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MARKA KENT

Karabük Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Mescier, “Filyos 
Limanı, Karabük Üniversitesi 
Teknopark ve Karabük 
Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak kurucu ortaklığını 
yaptığımız Eskipazar Metal 
ve Metal Ürünleri İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi ile 
ilimizi ihracatta demir ve çelik 
ürün gruplarında Marka Kent 
yapmayı hedefliyoruz” dedi.

DEMİR VE ÇELİKTE 
MARKA KENT 
OLMAYI 
HEDEFLİYOR

KARABÜK
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MARKA KENT

K arabük Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Mescier, “İlimizin hem demir 
ve çelik üretiminde Marka Kent 

olması hem de bu ürün gruplarında ihra-
catta da Marka Kent haline gelmesi için 
Odamız bünyesinde İhracat Destek Ofisi 
kurduk. Bu ofisle ihracat yapmak isteyen 
firmalara rehberlik, mevcut ihracat yapan 
firmalara ise destek oluyoruz” diye konuştu. 
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Mescier, soruları-
mızı şöyle yanıtladı:

Karabük’ün ticari ve sanayi hayatını 
değerlendirebilir misiniz? Hangi 
sektörler öne çıkıyor?

İlimiz 3 Nisan 1937 tarihinde temelleri 
atılan ve günümüze kadar yatırımlarına de-
vam eden Kardemir’in çevresine kurulmuş 
bir sanayi şehridir. ‘Fabrikalar Kuran Fabrika’ 
unvanı alarak çevresinde birçok demir ve 
çelik fabrikasının kurulmasına vesile olan 
Kardemir ile ilimiz bu yönde yatırımların 
yapıldığı bir kent olmuştur. Yüzde 71’i or-
manlarla kaplı olan ilimizde ağaç ve ağaç 
ürünleri imalatı, Safranbolu gibi bir UNES-
CO Dünya Mirası ile de turizm sektörünün 
oluştuğu bir kenttir. Karabük, özellikle Tür-
kiye’de kent bazında korunan tek şehir olan 
Safranbolu, Eskipazar’da bulunan bölgenin 
Zeugma’sı kabul edilen Hadrianapolis, Dün-
ya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 
dünyanın 100 sıcak noktasından biri ilan 
edilen Yenice Ormanları ile turizm, ticari 

hayatın bir parçası olmuştur. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tara-

fından açıklanan “2019 Yılı Türkiye’nin İlk 
1000 İhracatçısı” listesine Karabük ilinden 
dört firma girmiştir. İlimizin demir-çelik-
ten sonraki en çok ihracat gerçekleştiren 
sektörleri arasında yer alan makine ve 
aksamları, tekstil, iklimlendirme ve orman 
ürünlerinin de ihracattaki paylarının artı-
rılması kentimizin ekonomik gelişimine 
olumlu katkı sağlamıştır.

“Yükselişimiz 2020 
yılında da devam ediyor”

Türkiye’de ihracat konusunda yapılan 
yatırımlar ve destekler ilimizde de olumlu 
reaksiyon göstermiştir. İhracat yapan firma 
sayısındaki artış ve var olan ihracatçıların 
pazarda kendilerine daha iyi konum bul-
maları da bunun bir göstergesidir. 2020 
yılının ilk altı ayında 140 milyon dolarlık 

Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yer 

kalmaması yatırımcıların 
kentimizde yatırım 

yapmalarını engelliyor.

ihracat gerçekleştiren kentimiz yedinci 
ayda da 173 milyon dolarlık ihracat raka-
mına ulaşmıştır. 2020 yılının Ocak ayında 
ülke genelindeki en büyük ihracat artışını 
gerçekleştiren ilimiz bu ay TİM verilerine 
göre yüzde 110’luk bir ihracat artışı ile ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlamıştır.

Karabük’ün tarım ve hayvancılık 
potansiyeli hakkında 
bilgi verir misiniz?

Kentimizde yaklaşık 15 bin çiftçi ailesi 
bulunmaktadır. İlimizde nüfusunun yüzde 
30’u kırsalda yaşamakla birlikte işletme-
lerin arazi varlıkları 5–50 dekar arasında 
değişmektedir. 50 dekar ve üzeri tarım-
sal araziye sahip işletmeler oldukça azdır. 
Amatörce yapılan bu faaliyetler sonucun-
da da tarım, ilimizde geri kalmıştır.

