
TOBB İLE İLGİLİ FAALİYETLER
2015 YILI 2016 YILI 2017 YILI 2018 YILI

12.02.2015- TOBB AKREDİTASYON EĞİTİMİ
15.01.2016- 81 İLİN TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER 
BAŞ KANLARI TOPLANTISI 07.02.2017- TOBB TÜRKİYE EKONOMİK ŞURASI

27.02.2018- ODA GENEL SEKRETERLERİ BİLGİLENDİRME 
SEMİNERİ

26.02.2015- STRATEJİK PLAN EĞİTİMİ
04.02.2016- KARABÜK TSO AKREDİTASYON TÜRKİYE 
1. Si OLDU

15.06.2017-TOBB DAİRE BAŞKANI HAŞAN ERBAYTN ODA 
ZİYARETİ

02.03.2018- SANAYİ KENTİ KARABÜKÜN EKONOMİK 
GELECEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI

03.09.2015- B20 ZİRVESİNE KATILIM 18.02.2016-TERÖRÜ LANEIİYORUZ
07.07.2017-T06B BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLUNDAN KTSO 
BAŞKANINA TAM DESTEK

11.03.2018- TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜKLERİ 3. 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

12.09.2015- DENETİMLER ÖNCESİ AKREDİTASYON 
EĞİTİMİ 11.05.2016- TOBB 72. GENEL KURUL TOPLANTISI 29.09.2017-TO6B ODA-BORSA İSTİŞARE TOPLANTISI

22.03.2018- SİGORTA ACENTELERİ DELEGELERİ 
TOPLANTISI

15.12.2015- İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE YARDIM
04.08.2016-TOBB ODA/BORSA CAMİASI DEMOKRASİ 
İÇİN BİRARADA 23.10.2017- GELECEĞİ YAZAN KADINLAR PROJESİ 15.05.2018- TOBB 74. GENEL KURUL

24.08.2016-TOBB TEKNİK BİLİMLER MYO PROTOKOLÜ 11.07.2017 - DESTAN YÜREKLE YAZILIR 25.05.2018- TOBB AB UYUM KOMİSYONU TOPLANTISI
16.12.2016-TOBB NEFES KREDİSİ İÇİN BASIN 
AÇIKLAMASI

TARAFINDAN VERİLEN DİLEKÇE ÖNERGE OLARAK KABUL 
EDİLDİ.

17.07.2018-TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAKAN 
PEKCANA ZİYARET
12.08.2018- KARADENİZ BÖLGESİ ODA BAŞ KANLARI 
TOPLANTISI

18.09.2018- TOBB AB UYUM KOMİSYONU TOPLANTISI

18.10.2018-ENFLASYONLA TOP YEKUN MÜCADELE



ENFLASYONLA
TCPYEKÛN
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YÜREKLE YAZILIR
M i Demokrasimize, vatanımıza sahip çıkan
■ |fc yüce milletimize teşekkür ederiz.

Şehitlerimizi rahmetle, 
gazilerimizi minnetle anıyoruz. «o,
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GELECEĞİ YAZAN KADINLAR PROJESİNDE KARABÜK TÜRKİYE'YE İMZASINI ATTI

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 TerzioğluJOBB 
Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı,TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Araş 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 Kurulu 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

Geleceği Yazan Kadınlar Büyük Final 
3.'lük Ödülü

10 .000,001
9  TURKCELL



ODA/BORSA İSTİŞARE TOPLANTISI TOBB'DA YAPILDI
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Oda/Borsa İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M, Rifat Hisarcıklıoğlu ile Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda gerçekleştirildi.İstişare 
toplantısına Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan da katıldı



Çok uzun yıllardır konuşulan ve beklenen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul edilen 
Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi için Karabük TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Özcan yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Geçtiğim ay yapılan TOBB Genel 
Kurulunda Sayın Cumhurbaşkanının konuşması esnasında yerli otomobil ile ilgili çalışmayı Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğinin yapmasını arzu ettiğini ifade etmişti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da 
söz vermişti. 14/06/2017 tarihinde Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Tuncay ÖZCAN, 
TOBB'un yerli otomobil çağrısına resmi bir yazıyla karşılık vererek, yerli otomobil fabrikasının 
Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması için her türlü desteği 
vermeye hazır olduğunu bildirmişti.

