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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 ülkemizin de gelişmesinde söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. 
        Ülkemiz kalkınmasında ağır banayinin beşiği olarak kabul edilen Karabük , yur-
dumuzun dört bir yanında sanayinin ilk 500’üne giren firmalarıyla da bir güç olarak 
görülmekte 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.

BAŞKAN’DAN

TUNCAY ÖZCAN

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı

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

        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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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 
“Sanayi Kenti Karabük’ün Ekonomik Geleceği” konulu istişare toplantısına katılarak, Karabük ve 
Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler verdi.
Emeğin ve alın terinin şehri Karabük’te olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden TOBB 
Başkanı, iki hayırlı iş için Karabük’e geldiğini, Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nun açılışını ve Karabük'ün ekonomik geleceğini istişare edeceklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, geçen yıl başlatılan istihdam seferberliğine değinerek, “Türk özel sektörü için 
bu gurur madalyasıdır. Geçen yıl dünyada hiçbir ülkenin yapamadığını yaptık. Almanya, Fransa, 
İtalya, İngiltere’nin bir yılda işe aldığı işçiden daha fazlasını biz aldık. 1,5 milyon kişi geçen yıl 
işe başladı. Nasıl bu topraklar için şehit olmasını biliyorsak, seferberlik oldu mu hemen başımızı 
aşıp koşuyoruz” dedi.

Filyos Liman Projesi'nin özellikle Karabük için 
önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bi-
zim en yakın limana ulaşımımız burası. Filyos 
Limanı olursa buradaki gerek ihracat, gerek 
ithalata büyük katkı sağlayacaktır. Çelik bizim 
için, Karabük için önemli. Dün ABD Başkanı bir 
açıklama yaptı. Özellikle bizi, Karabük'ü çok ilg-
ilendiriyor. 'İthal çeliğe yüzde 25 ek gümrük ver-
gisi koyuyorum' dedi. Bizim gibi dünya çapında 
çelik üreticisi olan ülke için bu bizi sıkıntıya so-
kacak bir iş. Şu anda dünyanın en büyük 10. çe-
lik üreticisiyiz. Bu bizi sıkıntıya sokacak. Bunun 
çözülmesi çok önemli. Eğer dünya bu şekilde her 
ülke korumacı tavır içine girerse, bakınız dünya-
da bütün savaşlar ekonomiden çıkmıştır. Birinci, 
İkinci Dünya Savaşlarının çıkma sebepleri budur. 
Eğer bu şekilde dünya ekonomisi içine kapanırsa, 
Allah korusun dünyayı felaket bekliyor haberiniz 
olsun. Herkes aklını başına alsın. İş dünyalarında 
görüş ayrılığımız yok. 

Ama maalesef popülist bu tür söylemlerle güya 
kendi ülkesindeki çelikçileri koruyormuş gibi 
yapıp dünyayı sıkıntıya sokar bu işler" diye 
konuştu.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Mil-
letvekili Mehmet Ali Şahin de, Türkiye'nin elde 
ettiği ekonomik güce değinerek, Zeytin Dalı 
Harekatı'nı yürütebilmelerinin en büyük sebe-
binin bu güç olduğunu söyledi. Şahin, "Biz şu 
anda Türkiye olarak askerimizle sınırlarımızı ko-
rumak için orada mücadele ediyoruz. Çok şükür 
hilal oluştu ve buna bir yıldız lazım. Kahraman 
Mehmetçiğimiz o yıldızı mutlaka takacaktır. An-
cak ordumuzun, polisimizin ülkenin savunması 
için güçlü olabilmesi için o ülkenin ekonomisinin 
de güçlü olması gerekir. Ekonomisi zayıf olan bir 
ülke şuan Türkiye’nin mücadele ettiği o mücade-
leyi yapamaz” dedi.

