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   Günümüz koşullarında nitelikli işgücü ve dolayısıyla insan kaynağı ülkelerin en 
değerli hazinesidir. Zira tüm dünyada mücadele öncelikle kalem üzerinden ver-
ilmektedir. Bu noktada eğitim, toplumsal ve ekonomik başarının sağlanmasında 
anahtar faktörlerden biri olarak kabul görmektedir. Küresel ekonomiyle beraber 
hareket eden küresel rekabet ortamında insan kaynağına duyulan ihtiyaç ciddi 
bir dinamizm gerektirmektedir. Bu nedenle gelişen hayat şartlarına ayak uy-
durabilmek ancak eğitimle mümkündür. Son yüzyılda yaşanan büyük değişim 
bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklara yeni boyutlar kazandırmıştır. Teknolojik il-
erlemeler sayesinde her türlü bilgiye anında ve hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. 
Dolayısıyla bu imkânlardan istifade ederek, bunları üyelerimizin hizmetine sun-
mak durumundayız. 

   Amacımız üyelerimizin rekabet güçlerini artırarak onların gelecekte yer almasını 
sağlamaktır. Bunun yanı sıra, üyelerimize katkı sağlayacak, bilgi ve beceri düzeyi 
yüksek, nitelikli işgücü sağlamaya gayret etmekteyiz. Bu minvalde genç nüfu-
sun istihdam olanaklarını artırmayı ve girişimci nesillerin ortaya çıkmasına katkı 
sağlamayı başlı başına bir vazife olarak görmekteyiz

    Bu süreçte Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak bize düşen Türkiye’nin 
büyük bir titizlikle yürüttüğü bu projelere öncelikle omuz vermek ve sonrasında 
da Karabük adına pay almaya çalışmaktır. Bu çerçevede Karabük’ün ekonomik ve 
teknolojik çehresini değiştirecek yatırım projelerine destek olmak ve onların za-
man kaybetmeksizin hayata geçirilmesine katkı sunmak temel ilkemizdir. Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu bilinç doğrultusunda hareket edeceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın. 

    Yeter ki Türkiye kazansın, Karabük kazansın.

BAŞKAN’DAN

Mehmet MESCİER

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

TOBB AB Uyum Komisyon Üyesi

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
bizlere düşen en önemli görev ve sorumluluk; 

“Karabük iş dünyasının rekabetçi yapısını güçlen-
direcek sağlam projeler üretmek ve bu projelere 
azami ölçüde katkıda ve uluslararası işbirliklerimizi 
geliştirmek mecburiyetindeyiz“
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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME 
BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ KURULDU

    Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketinin kuruluş 
işlemleri tüm kurucu ortaklarının kanuni temsilcilerinin katılımı ile 17.07.2018 tarihinde 
Karabük Üniversitesi Rektörlük Binası Senato Salonunda yapıldı.

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri 
Kurulma törenine Karabük Valisi Kemal ÇEBER, 
Karabük Belediye Başkanı Rafet VERGİLİ, Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet MESCİER Karabük Üniversitesi Rek-
törü Prof .Dr. Refik POLAT, KARDEMİR AŞ. Genel 
Müdürü Ercüment Ünal ve şirkette ortaklığı bu-
lunan sanayi kuruluşu temsilcileri katıldı.
İmza töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, "Bi-
zim her zaman söylediğimiz bir şey var; bizim 
sanayide olduğu gibi üniversitede de düzey 
atlamamız lazım. Teknokent'in bu sıçramayı 
gerçekleştireceğini inanıyorum. Şehir ve Üni-
versitenin birlikteliği çok önemlidir. Şehir 
ile üniversitenin bütünleştiğini görüyoruz. 
Karabük'te Teknokent'in kurulması çok güzel 
bir adım. Çok güzel bir fikir aynı zamanda bu 
adımın atılmasında ve bu süreçte emeğe geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün burada 
konuştuğumuz konuların bir kaç yıl sonra adım 
adım gerçekleştiğini göreceğiz. Buradan bizim 
mezunlarımızdan, hocalarımızdan ve dışarıdan 
gelenlerden birçok insanın patentler aldığına, 
çok önemli gelişmelere imza attığına hep be-
raber tanık olacağız. Ayrıca bugün kurulan bu 
şirketin KARDEMİR'e, ilimize ve ticaretimize çok 
faydası olacak." diye konuştu.
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Refik 
Polat,”Teknokentler Üniversiteler ve şehirler 
için çok önemlidir.Demirçelik kenti olan bu 
şehirde Teknokentin olmaması büyük bir eksik-
likti. Güzel işler ve patentler çıkacak, Üniver-
site sanayi işbirliği bizi mutlu ediyor. Hepinize 
katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” 
dedi

