
Odalar ve Borsalar

◗ Devrek TSO’da Okul-Sanayi İş Birliği protokolü imzalandı

◗ Afyonkarahisar TSO, izleme programından başarı ile geçti

◗ Keşan TSO, online işveren duyuru platformunu tanıttı

◗ Mersin TSO’dan üyelerine ücretsiz ön muhasebe programı
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ODALAR VE BORSALAR

A fyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Oda-
sı’nın hazırladığı Türkiye-AB İş Dünyası 

Diyaloğu Teklif Çağrısı çerçevesinde kabul 
edilen KOBİ Hastanesi ve Avrupa Ağı Proje-
si’nin izleme programı gerçekleştirildi. TOBB 
Avrupa Birliği Birimi TEBD Proje Ekibi’nden 
Proje Direktörü Oya Ersöz’ün yaptığı izleme 
ziyaretinde projenin sonuç raporu ve dos-
yalaması hakkında görüş alışverişi yapıldı. 
İzleme programında ATSO Genel Sekre-

teri Ali Şenol, Ar-Ge ve Dış İlişkiler Uzmanı 
Mehmet Duman ve Bilgi İşlem Sorumlusu 
Fatih Karşen hazır bulundu. ATSO, projenin 
izleme programından başarı ile geçti.

“Hükümetimize teşekkür ederiz”
Diğer yandan Afyonkarahisar Ticaret ve 

Sanayi Odası Meclisi’nin Ağustos ayı olağan 
toplantısı, ATSO Meclis Başkanı Dr. Mehmet 
Sıtkı Merdivenci’nin yönetiminde video 

konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan 

Merdivenci, “Koronavirüs salgını dolayı-
sıyla Meclis toplantılarımızı Mart ayından 
itibaren video konferans yöntemiyle dü-
zenliyoruz. Sizlerle en kısa zamanda yüz 
yüze görüşerek toplantı yapmayı arzu 
ediyoruz” dedi.

Merdivenci, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Ekonomide Kısa Çalışma Ödeneği’n-
den sonra işletmelerimizin kullanımı için 
Normalleşme Desteği uygulaması da yü-
rürlüğe girdi. 1 Temmuz’da sona eren Kısa 
Çalışma Ödeneği’nden sonra üç ayı geçme-
mek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya 
ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün 
sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan 
işçi ve işveren primi tutarında mahsup-
laşma yapılacak. Bu uygulama dolayısıyla 
Hükümetimize teşekkür ederiz.

21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından açıklanan Karadeniz’de doğalgaz 
keşfi ile ilgili bilgi, ekonomi dünyasını heye-
canlandırmıştır. Bu keşfin hayırlı olmasını 
diliyor; doğalgazın en kısa sürede ekono-
mimize kazandırılmasını umuyoruz.”

D evrek Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
ev sahipliğinde; Devrek Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü ve Çay-
değirmeni Çok Programlı Anadolu Lisesi 
Müdürlüğü arasında ayrı ayrı Okul-Sanayi 
İş Birliği protokolü imzalandı. 

Devrek TSO Yönetim Kurulu Başkanı Hal-
dun Hacıkulaoğlu, Devrek Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Ali Özdemir ve Çayde-
ğirmeni Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü 
İlhan Madenci tarafından imzalanan protokol 
kapsamında bilişim teknolojisi, elektrik-elekt-
ronik teknolojisi, tesisat teknolojisi, mobilya ve 
iç mekan tasarımı, yiyecek hizmetleri, moda 
tasarımı, muhasebe-finans, makine teknolojisi 

ve çocuk gelişimi ile eğitimi, eğitsel, sosyal 
ve ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi 
yolu ile güçlendirilmesi; okul-sanayi iş birliği 
protokolü ile ilgili sektörlere nitelikli eleman 
gücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı ola-
rak yetiştirme amaçlanıyor.

Kadın girişimcilere destek
Bu arada Devrek TSO Kadın Girişimci-

ler Kurulu, çeşitli etkinliklerde stand aça-
rak başarılı çalışmalara imza atıyor. Devrek 
TSO’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “Devrek TSO Kadın Girişimciler Kuru-
lu’nun üyeleri İstanbul Fuar Merkezi’nde 5. 
Tuchexpo Elişi ve Hobi Fuarı’nda stand açtı. 

Devrek TSO olarak ilçemizde yaşayan yakla-
şık olarak 15 kadınımızın çeşitli kurslarda ve 
eğitimlerde öğrendikleri birçok elişi dalına 
ait tamamen kendi el emeği ile ürettikleri 
ürünlerin satışına ve pazarlamasına katkıda 
bulunmak amacıyla bu fuarda Odamıza ait 
standımızı açtık. Fuar alanında İlmek Bebek 
firması sahibi ile görüşme sağlayarak, fir-
ma öncülüğünde Kadın Girişimciler Kurulu 
üyelerimiz ilçemizde kısıtlı olanaklar oldu-
ğundan, imkânları olmayan kadınlarımızın 
dışarıya açılması konusunda yardımcı olmak 
istendi. Toplu siparişler için görüşmeler ve 
bağlantılar sağlanarak Devrekli kadınlarımız 
için toplu siparişler alınarak teslimi sağlandı.” 

