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İş dünyasının en mağdur 
kesimi Türkler
İş piyasası, başta Türkler olmak üzere on yıllardır Almanya’da yaşayan göçmenleri ihmal ediyor. Öyle ki, 
akademisyen olanlar bile diğer ülkeden gelenlere göre iş bulmakta zorlanıyor. Uzmanlar ise iş dünyasından ve 
politikacılardan sadece yeni göçmenlerle değil, uzun yıllardır bu ülkede yaşan insanlarla da ilgilenmesini istiyor.

ESAT SEMİZ BERLİN
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Alman iş piyasasında toplumun en dezavantajlı 
kesimini göçmenler oluşturuyor. Hans-Böcker 

Vakfı’na bağlı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitü-
sü’nün (WSI) bir araştırmasına göre, sadece yeni 
göçmenler değil, uzun zamandır Almanya’yı vatan 
edinmiş göçmenler de iş bulmakta zorlanıyor. 

Bunda siyasi çevrelerin yeni göçmenlerin iş bul-
masına öncelik vermesi de etkili oluyor. WSI’den Jutta 
Höhne ve Larin Schulze Buschoff’a göre, özellikle uzun 
zamandır Almanya’da yaşayan ve iş piyasasında şansı 
düşük olan göçmenlerin teşvik edilmesi gerekiyor.  
Araştırmadan çıkan sonuç, Almanya’da doğan ikinci 
neslin iş piyasasına adil bir şekilde katılma şansının 
az olduğunu gösteriyor. Buna göre göçmenlerdeki 
işsizlik oranı yüzde ona yaklaşıyor. Bu, toplumun geri 
kalan kısmına göre iki kat fazla. İş bulan göçmenler 
ise genellikle pek itibarlı olmayan işleri yapmak zo-
runda. Mesleki eğitim almış vasıflı göçmenlerde bile 
can sıkıcı işlerde çalışanların oranı oldukça yüksek. 
Uzmanlara göre bu durumdan en çok Türkler ve 
AB’ye üye olmayan ülkelerden gelenler muzdarip. 

AKADEMİSYENLER BİLE DEZAVANTAJLI DURUMDA
En büyük zorluğu ise mesleki kalifikasyonu ol-

mayıp anne-babası Türkiye’den veya eski Yugoslavya 
cumhuriyetlerinden gelen erkekler çekiyor. Meslek 
eğitimi olmayan ikinci nesil Türk kadınları da iş yeri 
bulmakta oldukça zorluk çekiyor. Bu kesimde iş 
bulamama riski diğerlerine göre iki kat fazla. 

Meslek eğitimi olanlar gerçi iş bulabiliyor 
ancak diğer etnik gruplarla kıyaslandığında 
onlarda da işsiz kalma riski söz konusu. Bunun 
bir sonucu olarak orta derecede kalifikasyonu 
olan AB üyesi ülkelerden gelmeyen erkeklerin 
diğerlerine göre işsiz kalma riski üç kat fazla. 
Bu grupta yer alanlar akademisyen olduklarında 
iş piyasasındaki şansları genel olarak yükseliyor. 

Ancak yüksek kalifiyeye sahip olanlar arasında da iş 
ararken sorun yaşayanlar var. Buna göre AB’ye üye 
olmayan ülkelerden gelen akademisyenlerin işsiz 
kalma ihtimali göçmen olmayanlara göre 3 ila 5 kat 
fazla. Yüksek kalifiyeli Alman göçmenler, Türk erkek 
göçmenler ve eski Yugoslavya’dan gelen birinci nesil 
mensubu kadınlar iki kattan daha fazla işsiz kalma 
riskiyle karşı karşıya. 

Eğitim seviyesinden bağımsız olarak ortaya 
çıkan tablo ise şöyle: Hemen hemen bütün göçmen 
grupları iş ararken yaş, göçmen olmayan ve eğitim 
ve diğer özellikler bakımından kıyaslanabilir kişilere 
göre büyük zorluklar yaşıyorlar. Sadece Batı ve 
Kuzey Avrupa’dan gelen göçmenler toplumun geri 

kalan kısmına göre daha şanslı bir pozisyonda.

