
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası
Stratejik Plan | 2015 -2018

D O Ğ R U L A M A  KAYN AĞ I:

1. Akreditasyon belgesinin alınması
2. Faaliyetlerde adı geçen fiziksel ve teknolojik altyapının kurulması
3. Eğitim, toplantı ve ziyaret çizelgeleri
4. Komisyonların, şemaların, belgelerin ve politikaların oluşturulması
5. Anketler, tutanaklar, planlar, raporlar
6. Kurumsal Kapasite Artırımı izleme Komisyonu raporları.

A M A Ç : Kara bük Ticaret ve Sanayi Odası'nın uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirici 
faaliyetlerini gerçekleştirmek ve Oda'ya uluslararası bir vizyon kazandırmak.

HEDEF: Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nı küresel rekabet çağında uluslararası gelişmeleri an
layan, üyelerine anlatabilen ve onları gerekli iyileştirmelerle küresel değişimlere ayak uydur
maya yönelten bir Oda olmak.

FAALİYET PLANI:

K.3.1.Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nda Uluslararası ilişkiler Alt Yapısı'nın kurulması ve Kara
bük Üniversitesi ile protokol yapılması

K.3.2.Karabük'ün ekonomik yapısına uygun ülkelerin illerinin başta ticaret odaları olmak üzere 
ekonomik kuruluşlarıyla iletişime geçilmesi ve işbirliği olanaklarının araştırılması

K.3.3.Farklı ülkelerden Kardeş Oda Projesi kapsamında yeni ortaklıkların kurulması ve karşılıklı 
ziyaretlerin sağlanması

K.3.4. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası personelinin ve yönetiminin yabancı dil becerisini geliştirici 
eğitimlerin yapılması

K.3.5.Mesleki faaliyetleri geliştirici ve kurumsal kapasiteyi artırıcı uluslararası projelerin yapılması

K.3.6.Karabük'ü uluslararası alanda tanıtıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

K.3.7. Karabük'ü ve Odanın tanıtımını yapacak İngilizce Bülten veya derginin hazırlanarak Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenecek oda veya kurullara gönderilmesi.

BEKLENEN SO N U Ç :

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın Uluslararası işbirlikleri kurma kapasitesini artırmak

D O Ğ R U L A M A  KAYNAĞ I:

1. Uluslararası ilişkiler Alt Yapısı'nın kurulması ve Karabük Üniversitesi ile protokol yapılması
2. Kardeş Oda sayısı
3. Eğitim tutanakları
4. İngilizce tanıtım dokümanları



KARABÜK ÜNİVERSİTESİ- KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

KARABÜK, 08 ARALIK 2015

AMAÇ

Bu protokolün amacı, Karabük'te üniversite sanayi işbirliğini tüm alanlarda geliştirmek ve bu bağlamda imzacı 
iki kurum arasında işbirliği olanaklarını artırmaktır.

KAPSAM

Bu Protokol Karabük Üniversitesi'ni ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nı bağlar.

TANIMLAR

Bu metinde yer alan KBÜ; Karabük Üniversitesi'ni, KTSO; Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nı ve KABÜSEM; Kara
bük Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ifade etmektedir.

Madde 1. Karabük Üniversitesi ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası aşağıdaki konularda anlaşmışlardır.

a. KBÜ, KTSO personeline ve üyelerine KABÜSEM ücret tarifesi üzerinden %20 indirimli eğitimler verecek
tir. Eğitimlerin konusu, süresi ve zamanı bir ay öncesinden KTSO tarafından KABÜSEM'e bildirilecektir.

b. KBÜ, KTSO üyelerine KABÜSEM ücret tarifesi üzerinden %20 indirimli danışmanlık hizmeti verecektir. 
KTSO bu danışmanlık hizmetini doğrudan talep edebileceği gibi, üyeler de doğrudan KABÜSEM ile ileti
şime geçebileceklerdir.

c. KTSO, Karabük Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde KTSO ile ilgili hazırlanan tez ve rapor gibi bilimsel 
çalışmaları kendi logosu altında ücretsiz olarak basılı hale getirecektir. Bu konuda KTSO Yönetim Kurulu
yetkilidir.

