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Hepinizin de bildiği gibi, Yüce Allah’ın takdiri,
sizlerin de destekleriyle bir yıl önce hizmet
bayrağını teslim aldık. Öncelikle bizleri bu göreve
layık gören tüm dostlarımıza, özellikle de Karabük
İş Dünyasının siz değerli temsilcilerine sonsuz
şükranlarımı arz ediyorum.

Saygıdeğer Ticaret ve Sanayi Odası Üyeleri
Çalışmalarımıza, ulusal ve uluslararası stan-

dartlara uygun, akredite bir Ticaret ve Sanayi
Odası yapısı oluşturma hedefiyle başladık. Çok şükür bu hedefle yaptığımız çalışma-
lardan alnımızın akıyla çıktık ve TOBB tarafından düzenlenen, 11. Dönem Akredi-
tasyon Sertifikalandırma Programını 41 oda içerisinde birincilikle tamamladık. Bizlere
bu gururu yaşatan; meclisimize, yönetim kurulumuza ve profesyonel kadromuza bu
vesile ile bir kez daha teşekkür ediyorum.

Değerli Üyelerimiz
Israrla üzerinde durduğumuz, fazlasıyla önemsediğimiz bir diğer konu ise; bizlere

çalışmalarımızda yol haritası olacak, Karabük İş Dünyasının hedeflerini net bir şekilde
ortaya koyacak, ‘Başucu Kitabımız’ diyebileceğimiz dört yıllık stratejik planımızı hazırla-
mak oldu. Biz bu çalışmayı yaparken, ayağı yere basan, bilimsel temellere dayanan bir
plan hazırlamaya özen gösterdik. Bizler gelip geçiciyiz, ancak kurumlarımız hep baki
kalacaktır. İnanıyorum ki bu çalışmamız, bizlerden hizmet bayrağını devralacak
arkadaşlarımıza da ışık tutacaktır.

Saygıdeğer Karabüklüler
Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu olarak yalnızca oda içi çalışmalara zaman

ayırmıyor, bölgemizin ekonomisini canlandıracak, yeni istihdamlar yaratacak projelerin
üzerinde de ısrarla duruyoruz.

Bu çalışmalarımızda ana felsefemiz; “En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır” an-
layışı. Bu anlayışla yola çıkarak, KOSGEB,İŞKUR,BAKKA gibi kurumlarımızın destek-
leriyle projeler üretiyor, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik “Girişimcilik Kursları”
düzenliyor, onların devletimizin değişik imkanlarından yararlanarak kendi işyerlerini
kurmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Tabi birde, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak takip ettiğimiz, yalnızca 
Karabük için değil, tüm bölge, hatta ülke için umut olarak görülen projelerimiz var.

Bunlardan biri yıllardan bu yana konuşulan ve kısa bir süre önce ihalesi onaylanan
Filyos Projesi. Bu projeyi Karabük TSO olarak yakından takip ediyor, Karabük’ün Filyos
Vadisi Projesi’nden maksimum düzeyde yararlanabilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

Hepinizin de yakından takip ettiği gibi, gerek bizlerin, gerekse siyasilerimizin üze-
rinde ısrarla durduğu, bölge için bir umut olarak gördüğü proje, İSMETPAŞA MAKİ-
NE İMALATI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ.

Bu konuda son derece önemli mesafeler aldık. Yatırımcılarımızdan yer taleplerini
topladık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurumuzu yaptık. Bu vesile ile
projeyi bizzat takip eden, diğer çalışmalarımızda olduğu gibi, bu çalışmamızda da 
bizlerin en büyük destekçisi olan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Mil-
letvekili, Saygıdeğer Büyüğümüz Sayın Mehmet Ali Şahin Beyefendiye Karabük Halkı
ve İş Dünyası adına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, şu anda bakanlığa yapılan 
38 müracaatlar içerisinde birinci sırada yer alan başvurumuz, kısa sürede olumlu
sonuçlanacak ve tabelamız en kısa sürede asılacak.

Saygıdeğer Karabüklüler
Kısacası, gerek üyelerimiz gerekse bölgemiz için samimi bir şekilde çalışmalarımıza

devam ediyoruz. Amacımız; Karabük’ümüzün gelişmesine, ekonominin büyümesine,
istihdamın artmasına, bölgemiz insanının memleketine iş, aş bulmasına katkı sağla-
mak. Bizler bu çalışmaları yaparken hiçbir desteği esirgemeyen siyasilerimize,
bürokratlarımıza ve her zaman bizlerin yanında olan saygıdeğer üyelerimize sonsuz
şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile Karabük Demir Çelik Fabrikaları ve
Karabük’ümüzün kuruluş yıldönümünü kutluyor, güzel şehrimizin bu günlere
gelmesinde emeği olup aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara ise
sağlık ve huzur içerisinde bir yaşam diliyoruz.

Saygılarımla
Tuncay ÖZCAN

Yönetim Kurulu Başkanı

Çok Değerli Üyelerimiz
Sevgili Karabüklüler

BAŞKANDAN

Sahibi
KARABÜK TİCARET 

ve SANAYİ ODASI
Adına 

Yönetim Kurulu Başkanı
Tuncay ÖZCAN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Cem BİÇEN

Yayın Kurulu
Tuncay ÖZCAN
Fatih ÇAPRAZ

Hakan ŞENTÜRK
Sebati KESKİN
İlhan ÖZÇELİK

Erol KARADENİZ
Vural ÇELİK
Cem BİÇEN

TASARIM
Burçin Tuncer ÜÇSULAR

İletişim
Adres: Hürriyet Caddesi

No:58/1 78100 
KARABÜK

Telefon:+90 370 424 16 30
E-posta:tso@karabuktso.org.tr
Web: www.karabuktso.org.tr



Bu Gurur Tüm Karabük’ün  
4-5-6

Ticaret Sanayi Odası-Üniversite 
İşbirliğinin Adımları Atıldı 

7
Şahin İş Dünyasının 
Sorunlarını Dinledi 

8
Karabük Ticaret ve Sanayi 

Odası Üyeleri Win Metal Fuarı’nda 
9

Şampiyon Kardemir 
10-11

Yönetim Kurulu Başkanı Özcan 
1 Yılı Değerlendirdi 

12-13-14
Türkiye’de Bir İlk 

15
Hedef Karabük’e Yeni 

Girişimciler Kazandırmak 
16

İhtiyaç Sahibi 600 
Öğrenciye Kıyafet Yardımı 

17
Karabük Firması Dünya 
Devlerini Geride Bıraktı 

18
Karabük Milletvekili Burhanettin

Uysal’dan TSO’ya Ziyaret 
19

Karabük TSO’dan 
Ankara Çıkartması 

20-21
Karabük ve Köstence Arasında 

İşbirliği Protokolü 
22-23-24

Defterdarlık’tan Ticaret ve Sanayi
Odası’na Ziyaret 

25
Hedef Yöresel Ürünleri 

Ekonomiye Kazandırmak 
26-27-28

Kardemir’den Tanıtım Hamlesi 
29-30-31

Karabük’ün İktisadi Gelişimi 
32-33-34-35-36-37

Karabük İhracat Raporu 
38-39-40-41-42-43

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 
2015-2018 Yılı Hedefleri 

44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56

İÇİNDEKİLER

11

174

22

16

31

15

32



779.yılKarabük

Cumhuriyet Kenti
Karabük79

Yaşında



4 Karabük Ticaret ve Sanayi Odası

Karabük Ticaret 
ve Sanayi Odası

TOBB tarafından
düzenlenen 11.

Dönem Sertifika
Eğitim Programında

41 oda içerisinde
Türkiye birincisi oldu.

Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim

Kurulu Başkanı
Tuncay Özcan;” 

Bu gurur tüm
Karabük’ün, bundan

sonraki süreçte
üyelerimiz

odamızdan hizmet
alırken kalite farkını

ve bu çalışmanın
faydalarını fazlasıyla

hissedecekler” dedi

Bu gurur tüm

Karabük’ün
11.Dönem Akreditasyon Serti-

fika Töreni TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev

sahipliğinde, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci’nin de katılımıyla TOBB İkiz
Kuleler’de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada,
enerji giderleri azalırken, döviz kazandıran
işlerde sıkıntılar yaşadıklarını kaydederken
şöyle konuştu:  "Tüm bu iktisadi sorunları
aşmak için, Türkiye'nin teknolojik yenilenm-
eye ihtiyacı var. Yeni bir büyüme hikâyesine
ihtiyacı var. Yeni bir sanayi politikasına ihtiy-
acı var. İşte bu noktada, hükümetimizin de
bu durumun farkında olduğunu görüyoruz.
Bu kapsamda attığı adımları, 25 Öncelikli
Dönüşüm Programını ve 2016 Eylem Planını
son derece önemsiyor ve camiamız adına
olumlu buluyoruz. İnşallah, kamu ve özel
sektör el birliği içinde çalışarak, yeniden
yüksek büyüme temposunu ülkemize
kazandıracağına inanıyorum."  Türkiye'nin
çevresindeki coğrafyada kargaşa ortamı
yaşandığını, bunu da üzülerek takip ettik-
lerini belirten Hisarcıklıoğlu, bölgenin zor bir
dönemden geçtiğini, özellikle Suriye ve
Irak'taki gelişmelerin bölgedeki tüm den-

geleri değiştirdiğini söyledi. Yaşanan terör
olaylarının etkilerinin özellikle bölgedeki 
iş camiası tarafından çok derinden
hissedildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu,
bunun sadece bir ekonomik sorun ol-
madığını belirtti. Bakan Tüfenkci'nin göreve
geldikten sonra Doğu ve Güneydoğu Doğu
Anadolu'daki oda ve borsa başkanları ile bir
araya geldiğini ve onlara moral verdiğini
ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Evvelsi gün de Sayın Başbakanımız lid-
erliğinde bölgeden gelen oda ve borsa
başkanlarımızla birlikte, uzun ve kapsamlı
bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. 
Meselenin çözümü noktasında Sayın
Başbakanımızın samimi yaklaşımını, du-
yarlılığını ve meselenin suhulet yoluyla
çözümündeki kararlılığını görmekten büyük
memnuniyet duyduk." Hükümetin meseleye
büyük bir hassasiyetle yaklaşmasının, özel-
likle toplumsal yaşamı etkileyen acil prob-
lemlerin çözümü noktasında yaptığı
hazırlıkların kendilerine umut verdiğini
kaydeden Hisarcıklıoğlu, bölgedeki "kamu
düzeni" yeniden tesis edildikten sonra,
konuşarak tüm sorunların çözülebilece-
ğine işaret etti.
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"Gurur duyuyorum"
Hisarcıklıoğlu, sertifika alan oda ve borsaların

sayısının 224'e yükseldiğini ve bununla iftihar et-
tiğini dile getirerek, "Bugün 5 yıldızlı olan oda ve bor-
salarımız, hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki,
Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalar seviyesine
ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta
hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalarımız da minimum
aynı seviyede hizmet veriyorlar. TOBB ailesi içindeki
365 oda ve borsanın 224'ü dünya standartları
üstünde hizmet verdiklerinin en somut belgesi bu"
şeklinde konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, HDP'nin