Yazılı talebin ardından KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özcan 07.07.2017 Cuma günü TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu ile bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından bir açıklama yapan Özcan 
şunları söyledi: "Mayıs 2015 tarihinden bugüne Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi için yoğun bir çaba harcamaktayız. Evvela bu projeyi Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı'na kabul ettirdik. Aynı zamanda bölgeye bir altyapı sağlamak adına Teknopark Projesini 
hayata geçirmek için resmi süreci başlattık. Amacımız Türkiye'ye ve Karabük'e katma değer 
sağlayacak kalıcı bir eser bırakmaktır. İnandığımız ve gönül verdiğimiz bu projeyi bir adım daha ileriye 
taşıyabilmek amacıyla resmi olarak yerli otomobil fabrikasının bu bölgede kurulmasına talip olduk. 
Her türlü tetkik yapılabilir. Rasyonel bir teklif yaptık. Yerli otomobil fabrikası için biçilmiş kaftan olan 
proje bölgesi olarak aranan bütün niteliklere haiz bir bölgedir. Bu güvenle projemizi ve yerli otomobil 
fabrikasına yönelik talebimizi detaylı olarak Sayın Başkanımıza yüz yüze anlatmak için kendisinden 
görüşme talep ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar.

Detaylarını inşallah daha sonra sîzlerle paylaşacağımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Şimdilik şu 
kadarını söyleyebilirim; Rifat Bey, projemizi ve talebimizi çok beğendiğini ifade etti. Ayrıca 
oluşturulan heyetin Temmuz ayı başında bir araya geldiğini ve çalışmalara başladığını ve kısa 
zamanda yurtiçinde potansiyel sahibi otomotiv üreticileri, tüccarlar yan sanayi üreticileri ile bir araya 
gelerek hızlı hareket edeceklerini ve Karabük'ünde bu manada geçmiş tecrübeleri potansiyeli kültürü 
yeni oluşturulan İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin de lokasyon, enerji, lojistik vs. açısından uygun 
olabileceğini ifade etti ve alternatiflerin içerisinde Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize 
sanayi bölgesinin de değerlendirileceğini Sayın Bakanımız Faruk Özlü beyefendinin de bu organize 
sanayi bölgesini önemsediğini bildiğini ve bu konuda her türlü desteği bize sunacağını açık yüreklilikle 
ifade etti. Sayın Başkanın cevabı ve yaklaşımı bizi ziyadesiyle heyecanlandırdı ve memnun etti. 
Kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Karabük TSO olarak sabırla çıktığımız bu yolda çok şükür 
şimdiye kadar mahcup olmadık. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü, TOBB Başkanı 
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, ve başta T.B.M.M eski başkanımız ve Karabük milletvekilimiz M.Ali ŞAHİN 
beyefendi olmak üzere Karabük'ün tüm siyasileri ve Karabük halkı projemize yönelik desteklerini 
somut olarak ortaya koydular. Bu saatten sonra lobi çalışmaları önem kazanmıştır Artık bize düşen 
görev tüm gücümüzle projeyi takip edip sonuçlandırmaktır dedi."

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'DAN KTSO BAŞKANI ÖZCAN'A TAM DESTEK





Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Odalar ve Borsalar Daire Başkanlığı görevine yeni atanan Haşan 
ERBAY ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Borsalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Tahir Argüç 
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan'ı 15.06.2017 tarihinde 
makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanı Özcan, nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için 
TOBB Daire Başkanı Erbay ve TOBB Borsalar Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Argüç'e teşekkür ederek 
hediye takdim etti.

