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Ticaret Odası Başkanlığı makamı önce sorumluluk ve daha sonra büyük bir gayret ve vizyon anlayışını zorunlu 

kılan son derece önemli bir konumdur. Bunun bilincinde ve gelişen her türlü konjönktürel şartların farkındayız. 

Üreten Karabük ve gelişen kent vizyonumuz süreç içerisinde hayata geçirdiğimiz ve geliştirdiğimiz projeler 

ışığında yeni ufuklar kazanacaktır. Çok çalışmak ve yeni projeler geliştirmek mecburiyetindeyiz. Zira bu şehir 

ve bu şehrin insanı her şeyin en güzelini hakediyor. Kurul arkadaşlarımızla beraber bu önemli görevi layıkı ile ifa 

edeceğimize inanıyorum. Birlik ve beraberliğimizi, mesleklerinde başarılı, vizyonu yüksek kadrolarımızın çalışma 

azmini en büyük sermayemiz olarak görüyorum. Hedeflerimizi yüksek belirleyerek, sadece ilimizin değil ülke-

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

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

mekte ve her konumda söz sahibi olma iddiasını devam ettirmek zorundadır. Özellikle belirtmek isterim ki; bize 

tevdi edilen ve kutsal bir emanet olarak gördüğümüz hizmet makamında ortaya koyacağımız hedefleri öncelikle 

üyelerimizin ve ilin menfaatlerini gözeterek yürüteceğimize, kararlarımızı tarafsızlık, adalet ve şeffaflık ilkeleriyle 

alacağımıza, idaremizin ruhunda Karabük, özünde Karabük olacak şekilde, katılımcı, paylaşımcı, öneriye açık, 

önyargısız ve şeffaf bir yönetim anlayışını benimseyeceğimize söz veriyoruz. Önümüzdeki çalışma dönemimizde 

camiamızın gurur duyacağı gelişmeleri hep birlikte başaracağımız inancıyla, odamıza bu güne kadar hizmet veren 

tüm yöneticilerimize teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyor, yeni dönemin ilimize ve ülkemize 

hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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İŞBİRLİĞİ 

Karabük TSO olarak sabırla çıktığımız bu yolda çok şükür şimdiye kadar mahcup olmadık. Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Sayın Faruk Özlü, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük’ün tüm siyasileri 

ve Karabük halkı projemize yönelik desteklerini somut olarak ortaya koydular. Artık bize düşen tüm gücü-

müzle projeyi takip edip sonuçlandırmaktır.”

TOBB KARADENİZ
BÖLGE TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİ..

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul 

edilen Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi Projesi için Karabük TSO 

Başkanı Tuncay Özcan yoğun mesai harcamaya devam 

ediyor.  14/06/2017 tarihinde Karabük TSO, TOBB’un 

yerli otomobil çağrısına resmi bir yazıyla karşılık 

vererek, yerli otomobil fabrikasının Eskipazar Metal 

ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 

kurulması için her türlü desteği vermeye hazır 

olduğunu bildirmişti. Yazılı talebin ardından KTSO 

Başkanı Özcan 07.07.2017 tarihinde TOBB Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu ile bu konuyu görüşmek üzere bir 

araya geldi. 

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından bir 

açıklama yapan Özcan şunları söyledi: “Mayıs 2015 

tarihinden bugüne Eskipazar Metal ve Metal Ürün-

leri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için yoğun bir 

çaba harcamaktayız. Evvela bu projeyi Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı’na kabul ettirdik. Aynı za-

manda bölgeye bir altyapı sağlamak adına Teknopark 

Projesini hayata geçirmek için resmi süreci başlattık. 

Amacımız Türkiye’ye ve Karabük’e katma değer 

sağlayacak kalıcı bir eser bırakmaktır. İnandığımız 

ve gönül verdiğimiz bu projeyi bir adım daha ileriye 

taşıyabilmek amacıyla resmi olarak yerli otomobil 

fabrikasının bu bölgede kurulmasına talip olduk. Her 

türlü tetkik yapılabilir. Rasyonel bir teklif yaptık. 

Yerli otomobil fabrikası için biçilmiş kaftan olan proje 

bölgesi aranan bütün niteliklere haiz bir bölgedir. Bu 

güvenle projemizi ve yerli otomobil fabrikasına yöne-

lik talebimizi detaylı olarak Sayın Başkanımıza yüz 

yüze anlatmak için kendisinden görüşme talep ettik. 

