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Nitelikli iş gücü 
eksikliği, hizmet 

ya da mal 
üretimi yapan 
bütün iş kolları 
için önemli bir 

sorundur. El, akıl 
ve güç birliği ile 

bunun 
üstesinden 

gelmek 
mümkündür. 
Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, Milli 

Eğitim 
Bakanlığı, TOBB, 
TOBB Ekonomi 

ve Teknoloji 
Üniversitesi bir 

araya geldi.

ÇSGB, MEB, TOBB, TOBB ETÜ
el ele verdi.

ÇSGB, MEB, TOBB, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi iş birliğinde 
Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim 
Merkezleri Projesi başlatılmıştır. 
Bir beceri kazandırma ve iş 
edindirme seferberliği olan 
proje BECERİ’10 sloganıyla 
yürütülmektedir.

İŞKUR tarafından yürütülen 
çalışmalara ilişkin farkındalığın, 
mesleki eğitim faaliyetlerinin 
kalitesinin artırılması ve bu 
alanda yönetişimin 
sağlanmasına yönelik bir model 
önerisi elde edilmesini teminen 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) projede önemli 
bir rol üstlenmektedir. İl 
İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurullarının (İİMEK) etkinliğinin 
artırılması ve sürdürülebilir bir 
model önerisi sunulmasıyla, 

yerel odaların mesleki eğitim 
faaliyetlerinin esaslı birer ortağı 
olarak sürece daha etkin 
katılımlarının sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Muğla ili Kurs Yönetimi 
tarafından, BECERİ’10 projesi 
kapsamında ahşap teknolojisi, 
bilişim teknolojileri, elektrik 
elektronik teknolojisi, inşaat 
teknolojisi, makine teknolojisi, 
metal teknolojisi, motorlu 
araçlar kursu ile tesisat 
teknolojisi ve iklimlendirme 
alanlarında eleman eğitimine 
yönelik kurslar açılacaktır.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
ile Muğla ili Kurs Yönetimi iş 
birliğinde 8.Şubat.2011 Salı 
günü saat 14.00’te Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası’nda 
Beceri’10 Projesi’nin tanıtım ve 
bilgilendirme toplantısı 
yapılmıştır. Katılımlarınız için 
teşekkür ederiz.
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Beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği...

UMEM Beceri’10, bir beceri kazandırma ve iş edindirme projesidir; ama aynı 
zamanda ülkemizin rekabet gücünü artırma projesidir.

BECERİ'10 (UMEM) PROJESİ 
TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

BECERİ’10 “Beceri Kazandırma 
ve İş Edindirme Seferberliği” 
projesi (Diğer adıyla UMEM-
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme 
Merkezleri Projesi) ile artan 
işsizlik oranlarına karşı 
İŞKUR’un mesleki eğitim 
faaliyetlerinin yaygınlaştırılması 
ve 200,000 işsize düzenlenecek 
beceri geliştirme kursları 
vasıtasıyla mesleki eğitim 
verilmesi hedeflenmiştir. Bu 
kapsamda, sürekli gelişen ve 
kendini yenileyen teknolojiye 
uygun eğitim alanları 
oluşturmak ve iş gücü 
piyasasının nitelikli iş gücü 
ihtiyacını karşılamak üzere 



FETHİYE TURİZM ALTYAPI 
HİZMET BİRLİĞİ’NE KARŞI 
ÜYELERİMİZİN AÇTIĞI DAVALAR 
ÜYELERİMİZ LEHİNE 
SONUÇLANMAKTADIR.

Göcek’te bulunan bir üyemizin 
Fethiye Turizm Altyapı Hizmet 
Birliği’nin katılım payı istemine 
karşı Odamızın danışmanlığında 
açtığı dava, üyemiz lehine 
sonuçlanmıştır. Muğla 1. İdare 
Mahkemesi’nde görülen 
davada, Mahkeme Heyeti, 
“istenebilecek katılım payının, 
birliğin hangi faaliyeti nedeni 
ile ve ne miktardaki gider için 
karşılandığına dair herhangi bir 
bilgi ve belge bulunmadan 
istenmesi” nedeni ile dava 
konusu işlemi hukuka aykırı 
bulmuş ve iptal etmiştir.

Konu hakkında, üyelerimiz 
adına Odamızın da açtığı dava 
devam etmekte olup, 
kurumumuz ve üyelerimiz 
lehine sonuçlanması 
beklenmektedir.

