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Başlıca sonuçlar 
 

Kuzey Ren Vestfalya yeni entegrasyon fırsatlarının eyaleti olacak. 

 
14. yasama döneminin ilk üç yılında, Kuzey Ren Vestfalya’nın yeni entegrasyon 

fırsatlarının eyaleti haline gelmesinin temeli yaratılarak geliştirildi. Eyalet Başbakanı 

Dr. Jürgen Rüttgers 13 Temmuz 2005 tarihli hükümet açıklamasında şu hedefi 

tanımladı: Gerek kadınlar ve erkekler için gerekse yerliler ve göç ederek gelmiş olan 

insanlar için fırsat eşitliği. Böylece Almanya'da ilk defa bir bakanlığın adında 

“entegrasyon” (uyum) sözcüğü yer almış oldu. “Kuşaklar, Aile, Kadın ve Entegrasyon 

Bakanlığı”, eyaletin gelecekte güçlü olması açısından hayati öneme sahip eyalet 

politikası görevlerini birleştiriyor. 

 

Kuzey Ren Vestfalya’da entegrasyon politikası güçlü idari yapılara ve 
gayretli personele sahip. 

 
Kuzey Ren Vestfalya güçlü entegrasyon politikası altyapısını geçtiğimiz üç yıl 

içerisinde hedefe uygun bir şekilde modernleştirdi. “Kuzey Ren Vestfalya’da İLETİŞİM 

– Yerel yönetimlerin entegrasyon çalışmasında yenilik” (“KOMM-IN Nordrhein-

Westfalen – Innovation in der kommunalen Integrationsarbeit”) adlı program, 

entegrasyon ajansları ve eğitim ağı gibi çok çeşitli program ve tedbirlerle ve kendini 

işine adaan kalifiye personelle başarılı bir entegrasyonun temelleri meydana getirilip 

pekiştiriliyor. 

 

Entegrasyon köy, şehir ve mahallelerde, yani yaşadığımız yerlerde gerçekleşiyor. 
 

Entegrasyon yaşanan yerde gerçekleşir. Eski yerlilerin ve göç geçmişi olan insanların 

başarıyla birlikte yaşayıp yaşayamadıkları köy, şehir ve semtlerde kendini gösterir. 

Yerel belediyelerin daha fazla entegrasyon yolunda verdikleri emekleri takdir eden 

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti bu sürecin devamını onlarla birlikte 

şekillendirecektir. 

 

 

 

 



 4 

27 Haziran 2006 tarihli “Entegrasyon Eylem Planı” adım adım uygulanıyor. 
 

“Entegrasyon Eylem Planı” (“Aktionsplan Integration”), Eyalet Hükümetinin 

entegrasyon politikası konusundaki faaliyet programıdır. Bu plan 20 faaliyet alanında 

başarılı bir entegrasyon politikası için somut çalışma adımlarını tanımlıyor. 15 Kasım 

2005'te Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Kuşaklar, Aile, Kadın ve Entegrasyon 

Bakanlığı'nın yönetimindeki Bakanlıklar Arası Entegrasyon Çalışma Grubu (IMAG), 

uygulama sürecini koordine ederek yönlendiriyor. 

 

Almanca dilinin erken öğrenilmesi entegrasyonun anahtarıdır. Kuzey 

Ren Vestfalya bu konuda Almanya çapında öncü rol oynuyor. 
 

Eyalet Hükümeti dil öğreniminin daha okul öncesinde teşvik edilmesini tüm çocuklar 

için zorunlu hale getirdi ve nitelikli bir şekilde geliştirdi. Almanya'nın ilk eyaleti olarak 

Kuzey Ren Vestfalya, tüm çocukların dil seviyesinin ilkokula başlamadan iki yıl önce 

tespit edilmesini yasaya bağladı. Dil teşvikine ayrılan kaynaklar önemli ölçüde 

artırılmakla, 2005 yılında 7,5 milyon Euro olan kaynaklar 2008 yılında 28 milyon 

Euro'ya çıkarıldı. Anaokulları ve çocuk yuvaları alanındaki 2007/2008 faaliyet 

döneminde bu kaynaklarla, ilkokula başlanmadan altı ay, bir yıl ve iki yıl öncesinde 

gerçekleştirilen teşvik programları ile yaklaşık 91.500 çocuğa ulaşılabildi. 2008 

yılındaki dil seviyesi tespitinde elde edilen sonuçlara göre, anaokulları ve çocuk 

yuvaları alanındaki 2008/2009 faaliyet döneminde 36.000 çocuk daha dil teşvik 

programlarına dahil edilmiş olacak. Böylelikle bu faaliyet döneminde dört ve beş 

yaşlarında olan yaklaşık 67.000 çocuk dil teşvik eğitiminden faydalanacak. 2008 

yılındaki dil seviyesi tespit prosedürüyle iki yıl sonra okula başlayacak olan 36.000 

