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Oda İhracat Destek Ofisinde, sürekli ve
düzenli iletişime dayalı bir bilgilendirme
hizmeti sunulmakta, Üye ile birlikte
uygulamalı olarak firmaya özel ihracat yol
haritası oluşturulmaktadır.
Üyelerle birebir uygulamalı ihracat pazar
araştırması ile, hangi ülkelere öncelik
vermeleri gerektiği, ihracatı nasıl
gerçekleştirecekleri, hangi aşamalardan
geçecekleri, ihracat fiyatını nasıl
oluşturacakları, hangi ihracat evraklarını
hazırlamaları gerektiği, ihracat
desteklerinden hangilerinin firmaya daha
uygun olduğu ve başvuru süreci konularında
bilgi sahibi olarak Odadan ayrılacaktır.

KIRŞEHİR TSO 
İHRACAT DESTEK
OFİSİ KURULDU

İHRACAT DESTEK
OFİSİ HİZMETİNİZDE

Türkiye'nin ihracatçı
sayısının artırılması ve
mevcut ihracatçıların doğru
ve hızlı bilgiye ulaşmalarının
hedeflendiği çalışmada, oda
bünyesinde kurulan ofisle
üyelere hizmet verilmeye
başlandı.

İhracat yapmak isteyen,
potansiyeli olan üyeler
İhracat Destek Ofisine
gelerek ücretsiz danışmanlık
alabilecek.

Odamızda kurulan
İhracat Destek Ofisi
hizmet vermeye
başladı.
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İş insanları ve KTSO üyelerinin dünya pazarına
girmelerinde etkili olan yurt dışı iş gezisi destek
oranları ve uygulama esaslarının bölgelere göre
değişiklik göstermek üzere ciddi oranda
arttırıldığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Destek limitleri Kuzey ve Güney Amerika,
Avustralya kıtası ile Asya Pasifik ülkeleri için destek
5 binden 10 bin liraya, Çin Halk Cumhuriyeti dahil
diğer ülkeler için ise 3 binden 5 bin liraya
çıkarılmıştır. Ayrıca başvuru esnasında talep
edilen, iş yükünü artıran ve bürokrasi oluşturan
belgeler azaltılarak başvurular kolaylaştırılmıştır.
Destek içeriğine Milli Katılım Organizasyonu
kapsamında düzenlenecek fuarların yanı sıra
prestijli fuarlar da dahil edilmiştir. Yurt dışı
pazarlara erişimi kolaylaştıran bu desteklerden
Kırşehir iş dünyasının daha fazla faydalanmasını ve
ihracat oranımızın artmasını hedefliyoruz. Bundan
sonra destek başvuruları odamız aracılığı ile
TOBB’a yapılacaktır."

YURTDIŞI İŞ GEZİSİ
DESTEKLERİ ARTTI

Kırşehir Ticaret ve
Sanayi Odası (KTSO)

Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa

Yılmaz, iş insanlarının
yurt dışı iş gezilerinde

işlemlerinin
hızlandırılarak, mali
destek sağlandığını

bildirdi.
Yılmaz, yaptığı yazılı

açıklamada, son
düzenleme ile iş

insanlarının KOSGEB
yerine Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliğine

(TOBB) başvuracağını
belirtti.
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İ
Toplantıda Ocak ayı faaliyetleri gözden
geçirilerek Meclis üyelerine bilgi verilmiştir.

Ocak ayında 13 yeni üye kaydı yapılmış, 5
üyenin kaydı silinmiştir.

Askıda olan 7 üyemiz geçmiş dönem
aidatlarının ödemesini gerçekleştirerek faal
duruma geçmişlerdir.
 