d. KTSO tarafından 2016 yılında başlatılacak olan "Karabük İçin Bir Fikrim Var Projesi" KBÜ tarafından 
desteklenecek ve gerekli duyurular üniversite içinde yapılacaktır. Bu projenin gerekli şartları KTSO Yö
netim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 2. KBÜ, KTSO'nun uluslararası ilişkilerini geliştirmede azami ölçüde gayret sarf edecektir. Bu kapsamda 
KBÜ tarafından KTSO'nun uluslararası ilişkilerini geliştirmek üzere, TOBB tarafından atanmış bir akademik da
nışmanın bulunmaması durumunda, bir akademisyen görevlendirilecektir. Bu maddenin takibi, temsilciliği, 
koordinatörlüğü yapma görevi KTSO Genel Sekreteri'ne aittir.

Madde 3. KBÜ ile KTSO ortak menfaatler doğrultusunda proje, seminer, panel, konferans, sempozyum, çalıştay 
ve sertifika programları düzenleyeceklerdir. Bu konuda KTSO Yönetim Kurulu ve KBÜ Rektörü yetkili kılınmıştır. 
Bu maddede geçen konuların yürütücülüğü KABÜSEM tarafından yapılır.

Madde 4. KBÜ, KTSO'nun ihtiyaç duyduğu dış ticaret hizmetlerini KABÜSEM üzerinden yerine getirilmesi karar
laştırılmıştır.

Madde 5. Bu protokol süresizdir ancak taraflardan birinin istediği üzerine sonlandırabilir.

Madde 6. Bu Protokolün yürütücülüğü KABÜSEM ve KSTO Genel Sekreterliği tarafından yapılır.

Madde 7. Bu protokolün uygulanmasından kaynaklanan sorunlar tarafların karşılıklı anlaşmaları neticesinde 
çözülür.

Madde 8. Bu Protokol 08.12.2015 tarihinde iki (2) nüsha olarak KBÜ Rektörü ve KTSO Yönetim Kurulu Başkanı
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M AKEDONYA CU M H U RİYETİ DIŞ YATIRIM LARDAN SORUM LU D EV LET  BAKANI
ADNAN KA H İL ’İN Z İY A R ET İ  

(19.03.2018)

Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof.Dr. Sayın Adnan KÂHİL Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan’ı 19.03.2018 tarihinde makamında ziyaret 
etti.
Ziyarette Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri de yer aldı. 
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan yaptığı konuşmada; 
“Cumhuriyetten sonraki süreçte Türkiye’deki ilk ağır sanayi Kardemir Demir Çelik işletmeleridir. Türkiye'nin 
uzun mamulde cevhere dayalı üretim yapan ilk entegre demir çelik fabrikasıdır. Türkiye'nin endüstriyel 
atılımlarına öncülük ederek "Fabrikalar Yapan Fabrika" unvanını almıştır. Türkiye de kurular büyük demir 
çelik işletmelerin ustaları Karabük'te yetişmiştir. 72 metre boya kadar ray üreten. Türkiye'de üretilemeyen 
ağır profilleri üretebilen, yeni kurulan çubuk kangal haddehanesinde makine imalat sanayisine yönelik çok 
çeşitli çelik kalitelerini üretebilen bir tesis olup bu konuda övünüyoruz. Bildiğim kadarıyla Makedonya'da 
doğrudan yabancı sermaye yatırımı gerçekleştiren Türk şirketlerinin sayısı 100 civarında olup bunların 
önemli bölümü KOBÎ niteliğinde firmalarımızdır. Halihazırdaki Türk yatırım tutarı 1.2 milyar Dolar 
civarındadır.15 Temmuz darbe girişiminde Makedonya halkının bizlere destek vermesi memnuniyet verdi. 
Şükrü Bey bizim arkadaşımız, dostumuz Hem Türkiye’nin hem Karabük’ün Balkanlarla olan ilişkileri 
düzenlemekte olup aynı zamanda üstlendiği bir misyon var onu da gayet güzel yapıyor, bugün bir 
vesileyle sizlerle bir arada bulunmak bize mutluluk vermekte tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi. 
Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof.Dr. Sayın Adnan KÂHİL yaptığı 
konuşmada;
“Ev sahipliğinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür ederek Makedonya hükümeti adına buradayım, iş 
adamları ile görüşmek için geldim, ikili ekonomik ve ticarî işbirliğinde açılım ve atılımda bulunulmasına 
yönelik yoğun çabalar sonucunda, büyük Türk şirketlerinin Makedonya’ya olan ilgileri son zamanlarda 
artmaya başladı.
Devletin bütünlüğünü yalnız sınırlarla korumak olmadığını bazen sınırlar dışında da hareketler 
yapılabileceğini de kaydeden Kahil, “Afrin’e yapılan ‘Zeytin Dalı’ harekâtını bu doğrultuda değerlendiriyoruz. 
Sınırlarında terörist organizasyonların çoğalması Türkiye Devletine bir tehditti. Bu doğrultuda biz bunu hem 
Makedon Hükümeti hem de benim partim destekliyor. Terörizm, terörizmdir nerede olursa olsun. Biz buna 
karşı çıkmalıyız. 6 ay önce Başbakanımızla birlikte Türkiye ziyaretimizde de kendisi de dile getirmişti, 
Makedonya Hükümeti olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türk Devletini terörizme karşı destekliyoruz ve 
destekleyeceğiz. Bizim anayasa ve kanunlar çerçevesinde. Zeytin Dalı operasyonu sembolik 18 Mart’ta 
sonuçlandı. Bu büyük bir semboliktir. Önceden bildiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrılmaz bir 
bütünlüktür. Bizim için her nerede yaşayan Türk varsa Türk her yerde Türk’tür. Bütün dünyada yaşayan 
uygar milletler terörizme karşı savaşır ve milletler olarak destekliyorlar. Buna başka açıdan da bakabiliriz; 
eğer Türkiye çıkıp bu harekâtı yapmasıydı, 3.5 milyondan fazla Suriyeliyi kendi bünyesinde barındırmaya 
devam edecektir. Onların istikrarı için bu harekâtı yaptı. İnanıyoruz ki, böyle şeyler ilerde 
tekrarlanmayacaktır. Eğer tekrarlanırsa her zaman bu tür harekâtları desteleyeceğiz” dedi. 
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek karşılıklı hediye takdimi ile ziyaret sona erdi.
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GÜNE / KORE HEYETİNİN ODAMIZA ZİYARETİ

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan yaptığı konuşmada Sayın Başkonsolos, 
Büyükelçilik temsilcileri, TURKOR yetkilileri, Şirket yöneticileri ve değerli hanımefendiler, 
sizle-: Öncelikle mü m kalbi duygularımla selamlıyor, bu nazik ziyaretinizden dolayı sizlere 
şükranlarımı sunuyorum. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizlere büyük onur verdiniz.

Güne' Core cieniiince aklımıza ilk önce Kore Savaşı ardından 2002 dünya kupası ve son olarak 
da Gür av Kore markaları gelir. Kore Savaşı o tarihe kadar birbirini pek tanımayan iki ülkeyi 
dost '/aomıştır. Ik; ülke arasındaki ilişkiler o günden bu güne hep dostluk çerçevesinde 
gelişmişti'. Sîzlerin askerlerimize gösterdiği ilgi, bizim neslimizin en bilindik hikayelerinden
Diri n r .  e gelmiştir. 2.ra Tüm Türkiye'den Kore'ye asker gönderilmiştir. O tarihierae küçük 
bir kascioa olan Karabük'ten bile Kore'ye asker gitmiştir. Şuan Karabük'te yaşayan 20'yi aşkın 
Kora / zisi'nin suiunması ounun en güzel örneğidir. Tüm ou nedenlerden doiayı Kore,
zihnimizde s inmeyecek bir yer edinmiştir.

iki ülke arasında Kore Savaşı'yla başlayan dostluk, 2002 dünya kupasında Güney Kore-Türkiye 
m ü r . ••ç;r.da tüm dünyaya gösterilmiştir. Maçın sonucundan çok, maç sonrası taraftarların 
ve ta 'kar ' se- edi 'Teri dostluk ve ,3rdeşlik tüm dünyada konuşulmuştur.

Gün?'' Kore, Bat' merkezli tüm  doğruları yerle bir eden örnek bir başarı hikayesidir. Bugün 
dünyan o en iyi 500 markası araş oda 10'u aşkın markanızın bulunması bunur. en önemli 
ka r,+ • ' Bu baş?1'! Batı dışı dünyaya moral olmakta ve ülkelere özgüven vermektedir.