1 Kasım seçimlerinden önce 'Türkiye partisi' olma 
iddiasıyla yola çıktığını belirterek, "Geldiği nokta
itibarıyla bölge partisi bile olamadı. Çünkü siyaset
üretmiyor. Terörü zaten şu andan itibaren kınamasını
beklemiyoruz da. Onu kınayacak ne yürek var, ne de
öyle bir görev verilmediği sürece ağızlarından bir söz
çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Bakan Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) İkiz Kuleler’de gerçekleştirilen 11. Dönem
Akreditasyon Sertifika Töreni'nde, ahilik sisteminde
üretimin belirli koşullara tabi tutulduğunu, bunlara 
uymayanların ise ticaret yapamadığını anlattı.

Bakanlık olarak kırtasiyeciliğin önüne geçmek ve
bürokrasiyi azaltmak adına mücadele ettiklerini vur-
gulayan Tüfenkci, bu çalışmaları iş dünyasının ihra-
catını ve gelişimini daha hızlı gerçekleştirmek için
istediklerini söyledi.

"Milletin efendileri değil, hizmetkârı" olduklarını
dile getiren Tüfenkci, bu kapsamda oda ve bor-
salardan da vatandaş odaklı hizmet üretmelerini 
beklediklerini kaydetti.

Bülent
Tüfenkçi

TOBB Başkanı
M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu
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TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Akreditasyon Kurulu Başkanı
Halim Mete ise akreditasyon sistemi ile oda ve borsaların hizmet kalitesinin
yükseldiğini anlattı. Mete, 365 oda ve borsanın yüzde 61'ini 5 yıldızlı hale ge-
tirdiklerini ifade ederken, hedefin tüm oda ve borsaları akreditasyon sistem-
ine dahil etmek olduğunun altını çizdi. Halim Mete, akreditasyon ile
kurumsallığın yerleştiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların
yöneticilerine sertifikalarını vererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan törenin ardından
yaptığı açıklamada,” Karabük TSO için önemli bir gündü. Türkiye’deki odaların
ve borsaların dünyadaki sisteme akredite olmaları ile ilgili yürütülen uzun
soluklu bir çalışmanın final günüydü. Sistem öncelikle Almanya ve İngiltere’de
uygulanmış bir sistem. Bu sistem TOBB olarak geliştirilerek Türkiye’ye özgü
bir hale getirildi. Bizde Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak yoğun bir
çalışma süreci geçirdik ve bunun meyvelerini Türkiye genelinde 41 oda
içeresinde birinci olarak aldık. Bu gurur tüm Karabük’ün. Bundan sonraki
süreçte üyelerimiz odamızdan hizmet alırken kalite farkını ve bu çalışmanın
faydalarını fazlasıyla hissedecekler. Her geçen gün hizmetlerimizin üzerine
bir şeyler koymaya ve üye odaklı çalışmalarımızı geliştirmeye gayret ediyoruz.
İş, 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.

Halim
Mete
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Ticaret Sanayi Odası-
Üniversite İşbirliğinin 

Adımları atıldı
KARABÜK Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük

Üniversitesi arasında, Üniversite-Sanayi İşbirliğini
tüm alanlarda geliştirmek ve bu anlamda iki

kurum arasındaki eğitim ve danışmanlıkla ilgili faaliyet-
leri yürütmek amacıyla protokol imzalandı. Karabük
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat imza töreninde
yaptığı açıklamada: “Protokol Üniversitemiz ile Karabük
Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliği içinde bulunduğu
konuları kapsıyor. Özellikle KABUSEM’de yapılacak her
türlü kurslar ve faaliyetlerde Karabük Ticaret ve Sanayi
Odası ile birlikte çalışacağız. Üniversite olarak her
zaman Ticaret ve Sanayi Odasının desteklerini
yanımızda hissettik. Bundan sonra da desteklerinin
devam edeceğini biliyoruz. Üniversitemize yapmış
oldukları katkılardan dolayı kendilerine teşekkür ediyo-
rum.” dedi. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu

Başkanı Tuncay Özcan ise yaptığı açıklamada; “Hem
Rektörümüze hem de Karabük Üniversitesi ailesine bu
süreçte bize yapmış oldukları katkı ve desteklerden
dolayı teşekkür ediyorum. Amacımız, Karabük’te Üniver-
site-Sanayi işbirliğini tüm alanlarda geliştirmek, bu
doğrultuda eğitim ve danışmanlıkla ilgili faaliyetleri
yürütmek. Birçok projede birlikte çalışacağız, Karabük
Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde Ticaret Odası ile
ilgili hazırlanan tez ve rapor gibi bilimsel çalışmalar
ücretsiz olarak basılacak, 2016 yılında başlayacak olan
‘Karabük İçin Bir Fikrim Var’ projesi de bu kapsamda be-
raber yürüteceğimiz konulardan bir tanesi, başarılı bir
üniversitemiz var, bizde Karabük Ticaret ve Sanayi
Odası olarak üniversitemizden faydalanmak ve birlikte
ortak projeler yapmak adına burada bu protokolü imza-
ladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
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Şahin iş dünyasının
sorunlarını dinledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük
Milletvekili Mehmet Ali Şahin Karabük ekonomisi
hakkında bilgi almak ve İş Dünyasının sorunlarını
dinlemek üzere Karabük Ticaret ve Sanayi
Odası’nı ziyaret etti.  Karabük TSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tuncay Özcan, Meclis Başkanı
Timurçin Saylar ve Yönetim Kurulu Üyelerinin
hazır bulunduğu toplantıda TOBB Akademik
Danışmanı Yrd. Doç. Dr. İsmail Şahin, “Karabük
TSO’nun 2015 yılı faaliyetleri ve 2016 yılı hede-
fleri” başlıklı bir sunum yaptı.  Yaklaşık iki saat
süren görüşmede ağırlıklı olarak, Eskipazar Metal
ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Projesi ele alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay
Özcan ve Meclis Başkanı Timurçin Saylar bölgenin
kaderini değiştirecek proje hakkında Mehmet Ali
Şahin’e detaylı bilgiler verirken, projeyi büyük bir
ilgiyle takip ettiğini ifade eden AK Parti Genel
Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili
Şahin;“Bu önemli projeyi hayata geçirmek için

elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin
kuşkusu olmasın. İnandığım ve değer verdiğim bu
projeyi tüm gayretimizle hızlandıracağız,ilk işimiz
bu olacak” şeklinde konuştu.  Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncay Özcan ise projenin son duru-
muyla ilgili yaptığı bilgilendirme konuşmasında
“Filyos Projesi ile bir bütünlük oluşturacak bu pro-
jenin hayata geçmesiyle sadece Karabük değil
tüm bölge çağ atlayacak. Karabük TSO olarak biz
gerekli tüm resmi yazışmaları tamamlayarak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na müra-
caatımızı yaptık. Olumlu bir netice almayı heye-
canla bekliyoruz, bu konuda siyaseten her zaman
yanımızda olduğunuzdan ve bizim önümüzde
yürüyeceğinizden hiç bir şüphemiz yok” dedi...
Hükümetin iki numaralı ismine demir-çelik sek-
töründe yaşanan kriz ile ilgili bilgiler veren, TSO
Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih Çapraz ise,
demir-çelik üreticileri olarak hükümetten Çin Krizi
ile ilgili önlem almasını beklediklerini ifade etti...
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KARABUK Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu,
meslek komiteleri ve meslek gruplarının etkinliklerini
desteklemeye devam ediyor. 2 ve 3 Meslek Gruplarına
kayıtlı üyeler, Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla
Win Metal Fuarı’na katıldı. TÜYAP Fuar Merkezi’nde
düzenlenen Win Metal Fuarı’na, Karabük Ticaret Sanayi
Odasına kayıtlı 20 firmadan 30 kişi katıldı. Fuara
katılan Karabük TSO üyeleri; ”Bu fuarda sac levha
işleme teknolojileri zincirinin tamamına ulaşma şansı

elde ettik. Fuar; sac levha yarı mamul ürünleri, ayırma,
şekillendirme, esnek saç levha işleme, birleştirme, 
kaynak, yüzey işleme, tel boru ve parça işleme, karma
yapılarının işlenmesi, makine elemanları, kalite kontrol,
onarım ve atölye ekipmanlarını kapsıyordu. Bu fuar-
larda, yurtiçi ve yurtdışı bağlantılar kurarak bölge
ticaretine katkıda bulunmayı hedefliyoruz, bizlere bu
imkânı sağlayan odamız yönetimine teşekkür edi-
yoruz” şeklinde duygularını dile getirdiler...