TOBB ODALAR VE BORSALAR DAİRE BAŞKANI ERBAY'IN KTSO ZİYARETİ



TOBB TÜRKİYE EKONOMİK ŞURASI GERÇEKLEŞTİ

TOBB Türkiye Sektör Meclislerindeki ve Organize Sanayi Bölgelerindeki tüccar ve sanayicilerimizin 
karşılaştıkları genel sektörel ve bölgesel sorunların ve bu sorunlar ile ilgili çözüm önerilerin ele alındığı 
TOBB Türkiye Ekonomik Şurası Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binalı Yıldırım 
ve ekonomiyle ilgili bakanların katılımları ile TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLlOGLU'nun ev sahipliğinde 
İkiz Kulelerde 07.02.2017 tairhinde gerçekleşti.Şuraya Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuncay Özcan'da katıldı.



TOBB YÖNETİM KURULUNA KTSO TARAFINDAN VERİLEN DİLEKÇE ÖNERGE OLARAK KABUL EDİLDİ

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (KTSO) Tuncay Özcan, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'na (TOBB) 05.01.2017 tarihinde vermiş olduğu dilekçe 13 
Ocak 2017 tarihinde TBMM Genel Kurulunda 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısında, madde ihdası yapılmasına ilişkin önerge olarak kabul 
edildi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özcan'ın TOBB Yönetim Kurulu Başkanlığına vermiş olduğu dilekçe de;

6736 sayılı kanun gereğince borçların yeniden yapılandırılması amacıyla ilimiz genelinde önemli 
sayıda başvuru gerçekleştirildiğini ancak ödemelerin yıl sonuna denk gelmesi ve ekonomide yaşanan 
gelişmeler nedeniyle yapılandırma başvurusunda bulunup borcu ödemek için irade beyanında 
bulunan firmaların büyük bölümünün 1 ve 2 taksit taksit ödemelerinde bulunamaması nedeniyle 
yapılandırmaları bozulduğunu belirterek Mücbir sebepler nedeniyle yapılandırmayı gerçekleştirip 
borcunu ödemeyen firmalara 1 ve 2.taksit ödemelerini Ocak ayı sonuna kadar ödemeleri kaydıyla 
yeni imkan getirilmesi hususunda talepte bulunuldu.

Üyelerimizin talepleri doğrultusunda 365 Oda/Borsa içinde tek başvurunun Odamız tarafından 
yapıldığını belirterek ülkemiz genelinde büyük bir talebin karşılanacağını önergenin içeriğine yönelik 
açıklamalarda bulundu.

Kanun kapsamında 2017 yılının ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 
taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4'e ay öteleneceği. Mücbir sebep halini 
sonlandıran ancak mücbir sebep ilanı nedeniyle verilemeyen beyanname ve bildirimlerin,fıkrada 
öngörülen sürede veremeyen mükellefler söz konusu beyanname ve bildirimlerini 30 Nisan 2017 
tarihine kadar verebilecek tahakkuk eden vergileri,yeniden düzenleme hükümlerine göre 
ödeyebilecekler.Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek 
yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit ödeme süresinde ödenmesi halinde indirim 
uygulanacak.Kanun kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları 
süresinde ödemeyerek kanundan yararlanma hakkını kaybedenler, idareye yazılı başvuru yapması 
halinde ilgili katsayı uygulanarak borçlarını taksitlendirebilecek dedi.



TOBB NEFES KREDİSİ BASIN AÇIKLAMASI

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 finansman 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.
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TOBB TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PROTOKOLÜ DEVİR PROTOKOLÜ İMZALANDI

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 
imzalanan 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."

"Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi"

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.

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 üniversite 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 sanayiciye hizmet etmiş olmasıdır."
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TOBB VE ODA BORSA CAMİASI DEMOKRASİ İÇİN BİR ARADA

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanlarıyla birlikte 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen istişare 
toplantısına katıldı. Başkan Özcan, istişare toplantısının ardından Başbakan Binalı Yıldırım'a 
gerçekleştirilen ziyarette yer aldı..

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oda ve Borsa Başkanları ile İstişare Toplantısında bir konuşma yapan 
TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu olağan üstü durum karşısındaki 
soğukkanlı tavrının ve bu zor süreçte bile ekonomiyi ön planda tutmasının iş dünyasının moralini ve 
çalışma şevkini artırdığını söyledi. "Bizler, ülkemizin tüccar ve sanayicileri olarak, daha güçlü bir 
ekonomi için, hiçbir kesintiye uğramadan yola devam etmek azmindeyiz. Bu çerçevede üzerimize 
düşeni yapıyoruz, yapacağız" diyen Hisarcıklıoğlu, ülke ve millet olarak büyük bir badire atlatıldığını 
ifade etti.

