■■

2010 yılından beri, NRW’de artık yaklaşık 730.000 yeni
sosyal sigortalı çalışan var. 23 yıldan beri işsiz sayısı bu
denli gerilemedi.

■■

Tam gün eğitim (OGS) kapasitesini yaklaşık 305 bine
çıkardık. Bu, 2010 yılından beri 80 binlik bir artış
olduğunu gösteriyor. Ders koşullarını iyileştirebilmek
için ek olarak 7.200 öğretmen istihdam ettik,
sınıflardaki öğrenci sayısını azalttık, öğretmen
eğitiminde reforma gittik ve okul kapsamındaki sosyal
destek çalışmalarına yatırım yaptık.

■■

CDU ve FDP tarafından talep edilen üniversite harçları,
bizim için söz konusu değildir.

■■

“Diplomadan sonra devam” (Kein Abschluss ohne
Anschluss) programımız, mesleki eğitim ve üniversite
eğitimi için tüm öğrencilere iyi bir başlangıç sağlıyor.
Bu sayede 2018/2019 sonuna dek, tüm ortaöğrenim
okullarında, 8.’den 10. sınıfa kadar okuyan 500.000’in
üzerinde kız ve erkek öğrenciye ulaşmış olacağız.

■■

NRW İÇİN HEDEFLERİMİZ
■■

2022 yılına kadar, çocuklarını normal mesai
saatlerinde çocuk yuvalarına gönderen anne
babalar için katkı payını kaldıraıp, çocuklara
burada daha kaliteli bir okul öncesi eğitim
verilmesinini yanısıra yuvaların açılış-kapanış
saatlerinin daha esnek olmasını sağlayacağız.

■■

14 milyar Euro ile 2030 yılına kadar otoyollarda
trafik sıkışıklığı yaşanan noktaları rahatlatacağız.

■■

Polis teşkilatında yıllık işe alım sayısını 1.700’den
(2010) 2000’e (2017) çıkardık. Gelecekte bu sayı
2.300 olacaktır.

■■

Ustalık eğitimini harçlardan muaf tutacağız.

■■

Hızlı internet: 2018 yılına kadar tüm eyalette en az
50 MBit/s hıza ulaşılabilecek ,2026 yılına kadar ise
NRW’de gigabit fiber optik ağı kurulmuş olacaktır.

■■

Toplu taşımacılıkta indirimli Azubi (Meslek
eğitimi öğrencisi)-biletlerini, yürürlüğe sokacağız.
Gelecek yıllarda demiryolu altyapısının bakımı
ve genişletilmesi ile tren istasyonlarının
modernizasyonu için en az 8 milyar Euro yatırım
yapılacaktır.

■■

Uzun süreli işsizler için sosyal işler piyasasında
istihdam edilebilecekleri işyeri sayısını arttıracağız.

Çoklu/Çifte vatandaşlık NRW’de yaşanan bir gerçekliktir
ve modern bir göçmen toplumu için doğaldır. Bu
nedenle çifte vatandaşlığın sınırlandırılmasına ve hatta
ortadan kaldırılmasına izin vermeyeceğiz. CDU ise tam
da bunu talep ediyor.
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NRW-PLANIMIZ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

#NRWIR

NRW-PLANI

14 Mayıs’da NRW eyalet seçimleri var:
Her iki oyunuzu da SPD’ye verin!

SAYGIDEĞER
YURTTAŞLARIMIZ,
14. Mai 2017’de Kuzey Ren Vestfalya’da (NRW) eyalet
seçimleri gerçekleştirilecektir. SPD olarak, eyaletimiz
için net bir planımız var. Kuzey Ren Vestfalya güçlü
bir eyalettir!

KİMLER OY KULLANABİLİR?
18 yaşını doldurmuş, Alman vatandaşlığına sahip ve eyalet
seçimlerinden en az 16 gün önce Kuzey Ren Vestfalya’da
ikamet eden tüm kadın ve erkek vatandaşlar oy kullanabilir.

NRW-PLANI

SEÇIME NASIL KATILABILIRIM?