Karabük Ticaret ve
Sanayi Odası Üyeleri 
Win Metal Fuarı’nda



10 Karabük Ticaret ve Sanayi Odası

Şampiyon
KARDEMİR

27. Vergi Haftası
kapsamında 2014
yılı vergilendirme

döneminde en
yüksek gelir ve

kurumlar vergisi
beyanında bulunan

ilk 10 mükellefe
ödülleri düzenlenen

törenle verildi.
Kurumlar Vergisi

dalında KARDEMİR
A.Ş her yıl olduğu

gibi bu yılda
birinciliği kimseye

bırakmadı...

KARABÜK Defterdarlığı binasında
düzenlenen törene, Karabük Valisi Orhan
Alimoğlu, Emniyet Müdürü Serhat Tez-
sever, Safranbolu Kaymakamı Murat Bula-
cak, TSO Başkanı Tuncay Özcan, Defterdar
Osman Koçaş, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birlik Başkanı Nurettin Tümen, KARDEMİR
A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yol-
bulan, Genel Müdürü Uğur Yılmaz ve de-
receye girenler katıldı. Törende açılış
konuşmasını yapan İl Defterdarı Osman
Koçaş, vergi vermenin önemine değinirken,
kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerini kut-
ladı. Koçaş “ Zekât nasıl fakirin hakkı ise
vergi de devletin hakkıdır. Vergi vermek bir
şereftir. Vergi demek gelecek demek.

Özgür çağdaş, müreffeh yarınlar demek.
Ünlü bir maliyecinin deyimiyle “hiç kimse
vergi verme şerefinden mahrum bırakıla-
maz. Ancak vergiyi zamanında vermek
hakkını vermek, esas maharettir. Karşılıksız
vermektir, düşünmeden tereddüt etmeden”
dedi. Kayıt dışı verginin önüne geçilmesine
vurgu yapan Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Tuncay Özcan ise “Finansman kay-
naklarının oluşturulmasında vergi gelirleri
büyük önem taşımaktadır. Kazancımızın bir
bölümünü vergi olarak devlete ödenmesi,
vatandaşlarımıza yapılan hizmetlerde, dev-
letimize güç kazandırır. Güçlü, huzurlu ve
müreffeh bir ülkede yaşamak istiyorsak
bunun yegane çözümü kamu gelirlerini art-
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masından geçer. Birçok tartışmalara
rağmen verginin ülke kalkınmasına
verdiği katkı büyüktür. Vergi devletin
nefesi, halkın sermayesidir. Kayıt dışı
ve vergiden kaçırmak gibi faaliyetler
önlenmeli ve böylece verginin yükü
tabana yayılmalıdır. Bu sayede hem
devletin gelirleri artacak, hem de
vergisini düzenli ödeyen mükellefler
üzerindeki ekonomik baskı asgari 
seviyeye inecektir” dedi.

Programda son olarak söz alan
Vali Orhan Alimoğlu ise yaptığı
konuşmada, huzurlu ve güvenli bir
devlet düzeni için gelir gerektiği, bu
gelirin ise vergiden sağlanabile-
ceğini, kazanan herkesin düzenli
olarak vergisinin vermesi gerektiğini
söyledi. Daha sonra sırasıyla 2014
yılı gelir ve kurumlar vergisi rekort-
menlerine ödülleri takdim edildi.

Kurumlar Vergisi rekortmenlerinde
19 milyon 822 bin 438 lira tahakkuk
eden vergi ile KARDEMİR A.Ş, 3 mil-
yon 215 bin 716 lira ile Mescier D.Ç
ikinci, 1 milyon 111 bin 972 lira ile
Namal Petrol Ürünleri Nakliyat ise
üçüncü oldu. Gelirler Vergisinde ise
ilk ikiye giren şahıslar isimlerinin
açıklamasını istemezken, 191 bin
677 TL ile Kemal Eser üçüncü oldu.
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Yönetim Kurulu
Başkanı Özcan 
1 yılı değerlendirdi
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KARABÜK Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan
ve Meclis Başkanı Timurçin Saylar

düzenledikleri basın toplantısıyla oda çalış-
maları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan, odanın ku-
rumsal yapısını güçlendirebilme adına 2015-
2018 yıllarını kapsayan, ayakları yere basan
stratejik planı hazırladıklarını belirtirken,
Meclis Başkanı Saylar ise,2019 yılına kadar
OSB’de ki istihdam sayısını 10 bine çıkart-
mayı hedeflediklerini belirtti

Karabük TSO Başkanı Tuncay Özcan ve
Meclis Başkanı Timurçin Saylar Karabük
Basını ile bir araya gelerek bir yıllık çalış-
maları değerlendirdi, gazetecilerin gündeme
dair sorularını cevaplandırdı. Yaklaşık bir yıldır
oda başkanlığında bulunduğunu kaydeden
Özcan, “Akredite olmuş bir kurum olarak
2015-2018 yıllarını kapsayan stratejik bir
plan hazırladık. Ayakları yere sağlam basan
bir stratejik plan hazırladık. Bu çalışma iş
olsun diye yapılan bir çalışma asla değil. Bu
TSO’nun yol haritasıdır. Bu koltukta kim otu-
rursa otursun artık onun bir başucu kitabı
var. Öncelikle personel eğitimleri başta
olmak üzere, dijital arşivleme sistemi, web
sitesi oluşturmak üzere odamızda önemli ye-
nilikler oluşturduk. İŞ-KUR,BAKKA ve KOS-
GEB gibi kuruluşlarımızla ortaklaşa yaptığı-
mız çalışmalar kapsamında  1700 kişiye gir-
işimcilik kursu verdik ve bunun meyvelerini
200 yeni işyeri açılmasına katkı yaparak
aldık,bu Türkiye gelinde bu bir rekordur” dedi.

“FİLYOS LİMANI PROJESİNE 
ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Filyos Limanının bölge açısından önemine
vurgu yaparak açıklamalarına devam eden
Yönetim Kurulu Başkanı Özcan, “Şu an liman
yapım aşamasında, yargısal sorunlar ortadan
kalktı. Bu projenin başlaması için çalışmalar
sürüyor. Bilindiği gibi proje hükümetin
yatırım programında. Umarım kısa süre içinde
bu yatırım başlatılacak ve gelişmekte olan
sanayimize büyük katkı sağlayacak. Diğer
yandan Eskipazar İhtisas Organize Sanayi
Bölgemizle ilgili 2015 yılının ikinci yarısında
yaptığımız başvurumuzun sonucunu 7-8 ay
gibi kısa bir sürede aldık. Bilim Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığından uzmanlar bu
bölgede inceleme yaptılar.360 hektar alan
kesinleşmiş durumda. Ayrıca mevcut Organ-
ize Sanayi Bölgemiz içinde yapacağımız
Arge- İnovasyon Merkezi projemizde var.
Yaklaşık 6 ila 6.5 milyon liralık bir proje. Bu-
rada TOBB tarafından yapılan okulu üniver-
sitemize devrettik. OSB’de mini bir kampus
oluşturmak ve sanayi- üniversite ilişkilerini
geliştirmek istiyoruz.

Bizim artık Karabük olarak yarı mamul ve
tam mamul, katma değeri yüksek ürünlere
yönelmemiz lazım. Onun için 4.5 milyon lirası
BAKKA’dan  hibe olarak karşılanacak Arge –
İnovasyon Merkezinin çalışmalarını başlattık.
Buradaki sürecimiz uzun olmayacak ve 1.5
yıl gibi bir sürede bu bina hizmete girecek.
Ortaya koyduğumuz işler basit işler değil. Bu
koltuğun ağırlığının bilincindeyiz, bir ekip
olarak hizmet etmeye çalışıyoruz” dedi

“TSO ŞOV YAPAN BİR YER DEĞİL”

İsmetpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili
resmi başvurunun 2015 yılının ikinci
yarısında bakanlığa yapıldığını da anımsatan
Tuncay Özcan, “ Bu gün İhtisas Organize
Sanayisinin kurulacağı günü konuşuyoruz.
TSO sürekli gündemde kalacak, şov yapacak,
her konuda görüş bildirecek yer değil, TSO
icraat yapan, proje üreten bir kurum, yalan-
dan onu yaptım bunu yaptım laflarıyla bu
işler yürümez, mega projeler zaman alır,
bizim 15 günde, bir ayda sonuçlanacak pro-
jelerimiz olmaz, böyle bir durum olursa ufuk-
suz bir TSO olur. Bugün filyos liman projesini
herkes konuşuyoruz. Burada Karabük TSO’-
nun pozisyonu ne olacak, neresinde olacak.
Karabük’ün geleceğinde Filyos Limanı’nda
Karabük TSO ne kadar söz sahibi olacak. Bu-
rada lobicilik önemli” diye konuştu.

“KARDEMİR’İN EN BÜYÜK
SAVUNUCUSU HALKTIR”

Çin’in uyguladığı dışarıya ucuz mal satma
politikası demir-çelik sektörünü etkilediğini
de kaydeden Ticaret Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncay Özcan konuyla ilgili
şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Türkiye’de ku-
rulu olan bir Demir-Çelik Üreticileri Derneği
var. Duyduğumuza göre bu dernek içinde üç 
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ayrı görüş var. Dernek tek bir ses ve görüş
birliği ile ortaya çıkmıyor. Devlet yetkililerim-
izin konuyla ilgili acilen çalışma yaparak ted-
bir alması lazım. Dâhiliye işleme rejimi
yeniden gözden geçirilmeli. Bizim önerimiz
sürenin 36 ay değil 3 ay olması yönünde.
Kesinlikle Çin ürünlerine kota uygulanması
lazım. Bu konuda KARDEMİR yetkililerimizle
görüşerek kendilerinden belgeleri ve detaylı
bilgileri aldık. Tabi ki Ankara’da bizimde çalış-
malarımız var. Bu sorunun kaynakları ve
sorunun çözümü konusunda gerekli girişim-
lerde bulunduk. Sektör şuan zor günler
yaşıyor. Söylediğim gibi KARDEMİR bizim ol-
mazsa olmazlarımız arasında. Ancak şirket
yetkililerinin de Karabük ile bütünleşmesi
lazım. Örneğin Cumapazarı’na gidip oradan
domates alması lazım, esnaftan alışveriş
yapması lazım. KARDEMİR hisseleri kimin
olursa olsun Karabük’ündür. KARDEMİR ve
Karabük’ü ayrı düşünemeyiz. KARDEMİR’in
başına bir şey gelse bu halk etten duvar ör-
erek içeriye sinek bile sokmaz. KARDEMİR’in
en büyük savunucusu Karabük halkıdır.”

