1994 yılında yürürlüğe girmiştir.Rekabet Kurumu ise 5 Kasım 1997 

tarihinde faaliyet geçmiştir. 

Rekabet Kanunu üç temel alanda yasaklama getirmiştir.

• Rekabet Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar

• Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

• Hakim Durum Yaratan veya Hakim Durumu Güçlendiren Birleşme ve Devralmalar

Rekabet İhlalleri ile ilgili;

• Gelen şikayetleri ve ihbarları gizlilikle değerlendirir.

• Şikayet ve ihbarlar hakkında gerekli incelemeleri yürütür.

• İhlale ilişkin ciddi bulguların halinde, ilgili şirketler hakkında soruşturma açar

• Soruşturma sonunda bir rekabet  ihlalinin tespit edilmesi, şirketlere idari para cezası verir “ 

Rekabet Kurumu bugüne kadar çok sayıda başvuruyu değerlendirmiş, faaliyetlerine başladığı 1997 yılından 

2015 yılı sonuna kadar toplam 236 soruşturmayı sonuçlandırmıştır.Bu soruşturmalar sonucunda rekabet ihlali 

gerçekleştiren şirketlere toplam 2.5 milyar TL para cezası verilmiştir dedi.”

Toplantı, çözüm önerileri   soru ve cevaplar   tartışıldıktan sonra  sona erdi. 
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İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ın 

katılımları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti.Ödül törenine Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Tuncay ÖZCAN katıldı.

İstihdam seferberliği kapsamında Ocak 2017’den bu yana istihdamlarını en fazla artıran iller, sektörler ve firmalar 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı 

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa camiası olarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, 

"İş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyoruz, cesaretle adım atıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam 

Şurası'nda yaptığı konuşmada şubat ayında başlattıkları istihdam seferberliğine katılan iş dünyasına şükranlarını 

sundu.

Erdoğan, seferberlik kapsamında 2017 yılından şu ana kadar 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmasının 

Türkiye için bir rekor olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin geleceği ile ilgili kriz tellallığı yapanlara vereceğimiz 

en güzel cevap işte bu tür gelişmelerdir. Ülkemizin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 oranında büyümesine dudak 

bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini elbette beklemiyoruz. Sadece gölge 

etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar, vaktimizi boşa harcamasınlar yeter, başka ihsan istemeyiz. Biz milleti-

mizle, iş dünyamızla, esnafımızla, sanatkarımızla, çalışanlarımızla el ele verir Allah'ın izniyle önümüzdeki tüm 

engelleri aşarak hedeflerimize ulaşırız." diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım ise konuşmasında "Yılın üçüncü çeyreğinin büyüme rakamı yüzde 11,1. Dünyada bir 

rekor. Çin'i de Hindistan'ı da geride bırakarak, Türkiye listenin başına yerleşti. 

İSTİHDAM ŞURASI VE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 
ÖDÜL  TÖRENİ CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE 
GERÇEKLEŞTİ 

Türkiye'ye yakışan da budur. Aynı şekilde ihracatta da rekora gidiyoruz. Yıllık bazda aralık ayında 155,5 

milyar dolarlık ihracatı yakaladık. Yıl sonu itibarıyla da bütün dönemlerin rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz" 

ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da, "Son 10 yılda toplam 7 milyon 167 bin kişiye 

istihdam sağladık. Bu nereden bakarsanız bakın, büyük bir başarı hikayesi, Türkiye'nin başarı hikayesidir” 

ifadesini kullandı.

Sarıeroğlu, İstihdam Şurası'nın sonuçlarının ülkeye, millete ve çalışma hayatına yeni bir soluk ve heyecan 

getirmesini dileyerek, zor süreçlerden geçen Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü, daha üretken olmak 

zorunda olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü" imzalandı.
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlaması ile beraber ihtiyaç sahibi ilköğretim 

öğrencilerine, kaban ve ayakkabı yardımı yapıldı. Kaban ve ayakkabılar 06-11-2017 tarihinde 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 öncesinde yardımda bulunarak, eğitimlerine destek ver-

meyi hedeflediklerini bildirdi. Milli eğitim müdürlüğünce merkez ve Yenice, Eskipazar ve Ovacık ilçelerinde 

ilköğretim okullarında tespit edilen 700 öğrenciye kaban ve ayakkabı yardımında bulunduklarını belirten Öz-

can, 35 bin lira tutarındaki yardımın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde ve Karabük TSO 

tarafından gerçekleştiğini ifade etti. Yardımların dağıtılmak üzere Merkez ile Yenice, Eskipazar ve Ovacık ilçeler-

inde bulunan ilköğretim okulu müdürlerine teslim edildiğini açıklayan Özcan, “ Her yıl olduğu gibi bu yılda milli 

eğitim müdürlüğümüzle ortak tespit ettiğimiz okullarda yardım çalışmalarını gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi 700 

öğrenciye kaban ve ayakkabı yardımında bulunarak, eğitimlerine destek olmayı hedefledik. Soğuk kış aylarında 

çocuklarımızın üşümemesini istiyoruz. 

