
 
 

Sayın Valim 
 
Protokolümüzün değerli üyeleri  
 
Ve sevgili katılımcılar 

 
12 ay boyunca odamız tarafından yürütülen Meslek Lisesi İş’inin 
Güvencesi Projesi’nin kapanış toplantısına hoş geldiniz der 
sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla selamlarım. 
 
Kıymetli misafirler; 
 
MELİG Projesini hayata geçirmiş olmanın mutluluğu ve haklı 
gururu içindeyiz.  
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak önceliğimiz üyelerimizin 
sorunlarına çözüm bulmaktır. Yaptığımız çalışmalarda 

üyelerimizin kalifiye eleman bulmasının önemli bir sorun 
olduğunu tespit ettik. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak 
faaliyet alanımızda yaşanan bu sorunu çözmek için kendimizi 
sorumlu saydık. Çözüm arayışlarına girdik.  
 
Değerli Konuklar; 
“Ülkemizde üniversite ve üniversite mezunu sayısı her geçen 
gün artıyor. Ancak iş dünyası ihtiyacı olan kalifiye elemanı 
bulamıyor. İş dünyasının eleman ihtiyacı bu kadar yüksek iken 
üniversite mezunu çocuklarımız işsiz geziyor. Araştırmalarımız 

bu sorunun çözümünün mesleki eğitime ilgiyi ve mesleki 
eğitimin kalitesini arttırmaktan geçtiğini gösterdi. 
 
Avrupa Birliği fonlarından aldığımız destekle yürüttüğümüz 
MELİG Projesi kapsamında  

 Mesleki Eğitim Kurumları ile Meslek Kuruluşları arasında 
koordinasyonu sağlamak; 

 Mesleki ve Teknik Eğitimin başarılı öğrenciler tarafından da 
tercih edilmesini sağlamak için farkındalık yaratmak; 

Akif Arıcan-Yönetim Kurulu Başkanı 

17.08.2015-MELİG Projesi Kapanış 

Toplantısı 



 Mesleki eğitim veren okulların öğrenme ortamlarını 

iyileştirerek mesleki eğitimin kalitesini yükseltmeyi 
hedefledik. 

 
Hedeflerimize ulaşabilmek için pek çok örnek uygulamaya imza 
attık. Bu uygulamalarımızın kısa ve uzun vadeli sonuçları 
projemizin meyveleri olacak. 
 
Kısa vadede iki sonuç elde ettik. 
Bölgemizde kalifiye eleman sorunu en çok turizm sektöründe 
yaşanıyor. Bölgemizdeki turizm işletmelerine eleman yetiştiren 

Fethiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin mutfak ve servis 
atölyelerinin eğitim kalitesini yükselttik. Okulumuzun eğitim 
kalitesini sektörle aynı seviyeye taşıdık. Okulumuzdan bu yıldan 
itibaren mezun olan öğrencilerimiz sektörün ihtiyacı olan 
donanımı kazanarak mezun olacak. 
 
Fethiye kariyer nokta komu MELİG kapsamında yenileyerek 
üyelerimizin eleman ihtiyacının yanı sıra stajyer ihtiyaçlarını da 
karşılayabilecekleri bir yapıya dönüştürdük. 
 

Mesleki eğitimin önem kazanması için uzun vadeli çalışmalara 
imza attık. 
Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesini kurduk. 
Komitemiz proje sonrasında da çalışmaya devam edecek. Bu 
sayede iş piyasası ile meslek kuruluşları arasında sürekli temas, 
bilgi akışı olacak. Komite, mesleki eğitimin şekillenmesine etki 
edecek. 
 
Tüm bu çalışmalarla MELİG Projesini 12 aydan bağımsız, 
sürekliliği olan bir yapıya dönüşmüştür. 
 

Ve projemizin kapanışını yaptığımız bugün  
 4 binin üzerinde öğrencimize ulaşmış; 
 Bu yıl yapılan lise tercihlerinde meslek lisesi tercihlerinin 

artmasına olumlu etkide bulunmuş; 
 Büyük dalgaların oluşmasını sağlayacak ilk damlayı suya 

atmış; 
 Gelecekte oluşacak ormanın tohumlarını ekmiş olmanın 

heyecanı içindeyiz.  
 



Sayın Misafirlerimiz; 

Hepinizin de bildiği gibi gelişmiş ekonomilerde üretim ön 
plandadır. Üretim, kalifiye elemanlar eliyle yapılır. Kısacası 
kalkınmanın yolu üretiminden, üretim için nitelikli elemanlar ise 
meslek liselerinden geçmektedir. 
 
Unutmayalım ki ülkemizde beşeri sermayenin nitelikli hale 
gelmesi ile kalkınma, gelişme ve zenginlik yaratılabilir. MELİG 
Projesini, İş dünyasının temsilcisi olarak, Odamızın mesleki ve 
teknik eğitimin gelişmesi konusunda sorumluluğumuz olduğu 
bilinci ile yürüttük ve tamamladık. 

 
Sözlerime burada son verirken;  
Avrupa Birliği Bakanlığına, 
Milli Eğitim Bakanlığına 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
Projemizi uygularken tüm kolaylıkları sağlayan Fethiye 
Kaymakamımız Ekrem Çalık ile Seydikemer Kaymakamımız 
Muammer Kökene, 
Bizimle birlikte MELİG Projesi için çalışan Fethiye İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Hasan Doğan ve ekibine ile 

Seydikemer İçe Milli Eğitim Müdürümüz Ferah San ve ekibine 
Proje ortağımız olan Fethiye Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi ile 
Fethiye Rehberlik ve Araştırma Merkezine; 
Proje kapsamında uygulama faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz 
okullarımızın idareci ve öğretmenlerine, 
Öğrencilerimize kapılarını açan, işletmelerimize, 
tedarikçilerimize 
Oda meclisimize ve yönetim kuruluma 
Proje ekibine ve tüm oda personeline 
Ve bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan başta Muğla 
Valimiz Amir Çiçek olmak üzere siz değerli konuklarımıza  

Teşekkür ederim ve saygılarımız sunarım. 