ALMANYA’YI VATAN EDİNENLERE DAHA ÇOK YATIRIM
Höhne ve Schulze Buschoff, Almanya’nın 

OECD verilerine göre göçmenler için en cazip ülke 
olduğunu hatırlatıyor. 2012’den bu yana göçün 
kolaylaştırıldığına dikkat çeken uzmanlar, bununla 
birlikte bu kanunların sadece yeni göçmenlere yöne-
lik olmamasını istiyor. Uzmanlara göre bu kanunlar 
uzun zamandır Almanya’da yaşayan göçmenlere de 
daha iyi destek sağlamalı. Talepleri ise bu kesimin 
kalifiyesinin artması için daha çok maddi yatırımda 
bulunulması. Bunun dışında iş piyasasında yaşanan 
ayrımcılığa da el atmak gerekiyor.  
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Kullanım tarihi 
biten ilaçları 
klozete atmayın
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Son kullanım tarihi geçen ilaçların kimyasal 
madde olduğuna dikkat çekildi ve ilaçların 

klozete atılmaması istendi. Klozete atılan ilaçların 
suyu aşırı derecede kirlettiği ve kirlenen suların 
arıtılmasının çok zor olduğu belirtilerek ilaçların 
çöpe atılmaması konusunda da uyarı yapıldı. İlaç-
ların en yakın sağlık kuruluşuna teslim edilmesi 
ve diğer tıbbi atıklarla birlikte uygun şekilde imha 
edilmesi gerekiyor. 

Berlin’de yapılan bir araştırmada her iki ha-
neden birinde son kullanım tarihi geçen ilaçların 
klozete atılarak bertaraf edildiği saptandı. Arıtma 
tesislerinin kimyasal madde yüklü suyu temiz-
lemekte yetersiz kaldığını belirten yetkililer yeni 
arıtma yöntemlerini kullanmanın ise milyonlarca 
Euro’ya malolacağını bildiriyorlar. Berlin’de 
konuya ilişkin bir açıklama yapan Yeşiller Parti-
si’nden milletvekili Silke Gebel “Şu an itibarıyla 
Berlin’deki musluklardan akan içme suyu gayet 
temiz. Herhangi bir tehlike içermiyor ama ilerisi 
için önlem almamız lazım” diyerek Berlinlilere 
“Kullanım tarihi biten ilaçları klozete atmayın” 
çağrısında bulundu. GÜLAY DURGUT BERLİN

Doğu 
Almanya’da 
yaşamak daha 
cazip geliyor
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Federal Şehirleşme ve İnşaat Enstitüsü 
tarafından düzenlenen basın toplantısında 

Almanya’nın büyüyen ve küçülen şehirlerini 
tanıtıldı. Enstitü Başkanı Prof. Dr. Harald Herr-
mann, Almanya’da 2008 ile 2013 yılları arasında 
en çok büyüyen şehirlerin Potsdam, Dresden ve 
Leipzig olduğunu kaydetti.  Prof. Dr. Herrmann 
ayrıca Almanya’nın doğusunda bulunan şehirle-
rin batıdakilere nazaran daha çok büyüdüğüne 
dikkat çekti. Federal Hükümet’in Almanya’nın 
birleşmesinden sonra doğu şehirlerine yaptığı 
yatırımların meyvelerinin görüldüğünü söyle-
yen Herrmann, küçük beldeleri de unutmamak 
gerektiğine dikkat çekti. Almanya’da küçük bel-
delerinin cazibesini arttırmak için girişimlerde bu-
lunulması gerektiğini kaydeden Herrmann, genç 
neslin büyük şehirlerde yaşamayı tercih ettiğini 
söyledi. “Demografik dönüşüme baktığımızda 
bunun aslında çok iyi olmadığını söylememiz 
gerekiyor” diyen Herrmann, küçük şehirlerin de 
cazibesinin arttırması için hükümete seslendi. 
Herrmann, “Hükümetin küçük şehirlerdeki ilk 
görevi büyük şehirlerdeki yaşam standartlarının 
aynısını sağlamaktır” dedi. Prof. Dr. Herrmann, 
standartlar eşleştirilmediği takdirde küçük şehir-
lerde ciddi anlamda nüfus azalması yaşanacağına 
dikkat çekti. Büyük şehirlerin genelde büyüyecek 
alanları çalmadığını dile getiren Herrmann, yeni 
stratejilerle bulunan arazileri en iyi şekilde kul-
lanmayı tavsiye etti. Almanya’nın 2035 yılında 
nüfusunun 2012 yılına nazaran yüzde 3 azalarak 
yaklaşık 78,2 milyon olacağı tahmin ediliyor. 
MURAT DURDU BERLIN 

Ulaşım sektöründe şoför açığı bir numaralı sorun
GÜLAY DURGUT BERLİN
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Almanya’da otobüs şoförüne ihtiyaç hiç bu 
kadar büyük olmamıştı. Hem özel şirketlerde 

hem de belediyelere bağlı toplu taşımacılık hizmetle-
rinde şoför açığı sektörün bir numaralı sorunu olarak 
nitelendiriliyor.Otobüs şoförleri arasında yaşlanıp 
emekliye ayrılacak olanların sayısı bu yıl çok yüksek. 
Bu yılın sonuna dek her üç şoförden birisi emekliye 
ayrılacak. Bu durum hem otobüs şoförü olmak 
isteyen gençler için hem de mesleğinde aradığını 
bulamayıp başka bir meslek öğrenmeyi düşünen 
yetişkinlerle, mesleğine ailevi nedenlerden ötürü 
bir süre ara vermiş olup yeni bir meslek öğrenmeyi 
planlayan kadınlar için de bulunmaz bir fırsat. 