"Özetle bu camia, demokrasiye ve sandığa sahip çıkmıştır. Bundan sonra da, Devletimizin yanında, 
milletimizin emrinde olacağız" diyen TOBB Başkanı şöyle konuştu: "Bu ülkeyi, bu milleti daha zengin 
yapmak için çalışacağız. Şimdi eskisinden daha büyük işler yapmak zorundayız. Daha fazla yatırım, 
istihdam, ihracat sağlamak zorundayız.

Sizin desteğinizle inşallah, tüm bu tuzakları aşacağız, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına sokacağız. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, dün olduğu gibi yarın da, demokrasiden, 
milletimizden, devletimizden yana olmaya devam edeceğiz.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oda ve borsa başkanlarına çok önemli görevler düştüğünün altını çizen 
Erdoğan, oda ve borsa başkanlarının, iş adamlarının en çok bir araya geldikleri, istişare ettikleri kesim 
olduğunu anımsattı.

Uluslararası camianın Türkiye'deki en üst düzey yöneticileri ile "Uluslararası Yatırımcılarla Yüksek 
Düzeyli Ekonomi Toplantısında bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, iş adamlarına yatırımlarını 
daha da artırma, hızlandırma çağrısında bulunduklarını belirtt

- "Türkiye'nin ekonomik göstergelerinde hiçbir sorun yok"

Erdoğan, devam eden yatırımların olduğunu, bunlarla beraber yeni yatırımlarla ilgili de müjdeler 
beklediklerini söyledi.

Oda ve borsa başkanlarına, "Küresel krizin derinlemesine yaşandığı 2007 yılından bu yana 7,3 milyon 
yeni istihdam üreten ekonomik başarının sahipleri olarak sizlere güveniyorum." diye seslenen 
Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik göstergelerinde hiçbir sorun ve sıkıntının bulunmadığını vurguladı.

Kamu borçlanmalarının vadesinin 2002'den bugüne 9,5 aydan 71 aya çıktığına işaret eden Erdoğan, 
borçlanma faizinin yüzde 63'ten haziran ayı itibarıyla yüzde 9,3'e gerilediğini ifade etti.

Erdoğan, "Darbe girişimine rağmen uluslararası finansman konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Tam 
tersine 15 Temmuz'dan sonraki borçlanma ihalelerine dahi beklenenin çok üzerinde talep geliyor. 
Merkez Bankasındaki döviz rezervimiz azalmak şöyle dursun artarak 125 milyar doların üzerine çıktı. 
Bizim süratle ilk hedefimiz 165 milyar dolara Merkez Bankamızın döviz rezervine ulaşması." şeklinde 
konuştu.

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Oda ve Borsa Başkanları İle İstişare Toplantısında 
bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin kalkınmasında, büyümesinde çok büyük emeği olan, müstesna toplulukla bir arada 
olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yıldırım, salonda 81 il, 160 ilçe 365 oda ve borsa 
temsilcisinin bulunduğunu ifade etti.

Katılımcılara seslenen Başbakan Yıldırım, "Sizler üreten, ürettiğini satan, istihdam oluşturan, reel 
ekonominin temsilcilerisiniz. Yatırım yapıyorsunuz, üretiyorsunuz, ihracat yapıyorsunuz, Türkiye'nin



daha kalkınmış ülke olması için risk alıyorsunuz. Akıl teri, alın teri döküyorsunuz. Esnaf ve 
sanayicilerimizi temsil ediyorsunuz. Türkiye'nin bütün kazanımlarında sizin ve temsil ettiğiniz 
kesimlerin çok büyük emeği, çok büyük gayreti var, açılan köprülerde, yollarda, inşa edilen 
hastanelerde, okullarda, yapılan hızlı trenlerde hisseniz var, akıl teriniz, alın teriniz var. Bu emek ve 
fedakarlığınız için sîzlere şahsım adına milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

VERGİ VE GECİKME CEZALARINI KALDIRIYORUZ'

Vergi ve prim borçlarını 36 aya kadar taksitlendiriyoruz. Vergiyle ilgili dava ortadan kalkıyor. Bütün 
dosyalarda el sıkışıp uzlaşacağız. Oturacaksınız maliye ile uzlaşacaksınız. Yen bir sayfa açacaksınız.