 Karabük Üniversitesinin mevcut durumu ile 
bilgiler verdi.
Teknokent’in AR-GE faaliyetinde bulunacak 
girişimcilere sağlayacağı avantajlar ise;

• Yazılım geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerinden 
elde edilen kazançlar 31 Aralık 2023 tarihine 
kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
• TGB içinde üretilen uygulama yazılımlarının 
satışı 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’den 
muaftır. Bunlara sistem yönetimi, veri yönet-
imi, iş uygulamaları, farklı iş  sektörleri, inter-
net, mobil telefonlar ve askeri komuta kontrol 
sistemlerinde kullanılan yazılımlar dâhildir.
• Bölgede çalışan, Ar-Ge ve destek personelinin 
bu görevleri ile ilgili ücretleri 31 Aralık 2023 
tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır.
• İşletmeler, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları 
Ar-Ge projeleri sonucu elde ettikleri teknolojik 
ürünün üretilmesi için gerekli yatırımı, yönetici 
şirketin uygun bulması ve Bakanlığın izin ver-
mesi şartıyla bölge içerisinde yapabilirler.
• 12.2024 tarihine kadar beş yıl boyunca SGK 
primi işveren payının %50’si devlet tarafından 
karşılanmaktadır.
 
Tören, imzaların atılması ve toplu fotoğraf 
çekilmesinin ardından son buldu.
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MESCİER, AB Uyum Komisyonu 
Toplantısı’na katıldı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet MESCİER,Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 
üyelik müzakerelerinin iş dünyasını ilgilendiren konularını takip etmek amacıyla kurulan TOBB AB Uyum 
Komisyonu görevine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 74.Genel Kurulu’nda seçilmişti.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier,TOBB İkiz Kuleler de 17.09.2018 
tarihinde gerçekleşen AB Uyum Komisyonu Toplantısına katıldı.Toplantıda Oda/Borsa üyelerinin karşılaştığı 
sorunlara ilişkin çözüm önerileri için yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüşüldü.Toplantıya TOBB Başkan 
Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu ve kurul üyeleri katıldı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ve İŞKUR arasında 
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği proto-
kolü  imzalandı.  

İşsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması ve 
özellikle imalat sektörünün ara eleman ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla Karabük Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet MESCİER  
ile  Çalışma ve İş Kurumu  İl Müdürü Coşkun GÜVEN 
arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği 
Projesi (MEGİP) Protokolü imzalandı. 

İşbirliği Protokolü imza programında konu ile ilgili 
bilgi veren Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı  Mehmet MESCİER , işgücü 
piyasası üzerindeki etkisini her geçen gün artıran 
İŞKUR ile yapılan protokolle işyerlerinin nitelikli ele-
man yetiştirmesine yönelik programları ortak yürüt-
eceklerini, 

