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AİLELER ŞİRKET EĞİTİMİ ALACAK

 

 

13 EKİM 2012 CUMARTESİ SAAT 09.30’DA YAT BUTİK OTEL’DE 

“AİLE ŞİRKETLERİ” EĞİTİMİ 

Eğitmen İLKER KALDI 

 

Aile Şirketleri Nasıl Kurumsallaşır? 

Aile- Şirket Dengesini Sağlamanın İpuçları Nelerdir? 

Dayanışma İçinde Çalışan Kardeşler Arasına Neden Kara Kediler Giriyor? 

Aile Şirketinin Ömrünü Uzatmak Mümkün Müdür? 

AİLE ŞİRKETİNİZ VE KURUMSALLAŞMA YOLUNDAKİ ADIMLARINI DOĞRU 

ATMAK İSTİYORSANIZ, BU EĞİTİM SİZİN İÇİN…. 

TARİH: 13.10.2012 Cumartesi 

YER: Yat Butik Otel 

SAAT: 09:30-17:00 

ÜCRET: 50 TL. 

Bilgi ve Kayıt İçin: 614 11 15-Dahili 122 Aysun ŞANLISOY veya aysun.sanlisoy@fto.org.tr 



SANAL DÜKKAN İSTERMİYDİNİZ?
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
ile PTT arasında bir işbirliği protokolü 
imzalandı. Son yıllarda hızla gelişmekte olan 
elektronik ticaret imkanı imzalanan 
protokolle oda ve borsa üyesi firmaların 
ayağına getirildi. Konuya ilişkin TOBB'dan 
şu yazılı açıklama geldi: "PTT, E-Ticaret 
hizmetleri sunmak üzere 2 ve 3 boyutlu 
olarak geliştirdiği ve adını  PTTAVM verdiği 
bir elektronik portalı kurmuştur. Bu portaldan 
elektronik ticaret yapmak üzere sanal dükkan 
kiralamak isteyen oda ve borsa üyesi 
firmaların indirimli olarak yararlanmasına 
yönelik olarak TOBB ile PTT arasında bir 
işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokol 
kapsamında, oda ve borsalarımıza üye 
firmalardan PTTAVM'den sanal dükkan 
kiralamak isteyenlere aylık kira bedeli 
üzerinden KDV hariç yüzde 15 oranında 
indirim yapılacaktır. PTTAVM'den indirimli 
sanal dükkan kiralamak isteyen firmaların http://eticaret.tobb.org.tr/ptt adresindeki başvuru formunu 
doldurmaları gerekmektedir. Form dolduran firmalar ile PTT iletişime geçecektir."   

HER ÇARŞAMBA SABAHI BEKLERİZ
D i l e k  Ta ş ' ı n  hazırlıklı olmak için kapsamlı 
h a z ı r l a y ı p  çalışmalar yapılmakta olduğunun 
sunduğu 'Yeni altını çizdi. 

FTSO'da uygulanmakta olan ve Bir Gün  Yine 
süreç  içer is inde  daha  da  Bir Gün' adlı 
geliştirilmesi hedeflenen Kalite programa 
Yönetim Sistemi'ni de anlatan k o n u k  o l a n  
Genel Sekreter Şahin, "Biz F T S O  G e n e l  
ç a l ı ş a n l a r d a n  v e  O d a  Sekreteri Füsun 
yönet imler inden bağımsız  Şahin Oda 'yı  
olacak, kişiye ve yönetime göre 

tanıtarak, Oda 
değişmeyecek kurumsal bir yapı 

politikaları ve 
oluşturduk. 

h i z m e t l e r i   Bunu geliştiriyoruz da.Bu Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası  hususunda bi lg i ler  verdi .  konuda arzuladığımız noktaya bundan böyle her hafta Çarşamba FTSO'nun 1957 depremi ve bir de vardığımızda çok güzel şeyler günleri sabah saat 10:00'dan yangın felaketi olmak üzere iki olacak... Ayrıca üyelerimizin 
itibaren Kanal F'de konusunun defa  tüm dokümanlarını yani ihtiyaç duydukları bir çok eğitimi 
uzmanı birer konukla sesini siz hafızasını kaybettiğini anlatan organize ediyoruz. Oda olarak 
değerli üyelerimiz ve kamuoyuna FTSO Genel Sekreteri Füsun Fethiye'nin sorunlarının tespiti ve 
duyuracak. Bu kapsamda FTSO  Ş a h i n ,  ş i m d i l e r d e  O d a  çözümü noktasında kamuoyu 
Genel Sekreteri Füsun Şahin oluşturmak amacıyla bir sivil bünyesinde kurulan sistemlerle 
Kanal F'de Odamızdan ilk konuk toplum kuruluşunun ne yapması hem güçlü bir arşive sahip olmak, 
oldu. Sabah kuşağında yer alan lazımsa onları da yapıyoruz" hem de gelecekte olası felaketlere 



GENÇLERİMİZ VE ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ
Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası geleceğimizi emanet 
ettiğimiz çocuklarımız  ve 
g e n ç l e r i m i z i n  e ğ i t i m  
öğretim  imkanlarının 
iyileştir i lebilmesi için 
elverdiğince katkı sunmaya 
d e v a m  e d i y o r .  
Yükseköğretim çağında 
olup her yıl belli kriterlere 
göre seçilen 100 öğrenciye 9 
ay süreyle ayda 100'er lira 
karşılıksız burs sağlayan 
Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası,  ilköğretim çağındaki 
çocuklarımızı da unutmadı. 
Fethiye merkez, beldeler ve 
b a ğ l ı  k ö y l e r d e  o k u l  
müdürleri ile birlikte tespit 
edilen toplam 975 öğrenciye 
FTSO tarafından yerinde 
okul çantası ve kırtasiye 
dağıtımına başlandı.  