Afyonkarahisar TSO, izleme 
programından başarı ile geçti

Devrek TSO’da Okul-Sanayi 
İş Birliği protokolü imzalandı



M ersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 
ile Mersin Teknopark Firması Hesap-

cini Yazılım A.Ş. arasında yapılan proto-
kol ile Oda üyesi firmalara Hesapcini Ön 
Muhasebe Uygulama Programı’nı bir yıl 
ücretsiz kullanım imkânı sağlandı. Bulut 
tabanlı bu sistemi kullanacak işletmeler, 
gerek cep telefonu gerekse tablet ve bil-
gisayarlarından muhasebelerini kolayca 
yönetme fırsatı yakalayacak. 

MTSO, üyelerinin ön muhasebe işlem-
lerini kolaylaştıracak yeni bir protokole 
imza attı. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Kızıltan ve Mersin Teknopark firmaların-
dan Hesapcini Yazılım A.Ş. CEO’su Özkan 
Paşa’nın imza attığı törene, MTSO Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuad Bu-
dur, Yönetim Kurulu Üyesi Nedim İkanç, 
MTSO Meclis üyeleri Ahmet Akın ve Erol 
Dibo’nun yanı sıra Hesapcini Yazılım A.Ş. 

Mersin TSO’dan üyelerine bir yıl
ücretsiz ön muhasebe programı
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K eşan Ticaret ve Sanayi Odası, Oda 
üyesi firmaların işveren ile işçi arama 

duyurusunu online ortamda yaparken, 
aynı zamanda ilave personel istihdamın da 
tüm kamu destekleri hakkında bilgi sahibi 
olabileceği "Keşan TSO'da İş Var" platformu 
için lansman gerçekleştirdi.

Keşan TSO Genel Sekreteri Erdem Ba-
şak'ın sunumuyla başlayan lansmanın açış 
konuşmasını yapan Keşan TSO Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Kadir Mutaf, “Keşan 
TSO olarak en önemli vizyonumuz olan üye-
lerimizin gelişimine katkı sağlamak adına 
eğitime önem veriyoruz. Mesleki eğitimler 
açısından bakıldığında Odalar bazında Ke-
şan TSO birinci sırada yer alıyor. Üyelerimize 
katkı sağlayacak bu tür eğitimleri, pandemi 
döneminde de olsa interaktif ortamda sürekli 
devam edeceğiz. Günümüzde iş dünyasının 
en önemli sorunlarından bir tanesi de kalifiye 

Keşan TSO, online 
işveren duyuru 
platformunu tanıttı

eleman bulamama sorunudur. Bu nedenle 
Keşan, İpsala ve Enez'de bulunan üyelerimi-
zin istekleri doğrultusunda Odamız bünyesin-
de “Keşan TSO'da İş Var” platformunu hayata 
geçiriyoruz. Ayrıca, bu platform ile üyelerimi-
zin aradıkları kriterlere uygun kişilere ulaşa-
bilmeleri, gerek KOSGEB, gerekse İŞKUR'un 
ilave istihdam desteklerinden doğru anlamda 
faydalanabilmelerini de sağlayacağız" dedi.

“Üyelerimiz yararlanabilecek”
Daha sonra KOSGEB temsilcisi Kadir 

Can Tunç tarafından sunum gerçekleştirildi. 
Platforma, www.kesantsodaisvar.com inter-
net adresinden erişim sağlanacağını bildi-
ren Tunç şunları söyledi: "Keşan TSO olarak, 

sadece Odamız üyesi firmalarımıza yönelik 
olarak geliştirilen, işverenlerin iş duyurusu 
yapması ve ilave personel istihdamında 
tüm kamu destekleri hakkında bilgilendir-
me yapmak amacıyla oluşturulmuş, online 
işveren duyuru platformudur. 

Amacımız; Keşan, İpsala ve Enez ilçele-
rimizde yer alan toplam iki bin 700’den faz-
la Odamız üyesi firmalarımızdan herhangi 
bir gelir veya ücret talep etmeksizin sade-
ce üyelerimize hizmet etmek ve personel 
alımlarında tüm kamu destekleri hakkın-
da bilgilendirme yaparak, işveren yükünü 
azaltıp ilave personel istihdamında artırıp, 
bölgemizdeki işsizliği azaltmak ve ülkemiz-
de istihdamına olumlu katkı sağlamaktır.” 

CTO’su Hamit Yılmaz katıldı. 
İmzalanan protokol ile MTSO üyeleri-

nin bir yıl boyunca programdan ücretsiz 
yararlanma hakkı kazanacağını ve üyelik 
sistemiyle hizmet alınacağını bildiren Kızıl-
tan, “Bu hizmetin kullanıcılara büyük katkı 
sağlayacağına inanıyorum” dedi. 

“Kullanımı çok kolay”
Üyelerin kullanımı sırasında karşılaşa-

cakları sorunlara ve taleplerine göre gün-
cellemeler yapılabileceğine de değinen 
Kızıltan, “Bulut üzerinden kullanılacak bu 
yazılımın tüm üyelerimize hayırlı olmasını 
diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Uygulamanın küçük ve orta boy işlet-
melerin rahatlıkla kullanabileceği bir ön 
muhasebe programı olduğunu anlatan 
Özkan Paşa ise şu bilgileri verdi: 

 “Üç yıldır üzerinde çalıştığımız ve işlet-
melerde saptadığımız ortak ihtiyaçlar doğ-
rultusunda geliştirdiğimiz, gerek cep telefo-
nundan gerekse tablet ve bilgisayarlardan 
kullanıma uygun, işletmelerin bulut sistemi 
üzerinden muhasebelerini yönetme fırsatı 
bulabileceği ve firma verilerine yalnızca 
kendilerinin erişebileceği bir sistem.” 