MECLİS BAŞKANI SAYLAR; 
“KARDEMİR KONUSUNDA KAVGA 
ETMEYECEĞİZ, ETTİRMEYECEĞİZ”

Düzenlenen basın toplantısında Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncay Özcan’ın ardından,
TSO Meclis Başkanı Timurçin Saylar’da bir
dizi açıklamalarda bulundu. Karabük’ün
KARDEMİR başta olmak üzere, Safranbolu,
Üniversite ve Karabükspor olmak üzere dört
önemli değeri olduğuna vurgu yapan Saylar,
”KARDEMİR bizim olmazsa olmazımızdır. İkin-
ciye Safranbolu gelir. Üçüncüye Karabükspor,
dördüncüye üniversite gelir. Bunlar bizim için
çok değerlidir. Bunlara hiçbir zaman hiçbir

siyasetçi zarar vermez, verecek olanında
karşısında oluruz. KARDEMİR 2002 yılında
90 milyon dolar borcunu silinerek bu hale
geldi. Hükümetimiz ayrıca başta ray olmak
üzere ürün satın alma yoluyla da KARDEMİR’i
destekledi. KARDEMİR devlete bu gün ray
satıyorsa bu Ulaştırma Bakanımızın saye-
sindedir. Biz kavga etmeyeceğiz ve bu konu-
da kimseyi de kavga ettirmeyeceğiz. Çin
konusu ile ilgili bakanlarımızla görüşüyoruz.
Hükümetimizde Çin’le alakalı olarak tedbirler
almaya çalışıyor. KARDEMİR halkla birleşme-
lidir. KARDEMİR için şu anda çok büyük sıkın-
tı da gözükmüyor. KARDEMİR bir dünya fir-
masıdır ve 3-4 tedbirle Çin krizini atlatır. Hü-
kümetinde destek vermesi gerekir. Çalışanlar
müsterih olsun, dedikodulara bakmasın” dedi.

2019 YILINA KADAR ÇALIŞAN 
SAYIMIZ 10 BİNE ULAŞACAK

Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının en
büyük çalışmalarından birinin de arsa üret-
mek olduğunu belirten Saylar,”Şu anda
sanayimizdeki arsa sorununu tamamıyla
çözdük.2019 yılına kadar Organize Sanayi
Bölgemizde ki çalışan sayımız 10 bin kişiyi
geçer. Karabük merkezde ki sanayicilerimiz
de organizeden yer aldılar ve almaya da
devam ediyorlar. Organize Sanayi Bölgemizin
ihtiyacı olan çevre yolu konusunu da siyasi-
lerimizle birlikte çalışıyoruz. Konu, Mehmet
Ali Bey ve Rafet Beyle görüşüldü. Karayolları
Genel Müdürümüz çalışmalarını sürdürüyor.
İlk etapta Soğuksu bölgesi ile Organize
sanayi bölgesi arasındaki çevre yolu tamam-
lanacak. Kastamonu yolu ile ilgili de taslak
çalışmalar sürüyor. Yine Bartın yolu Eflani
yolundan itibaren başlanacak duruma geldi”
diye konuştu...
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KARABÜK TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ve
İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven arasında imzalanan pro-

tokol ile 200 kişiye eğitim verilecek. 18 Şubat’ta başlayan
kursların protokol imza töreni öncesinde açıklamalarda bu-
lunan İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven; “Kursumuz 70 saat

üzerinden 9 fiili gün sürecek. Ekim ayına kadar devam ede-
cek kurslarda eğitimler Karabük TSO’nun salonunda verile-

cek. Eğitim giderleri ise İŞKUR tarafından karşılanacak.
Amacımız, katılımcılara “Girişimcilik” Kültürünü aşılamak ve

girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işlet-
melerin kurulmasını sağlamak” dedi. Eğitim boyunca

katılımcılara İŞKUR tarafından cep harçlığı ödeneceğini de
belirten Güven, aynı dönemde katılımcıların genel sağlık

sigortası ve kısa vadeli sigorta primleri de kurumca
karşılanacağını belirtti. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ise, istihdam 

noktasında artış sağlanabilmesi için yeni girişimcilere
ihtiyaç duyulduğunu, yeni işyeri açmak ve bunun içinde
KOSGEB’ten hibe desteği almak isteyen girişimcilerin, pro-
tokol kapsamında açılacak eğitimlerden geçmesi gerek-
tiğinin altını çizerek, paydaş kurumlarla işbirliklerinin her
alanda devam edeceğini söyledi. Karabük Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özcan açıklamalarının deva-
mında; ”Kardemir zamanında 17 bin kişiye istihdam sağladı,
bu da aileleri ile birlikte yaklaşık 68bin kişi demek. Ancak
zaman içerisinde girişimcilik kültürü gelişmedi. Yeni girişim-
cileri ve yatırımları bu tür projelerle şehrimize kazandırmaya
çalışıyoruz. Odamız, İŞKUR ve KOSGEB destekleriyle sürekli
eğitimler veriyor. Şimdiye kadar bu eğitimlerden yararlanan
15 kişinin kendi iş yerlerini açtığını duymak bizleri sevin-
dirdi. Odamız 2016 yılında da istihdamı artırmaya yönelik
Girişimcilik projelerine önem vererek devam ettirecek” dedi.

Hedef Karabük’e 
yeni girişimciler
KAZANDIRMAK

Çalışma ve İş
Kurumu Karabük
İl Müdürlüğü ile
Karabük Ticaret
ve Sanayi Odası

ortaklığında
düzenlenen,
Uygulamalı
Girişimcilik

Kursları devam
ediyor. İmzalanan

protokol ile
başlayan ve

sekiz periyod
olarak

gerçekleşecek
olan kurslarda

200 kişi 
eğitim alacak



17Karabük Ticaret ve Sanayi Odası

İhtiyaç sahibi 600 öğrenciye

KIYAFET YARDIMI
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından temin edilen 30

bin TL tutarındaki yardım malzemesi Karabük Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.  Okul idarecileri aracılığıyla
dağıtımı gerçekleştirilen yardımlardan il genelinde 600 öğrenci yarar-
lanırken, öğrencilere kış öncesinde kaban ve ayakkabı dağıtıldı. Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan; ’TOBB’un ülke
genelinde eğitime katkı noktasında ihtiyaç sahibi öğrencilerimize yönelik
her yıl gerçekleştirdiği bir faaliyeti var. Karabük Ticaret ve Sanayi Odası
olarak bizlerde bu yardıma ilave bir şeyler katarak öğrencilerimize bay ve
bayan ayrı ayrı olmak üzere, kışlık mont ve ayakkabı yardımı yapıyoruz. 
İnşallah bu yardımlar öğrencilerimizin ihtiyaçlarını görür ve onları mutlu
eder. Bizler hem eğitimin, hem de çocuklarımızın değerinin farkındayız,
elimizden geldiği kadar, dün ve bugün olduğu gibi yarın da bu çocuk-
larımıza katkı vermeye gayret edeceğiz. Bu mutluluğu burada sizlerle 
paylaşmış olmaktan ayrıca gurur duyuyor ve teşekkür ediyorum’’ dedi.
Yapılan konuşmanın ardından yardımlar okul müdürlerimize teslim edildi.



Karabük Firması
dünya devlerini
GERİDE BIRAKTI
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AZERBAYCAN Ekonomi Bakanlığının organizasy-
onu ile Bakü Business Merkezinde “Sanayinin
gelişmesine devlet desteği” konulu toplantı düzen-
lendi. Toplantının sonunda, Bakü Demir Dışı Met-
aller ve Ferrosilis Şirketi ile Karabük Ticaret Sanayi
Odası Üyesi DEMORA Şirketi arasında, Sumqayıt
Kimya Sanayi Parkı’nda ferrosilis üretim tesisi inşa
edilmesine dair anlaşma imzalandı.

