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M E R H A B A

Berlin Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birli©i TUH´u
ziyaret eden Çalı‚ma, Sosyal Û‚ler ve Uyum
Senatörü Knake-Werner, TUH yöneticilerini
ba‚arılı çalı‚malarından dolayı kutladı.

„Sunulan 
f⁄rsatlardan
yararlan⁄n“

Almanca ve uyum kurslar⁄na kat⁄lan göçmen
kad⁄nlar⁄n s⁄n⁄f⁄na da konuk olan Senatör, esprili
sohbeti ve sempatikli©i ile dikkat çekti...

Senatörü Dr. Knake-Werner, tüm s⁄n⁄flar⁄ tek tek
dola‚arak kursiyerlerle birebir sohbet ederek
dertlerini dinledi, tavsiyelerde bulundu...

Çalı‚ma, Sosyal Û‚ler ve Uyum Senatörü Dr.
Knake-Werner, Berlin Türk Esnaf ve Zanaatkarlar
Birli©i´nin diki‚ kursunda ilk dersini de ald⁄...

Çalı‚ma, Sosyal Û‚ler ve Uyum
Senatörü Dr. Heidi Knake-
Werner, Neukölln Ûlçesi´ndeki

Berlin Türk Esnaf ve Zanaatkarlar
Birli©i´ni (TUH) ziyaret ederek
çalı‚maları hakkında bilgi aldı. Meslek
e©itiminin önemine de©inen Knake-
Werner, TUH´un göçmenlere yönelik
Almanca uyum, meslek e©itimi, biçki
diki‚, mesle©e ve sosyal hayata
hazırlık kursları gibi sunulan imkan-
lar⁄n önemli oldu©unu belirtti.

TUH Ba‚kanı Hüseyin Yılmaz´ı ba‚arılı
çalı‚malarından dolay⁄ kutlayan
Senatör Dr. Knake-Werner, uyum ko-
nusunda Almanca´nın önemine dikkat
çekti. Göçmen gençlerin Almanya için
büyük bir potansiyel oldu©unu söy-
leyen Knake-Werner, i‚sizli©in, sosyal
yardım alanların ve fakirlerin
sayısının yüksek oldu©u sorunlu ilçe
olarak bilinen Neukölln´deki ya‚am
‚artlarını de©i‚tirmek için çaba sarf
eden TUH yöneticilerine te‚ekkür
edip, e©itimini ve mesle©ini tamamla-
madan yarıda bırakan gençlere sesle-
nerek mutlaka iyi e©itim almalarını 
ve meslek ö©renmelerini istedi. 

Almanca bilmeyen ve Almanca
konu‚ma güçlü©ü çeken Türklere ses-
lenerek düzenledikleri “Almanca uyum

kursları”na katılmalarını ve bu fırsat-
tan yararlanmalarını isteyen TUH
Ba‚kanı Hüseyin Yılmaz, “Û‚letmecilere
ve halka yönelik de©i‚ik konularda proje
çalı‚ması yapmaktayız. Amacımız Türk-
Alman ili‚kilerini geli‚tirmenin yanı sıra
Türk-Alman dostlu©unun ihtisasında
köprü görevi üstlenerek, mevcut ön
yargıların ortadan kaldırılmasında 
öncülük yapmaktır” dedi. 

TUH Sosyal Proje Müdürü Rıza
Kavaso©lu, yak⁄n zamanda
Almanya´ya gelen, Alman kökenli
göçmenlerin Almanya´ya gelir gelmez
kolayla‚t⁄r⁄lm⁄‚ ek programlara kat⁄la-
rak meslek diplomalar⁄n⁄ rahatça ka-
bul ettirebildiklerini belirtti. Halbuki
buna kar‚⁄l⁄k 500 bine yakın, Alman
kökenli olmayan göçmenlerin, mesle-
ki diplomalar⁄ kabul görmüyor. R⁄za

Kavaso©lu, yüzbinlerce kalifiye ele-
man ve yüksek okul mezunu ki‚inin
Almanya´da çalı‚ma hayatına katıla-
madı©ını belirterek ‚öyle dedi:
“Almanya kalifiye eleman sıkıntısı 
çekerken, içindeki bu de©erlerden yararl-
anm⁄yor. Bu üzücü bir olayd⁄r, bu insan-
lara imkanlar sunulması gerekmektedir”.

Almanca uyum kursu, hasta bakıcı
kursları, biçki-diki‚ ve dei©ik dalda
meslek e©itimi hazırlık kursuna giden-
leri ziyaret eden Senatör Knake-
Werner, kurslara katılanların bilgi ve
becerilerini artırmanın yanı sıra
Almanca ö©renerek sosyal ya‚ama
entegre olduklarını yerinde görerek
çok memnun kaldı. Göçmenlerin, 
bilhassa gençlerin bu olumlu çal⁄‚ma-
lardan daha çok yararlanmasını iste-
yen Senatör´e, diki‚ kursu ö©rencileri
kendi haz⁄rlad⁄klar⁄, üzerinde Berlin
Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birli©i
TUH´un amblemi olan bir mutfak
önlü©ünü hediye ettiler. 

Bir ara diki‚ makinesinin gizemli sesi-
ne kulak vererek meraklanan Senatör
Knake-Werner, diki‚ kursunda ilk der-
sini de ald⁄. Diki‚ makinesinde beceri-
lerini sergileyen Çalı‚ma, Sosyal Û‚ler
ve Uyum Senatörü Dr. Knake-Werner,
kurs ö©retmeninden tam not ald⁄.

Çal⁄‚ma, Sosyal Û‚ler ve Uyum Senatörü 
“Bu olumlu çal⁄‚malardan yararlan⁄n” dedi
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