Kentimizde başta hububat olmak 
üzere, baklagiller, yem bitkileri, sebze ve 
meyve tarımı genel ürün desenini oluş-
turmaktadır. Arazilerin engebeli ve parçalı 
olması makineli tarımı engellemektedir. 
Yetiştiricilikte ilk sırayı alan hububat ile 
yem bitkileri tarımında ekim, serpme ekim 
yöntemi ile yapılmaktadır.

Meyvecilik genelde sınır yetiştiriciliği 
şeklindeyken, son yıllarda ilgili müdürlü-
ğümüzün ürettiği projelerle kapama alan-
larda yetiştiriciliğe başlanmıştır. Ceviz ve 
bağ başta olmak üzere elma, armut, kiraz, 
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şeftali ve vişne gibi türlerde kapama alanlar 
oluşturulmuştur. Bölgemizin ürünü olan 
ve çiftçilerimiz tarafından fazlasıyla rağbet 
gören Safranbolu Çavuş Üzüm çeşidini 
yaygınlaştırmak amacı çiftçilere hedef gös-
terilerek, telli terbiye sistemli bağ alanları 
oluşturulmuştur. 

“Tarım ve hayvancılığı 
desteklemeye devam edeceğiz”

2019 yılı hayvan varlığı 55 bin 653 adet 
büyük baş, 27 bin 62 adet küçükbaş, 656 
adet tek tırnaklı, 1 milyon 224 bin 326 adet 
kanatlı hayvan ve 19 bin 204 adet arı ko-
vanından oluşmaktadır. Hayvanların kaba 
yem ihtiyacının büyük bir kısmını buğday 
ve arpa samanı oluşturmaktadır. 

İlimiz Merkez, Safranbolu ve Yenice il-
çeleri mutedil iklim özelliği göstermektedir. 
Diğer ilçelerimizde kısmen karasal iklim hâ-
kimdir. Ilıman iklim özelliği gösteren bölge-
lerde meyve ve sebzeciliği artırmak, özellik-
le Araç ve Soğanlı Çay havzalarında örtü altı 
potansiyelinin 500 bin m2’ye çıkartılması 
hedeflenmektedir. Bunun yanında karasal 
iklimin hâkim olduğu Eflani, Eskipazar ve 
Ovacık ilçelerinde hayvancılığı etkinleştir-
mek önemli bir hedef haline gelmiştir. 

Kentimizin tarım ve hayvancılıkta daha 
iyi noktalara gelebilmesi için daha çok proje 

deniz ve karayolu ile yapılmaktadır. Coğrafi 
olarak denize kıyısı bulunmayan ilimize en 
yakın limanların var olan kapasiteyi karşı-
layamadığı bilinmektedir. Bundan dolayı 
birçok ihracatçı İstanbul ve çevresindeki 
limanları kullanmak zorunda kalmakta ve 
karayolu ile ürünlerini taşımaktadırlar. Bu 
durum maliyetleri yükseltirken ihracatçıları-
mızın rekabet güçleri zayıflamaktadır. Sona 
gelinen Filyos Limanı ile kentimiz dünyaya 
açılacak ve lojistiğe harcadığı bu maliyetleri 
Ar-Ge faaliyetlerine, teknolojik alt yapılara 
ve kalifiye personel yetiştirmeye ayıracaktır. 

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
kurucu ortak olduğumuz Eskipazar Metal 
ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Bölge-
si’nin kamulaştırma sürecinin devam etme-
si ve mevcut Organize Sanayi Bölgesi’nde 
yer kalmaması yatırımcıların kentimizde 

üretilmesine ve IPARD Kırsal Kalkınma Hibe 
Desteği Programı’na kentimizin bir an önce 
dâhil edilmesi önemlidir.