çocuğun ek bir dil eğitimine ihtiyacı olduğu belgelenmişti. Bu çocuklar 2008/2009 

faaliyet döneminden itibaren dil teşvik programına dahil edilecektir. Dil teşvikini 

düzenleyen yasal hükümler, 01.08.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yeni Çocuk 

Eğitimi Yasasında (KiBiz) yer almaktadır. 
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Eğitim ve öğrenim, danışma ve rehberlik desteği için ek başvuru yerleri 
olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde yaygın olarak aile merkezleri 

oluşturuldu. 
 

Eyalet Hükümeti sadece iki yıl içerisinde aile merkezleri fikrini geliştirerek hayata 

geçirdi. Aile merkezlerinin geliştirilmesinin pilot evresi, 261 aile merkezinin 

sertifikalandırılması ile başarıyla tamamlandı. Aile merkezlerinin yaygınlaştırılma 

süreci Kuzey Ren Vestfalya’da 1 Ağustos 2007 tarihinde başladı. Anaokulları ve 

çocuk yuvaları alanındaki 2008/2009 faaliyet döneminin başladığı günden bu yana 

kreş, aile kurma ve aile danışmanlığı alanlarındaki bireysel teşviklere ek olarak, 

yaklaşık 1.500 aile merkezi Eyalet Hükümetinden yılda 12.000 Euro teşvik alıyor. 

Eyalet Hükümeti, Kuzey Ren Vestfalya’daki 3.000 kreşi 2012 yılına kadar 

genişleterek aile merkezleri haline getirmeyi kendine hedef edindi. 

 

Okullardaki tam gün programları sürekli genişletiliyor: Bu özellikle göç 
geçmişi olan çocuklar için bir ilerlemedir. 
 

Kuzey Ren Vestfalya’nın okullardaki tam gün programları sürekli genişletiliyor. 

01.08.2008 tarihi itibariyle, genişletilmiş tam gün faaliyet gösteren 216 “Hauptschule” 

okulu (meslek okullarına devam imkanı veren ortaokul) ve 25 özel teşvik okulu 

(“Förderschule”) vardı. 2008/2009 öğretim yılında ise genişletilmiş tam gün faaliyetli 

“Hauptschule” okullarının sayısı 250'ye varabilecek. Tam gün eğitimin büyük önemi 

nedeniyle Eyalet Hükümeti Nisan 2008’de “Realschule” (meslek yüksekokullarına ve 

temel akademilere devam imkanı sunan ortaokul) ve liselerde tam gün faaliyetin 

yaygınlaştırılmasına ve tam gün okula devam etmeyen, ama öğleden sonra dersi 

olan 1. basamak ortaöğretim sınıfları (Sekundarstufe I) için pedagojik bir öğle saatleri 

rehberlik hizmeti sunmaya karar verdi. Eyalet Hükümeti bu amaçla 2010 yılına kadar 

inşaat işleri için ek olarak 100 milyon Euro ve ayrıca 75 milyon Euro personel gideri 

ayırdı. 01.08.2008 tarihi itibariyle ilköğretim alanında 2.927 okul (bunlar arasında 

yaklaşık 150 teşvik okulu var) tam gün öğretim yapan açık okullar halinde toplam 

183.951 öğrenciye hizmet veriyor. 2009 yılına kadar ilköğretim alanında toplam 

205.000 öğrenciye tam gün öğretim verilmesi öngörülüyor. Bu şekilde ilkokul 

öğrencilerinin dörtte birinden fazlası tam gün eğitimden faydalanacak. Gençlik Yardım 

Dairesinin okullarla olan işbirliği çerçevesinde sunduğu öğleden sonralık çocuk ve 
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gençlik yardımı hizmetleri aynı zamanda göç geçmişi olan öğrencileri de hedef alıyor. 

Çocuk ve gençlik teşvik planından bu projeye 2,7 milyar Euro tahsis ediliyor. 

 

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti, Almanya’da kalma hakkı 
düzenlemesini başarıyla savundu. 
 