Kamu Sanayi işbirliği çalışmalarının önümüzdeki 
süreçte de devam edeceğini vurguladı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun GÜVEN 
ise, “Geçerli Bir Meslek, Güvenli Bir Gelecek”  
sloganı ile protokol kapsamında, işsizlerimize 
yönelik hem mesleki eğitim ve beceri geliştirme 
çalışmalarının yapılacağını, hem de işverenlerimizin 
teşvik ve desteklerden yararlandırılmalarına yöne-
lik bilgi paylaşımlarının yapılacağını belirterek, 
istihdamın artırılmasına yönelik aktif işgücü eğitim 
programlarının da sürdürmeye devam edeceklerini 
belirtti.
 İşbirliği protokolü kapsamında , işverenlerimiz 
işyerlerinde katılımcılara teorik ve pratik eğitimler 
verecek, kişilerin daha kolay iş bulmalarına yardımcı 
olunacak ve işverenlerimizin de istedikleri ara ele-
man ihtiyaçları karşılanacaktır.

Amaç:Nitelikli işgücü yetiştirmek
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet MESCİER, son dönemlerde eko-
nomi de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan MESCİER yaptığı açıklamada;

Türkiye Ekonomisi’nin sağlam temellere dayandığını, bu zorlu süreçten güçlenerek çıkacağını be-
lirtti. Küresel ve yerel gelişmelere bağlı olarak son dönemlerde artan döviz kuru fiyatlarının ülke-
miz ekonomisini hedef aldığını belirten Başkan Mescier, Türkiye ekonomisi güçlü şekilde devam 
edeceğini belirtti.

Bunun için ülke olarak  rekabet gücü yüksek,AR-Ge ve inovasyon çalışmalarına ağırlık veren,katma 
değeri yüksek ürünler ile yeni pazarlara girerek ihracat kapasitemizi artırmayı hedeflemeliyiz.

Döviz borcu olmayanların döviz alarak rant elde etmeye çalışmaması gerekir. Bu durum ülke eko-
nomisi üzerine olumsuz etki etmektedir. 

Devletimizin uygulamış olduğu döviz politikasına herkesin destek vermesi gerekmekte ve yastık 
altında duran dovizlerin TL’ye çevrilmesi ile dövizin düşmesinde çok etkili olacağını göreceğiz. 
Yaşanan gelişmeleri takip etmeli, tedbirlerimizi almalıyız hiçbir olumsuz siyasi gelişme moti-
vasyonumuzu bozmamalıdır.

El ele vererek, çok çalışmaktan ve üretmekten taviz vermeden ülkemizin kalkınması için 
var gücümüzle çalışarak tüm ekonomik saldırılara karşı devletimizin yanındayız” dedi

SON DÖNEMLERDE YAŞANAN EKONOMİK SIKINTILARLA 
İLGİLİ BAŞKAN MESCİER’İN AÇIKLAMALARI
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nın, ISO 
9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 10002 
Müşteri Memnuniyet Sistemi belgelendirme 
denetimi, 03.09.2018 tarihinde Türk Loydu  
bağımsız denetçi si Ali Güneş  ve Ayşe Nur 
Atay tarafından gerçekleştirildi.
TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında yer 
alan ISO 9001:2015 yeni versiyonu deneti-
minde;
Üst düzey liderlik, risk ve fırsatlar yasal 
şartlar, teknoloji sosyal-kültürel-şartlar 
kuruluşun kültürü,bilgisi, performansı gibi 
hususlar dokümantasyon ve uygulama 
açısından uygunluğu incelendi.
Ayrıca ilk defa belgelendirme başvurusu 
yapmış olduğumuz ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyeti Yönetim Sistemi ile üyelerimiz 
ve tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi 
geliştirmeyi amaç edindik.Bu kapsamda 
yapılan denetimde  sistemin gereklilikleri ve 
dokümantasyon uygunluğu incelendi.
Denetim sonucunda Türk Loydu bağımsız 
denetmeni Güneş,  ”ISO 9001: 2015 Kalite 
Yönetim Sistemi Belgelendirme tetkikinde,  
standarda uygun sistemin kurulduğu ve iste-
nilen düzeye geldiği görülmüş olup Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odası belge almaya hak 
kazanmıştır’ dedi.

