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14 SUBAT2000 PAZARTESi

eoclere
mesle
Son senelerde Alman i~yerlerininTürk gen<;:lerinei~olanagl sunmamasl sebebiyle,
probleme bir <;:özümbulmak i<;:inNümberg' de dört l<i~inioolu~turdugu bir demek kuruldu
SERDAR TÜREN
ÜRNBERGSon senelerde
gerek
önyarg1lar ve gerek
genc;:lerinrizin yetersiz
egitimleri dolaYlSlyla,

N

Ahnan i~yerleriTürk
genc;:lerinefazla ragbet

,
'

etmiyorlar. Bunu Ahnan

yetkililer ile sanayi ve

. .

ticaret OdaSI da
yaptIklan istatistiklerle

ortaya koyuyorlar.

.

Probleme bir yözümo'."i"
bulmak ic;:in
.'
.
Nürnberg'de dört
~inin olu~turdugu bir
demek kuroldu. Bu
demekAhnan sanayi ve
ticaret odaslyla SÜfekli
i~birligi yaplyor. Amac;:
Ahnanya' da yaJIayan
! Ahnancasl yeterli
olmayan ve bir
mezuneyiti olup,
meslek ögrenme yeri
,bulamayan genc;:lerimize yardlffi etmek.
Yetkililer, bu
yard1mda en büyük
roloo Türk Ü;verenlerine

dü~tügooü belirterek,
"Her ~yeribir
gencirnizi i~e alarak
yeti~tirse, i~siz
genc;:lerimizmeslek
ögrenmi~ olacaklar"
diyekonu~tu1ar. Demek
Yönetim Kurulu'ndan
Cüneyt Kandemir
yapuglbilgilendirme
konu~masmda, "Ahnan
yetkililer 20 gencimiz
ic;:inTürk i~veren
bulacaklanna söz
vermi~lerdi. Ancak bu
saY116'dakald1.
Duyarh Türk
i~verenlerinin
yard1m1ylabu saymm
gelecek sene 20'ye
ula~aca~ ümit
ediyoruz" dedi. Ahnan
yetkililer de yeni
kurulmasma ragmen
demegi; ilk senede
16 ki~iye meslek
imkarn sundugu ic;:in
tebrik ettiler. Toplanuya
Muavin Kousolos
Mustafa UIudüz
ve Egitim At:ru;:esi
de kauld!.

T,)!i"P\I!/t:-:/"

.t
I

"

I'

.
i
"{c;v',-i {~.

,

'l
i) ,I ;i)
.'/', I ("t ,.v.J...
'., l
.....

Meslek egitimi topiantisl

~

NÜrnberg'de, yaban-

CI gene;:lere e;:rraklik
yeri ac;:mak amaClyla
Nürnberg Ticaret
Odasl ve i~ Bulma
Dairesi'nin destegiyle
20 Türk i~adaml tarafmdan kurulan Ausbildungsring Auslaendischer Unternehmer eV (MU) üyeleri, ilk toplantrlanlll
Nürnberg Türkevi'nde gere;:ekle~tirdiler.
Toplantlda, Nürnberg
C;:all~maAta~esi Orhan Oguz
ve Egitim Ata?esi Arslan Önal
da hazrr bulundu, Amac;:larrnln,
Türk genc;:lerine meslek egitim
yeri bulmak oldugunu säyleyen

MU Dernek Ba?kanlAlaaddin
Dine;:ve yänetirn kurulu üyelerinden Cüneyt Kandemir ile Mine Bacanll, ~imdiye kadar 17
Türk gencine meslek yeri saglandJgl1llbelirttiler. Konu~maCl-

lar, dernege üye olacak Türk
i?adamlannm sayrslilln artrnaslyla, bu saymm daha da artabilecegini sö?,ler.lnekaydettil"r.
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