Sağ olsunlar bizi kırmadılar. 

Detaylarını inşallah daha sonra sizlerle paylaşacağımız 

verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Şimdilik şu 

kadarını söyleyebilirim; Rifat Bey, projemizi ve tale-

bimizi çok beğendiğini ve bu konuda her türlü desteği 

bize sunacağını açık yüreklilikle ifade etti. 

Sayın Başkanın cevabı ve yaklaşımı bizi ziyadesiyle 

heyecanlandırdı ve memnun etti. Kendisine bir kez 

daha teşekkür ederim. Ayrıca başından itibaren bizlere 

destek olan Karabük Milletvekilleri Sayın Mehmet 

Ali Şahin ve Burhanettin Uysal’a, Karabük Belediye 

Başkanı Sayın Rafet Vergili’ye ve Meclis Başkanımız 

ve Ak Parti Karabük İl Başkanı Sayın Timurçin 

Saylan’a bu vesileyle tekrar şükranlarımı sunarım. 
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cinayettir.  Yönetim uyumu bozulmamalı, tecrübe ve başarıyı inkar edecek şahsi beklentilerden vazgeçilmelidir. 

Yönetim organlarının ve Genel Müdürlüğün taşınması, nakledilmesi ya da tesisten uzaklaştırılması olabilecek en 

büyük yönetim hatasıdır,  asla düşünülemez.

        2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısına uymuş ve %10 yeni eleman alarak istihdam 

seferberliğine katkıda bulunmuş , Türk lirasına destek kampanyasında  dolar alışverişinden TL ‘ye geçen ilk 

kuruluşlardan olan , şehrimizin iki değeri  Karabük üniversitesi ve Kardemir Karabükspor’a sosyal sorumluluk 

projeleri kapsamında tam destek veren KARDEMİR , Göz bebeğimiz , kalbimizdir …

Bizler Karabük’teki Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları olarak Karabük’ümüz , yöremiz ve ülkemiz için olmaz-

sa olmazımız Karabük Demir Çelik Fabrikalarının, başarı dolu geleceğinin takipçisi ve yukarıdaki beyanın tarafı 

olduğumuzu ilan ederiz…

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZCAN

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS BAŞKANI TİMURÇİN SAYLAR

KARABÜK EMEKLİLER CEMİYETİ BAŞKANI CELAL BULUT

KARABÜK ESNAF ODASI BAŞKANI NURETTİN TÜMEN

ÇELİK-İŞ SENDİKASI KARABÜK ŞUBE BAŞKANI ULVİ ÜNGÖREN

KARABÜK MUSİAD ŞUBE BAŞKANI AHMET NUR

KARABÜK KENT KONSEYİ BAŞKANI KAZIM ÖZCAN

KARABÜK GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI METİN KAYA

KARABÜK GAZETECİLER VE İLETİŞİM DERNEĞİ BAŞKANI OSMAN ÇETİNK

KARDEMİR A.Ş
BASIN DEKLARASYONU

Tüm Karabük ve Yöre Halkımıza saygıyla duyururuz 

Bizler, Kardemir'i bir şirket olmanın ötesine taşıyalı 

çok oldu. 

Kardemir, ruhunu verdiği kentin kimliğini sahipleneli 

çok oldu.

Bizler ve Kardemir kurduğumuz duygusal bağı haz-

medeli çok oldu.

Kardemir bizden biridir, içimizden biridir.

Hisse sahipleri şehir adına, ülke adına sorumluluk 

sahipleridir, Kardemir şehrin tamamınındır.

5 Nisan 1994’de  kapatılma kararına karşı şehir 

olarak gösterdiğimiz kararlı direniş maziye 

hatıra bıraktığımız bir şehir efsanesi değildir. 

Vazgeçilmezimizin mahremine dokunulduğunda , 

bekasına kastedildiğinde neler yapabildiğimizin ve 

gerektiğinde bir an bile düşünmeden tekrar ve daha 

büyük bir kararlılıkla yapabileceğimizin referansıdır. 

Çok ortaklı büyük bir şirket olmanın çok daha 

ötesinde, ev sahibi olan bir kente ruhunu vermiş, 

en zor günlerinde ülkenin kalkınmasına lokomotif 

olacak tesisler kurmuş, bütün yorgunluğuna rağmen 

sürekli kendisini yenilemiş KARDEMİR,                                                                                                         

Bilinsin ki yaşamımız kadar kutsalımızdır.