Türk Loydu Denetçisi Ayşenur Atay ise, 
"ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi Belgelendirme tetkikinde Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın standarda uygun 
sistemi kurduğu ve istenilen düzeye geldiği 
görülmüş olup belge almaya hak kazandığını 
söyledi”.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehm-
et Mescier;
Göreve geldiğimiz  günden bu yana Odamız 
ve üyelerimizin  gelişmesine yönelik eğitimler 
ve Kalite Sistemlerine önem vererek 
geliştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı amaç 
edindik.Bu kapsamda gerçekleşen denetim 
sonucunda belge almaya hak kazandığımız 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve 
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sistemi ile 
üyelerimize ve paydaşlarımıza  verdiğimiz 
hizmet kalitesi daha da artacaktır. Bu süreç 
içerisinde sistemin kurulmasından bel-
gelendirme sistemine kadar geçen süreçte  
emeği  geçen ve katkıda bulunan  tüm Oda 
Meclisimize, Yönetim Kurulumuza, Meslek 
Komitelerimize ve personellerimize teşekkür 
ediyor  hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

TSO ISO 9001:2015 VE 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYET 
SİSTEMİ BELGELERİNİ ALMAYA HAK KAZANDI
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde 
“Birlikte Kazanacağız” sloganıyla Nefes 
Kredisinin devamı niteliğinde olan  KOBİ 
Destek Kredisi ,protokol imzalayan bankalar 
tarafından verilmeye başlandı.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak bilindiği 
üzere Nefes Kredisi kapsamında 13 Milyon 
TL kaynak daha önceki projede üyelerimize 
kullandırılmıştı bu gün ismi KOBİ Destek 
Kredisi olan projede oda imkanları ve TOBB 
destekleriyle 4 Milyon TL kaynak üyelerimize 
bankacılık mevzuatı çerçevesinde protokolde-
ki  bankalar  aracılığıyla kullandırılacak.
 KOBİ Destek Kredisi hakkında Karabük Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Mescier’in yaptığı açıklamada;

“Her şartta üyelerimizin uygun finansman 
kaynaklarına ulaşması,Ülke ve Karabük eko-
nomisinin büyümesi ve gelişmesi amacıyla 
çalışan Odamız ve TOBB, kaynaklarını 
harekete geçirdi. Bu gün itibariyle üy-
elerimiz odamızdan alacakları üyelik belgesi 
ile protokole imza atan 6 banka şubesine 
başvurabilecekler.

KOBİ Destek Kredisi faizi aylık yüzde 1.85 
olacak. Yani yıllık faiz yüzde 22 olacak. Bir 
üyemiz azami 200 bin lira kredi kullana-
bilecek. Ve kredi 6 ay anapara ödemesiz, 
sonrasında 12 eşit taksitli toplam 18 ay 
olacak. Kredinin yüzde 85’i Hazine destekli 
KGF kefaleti kapsamında olacak. Kredinin 
kullandırılması bu 6 bankanın mevzuatları 
çerçevesinde gerçekleşecek.KOBİ Destek Kre-
disinde üyelerimiz protokolü imzalayan Ziraat 
Bankası,Halk Bankası,Vakıfbank,İşBankası,Ya
pı Kredi Bankası ve Garanti Bankası Karabük 
Şubelerine başvuruda bulunabilecek.Kredi 
Garanti Fonu’da kredilerde üyelerimize kefalet 
desteği sağlayacak. Bu proje ülkemiz eko-
nomisine sağlayacağı katkının yanı sıra  zor 
zamanlarda insanlarımızın ve kurumlarımızın 
birlik ve  beraberliğini göstermesi açısından 
da önem arz etmektedir.   
Bu vesileyle KOBİ Destek Kredisinin her 
aşamasında katkısı olan kurum ve kuruluşlara 
teşekkür ediyor sağlanan kaynağın Ülkemize, 
İlimize ve Üyelerimize hayırlı olmasını diliyo-
rum” ded

