2017 – ARALIK BÜLTENİ

Akreditasyon Sistemi Geliştirme Ziyareti

Akreditasyon
standardı
kriterlerinin
uygulanma
süreçlerini
gözlemlemek amacıyla yapılan geliştirme ziyareti, bağımsız kuruluş
Türk Loydu denetçisi Gökhan Göksu tarafından gerçekleştirildi. 2018
yılında gerçekleştirilmesi planlanan Denetleme Ziyareti öncesinde
Karacabey TSO tarafından sunulan hizmetlerin Akreditasyon
Standardına uygunluğunu gözlemlemek üzere bu ziyareti
gerçekleştirdiğini belirten Denetçi Gökhan Göksu, “Karacabey TSO
faaliyetlerini Akreditasyon Sistemi Standartları olan Yönetim ve Oda
Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş
Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite Yönetimi, İletişim Ağı,
Politika ve Temsil, Bilgi, Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve
Eğitim, Uluslararası Ticaret standartları çerçevesinde gözlemledik.
Yaptığımız çalışma neticesinde akreditasyon standartlarının
karşılandığını tespit ettik. Daha iyi hizmet sunumu için geliştirilmeye
açık hususlarda gözlemlerimizi arkadaşlarımıza ilettik.” İfadelerini
kullandı. Gerçekleştirilen Geliştirme Ziyareti ile ilgili değerlendirme
yapan Karacabey TSO Meclis Başkanı Asım Ünen ise "İlk kez 2012
yılında Akredite Oda unvanını aldığımızı, 2015 yılında yapılan
denetimler neticesinde ise A Sınıfı Akredite Oda olduğumuzu, bu
başarımızı sürdürebilmek ve hizmet standartlarımızı yükseltebilmek
için hizmet sunumumuz ve faaliyetlerimizde akreditasyon
standartlarına göre hareket etmeye devam edeceğimizi" belirtti.

İş Dünyasına Yeni Soluk: Arabuluculuk
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü, 1 Ocak
2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş mahkemeleri
Kanunu’nu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen
arabuluculuğun iş dünyasına olan etkilerini değerlendirdi. Dava Şartı
arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini vurgulayan
başkan Güncü, yeni düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür
ederken, camia olarak sistemin başarısı için üzerlerine düşen ne
varsa yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

2016 – EYLÜL BÜLTENİ

Karacabey TSO Dış Ticaret İletişim Noktası
Oluyor
Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası; Üyelerine en iyi hizmeti
sunabilmek ve üyelerinin devlet desteklerinden faydalanma düzeyini
en üst seviyeye çıkarabilmek için hizmet yelpazesini genişletmeyi
sürdürüyor.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ekonomi Bakanlığı tarafından
gerçekleştirilen “Dış Ticaret İletişim Noktası” ve “Dış Ticarette
İstihbarat” eğitimlerine katılan ve yeterlilik sınavlarında başarılı olan
Karacabey TSO personeli tarafından; Ekonomi Bakanlığı’nca verilen
ihracat – ithalat destekleri oda üyelerine anlatılacak ve desteklerden
nasıl faydalanılacağı hususunda yardımcı olunacak.
Dış Ticaret
İstihbaratı Projesi
kapsamında ise
Oda üyelerine,
ihracat yapmak
istedikleri ürünleri
için Hedef Pazar
araştırması ve
üyenin doğrudan
talebe ulaşmasını
sağlayacak destek
verilecek.

Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü tarafından
yapılan açıklamada: “Karacabey TSO olarak bugüne kadar her
zaman “Üyelerimize nasıl daha iyi hizmet verebiliriz? Üyelerimizin
devlet imkânlarından faydalanma düzeylerini daha yukarıya
taşıyabilmek için daha fazla ne yapabiliriz?” sorularına cevap
oluşturmaya çalıştık. Bu kapsamda öncelikle 2014 yılında Karacabey
TSO KOSGEB Temsilciliğini, 2016 yılında da İŞ-KUR Hizmet
Noktasını faaliyete geçirdik. Gerek KOSGEB Temsilciliğimiz gerekse
İŞ-KUR Hizmet Noktamız aracılığıyla bugüne kadar üyelerimizin 11
milyon TL’den daha fazla bir maddi kaynağa ulaşmalarına yardımcı
olduk. Şimdi de sırada Karacabey TSO Dış Ticaret Hizmet Noktası
var. Dış Ticaret Hizmet Noktamızda çalışan arkadaşımız üyelerimize
Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen destekleri anlatmanın yanında
bu desteklerden nasıl faydalanacakları konusunda da yol gösterici
olacak. Aynı zamanda ihracat yapan / yapmayı planlayan üyelerimize
de Hedef Pazar Araştırması yapma ve Pazara ulaşma konularında
yol haritalarını çıkaracak.” İfadeleri yer aldı.