Kasım 2006’da tüm eyaletlerin içişleri bakanları ve senatörleri konferansında kalma 

hakkı konusunda bir anlaşma sağlandı. Federal Hükümet buna ek olarak göçmenlik 

yasasının yenilenmesi bağlamında, eski vakalar için bir yasal düzenleme ve sınırdışı 

edilmeyen geçici oturma izinli yabancıların buraya entegre olmuş çocukları için bir 

ikamet hakkı getirdi. 31.12.2007 tarihine kadar Kuzey Ren Vestfalya’da, eyaletin 

İçişleri Bakanlığı’nın 11 Aralık 2006 tarihli kalma hakkı kararnamesine ve eski vakalar 

için yürürlüğe konulan yasal düzenlemeye dayalı olarak toplam 29.025 oturma 

müsaadesi başvurusunda bulunulduğu bildirildi. Aşağı yukarı 13.000 kişiye oturma 

müsaadesi verilebildi, 3.500 başvuru ise reddedildi. Diğer başvuruların incelenmesi 

ise devam ediyor. 

 

Entegrasyon kursları, başarılı bir entegrasyon aracı olduğunu kanıtladı. 

 
Kuzey Ren Vestfalya’da 2006 yılında, entegrasyon kursları düzenlemek üzere 

Federal Göçmenlik ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından onaylanmış 386 kurum 

bulunuyordu. Bunun sayesinde entegrasyon kurslarının Almanya’nın ihtiyaç duyulan 

tüm bölgelerinde yaygın olarak sunulması sağlanmış oldu. Almanya çapında 2006 yılı 

içerisinde 76.401 (Kuzey Ren Vestfalya’da 15.967) kişi entegrasyon kursunu 

başarıyla tamamladı. Bunlardan 50.952 kişi “Almanca Dil Sertifikası” için gönüllü 

bitirme sınavlarına katıldı. Onların 36.599’u da (%71,8’i) sınavı başararak Almanca 

Dil Sertifikasını kazandı. Kurs katılımcıları içinde en büyük grup (%26,8’i) Türk 

vatandaşları, %7,7’si ise Rus Federasyonundan gelen vatandaşlardı. 

 

“Sosyal Şehir” programı, göç geçmişli insan oranı yüksek olan 

semtlerin değerini yükseltiyor. 
 

Yetki alanları üstü bir eylem planı olan “Sosyal Şehir” programı ile Eyalet Hükümeti; 

şehircilik alanında veya toplumsal, ekonomik ve ekolojik açıdan problemlerin 

yoğunlaştığı semtlerin değerini yükseltmeyi hedefliyor. Böylece ortalamadan daha 
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yüksek göçmen oranına sahip olan sorunlu şehir bölgelerinde yaşam koşulları 

hissedilir bir şekilde iyileştirilecek. Eyaletin 2008 yılı için ayırdığı şehir imar 

yatırımlarında, Federal Hükümet ile eyaletlerin ortaklaşa yürüttükleri “Sosyal Şehir” 

programına 76 milyon Euro tahsis edildi. Programın bir parçası olan eylem planıyla şu 

an 42 şehir semtinde her biri çok hedefli olmak üzere 48 proje teşvik ediliyor. 

 

Kuzey Ren Vestfalya’da 4,1 milyon insanın göç geçmişi var. 
 

Kuzey Ren Vestfalya’da sadece yaklaşık 1,9 milyon yabancı vatandaşın değil, toplam 

4,1 milyon insanın göç geçmişi vardır. Kuzey Ren Vestfalya nüfusunun beşte birinden 

fazlası için göçmenlik konusu ya kendi kimliğinin ya da aile geçmişinin bir parçasıdır. 

Bu da göç ve entegrasyonun ikincil konular değil halkımız ve toplumumuzu doğrudan 

doğruya etkileyen bir konu olduğunu gösteriyor. Kuzey Ren Vestfalya’da, bu arada 

Alman vatandaşlığını kazanarak Alman olmuş 638.000 eski yabancı vatandaş 

yaşıyor. Doğu Avrupa ülkelerinden gelmiş olan Alman kökenli göçmenlerin yanında 

en büyük göçmenler grubunu Türk vatandaşları oluşturuyor. Kuzey Ren Vestfalya’da 

850.000’den fazla insan Türk vatandaşı ya da Alman vatandaşlığını kazanmış eski 

Türk vatandaşlarıdır. 

 

Bilgi ve rakamlar yeni bir kaliteye kavuşuyor: Artık sadece yabancılar 
ve Almanlar hakkında değil, göç geçmişi olan insanlar hakkında da 
bilgi verebiliyoruz. 