KOBİ DESTEK KREDİSİ BAŞLADI



ODAMIZDAN HABERLER

www.karabuktso.org.tr 19 Temmuz-Ağustos-Eyül 2018 

ODAMIZDAN HABERLER

www.karabuktso.org.tr18Temmuz-Ağustos-Eylül 2018

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet MESCİER, Meclis Başkanı Hüsnü 
Salih YILMAZ, Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte 02.08.2018 tarihinde  TBMM’de Karabük 
Milletvekilleri ile bir araya gelerek Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının  gündemindeki konular 
hakkında fikir alışverişinde bulundular.TBMM’de yapılan toplantıda, Karabük TSO’nun yeni hizmet  
binası, Eskipazar Metal İhtisas OSB, ihracat yapan firmalara ve yurt dışında faaliyet gösteren müt-
eahhit firmalara ve diğer yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, 
bu çerçevede Karabük’te Türk Eximbank’ın kurulması ve Gümrük Müdürlüğüne yeni hizmet binası 
yapılmak  başta olmak üzere Karabük TSO’nun yakından takip ettiği konular ele alındı. 

Başkan Mescier toplantı ve gerçekleşen ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada,“ Karabük TSO’nun 
gündeminde yer alan konuları görüşmek maksadıyla Karabük TSO Meclisi ve Yönetim Kurulu olarak 
Karabük Milletvekillerine ziyarette bulunarak, gündemimizde yer alan konuları kendilerine ilettik. 
Kıymetli Vekillerimizle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bizlere gösterdikleri nezaketten dolayı 
kendilerine bir kez daha Karabük TSO adına teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi. 
Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal ise Karabük TSO Yönetim Kurulu’na ve Meclisi’ne 
ziyaret dolayısıyla teşekkür ettikten sonra yaptıkları açıklamada,” Karabük’ün vekilleri olarak önce-
likli hedefimiz ilimizin potansiyellerini hayata geçirecek projelere azami destekte bulunmaktır. Bu 
çerçevede Karabük’te nitelikli bir endüstri ortaya çıkması için ekonomik ve teknolojik altyapı projel-
erine ihtiyaç vardır. Karabük TSO bünyesinde yürütülen projeler Karabük için çok elzemdir. Biz bu 
projelerin hayata geçmesi için elimizden geleni ardına koymayacağız” şeklinde sözlere yer verdiler.
Ziyaret anısına milletvekillerimize hediye takdim edildi.

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASININ TBMM ZİYARETİ
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Karadeniz Bölge Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, TOBB İkiz 
Kuleler’de yapıldı. Toplantıya Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet MESCİER katıldı. 
Toplantı da TOBB’un çalışmaları ve Türkiye ekonomisine ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantı da TOBB’un çalışmaları ve Türkiye ekonomisine ilişkin sunumlar yapıldı.
KARADENİZ BÖLGESİ ODA/BORSA BAŞKANLARI TOBB’DA BULUŞTU
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası,KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen Uygulamalı girişimcilik eğitimi KTSO 
Meclis toplantı salonunda 13.08.2018 tarihinde başladı.4 gün boyunca sürecek eğitime 30 kişi katılacak 
olup eğitim sonunda Girişimciler KOSGEB’in 150.000 TL tutarında Girişimcilik desteklerinden yeni bir iş 
kurma durumunda yararlanacaktır

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (ÇASGEM) işbirliği 
ile 19.09.2018Çarşamba günü düzenlenen ‘’Yaratıcı Düşünce ve Yeni Fikirler’’ konulu eğitim Karabük İl 
Özel İdaresi Meclis Toplantı salonunda,30 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

ÇASGEM eğitim uzmanı Onur ERDOĞAN tarafından verilen eğitimde; 

-Yaratıcı düşünme ve yeni fikirler geliştirmenin önemi,

-Yaratıcı düşünme ve yeni fikirler geliştirme teknik ve süreçleri,

-Yaratıcı düşünme ve yeni fikirler geliştirme teknik ve süreçlerinin uygulanması

-Güncel ve tarihi örneklerle yaratıcı ve yeni fikirler

-Tersini düşünme ve SCAMPER tekniği,

• Girişimcilik Eğitimi
• Yaratıcı Düşünce ve Yeni Fikirler Eğitimi

EĞİTİMLER
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ZİYARETLER

     Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım, Deftardar Osman Koçaş 10.07.2018 tarihinde  
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, Meclis Başkanı 
Salih Yılmaz ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri de  ziyaret etti. 