Biz Karabük Ticaret ve Sanayi Orias’ olarak sizlenn bu başar' hikayenizi bizler'e paylaşmanızı 
ve tem ne'erin z şehrimize aktarmanızı sîzlerden rica ediyoruz. Bunun için Karabük Ticaret 
ve Sa' ay Cdas1 olarak ekimizden gelen her türlü desteği sizlere sunacağımızdan emin
olabilirsiniz

Konuş'mama son verl'ken varım asrı aşan dostluk köprüsünün Karabük'e de uzaması 
d'ieğiv bir kez daha sizlere bu onur verici ziyaretinizden doiayı teşekkürlerimi sunar, 
ziyam z; yeni işbirlikierine kapı aralamasını temenni ederim dedi.

Güne Kere İstanbul Başkonsolosu Jeon Tae Dong ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 
g e t i r e K m e i i  işadamlarına Karabük'te edindiği izlenim ler aktaracağını ekonomik ilişkilerin 
zam? s ? :!e gerçekleşmesi için çaba göstereceklerini belirtti.Yönetim Kurulu Başkanımız 
Tunca, OZCAN Güney Korede bulunan Ticaret odalarından kardeş oda projesi yapmak
ısteaiKterinı söyleoi

Odam - ziyaretinden sonra Safranbolu'da heyet onuruna verilen yemekte Karabük Valisi 
Orhan Giîmeğîj, Emniyet Müdürü Serhat Tezsever, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet 
Akse Eskipazar Belediye Başkanı Dursun Baş, Odamız Yönetim Kurulu Üyeieri, Meclis 
Üyeleri ve : roteke, katıldı. Eskipazar Metai ve Metai Ürünleri İhtisas Belgesinin tanıtım
videoiL.* ızlzrAiGı.





GÜNEY KORE HEYETİNİN İLİMİZE ZİYARETİ

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay ÖZCAN, Meclis Başkanı Timurçin SAYLAR, 
Akparti Karabük Milietvekili Osman KAHVECİ, Akparti Karabük Milletvekili Adayı Sedat 
Namai, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim 
Kılıçaslan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerimiz, İsmetpaşa'da Güney Kore heyetini karşılayarak Ön çalışmaları 
tamamlanan ve ismetpaşa bölgesine yapılması planlanan Metal ve Metal Ürünleri 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi aianında heyeti incelemelerde bulunularak bölge 
hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Güney Kore heyetinde İstanbul Başkonsolosu Jeon Tae Dong, Ankara Büyükelçiliği 
Ekonomi Müsteşarı Myung Seop Lee, Kore Ticaret Ofisi Direktörü Tae Ho Kim, Kore 
işkadıniar: Derneği İstanbul Başkanı Sonja Lee, Kowin üyesi ve ticari danışman Dr. 
Jeongsuk Choi, uluslararası gayrimenkul danışmanı Guanvvoo Jung ve Turkor Derneği
üyeleri, yer aldı.



KARABÜK
TİCARET ve SANAYİ ODASI
KARABÜK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

GÜNEY KORE HEYETİ KARABÜK ZİYARET PROGRAMI
29-30 MAYIS 2015

29 MAYIS 2015 CUMA

09:00 İSTANBUL'DAN HAREKET
13:15 ESKİPAZAR İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

ALAN İNCELEMESİ
14:15 OTELE YERLEŞME (AKÇE KONAK-ESKİ ÇARŞI 

SAFRANBOLU)
15:30 KARABÜK VALİLİĞİ ZİYARET
16:15 KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASINI ZİYARET
17:00-19:00 SERBEST ZAMAN

19:00 AKŞAM YEMEĞİ (LOKUM KONAK-ESKİ ÇARŞI)
21:00 KAPANIŞ

30 MAYIS 2015 CUMARTESİ

09:30 KAHVALTI (CAM TERAS-SAFRANBOLU)

11:00 SAFRANBOLU ŞEHİR GEZİSİ
15:00 ÖĞLE YEMEĞİ (DEĞİRMEN- YAZI KÖY)

17:00 İSTANBUL'A HAREKET
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D-8 GENEL SEKRETERİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ
(26.03.2015)