07.02.2020 tarihi itibari ile 

Toplam Faal Üye Sayımız: 1675
 
Ocak ayı 
Gerçekleşen gelirimiz 105.360,90 TL
Gerçekleşen giderimiz 128.180,75 TL

OCAK AYI MECLİS
TOPLANTIMIZ
GERÇEKLEŞTİ

Kırşehir Ticaret ve Sanayi
Odası Meclis Başkanı
Mehmet Aydın, açılış

konuşmasında şunları
kaydetti: “Sayın Başkan,
Değerli Meclis Üyeleri,

çoğunluğumuz
sağlanmıştır. Kırşehir

Ticaret ve Sanayi Odası
2020 Ocak Ayı olağan

Meclis Toplantısı’na hoş
geldiniz. Hepinizi şahsım

ve meclis divanı adına
saygıyla selamlıyor,

Şubat ayı meclis
toplantımızı açıyorum.
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Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri
olan arabuluculuk hukuk sistemimize girdiği
tarihten bu yana hızla ivme gösteren bir kurum
olmuştur.

Adalete erişimi kolaylaştıran arabuluculuk ile iş
dünyasında işveren ve işçi arasında doğan
uyuşmazlıklarda dava yoluna gitmeden
çözüme kavuşma imkanı getirilmektedir.

Eğitim, hukuk ve yargı camiasının bilgi birikimi
ve uzun süreli araştırma ve incelemeleri
sonucu hazırlanmış olan 7036 Sayılı İş
Mahkemesi Kanununu 1 Ocak 2018 tarihi
itibariyle yürürlüğe girecek ve getireceği yeni
düzenlemeler iş dünyamıza kolaylık
sağlayacaktır.

ARABULUCULUK
MERKEZİMİZ AÇILDI

Kırşehir Ticaret ve Sanayi
Odası olarak,

üyelerimizin adli yargıda
yaşadığı problemlerin

önüne geçebilmek, Adli
Yargının yaşadığı iş

yoğunluğuna çözüm
oluşturabilmek amacıyla,

5174 Sayılı TOBB
Kanununun Odaya

verdiği yetki
çerçevesinde, hizmet

binamızda Arabuluculuk
Merkezi” oluşturduk.

 
Uyuşmazlık ortaya
çıktığında taraflar

Odamıza başvuracak ve
Odamızda bunun için

hazırlanan salonumuzda,
gizlilik ortamı içinde

çözümlenecek ve verilen
karar bazı istisnalar

dışında kesin hüküm
teşkil edecektir.

 

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

OCAK 2020 E-BÜLTEN SAYI: 17

4



Klaslama ve uygunluk değerlendirme
kuruluşu Türk Loydu uzman ekipleri
tarafından yapılan denetimleri başarıyla
tamamladıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları
kaydetti:

"Türk Loydu yetkili denetçileri tarafından
gerçekleştirilen denetimlerde kalite, müşteri
memnuniyeti, çevre ve bilgi güvenliği
yönetim sistemlerini entegre bir şekilde
uygulayan odamız, bu yönetim sistemleriyle
ilgili yapılan denetimi başarıyla tamamladı.
Üyelerimize daha iyi hizmet vererek,
odamızı kurumsallaştırma çalışmalarımız
devam ediyor. 2014 yılında aynı anda
aldığımız 4 yönetim sistemi bize daha iyi
hizmet etme anlayışı katmaktadır. Köklü
gelenek, vizyonlu gelecek anlayışımızla,
üyelerimize daha iyi hizmet vermek için
çalışmalarımızı hızla devam ettireceğiz."

Kırşehir Ticaret ve
Sanayi Odası (TSO)

Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa
Yılmaz, odanın

yönetim sistemi
denetimlerini

başarıyla
tamamladığını

bildirdi.
 

Yılmaz, yazılı
açıklamasında,

Kırşehir TSO'nun
2014 yılında 4

yönetim sistemine
başvurup, aynı
anda 4 sisteme
sahip tek oda

olduklarını
anımsattı.

 

TÜRK LOYDU
DENETİMLERİ
TAMAMLANDI
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