TOBB BAŞKANI KARABÜK’TE 
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu toplantı öncesinde,Karabük Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Nuray Alpboğa'nın başkanlığını yaptığı Üreten Eller Kadın Kooperatifi tarafından açılan standı 
ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu’na kooperatif hakkında bilgi veren Alpboğa, 2016 yılında kurulan koop-
eratifin 400 üyesi bulunduğunu ve aylık ortalama 5 bin liralık satış yapıldığını söyledi. Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Sanayi Kenti Karabük’ün Ekonomik Geleceği” konulu istişare 
toplantısına katılarak, Karabük ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler verdi.
Emeğin ve alın terinin şehri Karabük’te olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden TOBB 
Başkanı, iki hayırlı iş için Karabük’e geldiğini, Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu’nun açılışını ve Karabük'ün ekonomik geleceğini istişare edeceklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, geçen yıl başlatılan istihdam 
seferberliğine değinerek, “Türk özel sektörü 
için bu gurur madalyasıdır. Geçen yıl dünyada 
hiçbir ülkenin yapamadığını yaptık. Almanya, 
Fransa, İtalya, İngiltere’nin bir yılda işe aldığı 
işçiden daha fazlasını biz aldık. 1,5 milyon kişi 
geçen yıl işe başladı. Nasıl bu topraklar için 
şehit olmasını biliyorsak, seferberlik oldu mu 
hemen başımızı aşıp koşuyoruz” dedi.

Filyos Liman Projesi'nin özellikle Karabük için 
önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bi-
zim en yakın limana ulaşımımız burası. Filyos 
Limanı olursa buradaki gerek ihracat, gerek 
ithalata büyük katkı sağlayacaktır. Çelik bizim 
için, Karabük için önemli. Dün ABD Başkanı bir 
açıklama yaptı. Özellikle bizi, Karabük'ü çok il-
gilendiriyor. 'İthal çeliğe yüzde 25 ek gümrük 
vergisi koyuyorum' dedi. 

Bizim gibi dünya çapında çelik üreticisi olan 
ülke için bu bizi sıkıntıya sokacak bir iş. Şu anda 
dünyanın en büyük 10. çelik üreticisiyiz. Bu bizi 
sıkıntıya sokacak. Bunun çözülmesi çok önemli. 
Eğer dünya bu şekilde her ülke korumacı tavır 
içine girerse, bakınız dünyada bütün savaşlar 
ekonomiden çıkmıştır. Birinci, İkinci Dünya 
Savaşlarının çıkma sebepleri budur. Eğer bu 
şekilde dünya ekonomisi içine kapanırsa, Allah 
korusun dünyayı felaket bekliyor haberiniz ol-
sun. Herkes aklını başına alsın. İş dünyalarında 
görüş ayrılığımız yok. Ama maalesef popülist 
bu tür söylemlerle güya kendi ülkesindeki çe-
likçileri koruyormuş gibi yapıp dünyayı sıkıntıya 
sokar bu işler" diye konuştu.
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Özcan yaptığı konuşmada;
“Sayın 23. Dönem TBMM Başkanım, Sayın Mil-
letvekilim, Saygıdeğer Rektörüm, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nin Kıymetli Başkanı, 
Karabük’teki reel sektörün değerli temsilcileri, 
Karabük’ün kıymetli yöneticileri, sivil toplum 
örgütlerimizin başkanları ve yöneticileri, 
basınımızın cefakâr temsilcileri ve çok kıymetli 
dostlar Karabük Ticaret ve Sanayi Odasının 
düzenlemiş olduğu istişare toplantısına 
hoşgeldiniz, onur verdiniz.
Sayın Başkanım, kıymetli hazirun,
Bugün burada 1937 yılından beri gururla 
taşıdığımız sanayi nişanımıza yenilerini ekl-
emek ve daha güçlü bir Karabük inşa etmek için 
toplanmış bulunmaktayız.
Ağır sanayinin temellerinin atıldığı Karabük, 
Türkiye’nin demir ve çelik ihtiyacını omuzlarında 
taşıma onurunu yıllarca yaşamıştır. Ayrıca bir 
şehir ve fabrikalar doğurma gururunu da bizlere 
yaşatmıştır. Dünya Çelik üretiminde Türkiye’nin 
9. Sırada yer alıyor olması 1937 yılından beri 
Karabük’ün bu alanda ne derece önemli işler 
başardığını göstermesi bakımından önem arz 
etmektedir. Fakat gelinen noktada, Karabük 
ekonomisinin rekabet gücünü devam ettire-
bilmek, ulusal ve uluslararası pazarlarda yerini 
sağlamlaştırabilmesi için teknoloji yoğun nite-
likli bir endüstriye geçmesi gerekmektedir. Bu 
açıdan Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
ana hedefimiz Karabük’te nitelikte bir endüstri 
kurmaktır.