Düzenlenen toplantıya, metalürji, kimya, inşaat,
gıda ve mobilya alanlarında faaliyet gösteren
50’den fazla işletmenin temsilcileri katıldı.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Niyazi Seferov
işadamlarına ülkede gerçekleştirilen sanayileşme
politikası çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında
bilgiler verdi. Petrol dışı sektörlerin gelişmesinde
sanayi bölgeleri, parkları ve mahallelerin önemine
vurgu yapan Niyazi Seferov, girişimciliğin destek-
lenmesi yönünde yapılan çalışmalara ve reformları
dikkat çekti. Bakan Yardımcısı Seferov, ekonomik
faaliyetlerin artırılması, petrol ürünlerinin ihracının
teşviki, yerli ve yabancı yatırımların desteklenmesi
amacıyla yapılan düzenlemeler hakkında da bilgiler
verirken, bütün bu düzenlemelerin Azerbaycan’da
petrol sektörünün, özellikle petrol endüstrisinin
gelişmesine, çağdaş teknolojiye ve gelişmiş tecrüb-
eye dayalı yeni işletmelerin kurulmasına, Azerbay-
can’da üretilen sanayi ürünlerinin çeşidinin
artmasına ve rekabet kabiliyetlerinin artırılmasına
yönelik olduğunu belirtti. Bakan Yardımcısı Niyazi
Seferov’un ardından söz alan, Girişimciler (İşveren-
ler) Teşkilatları Milli Konfederasyonu Başkanı

Memmed Musayev, son zamanlarda ülkede girişim-
ciliğin geliştirilmesi yönünde atılan adımların özel-
likle sanayinin gelişmesine yeni fırsatlar yarattığını
kaydetti. Programda ayrıca, Deniz-A Şirketi Genel
Müdürü Elhan Bəşirov,Bakusteel Company MMC-nin
Başkan Yardımcısı Ramin Kerimov,Bakü Demir Dışı
Metaller ve Ferroərintilər şirketinin CEO’su Şamil
Rzayev, Türk şirketi Demora’nın Yönetim Kurulu
Başkanı Rafet Vergili temsil ettikleri şirketlerin
faaliyetleri ve gelişme yönleri hakkında bilgi
verdiler. Toplantının sonunda, Bakü Demir Dışı Met-
aller ve Ferrosilis Şirketi ile Türkiye’nin Demora 
Şirketi arasında Sumqayıt Kimya Sanayi Parkı’nda
ferrosilis üretim tesisi inşa edilmesine dair anlaşma
imzalandı. Demora Yönetim Kurulu Başkanı ve
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili; ”Kardeş
ülkemizde böylesine bir yatırımı üstlenmekten ve
Azerbaycan’ın ekonomik kalkınmasına katkı sun-
maktan büyük mutluluk duyuyoruz, dünyanın dev
firmalarıyla bu projede büyük bir yarışa girdik ve
sonunda başardık, tamamen Türk işçi ve mühendis-
lerinin üstleneceği bir proje, bizlere güvenen ve
bizim projemizi tercih eden kardeş ülke yetkilile
rine ve yatırımcılarına teşekkür ediyor, şimdiden
hayırlı olmasını diliyorum” dedi

Yaklaşık 30 milyon USD’ye mal olması beklenen
tesis, ferro silis,ferro mangan ve ferro krom üre-
tecek ve yaklaşık 75 bin ton kapasitesi olacak. 
Yaklaşık 150 çalışan ile 2017 başında üretime
başlaması beklenen tesisin temelini Nisan ayı
içerisinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev atacak...
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Karabük Milletvekili
Burhanettin Uysal’dan

TSO’ya ziyaret
AKParti Karabük Milletvekili Prof.Dr.

Burhanettin Uysal, Karabük Ticaret
Sanayi Odasını ziyaret ederek çalışmalar

hakkında bilgiler aldı ve İş Dünyasının beklentilerini
dinledi... Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti
dile getiren ve teşekkür eden Karabük Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan:"
İş dünyasının beklediği istikrarlı ve güçlü bir hükümet
kuruldu. Buda bizleri mutlu etti. Bizler Karabük iş

dünyası adına kentimizin sorunlarının çözümü nok-
tasında üzerimize düşen her türlü görev ve sorumlu-
luğu yerine getirme gayreti içerisinde olacağız." dedi.
Karabük Milletvekili Prof.Dr. Burhanettin Uysal: “Artık
seçim sonrası el ele verip birlikte çalışmanın zamanı.
TSO başta olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımızla
bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacağız.
Karabük'e daha iyi ve güzel hizmet etmek birlik ve 
beraberlik içerisinde ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.
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YÖNETİM Kurulu Başkanı Tuncay
Özcan ve beraberindeki heyet ilk
olarak AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Karabük Milletvekili
Mehmet Ali Şahin’i ziyaret etti. AK
Parti Genel Merkezinde gerçekleşen
ziyarette Başkan Özcan, Şahin’e yeni
dönemde görevlerinde başarılar
dileyerek Karabük için planlanan pro-
jelerin son durumları hakkında bil-
giler verdi. AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Karabük Milletvekili
Mehmet Ali Şahin, TSO heyetine zi-
yaretlerinden dolayı teşekkür ede-
rek, hedeflerinin Eskipazar sınırları
içinde yapılması düşünülen metal ve

metal ürünlerine dayalı organize
sanayi bölgesinin biran önce hayata
geçirmek olduğunu söyledi. Şahin,
İsmetpaşa bölgesine yapılması plan-
lanan projeyi çok önemsediklerini
kaydederek, “ Bu konuda geçtiğimiz
haftalarda Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanımızı ziyaret etmiştik. Bunla il-
gilini epey bir yol aldık. Buraya yap-
mayı planladığımız metal ve metal
ürünlerine dayalı OSB sadece
Karabük ile ilgili değil Türk ekonomisi
içinde bu bir sinerji oluşturacak. O
bölge yatırımcılar tarafından tercih
edilecek bir yer olacak, çünkü birçok
avantajları var ” diye konuştu...

Karabük 
Ticaret ve 

Sanayi Odası
Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncay

Özcan, Meclis
Başkanı Timurçin
Saylar ve meclis

üyeleri Ankara’da
bir dizi ziyaret-
lerde bulundu...

Karabük TSO’dan 
Ankara çıkartması
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“ALMAMIZ GEREKEN TEDBİRLER VAR”
Karabük’te sanayi ve ticaret açısından 

ilk akla gelenin demir- çelik sektörü
olduğunu ve dış kaynaklı bir takım sıkıntılar
yaşandığını bildiğini de aktaran Şahin, “Alın-
ması gereken bazı tedbirler var. Dahilde
işleme rejimi diye bir rejim var. Bu rejime
dayalı iş yapan bazı firmaların bu yasayı ve
düzenlemeyi istismar ettiği bir durumla karşı
karşıyayız. Bu firmalar yurtdışından aldıkları
kütükleri, mamul madde haline getirerek
ihraç etmeleri gerekli. Bu ürünleri yurt dışına
satmayıp iç piyasaya satmalarından dolayı
bir haksız rekabetle karşı karşıyayız. Diğer
ülkelerde buna karşı ciddi tedbirler alınarak
istismara izin verilmiyor. Bizimde bu tedbir-
leri süratle almamız gerekiyor, ülkedeki
demir- çelik sektörünün bir üst kuruluşu 
olması ve bu işlere onların ön ayak olması
gerekir. Bu işle sadece Karabük ilgilenirse
zayıf kalınır. Türkiye’de bundan zarar gören

çok ciddi sanayici kesimi var. Bir takım
dernekleri var ama eleştirdiğim kişilerin de
buraya üye olması nedeniyle adım atmakta
zorlanıyorlar. Belirli bir süre içinde dışarıdan
getirmiş oldukları hammaddeyi belli bir süre
içinde mamul madde haline getirip ihraç et-
meleri gerekli. Bu süreyi geçirmiş çok sayıda
firma var. İçeriye de satmışlar. Mevcut yasa-
ların arkadan dolanılması bir istismarı ortaya
çıkardı. Ekonomi Bakanı ile görüştüm ve ken-
dileri tedbir alacaklarını söyledi. KARDEMİR
Türkiye’de demir- çelik sektörünün çıkış
yeridir, menşeidir. Karabük ekonomisi demir-
çelik sektörü ile adeta özdeş haline gelmiştir.
Bu konu hepimizi yakından ilgilendiriyor.
Yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için 
takibimizi devam ettireceğiz” ifadesinde 
bulundu. Karabük TSO Heyeti daha sonra,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bakan Yardım-
cılığı görevine atanan Mehmet Ceylan’a da
hayır olsun ziyaretinde bulundu.



KKARABÜK ve 
KÖSTENCE arasında
işbirliği protokolü
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası,
Romanya ile Karabük arasındaki 

ticari ilişkileri geliştirmek ve 
Köstence Ticaret Odası ile işbirliği

protokolü yapmak üzere Köstence’ye
bir gezi düzenledi. Karabük Ticaret

Sanayi Odası Heyetinde; Meclis
Başkanı Timurçin Saylar, Yönetim

Kurulu Başkanı Tuncay Özcan,
Yönetim Kurulu Başkanvekili Fatih

Çapraz, Yönetim Kurulu Üyeleri Vural
Çelik ve Sebati Keskin yer aldı...
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KARABÜK TSO Heyeti gezi kapsamında; Türkiye
Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Osman Koray
Ertaş, Köstence Başkonsolosu Ali Bozçalışkan,

Romanya Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanı Mihai 
Daraban, Köstence Ticaret, Sanayi, Tarım ve Denizcilik
Odası Başkanı Ion-Danut Juganaru, Türkiye Cumhuriyeti
Bükreş Ticaret Müşaviri Mükerrem Aksoy, Romanya
Türk İş Adamları Derneği Başkanı Murat Demiray,
MÜSİAD Romanya Şubesi ve Dobruca Türk İşadamları
Derneği üyeleriyle bir araya geldi... Karabük TSO heyeti
ilk olarak Köstence Başkonsolosu Ali Bozçalışkan zi-
yaret etti. Heyete, Köstence hakkında detaylı bilgiler