D-8 Genel Sekreteri Sayed Ali Mohammed Mousavi Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay ÖZCAN’I 
makamında ziyaret etti. Sayın ÖZCAN yaptığı konuşmada Genel Sekreter şehrimize ve odamıza 
teşriflerinizden dolayı sizlere bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız. Sizinle tanışmak bizim için büyük bir 
onurdur. Tekrar hoş geldiniz sefa verdiniz... Müsaadenizle sizlere şehrimiz hakkında kısa bir bilgi vermek 
isterim. Osmanlı arşiv kayıtlarına baktığımızda Karabük, 19. Yüzyılın ortalarında 21 haneden oluşan 
küçük bir köydür. Köyde yaşayanların mesleği ise köprü kurmak ve tamir etmek yani köprücülüktür. Bu 
mesleklerinden ötürü de vergiden muaf tutulmuşlardır. 1937 yılında bu bölgede Demirçelik Fabrikalarfnın 
kurulmasıyla şehrin yapısı büyük bir değişikliğe uğramış ve köyden kente geçiş süreci başlamıştır. Bunun 
somut bir göstergesi, 1938 yılında Karabük Belediyesinin kurulmasıdır. Fabrikanın kurulmsıyla birlikte 
Karabük, başta civar vilayetler olmak üzere tüm Türkiye’den yoğun bir göç almaya başlamıştır. 1940 
yılında Karabük nüfusu 6 bin civarındayken, bu sayı 1970 yılına gelindiğinde 65 bine ulaşmıştır. 
Günümüzde ise Karabük nüfusu 230 bini aşmıştır. Şehrimizde Karabük Üniversitesinin kurulmasıyla 
birlikte, şehir göç alarak büyümeye devam etmektedir. Tarihi ve doğal güzellikleri Karabük’ü aynı 
zamanda bir cazibe merkezi yapmaktadır. Safranbolu’nun tarihi dokusu, Yenice ormanları, Eskipazar 
antik kenti ve Eflani gölleri turist ağırlayan yerleşim yerlerimizdendir. Geçmişte küçük bir köy olan 
Karabük, bugün turizm, sanayi ve eğitim şehri olmuştur... Bu noktada Karabük Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın yükü her geçen gün ağırlaşmaktadır. Her meslek grubundan toplamda yaklaşık 2.500 üyesi 
bulunan odamız; üyelerimizin küreselleşme çağında rekabetçi yapılarını artırabilmek için büyük bir uğraş 
içindedir. Sanayi, turizm ve eğitim olmak üzere üç koldan mücadele ediyoruz. Dış ticaret, Arge ve 
innovasyon konularında üniversiteyle işbirliği içerisindeyiz. Günümüzde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin ne 
demek olduğunu çok iyi biliyor ve bu kapsamda sürdürebilir eğitimi çok önemsiyoruz. 2014 yılında 300 
milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştık. Bu rakamın tamamına yakınını demir-çelik sektörü 
oluşturmaktadır. İhracatımızı artırmak ve çeşitlendirmek birinci hedefimizdir. Bunu sağlayabilmek için 
Filyos Limanı gibi çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Projelerimiz gerçekleştiğinde Karabük, hem ulusal 
hem de uluslar arası tüm yönleriyle rekabet gücünü artırmış olacaktır. Kıymetli vaktinizi beni dinlemeye 
ayırdığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ederim.Tekrar hoş geldiniz.şimdiden üniversitede 
gerçekleştireceğiniz konferansın başarılı ve hayırlı olmasını dilerim dedi. D-8 Genel Sekreteri Sayed Ali 
Mohammed Mousavi Türkiye 'nin D-8'de kurucu ülke olmakla kalmadığını aynı zamanda birçok sektörde 
lider ülke olduğunu belirten Mousavi, "1997 yılında kurulduğumuzda 8 ülkenin ticaret hacmi 15-20 milyar 
dolar arasıydı. 2012 yılında geldiğimizde ise rakam 150 milyar dolar. Kuala Lumpur Deklarasyonu'na göre 
500 milyar dolarlık bir hedef belirlendi. Kabul edilen yol haritasına göre, 2018 yılı sonunda D-8 üye ülkeler 
arasındaki ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaşması gerekiyor" diye konuştu.Mousavi, bu durumun 
kendileri için hem bir fırsat hem de bir kabus olduğunu vurgulayarak, "Bu yüzden özel sektör temsilcilerini 
uyarmak istiyorum. Bu 8 ülkede çok fazla potansiyel var ama istenilen düzeyde bu ilişkiler, bu hacim 
arttırılamadığı için biraz daha gayretli ve hep birlikte çalışmayla bu hedefe ulaşmak gerekiyor" ifadesini 
kullandı - Bir milyardan fazla nüfus D-8'in üç kıtaya yayılmış üyeleriyle aslında diğer örgütlere kıyasla çok 
farklı uluslar arası bir örgüt olduğunu belirten Mousavi, şöyle devam etti: "Bir milyardan fazla nüfusu var. 
Büyük bir potansiyeli, zenginliği var. Türkiye, İran ve Endonezya gibi çok sanayileşmiş, çok zengin üye 
ülkeleri var. Aslında bu bizler için bir nimet ama bu potansiyeli harekete geçirecek özel sektöre ihtiyacımız 
var. Özel sektörün daha fazla diplomatik ve uluslar arası toplantılara entegre edilmesi gerekiyor." Seyed 
Ali Mousavi, üye ülkeler arasındaki ticareti, aynı zamanda insanların refah seviyesini arttırarak kardeşlik 
bağlarını biraz daha pekiştirmek istediklerini kaydetti. Türkiye gibi Karabük'ün de her açıdan büyük bir 
potansiyele sahip olduğunu, D-8 olarak Safranbolu ve Karabük'te büyük bir organizasyon yaparak tanıtım 
açısından buraya destek olabileceklerini belirten Mousavi, İslam dünyasının refah seviyesini yükseltmek 
için birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Hazırlayan
A K R E D İT A S Y O N  S O R U M LU S U E TE R
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U K R A Y N A  B Ü Y Ü K E LÇ İS İ S Y S iK A 'B A N  O DAM IZA Z İY A R E T
(0 3 .11 .2017 )

