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Almanya Parlamentosundaki  
çalışmalarımın kısa bilançosu 

10 Aralık 2008 
 

 

Görevlerim ve Çalışma Alanlarım 
• Sol Parti Meclis Grubu Avrupa Birliği Genişleme Görevlisi 

• Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Batı Avrupa Birliği Üyesi 

• Parlamentoda Kâtip Üye 

Komisyonlar 
• Savunma Komisyonu üyesi 

• "Almanya’daki Kültürler " konulu Araştırma Komisyonu üyesi 

• Avrupa Birliği Komisyonu vekil üyesi  

• İçpolitika Komisyonu vekil üyesi  

• Uyum ve Göç Kültürü raportör grubu üyesi 

• Avrupa Parlamenterler Meclisi Göç ve Uyum Komisyonu üyesi 

• Avrupa Parlamenterler Meclisi Uygulamaları Denetleme Komisyonu üyesi 

 

Çalısma Komiteleri 
• Uluslararası Politika Komitesi Üyesi 

• Vatandaşlık Hakları ve Demokrasi Komitesi Üyesi 

• Avrupa Parlamenterler Meclisi Göç ve Uyum Komitesi Üyesi 

 

Çalışma Grupları 
• Savunma Çalışma Grubu Üyesi  

• Avrupa Çalışma Grubu Üyesi 
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Parlamentolar arası Dostluk Grupları 
• Almanya- Orta Asya Ülkeleri Parlamenterler Grubu Üyesi 

• Almanya- Türk Parlamenterler Grubu Üyesi 

• Almanya- Kıbrıs Parlamenterler Grubu Üyesi 

• Almanya- Güney Kafkasya Parlamenterler Grubu Üyesi 

• Almanya- Romanya Parlamenterler Grubu Üyesi 

• Akdeniz Ülkeleri Parlamenterler Grubu Vekil Üyesi 
 
 
 
Federal Almanya Parlamentosuna verdiğim soru önergeleri 
 
Avrupa Birlği konularına ilişkin önergiler 
 
 

• Türkiye’deki  sendikal haklara ilişkin soru önergesi 

• “Gürcistan ile AB komşuluk ilişkileri“ konulu soru önergesi 

• “Sırbistan ve Kosova Arnavutları arasındaki anlaşmazlıkları azaltmak“ konulu 

önerge 

• “Almanya’nın AB konsey başkanlığı, Avrupa’nın göç ve iltica politikasında temel 

bir dönüşüm için kullanılmalıdır“ konulu önerge 

• “Avrupa Birliği’nin Orta Amerika ülkeleri ile dayanışmalı işbirliği anlaşması“ 

konulu önerge 

• “Güney Kafkasya’da barış ve istikrar desteklenmeli“ konulu soru önergesi 

• “Askeri girişimlere AB’nin gelişme fonundan destek verilmemeli“ konulu önerge 

• “Avrupa Savunma Ajansı’na Almanya destek vermemeli“ konulu önerge 

• “Avrupa Birliği’nin geleceği ve Almanya’nın AB konsey başkanlığı süresince 

görevleri“ konulu karar önergesi 

• “Avrupa çapında sivil barış hizmeti desteklenmelidir“ konulu önerge 

• “AB için demokratik, özgürlükçü, sosyal ve barış sağlayıcı bir anayasa“ konulu 

önerge 
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• “Kosova ile görüşmeler – Sırplar ve Kosova Arnavutlarının kendi 

sorumluluklarında bulacakları bir çözüm tarafsızce desteklenmelidir“ konulu 

önerge 

• “Viyana zirvesinden sonra – AB ile Latin Amerika arasındaki ilişkiler dayanışma 

içerisinde geliştirilmelidir“ konulu önerge 

• “AB ile Latin Amerika arasındaki ilişkiler dayanışma içerisinde geliştirilmelidir – 