 
Bu entegrasyon raporunda yaşam durumu ile ilgili olarak hazırlanan bilgiler ilk defa 

olmak üzere sadece Almanları ve yabancıları kapsamayıp, daha büyük bir grup olan 

göç geçmişli insanların tümünü içeriyor. Böylece çok daha yüksek bir bilgi kalitesi 

sağlanabildi. Buradaki en önemli bilgi kaynağını, sürekli entegrasyon takibi 

çerçevesinde düzenli olarak değerlendirilen ve nüfusun %1'ine uygulanan bir anket 

olan mikro sayım oluşturuyor. Bu çerçevede göç geçmişi olan ya da olmayan 13 

grupla ilgili bilgiler toplanıyor. Raporda mikro sayım sonuçlarının yanı sıra geniş 

kapsamlı başka bilgilerden de yararlanıldı. 
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Kuzey Ren Vestfalya’da doğumlarda muazzam gerileme. 
 

1964 ile 2006 yılları arasında Kuzey Ren Vestfalya’da bir yıl içinde doğan çocuk 

sayısının 300.425’ten 149.925’e düşmesiyle yaklaşık 40 yıllık bir dönemde doğum 

sayısı yarıya inmiş oldu. Alman kökenli Doğu Avrupalı göçmenler ve diğer yabancılar 

eyaletimize yerleşmesiydi Kuzey Ren Vestfalya’nın nüfus gelişimi bugün çok daha 

olumsuz bir hale gelmiş olurdu. 

 

Göç geçmişli insanlar, nüfus ortalamasından daha genç. 
 

Kuzey Ren Vestfalya’da yaklaşık 3,4 milyon Alman 65 yaşın üzerinde. Ancak bunların 

sadece 158.440’ı yabancı. 65 yaşın üzerindeki insanların payı Almanlarda %21,1, 

yabancılar arasında ise sadece %8,3. Her beş Almandan biri 65 yaştan büyük, oysa 

sadece her on iki yabancıdan biri 65'in üstünde. Böylece yabancıların Kuzey Ren 

Vestfalya’da nüfusun “gençleşmesine” büyük bir katkıda bulundukları görülüyor. 

 

Doğu Avrupalı Alman kökenli göçmenler de hesaba katıldığında, seyrek 
yerleşimli kırsal bölgelerin entegrasyona daha büyük katkısı olduğu 

belli oluyor. 
 

Kuzey Ren Vestfalya’nın yerleşim oranı seyrek olan bölgelerinde, geride bıraktığımız 

on yıllarda çok sayıda Alman kökenli Doğu Avrupalı göçmenin kabul edildiği ortaya 

çıktı. 2,1 milyon nüfusa sahip Detmold bölgesine 1989 ile 2006 yılları arasında toplam 

137.744 Alman kökenli Doğu Avrupalı göçmen yerleşti. Bundan çok daha büyük olan 

5,2 milyon nüfuslu Düsseldorf bölgesinde ise Alman kökenli Doğu Avrupalı 

göçmenlerin 128.782’e varan sayısı Detmold’takinden 10.000 daha azdı. Mutlak 

sayılara bakıldığında, Kuzey Ren Vestfalya’ya Alman kökenli Doğu Avrupalı 

göçmenlerin yerleşimi konusunda 1989-2006 döneminde Amsberg 149.800 kişi ile 

birinci sırada yer alıyor. 
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Belirgin gerileme, eski zamanların büyük göç dalgalarının geçmişte 
kaldığını gösteriyor. 

 
Kuzey Ren Vestfalya’ya göç edenlerin sayısı yıllardır azalıyor. Göçmen sayısında, 

ekonominin olumlu gelişmesinin de katkısıyla 2007 yılında önceki yıl olan 2006’ya 

göre ilk defa hafif bir artış kaydedildi. 1980'li ve 1990'lı yıllarda görülen göçmen 

fazlalığı ise geçmişte kaldı. 1995 yılında toplam 190.000 kişi göç ederek geldi, 2007 

yılında ise bu sayı 135.500 idi. Göç istatistiğine göre 2006 yılında 8.680 Türk 

vatandaşı Kuzey Ren Vestfalya’ya taşındı, 9.081'i de başka yerlere taşınarak gitti. 

 

Özellikle Alman kökenli Doğu Avrupalı göçmen ve mülteci sayılarında 
çok büyük gerileme var. 
 

1995 ile 2007 yılları arasında sığınma başvurusunda bulunmak üzere gelenlerin 

sayısı 29.018’den 5.140 kadar küçük bir rakama düştü. Aynı dönemde Alman kökenli 

Doğu Avrupalı göçmenlerin sayısı 44.938’den 1.266’ya geriledi. Aile fertlerini buraya 

getiren göçmenlerin sayısındaki tepe noktasının da geride bırakıldığı gayet açık. 