veren Bozçalışkan, ziyareti yerinde ve anlamlı buldu-
ğunu ifade etti. Başkonsolos Bozçalışkan, Köstence’de
Türk işadamlarını bekleyen çok sayıda sektörün ve 
fırsatın olduğunu belirtirken, daha fazla vakit kay-
betmeden bu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini
söyledi. Görüşmenin ardından heyet Başkonsolos Ali
Bozçalışkan ile birlikte Köstence Ticaret, Sanayi, Tarım
ve Denizcilik Odası ziyaret etti. Oda Başkanı Ion-Danut
Juganaru ile görüşen heyet karşılıklı sunumların ardın-
dan, iki oda arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek, 
işbirliği olanaklarını araştırmak ve ortak projeler yü-
rütmek adına işbirliği protokolü imzaladı...
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İmza töreninde konuşan TSO Yönetim Kurulu
Başkanı Tuncay Özcan, “Ortak tarih, miras ve
kültüre sahip Karadeniz’in iki kıyıdaş ülkesinin
küreselleşme çağında daha sıkı bir işbirliği içinde
olması gerektiği düşüncesiyle bugün bu ziyare-
timizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız” sözleriyle
protokolün amacını dile getirirken, Köstence
Ticaret Odası Başkanı Juganaru ise, “ Ziyaretten
dolayı çok memnun oldum. Sizlerle her türlü işbir-
liğine açık olduğumuzu, Köstence ile Karabük
arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesine ve ortak
projelerin yapılmasına canı gönülden destek ola-
cağımızı bilmenizi isteriz” sözleriyle ziyaretten ve
yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade
etti. Protokolün imza töreninin ardından, Karad-
eniz’in en büyük limanı olan Köstence Limanı ve
Köstence Sanayi Bölgesi’nde yer alan demir-çelik
tesislerini gezen heyet daha sonra Dobruca Türk
İşadamları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Gezi
ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabük TSO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan “Amacımız Ka-
radeniz’e kıyıdaş ülkelerle işbirliği olanaklarını
artırıp, Karadeniz’i ticari bir göle dönüştürmektir.
Küreselleşme çağında başka alternatifimiz yoktur.
Filyos Limanı ile Köstence Limanı arasındaki ticari
köprüleri kurmak için seferber olacağız” açıkla-
masında derken, TSO Meclis Başkanı Timurçin
Saylar ise; “Romanya hakkında bilmediğimiz
birçok yeni bilgi öğrendik. İlişkileri geliştirebilmek
için güzel bir başlangıç oldu” dedi... TSO Yönetim
Kurulu Başkanvekili Fatih Çapraz ise, “Amaç 
hasıl oldu. Dış ticaretin önemini ve ehemmiyetini
yerinde gördük. Bu çalışmaları devam ettirmek
zorundayız. Başka çaremiz yok” şeklinde 
duygularını ifade etti.
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27. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Karabük
Defterdarı Osman Koçaş, Karabük Vergi Dairesi
Müdürü Mutlu Arslan  ve beraberindeki heyet Karabük
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tun-
cay Özcan’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Karabük
Defterdarı Osman Koçaş;’’Bizler burada sizlerin Vergi
Haftasını kutlamak için bulunuyoruz. çünkü esas olan
siz mükelleflersiniz, dolayısıyla bu hafta da sizin haf-
tanız biz yalnızca sekreterya işlerini yürütüyoruz.
Sizin temsil ettiğiniz Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri
çalışıyor, kazanıyor ve kazancının belli bir kısmını vergi
olarak veriyor. Maliye yalnızca bir aracı, esas alkış-
lanacak kesim sizlersiniz, sizlerin temsil ettiği
mükelleflerimiz. Bizler farkındalık yaratmak, bir eylem
yapmak adına vergi haftası ihdas etik. 27’ncisini kut-
ladığımız Vergi Haftası münasebetiyle mükelleflerim-
izi, okullarımızı ve sizin gibi odalarımızı ziyaret edi-
yoruz. Herkes, her ülke kendi çapında vergi yükünün
ağır olduğundan, verginin fazla olduğundan şikâyetçi,
burada esas olan verginin adaletli alınması ve tabana
yayılması” dedi...  Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Özcan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getirirken; ’Türkiye’de vergi bilincinin oluşturul-
ması ülkemizin kalkınması açısından oldukça önem-
lidir. Ticaret Odaları, Esnaf Odaları ve Vergi Daireleri
birer yol arkadaşıdır. Biz her zaman için verginin adil
verilmesi, adil alınması, sistemin adil oluşturulması
taraftarıyız. 27’ncisini kutladığımız bu Vergi Haf-
tamızın hem Karabük’ümüz hem ülkemiz için hayırlı 
olmasını diliyorum’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Defterdarlık’tan Ticaret 
ve Sanayi Odası’na ziyaret
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HEDEF Yöresel
Ürünleri Ekonomiye
KAZANDIRMAK

Karabük Ticaret ve Sanayi
Odası tarafından hazırlanan

“Üreten Eller” Projesi BAKKA
tarafından desteklenen

projeler kapsamına dahil
edildi. Üreten Eller Projesi 

ile, Karabük’te Kadın
Girişimciliğini ön plana

çıkararak yöresel ürünler
ekonomiye kazandırılacak. Bu

amaçla Karabük Ticaret ve
Sanayi Odası öncülüğünde

Kadın Girişimciler Kooperatifi
kuruldu. Kooperatif

Başkanlığını ise Karabük
Ticaret Sanayi Odası kadın
Girişimciler Kurulu Başkanı

Nuray Alpboğa üstlendi.  
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“ÜRETEN ELLER PROJESİ” ve bu kap-
samda kurulan kooperatif hakkında bilgiler
aktaran Karabük Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Nuray Alpboğa, süreç içerisinde
yapılan planlama ile kadınların ürettiği yöre-
sel el sanatları ve gıda ürünlerinin kurulacak
merkezde ve aynı zamanda e-ticaret olarak
da satışının gerçekleştirileceğini, bu kap-
samda yöresel ürünlerin ekonomiye
kazandırılarak yeni markaların oluşturul-
masına katkıda bulunulacaklarını söyledi.

Alpboğa “Karabük Ticaret ve Sanayi
Odası ve alt kuruluşumuz olan Kadın Giri-
şimciler Kurulu ile birlikte bu projedeki
genel amacımız şudur; Yöremizin önemli 
el sanatları ürünleri ile yöresel gıdalardan
üretilen kurutulmuş organik gıdaları,
piyasalarda aktif çalışma fırsatı bulun-
mamış, ekonomik özgürlüğü olmayan ancak
ev ortamında el ürünleri ve bazı organik
kuru gıda ürünlerinin üretimini yapan kadın-
larımızın marifeti ile ticari emtiaya çevirmek.

Bu sayede kadınlarımızın kendi üretim-
lerinden para kazanmalarını sağlamak, yöre-
sel ürünlerimizi ekonomiye kazandırmak.
Proje, ev kadınlarının ürettiği ürünleri ortak
bir platformda buluşturup pazarlayabilecek-
leri yapıyı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu
sayede evde üretim yapan kadınların ürün-
leri ticari bir değer kazanmış olacak, kadın-
larımız yaptıkları islerden gelir elde etmiş
olacak, bu ürünleri alan müşterilerde uygun
maliyetlerle el isçiliği ürünlere, organik kuru
gıdalara ulaşmış olacaktır. Proje bu amaçla
faaliyetlerini sürdürecek bir kooperatif ku-
rulmasını hedeflemektedir. Bununla birlikte
üretim zincirine dahil olan kadınlarımız gir-
işimcilik ve hijyen eğitimlerine alınacak,
yaptıkları ürünleri kendi kurdukları işletme-
lerde satmak isteyenler desteklenecektir.
Ürünlerin ülke genelinde pazarlanabilmesi
için bir e-ticaret sitesi kurulacaktır. E-ticaret
sitesi için www.ureteneller.org alan adının
tescili yapılmıştır” dedi...
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“ÜRETEN ELLER” projesi kapsamında kurulan
Kooperatifin Başkanlığını Nuray Alpboğa üste-
lenirken, Yönetim kurulunda Fatma Yılmaz,
Semiha Karaoğlu, Nimet Soylu, Kübra Arslan,
Fatma Yılmaz, Şadiye Örengil isimleri yer aldı.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
hazırlanıp, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına
sunulan, Yöresel Değerler Mali Destek Programı
kapsamında “Üreten Eller” ve Teknik Destek Pro-
gram kapsamında “Kurumsal Kapasite Artırımı 
ve Akreditasyon Danışmanlık Eğitimi” projeleri
kabul edildi. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Zonguldak merkezinde, Karabük Ticaret Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay ÖZCAN ve
BAKKA Genel Sekreteri İbrahim KUZU tarafından
proje sözleşmeleri imzalandı. BAKKA’ya sunulan
projelerle şu faaliyetler yapılacak;  2015 yılı

Yöresel Değerler Mali Destek Programı kap-
samında Üreten Eller projesi ile ilimizde Kadın
Girişimciliğini ön plana çıkararak yöresel ürünler-
imiz ekonomiye kazandırılacak. Bu amaçla Kadın
Girişimciler Kooperatifi kurularak projede yer
almak isteyen kadınlar projeye dâhil edilecek.
Süreç içerisinde yapılan planlama ile kadınların
ürettiği yöresel el sanatları ve gıda ürünleri kuru-
lacak merkezde ve aynı zamanda e-ticaret olarak
da satışı gerçekleştirilecek. Yöresel ürünler eko-
nomiye kazandırılarak yeni markaların oluşturul-
masına katkıda bulunulacak. Projenin yürütül-
mesinde Karabük TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
aktif rol oynayacak. Teknik Destek Programı kap-
samında “Kurumsal Kapasite artırımı ve Akredi-
tasyon Danışmanlık projesi” ile odanın kurumsal
kapasitesini geliştirecek eğitimler yapılacak.
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KARDEMİR’den
tanıtım hamlesi
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ağır sanayi tesisi ve bölgenin tek ray üreticisi olan

KARDEMİR A.Ş, yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonlarına katılarak hem
tanıtımını yapıyor hem de pazar alanını genişletmeye çalışıyor. KARDEMİR 

Mart ayı içerisinde de bu alandaki çalışmalarını sürdürürken, İstanbul’da
düzenlenen Eurasia Rail ve Dubai’de düzenlenen Ortadoğu Raylı Sistemler

Fuarlarına katıldı... Türkiye ve Ortadoğu Bölgesinin tek ray üreticisi Kardemir,
8-9 Mart tarihlerinde Dubai Uluslararası Kongre ve Sergi Merkezinde

düzenlenen Middle East Rail ( Ortadoğu Raylı Sistemler Fuarı)’na katıldı... 
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DUBAİ Demiryollarının yanı sıra Avusturya,
İtalya, Çin, İngiltere, İspanya, Almanya,
Suudi Arabistan, Tunus, Mısır, Sri Lanka,

Güney Afrika başta olmak üzere demiryolu sek-
törünün tüm temsilcilerini bir araya getiren
fuara Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Zeki Yolbu-
lan, Burak Yolbulan ve Çağrı Güleç, Genel Müdür
Yardımcısı Ercüment Ünal, Satış Müdürü Reyhan
Özkara ve Ray-Profil Haddehanesi Müdürü
Serkan Atamer’in de dahil olduğu güçlü bir
ekiple katılan Kardemir, ürünlerini sergileme ve
ray çeliği üretiminde sahip olduğu know-howını
tanıtma fırsatını buldu. Açtığı stantta ziyaretçi-
lerini ağırlayan ve iki gün boyunca fuarın ilgi
odağı olan Kardemir, halen devam etmekte 
olan demiryolu teker yatırımına ilişkin de sek-
tör temsilcileriyle paylaşımlarda bulundu. 