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 3 Kasım tarihinde başlayacak olan Türkiye-Ukrayna Diplomatik 
lişkilerinde 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 üyelerini 03.11.2017 tarihinde ziyaret etti. 
Söz konusu ziyaret çevresinde Ukrayna’nın ekonomik potansiyeli tanıtmak Ukraynadaki şirketlerin ticari 
tekliflerini sunmak devletin özelleştirme ihalelerine dahil bilgileri istişarelerde bulunmak ilimizin turistlik ve 
ekonomik 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 boyutunun 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'nm Ticaret Odası 
ile işbirliği için gereken çalışmaların ve araştırmaların başlatıldığını söyledi. 
Ziyaret sonrasında karşılıklı hediye takdim edildi.

Hazırlayan
AKREDİTASYON SORUMLUSU
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KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI

TÜRK ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI İSTİŞARE TO PLANTISI

19.10.2018

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Okan Özoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi 
Odasını 19.10.2018 tarihinde düzenlemiş olduğu toplantıya katıldı. Yapılan istişare 
toplantısında Türkiye’den Almanya’ya yapılan ihracatlar ile ilgili ortak bir sinerji oluşturmak 
istediklerini vurgulayan Özoğlu; “Türk Alman Ticaret Sanayi Odasını gelişmesine katkıda 
bulunacak her adımı atmak için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim o anlamda da 
buradayım.
Her alandan Almanya’ya bulaşmamış büyük firmalarımız var. Dün ve bugünkü görüşmelerde 
ihracat ağırlıklı çalışmanın doğru ve gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Diyerek 
firmaların Almanya pazarına girebilmeleri için gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Hazırlayan O naylayan  /
Sayfa: 1 /1PLA N LA M A  K O O R D İN A S Y O N  VE G EN EL SE K R E TER

A K R E D İTA S Y O N  M Ü D Ü R Ü / /!/ S !
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Goodwill Agreement
Between

Karabük Chamber of Commerce and Industry
and

Chamber of Commerce Industry Shipping and Agriculture 
C onstan ta , R om ania , 23 N o v e m b e r 201 5

Constanta Chamber of Commerce, Industry, Shipping and Agriculture/Romania and Chamber of Commerce and Industry in Karabuk/Turkey 
hereinafter called "Parties",

’ Considering the mutual interests in favouring the contacts and relationships of co-operation betvveen companies, organizations and 
entrepreneurs of both parties,

*With the intention of enlarging, developing and carrying out co-operation action which are mutually favourable between the Turkish 
companies in the city of Karabuk/Turkey and the companies in the city of Constanta / Romania have signed this agreement:

Artide 1

The Parties, within their authoritıes and possibilities, shall act in order to develop and strengthen economic and trade relationships between 
firms, companies and associations of Constanta/Romania, on the one hand.and firms,companies in Karabuk/Turkey on the other hand.