Aynısı buraya getirilmeyerek vatan ülkelerinde kalmış çocuklar için de geçerli. 2007 

yılında diğer aile fertleri de dahil olmak üzere toplam 10.155 kişi ailesel nedenlerle 

Kuzey Ren Vestfalya’ya göç etti (2006 yılında 12.158). 

 

Yüksek vasıflı işgücü ve bağımsız iş sahiplerinin göçü beklentilerin çok altında. 

 
İyi bir ekonomik konjonktüre ve sıkça yakınılan uzman işgücü bulma sıkıntısına 

rağmen 2007 yılında sadece 111 yüksek vasıflı eleman Kuzey Ren Vestfalya’ya 

yerleşim müsaadesi aldı (İkamet Yasasının 19. maddesi). Bunların sadece 24'ü 

gerçekten yurtdışından gelmişti, 87'si ise zaten uzun zamandır Almanya'da 

yaşamaktaydı. Bağımsız iş sahiplerinde de buna benzer bir tablo var: 2007 yılında 

595 yabancı oturma müsaadesi aldı (İkamet Yasasının 21. maddesi) ve ayrıca 30 

yabancıya yerleşim müsaadesi verildi. 2007 yılında sadece toplam 82 kişi bağımsız iş 

sahibi olarak hakikaten yurtdışından Kuzey Ren Vestfalya’ya göç etmiş durumda, 

543'ü ise önceden de Almanya'da yaşayan kişilerdir. Göç yasasındaki reformun 

Almanya'yı yüksek vasıflı elemanlar için cazip bir hale getirme hedefine ulaşılamadığı 

açıkça anlaşılıyor. 
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Yüksek vasıflı işgücünün buraya gelişi ile mesleki nitelik kazanma şartı 
çelişki oluşturmaz. 

 
Yüksek vasıflı işgücünün seçmeli göç yoluyla buraya gelişi, iş piyasasındaki boşluk 

ve eksiklikleri gidermeye katkıda bulunabilir. Ancak bu en başta yerli çalışanlara 

mesleki nitelik kazandırma tedbirleri aracılığıyla gerçekleşmelidir. Dolayısıyla iş 

piyasasına dışarıdan yüksek vasıflı işgücü ve bağımsız iş sahiplerinin kazandırılması, 

yerli işgücüne nitelik kazandırma gereğinin yerine geçen bir alternatif olarak değil, 

onu manalı şekilde tamamlayacak olan bir tedbir olarak görülmelidir. Nitelik 

kazandırma ile yüksek vasıflıların (sadece bu grup söz konusudur) göçü arasında 

herhangi bir karşıtlık yoktur. Düşük vasıflıların göçü ise sınırlı düzeyde kalmak 

zorundadır. 

 

Yurtdışına göç eden Almanların çoğalması olumsuz bir eğilim. 

 
Yıllardır yurtdışından göçle gelen insanlardan daha çok Alman yurtdışına göç ediyor. 

Bu olumsuz göç bilançosundaki eğilim son yıllarda daha da hızlandı. 2007 yılında 

Kuzey Ren Vestfalya’dan 28.787 Alman yurtdışına göç etti, buna karşılık sadece 

18.345 Alman dışarıdan gelip buraya yerleşti. Almanlar arasında 2007 yılında sayısı 

10.477’ye ulaşan yurtdışına göç fazlası, 2006’ya (8.594) ve 2005’e (6.130) kıyasla 

oldukça arttı. 

 

Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı 2006’da artarken 2007’de tekrar azaldı. 
 

Hukuksal anlamda tam hak eşitliğinin tek güvencesi Alman vatandaşlığının 

kazanılmasıdır. Kuzey Ren Vestfalya’da 2000-2005 yılları arasında gerilemiş olan 

yıllık Alman vatandaşlığına geçme sayıları 2006’da ilk kez arttı, ancak 2007’de tekrar 

geriledi. 2007 yılında Kuzey Ren Vestfalya’da 32.581 yabancı Alman vatandaşlığına 

geçti. Bu rakam, 36.758 kişinin Alman vatandaşlığına alındığı 2006 yılına göre %11,4 

gerileme demektir. 2007 yılında Alman vatandaşlığına geçen yabancılar arasında 

10.259 kişi ile en büyük grup (bir önceki yıl 11.484) Türkiye’den gelenler olup, ikinci 

sırada 3.636 kişi ile Sırbistan ve Sırbistan-Karadağ (bir önceki yıl: 4.896) ve 1.850 kişi 

ile Fas (bir önceki yıl: 1.888) göçmenleri yer aldı. 
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Göç geçmişi olan ve olmayan insanlar arasında iş, eğitim ve gelir 
durumunda büyük farklılıklar var. 

