
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
öğrencilere karşılıksız olarak verilen burslara 
başvurular başladı. 100 öğrenci 9 ay boyunca 
burs alacak. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2005 yılından 
itibaren, gelir durumu iyi olmayan, başarılı üniversite 
öğrencilerine karşılıksız vermekte olduğu burslara 
başvurular başladı. 2009-2010 eğitim öğretim yılında 50 
öğrenciye verilen burs, 2010-2011 eğitim öğretim 
yılından itibaren 100 öğrenciye verilmeye başlanmıştı. 
100 öğrenciye aylık 100 TL'den olmak üzere 9 ay 
boyunca toplam 90.000 TL karşılıksız burs imkanı sağlanmakta. 
9 ay boyunca aylık 100,00 TL olarak verilecek olan burslara son başvuru süresi 28 Eylül 
2012. Burs başvuru formları ve başvuru şartları FTSO internet sayfası Duyurular 
Bölümü'nden yayınlandı. 

Öğrenciye Burs Müjdesi

Ziyaretler Hız Kesmiyor

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan 
FTSO Üyesi  işletmelere ziyaretlerine 
bayram sonrası da devam etti. 
FTSO`ya Temmuz ayında kaydını yaptıran 
üye işletmelerden 5, mevcut üyelerden 4 
tane olmak üzere toplam 9 üye işyerini  
ziyaret eden  FTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan Başkan Arıcan işletme sahipleri 
ve yetkilileri ile güncel konularda sohbet 
etti.  
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan bayram sonrası 
gerçekleştirdiği üye ziyaret programında Simpaş Sigorta, Tosunlar Petrol, Önder 
Komisyonculuk, Özerçelik Ticaret, Lukka Restaurant, Aydınlar Komisyonculuk, 
Harput Komisyonculuk, İbra- Tur. Seyahate uğrayarak işletme sahipleri ile sohbet 
etti. İşletme sahiplerinin geçen bayramlarını kutlayan ve yeni üye işletmecilere 
'Hayırlı Olsun' diyen FTSO Başkanı Akif Arıcan zityaret ettiği Turizmci Mete Ay'la da 
gündemdeki sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan gerçekleştirdiği 
ziyaretlerde işletme sahiplerinden sektörleri ile ilgili önerilerini dinledi. Oda üyesi 
işletme yetkililerine FTSO ile ilgili istek ve beklentilerini soran Başkan Arıcan, işletme 
sahiplerinin memnuniyet dolu ifadelerine teşekkür etti.
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Bayramı Zehir Ettiler

derinleştirmiş, teröre duyduğumuz Bayramın 2. günü Gaziantep'i kana 
öfkemizi katlayarak artırmıştır.bulayan ve 9 can alan, geride 
Unutulmamalıdır ki suçsuz yere bir insanı 

onlarca yaralı bırakan hain saldırıyı katletmek bütün insanlığı katletmek 
lanetliyoruz. Bayramın güzelliği ve demektir. Bugün en büyük görevimiz 

kardeşliğimizi birliğimizi beraberliğimizi coşkusunu sade vatandaşa bile çok 
kenetlemektir. Görevimiz böyle günlerde gören zalimler çirkin yüzlerini tüm 
sapasağlam durmaktır. Hep birlikte hangi 

