Sayın Valim,
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FEMİK Toplantısı

Protokolümüzün ve komitemizin değerli üyeleri,
Değerli basın mensupları,
Saygıdeğer katılımcılar,
Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam Komitesi Mart ayı toplantısına hepiniz hoş geldiniz.
Odamızın mesleki eğitimin kalitesinin artırılması amacıyla yürüttüğü Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi tarafından finanse edilen Meslek
Lisesi İşinin Güvencesi Projesinin yeni bir faaliyetinde birlikte olmaktan duyduğum
mutluluğu ifade etmek isterim.
Meslek Lisesi İş’inin Güvencesi Projesi’nin amaçlarından birisi Fethiye’de iş piyasasının
ihtiyaçlarını karşılamak için mesleki eğitim kurumları ile özel sektör arasında işbirliği
mekanizması kurmaktır. Bu işbirliğini sağlamak için Fethiye Mesleki Eğitim ve İstihdam
Komitesini kurduk.
Bu komite ile ilk defa Fethiye’deki işverenler ile mesleki eğitim kurumları bir araya geldi. Bu
komite;
 İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını belirleme;
 Mesleki eğitim veren kurumların müfredat, alan ve dal belirlemesini iş gücü piyasası
ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirme
 İşsizliğin önüne geçme
İşlevi üstlendi.
Öte yandan bu komite Valiliğimiz başkanlığında toplanan Muğla İl İstihdam ve Mesleki
Eğitim Kurulu’na yerelden bilgi akışı sağlama işlevini de görecektir.
2014 yılı kasım ayından bu yana okul ve özel sektörü kucaklayan bu yapıyı hayata
geçirmekten gurur duyuyoruz.
Yine bu proje kapsamında AB fonlarından aldığımız destekle turizm otelcilik okulumuzun
servis ve mutfak ekipmanlarını yeniledik. 25 yıldır değişmeyen bu ekipmanları yenileyerek
okulumuzun fiziki şartlarını güçlendirdik. Dolayısıyla mesleki eğitimin kalitesini arttırmak
için katkı sunmuş olmaktan da ayrıca mutluyuz.
12 ay sürecek MELİG Projesi kapsamında atılan adımlar, Fethiye’nin ekonomik ve sosyal
yaşamında uzun süre etkisini hissettirecektir.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak gelecekten beklentimiz mesleki eğitimin
kalitesinin arttırılması ve mesleki eğitime olan ilginin yükselmesidir.
Sözlerime burada son verirken “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” diyen bir
anlayışın mensubu olarak Ulu Önder Atatürk’ün “Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir
toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir” Sözlerini bu vesile ile
hatırlatır,
Katılımlarınız ve katkılarınız için teşekkür ederim.

