
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sayın Kaymakamım, 

Sayın Milletvekilim, 

Sayın Çalışma ve İş Kurumu Müdürüm, 

Yazılı ve Görsel Basınımızın Saygıdeğer Mensupları, 

Çok Kıymetli Kursiyerler ve Üyelerimiz, 

 

UMEM Beceri 10 Projesi kapsamında ilçemizde ilkini gerçekleştirdiğimiz Bilgisayarlı Harita 

Çizim Kursunu başarıyla bitiren ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerimizin sertifika 

törenine hoş geldiniz der, sizleri şahsım ve Yönetim Kurulum adına saygıyla selamlarım. 

 

Bugün burada bu kursu bitirmeden önce işsiz olan, umudunu kaybetmiş genç arkadaşlarımıza 

bir altın bilezik kazandırmaya vesile olan, bu projede çalışan herkese teşekkürlerimi sunmak 

istiyorum. 

 

Ayrıca bu kursu başarıyla tamamlayan kurs süresi boyunca eğitimlerini ciddiyetle ve 

sorumluluk içinde tamamlayan kursiyer arkadaşlarımıza ve kursiyerlerimize işyerlerinde staj 

imkânı tanıyan tüm işletmelerimize şükranlarımı sunuyorum. 

 

UMEM Beceri 10 Projesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında 

imzalanan protokol kapsamında bugün 81 ilde uygulanmaktadır. 

 

Projenin en önemli amacı ülkemizdeki işsizlik sorunun altında yatan temel sorun olan 

“mesleksizliğe” çare üretmek, işletmelerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktır. Biz de 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilçemizin bu temel sorununun çözümünü 

önceliklerimiz arasına aldık. UMEM Beceri 10 Projesinin Fethiye’de başarıyla yürütülmesi 

için odamızdan bir personeli sadece bu iş için görevlendirdik. İşletmelerimizin nitelikli işgücü 

taleplerini topladık. Bu talepler doğrultusunda Muğla Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, 

Fethiye Endüstri Meslek Lisesi ile işbirliği içinde Fethiye’de ilk kursumuz olan Bilgisayarlı 

Harita Çizim Kurslarına 12 Ekim 2012 tarihinde başladık. 26 Aralık’ta kursumuz tamamlandı. 

Akif ARICAN-Yönetim Kurulu Başkanı 

28.12.2012 UMEM BECERİ 10 Bilgisayarlı Harita 

Çizim Kursu Sertifika Töreni Konuşması 

Töreni Konuşması 

 



Kursiyerlerimiz 3 aylık stajlarını tamamladıktan sonra staj yaptıkları işyerlerinde istihdam 

edilmeleri halinde işverenlerimiz 4 yıl boyunca sigorta primi işveren payı teşvikinden 

faydalanacaktır. 

 

Ayrıca ön muhasebe ve ön büro alanında kurslarımızın seçmelerini tamamlanmış 

bulunmaktayız. Ocak ayı içinde bu kurslara başlanacaktır. 40 adet kursiyerin alınacağı Ön 

Büro ve Ön Muhasebe Kursu için 300'e yakın başvuru gelmesi Fethiye'de işsizliğin 

boyutlarını ortaya koymaktadır. 

 

Biz Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak Fethiye için ihtiyaç olarak değerlendirilen hiç bir 

konuda sorumluluktan kaçmıyoruz. UMEM Beceri 10 Projesinin yanı sıra Odamız ile İŞKUR 

arasında imzalanan protokolle Odamızda kurulan İŞKUR Temsilciliği altında işsizlerimize ve 

işletmelerimize hizmet vermekteyiz. 

 

Ancak 180 bin nüfusa sahip, her geçen gün büyük şehirlerden göç alan işsizliğin ve nitelikli 

işgücü ihtiyacının her geçen gün arttığı ilçemizde Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün 

hizmetlerinin layığıyla verilmesi için hizmet merkezinin Fethiye’de mutlaka açılmasına 

ihtiyaç vardır. 

 

Çalışma ve İş Kurumu hizmet merkezinin Fethiye’ye açılması için Fethiyeliler olarak bizlere 

çok iş düşmektedir. Ayrıca bölge milletvekillerimizin de bu konuya duyarlılık göstereceğine 

inanıyorum. 

 

Sözlerime burada son verirken 14 adet kursiyerimize, bu kursların Fethiye’de başarıyla 

gerçekleştiren Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, 

Fethiye Endüstri Meslek Lisesi Müdürümüze ve bu kursa bilgisi ve öğretmenliğinin yanı sıra 

yüreğini de katan bölüm öğretmeniz Taner ÇALIŞKAN’a teşekkürlerimi özel olarak sunar, 

saygılar dilerim.  

 

Akif Arıcan 

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 