Ayrıca Karabük Tarım ve Orman İl Mü-
dürlüğü 2020 yılında uyguladığı tarımsal 
projeler; “İyi Tarım Uygulamaları” kapsa-
mında Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Projesi, 
Örtüaltı Tarımını Geliştirme Projesi, Yem 
Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi, Hubu-
bat Üretimini Geliştirme Projesi, Meyvecilik 
Üretimini Geliştirme Projesi, Tarımsal Meka-
nizasyonu Geliştirme Projesi, Kontrol Sizde 
Projesi, Ata Tohumu Ata Toprağında Projesi, 
Hayvancılık Üretimini Geliştirme Projeleri 
ile ilimizin tarım ve hayvancılık konusunda 
gelişimi  desteklenmeye devam edecektir.

Kentin öncelikli sorunlarını 
öğrenebilir miyiz?

İlimiz ihracat potansiyeli yüksek olan 
bir kenttir. İhracatın çok büyük bir bölümü 

IPARD Kırsal 
Kalkınma Hibe Desteği 
Programı’na kentimizin 

bir an önce dâhil 
edilmesi gerekiyor.
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yatırım yapmalarını engellemektedir. 
İlimizde tarım ve hayvancılık yatırımları 

çok azdır. Bunun nedenleri arasında IPARD 
Kırsal Kalkınma Hibe Desteği Programla-
rı’ndan yararlanamamamızdır. Bu durum 
ilimizde yatırım yapmak isteyen yatırım-
cıyı komşu illerimize yönlendirmektedir. 
Kentimiz bu hibe programı kapsamına 
girebilirse önemli yatırımcıların kentimize 
tarım ve hayvancılık konusunda yatırım 
yapmasına vesile olacaktır.  

Odanızın Karabük’ün Marka Kent 
olması için yaptığı çalışmaları 
anlatır mısınız?

Odamızın kurucu ortaklığını yaptığı 
Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi ile ilimizde me-
tal ürünlerinde katma değeri yüksek ürün 
gruplarının üretimine ve savunma sanayin-
de kullanılacak ürünler üretilmesine olanak 
tanıyacağız. Bununla birlikte yine kurucu 
ortağı olduğumuz Karabük Üniversitesi Tek-
nokent ile Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmesi, 
özellikle metal ve metal ürünleri grupla-
rında yenilikçi ve sürdürülebilir girişimlerin 
yapılmasına destek sağlayacağız. 

çalışma ortamlarımızda sağlık ve güvenlik 
tedbirlerini dikkate alarak personellerimizi 
bu konuda düzenli olarak bilgilendirdik. 
İki Oda personelimize Pandemi Sorumlu-
su eğitimi aldırdık. Hizmet binamızın her 
katına el dezenfektan stantları koyduk. HES 
Kodu sorgulama uygulamasını hizmete 
geçirdik. Sağlık Bakanlığımızın, Valiliğimizin 
ve Birliğimizin iletilerini üyelerimize hızlı bir 
şekilde iletilebilmek için sosyal medya he-
saplarımızda ve web sayfalarımızda etkin 
olarak paylaşıyoruz.

“Üyelerimizin rekabet güçlerini 
artırmak için çalışıyoruz”

İlimizin hem demir ve çelik üretimin-
de Marka Kent olması hem de bu ürün 
gruplarında ihracatta Marka Kent olması 
için Odamız bünyesinde İhracat Destek 
Ofisi kurduk. Kurmuş olduğumuz bu ofisle 
ihracat yapmak isteyen firmalara rehberlik, 
mevcut ihracat yapan firmalara ise destek 
olmaktayız. Yine aynı dönem kurduğumuz 
danışmanlık birimi ile üyelerimize proje, 
belgelendirme ve yönetim danışmanlığı 
hizmeti sağlayarak üyelerimizin rekabet 
güçlerini artırmayı sağlıyoruz. 

Koronavirüs ile ilgili hangi 
önlemleri aldınız?

Hepimizin yakından takip ettiği ko-
ronavirüs salgını tüm dünyada etkisini 
maalesef ki göstermeye devam ediyor. 
Covid-19 salgını toplum sağlığını ağır bir 
şekilde tehdit etmeye devam ettiği gibi iş 
yerlerinin de günlük ticari işleri üzerinde 
olumsuz izler bırakıyor. Karabük Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak biz de üyelerimizin 
ve personellerimizin sağlığı için önemli 
hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda; 
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