 
Entegrasyon takibi gösteriyor ki, ilk İtalyan “misafir işçilerin” davet edilmesinden 50 yıl 

sonra bile, göç geçmişi olan insanlar iş, gelir ve eğitim bakımından göç geçmişi 

olmayanların epey gerisinde kalıyor. Ayrıca, farklı göçmen grupları arasında da 

muazzam uçurumlar var. Özellikle sadece Türk vatandaşlığına sahip olanlar ve bu 

kesim içerisinde bilhassa kadınlar için giderilmesi gereken eksiklikler çok büyük. 

 

Alman vatandaşlığına geçenler iş, gelir ve eğitim konularında çok daha başarılı. 

 
İlk defa istatistik yöntemlerle tespit edilebilen Alman vatandaşlığına geçiş yapanların 

sosyo-ekonomik entegrasyon başarısının, henüz Alman vatandaşlığını kazanmamış 

yabancılarla kıyasla çok daha iyi olması sevindiricidir. Bu özellikle Alman 

vatandaşlığına geçen Türk kökenli insanlar için de geçerlidir. Buradaki yabancılara ait 

istatistik değerlerinin Alman vatandaşlığını kazanmış insanlara göre dezavantajlı 

olmasının bir nedeni, iyi entegre olmuş göçmenlerin Alman vatandaşlığına girmekle 

yabancı istatistiklerinden silinmiş olmalarıdır. Yabancılar ve Alman vatandaşlığına 

alınmış olanlar birlikte değerlendirildiğinde, yerli Alman halkı ile aradaki fark büyük 

ölçüde azalıyor. 

 

İş hayatına katılımda büyük farklar: Göç geçmişi olanlar arasında 

çalışanların sayısı düşük. 
 

Kuzey Ren Vestfalya’da Almanların (15-65 yaş arası) çalışma oranı %73,5, hatta 

Alman erkeklerinki %80'in üzerinde, Alman kadınlarında ise %66,7. Göç geçmişi olan 

insanların sadece %65,9’u çalışıyor, yabancılar arasında ise bu oran %62,2 olmakla 

daha da az. %55’ten fazla olmayan en düşük çalışma oranı ise buradaki Türk 

nüfusunda görülüyor. Bu kesimde erkekler ve kadınlar arasındaki fark da çok belirgin. 

%35,6 çalışma oranıyla Türk kadınlarının sadece üçte biri çalışıyor. Ancak aynı 

zamanda, Alman vatandaşlığına girenlerin %71,3’e varan çalışma oranının 

Almanlarınkinden sadece 2 yüzde puanı altında oluşu olumlu bir gelişmedir. 
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Göç geçmişi olanların Almanlara kıyasla çok daha büyük bir kısmı işçi. 
Aralarında firma veya devlet memuru olanların sayısı çok düşük. 

 
Kuzey Ren Vestfalya’da çalışanların yarısından fazlası (%55) firma memuru ya da 

kamu sektöründe sözleşmeli memur, sadece dörtte biri kadarı da (%27,1) işçidir. Bu 

tablo, eyaletimizde geçtiğimiz on yıllarda görülen hızlı ekonomik yapısal değişimin bir 

ifadesidir. Göç geçmişi olan insanlarda ise durum başkadır: Neredeyse yarısı (%49,1) 

işçi olarak çalışıyor. Çalışan Türkler arasındaki işçi oranı yaklaşık %65 ve sadece 

dörtte biri (%26,3) firma veya devlet memurudur. Kadınlardaki farklar da büyük: 

Çalışan Alman kadınlarının sadece %17’si işçi iken, göç geçmişli çalışan kadınların 

%39,2’si, Türk pasaportlu kadınların da %54,9’u işçi olarak çalışıyor. 

 

Kuzey Ren Vestfalya, göç geçmişi olanların girişimci potansiyelinden 
çok yüksek oranda yararlanıyor. 