OTOBÜS YOLCULUĞUNA İLGİ ARTIYOR
Kollegium Eğitim ve İş Okulu Berlin’de otobüs 

şoförü yetiştiren eğitim kurumlarından bir tanesi. 
Okul Müdürü  AndreeA. Genz otobüs şoförlüğünü 
geleceği olan bir meslek olarak nitelendiriyor ve 
araç kullanmayı seven gençleri, bunu meslek haline 
getirerek geleceklerini güvence altına almayı öneri-
yor.  Otobüs şoförü olarak şehir içinde, şehirlerarası 
çalışmak mümkün olduğu gibi öğrenci servislerinde 
çalışmanın, kurye şoförlüğü yapmanın da mümkün 
olduğuna dikkat çeken Kollegium Eğitim ve İş 
Okulu Müdürü Andree A. Genz kalifiye şoförlere 
piyasada her zaman ihtiyaç olduğuna işaret ederek 
bu ihtiyacın daha da yükseleceğine dikkat çekiyor. 
Çevre dostu insanların gerek şehir içinde gerekse 
şehirlerarası seyahatlerde özel otomobil kullanmak 
yerine otobüs yolculuğunu seçtiğini ve otomobil-
den vazgeçenlerin sayısının giderek arttığını ifade 
eden Genz tarifeli otobüs seferlerinin Almanya’da 
serbest bırakılmasından sonra şehirlerarası veya 
ülkelerarası mesafelerde tren yerine otobüsle yol-
culuk yapanların sayısında da artış kaydedildiğini 
dile getirdi.

9 EYLÜL’DE BİLGİLENDİRME GÜNÜ YAPILACAK
Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda binlerce şoföre 

ihtiyaç olacağını belirten Genz mesleğin kazanç 
bakımından da iyi olduğunu anlattı. İster tarifeli oto-
büslerde şoför olarak çalışsın ister şehir içinde yolcu 
taşıyan otobüslerde direksiyon başında olsun, isterse 
okul otobüsünü kullansın şoförler daima yolcularla 
muhatap oluyor. Bu bakımdan şoförlük mesleğini 

seçenlerin bedensel ve ruhsal sağlığı iyi olan, sakin 
yapıya sahip kişiler olması gerekiyor. Otobüs şoförleri 
kamyon şoförlerinin tersine hafta sonları ve tatil gün-
lerinde de çalışmaya istekli olmalı. Otobüs şoförlüğü 
eğitimi üç yıl sürüyor. (Hızlandırılmış da mümkün) 
Otobüs şoförü olmak için olmak Realschulabschluss 
veya Hauptschulabschluss gerekiyor.Edisonstrasse 

52, 12459 Berlin adresinde bulunanKollegium Eğitim 
ve İş Okulu, otobüs şoförlüğü başta olmak üzere 
şoförlük alanındaki tüm mesleklerin tanıtılacağı, bir 
bilgilendirme günü düzenliyor. Bilgilendirme günü 
9 Eylül’de, saat 14.00 ile 18.00 arasında yapılacak. 
Kollegium üzerine daha geniş bilgi www.kba.schule 
adresinde bulunuyor. 

Bizde akıl ile kalp işbirliği halinde, 
sizin başarınız bizim başarımız
1

Kollegium Eğitim ve İş Okulu kapılarını 
göçmenler ile mültecilere açmış bulu-

nuyor. Okul sahibi Marion Többicke işletme 
felsefesini ifade ederken “Biz insanlara kendi 
içlerindeki potansiyeli keşfedecekleri bir plat-
form sunuyoruz. Böyle bir platform sunabilmek 
için sadece aklımızı değil yüreğimizi de ortaya 
koyuyoruz” diyerek şu sözlerle devam etti: “Biz 
sadece şoförlük eğitimi vermiyoruz, eğitimleri 

sürerken iş buluyoruz, işyerinde sorunlar çıktığı 
zaman işverenle konuşup sorunun çözümüne 
katkıda bulunuyoruz, ayrıcameslek eğitimine 
başlamadan önce veya eğitim sürerken resmi 
dairelerindeki işleri tamamlanana dek rehberlik 
ediyoruz, kısacası biz bizde eğitim yapanlarla 
birlikte büyük bir aileyiz ve aile olarak da so-
rurnların çözümü için her zaman mücadele 
ediyoruz.”