Kardemir’in uzun yol hikayesinde tüm emeği geçen-

lere , 1994 yılında verilen kurtuluş mücadelesinin 

mimarları, Sn.Kamil Güleç  , Sn. Mutullah Yolbulan  

ve rahmetli Sn. 

Metin Türker’e …. Onların etrafında çelik gibi 

kenetlenen Kardemir işçisine ve Çelik-iş sendikasına 

, yöre halkına , tüm siyasi  önderlerimize ve Karabük 

sivil toplum örgütleri ve basınına...Bu büyük eserin 

ayağa kaldırarak bugüne gelmesini sağlayan Kar-

demir  Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mutullah Yol-

bulan ve Kardemir Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Sn.Kamil Güleç ‘in  24 yıllık  uyumlu ve istikrarlı  

çalışmaları ile kazanılan başarılara vefa borçluyuz…

5 Nisan ekonomik karaları ile başlayan ve fabrikasına 

sahip çıkan yöre ruhunu , 24 yıldır Yolbulan, Güleç 

ve Yücel ailelerinin konsorsiyum ve denge içinde 

sürdürdükleri yönetim biçimini , Bu Genel Kurul ve 

bundan sonraki seçimli Genel Kurullarda Bağımsız 

Yönetim Kurulu üyelerinin Devletin ilgili kurumları 

tarafından atanmasını ,  24 yıldır yöremize kan ve 

can pompalayan fabrikamızın başarı hikayelerinin 

devamını istiyor ve destekliyoruz …

Kardemir'i içinde bulunduğu en kara günlerden düze 

çıkaranlar ve yönetimin uyumu bizim için her şeyden 

değerlidir. Bu başarılı  uyuma kastetmek , bozmak 
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EĞİTİM İŞBİRLİĞİ 
PROTOKOLÜKarabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Özel Ha-

tem Okulları arasında Eğitim İş Birliği Protokolü  

16.08.2017 tarihinde imzalandı.

Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Öz-

can  ile Özel Hatem Okulu Müdürü Fatma Ergin’in 

imzaladığı protokol hakkında bilgiler veren Başkan 

Özcan “Üyelerimizin her alandaki ihtiyaçlarını 

karşılamalarında destek olmak için çeşitli protokoller 

imzalıyoruz.Karabük Özel Hatem Okulları ile Eğitim İş 

birliği protokolü imzalamış bulunmaktayız. Öncelikle 

bu işbirliğinin iki kurum ve protokolden faydalana-

cak üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

İmzalanan protokol kapsamında Karabük Ticaret ve 

Sanayi Odası üyelerine indirim uygulanacaktır” dedi.

Özel Hatem Okulları Müdürü Fatma Ergin “2015-2016 

sezonda  Karabük’te eğitime destek vermek amaçlı 

başlanılan bu yolda 3.yılına büyük adımlarla yeni sezo-

na girmek, Ticaret ve Sanayi Odasının desteğini almak 

bizim için gurur verici, yine aynı zamanda Anaokulu, 

İlkokul ve Ortaokul branşlarında kaliteli öğretmen 

kadrosu, yapılan sosyal etkinlikler ve    öğretimleriyle 

ikinci yılında başarımızı kanıtlamış bulunuyoruz” dedi

8 9



GELECEĞİ YAZAN 
KADINLAR PROJESİ 
FİNAL SUNUMLARI

GERÇEKLEŞTİ..

Türkiye genelinde 18 ilde devam eden ve İlimizin de yer 

aldığı Geleceği Yazan Kadınlar Projesi final sunumları 

23.09.2017 tarihinde Karabük Öğretmenevinde 

gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 

Turkcell,TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde 

ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının organizasyonun-

da proje sunumları illerde eş zamanlı olarak yapıldı.

Değerlendirme kurulunda Karabük Üniversitesi Ma-

kine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Bilge Demir, 

Turkcell yetkilisi Abdullah Aslan, ve Karabük TOBB 

Kadın Girişimciler Kurulu icra Komitesi Başkanı 

Nuray ALPBOĞA, Turkcell Eğitim Görevlileri Elif Nur 

İspirli,Hasibe Zafer yer aldı. 