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ’NİN 
İLÇEMİZE AÇILMASI PLANLANAN 
FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ 
KAYMAKAM’A ZİYARET 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

18.Ocak.2011 Salı günü 
Odamızda ilki gerçekleştirilen, 
Fethiye’ye Muğla 
Üniversitesi’nin bölümlerinin 
açılması konulu toplantının 
ikincisi 26.Ocak.2011 
Çarşamba günü gene Odamız 
ev sahipliğinde yapılmıştı. Söz 
konusu toplantıda 
16.Şubat.2011 Çarşamba günü 
saat 14:00’de yapılacak 
toplantıya kadar, Fethiye Ali 
Sıtkı Mefharet Koçman Meslek 
Yüksekokulu Müdürü, Mimarlar 
Odası, siyasi parti ilçe 

DENİZCİ ÜYELERİMİZ İÇİN 
TÜRKİYE FİNANS KATILIM 
BANKASI A.Ş. FETHİYE 
ŞUBESİ İLE PROTOKOL 
İMZALADIK 

Deniz Turizmi Yönetmeliği 
gereğince, deniz turizmi yapan 
tüm deniz araçlarına alma 
mecburiyeti getirilen “Deniz 
Turizmi İşletme Belgesi”ni 
ilçemizde bulunan yaklaşık 210 
adet tekne almak 
mecburiyetindedir. Söz konusu 
belgeyi almak için ise, 

üyelerimizin bankalardan 
teminat mektubu almakları 
gerekmektedir. 

Bu çerçevede Odamız, deniz 
turizmi yapan üyelerinin 
minimum maliyetler ile teminat 
mektuplarını almaları için bir 
çalışma yapmış ve tüm 
bankalardan teklifleri 
toplamıştır. Bunun sonucunda 
Türkiye Finans Katılım Bankası 
A.Ş. Fethiye Şubesi en avantajlı 
teklifi sunmuş ve Odamız ile 
Türkiye Finans Katılım Bankası 
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temsilcileri ve Odamızdan 
oluşan kurumların 
temsilcilerinin Kaymakam’ı, 
Fethiye Belediyesi’ni ve bölge 
milletvekillerini 
bilgilendirmelerine karar 
verilmişti.  Bu kapsamda 
2.Şubat.2010 Çarşamba günü 
yukarıda belirtilen kurumların 
temsilcileri ile İlçemiz 
Kaymakamı Sayın Mehmet Ali 
Karatekeli ziyaret edilmiş ve 
konu hakkında ayrıntılı bilgi 
verilmiştir.

A.Ş. Fethiye Şubesi arasında 
04.02.2011 tarihinde bir 
protokol imzalanmıştır. Buna 
göre deniz turizminde faaliyet 
gösteren işletmeler, Türkiye 
Finans Katılım Bankası A.Ş. 
Fethiye Şubesi’nden 
öğrenilecek veya www.fto.org.tr 
adresinde yayımlanan belgeler 
ile bankaya başvurarak 5.000 
TL'ye kadar olan teminat 
mektuplarını herhangi bir ilave 
maddi teminata gerek 
kalmaksızın yıllık 25 TL bedel 
ile alabileceklerdir. 



GİRİŞİMCİLİK GÜÇLENDİRME 
VE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 
PROJESİ

Güney Ege Kalkınma Ajansı 
İktisadi Kalkınma Mali Destek 
Programı kapsamında, kâr 
amacı güden kuruluşlar, kâr 
amacı gütmeyen kuruluşlar ve 
küçük ölçekli altyapı projelerine 
yönelik olarak 2010 yılı teklif 
çağrısına çıkmıştır. Projelerin 

son başvuru tarihi ise 2.3.2011 
olarak yayımlanmıştır.

GEKA İktisadi Kalkınma Mali 
Destek Programı kapsamında 
kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlara yönelik Odamız 
başvuru sahipliğinde 
“Girişimcilik Güçlendirme ve İş 
Geliştirme Merkezi Projesi” 
hazırlanmıştır. 

Odamız başvuru sahipliğinde 

hazırlanan Girişimcilik 
Güçlendirme ve İş Geliştirme 
Merkezi Projesi, eğitim, 
danışmanlık ve bilgilendirme 
 faaliyetleri ile Fethiye’nin 
yenilikçilik ve girişimcilik 
kapasitesinin arttırılmasına; 
üretim, hizmet ve kurumsal 
altyapısının güçlendirilmesine 
ve sürdürülebilir iktisadi 
kalkınmasına  katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır.
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ODA SİCİL HAFTALIK FAALİYET RAPORU :  31/01/2011 – 04/02/2011

* 1 tane rayiç fiyat tespiti yapılmıştır.
* 25 adet üyenin değişen tüm bilgileri tespit edilmiş,  veri tabanı, kısa 
mesaj ve elektronik posta programında güncellenmiştir.
* 74 adet işletme odadan terk olmuştur. 72 adedi adresten terktir.
* 8 adet yeni kayıt yapılmıştır:
7663    GİZMAR ÖZEL EĞİTİM LTD.ŞTİ.         A-17 NOLU GRUP
7664    AYSAN AKARYAKIT LTD.Ş.TAŞYAKA ŞB.      A-3 NOLU GRUP
7665    KUĞU ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK LTD.ŞTİ.     A-17 NOLU GRUP
7666    DJM TUR.LTD.ŞTİ.                                       A-6 NOLU GRUP
7667    LİSANS ÇEVER İŞ GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ.        A-17 NOLU GRUP
7668    FETHİYE DENGE KİMYA MÜH.LTD.ŞTİ.         A-2 NOLU GRUP
7669    ALİ TUFAN KUYUM LTD.ŞTİ.                        A-10 NOLU GRUP
7670    FETHİYE MOBİLYA TAŞM.LTD.ŞTİ.               A-7 NOLU GRUP