 
Göçmenler yüksek bir girişimci potansiyeline sahip. Kuzey Ren Vestfalya’da her altı 

bağımsız iş yapandan birinin (125.000 kişinin) göç geçmişi var. Geçtiğimiz 20 yılda 

Türk kökenli bağımsız iş ve serbest meslek sahiplerinin sayısı üç katından fazlasına 

çıktı. Göçmenler arasında bağımsız çalışma oranı gitgide artarak milli ekonominin 

önemli bir faktörü haline gelmiş durumda. Göç geçmişi olanlar arasında serbest 

çalışanların oranı %8,2, toplam çalışma oranı içerisindeki ise %9,6. Vatandaşlığa 

geçmiş olanlar arasındaki bağımsız çalışan oranı ise %10,7 olmakla birlikte daha da 

yüksek. Mesleki geleceğini girişimci olarak bizzat biçimlendirme arzusu ve Alman 

vatandaşlığına alınma isteğinin çoğu insanlarda el ele gittiği görülüyor. 

 

Alman vatandaşlığına geçmiş kadınlar arasında bağımsız ve serbest 

çalışanların oranı Alman kadınlarınkinden daha yüksek. 
 

Göç geçmişli bağımsız ve serbest çalışan kadınların milli ekonomiye olan katkısı son 

derece büyük. Göç geçmişi olan 125.000 bağımsız iş sahibinden 36.000’i, yani 

%28,8’i kadın. Alman vatandaşlığına alınan yabancı kökenli kadınlar arasındaki 

bağımsız ve serbest çalışanlar oranı %7,5 olmakla, Alman kadınları ortalamasının 

(%6,6) daha da üzerinde. Alman vatandaşlığına alınan eski Türk vatandaşı kadınların 

%7,1’e varan bağımsız ve serbest çalışma oranının, sadece Türk vatandaşlığına 

sahip olan kadınlarınkinden (%4,4) çok daha yüksek olması da dikkat çekiyor. 
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Özellikle Alman vatandaşlığına geçen kadınlar “kendi ayakları üstünde” durma 

isteğiyle ortalama rakamları aşan bir girişimci eğilimi gösteriyorlar. 

 

Göçmen erkek ve kadınlarda işsizlik oranı yüksek. Gelir yoksulluğunun 
geçmişinde çoğu zaman bir göç öyküsü var. 
 

Göç geçmişi olan insanların %17,9’a ulaşan işsizlik oranı, genel işsizlik oranı (%9,9) 

ile kıyasla iki kat daha büyük. Kuzey Ren Vestfalya’da işsiz olanların neredeyse 

%40'ının göç geçmişi var. Yüksek işsizlik oranı, büyük bir yoksulluk riskinin en başta 

gelen nedenlerinden biridir. Kuzey Ren Vestfalya’da Almanların yoksulluk riski %11,3 

iken, göç geçmişi olan insanların %29,6'sı ve hatta Türklerin %40,4'ü yoksulluğa 

düşme tehlikesinde yaşıyor. Bu oranın en düşük olduğu kesim ise oranı %10,0’a 

varan göç geçmişi olmayan insanlardır. 

 

Eğitimde ve mesleki nitelik kazandırmada giderilmesi gereken büyük eksiklikler var. 
 

Mikro sayım sonuçlarına göre 15 yaşından büyük Kuzey Ren Vestfalya nüfusunun 

%49'u okul bitirmemiş. Mutlak rakam olarak bunlar 722.000 erkek ve kadın. Göç 

geçmişi olan insanlar Kuzey Ren Vestfalya’da toplam nüfusun dörtte birinden azını, 

474.000 kişi olmakla birlikte ise ortaokul veya lise diploması olmayan kişilerin üçte 

ikisini oluşturuyor. Eğitim azlığı yabancılarda daha da belirgin. Onlar nüfusun yaklaşık 

%10'unu, ama 358.000‘e ulaşan bir sayı ile okul bitirmemiş olanların yaklaşık yarısını 

oluşturuyorlar. 

 

Fakat aynı zamanda pek çok göçmenin vasatın üzerinde bir eğitime 
sahip olduğu da bir gerçek. 

 
Kuzey Ren Vestfalya’da göç geçmişi olan insanların neredeyse dörtte biri (%24,5) 

üniversitede (veya “Fachhochschule” adıyla bilinen meslek yüksekokulunda) okuma 

hakkını veren bir okul diplomasına sahip. Bu rakam genel Alman nüfus ortalamasının 

(%27,0) sadece biraz altında. Özellikle Alman vatandaşlığına geçenlerin gösterdikleri 

okul başarısı son derece etkileyici, çünkü tüm nüfus grupları arasında, üniversitede 

(veya “Fachhochschule” adıyla bilinen meslek yüksekokulunda) okuma hakkını veren 

bir okul diplomasına sahip olmada en yüksek oran (%30,3) onlarda! Bu da Alman 
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vatandaşlığına geçmiş olan eski yabancıların mesleki nitelik bakımından özel bir 

konuma sahip olduklarının kanıtıdır. 