Kollegium Eğitim 
ve İş Okulu sahibi 
Marion Többicke 
ile okul müdürü 

Andree A.Genz 
üç yıl önce açılan 

okulda göçmenlerle 
mültecilerin birer 

meslek sahibi 
olabilmeleri için 
ellerinden gelen 

desteği veriyorlar.

Hatalı park edilen araçlar için yüksek para cezası istenebilir
1

Milyonlarca aracın trafiğe kayıtlı bu-
lunduğu Almanya’da sürücülerin en 

büyük sorunlarından biri de özellikle bü-
yük kentlerde park yeri bulmak. Yabancı 
kentlerde park bulmakta zorlanan sürücüler 
farkında olmadan park yasağı olan yerlere 
de araçlarını bırakabiliyor. Münih Eyalet 
Yüksek Mahkemesi’nin Çarşamba günü 
verdiği karar ise, hatalı park eden sürücüleri 
bir kez daha düşünmeye mecbur etti. Mah-
keme, hatalı park eden araçları çeken ve 
sürücülerden 340 Euro’ya kadar para cezası 

talep eden ‘Parkräume KG” firması hakkın-
daki suçlamaların yersiz olduğuna hükmetti. 
Almanya genelinde faaliyet gösteren bu araç 
çekici firma, 29 vakada sürücülerden fazla 
para talep ettiği ve bu şekilde gaspa yö-
neldiği suçlamalarına maruz kalmıştı. Ülke 
genelinde 3 bin park yeri bulunan çekici 
firma, özel şahıs ve firmaların talebi üzerine 
hatalı park edilmiş araçları bu park yerlerine 
götürüp sürücülerden yüksek meblağlarda 
ceza talep ediyor. Firma sahibi hakkında 3 
yıl hapis cezası isteyen savcılık ise şikâyeti 

Karlsruhe’deki Federal Mahkemeye taşıya-
cağını açıkladı.

HATALI PARK CEZALARI 10 EURO’DAN BAŞLIYOR
Aracını hatalı park eden sürücülere veri-

len cezalar 10 Euro’dan başlıyor. Örneğin dar 
sokaklarda ve virajlarda park edilen araçlara 
verilen ceza 15 Euro’dan başlıyor ve trafiği 
engellemesi, bir saatten fazla aracın orda 
kalması gibi durumlarda ceza 30 Euroya 
kadar yükseliyor. İlk yardım araçlarının ge-
çişinin engellenmesi halinde ise verilen ceza 

60 Euro olabiliyor. İtafiye’nin girmesi için 
bırakılan boş alanlara park edildiğinde veri-
len ceza 35 Euro iken, bu araçların geçişinin 
engellenmesi halinde verilen ceza 65 Euro. 
Araçların özel kurum ve şahıslara ait yerlere 
park edilmesi halinde ise mülk sahibi çekici 
çağırıp aracınızı çektirme hakkına sahip. Bu 
tür durumlarda sürücünün ödemesi gereken 
para cezası 350 Euro’ya kadar çıkabilir. Veri-
len cezalar, park edilen yere ve cezayı kesen 
kuruma göre değişebiliyor. 
BAYRAM AYDIN MÜNİH    

Kirpiye tekme 
attı mahkemelik 
oldu
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Dünyayı paylaştığımız hayvanlara yapılan 
eziyetlere duyarlı vatandaşların tepkisi de 

gecikmiyor. Almanya‘nın Augsburg kentinde 
geçen Ekim ayında yolda gördüğü bir kirpiye 
adeta bir top gibi defalarca vuran 49 yaşındaki 
bir kişi ve arkadaşı hakkında dava açıldı. Sarhoş 
olduğu tespit edilen bu kişi ve bir arkadaşının, 
sokakta top oynar gibi tekmeledikleri hayvanın 
ölümüne neden oldukları haber verildi. Olayı 
gören vatandaşlar ise polisi durumdan haberdar 
ederek tepkilerini ortaya koydu. Augsburger 
Allgemeine gazetesinin haberine göre hayvanları 
koruma yasasına aykırı hareket eden bu kişilerden 
49 yaşındaki vatandaş hakkında açılan davanın 
bu günkü ilk duruşmasına sanık gelmedi. Bunun 
üzerine hakimler, sanık hakkında tutuklama 
kararı çıkardı. Olası bir yargılamada sanıklara 
suçlu bulunmaları halinde para hatta hapis cezası 
verilebileceği ifade ediliyor. Konu hakkında 
Zaman‘ın sorularını yanıtlayan Bavyera Yabani 
Kuşları Koruma Birliği (BLV) basın sözcüsü Mar-
kus Erlwein, hayvanlara yönelik hiç bir işkencenin 
kabul edilemeyeceğini söyledi ve kirpilerin bazı 
zararlı böcekleri yiyerek ekolojik dengedeki yerine 
dikkat çekti. BAYRAM AYDIN AUGSBURG


