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TGD'den Katılım Yasası önerisi 

 

Hamburg'da yapılan yönetim kurulu toplantısı arasında önemli açıklamalar yapan TGD 

Başkanı Kenan Kolat, “Almanya'da ilk kez bir sivil toplum kuruluşu olarak yasa taslağı 

hazırladık. Katılım Yasası önerimizin kabul edilmesini bekliyoruz” dedi. 

Nebahat UZUN 

 

HAMBURG- Almanya Türk Toplumu'nun (TGD) Bu yıl 2. kez yaptığı yönetim kurulu 

toplantısı Hamburg'da gerçekleştirdi. Toplantıya, aralarında TGD Başkanı Kenan Kolat, 2. 

başkanlar Ayşe Demir ve Hilmi Kayaturan'ın da katıldığı 16 TGD yönetim kurulu üyesi 

katıldı. TGD yönetim kurulu üyelerine kısa bir “hoş geldiniz” konuşması yapan Hamburg ve 

Çevresi Türk Toplumu (TGH) Başkanı Nebahat Güçlü, çalışmalarında başarılar diledi. Basına 

kapalı yapılan görüşme arasında bir basın açıklaması yapan Kolat, “Toplantıda, Almanya'da 

2013 genel seçimleri için partilere yönelik istemler kataloğumuzu karara bağladık. İstemler 

kataloğumuzda oy hakkı, çifte vatandaşlık, opsiyon modeli, vatandaşlığa geçiş, ırkçılıkla 

mücadele, Katılım Yasası önerisi, kültürler arası açılım ve çeşitlilik, Türkiye'nin Avrupa 

Birliği (AB) üyeliğine destek, yaşlıların konumu ve iş piyasasına yönelik istemlere yer verdik” 

şeklinde açıklama yaptı. Tüm partilerden bu istemler kataloğunu parti programlarına 

almalarını talep edeceklerini ifade eden Kolat, “Bu bağlamda, istemler kataloğumuzu, 311 

seçim çevresindeki yaklaşık 2 bin direk adaya da mektupla ileterek istemlerimizi destekleyip 

desteklemediklerini soracağız. Oluşturacağımız web sayfasında da onlardan gelen cevabı, 

vatandaşlarımızla paylaşacağız Yani, vatandaşlarımız, sayfada kendi seçim bölgesinin adını 

yazarak hangi adayın ne cevap verdiğini görüp kararını verebilecek” dedi.  

 

50 SAYFALIK KATILIM YASASI ÖNERİSİ TASLAĞI TAMAM 

Kolat, “Bölgelerdeki örgütlerimiz de partilerin baş adaylarıyla görüşmeler yapacaklar. İlk kez 

seçimlere katılacak gençlerimize yönelik de, gençlik örgütlerimiz aracılığıyla hedefe yönelik 

sohbet toplantılar organize edilecek. Amacımız, vatandaşlarımızın oylarını bilinçli şekilde 

kullanmalarını sağlamak, partilere de göçmen oylarının gücünü hissettirmektir” şeklinde 

konuştu. Sivil toplum kuruluşu olarak bir ilki gerçekleştirerek Katılım Yasası öneri taslağı 

hazırladıklarını ifade eden Kolat, “Sadece tepki göstermek yerine öneri sunmak istedik. 50 

sayfalık yasa önerisi taslağımızı da yakında meclisteki partilere sunacağız. Taslakta 

Almanya'daki 4 kuşak göçmenlerin eşit haklara ulaşması, devlet dairelerinde kota uygulaması, 

 



 

yasalarda eşit haklara yönelik düzenlemeler yapılması ve göçmenlerin Alman kurumlarında 

temsil edilmesini sağlayan düzenlemeler yer alıyor” dedi. Kolat, bu konuda önümüzdeki 

günlerde geniş açıklama yapacaklarını da sözlerine ekledi. Toplantıda ayrıca, 25 Şubat'ta 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e ve 

Erdoğan'a sunulacak açık mektubun içeriğini de karara bağladıklarını söyleyen Kolat, “Her iki 

başbakana da mesajlarımız var. İki ülke arasındaki ilişkilerin artırılması, bedelli askerliğin 

kaldırılıp bunun yerine gönüllü sosyal yılın yapılması, bu konuda da iki ülke arasında işbirliği 

olması konusuna dikkat çekeceğiz. Açık mektubumuzu da Almanca ve Türkçe olarak kısa süre 

sonra kamuoyu ile paylaşacağız” dedi. 
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