Birikmiş vergi cezalarının tamamını kaldırıyoruz. Matrah artırımı getiriyoruz. Geçmişe sünger 
çekiyoruz.

İşletme kayıtlarını düzeltme imkanı tanıyoruz. Kasa fazlası eksiği hesap kitap tutmuyorsa stoktan 
gelen farkla hepsini hallediyoruz.

Varlık barışı... İçeride dışarıda para var. Bu parayı da bakamıyorsunuz. Aman çalındı mı alınır mı? 
Getirin ortaya çıkarın para da işe yarasın ekonomiye katkı sağlasın. Paran varsa derdin var. Derdinden 
kurtar dedi
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TOBB 72.GENEL KURULU YAPILDI

TOBB'un 72'inci Genel Kurulu M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, TOBB camiası üyelerinin, 
bürokratların ve siyasilerin katılımıyla TOBB ETÜ'de gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen kurula Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan,Meclis 
Başkanı Timurçin Saylar,Delege ve Meclis Üyesi Ömer Yeğin ve Genel Sekreter Cem Biçen katıldı.
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TERÖRÜ LANETLİYORUZ MESAJI

Yine terör, yine siyah bir gün... Kapkara bir gün.

Ülkemizin bütünlüğüne kasteden terör dün akşam hain ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Güvenlik 
güçlerimizin nefes aldırmayan kararlı operasyonlarından köşe bucak kaçan hainler, bu kez de Türk 
Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızı taşıyan servis aracına saldırdılar. Yine canımızdan can aldılar.

LANETLİYORUZ.........

Ne bir karış toprağımızdan vazgeçeriz ve ne de birlik ve bütünlüğümüze halel getiririz. İçerden ve 
dışardan beslenen hiçbir beşeri sıfatla tarif edilemeyecek kadar hain, zalim ve sinsi terör bilmelidir ki; 
Biz bu topraklar için, bu aziz vatan için daha önce defalarca öldük. Milletimiz vakurdur, güçlüdür, 
kararlıdır. Milyon kere daha ölürüz.

Şimdi eskinin bütün kısır çekişmelerini bir tarafa bırakıp bu ülke için, bu aziz millet için kenetlenme 
zamanıdır. Zira biz gücümüzü daima sarsılmaz inancımızdan ve beraberliğimizden aldık. Biz 
Türkiye'yiz.

Bu hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır 
ve metanet diliyorum. Aziz milletimizin ve bütün insanlık ailesinin başı sağ olsun



KARABÜK TSO AKREDİTASYON TÜRKİYE l.S İ OLDU

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası TOBB/Oda Borsa Akreditasyon Sistemi ll'in c i dönemini başarıyla 
tamamlayarak Türkiye l'incisi olmayı başardı.

11. Dönem Akreditasyon Sertifika töreni TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, 
Gümrük 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 Başkamı 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 Bülent Tüfekçi'nin elinden aldı.

Bakan Tüfekçik 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 yürüttükleri 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 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.
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81 İLİN TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER BAŞKANLIĞI TOPLANTISI YAPILDI

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun 81 İl başkanıyla buluşarak Türkiye'nin kadın gücü harekete 
geçerek y eni markamız yeni çalışma grupları ile dosyalarda yüzlece proje ile çalışmalara 
başlandı.Odamıza temsilen TOBB Kadın Girişimciler İcra Komitesi Başkanı Nuray Alpboğa katılmıştır.