AB – Mercosur serbest ticaret anlaşmasına karşıyız“ konulu önerge 

• “AB Hizmet Sektörü Yönergesi engellenmelidir“ konulu önerge  
 
 
 
 
 
Göç / Uyum konularına ilişkin önergeler:   
  

• Avrupa Perlamenterler Meclisinde kabul edilen çifte vatandaşlığa ilişkin soru 

önergesi 

• “AB üllkesi vatandaşlığı olmayan kişilere yerel seçimlerde oy hakkı verilmeli“ 

konulu önerge 

• “Göç politikasında ekonomik yarar yerine insanlık ve insan hakları temel kriterleri 

oluşturmalıdır“ konulu önerge 

• “Alman medyasında İslam’a bakış“ konulu soru önergesi 

• “2006 yılında sınır dışı edilenler“ konulu soru önergesi 

• “İnsan hakkı olan ülke içinde sürülmeye karşı korunma güçlendirilmeli – kaçış 

nedenlerine karşı mücadele verilmeli“ konulu önerge 

• “Almanya’da sınırdışı amaçlı gözaltı hapsi, bunun yasal temelleri ve 

tutuklamadaki uygulamalar genel olarak gözden geçirilmeli ve sorgulanmalıdır“ 

konulu önerge 

• “Almanya’da travmalı ilticacılara yasal ve resmi makamlar tarafından yapılan 

uygulamalar“ konulu soru önergesi 

• “Alman İslam Konferansı Federal İçişleri Bakanı Dr. Wolfgang Schäuble 

tarafından hazırlanması“ konulu soru önergesi 

• “Göçmen kökenli gençlerin meslek eğitimi durumları“ konulu soru önergesi 

• “Vatandaşlığa geçiş kolaylaştırılmalı – dışlamalar engellenmelidir“ 
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• “Zorunlu evlilik mağdurları korunmalıdır“ konulu önerge 

• “Almanya ve Avrupa Birliği’nde daha açık bir göç ve iltica politikası“konulu 

önerge 

• “Yeni göç yasasının etkileri ivedi olarak değerlendirilmelidir“ konulu önerge  

• “Oturum ve iltica konularında AB kriterlerinin ülke yasalarınca uygulanmasının 

değerlendirilmesi“ konulu soru önergesi 

• “Afrika ve Doğu Avrupa’da ilticacıların toplandığı kamplar“ konulu soru önergesi 

• „’Varsayım raporlarının’ göçmenlerin uyumu üzerindeki etkisi“ konulu soru 

önergesi 

• “2004 yılında Almanya ve Avrupa Birliği’ne iltica etmek isterken hayatını 

kaybedenler“ konulu soru önergesi 
 

 
 
Diğer Alanlarda:   
 
• “Türk ve Yunan kökenli esnafların öldürüldüğü ve açığa kavuşturulamayan 

cinayetler“ konulu soru önergesi 

• “Yakın Doğu’nun uğradığı zararların giderilmesi için kullanılan finansman“ 

konulu soru önergesi 

• “Almanya’nın enerji piyasasında rekabet ve fiyat gelişmeleri“ konulu soru 

önergesi 

• “Sivas olayları suçlularının Federal Almanya’da bulunmaları“ konulu soru 

önergesi 
 

 
 
Federal Almanya Parlamentosundaki Konuşmalarım 
 
Avrupa Politikası ile ilgili Konuşmalar 
 

• 04.12.2008 Avrupa Komşuluk Politikası Güney Kafkaslar’da barış ve  istikrarın 
teşviki için değerlendirilmelidir 

 
• 21.02.2008 Avrupa Komşuluk Politikası Güney Kafkaslar’da barış ve  istikrarın 

teşviki için değerlendirilmelidir 
 
• 28.11.2007 Sol Parti özgürlükçü, sosyal ve barışcıl bir Avrupa istemektedir 
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• 08.11.2007 Avrupa Birliği’nin Genişleme ve Komşuluk politikası geliştirilmelidir 
 
• 29.03.2007 AB - Orta Asya stratejisini geliştirmek 

• 14.12.2006 Almanya AB konsey başkanlığının başarılı geçmesi için gereken 
                           girişimler 
• 26.10.2006 Bulgaristan ve Romanya’nın AB üyeliğine başarıyla girmeleri  

 
• 19.10.2006 Federal hükümetin "Bulgaristan ve Romanya’nın Avrupa Birliği’ne  
                          üye olmaları“na ilişkin yasa taslağı 

 

• 21.09.2006 Avrupa Komisyonu’nun “Şeffaflık Girişimi“ 

• 01.06.2006 Bulgaristan ve Romanya’nın AB-üyeliği engellenmemeli 

• 17.03.2006 Sosyal adaletli bir Avrupa politikası insanların hakkıdır 
 
 
 
 
Göç ve Uyum politikası ile ilgili konuşmalar 
 

• 13.12.2007 Almanya’daki kültürün bir üğesi olarak Göç Kültürü 

• 18.06.2007 Vatandaşlık yasasındaki değişiklikler 

• 28.09.2006 İslam Konferansı- Gelecekte birlikte yaşam için perspektifler 
 
Avrupa Parlamenterler Meclisindeki konuşmalarım 
 

• 25.06.2008 Göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişlerinin kolaylaştırılması  
demokratik katılımları açısından vazgeçilmez bir koşuludur 

 
• 24.06.2008  Çifte vatandaşlık göçmenlerin demokratik katılımını 

destekleyecektir 
 
• 15.04.2008 Rapor: Müslüman toplulukların günümüzdeki durumu 

 
• 03.10.2007 Göç, OECD ve Dünya Ekonomisi 2007 
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Basın Açıklamaları 
 
AB ve Avrupa Politikası ile ilgili basın açıklamaları 
 

 
• 06.11.2008 AB Komisyonu’ndan Hırvatistan’a yakında üyelik sinyali –  
 Türkiye’deki reformların aksamasına eleştiri 
 
• 18.08.2008 Tuzla Tersaneleri’ndeki çalışma şartları Kopenhag Kriterleri’ne  
 tamamen aykırıdır! 

 
• 22.07.2008 Fransa çifte standartlı referendum kararı aldı! 
 
• 14.07.2008 Avrupa Parlamenterler Meclisi çifte vatandaşlığı istedi! 

 
• 23.05.2008 Avrupa Parlamentosu, Türkiye’yi 2008 yılını "Reform Yılı" yapmaya  
 çağırdı! 

 
• 13.02.2008 CSU, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı polemik yapıyor! 

 
• 15.11.2007 Sarkozy’nin tekbaşına çıkışları Fransa‘yı AB içinde izole olma  
   tehlikesine sokmaktadır! 

 
• 12.09.2007 Türkiye anayasasına ilişkin öneriler 

• 30.08.2007 Gürcistan ile AB komşuluk ilişkilerini eşit haklarla sürdürmek 
gerekiyor (milletvekili Wolfgang Gehrcke ile ortak açıklama) 
 

• 29.08.2007 Türkiye demokratik olduğunu kanıtlamıştır 

• 28.08.2007 Orman yangını sonucu oluşan alanlara konut yapılması AB  
   yasalarıyla yasaklanmalıdır  

• 06.08.2007 Türkiye ile tam üyelik görüşmeleri antlaşmalara uygun olarak  
   kararlılıkla sürmelidir! 
• 21.06.2007 İngiltere Başbakanı Blair sosyal bir Avrupa’ya ilgi duymamaktadır 

• 24.05.2007 Siyasi istemler Terörün özürü olamaz! 
• 09.05.2007 Dağlık Karabağ sorununa barışcıl çözüm aranmalıdır!  

(Milletvekili Dr. Diether Dehm ile ortak açıklama) 

• 09.05.2007 Halkları göz ardı eden bir Avrupa başarılı olamaz. 
(Milletvekilleri Diether Dehm ve Alexander Ulrich ile ortak basın 
açıklaması) 

• 19.04.2007 Türkiye’deki radikal dinci akım engellenmelidir. 

• 30.03.2007 Kafkaslarda Barış ve Denge Sağlanmalıdır! 
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• 26.03.2007 Federal Almanya Hükümetinin Hırvatistan ve Türkiye’ye karşı 
büyük nezaketsizliği! 

• 05.12.2006 Almanya’nın Dış Politikasının Güvenilir Olması Gerekir - Parti  
   Çıkarı düşüncesiyle yapılan Popülizm Ülkenin Güvenilirliğini  
   zedeliyor 

• 08.11.2006 Türkiye İlerleme Raporu açıklanmıştır 

• 17.05.2006 AB’nin politik baskısı Romanya ve Bulgaristan’ı yıldırmamalı. 

• 11.05.2006 Avrupa Birliği’nin genişlemesi engellenmemelidir! 

• 22.03.2006 Edmund Stoiber Türkler ve Türkiye karşıtı söylemlerle oy peşinde! 

• 18.11.2005 Üstlendiğimiz anlaşma ve sorumluluklara bağlıyız 
 
 
 
Göç ve Entegrasyon politikası ile ilgili basın açıklamaları 
 

• 09.12.2008 Yanarak ölen ilticacı Oury Jalloh davasında verilen karar bir 
 skandaldır 
 
• 28.11.2008 Alevilerin haklı eşitlik istemleri bir an önce yasal güvencelerle 
 sağlanmalıdır! 
 
• 06.11.2008 Boş sözlerle uyum politikası yapılmaz! 
 
• 11.09.2008 Göçmenler Almanya’ya Kırmızı Kart Gösteriyorlar! 
 
• 28.08.2008 Vatandaşlığa alınma köklü kolaylaştırılmalıdır! 
 
• 09.06.2008 Alman vatandaşlığını kaybedenlerin çocukları Alman vatandaşı 
 kalacak! 
 
• 02.06.2008 Gerçek uyum her alanda katılım gerektirir! 
 
• 15.01.2008 Uyum politikasındaki Alman-Fransız işbirliği, göçmenlerin tamamen  
   eşit haklara kavuşmasını sağlamalı! 

 
• 21.11.2007 Integration statt Ghettoisierung und soziale Segregation! 

 
• 23.10.2007 Dil testleri eşlerin birleşimini zorlaştırmakta ve etnik ayırımcılık  
   yaratmaktadır! 

 
• 12.07.2007 Federal Hükümetin hazırladığı uyum zirvesinin, göçmenleri alibi  
 olarak kullanmasına izin verilmemesini destekliyorum! 
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• 18.06.2007 Göçmenlerin Hakları için gerçek mücadele DIE LINKE. (SOL  

   PARTİ)’den! 

• 23.05.2007 Anayasal hak olan din özgürlüğü Müslümanlar için de geçerlidir! 
 

• 23.04.2007 Schleswig Holstein Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Stegner’in çifte 
 vatandaşlık girişimi desteklenmelidir! 

• 22.03.2007 Almanya’nın şeriatcı hakime ihtiyacı yok! 

• 21.03.2007 Eğitimde şans eşitliğinin sağlanması için Alman okul sisteminin  
   değişmesi kaçınılmazdır 
• 13.03.2007 Hükümet "oturma izni" için planladığı değişiklikler ile göz boyuyor! 
• 27.02.2007 Federal Almanya yabancılar yasası kapsamında planlanan  
   değişiklikler, göçmenlerin uyumuna aykırı! 
• 11.01.2007 Göç Politikasında eşit işlem ilkesini gerçekleştirmek gerek! 
• 21.11.2006  Eyalet İçişleri Bakanları, oturma izni olmayan mültecilere çifte  
   standart uygulamaya karar verdi! 

• 31.10.2006 Türkiye ve Almanya arasında imzalanan işgücü anlaşmasından  
45 yıl sonra 

• 05.09.2006 Din özgürlüğü ilkesi teröre karşı mücadelede de geçerli olmalıdır! 
• 14.07.2006 Uyum zirvesinin sunduğu fırsatlar değerlendirilmelidir 

• 11.07.2006 Uyum politikasında SPD, CDU’ya uymaktadır 

• 20.06.2006 Alman mülteci politikasında sert çıkış 

• 14.06.2006 Dil kurslarına destek şart! 
• 07.06.2006 Dışlama ve ırkçılığa karşı yasa geciktirilmemelidir! 

• 22.05.2006 Giyasettin Sayan’a yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum! 

• 16.05.2006 Eğitim eksikliği Almanya’nın büyük sorunudur. 

• 08.05.2007 Alman vatandaşlığına geçişi zorlastırmak yanlış! 

• 26.04.2006 Alman okul sisteminde reformlar ile eşit eğitim olanağı sağlanmalı! 
• 19.04.2006 Aşırı sağcı eylemler daha ağır cezalandırılmalı ve toplumca  
   yadırganmalıdır! 

• 05.04.2006 Sosyal durumu zayıf olan öğrencilerin itildiği „Hauptschule“ler  
   eğitim sisteminden kaldırılmalıdır! 

 
• 21.03.2006 Koch ve benzerleri göçmenlerin Alman vatandaşlığına geçişlerini  
   engellemeye çalışıyorlar! 
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• 09.03.2006 Almanca dil kurslarına getirilecek kısıtlamalar Almanya’daki uyuma  
   zarar verecektir! 
• 22.02.2006 Alman eğitim sistemine büyük tokat! 
• 13.01.2006 Almanya ivedi olarak ırkçılığa ve ayırımcılığa karşı yasayı  
   yürürlüğe koymalıdır. 

• 09.01.2006 Yaptırım politikası Almanya’daki göçmenlerin uyumuna zararlıdır. 

• 22.12.2005 Almanya’daki göçmenlere eşit hak, eşit şans ve eşit uygulama  
   sağlanmalıdır! 
 
Diğer konular 
 
• 11.09.2008 "Deniz Feneri" benzeri soygunlara yasal önlemlerle artık izin  

  verilmemeli ve sorumlular ağır cezalara çarptırılmalıdır ! 
• 03.09.2008 Türkiye’deki Mor (Aziz) Gabriel Manastarı korunmalıdır! 

 
• 01.09.2008 Aşırı sağ hafife alınamaz, tam aksine mücadele gerekir! 
 
• 18.08.2008 Tuzla Tersaneleri’ndeki çalışma şartları Kopenhag Kriterleri’ne  
 tamamen aykırıdır! 
 
• 08.08.2008 Almanya’da okullarda ibadethane yoktur. Hatta Federal Anayasa  
   Mahkemesi dini sembollerin sınıflarda bulundurulmasını  
   yasaklamıştır. 
 
• 29.07.2008 İnsanlık suçu terör kayıtsız şartsız kınama ve mücadeleyi  
 gerektirmektedir! 
 
• 21.07.2008 Ağrı’ya giden Avrupalı Türk kökenli milletvekilleri üç Alman  
 rehinenin serbest bırakılmasına sevindiler 

 
• 06.06.2008 Anayasa Mahkemesi Kararlarına herkes saygılı olmalıdır! 
 
• 03.06.2008 Türkiye’de Kürtlerin kültürel hakları konusunda yapılan açılım  
 sevindiricidir! 

 
• 21.05.2008 Radio Multikulti’nin kapatılması engellenmelidir 
 

 
• 31.03.2008 İslam fobisi ve aşırı sağ Almanya’daki sosyal barışı tehdit ediyor! 