Çocuklar ülkemizin geleceği ve istikbali. Bizde bu reel sektör ve ticaret camiası olarak bu çocuklarımıza destek 

olabiliyorsak buda ziyadesiyle bizi mutlu ediyor. Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran Ticaret ve Sanayi 

Odamız kentimize ekonomik değer ve istihdam oluşturmanın yanında toplumda sosyal işlerede her sene olduğu 

gibi bu senede destek oluyorlar. Okulalrda idaremiz ve öğretmenlerimiz tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 

çocuklarımıza yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Karabük Milli Eğitim Müdürü Ali Köse 

ise, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ve meclis ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
İHTİYAÇ SAHİBİ 

ÖĞRENCİLERE AYAKKABI KABAN 
YARDIMLARI YAPILDI
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Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 3 Kasım tarihinde başlayacak olan Türkiye-Ukrayna Diplomatik İlişkilerinde 

25.Yıl Sempozyumuna katılmak üzere ilimize gelen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Karabük 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Meclis Başkanı Timurçin Saylar,ve meclis üy-

elerini  03.11.2017 tarihinde ziyaret etti.

Söz konusu ziyaret çevresinde Ukrayna’nın ekonomik potansiyeli tanıtmak Ukraynadaki şirketlerin ticari tekli-

flerini sunmak devletin özelleştirme ihalelerine dahil bilgileri istişarelerde bulunmak ilimizin turistlik ve eko-

nomik imkanlarını paylaşmak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere Karabük’e ilk defa geldiğini belirten 

Ukrayna Büyükelçisi Türkiye ve Ukrayna arasında geçmişten bu yana kendini gösteren stratejik ortaklık boyu-

tunun yanında bölgesel işbirliği için de adımlar atılması gerektiği yönünde ifadeler verdi. Büyükelçi söz konusu 

işbirliğin gelişmesi için ise Ukrayna’nın elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 

dile getirerek Türkiye-Ukrayna arasında yapılan ticaret ve yatırımlardan bahsetti.Önümüzdeki süreç içerisinde 

Ukrayna’nın liman kentlerinden biri olan Odesa’nın Ticaret Odası ile işbirliği için gereken çalışmaların ve 

araştırmaların başlatıldığını söyledi.

Ziyaret sonrasında karşılıklı hediye takdim edildi.

UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİ SYBIHA’DAN KTSO ZİYARETİ 
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sayın Mustafa 

Aynacı, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-

tim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan’ı 02.10.2017 

tarihinde makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan 

nazik ziyaret ve hoş sohbetlerinden teşekkür etti.

Karabük Ovacıklılar Derneği Başkanı Mehm-

et Deligöz, Eskipazarlılar Derneği Başkanı 

Mithat Yurt, Karabük Üniversite Yaptırma 

Yaşatma ve Turizmi Geliştirme Derneği 

(KARÜNDER) Başkanı Erkan Börekçi 

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Tuncay Özcan'ı makamında 

ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Turkcell ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilen, 

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen Geleceği Yazan Kadınlar projesi il finalleri 23.09.2017 

tarihinde Karabük Öğretmenevinde  gerçekleşmişti.

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden 7 grupta toplam 12 yazılımcı yaklaşık 4 ay süren 

çalışmaları sonucunda gerçekleştirdikleri Android tabanlı projelerini juriye sundu.Yapılan puanlamalar sonucu 

birinci olan 2 grup kamuoyuna açıklandı.

Finalist olan 2 grubun temsilcileri ve eğitmeni Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 

Özcan’ı 04.10.2017 tarihinde makamında ziyaret etti. TOBB Karabük Kadın Girişimciler İcra Komitesi Kurulu 

Başkanı Nuray ALPBOĞA ziyarette yer aldı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay ÖZCAN ,“Türkiye genelinde 18 ilde yürütül-

en projenin ev sahipliğini yapmaktan memnuniyet duyduklarını da belirterek Geleceği Yazan Kadınlar projesinde 

Karabük’ü temsil edecek projelerin başarılı olması temennisinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti be-

lirterek birinci olan gruplara hediyeleri takdim edildi32 33



34