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım, Deftar-
dar Osman Koçaş 10.07.2018 tarihinde  Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odası  Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Mescier, Meclis Başkanı Salih Yılmaz ile 
yönetim kurulu ve meclis üyeleri de  ziyaret etti. 
Ziyarette, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı 
Bozbıyık, 7143 Sayılı Kanun kapsamında 
başvuruların 31 Temmuz’da sona ereceğini be-
lirterek, Kanun kapsamında vatandaşların SGK, 
vergi ve trafik cezalarının yapılandırabileceğini 
borçlarını 6, 9, 12 ve 18 taksite kadar yapıldığını, 
peşin ödemek isteyen vatandaşlara da çok ca-
zip imkanlar sunarak, vergi cezaları ve gecikme 
zamlarının tamamı silindiğini kaydetti.
7143 sayılı kanunun daha önce yapılan 6136 
sayılı yapılandırma kanunun devamı halinde 
olduğunu kaydeden Bozbıyık, "Bu kanun ilave 
imkanlar sunan ve bence tarihi fırsatlar sunan 
bir kanun. O yüzden inşallah faydalanma ihti-
mali olan bütün mükelleflerimize çağrıda bulun-
mak istiyorum. Ama bu kanundan faydalanmak 
istersen önce vergi alacaklarında aslın kendisi 
kalıyor. O kanun alacağı olduğu için orada indirim 
söz konusu değil. Ama vergi alacağının üzerine 
yürüttüğümüz bir takım genel alacak dediğimiz 
gecikme zammı gecikme faizi orada bir kolaylık 
getiriyoruz. 

Onu artık yurt dışı üretici fiyat endeksine göre 
yeniden bir hesaplamaya tabi tutuyoruz. Bu 
kapsamda bir hesaplama yapıyoruz ve tekrar 
borcu yeniden yapılandırıyoruz. Ödemeler Ey-
lül ayına kadar yapılması gerekiyor. Temmuz 
ayına kadar da başvuruları yapmamız lazım 
bu alacaklar için. Şimdi hali hazırda devam 
eden yapılandırmalar var. 6736 sayılı kanun 
ile 7020 sayılı kanun 2 tane yapılandırma 
kanunu çıkartmıştık. O kapsamda ödemelerin-
iz devam ediyor olabilir taksitleriniz mevcut 
kanunda getirmiş olduğumuz peşin ödemedeki 
Yİ-ÜFE’deki yüzde 90’lık indirim aynı şekilde 
diğer kanunlardan bu tarafa geçmek isteyen-
lere bir hak. Eğer devam eden borcunuz var 
yapılandırılmış borcunuz var. Henüz ihlal bir du-
rumda değilsiniz taksitleriniz devam ediyor. Ama 
güzel kanun ben yüzde 90 indirimden yararlan-
mak istiyorum diyorsunuz geliyorsunuz dilekçe 
veriyorsunuz. Hali hazırda ana borcu ne kadarı 
kaldı bir de Yİ-ÜFE ne kadar kaldıysa onun yüz-
de 90’ını siliyoruz. Ana parayla bunu kapatma 
şansınız var. Yeni kanunda sunduğumuz yeni 
imkan devam eden kanunlar içinde geçerli" dedi.

