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Meslekler anavatandan (20.05.2010)
Şuanda işsiz olan ve meslek eğitimini tamamlamış durumda
bulunan Türk gençlerine anavatanlarında staj yaptıracak bir proje
hazırlandı. Proje, Eylül ayında başlayacak, 2012`ye kadar sürecek.

KÖPRÜLER KURULUYOR
MAİNZ - Almanya`da mesleki eğitimin tamamlamış ve şuanda işsiz olan gençler için mesleki
staj imkânı doğdu. Rheinland-Pfalz eyaletinin başkenti Mainz`da bulunan İNBİ adlı
göçmenlere mesleki eğitim desteği sağlayan kurum tarafından başlatılan bir proje, İstanbul
Aydın Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülüyor. Köprü kurmak ve uyumu sağlamak adı altındaki
proje konusunu görüşmek üzere İAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Saygın ve Proje
Koordinatörü Prof. Dr. Haydar Özpınar, Almanya`ya geldi. Rheinland-Pfalz Çalışma Bakanlığı
Dairesi Başkanı Doris Bartelmes ile görüş alışverişinde bulunan heyet, proje ile Almanya`daki
mesleki eğitimini tamamlamış işsiz Türk gençlerine Türkiye`de staj imkânı sunulduğunu
açıkladı.
BU PROJE BİR FIRSATTIR
Olumlu geçen görüşmelerde Bartelmes, Ludwigshafen`de Türk gençlerine yönelik mesleki
eğitim alanı bulma konusunda örnek çalışmalar bulunduğunu söyledi.
Gelecekte kalifiye elemana ihtiyaç duyulacağını kaydeden Bartelmes, Bu tür projeler ile Türk
gençlerine Türkiye`de staj imkânı sunulması büyük bir fırsattır dedi. Projenin Almanya
Koordinatörü Hüseyin Haydaroğlu da, Bu projenin amacı iki ülke arasında bir köprü
kurmaktır. Bu köprüyü kurarken, burada meslek edinmiş veyahut üniversiteyi bitirmiş
öğrencilerimizin işsiz olmaları halinde Türkiye`de staj yapma imkânı bulacaklardır. Proje,
öğrencilerin bilgi ve tecrübe edinmeleri açısından bir alışveriş olacaktır dedi.
`VEFA BORCUMUZ VAR`
2012`ye kadar sürecek projenin Eylül ortalarında başlayacağını ve her seferinde 12
öğrencinin bu projeden faydalanabileceğini de anlatan Haydaroğlu, bu konuda başvuruların
hâlen devam ettiğini açıkladı. Prof. Dr. Saygın ise, Bu proje ile yurtdışında yaşayan ve
zamanında ülkemize büyük katkıda bulunan Türk vatandaşlarımıza bir nevi vefa borcumuzu
ödemeye geldik. İki tarafında bu konuyla fikirlerin örtüşmesi bu projeyi hayata geçirecektir
dedi. Projeye başvuruların devam ettiğini açıklayan projeyi yürüten İNBİ Kurumu yöneticisi
Peimaneh Nemazi-Lofink, başvuruda bulunmak isteyenlerin kendilerine INBI, Wallaustr. 113,
55118 Mainz, Tel: 06131-617297 ve institut@inbi-mainz.de adreslerinden ulaşabileceklerini
belirtti.