Article 2

The Parties shall exchange information of mutual interest on issues concerning foreign trade and le'gislations about the economic activities vvith 
foreign companies.The parties shall provide the associations, companies , firms and organizations of the above-mentioned areas with assistance 
in order to strengthen business contacts and, in particular, research of potential partners in the trade, industrial ,technical and scientific 
fields.The parties will work in co-operation in order to develop the business relationshtp in terms of small-and medium-sized firms.

Article 3

The Parties shall exchange information on exhibitions, shows, meetings, workshops and other initiatives vvhich vvill take place in both areas and 
in vvhich national and foreign entrepreneurs wil! take p a rt, informing the members of the two bodies.

Article 4

Both Parties, vvithin their capabilities, shall provide the necessary information in the field of organizing vvorkshops and meetings along vvith 
functioning of small-sized firms.

Article 5

The Parties intend to take part in vvorking out and drawing up joint plans, organizing trade missions, shovvs, exhibitions as well as business 
meetings in order to inform the entrepreneurs about the possibilities of exports in both countries.

The Parties shall organize and promote the exchange of business delegations.

Article 6

The Parties shall keep in touch and, if necessary, hold meetings annually in the two countries in order to exchange business ideas and 
experiences.

Article 7

İn case of any commercial disputes Constanta Chamber of Commerce, Industry, Shipping and Agriculture/Romania and Karabük Chamber of 
Commerce and Industry/Turkey vvill also foilovv up vvith their members to resolve and settle such disputes amicably.

Article 8

This agreement vvill come into force on the date of signature there of by both Parties.The Agreement vvill not expire and shall be automatically 
renevved one of the Parties shall communicate in vvriting at least three months before, its İntention of vvithdravving from the agreement.

This Agreement was signed on the 23 November 2015 and has been dravvn up in English in two original copies in the City of Constanta.

President 
Ion-Danut Juganaru
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Goodwill Âgreement

Between Ivano-Frankivsk Chamber of Commerce and Industry, (Ukraine) and Karabük Chamber
of Commerce and Industry (Turkey)

Ivano-Frankivsk Chamber o f Commerce and Industry /LJkraine and Karabük Chamber o f Commerce and 
Industry in /Turkey hereinafter called ”  Parties” ,

*Consıdermg the mutual interests in favounng the contacts and reiationships o f co-operatıon between 
companies, organizations and entrepreneurs o f both partıes,

*W ith the mtention o f enlarging, developing and carrying out co-operation action which are mutually 
favourable between the Turkish companies in the city o f Karabuk/Turkey and the companies in the city o f 
Ivano-Frankivsk / Ukraine have signed this âgreement:

Article 1

The Partıes, vvithin their authoritıes and possibilities, shall act in order to develop and strengthen economic 
and trade reiationships between firms, companies and associations o f Ivano-Frankivsk /Ukraine, on the 
one hand, and firms, companies in Karabuk/Turkey on the other hand.

Article 2

The Parties shall exchange information o f mutual interest on issues conceming foreıgn trade and 
legislations about the economic activities with foreign companies. The parties shall provide the 
associations, companies, firms and organizations o f the above-mentioned areas with assistance in order to 
strengthen business contacts and, m partıcular, research o f potentıal partners m the trade, industrial, 
technıcal and scientifıc fıelds. The parties will work in co-operation in order to develop the business 
relationship in terms o f  small-and medium-sized firms.

Article 3

The Parties shall exchange information on exhibitions, shovvs, meetings, v/orkshops and other initiatives 
which wıll take place in both areas and in which national and foreıgn entrepreneurs will take part, 
informing the members o f the two bodıes.