Buradaki avantaj daha fazla"
Bozbıyık, "Devletle bir itilafımız olabilir zaman zaman kanunları yanlış yorumlamaktan ola-
biliyor. İki tarafından bilgisinden kaynaklanan sebeplerle bir takım itilaflar olabiliyor. Bir 
takım cezalar gönderiyoruz sizlere, vatandaş hakkınız olarak dava konusu yapabiliyorsunuz. 
Hali hazırda devam eden itilaflar konusunda da eğer istenirse bu kanunun getirdiği avan-
tajdan faydalanarak iki tarafta itilaftan kurtulma şansı var. Buradaki avantaj daha fazla. 
İhtilafın derecesine göre vergi aslının yüzde 50’sini ödemekle ilk derece mahkemesinde 
ihtilaf yeni başlamışsa vergi aslının yüzde 50’sini ödeyerekten geri kalan yüzde 50 indir-
imden asıldan diğer asla bağlı cezalardan ve gecikme faizlerinden kurtulma imkanımız var. 
Para kazanmışızdır değişik sahihlerle farklı yerlerde kayıtlı tutuyor olabiliriz paramızı. Yurt 
dışında olabilir. Bunları eğer milli ekonomiye kazandırmak istersek 31 Temmuz’a kadar 
başvurmak şartıyla vergisiz ya da Kasım ayının sonuna kadar yüzde 2 vergi ödeyerekten 
varlık başvuru yapmak mümkün” ifadesini kullandı.
"31 Temmuz’a kadar başvuru yapınız"
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Matrah arttırma etkinliği bu sefer diğer kanun-
larda farklı özel düzenleme geldiğini de belirten 
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, 
"Birincisi ödeme şartı bu kapsamda matrahta 
bulunan kişiler vergileri ödemek şartıyla vergi 
incelemesine tabi tutulamazlar. İkincisi ise bel-
li mükellef gruplarının matrah artırımı yapma 
kapsamında çıkan kişiler; bunlar terör suçuy-
la hüküm giymiş kişiler vardır, bunlar matrah 
artırımından faydalanamazlar. Milli Güvenlik 
Kurulu tarafından Milli Güvenlik tehdidi olarak 
algılanan bir takım terör örgütleri irtibatta 
olduğu gerekçesiyle adli Kolluk Kuvvetleri ya da 
mahkemeler tarafından haklarında vergi ince-
lemesi istenen var bunlar faydalanamazlar. Ya 
da bu kapsamda olup suç delillerinin aklanması 
kapsamında bu kapsamda herhangi bir inceleme 
devam eden varsa onlarda bu şeyden faydala-
namazlar. Kanuna ne zaman başvurabiliriz; genel 
olarak da kanun matrah artırımı yükümlüleri için 
Ağustos ayına kadar, varlık bağışı için kasım ayı 
sonuna kadar, diğer maddeler için 31 temmuza 
kadar başvuru yapmamız gerekiyor. Başvuruyu 
elektronik ortamda yapabiliriz. Hiç bize gelme-
yin. Tarihi mahiyette bir fırsat. İnşallah azami 
düzeyde faydalanırız. Hem devlet olarak hem 
vatandaş olarak kafamızdaki problemleri pürü-
zleri ortadan kaldırıp herkes işine odaklanmış 
olur. Sizler ticaretinize bakarsınız. Bizler de yeni 
dönemde vergimizi toplayaraktan yolumuza de-
vam etmiş oluruz inşallah” diye konuştu.

"Vergi toplamak kolay bir iş değil keyifli bir iş 
değil”
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet 
Mecsier’in işini düzgün yapan ile yapmayanların 
matrah artırımında faydalandığını ancak düzgün 
iş yapanın daha farklı şekilde ödüllendirilmesi 
gerektiğini ifade etmesi üzerine Bozbıyık, şunları 
söyledi:
"Kanun çalışması var. İnşallah yeni bakanımızla 
beraber meclisimize getireceğiz. Orada mükellef 
haklarıyla ilgili özel bir bölüm var. Şu ana kadar 
bunlar hiç işlenmemişti. Bu çalışmalar esnasında 
ben bu talepleri yeni dönemde ele alacağız. 
Dünyanın en zor işini yapıyoruz biz. İnanın ver-
gi toplamak kolay bir iş değil keyifli bir iş değil. 
Ticaret yapıyorsunuz. Riski siz alıyorsunuz ser-
maye sizde insanların geçimini sağlıyorsunuz. 
Yumurta küfesi sırtınızda biz geliyoruz onun 
üzerinden belli dönemlerde 5-6 yumurta alıyoruz 
devlet adına. Kolay iş değil Allah yardımcınız ol-
sun.”
Ziyaret karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu.
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İlimiz Vali Yardımcıları, Barboros BARAN, Abdulhalim CAN, Numan Tahir ŞİMŞEK Eflani Kaymakamı 
Sinan AŞCI, Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih DEMİREL, Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid DOĞU 
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet MESCİER’i makamında hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz da yer aldı.Sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde 
gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile  getiren Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
MESCİER, nazik ziyareti teşekkür etti