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 

öğrencilerinden 7 grupta toplam 12 yazılımcı yaklaşık 

4 ay süren çalışmaları sonucunda gerçekleştirdikleri 

Android tabanlı projelerini juriye sundu.Yapılan puan-

lamalar sonucu birinci olan 2 grup 26.09.2017 tarihinde 

kamuoyuna açıklanacaktır.

İl birincileri İstanbul’da 23 Ekim’de   juriye sunum 

yapacaktır.

10 11



UYGULAMALI
GİRİŞİMCİLİK 

EĞİTİMİ BAŞLADI

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB 

işbirliğiyle 18.09.2017 tarihinde KOSGEB Uygulamalı 

Girişimcilik eğitimi Yenice Faaliyet alanımızda 

başladı.4 gün boyunca sürecek eğitime 30 kişi katılmış 

olup eğitim sonunda Girişimciler KOSGEB’in 150.000 

TL tutarında Girişimcilik desteklerinden yeni bir iş 

kurma durumunda 

yararlanma imkanı olacaktır.

Program dahilinde Uygulamalı Girişimcilik 

eğitimlerimiz devam edecektir
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TEKNOPARK
KARABÜK’E HAYIRLI

OLSUN..

Uzun bir müddetten beri Karabük TSO tarafından takip edilen Teknopark projesi Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. 20 Ekim 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan’ı makamında ziyaret etmiş ve Sayın Bakan bu konuda 

desteklerini Sayın Başkan’a bildirmişti. 

Teknopark projesinin kabul edilmesi üzerine Sayın Tuncay Özcan şu açıklamalarda bulundu:

“Teknopark projesi, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması kapsamında 

ele aldığımız ve yakından takip ettiğimiz bir konuydu. Amacımız Karabük’ün nitelikli ürün kapasitesini artırarak, 

katma değeri yüksek ürünler üretebilecek bir altyapı imkânını Karabük’e kazandırmaktır. Makamlar geçici ama 

eserler kalıcıdır. Var gücümüzle Karabük’e yeni değerler kazandırmak üzere mesai harcıyoruz. Belki bunların 

birçoğu şimdilik fark edilmiyor ama tıpkı Teknopark projesinde olduğu gibi zamanı geldiğinde hepsi birer birer gün 

yüzüne çıkacaktır. Başarılar kollektif bir çalışmanın ürünüdür. Ben bu bağlamda Karabük TSO Meclisi’ne Me-

clis Başkanı Sayın Timurçin Saylar’a, Yönetim Kurulu Üyelerimize, personelimize ve Akademik Danışmanımıza 

gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda Karabük Milletvekilleri Sayın Mehmet Ali Şahin ve Sayın 

Burhanettin Uysal’a şükranlarımı sunarım. Ayrıca Karabük Valiliği’ne ve Karabük Üniversitesi’ne de desteklerin-

den ötürü teşekkür ederim. Üniversite-Sanayi İşbirliği’ni zirveye taşıyarak Karabük’e rekabet gücü kazandıracak 

Teknopark’ın tüm paydaşlara ve Karabük’e hayırlı olmasını temenni ederim.”
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Bu masadaki kuruluşlarının tamamı da, ilk andan itibar-

en, devletimizin ve milletimizin yanında yer aldı.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Mecli-

simiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, 

sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı 

duruşuyla bir destan yazdık.

Haince planlanmış darbe girişimini savuşturan milleti-

mizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

15 Temmuz’da Türkiye, en zor demokrasi sınavını 

büyük başarıyla vermiştir.

Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacak 

kadar güçlü olduğunu herkese gösterdik.

Milletimiz darbeye karşı durarak şunu açık şekilde ilan 

etmiştir. “Türkiye Cumhuriyeti devletini Milletin iradesi 

dışında hiçbir güç yönetemez.”

Bu, dünyaya örnek olacak bir tavırdır.

Elbette bunun için büyük bir bedel ödedik.

Darbe girişimine karşı verdiğimiz bu mücadelede, 250 

vatandaşımız şehit oldu.

2301 vatandaşımız gazi oldu.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi 

şükranla anıyoruz.

Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır.

Dünyada çok az millet bu bedeli ödeyebilir.

Siyasi görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin geleceğine 

sahip çıkan 15 Temmuz ruhu demokrasinin sigortasıdır.

Bir daha böyle hain girişimlerin yaşanmaması için 

FETÖ ile mücadele her alanda etkin ve kararlı şekilde 

sürdürülmelidir.