Article 4

Both Parties, within their capabilities, shall provide the necessary information m the fıeld o f  organizıng 
workshops and meetings along wıth functioning o f small-sized firms

Article 5

The Parties intend to take part in working out and drawing up jom t plans, organizing trade mıssions, 
shows, exhibitıons as well as busmess meetings in order to inform the entrepreneurs about the possibilities 
o f  exports in both countries.

The Parties shall organize and promote the exehange o f business delegations.

1



A rtic le  6

The Parties shall keep in toueh and, if  necessary, hokİ meetıngs annually in the two eountries in order to 
exchange business ıdeas and experıences.

Article 7

in case of any commercıal dısputes Ivano-Frankivsk Chamber o f Commerce and Industry/Ukraine and 
Karabük Chamber o f  Commerce and Industry/Turkey will also follow up with their members to resolve 
and settle such disputes amicably.

Article 8

Thıs agreement will come mto force on the date o f sıgnature there o f by both Parties. The Agreement will 
not expıre and shall be automatically renewed one o f the Parties shall communieate in writing at least 
three months before, its intention o f wıthdrawing from the agreement.

Thıs Agreement was signed on the 10* of February 2017 and has been drawn up in English in two 
original copies in the city o f Ivano-Frankivsk.

President President 
Tuncay ÖZCAN

Karabük Chamber of Commerce 
and İndustry/ Turkey

2



BAĞLANTI KURULAN TİCARET ÖRGÜTLERİ

SIRA
NO

TİCARET ÖRGÜTÜNÜN ÜNVANI BULUNDUĞU ÜLKE TİCARET ÖRG Ü TÜ N Ü N  FAALİYET ALANI BAĞLANTI KONUSU

1 TÜRKİYE MİLLETLERARASI TİCARET ODASI ICC TOBB TÜRKİYE

Yapısı ve İşleyişi
ICC, üç ana organ tarafından yönetilmektedir;
- Yönetim Kurulu,
- Başkanlık ve Genel Sekreterlik,
- Dünya Konseyi.
Dünya Konseyi, ICC'nin üst düzey yönetim organıdır.
Başkanlık ve Genel Sekreterlik
Başkan ve Genel Sekreter iki yıllığına Dünya konseyi tarafından seçilir. Ayrıca son Başkan da Onursal 
Başkan olarak bu grupta görev yapar. Genel Sekreter ICC'nin çalışma programını yürütmek için 
Uluslararası sekreterya ve milli komitelerle birlikte çalışır.Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, ICC'nin politika, strateji ve eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulanması ile 
sorumludur ve örgütün mali işlerini denetler.

ÜYE

2 TÜRK ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI ALMANYA

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında 
imzalanan protokol sonucu, 2004 yılında Köln merkezli Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) 
kurulmuştur.
Her iki kurum, odamızı kuruluşundan bu yana birer temsilcinin Yönetim Kurulu'na katılmasıyla aktif bir 
biçimde desteklemektedirSatış - pazarlama şansı ve yatırım imkanları konusunda araştırma ve 
bilgilendirme Vergi, ekonomi ve iş hukuku konularıyla işyeri açma ruhsatı hakkında bilgilendirme ve 
uzman ağımızla iletişim sağlama Almanya ve Türkiye'ye yönelik güncel iş birliği talepleri hakkında 
bilgilendirme Delegasyon gezileri düzenleme ve yeni pazarlar ve yeni iş ortakları tanıma imkanı sağlama 
Güncel toplantılar ve etkinlikler hakkında bilgilendirme Yapılmış detaylı pazar araştırmaları ve kapsamlı 
adres - veri bankalarına ulaşım imkanı sağlama Seminer, bilgilendirme toplantıları, açık oturumlar, sergi 
ve fuar organizasyonuPolitika, ekonomi ve hükümet çevrelerinden kurumlar nezdinde ve karar 
merciindeki kişiler düzeyinde ilişki imkamiş bağlantıları yaparken ve iş birliği imkanı ve ortaklık arama 
konusunda destek Çok dilli olan uzmanlarımızın karşılaşabileceğiniz dil ve kültürel engellerin kalkması 
konusundaki yardım.

ÜYE

3 KÖSTENCE TİCARET ODASI ROMANYA Meslek Örgütü KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ
4 IVANO FRANKİVSK UKRAYNA Meslek Örgütü KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ