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet MESCİER’i makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Meclis Başkanı Hüsnü Salih Yılmaz da yer aldı.Sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde 
gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile  getiren Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
MESCİER, nazik ziyareti teşekkür etti
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet MESCİER,2017 yılı 
Araştırmasına göre Türkiye'nin ilk 500 büyük  
sanayi kuruluşları arasında 24.en büyük 
sanayi kuruluşu olan Kardemir A.Ş’nin almış 
olduğu yeni satış politikası kararı  ile ilgili 
açıklamalarda bulundu.

Başkan MESCİER yayımladığı mesajında;

"Yıllık 3 milyon ton üretim kapasitesi olan Kar-
demir Anonim Şirketi'nin, 2018 yılı öncesinde 
uygulamış olduğu satış politikasında Kardemir 
üretim miktarının yüzde 40’ı alım taahhütü 
vermek şartı ile öncelikli mal alım hakkı olarak 
hisse sahiplerine tanınmaktaydı.Bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinin daha etkin bir rol 
alması ve Sayın Ömer Faruk Öz’ün Yönetim Ku-
rulu Başkanı olmasıyla beraber 2018 yılında 
bu yüzde 40’lık öncelikli mal alım oranı yüzde 
30'a düşürülmüştü.Bu sayede Karabük tüccar 
ve sanayicisinin Kardemirden mal alabilme 
imkânı bir nebzede olsa da artmıştı.

Kardemir Anonim Şirketi 2018 yılı ilk yarısında, 
özelleştiği 1995 yılından bugüne kadarki 
en yüksek karlılığı elde etti.Satış gelirleri bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 37 artış 
gösterdi. Bu başarıda pay sahibi olan başta  
Sayın Ömer Faruk ÖZ ve tüm yönetim kurulu 
üyelerini tebrik ediyorum.

Son olarak yapılan bir duyuru ile son günlerde 
bankacılık sektöründeki finansman ve temi-
nat mektubu masraflarının aşırı yükselme-
si göz önünde bulundurularak tüm hisse-
dar müşterilerinin finansman masraflarının 
düşürülebilmesi için teminat mektubu yer-
ine hisse senedi rehin verilebileceklerini tüm 
müşteriler   ile paylaşmıştı.
Bu uygulama hisse sahibi olan Kar-
demir müşterilerinin yararınadır. Kardemir 
müşterilerinin  hisse senedi alımına yön-
lendirilmesi açısından yerinde bir uygulamadır.
Bu uygulama büyük ya da küçük tüm hisse-
dar müşterilerin faydasına olacak, finans-
man maliyetlerine bir katkıda bulunacak bir 
uygulamadır”dedi.

BAŞKAN MESCİER KARDEMİR SATIŞ POLİTİKASINDA 
DEĞİŞİKLİĞİ DEĞERLENDİRDİ

Kardemir Anonim Şirketi 2018 yılı ilk yarısında, özelleştiği 1995 yılından bugüne kadarki 
en yüksek karlılığı elde etti.Satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 37 artış 
gösterdi. Bu başarıda pay sahibi olan başta  Sayın Ömer Faruk ÖZ ve tüm yönetim kurulu 
üyelerini tebrik ediyorum.
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