Sayın Başkanım,
Göreve geldiğimiz günden bu yana bu bilinçle 
hareket ettik. Sizin teşviklerinizle Akredita-
syon ve kurumsallaşmaya ciddi önem verdik. 
Bu kapsamda akreditasyon sürecini büyük bir 
başarıyla tamamlayarak, Türkiye birinciliğine 
layık görüldük. Yeni Oda anlayışı çerçevesinde 
üyelerimizin sorunlarıyla yakından ilgilendik ve 
onları geleceğe taşıyacak projelere elbirliğiyle 
imza attık.
Bu bağlamda, Karabük’ün sanayi altyapısını 
çağa ve yeni rekabet koşullarına uydurmak 
amacıyla, Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kurulması 
için azami gayret gösterdik. Bu proje sadece 
bölgemize değil tüm Türkiye’ye ciddi bir ivme 
kazandıracaktır.
Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında 
önemli bir basamak olacağını ümit ettiğimiz bu 
projeyle Karabük’ün sanayi çehresi de büyük 
bir değişime uğrayacaktır. Karabük’ün sanayi 
konusundaki birikimi, Karabük Üniversitesi’nin 
bilimsel yetkinliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nındeneyim ve tecrübeleri ve Sayın 
Başkanım Sizlerin desteğiyle bu projenin kısa 
sürede hayata geçeceğini ümit etmekteyiz
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Karabük Üniversitesi ile ortak yürütül-
en AR-GE ve TEKNOPARK konusundaki 
çalışmalar, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Üniversite arasında yapılan işbirliği pro-
tokolleri ve Türkiye’nin 2023 Vizyonu bizleri 
heyecanlandıran ve umutlandıran gelişmeler 
olmuştur.
Sayın Başkanım, Kıymetli Hazirun
Karabük’te, bilgi ekonomisinin hüküm 
sürdüğü çağımıza uygun, planlayan, tasarlay-
an ve pazarlayan, bilimin ve teknolojinin yön 
verdiği bir Sanayi Bölgesinin kurulmasından 
yanayız. Bu düşünceden hareketle, Karabük 
İhracat Koçluğu, Üreten Eller ve Kurumsal 
Kapasite Artırımı Projelerini hayata geçirdik, 
yurtdışı bağlantılarımızı güçlendirdik. UR-GE 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.
Genç ve Kadın Girişimcilerimizi her daim 
destekledik ve onların projelerine aktif 
katılım gerçekleştirdik. Bu noktada Geleceği 
Yazan Kadınlar Projesi’nde Türkiye derecesi 
elde ederek, bir kez daha gururlandık.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 
Karabük’te dengeli bir kalkınmaya önem 
vermekteyiz. Bu doğrultuda Eskipazar 
İhtisas OSB’nin ardından Yenice Orman ve 
Orman Ürünleri İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nin resmi başvurusunu geçtiğimiz 
aylarda gerçekleştirdik. Böylece Karabük’te 
reel sektöre can verecek iki önemli ihtisas 
organize sanayi bölgesi için kolları sıvamış 
bulunmaktayız.
Sayın Başkanım, Karabüklü İşadamları olarak 
sizden bazı istirhamlarımız olacaktır.
➢ Evvela Eskipazar ve Yenice’ye kurmaya 
çalıştığımız sanayi bölgeleri için desteğinizi 
istiyoruz. Bu kapsamda Başbakanlık Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı’ndan yatırımcıların 
bölgemize yönlendirilmesini ve özellikle Eski-
pazar İhtisas OSB’nin Yerli Otomobil Fabrikası 
Projesine dâhil edilmesini istirham ediyoruz.
➢ Demirçelik sektöründe faaliyet gösteren 

haddecilerinkütük sorunlarının çözüme 
kavuşturulması Karabük iş dünyasının 
beklentileri arasında yer almaktadır. Bu so-
runa acil bir çözüm bulunması gerekmektedir.
➢ Filyos Liman Projesi, Karabük’te nitelikli 
endüstri kurulmasında hayati bir öneme sa-
hiptir. Bu nedenle bu projenin hızlandırılması 
başta bölgemiz olmak üzere tüm Türkiye’nin 
menfaatine olacaktır.
➢ Son olarak Başkanım, Karabük TSO’nun 
yeni hizmet binası için desteklerinizi istirham 
ederiz. Ağır Sanayinin Başkenti Karabük’e ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine yakışır 
bir hizmet binası Karabük’ün ortak arzusudur.
Kıymetli Hazirun;
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin bir üye-
si olarak, her zaman devletimizin ve milleti-
mizin çıkarlarını çıkarlarımız bilmeyi düstur 
edindik. Bu uğurda her daim milli birlik ve 
beraberlikten yana tavır koyduk. Milli irad-
enin yılmaz bekçileri olarak en önde yerimizi 
aldık. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimine karşı 
demokratik duruşuyla bize önderlik ederek 
tarihe geçen Sayın Başkanımıza bu delikanlı 
duruşundan dolayı camiamız adına bir kez 
daha şükranlarımızı sunuyoruz. 
Bu vesilesiyle, memleketimizin bekası için 
Afrin’de çarpışan kahraman Mehmetçiğimize 
Allah’tan yardım, tüm şehitlerimize rahmet, 
gazilerimize de acil şifalar dilerim.
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Dünyanın en büyük turizm fuarı Uluslararası Berlin Turizm Fuarı (ITB) bugün kapılarını açtı. 11 Mart’a 
kadar Berlin’de devam edecek fuara 186 ülkeden yaklaşık 10 bin firma katılıyor. 
Bu çerçevede bahse konu eserlerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı amacıyla Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın destekleri ile “Unesco Dünya Mirası Türkiye”  adında bir proje başlatılmıştır. Projenin 
amacı Türkiye’nin UNESCO’nun Dünya Mirası olarak  tasdiklediği  değerlerimizi dünyaya tanıtmaktır.
Ülkemizin UNESCO Dünya Mirası listesinde 18 asıl unsuru, 1 yaratıcı şehri ve bu listeye girmek için 
aday statüsü devam eden 71 değeri bulunmaktadır.
Bu kapsamda Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay ÖZCAN ve Meclis 
Başkanı Timurçin Sayların yaptığı açıklamada;

"Unesco Dünya Miras Kentleri listesinde 1994 yılından beri yer alan Safranbolu tarihi ve doğal do-
kusuyla bir müzekent görünümündedir. Ağaç ile taşın muhteşem zarafetini yansıtan Safranbolu 
tam bir huzur kentidir. Eski çarşısından yükselen çekiç sesleri sizi tarihin derinliklerine sürüklerken, 
ateş ile camın dans ederek şekilden şekile geçişine tanıklık edersiniz. Ahşap ile demirin o heybetli 
buluşmasının sizde yarattığı o hayranlıkla etrafa bakarken, çarşıdan etrafa yayılan kahve kokusunu 
takibe koyulursunuz..

Safranbolu’nun yanı sıra, Eflani, Yenice, Eskipazar ve Ovacık’ta görülmeye değer birçok tarihi ve doğal 
güzellikler bulunmaktadır. Yüzölçümünün yaklaşık yüzde yetmişi ormanlarla kaplı Karabük’te, macera 
ve doğa tutkunlarına ev sahipliği yapacak muazzam orman alanları ve kanyonlar tüm haşmetiyle zi-
yaretçilerini beklemektedir dedi“.
Türk- Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter  Okan Özoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Keren 
Uygun ile  görüşüldü.

11 Mart’a kadar Berlin’de devam edecek Dünyanın en büyük  Uluslararası Berlin Turizm Fuarına 
(ITB) katılan  Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş,Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan 
ve Meclis Başkanı Timurçin Saylar'a büyük ilgi gösterdi

DÜNYANIN EN BÜYÜK TURİZM FUARI ULUSLARARASI BERLİN TURİZM 
FUARI (ITB) KAPILARINI AÇTI
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   YATIRIM ORTAMIYLA İLGİLİ TEK NOKTADAN HİZMET DÖNEMİ BAŞLADI

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tuncay Özcan, Yatırım Ortamının 
iyileştirilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler 
hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Özcan yaptığı açıklamada;