“Hiçbir çocuk geride kalmasın” önleyici politikamızla,
her çocuk için daha çok fırsat yaratıyoruz. 2010 yılından
beri geleceğin bir numaralı konusuna 200 milyar
Euro’dan fazla yatırım yaptık: Çocuklara, eğitime ve
ailelere. Bu sayede çocuk yuvası kapasitesi iki katına
çıktı; ek olarak 80.000 çocuk tam gün okullara gidebildi;
NRW’de üniversite öğrencilerinin sayısı yaklaşık 230.000
arttı. Ve buna ek olarak 2 milyar Euro ile okullarımızı
yeniliyoruz.

Seçime katılmak için üç seçenek mevcuttur:
14 Mayıs 2017 Pazar günü seçim lokalinde oy
kullanmak
Seçmen kağıdınızdan, semtinize bağlı hangi seçim
lokalinde oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Seçim
lokalinizde saat 8 ile 18 arasında oyunuzu verebilirsiniz.
Oy vermek için lütfen seçmen kağıdınızı veya nüfus
cüzdanınızı yanınızda getiriniz.

Bugün her zamankinden daha fazla kişinin bir işi var.
Bu ekonomimizin, geleceğin zorluklarını karşılayacak
şekilde konumlandırılması sayesinde de sağlanmıştır.
Biz NRW’de her zaman değişimi yapılandırabileceğimizi
gösterdik. NRW, ekonomik olarak Almanya’nın en güçlü
eyaletidir ve inovatif sanayi işletmeleri ve modern
hizmet sağlayıcılarıyla en güçlü eyaleti olmaya devam
edecektir.

Oy kullanma hakkınız bulunup bulunmadığı kısaca
kontrol edildikten sonra, seçim lokalindeki yetkililer size
oy pusulasını verecektir. Bu oy pusulasıyla, kişisel ve
gizli şekilde oyunuzu verebilmek amacıyla oy kullanma
kabinine gidiniz. Burada oy pusulasında tercihinizi çarpı
işaretiyle işaretleyin, ardından oy pusulasını katlayıp
seçim sandığına koyun.
Engelli olma durumu veya okuma-yazma bilmeme
nedeniyle yardıma ihtiyacı olan kişiler, oy kullanma
kabinine güvendiği bir refakatçiyle gidebilir.

Bu Kuzey Ren Vestfalya planımızdır. Bu planı
geliştirmeye devam etmek istiyoruz.
Saygılarımla

Hannelore Kraft

Wahlamt

Daha erken oy kullanma
14 Mayıs 2017’deki seçim tarihine alternatif olarak
bölgenizdeki seçim dairesinde de oy kullanabilirsiniz.
Burada oy kullanabilmek için seçmen kağıdı ve nüfus
kağıdınız gereklidir. Talep etmeniz halinde belediye

tarafından seçim dairesinin nerede olduğu ve
oyunuzu hangi saat aralıklarında kullanacağınız
tarafınıza bildirir.
Evden oy kullanma
Seçim günü, seçim bölgenizde bulunmayacaksınız
veya farklı nedenlerden ötürü seçim günü oy
kullanamayacaksınız, belediyenin Nisan ayı ortasından
itibaren postayla göndereceği oy kağıdınızla, mektupla
oy kullanmak için başvuravbilirsiniz.
Bu işlem için tarafınıza gönderilmiş olan formu
doldurup seçim dairesine geri gönderiniz. Mektupla
oy kullanma belgelerini kolayca mektup, faks veya
e-posta (İsim, adres ve doğum tarihi) yoluyla da bu
daireden talep edebilirsiniz. Talebinizden kısa bir
süre sonra seçme belgeleriniz tarafınıza mektupla
gönderilecektir. Bu sayede rahatlıkla evinizden
oyunuzu kullanabilirsiniz.

KAÇ OY KULLANABİLİRİM?
Sizin iki oyunuz var.
Birinci oyla Kuzey-Ren-Vestfalya Eyalet Meclisi için seçim
bölgenizden aday olan kişiyi seçebilirsiniz.
Birinci oydan bağımsız olarak, ikinci oyla, oy pusulanızda
mevcut olan, NRW Eyalet Meclisi seçimine giren partilerden
birini seçmiş olacaksınız.
Oy pusulanızda hangi aday (birinci oy) ve hangi parti
(ikinci oy) için oyunuzun geçerli olduğu açıkça belli
olmalıdır.