Yargı kurumları, darbecilere ve onların destekçile-

rine hak ettikleri en ağır cezayı vermeli, milletimizin 

vicdanını rahatlatmalıdır.

Değerli basın mensupları,

En az 15 Temmuz kadar, darbe girişiminden sonrası da, 

ülkemiz açısından zorlu bir süreç oldu.

Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir travma yaşadı.

FETÖ, yalan haberlerle yurt dışında ülkemiz aleyhine 

karalama kampanyaları yürüttü.

Ekonomimiz de bu saldırıdan olumsuz etkilendi.

Allah’a şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde 

bunların hepsini de kısa sürede atlattık.

Hükümetimizin bizlerle istişare içinde aldığı önlem ve 

yaptığı reformlarla hızla toparlandık.

Daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden eko-

nomide yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık.

Karabük’te bir araya gelen TOBB, TÜRK-İŞ, TİSK, 

TESK, TZOB, Hak-İş, Memur-Sen ve Türkiye 

Kamu-Sen temsilcileri adına ortak bildiriyi okuyan 

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, “15 Temmuz’u asla 

unutmayacağız, unutturmayacağız. Gücümüz milli 

irade, hedef büyük Türkiye” dedi.

Türkiye’nin sivil toplumunu temsil eden; Türkiye İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türkiye Es-

naf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Memur 

Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), HAK- İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Ziraat 

Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları 

Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları 

Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Tür-

kiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 15 Temmuz 

anma etkinlikleri 81 ilde aynı anda basın açıklaması 

düzenledi.

15 Temmuz’un Türkiye için bir milat olduğuna 

inanıyoruz.

Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal 

girişimiydi.

15 Temmuz, İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin 

karşılaştığı en büyük tehlikeydi.

O gece Fetullahçı terör örgütü, “devleti” ele geçirmeye, 

milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. 

Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde 

görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası 

başlatmak ve Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı.

Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Türkiye Cumhuriy-

etini bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti.

Allah’a şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve feraseti 

ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu.

Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kast-

eden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına 

değerlerini savundu.
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15 TEMMUZ
DEMOKRASİ VE MİLLİ 

BİRLİK BAYRAMI

ULUSOYLAR TARIM GIDA SAN.
TİC.LTD ŞTİ 5000 EVLER ŞUBESİ TÖRENLE AÇILDI

Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dünyanın en zor 

stres testinden başarı ile çıkmıştır.

Emin olun bizim son bir yılda yaşadıklarımızı başka bir 

ülke yaşasaydı bir daha ayağa kalkamazdı.

Ama biz dimdik ayaktayız. 

Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kims-

enin yapamayacağını yaptık.

Ama rehavete kapılmayacağız.

Yapacak daha çok işimiz, büyük hedeflerimiz var.

15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık.

Şimdi yeni bir atılım sürecini başlatmamız gerekiyor.

Ayağımızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma zamanı.

Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar 

kırmalıyız.

Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da arttırmalı, 

demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek ileriye 

taşımalıyız.

Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, yeni bir 

reform süreci başlatmalıyız.

Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da sesleniyoruz.

Aldığı yaraları saran milletimiz, bu büyük demokrasi 

sınavının birinci yılında bütün dostlarını yanında 

görmeyi arzulamaktadır.

Dostlarımızı iftira kampanyalarına değil, gerçeklere ku-

lak vermeye, buna göre tavır almaya davet ediyoruz.

FETÖ ile mücadelede dost ve müttefik devletlerin de 

desteklerini bekliyoruz.

Kaynağı ne olursa olsun darbe ve terör bir insanlık suçu-

dur. Ancak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek inşa 

edebiliriz.

Bizler ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük 

bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine 

taşıyacağız.

Üzerine basarak bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye’nin 

sivil toplumu olarak, 15 Temmuz’u asla unutmayacağız, 

unutturmayacağız.

Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan 

aldığımız dersler bize ışık olacak.

Biz bu ülkenin geleceğinden umutluyuz.

Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye.

Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
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EĞİTİMLER 

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi yeni değişiklikleriyle birlikte ISO 9001:2015 olarak revize edilmiştir.

Bu kapsamda Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Akreditasyon sistemi denetim firması olan Türk Loydu 

İktisadi İşletmesi işbirliğiyle, ISO 9001:2015 İç Denetçi Eğitimi 18-19/08/2017 tarihleri arasında  Meclis toplantı 

salonunda yapıldı.