“Yatırım Ortamının iyileştirilmesi ve yeni 
yatırımların desteklenmesi amacıyla dev-
letimizin yapmış olduğu düzenlemeler, ticari 
hayatımızı kolaylaştırmaya ve ekonomimizi 
geliştirmeye büyük faydası olmuştur.
Düzenlemeler öncesinde yatırımcı kendini 
yeni yapacağı yatırıma kanalize edecek-
ken pek çok kurumda zaman ve emek kaybı 
yaşamaktaydı.
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunlar kapsamında süreç içerisinde 
yeni düzenlemeler yapıldı.Bu düzenlemeler 
Odalarımızın daha aktif ve yatırımcıya fayda 
sağlayacak şekilde çalışmasına büyük katkı 
sağladı.
• Şirket kuruluşlarında yaşanan digital 
dönüşümle birlikte MERSİS sistemiyle işlemler 
hızlandı. Pek çok kurumun faydalanacağı bir 
ortam halinde dönüştü.
• Anasözleşme onayları noter onayları gerek-
meksizin Ticaret ve Sanayi Odalarında Ticaret 
Sicil Müdürlüklerince yapılmaya başlandı.

• Şirket kuruluşlarında harçlar 
kaldırıldı,Odalarca alınan ücretlerde özel ta-
rife uygulandı.
• Harçlar, ilan ücretleri, Rekabet kurumu 
payları tahsilatı bankalar yerine Odalarca 
tahsili yapılarak ilgili kurumlara aktarılması 
sağlanarak zamandan ve emekten tasarruf 
sağlandı.
• Şirket ve şahıs işletmelerinin kuruluşlarında 
imza beyannameleri noter onayı aranmaksızın 
Ticaret Sicil Müdürlüklerince yapılmaya 
başlandı.
• Limited şirketlerin kuruluş tescilinden önce 
bankaya bloke ettikleri sermayelerin ¼ bloke 
zorunluluğu kaldırıldı.
• Şirket kuruluşlarında defter tasdikleri Ti-
caret Sicil Müdürlüklerince tasdik edilmeye 
başlandı.
• Şirket kuruluşları esnasında kuruluş 
yapılırken aynı zamanda SGK’ya bildirim 
yapılmış sayıldı.

Bu kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle hem yatırımcımızın işleri kolaylaştırıldı.Maddi 
ve manevi anlamda destek sağlandı.Aynı zamanda ülkemizin yatırım yapılabilirlik endeksler-
inde dünya üzerinde ilk 10 ülke arasında girmesi amaçlanarak, yurt dışından da yabancı 
yatırımcıların gelmesinin önü açıldı.Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik yapılan 
bu çalışmalardan  dolayı emeği geçen herkese üyelerimiz adına teşekkürlerimizi sunarım" 
dedi.



ODAMIZDAN HABERLER

www.karabuktso.org.tr 19 Ocak-Şubat-Mart 018

ODAMIZDAN HABERLER

www.karabuktso.org.tr18Ocak-Şubat-Mart

Karabük Ticaret ve Sanayi OdasıYönetim Kurulu'nun aldığı karar gereğince meslek komiteleri ve 
meslek gruplarının etkinlikleri desteklenmektedir. 2. ve 3. Meslek gruplarımızın (imalatçı firmalar) 
talebi doğrultusunda TÜYAP Kongre ve Fuar merkezinde 15-18 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenen 
WIN EURASIA 2018 fuarına 41 kişinin katılımıyla 15-16 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın organizasyonuyla Türkiye'nin en büyük uluslararası 
fuarlarından WIN EURASIA 2018'e çıkarma yaptı. 22 ülkeden 2 bine yakın firmanın katıldığı fuarı 
gezen firma temsilcileri, sektörlerindeki yenilikleri yakından görme fırsatı elde ederken, endüstri 
4.0 uygulamalarını da inceledi.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, şehrin ticaret hacmini artırmak için gerçekleştirdiği fuar inceleme 
gezisi organizasyonlarına bir yenisini daha ekledi. 