 

Öğrencilerin %25'inden fazlasının göç geçmişi var. 
 

Kuzey Ren Vestfalya’da bulunan okullarda uluslararası bir öğrenci karışımı var. 

Kuzey Ren Vestfalya’da göç geçmişi ilk defa 2007/2008 öğretim yılına ait resmi okul 

kayıtlarıyla toplandı. Devlet okullarında öğrencilerin %25,1’inin göç geçmişi var. Göç 

geçmişi olan öğrencilerin en yüksek oranına “Hauptschule” okullarında (%37,6), en 

düşük oranına ise (%13,3) “Gymnasium”larda rastlanıyor. “Realschule”lerde göç 

geçmişi olanların oranı %26,7, “Gesamtschule”lerde %33,4, özel teşvik okullarında 

(Förderschule) %26,6 ve ilkokullarda %25,8. Genelde şu söylenebilir: Okullarda kızlar 

oğlanlardan çok daha başarılı. 

 

Sayı bakımından ikinci sırada yer alan İtalyan öğrencilerini büyük 
mesafeyle geride bırakan Türk öğrencileri en büyük yabancı grubunu 
oluşturuyor. 
 

Türk öğrencileri Kuzey Ren Vestfalya okullarında büyük farkla en büyük yabancı 

grubunu oluşturuyor. 162.188’e varan bir sayı ile (%49,4) Alman olmayan öğrencilerin 

yarısı Türk vatandaşı. Böylece Türkler Kuzey Ren Vestfalya’daki tüm öğrencilerin 

%5,7’sini  oluşturuyor. İkinci büyük grubu ise sayısı 18.121’e ulaşan İtalyan çocukları 

ve gençleri oluşturuyor. Yunanlılar 10.594 ile üçüncü sırada. Yaklaşık 34.000 öğrenci 

Asya’dan, 16.904’ü Afrika’dan ve 2.935’i Amerika'dan gelme. 

 

Müslüman öğrencilerin sayısı gitgide artarken, herhangi bir dine bağlı 

olmayan öğrencilerin sayısı da yükseliyor. 
 

Kuzey Ren Vestfalya’da genel eğitim veren okullarda herhangi bir dine bağlı olmayan 

öğrencilerin ve Müslüman öğrencilerin sayısında geçtiğimiz yıllarda büyük bir artış 

kaydedildi. Dine bağlı olmayan öğrencilerin sayısı 1966-2007 arası dönemde 

65.586’dan 241.427’ye yükseldi. 2007/2008 öğretim yılında bir dine bağlı 

olmayanların tüm öğrenciler içindeki oranı %10,9’dı, buna karşılık 1996 yılında henüz 

%8,0’daydı. Bugün eyaletimizdeki öğrencilerin onda biri herhangi bir dine bağlı değil. 

Aynı dönemde okullardaki Müslüman çocukların sayısı 2007 yılına kadar 60.000’den 
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fazla artarak 259.550’ye ulaşmış durumda. Müslümanların oranı böylelikle %9,0’dan 

%11,7’ye çıktı. 

 

Sonuç: Daha fazla entegrasyon için her şeyden önce daha fazla eğitim gerekli! 
 

Bunlardan çıkarılacak bir sonuç var: Eğitim, entegrasyonun anahtarıdır. Göç geçmişi 

olan insanların yaşam durumu ile ilgili bilgi ve rakamlar, Eyalet Hükümetinin küçük 

yaştaki çocukların dil öğrenmesini sistematik olarak teşvik etme ve eğitim sistemini 

genel olarak iyileştirme doğrultusundaki yaklaşımının ne kadar doğru ve gerekli 

olduğunu gösteriyor. Bundan özellikle göç geçmişi olan çocuklar ve gençler 

yararlanıyor. Gençlik döneminde daha iyi öğrenim fırsatlarına sahip olmak, daha 

sonra meslek eğitiminde ve meslek hayatında ortaya çıkacak güçlüklerin önüne 

geçmenin hayati bir önkoşuludur. Eyalet Hükümeti gerek Entegrasyon Eylem Planı ile 

gerekse de küçük yaştaki çocukların erken eğitimine ve okul sistemine net bir şekilde 

öncelik tanıyarak bu sorunlara geniş kapsamlı ve kararlı tedbirlerle çözüm bulma 

yolunda ilerliyor. 
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