Ulaştırma Bakanı Yıldırım 
KARDEMİR Standını Ziyaret Etti

Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler,
Altyapı ve Lojistik Fuarı’nın ( Eurasia Rail )
açılışını yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Binali Yıldırım, beraberinde TCDD
Genel Müdürü Ömer Yıldız ile birlikte Kardemir
standını da ziyaret ederek Genel Müdür Uğur
Yılmaz’dan bilgi aldı. Uluslararası Demiryolu,

Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı 
( Eurasia Rail ) 3-5 Mart tarihleri arasında
gerçekleştirildi. İstanbul Fuar Merkezindeki
fuarın açılışı Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Binali Yıldırım, TCDD Genel
Müdürü Ömer Yıldız, Ulusalarası Demiryolu Bir-
liği Genel Müdürü Jean Pierre Loubinoux tarafın-
dan yapıldı. Fuar açılışına Kardemir Genel
Müdürü Uğur Yılmaz’da katıldı. Avrasya böl-
gesinin tek ve dünyanın en büyük 3. Demiryolu
fuarı olma  özelliğini taşıyan fuarda yaklaşık
300 katılımcı firma ve 30 farklı ülkeden katılımcı
yer yerini aldı. Demiryolu sektörünün tüm tem-
silcilerini bira araya getiren fuarda, eş zamanlı
gerçekleştirilen konferanslarda akademisyenler,
sektör STK’larının yetkilileri, devlet kurumlarının
ve uluslararası firmaların üst düzey yetkilileri
sektördeki gelişmelere yönelik paylaşımlarda
bulundu. Demiryolu Mevzuatı, Kent İçi Raylı 
Sistemler, Altyapı, Demiryolu Araçlarındaki
Gelişmeler, Emniyet Yönetim Sistemleri, Demir-
yolu Sektöründe AR-GE Faaliyetleri ve Katma
Değeri Yüksek Çelik Ürünler gibi farklı konularda
gerçekleşen konferanslara, Kardemir yetkilileri
de konuşmacı olarak katılarak ray üretimi ve
sektöre yönelik Kardemir’deki yeni yatırımlar
hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
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İran, Çek Cumhuri-
yeti, Almanya, Fransa,
Çin ve İspanya’nın ülke
bazında katılım göster-
diği fuarın açılışında
konuşan Ulaştırma,
Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanı Binali
Yıldırım hükümet olarak
demiryollarına 2003’-
ten bugüne kadar 20
Milyar dolarlık yatırım
yaptıklarını, gelecek 
10 yıl içinde demiryolu
projeleri için 40 milyar
dolara yakın yatırım planladığını belirterek “ Uzun vadede stratejik işbirliğine ihtiyacımız var.
Türkiye’de müşterek imalat yapalım ve bölge ülkelerine, dünyaya ihracat yapalım” dedi.  Yüksek Hızlı
Tren (YHT) ihalesi için de hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Yıldırım, hızlı tren setlerinde yerli üre-
timin vazgeçilmez kriter olduğunu vurguladı. Yıldırım, ”80 adet hızlı tren seti önemli. Zannediyorum 
5-6 milyar doları bulan bir yatırım. Bu yatırım bir satın alma şeklinde planlanmıyor, yurt içinde mümkün
olduğunca yerli katkı oranıyla yapılmasını öngörüyoruz. Biz dünyanın bilinen üreticilerini Türkiye’ye
yatırıma davet ettik, bazıları ortaklıklarını kurdu. Fabrikalarını yapanlar da var. Amacımız sadece hızlı
tren seti almak değil hızlı treni üreten, kullanan ve ihtiyacı olan ülkelere temin eden bir Türkiye” dedi.
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BU kaynakta, Bolu sancağına bağlı
Taraklıborlu kazası hudutlarında
yer alan Karabük’ten küçük bir

köy olarak bahsedilmiştir. Kaynakta yer
alan bilgilere göre Karabük 10 hanelik bir
köydür. 1840-1845 yıllarında yapılan iki
sayım neticesinde hazırlanan Temettuat
defterlerinde Karabük ile ilgili bilgilere
de yer verildiği görülmektedir. Kayıtlar-
daki bilgilere göre; Karabük 21 haneden
oluşmaktadır ve ahalisi Soğanlı ve Araç
nehirleri üzerine köprü kurmak ve tamir
etmekle vazifelendirilmiştir. Kayıtların
belirt- tiğine göre, Karabük ahalisi bu
görevlerinden ötürü vergilerden muaf
tutulmuştur. Ancak bu muafiyetin Tanzi-
mat Fermanı’nın getirdiği kazanca göre

vergi sisteminden dolayı kaldırıldığı 
yine aynı kayıtlardan anlaşılmaktadır.
Yukarıda yer alan bilgilerden açıkça an-
laşılacağı üzere, Karabük 1530 yılından
1845 yılına kadar ekonomik ve de-
mografik olarak konumunu korumanın
ötesinde ciddi bir gelişme kaydede-
memiştir.  Bunun birçok siyasi, idari ve 
iktisadi nedeni olabilir. Osmanlı İmpara-
torluğu’nun geçirmiş olduğu idari ve
siyasi dönüşüm ile askeri başarısızlıklar-
dan kaynaklanan mali ve iktisadi sıkın-
tıların bu noktada ciddi bir etkisi olduğu
muhtemeldir. Ancak Karabük’ün bu ta-
rihlerde gelişememesinin tahmin edilen
nedenleri arasında en önemlisi Tarak-
lıborlu/Safranbolu’nun varlığıdır.

Karabük’ün
İktisadi Gelişimi

Başbakanlık Devlet
Arşivleri Genel

Müdürlüğü Osmanlı
Arşivi’nde bulunan

1530 yılına ait 438
numaralı Muhasebe-i

Vilayet-i Ana- dolu
Defteri’nde, Karabük

ve çevresiyle ilgili
önemli tarihi bilgiler

yer almaktadır... 
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Candaroğulları Beyliği’nin önemli bir ticari merkezi
olan Taraklı- borlu, bu konumunu Osmanlı devrinde
de sürdürmeyi başarmıştır. Tarihi ipek yolu üz-
erindeki konumundan dolayı tarih boyunca bölgede
hüküm sürmüş devlet ve beyliklerin Pazar merkezle-
rinden biri olan Safranbolu’nun bu özelliği çevresin-
deki yerleşim birimlerinin gölgede kalmasına neden
olmuştur. Han, hamam, pazar, kervansaray, cami, za-
viye ve mektep gibi bir şehrin olmaz- sa olmaz
yapıları bir bütünlük içinde sadece Safranbolu’da
görülür. Dolaysıyla söz konusu
tarihlerde ciddi gelişme kayde-
den sadece Safranbolu olmuştur.
Karabük’ün ekonomik gelişimi
Türkiye Cumhuriyeti ile
başlamıştır. Cumhuriyete bir
köy olarak dâhil olan Karabük,
cumhuriyetin 72. yılında il
mertebesine yükselmiştir. Bu
hızlı yükselişin ana loko- mo-
tifi kuşkusuz, Karabük’e
yapılan yatırımlar olmuştur.
Bu neden- le Karabük,
cumhuriyet kenti olarak ad-
landırılmıştır. 1926 yılında
devlet tarafından alınan iki
karar Karabük’ün kaderini
değiştir- miştir. Bunlardan
birincisi, Ereğli-Ankara
arasında demiryolu yapı-

mına karar verilmesidir. Ankara- Çankırı- Karabük-
Zonguldak- Ereğli demiryolu projesi bölgeye ulusal
ve uluslararası yatırımları yönlendirmede lokomotif
vazifesi görmüştür. 29 Kasım 1932’ye gelindiğinde
Karabük tren istasyonuna kavuşan yerler arasına gir-
miştir. Şurası açık bir gerçektir ki, iktisadi gelişme
büyük ölçüde ulaşım imkânlarına bağlıdır. Ulaşımın
geliştiği bölgelerin ekono- mik olarak da gelişmesi
tesadüfi bir olay değildir. Demiryolunun Karabük’e
ulaşmasıyla, yöre ulusal ve uluslararası ekonomiye
entegre olmaya başlamıştır. Devlet elinin demiryolu

vasıtasıyla Karabük’e uzatılmasıyla şehirleş-
menin de fitili yakılmıştır.
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İkinci gelişme ise, “Demir Sanayii’nin Tesisine Dair
786 Numaralı Kanun”un 29 Mart 1926 tarih ve 334
sayılı Resmi   Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
girmesi olmuştur. I. Dünya Savaşı’nın yıkıcı ekonomik
etkisinin ardından devletler ulusal ekonomilerini
güçlendirmek maksadıyla korumacı politikalara
yönelmek zorunda kalmıştır. Neo-merkantilist dönem
olarak adlandırılan bu evrede, devletler ulusal
ekonomilerini kendilerine yeter duruma getire-
bilmek için önemli mali ve iktisadi tedbirler
almışlardır. “Milli iktisat” olarak da adlandırabilecek bu
dönemin temel özelliği ekono- minin bizatihi devlet
eliyle yönlendirilmesidir. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde bu durum bariz bir şekilde görülmüştür.