Bu bağlamda 6 fuarın tek çatı altında birleştirildiği WIN EURASIA 2018 Fuarı'na inceleme 
gezisi düzenledi. Metal İşleme, Yüzey Teknolojileri, Kaynak Teknolojileri, Entegre Otomasyon 
ve Hareketli Sürücü Sistemleri, Elektrik Enerjisi Üretim Sistemleri, Kaldırma ve Taşıma Sistem-
leri fuarlarında incelemelerde bulunan heyet, sektörlerindeki yenilikleri yakından görürken, 
endüstri 4.0 odaklı yeni uygulamaları inceme fırsatı elde etti.Fuarların yurtiçi ve yurtdışı 
tanıtımlar neticesinde, yerli ve yabancı iş adamlarının profesyonel anlamda katılımcılar ile 
bağlantılar kurmasını sağlayarak, bölge ekonomisine  katkıda bulunacaktır.

   

 KTSO ÜYELERİ WIN EURASIA 2018 FUARINA KATILDI
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi 
işbirliği ile 27.03.2018 tarihlerinde düzenlenen ‘’Takım Çalışması’’ konulu eğitim Karabük İl 
Özel İdaresi Meclis Toplantı salonunda,35 kişinin katılımıyla gerçekleşti

ÇASGEM eğitim uzmanı Kübra Öztürk SEVER tarafından verilen eğitimde; bir takım oluşturmak 
için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermenin yeterli olmadığı, modern bir 
ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler 
hedeflenmiştir.
Eğitimde;
• Takım nedir,
• Takım oluşturma,
• Başarısız takımlar,
• Takımda iletişim,
• Takımda liderlik,
• Takımın başarıyla yönetilmesi,
• Takım içi ve dışı etkili iletişim becerilerinin sağlanması,
• Takım ruhu, heyecan ve birlik duygusunun sağlanması,
• Takım üyelerinin güçlü yönlerinin takım başarısına kanalize edilmesi,
• Takım üyelerinin zayıf yönlerinin geliştirilmesi,
• Verimlilik artırıcı çalışmalar,

Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ihracata yönelik Destek Programlarının tanıtımı 
amacıyla, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve 
KTSO işbirliğinde düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri 22.03.2018 tarihinde 15 kişinin 
katılımıyla  Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Seminerde; Dış Ticaret Uzmanı Gökhan ADALI tarafından Ülke Masaları, Fas ve Kuzey Afrika Pazarına 
İhraç İmkanları hakkında ve yine Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Muhammed Emin ERKAL tarafından 
İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları konusunda bilgilendirmede bulunuldu

TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ YAPILDI

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ YAPILDI

EĞİTİMLER
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile ÇASGEM işbirliğiyle düzenlenen Çalışma Hayatında 
Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi 20.03.2018 tarihinde Karabük Ticaret Sanayi Odası 
Meclis Salonunda 30 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
 
Çalışma Hayatında Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitiminin temel amacı, yeni müşteri bul-
maktan ziyade, mevcut müşterileri kaybetmemek ve onlarla olan ilişkileri geliştirmek 
için neler yapılabileceği olduğu gibi,  bunun yanı sıra katılımcılara, etkin şikayet yöneti-
mi becerileri kazandırılması hedeflenmektedir.
 
Eğitimde;
• Müşteri Kimdir?
• Müşteri İlişkileri Yönetiminden Ne Anlıyoruz?
• Müşteri Odaklılık Nedir?
• Müşteri ile etkin iletişim Nasıl Kurulur?
• İletişim Kazaları
• Müşteri Sadakati Nasıl Sağlanır?
• Müşteri İlişkilerinde standart oluşturma
 Konularına değinilmiştir.

ÇALIŞMA HAYATINDA MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 

Akınsoft ile Karabük Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğiyle yapılan olan E-Ticaret Eğitimi 
12.03.2018 tarihinde 35 kişinin katılımıyla başladı.

5 gün sürecek eğitimde E-Ticaret Eğitiminde; 

*E-Ticaret uygulamaları, 
*E-Ticaretin fizibilitesi, 
*İhtiyaç analizi, 
*İnternet üzerinden pazarlama, 
*Yasal etik ve sosyal yönleri, 
*Finansal hareket ve internet üzerinden vergilendirme konuları anlatılmıştır.