KADIN GİRİŞİMCİLER SAMSUN DA TOPLANDI

Samsun'da, Karadeniz Bölgesi'nden odalara bağlı kadın girişimcilerin katıldığı panelde, Türkiye'de 
kadın kooperatifleri modelleri anlatıldı. İki gün süren programda, kooperatifçiliğinde kadın işgücünün 
artırılmasında önemli rol oynadığı vurgulandı. SAMSUN'DA, KARADENİZ BÖLGESİ'NDEN ODALARA 
BAĞLI KADIN GİRİŞİMCİLERİN KATILDIĞI PANELDE, TÜRKİYE'DE KADIN KOOPERATİFLERİ MODELLERİ 
ANLATILDI. İKİ GÜN SÜREN PROGRAMDA, KOOPERATİFÇİLİĞİNDE KADIN İŞGÜCÜNÜN 
ARTIRILMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNADIĞI VURGULANDI.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, Karadeniz 
Bölgesi'nden Giresun, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum, Bartın, Bayburt, Artvin ve Karabük illeri 
Kadın Girişimciler Kurulları Başkanlarının katılımıyla iki gün süren, "Birliği Esas Alan Girişimcilik 
Modeli: Kooperatifçilik" konulu bölgesel bir panel düzenlendi. Neba Royal Hotel'de yapılan 
programda alanında uzman yöneticiler tarafından kooperatifçiliğe ilişkin sunum yapıldı. Panelde, 
Türkiye'deki örnek kadın kooperatifleri hakkında katılımcılara bilgi verilirken, kooperatifçiliği 
özendirme noktasında da kadın kooperatiflerine sağlanan istisnalar anlatıldı.

"KADINLAR GİRİŞİMCİ OLMAYA HAZIR"

Panelin açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, iş dünyasının 
temsilciliği olarak girişimciliğin Türkiye ekonomisi için öneminin ve değerinin farkında olduklarını 
söyledi. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini girişimcilerin oluşturduğunu belirten Tören, "Şüphesiz bu 
değerin bilincinde gerek kadın gerekse genç girişimciler kurullarımızın faaliyetlerini önemsiyor ve 
mümkün olan azami desteği vermeye gayret ediyoruz. Yapılan çalışmalar bizlere kadın ve erkek 
nüfusunun eşit olduğunu ancak ekonomik hayata katılımda bu oranın yüzde 92'ye, yüzde 8 olduğunu 
gösteriyor. Organizasyon yeteneği yüksek, birden fazla işi aynı anda koordine edebilen, analiz 
kabiliyeti gelişmiş ve pratik olmaları nedeniyle kadınlar aslına bakarsanız yapıları itibariyle girişimci 
olmaya hazırlar. Geleceğimiz için kadınların işgücüne ekonomik hayata katılmaları gerekiyor. Kadın 
girişimciliğinin gelişmesi yönünde yapacağınız her bir çalışma gelecek için büyük önem arz ediyor. Bu 
bağlamda bugün gündeme alınan 'kooperatifçilik' konusu birlik ve beraberlik anlayışını temel alması 
nedeniyle oldukça önemli bir husus. Takdir edersiniz ki kadınların bir araya gelerek başarıya 
ulaştıramayacağı hiçbir şey yok" dedi.

"KIRSALDA KOOPERATİFÇİLİK ÇOK ÖNEMLİ"

Ardından kürsüye gelen Samsun TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Karadeniz Bölgesi Temsilcisi 
Gülay Atik, kadınların kalkınma ve ekonomik gelişme konusunda bilinçlendiğini ifade ederek, "Bu 
gelişmenin tabandan yukarıya doğru olması gerekli. Eğer kırsalda yaşayan kadını, bulunduğu yerde 
istihdam edemiyorsak, oradaki ailelerin geçimini sağlayamıyorsak göç algıları ortaya çıkıyor. Son 
yıllarda ülkemizde kentlerde yaşam yüzde 70, kırsalda yaşam yüzde 30 şeklinde. Kırsalda yaşayan 
kadınların ürünlerini bir değer haline getirirsek, aranır istenir ölçüde sunumlarını yapabilirsek, o 
insanların hem yaşadıkları yörede kalmalarını hem de mutlu olmalarını sağlarız. Bunu ancak 
dernekçilik veya kooperatifçilikle başarabiliriz. Biz de Karadenizli kadınlarımıza yönelik böyle bir 
çalışmayla onların ürünlerinde bir katmadeğer oluşturabiliriz" diye konuştu.