 
• 21.03.2008 Aydınlardan elinizi çekin ! 

 
• 17.03.2008 Türkiye`nin uzlaşma kültürüne ve istikrara gereksinimi var ! 
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• 26.02.2008 Christofias’ın Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı seçilmesiyle adanın 
 birleşebileceği yönünde yeni umut doğdu! 
 
• 14.02.2008 Sivas’ta 35 insanımızın anısı abideleştirilsin! 
 
• 31.12.2007 Alevilere Yapılan Haksızlığı Kınıyorum! 

 
•  03.12.2007 Magdeburg’daki aşırı sağ şiddet cezaların artırılması gerektiğini  
   yeniden kanıtlıyor! 
 
• 22.11.2007 Mölln vahşetiniden 15 yıl sonra verilen mesaj yanlıştır! 
 
• 12.09.2007 TÜRKİYE ANAYASASINA İLİŞKİN ÖNERİLER 
 
• 29.08.2007 Türkiye demokratik olgunluğunu kanıtlamıştır! 
 
• 28.08.2007 Yanan orman alanlarına konut yapılması AB yasalarıyla 
 yasaklanmalıdır! 
 
• 05.07.2007 Köln’de Cami Yapımı Kültürel Bir Zenginliktir! 
 
• 24.05.2007 Siyasi İstemler Terörün Özürü Olamaz! 
 
• 09.05.2007 Dağlık Karabağ sorununa barışcıl çözüm aranmalıdır! 
 
• 19.04.2007 Türkiye’deki radikal dinci akım engellenmelidir! 
 
• 31.03.2007 "Avrupa'daki Türkiye Kökenli Milletvekilleri Kuzey Kıbrıs Zirvesi" 

 Ortak Açıklama 
 

• 19.01.2007 Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesi barış sürecine yapılan kasıtlı bir  
   saldırıdır! 

• 01.12.2006 Dr. Lale Akgün (SPD), Markus Löning (FDP), Hakkı Keskin  
(Sol Parti) ve Rainder Steenblock (Yeşiller) tarafından yapılan 
“AB ve Türkiye İlişkilerinde Güncel Gerilimler ve Kıbrıs Sorunu“ 
 konusunda ortak basın konferansı   

• 10.09.2006 Sabine Christiansen’e açık mektup “Allah hangi dine sahip?“  
   konulu sunduğu proğrama eleştiri“ 
• 09.02.2006 İslam düşmanı karikatür olayına şiddet içeren tepkiler son  
   bulmalıdır 

• 31.01.2006 Danimarka’da İslam düşmanı kesimler kültürler arası çatışmayı  
   körüklüyor  
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Avrupa Parlamenterler Meclisindeki Girişim ve Konuşmalarım 
 

• 11/2008 Avrupa’da çifte vatandaşlık için karar tasarısı 
 

• 03.10.2007 "Göç, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve 2007  
   Dünya Ekonomisi" 
• 01.10.2007 "Uluslararası Göç Örgütü (IOM)" 

• 26.06.2007  “Avrupa Solu Sosyal bir Avrupa istiyor!“ 

• 18.04.2007 "İnsan Hakları ve Avrupa’da Demokrasinin Güncel Durumu" 
• 24.01.2007 “Göç konusunu Avrupa Konseyi’ndeki üye ülkere taşımak“ 

 
 
Dış ülkelere yaptığım görev gezileri 

• Ekim 2008  Azerbaycan devlet başkanı seçiminde gözlemci 

• Ekim 2008  Azerbaycan devlet başkanı seçim öncesi durum denetçisi 
 

• Ekim 2008  Romanya’ya delegasyon gezisi 
 

• Haziran 2008 Özbekistan ve Türkmenistan'a delegasyon gezisi 
 

• Mayıs 2008  Avrupa Parlamenterler Meclisi Uygulamaları Denetleme  
 Komisyonu ile Kiev’de 
 