karınca kararınca çeşitli kademelerde belirli kriterlere 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası araçlarıyla 

göre belirlenen öğrencilerin yanında olmaya devam 
Fethiye'nin en ücra köylerine kadar götürülen okul 

ediyoruz. 
çantaları ve kırtasiye malzemeleri belirlenen 

Üniversite çağındaki öğrencilerimizden 100 tanesine  
öğrencilere dağıtılmak üzere okul müdürleri ve 

başarıya teşvik etmek ve başarılarını ödüllendirmek 
öğretmenlere teslim ediliyor. FTSO tarafından 

için her ay 100'er TL karşılıksız burs veriyoruz. Tabi 
geleneksel hale getirilen üniversite çağındaki 

ilköğretim çağındaki minikleri de unutmuş değiliz. 
öğrencilere burs verilmesi ve ilköğretim çağındaki 

En ücra köylerimize kadar tamamen okul 
öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımında bulunulması 

müdürlerince seçilen ilçe genelinde 975 öğrenciye 
dolayısıyla bilgi veren FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 

okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtımımızda 
Akif Arıcan, "Eğitim öğretimin niteliği bir toplumun 

tüm hızıyla sürmektedir. Keşke imkanlarımız daha 
geleceğinin ne olacağının da işaretlerini verir. Bu 

fazla olsa, bizler de öğrencilerimiz yararına 
bilinçle bizler Oda yetkilileri ve yönetimi olarak  

aktarabilsek" dedi.  

ODA SİCİL HAFTALIK FAALİYET RAPORU

     170 ADET ÜYENİN DEĞİŞEN TÜM BİLGİLERİ TESPİT EDİLMİŞ,  VERİ TABANI + JET SMS VE 
MAİL PROGRAMINDA GÜNCELLENMİŞTİR.

· 2 ADET YENİ KAYIT YAPILMIŞTIR.
· 1 ADET FİRMA TERK OLMUŞTUR.
· 6 ADET RAYİÇ FİYAT TESPİTİ YAPILMIŞTIR.

01/10/2012 – 05/10/2012 



MESLEK DAYANIŞMASI ODAYA GÖTÜRDÜ
Geçtiğimiz Temmuz ayında kurularak, faaliyetlerine 
başlayan Fethiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir ler  Odası 'nın kurucu yönetici ler i                                 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'na bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Gerçekleştirdikleri ziyarette FTSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan ile görüşen 
Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 
yöneticileri ziyaretten memnun ayrıldı.

Geçen Temmuz ayında 250 üye sayısını bularak 
Fethiye'de kurulan, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası ilçemiz için büyük bir hizmet 
eksikliğini  de gidermiş oldu. Sektör temsilcilerine 
hizmet vermekte olan Fethiye Serbest Muhasebeci 

başvurumuzu yaptık. 19 Haziran itibariyle bu Mali Müşavirler Odası'nın kurucu yönetimi ise sivil 
talebimiz kabul edildi. 2 Temmuz tarihinde toplum kuruluşlarına tanışma ve nezaket ziyaretlerini 
müteşebbis yönetim kurulunu belirledik ve görev sürdürüyor.
dağılımı yaptık. Oda ofisinin tutulması, eksiklerinin 

Bu kapsamda Fethiye Serbest Muhasebeci Mali giderilmesi derken bu aşamaya geldik. Ardından 
Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Bildirici, Başkan hizmet vermeye başladık. 
Yardımcısı Yusuf Özkaya, Oda Sekreteri Mustafa 

Oda aidatlarının yatırılması ve mesleki değişiklikler Karpuz, Sayman Üye Yasemen Oral, Kordinatör Üye 
hususunda ayrıca eğitim seminerleri genel Uzay Öğretmen, FTSO'yu ziyaret ederek Yönetim 
faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır” dedi.Kurulu Başkanı Akif Arıcan ile görüştü.   

Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Akarca Mahallesi Fe Tıp İş Merkezi'nde sektörde 
Odası'nın kurulmasıyla sivil toplum kuruluşları hizmet gösterenlere faaliyet belgeleri, meslek 
arasına sağlam bir halka daha eklenmesinden değişiklikleri ve eğitim çalışması hizmeti sunmakta 
duyduğu memnuniyeti dile getiren FTSO Başkanı olan Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 
Akif Arıcan konuklarıyla Fethiye ve sorunları Odası'ndan Başkan Yaşar Bildirici, “Muğla Serbest 
hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Arıcan, Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bünyesinde 
"Burada pırıl pırıl arkadaşlarımızı görüyorum. faaliyet gösterirken, temsilciliğimizin üye sayısı 
Kendileri sağlam iradelerini göstermiş, önderlik etmiş 250'yi geçince Fethiye'deki meslektaşlarımız ile bir 
ve hizmet ve dayanışma birimini Fethiye'ye toplantı yaptık. Odanın kurulması için bir ön görüşme 
kazandırmışlardır. Sivil toplum kuruluş zincirine yaptık. Büyükşehir yasasının çıkmasının ardından 
sağlam bir halka daha eklenmiştir. Kendilerini odamızı kuramayacaktık. Oybirliği ile Fethiye 
kutluyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu. Son Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 
çıkan FTSO yayınları ile ilgili konuklarını kurulum sürecini başlattık. Üyelerimizin görüşünü 
bilgilendiren Başkan Arıcan, konuklarına yayın aldık, hepsi de bunu kabul etti. 250 üyesi sayısı ve 100 
örnekleri sundu. imza gerekiyordu, 115 imza ile TÜRMOB'a 
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