Türk Loydu İktisadi İşletmesi Eğitmeni Serkan Şahin tarafından verilen eğitimin ilk gününde ISO 9001:2015 

versiyonun içeriği anlatıldı. İç tetkik konularının ne olduğu, nelere bakılması gerektiği ve bir iç tetkikçinin özel-

liklerinin ne olduğu anlatıldı. 

Eğitimin ikinci gününde,örnek vakalar üzerinden analizler yapılarak bir iç tetkikçinin bakış açısının, 

davranışlarının nasıl olması gerektiği,iç tetkik raporunun hazırlanması sürecinde hazırlığın nasıl yapılması 

gerektiği gibi önemli konular üzerinden duruldu.Eğitimin sonunda eğitimin konularını içeren sınav yapıldı.Sınavda 

başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaktır.
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ISO 9001:2008
GÖZETİK TETKİKİ

GERÇEKLEŞTİ..

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Kalite Yönetim 

Sistemi Belgesi Gözetim Tetkiki başarı ile tamamladı.

TSE Personel ve Sistem Belgelendirme Merkezi 

Başkanlığı Kalite Tetkik Görevlilerinden  Kamil Aydın 

tarafından yapılan   gözetim tetkikinde   sırasıyla  

Sistemin Geneli, Süreçler, Hedefler ve Performans 

Göstergeleri, Yıllara göre gerçekleşmeler, Yönetim Ku-

rulu Gözden Geçirme Toplantıları, İç Tetkik ve Akredi-

tasyon gereklerine ilişkin detaylar incelendi, izlendi. 

Gerçekleşen gözetim tetkikinde Kalite Yönetim Sistemi  

uygulamaların standartları karşıladığı ve sistemi tehdit 

edecek herhangi bir  minör  ve/veya  majör hataya 

rastlanılmamıştır.

TSE ISO 9001:2008 KYS  Tetkikçisi Kamil Aydın, 

hizmetin  safhasının her aşamasında  kaliteye verilen 

önem ve sisteme sahip çıkılması nedeniyle emeği geçen 

herkese teşekkür etti.
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VALİ  KEMAL 
ÇEBER’İN 

KTSO ZİYARETİ

Karabük Valiliği´ne atanan Kemal Çeber, Karabük  Ti-

caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 

ÖZCAN’ı ve meclis üyelerini ziyaret etti.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ve meclis 

üyeleri nazik ziyaret ve hoş sohbetleri için Vali Çeber’e  

teşekkür ederek Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının 

yürüttüğü projeler ve yapılan çalışmalar hakkında  bilg-

iler  vererek fikir alışverişinde bulunuldu.

Üreten Eller Projesi kapsamında Ticaret ve Sanayi 

Odası zemin katında bulunan bulunan Karabük Ticaret 

ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler İcra Komitesi 

İşbirliğiyle tarafından yürütülen Kadın Girişimciliğini 

ön plana çıkararak el emeği göz nuru olan yöresel gıda, 

organik gıdaların ve el sanatları ürünlerinin satışının 

yapıldığı mağazayı gezen Vali Çeber, Başkan Özcan ve 

mağaza sorumlusundan bilgiler aldı.
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan,Genel Sekreter Cem Biçen Birin-

ci etap kamp çalışmaları için Bolu'nun Karacasu beldesine giden Kardemir Karabükspor'u Başkanı Ferudun 

Tankut,Karabükspor teknik direktörü Erkan Sözeri,teknik heyeti ve futbolcuları ziyaret etti.

.

ZİYARETLER

KARÜNDER (Karabük Üniversitesi 

Yaptırma,Yaşatma ve Turizmi Geliştirme Derneği) 

Başkanı Erkan BÖREKÇİ, beraberindeki Yöne-

tim Kurulu Üyeleri Karabük Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan’ı 

makamında ziyaret ett

Habitat Karadeniz Bölgesi Saha Koordinatörü Ah-

met Abalı,TOBB Karabük Kadın Girişimciler İcra 

Komitesi Başkanı Nuray Alpboğa, Karabük Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay 

Özcan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren 

Başkan Özcan nazik ziyaret ve hoş sohbetlerin-

den dolayı Abalı ve Alpboğa'ya teşekkür ederek 

çalışmalarında başarılar diledi
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