çarpıc ı l ığ ı  i le gözler önüne 
düşüncede, hangi siyasi akımda, hangi 

sermişlerdir.  farklılıkta olursak olalım, böyle bir hainliğe 
FTSO olarak, "Ramazan Bayramı'nda karşı elele tek yürek olmalıyız.
milletçe bayram coşkusunu yaşarken 
Gaziantep'te gerçekleşen hain saldırı, Bayramın ikinci günü Gaziantep'te hain 
ardından Uludere'de yaşanan elim trafik saldırının şokunu yaşamaktayken, 
kazası bizlere tarifsiz acılar yaşatmıştır. Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı 
Gaziantep'te gerçekleşen hain saldırı ile Köyü'nden aldığımız haber  acımızı 
terör çirkin yüzünü  bir kez daha katmerleştirmiştir. Uludere Gülyazı Köyü 
göstermiştir. Karanlık güç odaklarının yakınlarında askerlerin içinde olduğu sivil 
bomba yüklü aracı Şehitkamil Emniyet minibüsün yaklaşık 50 metrelik uçuruma 
Müdürlüğü önünde halk otobüsü  ve yuvarlanması sonucunda 9 evladımızı ve 
araçların geçişi sırasında patlatmaları araç sürücüsü köy korucusunu kaybettik. 
sonucunda 9 kişinin hayatını kaybetmesi, Acımız tarifsizdir." diyoruz.
17 kişinin çeşitli yerlerinden yaralanmaları Bayram günlerinde Gaziantep'te ve 
tüm Türkiye'nin yüreğini yakmıştır. Uludere'de hayatını kaybedenlere 
Hayatını kaybedenler arasında bebek ve Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk 
çocukların bulunması vahşeti çok daha Milletine baş sağlığı diliyoruz.  

FTSO da Erken Bayramlaşma
Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası personeli bayram 
tatiline bayramlaşarak 
başladı. 
Oda personelimiz 17 Ağustos 2012 
tarihinde Cuma günü mesai 
bitiminde FTSO Likya Salonu'nda 
Genel Sekreterimiz Füsun Şahin 
öncülüğünde bir araya geldi.  Oda 
personeline özverili 
çalışmalarından dolayı teşekkür 
eden FTSO Genel Sekreteri Füsun 
Şahin, personele aileleri ile birlikte 
'iyi bayramlar' diledi. Mesai sona 
erip, bayram tatili ile uzun bir 
tatile başlayan oda personeli kendi aralarında bayramlaştı. Daha sonra erken de olsa 
personele bayram çikolataları ikram edildi. 



ODA SİCİL HAFTALIK FAALİYET RAPORU 
13/08/2012 – 17/08/2012
16 ADET ÜYENİN DEĞİŞEN TÜM BİLGİLERİ TESPİT EDİLMİŞ,  VERİ TABANI + JET SMS VE MAİL PROGRAMINDA 

GÜNCELLENMİŞTİR.

3 ADET İŞLETME TERK OLMUŞTUR.

7 ADET YENİ KAYIT YAPILMIŞTIR.

3 ADET RAYİÇ FİYAT TESPİTİ YAPILMIŞTIR. 

Gabes- Medenine güzergâhlarında 
gerçekleştirilecek olan otoyol yapımının Avrupa Tunus Teçhizat Bakanı Mohammed Salmane’nin 
Yatırım Bankası tarafından finanse edileceğini Tunus Büyükelçimiz ile gerçekleştirdikleri 
sadece otoyol yapım ihalelerinin uluslararası görüşmede 
ihaleye açılacağını,

· Tunus Hükümeti’nin 2012 -2013 yılları arasında 
· Bu iki hususun dışında Türk şirketlerinin Tunus toplam maliyeti 800 milyon Avro olması beklenen 
piyasasında gerek altyapı ve otoyol gerek diğer kırsal ve kent alanları olmak üzere iki farklı 
alanlarda yer almasını dilediklerini ve piyasaya kesime hitap edecek olan ve Ağustos ayı ortası 
girmek isteyen firmalar ile ortak çalışma yolu gibi uluslararası ihaleye çıkacak olan 30.000 toplu 
izleyebileceklerini belirtmektedir. konutun inşası ile ilgili teknik çalışmaları 

tamamladığının ve bu projede Türkiye’nin İlgilenen üyelerimizin aşağıda bilgileri verilen 
deneyim ve uzmanlığından yararlanmak Tunus Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmeleri 
istediklerini, gerekmektedir.

· Söz konusu ihaleler dışında otoyol yapım Tunus Ticaret Müşavirliği İletişim Bilgileri 
ihalelerinin de bulunduğunu, İspanya ve İtalya’nın Tel: 00 216 71 753 212, 71 752 506 
Tunus şirketleri ile ortaklaşa kurdukları Faks: 00 216 71 766 988 
Konsorsiyumlarla özellikle altyapı sektöründe e-posta: 
ağırlıkları olduğunu Medenine-Ras El Jdir ve 

tunus@ekonomi.gov.tr

Tunusta konut ve yol ihaleleri
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