E-TİCARET EĞİTİMİ BAŞLADI
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Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB işbirliğiyle 12.03.2018 tarihinde KOSGEB 
Uygulamalı Girişimcilik eğitimi, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı salonunda 
başladı.4 gün boyunca sürecek eğitime 30 kişi katılacak olup eğitim sonunda Girişimciler 
KOSGEB’in 150.000 TL tutarında Girişimcilik desteklerinden yeni bir iş kurma durumunda 
yararlanma imkanı olacaktır.
Program dahilinde Uygulamalı Girişimcilik eğitimlerimiz devam edecektir

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 06-07.03.2018 tarihlerinde Afyon Ticaret Borsası ev 
sahipliğinde düzenlediği Stratejik Plan İzleme Eğitimine, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası 
Planlama Koordinasyon ve Akreditasyon Müdürü Pelin ER katılmıştır.

Eğitimde ;
• Stratejik Planla ilgili Durum Analizi, 
• Yasal Yükümlülükler ve mevzuat analizi, 
• İç ve Dış Paydaş Analizleri, 
• Kurum İçi Analizi ve 
• Stratejik Amaçların Belirlenmesi konularına değinilmiştir .

STRATEJİK PLAN İZLEME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ
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Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü  ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde açılacak olan 
kurslara ilişkin protokol 27.02.2018 tarihinde imzalandı.
Protokole ilişkin bilgiler veren Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Tuncay Özcan,  
"Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının, Üretim ve Hizmet 
sektörlerinde istihdam  edilecek yeni personele,üretimde teknolojik gelişmelere paralel olarak 
mesleki yeterliliklerinin arttırılması, İş Sağlığı  ve Güvenliği Kültürünün oluşturulması , mesle-
klere uyumlarının sağlanması, Mesleki Eğitim Kursları, Mesleki uyum ve geliştirme kursları 
vb.faaliyetler ile  Mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırılması, belgelendirilmelerinin 
sağlanması konusundaki esas ve usuller ile tarafların yükümlülüklerini belirlemek için protokol 
imzaladık dedi." 
Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse  daha 
sonra eğitim işbirliği protokolüne  imza attı.Protokol töreninde Halk Eğitim Merkezi ve ASO 
Müdürü Dursun Yeşiloğlu’da hazır bulundu.

EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Karabüklüler Vakfı (KAR-VAK)Mütevelli Heyet Toplantısı 22.02.2018 tarihinde Mütevel-
li Heyet Başkanı Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin başkanlığında Ankara’da yapıldı.
Toplantıya Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, Müt-
evelli heyet üyeleri katıldı.

Gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.2018 yılında yapılması düşünülen 
konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

KAR-VAK MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
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Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında İl Defterdarı Osman Koçaş, Vergi Dairesi Müdürü Mutlu 
Arslan beraberinde birim müdürleriyle birlikte Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Tuncay Özcan'a 27.02.2018 tarihinde nezaket ziyaretinde bulunarak çiçek takdim 
etti.
Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine 
benimsetilmesi, vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması,idaremiz ve mükelle-
fler arasındaki ilişkilerin daha sağlıklı ve düzenli hale getirebilmek için bu yıl 29.Vergi Haftası 
etkinlikleri kapsamında Defterdar Osman Koçaş, hafta boyuncu yapacakları çeşitli etkinlikler 
hakkında Başkan Özcan'a bilgiler verdi.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan, 
“Vergi toplumların devlet olarak yaşamasından kaynaklanan güvenlik, eğitim, sosyal hizmetler, 
sağlık ve belediye hizmetleri gibi bazı konularda ortak yaşama giderlerini karşılamak amacıyla 
huzur ve güven içerisinde bir milletin devlet güvencesi altında yaşaması için bir görev ve so-
rumluluktur.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye sınırında yürütmekte olduğu Afrin harekatı, ülkemizin bölün-
mez bütünlüğünü korumak için güçlü bir savunmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
göstermiştir.Aynı bilinci güçlü bir ekonomi ve güçlü bir savunma için ülkemize ödeyeceğimiz 
vergilerimizle de göstermeliyiz.

ZİYARETLER 
Ülke ekonomisinin büyümesi ve kamu hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi için vergi ödemenin 
çok önemli olduğunu belirterek, vergi dairesi çalışanlarına görevlerinde başarılar dileyerek tüm 
Defterdarlık teşkilatı mensuplarının 29. Vergi haftasını kutlar çalışmalarında başarılar dilerim dedi.”

VERGİ HAFTASI ZİYARETİ 