1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin ardından devletler
daha da içlerine kapanmak durumunda kalmışlar ve
korumacı gümrük duvarlarıyla birlikte uluslararası
ticaret de durma noktasına gelmiştir. 1929 Krizi,
ülkelere kendi öz dinamikleriyle, ulusal bir sanay-
ileşmeye yönelme fırsatı sunmuştur. Ekonomide
kendi kendine yeterli- lik olarak tanımlanabilecek

otarşinin hayata geçirilmesiyle ülkeler öncelikle
temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yatırımlara
yönelmişlerdir. Üç beyaz olarak kodlanan; un, şeker
ve kumaşın ithal ikameci bir anlayışla üretilmesine
ağırlık verilmiş ve bu bağlamda hafif sanayi yatırımı
olarak bilinen, un, şeker, kumaş (tekstil, dokuma) 
gibi fabrikaların temelleri atılmıştır.

Endüstri üreten endüstri tipi bir sanayileşmeden
ziyade, temel tüketim ve ara malı üretimine yönelik
ithal ikamesi tipi bir sanayileşme modelinin benim-
senmesinin temel nedenlerinden birisi; Türkiye’nin
gereksinim duyduğu temel ihtiyaçları bir an evvel
karşılamak olmuştur. Diğer taraftan Türkiye,
endüstriyel yatırımların gerektirdiği teknoloji ve
insan kaynağından yoksun olup, bu yapısal sorundan
dolayı, Türkiye’de yatırımları devlet gerçekleştirmek
zorunda kalmıştır. Devlet bir taraftan ülkede sanayi
yatırımlarını gerçekleştirirken, diğer taraftan bu
sanayilerin rekabetçi yapıların güçlendirilmesi ve
sürdürebilirliğini sağlamak için finansal kurumların
kurulmasını da sağlamıştır.
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İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlara baktığı-
mızda, Tür- kiye’nin kalkınmasının özel sektör eliy-
le gerçekleştirilmesine yönelik iktisat politikaların
uygulanmasına ek olarak, Osmanlı döneminden
devreden tesislerin devlet tarafından işletilmesi
yönünde kararlar alındığı görülmektedir. İkincisini
sağlamak adına 1925 yılında Sanayi ve Maadin
Bankası kurulmuştur. Sanayi ve Maadin Bankası’-
nın kuruluşunu düzenleyen yasanın 8. maddesi,
Osmanlıdan devralınan iktisadi işletmelerin
güçlendirilip özel sektöre devrini öngörmekteydi.

Türkiye İktisat Tarihi’nde liberal dönem olarak
adlandırılan 1923- 1930 arası dönemde İzmir İkti-
sat Kongresi’nin etkisi görülmüştür. Bu evrede dev-
let sanayi yatırımları yapmak yerine, İş Bankası,
Sanayi ve Maadin Bankası kurmak ve Teşvik-i
Sanayi Kanunu çıkarmak gibi teşvik ve iştirak yön-
temlerini benimsemiştir. Tüm bu girişimlerin amacı,
devletin özel sektörü; sermaye, yatırım ve rekabet
yönünden desteklemek olarak özetlenebilir.

Özel sektörü desteklemek adına atılan tüm
adımların 1929 Ekonomik Krizi’nin yıkıcı etkisiyle
kendisinden umulan atılımı gerçekleştirememesi,
bu süreçte Türkiye Sanayi ve Maadin Ban- kası’nın
beklenilen projeleri gerçekleştirmede yetersiz kal-
ması ve özellikle Sovyetler Birliği’nde uygulanan
planlı iktisat politikalarının başarılı olması, ekono-
mide devletçilik fikrinin ağırlık kazanmasına neden
olmuştur. Bu bağlamda 1931 yılında devletçilik
ilkesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı ilkesinden
biri haline gelmesinde ve Türkiye’de 1932 yılında
ekonomide devletçilik uygulamalarına
geçilmesinde yukarıda faktörler etkin olmuştur.

1933 yılında hazırlanıp 1934 yılında uygulama-
ya konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’yla kalkın-
manın özel sektör temsilciliğinde geliştirilmesi
fikri terk edilmiştir. İktisadi kalkınma düşüncesinde
ortaya çıkan politika değişikliğine bağlı olarak de-
vletin önderliğinde büyük sermayeli devlet
bankalarının kurulması düşüncesi ortaya çıkmıştır.
Bu düşünce doğrultusunda, Sümerbank (1933),
Etibank (1935), Denizbank (1937), Halk Bankası
(1933) ve İller Bankası  (1933) kurulmuştur.
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Bu kuruluşlar içinde Sümerbank’ın Karabük açısın-
dan önemi büyük olduğundan, sadece bu kurum üz-
erinde durulacaktır. Türkiye’nin sanayileşmesi ve
kalkınmasının lokomotif kurumu olarak adlandırabile-
ceğimiz Sümerbank’ın görevlerini şöyle sıralamak
mümkündür.

Devlete ait sanayi iştiraklerini devralıp işletmek
Devlet sermayesiyle kurulacak bütün sanayi

işletmelerinin etüt ve projelerini hazırlamak
Sanayi kuruluşlarına kredi sağlamak
Sanayi Ofisi’nden devralacağı fab-

rikaları işletmek
Nitelikli işgücü yetiştirmek mak-

sadıyla eğitim kurumları açmak
Dış ülkelerde eğitim

olanakları yaratmak
Sümerbank, bu misyon

çerçevesinde kuruluşun-
dan itibaren birçok sanayi
kuruluşunun hizmete
sokulmasında etkin bir rol
oynamıştır. Bu kuruluşlardan birisi
de, Karabük Demir-Çelik Fabrikaları’dır. Mustafa

Kemal Atatürk’ün onayladığı 11 Temmuz 1936 tarih
ve 4995 sayıl kararname ile Karabük’te kurulacak
demir ve çelik fabrikası yapımı ihalesini kazanan H. A.
Brassert İngiliz Şirketi ile Londra’da anlaşma yapmak
üzere İktisat Vekaleti Müsteşarı Faik Kurtoğlu ve
Sümerbank Umum Müdürü Nurullah Esat Sümer’in
görevlendirilmesi bu süreçte Sümerbank’ın etkin
rolünü göstermesi açısından önemlidir. 29 Eylül 1936
tarihinde Londra’da imzalanan anlaşma 30 Aralık

1936 tarihinde Cumhurbaşkanı Atatürk
tarafından onaylanmıştır.
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3 Nisan 1937 tarihinde, Başvekil İsmet İnönü,
Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Ekonomi Bakanı
Celal Bayar, Gümrük İnhisarlar Bakanı Ali Rânâ
Tarhan ve Orgeneral Fahrettin Altay ile İngiltere
Büyükelçisi Sir Presi Loren ve Brassert Şirketi İdare
Meclisi Başkanı B. Brassert tarafından Karabük
Demir Çelik Fabrikası’nın temeli atılarak Türkiye’de
ağır sanayi hamlesi başlatılmıştır. Kara- bük Demir
Çelik Fabrikası 1937-1955 arasında Sümerbank’a
bağlı olarak işlemiş, fakat 6559 sayılı ve 13.5.955
tarihli kanunla Divriği demir madenlerinin de katıl-
masıyla Türkiye Demir Çelik İşletmeleri adı altında
bağımsız bir iktisadi devlet işletmesi şeklini almıştır.
Müessese 1994 yılında özelleştirme kapsamına alı-
narak 1995 yılında özelleştirilmiştir. İşletmenin adı
Kardemir A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Karabük’e demir çelik endüstrisinin kurulmasının
birçok nedeni vardır. Ancak en önemlisi şüphesiz
daha önce Karabük’e ulaşan demiryoludur. Bir diğer
ifadeyle, demiryolu Karabük’e demir çelik
endüstrisini getirmiştir denilebilir. Karabük Demir
Çelik Fabri- kası’nın kurulması yöresel kalkınmayı da
beraberinde getirmiş, fabrika; başta civar şehirler-
den olmak üzere Türkiye çapında yoğun işgücü

göçü almaya başlamıştır. Fabrikanın kurulma aşa-
masında görev yapan mühendisler ve diğer
görevliler için yapımına baş- lanılan konutları,
memur ve işçi evleri takip etmiştir. Bir taraftan fab-
rikanın inşası diğer taraftan konutların yapımıyla
Karabük bir şantiye alanına dönmüştür. Tüm bu iş-
lerin sıhhatli bir şekilde yürütülmesini koordine
etmek maksadıyla 1938 yılında Karabük Belediyesi
kurulmuştur. 1940 yılına gelindiğinde fabrikanın
faali- yete geçmesi ve civar köylerin Karabük’e
bağlanması sonucunda Karabük nüfusu 6.825
kişiye ulaşmıştır. Bu rakam 1950 yılında 9.778,
1960 yılında 31.440, 1970 yılında 64.999 kişi
olarak kayıtlara geçmiştir. 2015 yılına ait resmi
nüfus verilerine göre Karabük vilayetinin nüfusu
231.333 kişi olmuştur. 1941 yılında Safranbolu
ilçesine bağlı bucak olan Karabük 3 Mart 1953 tari-
hinde 6068 Sayılı Kanunla Zonguldak İline bağlı bir
ilçe haline gelmiştir. Karabük, 6 Haziran 1995 gün
ve 22305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 550
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çankırı’dan;
Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak’tan;
Eflani, Safranbolu ve Yenice ilçelerinin birleştiril-
mesiyle Türkiye’nin 78. İli olmuştur.
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KARABÜK
İHRACAT RAPORU
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