• Mayıs 2008  Sol Parti’nin Avrupa’dan sorumlu milletvekilleri ile Türkiye  
    gezisi 

 
• Nisan 2008  2. Girne Zirvesi 

 
• Nisan  2008 Azerbaycan'da (Bakü'de) uluslararası yapılan bir konferansa 
 davet  

 
• Mart 2008  Brüksel'de gerçekleşen Göç Komisyonu toplantısına katılım 

 
• Ekim 2007  Ankara ziyareti 

 
• Ekim 2007  Moskova’ya delegasyon gezisi 

 
• Ağustos 2007 Kazakistan’da seçim gözlemcisi 

 
• Temmuz 2007 Türkiye’de seçim gözlemcisi 

 
• Haziran 2007 Batı Avrupa Birliği’nin Washington ve New York’a  
    bilgilendirme gezisi 
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• Mart 2007  AB'nin kuruluşunun 50. yılı nedeniyle Roma’ya delegasyon 
gezisi 

• Kasım 2006  Sol Parti Meclis Grubu’nun Hindistan’a delegasyon gezisi 

• Ekim 2006  Federal Parlamento İnsan Hakları Komisyonu ile 
Özbekistan’a delegasyon gezisi 

• Ekim 2006  Başbakan Merkel’in Türkiye’ye delegasyon gezisine Sol  
    Parti Meclis grubu milletvekili olarak katılım 

• Eylül 2006  İstanbul’da Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili sempozyumda 
misafir konuşmacı 

• Haziran 2006 Federal Parlamento Avrupa Konseyi’nin Hırvatistan’a  
    delegasyon gezisi 

• Mart 2006  Paris’te Fransa Parlamentosu’nda ortak oturum 

• Şubat 2006  Avrupa Konseyi’nin Avusturya’ya delegasyon gezisi 

 
Seçim bölgesindeki çalışmalarım 
 

• Seçim bölge bürosu Tempelhof- Schöneberg’de bulunmaktadır 
• Danışma günüm ayda bir gündür, ayrıca hafta içi hergün bürodaki elemanıma  

başvurular yapılabilinmektedir. 

• Dernekler ile irtibat kurulmakta, vatandaşların girişimleri ve projeler 
desteklenmektedir. 

 
Hakkı Keskin ve misafir konuşmacılar ile yapılan toplantılar: 
 

• 02.07.2008 Seçim bölge bürosunda panel: „Çifte vatandaşlık Almanya’ya  
   entegrasyon için şans mı yoksa engel mi? 
 
• 25.09.2007 Konu: “İş piyasasındaki canlanma göçmen kökenlilere de bir şans  

  sunuyor mu?“  
   (diğer konuşmacılar: Elke Breitenbach, Berlin     
   Parlamentosu milletvekili; Ahmet Ersöz, TDU; tartışmayı   
   yöneten: Dr. Özcan Ayanoğlu) 
 
• 16.05.2007 Konu: “10 yıllık ortak eğitim veren okullar göçmen kökenli  

çocuklara daha iyi perspektifler sunuyor mu?“ 
(diğer konuşmacılar: Carola Bluhm, Berlin Parlamentosu Sol Parti  
Grubu Başkanı; Safter Çınar, TBB Sözcüsü; tartışmayı yöneten:  
Semih Kneipp)  

• 15.08.2006 Diskurs Kreativ: “Türkiye’nin AB üyeliğinin içerdiği riskler ve  
   fırsatlar“ (tartışmayı yöneten: Felix Lederle) 
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Mülakatlar ve televizyon proğramları: 
 
• Almanya ve Türkiye’de ağırlıklı olarak Avrupa ve göç politikası konularında  
 konuşmacı olarak katılımlar. 

• Öncelikle Türkçe basın, televizyon ve radyo proğramlarına yaklaşık 120 mülakat  
 veya konuşmacı olarak katılım. 

 


