
 
 

 

Sayın kaymakamım 

Protokolümüzün değerli üyeleri 

Değerli basın mensupları 

Sevgili öğrenciler 

Ve saygı değer konuklarımız 

Öncelikle katılımlarınız için odamız yönetim kurulu adına hepinize teşekkür eder saygılarımı 

sunarım. 

 

Bilindiği gibi Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak önceliğimiz üyelerimizin iş hayatına 

katkı sunmak. Yaptığımız çalışmalara üyelerimiz açısından bakıyor ve sorguluyoruz. 

Üyelerimizin yararı için ne yapmamız gerektiğini tespit ediyor ve harekete geçiyoruz. İşte 

Meslek Lisesi İş’inin Güvencesi Projesi böyle bir tespitin sonucunda yapılan bir harekete 

geçiştir.  

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak sorumluluklarımızdan biri de üyelerimizin nitelikli ara 

eleman ihtiyacına çözüm bulmak. Oda yöneticisi olarak bu konuda pek çok şikâyetle 

karşılaştım. Bir tüccar olarak da nitelikli ara eleman bulma sorununu kendim de 

yaşıyorum.Biz, oda olarak Fethiye'nin kanayan bu yarasına derman olmak için harekete 

geçtik. 

 MELİG Projesi ile ilk olarakFethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesini kurarak iş 

ve eğitim dünyasıyla bir araya gelme, sorunları birlikte saptama ve çözme imkânı 

sunduk. 

 Turizm Otelcilik okulunun 25 yıldır yenilenmeyen mutfak ve servis atölyelerinin 

ekipmanlarını yeniledik. 

 Fethiye’deki iş ve eğitim dünyasını sanal ortamda da bir araya getirme çalışmalarımız 

devam ediyor. 

 Bugün ise yine örnek bir çalışmaya imza atmak için buradayız. MELİG Projesinin 

temel amacı ortaokul son sınıf öğrencilerinde mesleki eğitim farkındalığı yaratmak. 

Birazdan sergilenecek olan çalışmayla bu projenin asıl amacı için çalışmaya 

başlanacak. Konuşmalarımızın ardından Kibele Sanat Evi tarafından sergilenecek 

"Mesleğimi Arıyorum" isimli oyunla, öğrencilerimize mesleki eğitimin önemi 

anlatılmaya çalışılacak. 

Bilindiği gibi sanat, insanın en naif duygularına seslenir. Bu nedenle mesleki eğitimin 

önemini öğrencilerimize anlatmak için tiyatroyu seçtik. İstedik ki çocuklarımız hem yeni 

ve doğru bir bilgi öğrensinhem de öğrenirken eğlensin. Umarım bu çalışmamız amacına 

ulaşır ve bir işi meslek edinmeyi çocuklarımıza aşılayabiliriz. 

Bu projede hedefimiz Fethiye’nin geleceğini inşa edecek çocuklarımıza ışık tutmak, 

geleceğe giden yollarını aydınlatmak. 

Bizim amacımız meslek lisesinin akademik başarısı düşük öğrencinin gittiği okul algısını 

kırmak. 

Bizim amacımız çocuklarımıza altın bir bilezik kazandırmak. 

Bizim amacımız çocuklarımızın yıllarca süren zahmetli ve masraflı eğitim hayatı sonunda 

işsiz kalmalarını önlemek. 

Akif Arıcan-Yönetim Kurulu Başkanı 

20.03.2014-MELIG Projesi Tiyatro 

Galası Konuşma Metni 



Bizim amacımız okumuş ama işsizlikten bunalıma giren gençlerin sayısını azaltmak. 

 

Salonumuzda bulunan çocuklarımıza seslenmek istiyorum:  

 

Sevgili çocuklar, kısacası, biz bugün buraya sizler için, sizlere iyi bir gelecek hazırlamak 

için geldik. Umarım keyifli vakit geçirirsiniz. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. 

Projemizin ve tiyatromuzun amacına ulaşmasını diliyor, katılımınız için ve desteklerini 

bugüne değin hiç esirgemeyen yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz başta olmak üzere 

projemizi bu noktaya getiren proje ekibimize de teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. 