"KOOPERATİFÇİLİK ÖNEMLİ BİR ARAÇ"

Açılış konuşmalarının ardından geçilen panelde, kooperatifçiliğin ilkelerini anlatan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Araştırma görevlisi Bakiye Kılıç Topuz, 
Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların ekonomiye katkılarının düşük olduğunu belirterek, 
toplumda dezavantajlı konumda olan kadınların, bu sorunların çözümünde kadın kooperatifçiliğinin 
çok önemli bir araç olduğunu vurguladı. Son yıllarda kadın kooperatifçiliği konusunda gelişme 
olmasına rağmen istenen düzeyde olmadığını belirten Topuz, kooperatif kurmaktan çok kooperatifin 
etkili olarak işletilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.

"İşgücüne katılmayan kadınların çoğu ev işlerini engel gösterdi"

Ardında kürsüye çıkan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzman 
Yardımcısı Melike Davaslı ise Türkiye'de kadın kooperatifçiliğinin yaygınlaştırılması, kadın girişimciliği 
ekseninde kooBeratifGİlik ve kadın istihdamında çözümler hakkında konuştu. Davaslu şunları kavdetti:



"TÜİK 2013 verilerine göre, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 30. İş gücüne katılmamalarının 
sebebine baktığımızda, işgücüne katılmayanların yüzde 50'si, ev işlerini engel olarak göstermiş. Yine 
dünyaya baktığımızda, ekonomik krizlerde öncelikli olarak kadınlar işten çıkartılmıştır. Kanunlardaki 
eşitlikçi yapıya rağmen gerekli mekanizmalar günümüzde hala yeterli işlemiyor. Kadınların iş gücüne 
katılımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de temel bir sorun."

UZMANLAR TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI

Panelde son olarak Samsun Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Sorumlu Denetçi Fikret Koç, bir 
konuşma yaptı. Kooperatifçiliğin vergisel boyutu hakkında katılımcılara bilgi veren Koç, 
kooperatifçiliği özendirme noktasında yasalardaki istisnaları aktardı. Panele katılan Samsun Ticaret İl 
Müdürü Mustafa Kocaman ve Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve 
Örgütlenme Şube Müdürü Orhan Şanlı, kooperatifçilik hakkında sunum yaptı. Panel, Karabük TSO 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nuray Alpboğa, "Üreten Eller Kooperatifi" ve Amasya TSO Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkanı Çöl de, "Kooperatifçilik" konularında tecrübelerini davetlilerle 
paylaşmasının ardından sona erdi. Panelin ardından kürsüye gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Girişimcilik Müdürü Handan Köse, başarılı bir organizasyon ve ev sahipliği için Samsun TSO 
Kadın Girişimciler İcra Kurulu'na teşekkür etti. Karadeniz Bölgesi'nden panele katılan TSO Kadın 
Girişimciler Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcıları, ikinci gün ise Samsun'un tarihi ve turistik yerlerini 
görme imkanı buldu.

ALPBOĞA KARABÜK'Ü ANLATTI

Karabük TSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Nuray Alpboğa Karabük ile ilgili sunum yaptı.

Üreten Eller Projesinin Amacı;Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ve alt kuruluşumuz olan Kadın 
Girişimciler Kurulu ile birlikte bu projedeki genel amacımız şudur;Yöremizin önemli el sanatları 
ürünleri ile yöresel gıdalardan üretilen kurutulmuş organik gıdaları, piyasalarda aktif çalışma fırsatı 
bulamamış, ekonomik özgürlüğü olmayan ancak ev ortamında el ürünleri ve bazı organik kuru gıda 
ürünlerinin üretimi yapan kadınlarımızın marifeti ile ticari emtiaya çevirmek. Bu sayede kadınlarımızın 
kendi üretimlerinden para kazanmalarını sağlamak, yöresel ürünlerimizi ekonomiye kazandırmaktır.


