
 

                                    
 

 

 

"Katılıyorum!" 

– Siyasi katılım için fikir geliştirme atölyesi – 

8 Mayıs 2015, 15.00 - 19.30 saatleri arasında 

Klubhaus Falkenhagener Feld, Westerwaldstr. 13, 13589 Berlin 
 

 

Sayın bayanlar ve baylar, 

Kendiniz göçmen kökenlisiniz veya göç etmiş insanların siyasi diyalogta, örneğin idari kurumlar, 

basın veya maddi teşvik veren kurumlarla iletişimde daha fazla söz sahibi olmasından mı yanasınız?  

 

İşte biz de size bu hususta destek vermek istiyoruz! Friedrich Ebert Vakfı, önümüzdeki yıllarda 

ihtiyacınıza göre vasıflandırma seminerleri, siyasi diyalog buluşmaları ve iletişim projeleri organize 

etmek istemektedir.  

 

Göç etmiş olan insanlarla beraber, seminerler ve diğer etkinlikler için fikir geliştirmek üzere 8 Mayıs 

tarihinde Klubhaus Falkenhagener Feld'e davetlisiniz. Friedrich Ebert Vakfı ise, bunu izleyen aylarda, 

sizin tarafınızdan geliştirilecek olan bu fikirlerin hayata geçirilmesine destek verecektir.  

 

Gerçekten angaje olabilmeniz için bu atölye son derece katılıma yönelik olacaktır: Beraberce siyasi 

katılımdaki sorunlu durumları ve önemli konuları irdeleyecek ve de sizi bekleyen zorlu görevleri 

analiz edeceksiniz. Çalışma gruplarında, seçmiş olduğunuz problemli alanlara ilişkin çözüm 

önerilerini geliştirebilir ve bunları hayata geçirmek üzere ilk adımları kararlaştırabilirsiniz. Bunda fikir 

alışverişi ön planda gelir. Bunda sizin deneyimleriniz, siyasi bakış açınız ve gereksinimleriniz önem 

taşımaktadır!  

 

Sizi ve tanıdık çevrenizden konuya ilgi duyanları 8 Mayıs'ta Berlin-Spandau'da görmekten 

memnuniyet duyacağız! 

 

Selamlar 

 
Thilo Schöne 

"Göçmen toplumu pratiği" proje sorumlusu 

Forum Berlin 

Friedrich Ebert Vakfı 

 

 

 



                                                                       

Program 
 

08 Mayıs 2015 Cuma 

 

14:30 Varış: Kayıt yaptırma, kahve, çay 

15:00 Friedrich Ebert Vakfı konuşmacısı Thilo Schöne tarafından açılış konuşması 

15:05 Berlin Parlamentosu SPD grup başkanı Raed Saleh tarafından açılış konuşması 

15:15 argo ekibinden Kristina Nauditt ve Gerd Wermerskirch tarafından öğleden sonraya giriş 

15:30 Siyasi katılımdaki sorunlu durumlar ve önemli konular hakkında görüş alışverişi 

16:10 Eğilimlerin ve zorlu görevlerin analizi  

16:20 Kahve molası 

16:30 Çalışma gruplarında atölye safhası 

18:00 Geliştirilen fikirlerin tanıtılması 

18:30 Atılacak ilk adımlar hakkında kararlar 

19:00 Öğleden sonranın değerlendirilmesi 

19:25 Friedrich Ebert Vakfı konuşmacısı Thilo Schöne tarafından kapanış konuşması 

19:30 Birlikte akşam yemeği 

  

İhtiyaç halinde çocuk bakımı ve Almanca'dan İngilizce'ye, Arapça'ya, Rusça'ya ve Türkçe'ye 

tercümanlık hizmetleri de sunulmaktadır.  

 

Kayıt 

Organizasyon açısından kaydınızı Nurgül Ece (nurguel.ece@fes.de) hanıma en geç 30 Nisan 2015 

tarihine kadar yaptırmanızı rica ediyoruz. Ama kayıt yaptırmadan da siz ve tanıdıklarınız 8 Mayıs'ta 

bu etkinliğe memnuniyetle katılarak, görüşlerinizle katkıda bulunabilirsiniz. 

 

 

İLETİŞİM: 

İçerik sorumlusu:  

 

Thilo Schöne 

Proje sorumlusu  

"Göçmen toplumu pratiği"  

Forum Berlin, Friedrich Ebert 

Vakfı 

E-Posta: thilo.schoene@fes.de 

 

Organizasyon sorumlusu: 

 

Nurgül Ece 

Forum Berlin,   

Friedrich Ebert Vakfı 

E-Posta: nurguel.ece@fes.de 

Telefon : 030 26935 7328 

 

Etkinlik yeri: 

 

Klubhaus Falkenhagener 

Feld 

Westerwaldstr. 13 

13589 Berlin 

 

En yakın duraklar:  

137 ve M37 nolu otobüsler  
Westerwaldstraße 

 

 



CEVAP FORMU 
 

"Katılıyorum!"  

– Siyasi katılım için fikir geliştirme atölyesi – 

8.5.2015 

 
Lütfen şuraya geri gönderiniz: 

E-Posta ile: nurguel.ece@fes.de  
Faks ile: 030-269 35 – 9240 

 

      8.5.2015 tarihindeki etkinliğe katılıyorum. 

 

      8.5.2015 tarihindeki etkinliğe katılamayacağım ama Berlin'deki 

          Friedrich Ebert Vakfı'nın göç / uyum konulu diğer etkinlikleri hakkında 

          bilgilendirilmek istiyorum.  

 

    Yanımda  _____  (çocuk sayısı) ___________ yaş(lar)ında  çocuk getiriyorum  ve  

          çocuk bakımı hizmetinden yararlanmak istiyorum. 

 

      Şu dil için bir tercümana ihtiyacım var:  

 

             İngilizce            Arapça          Türkçe       Rusça       

 

Adres kayıt ve yenileme ile katılımcı listesinin dağıtımı için burada açıklanabilecek 

bilgileri vermenizi rica ediyoruz: 

 

Soyadı, Adı:_________________________________________________________________ 
 

 

Kuruluş: __________________________________________________________________________ 

 

 

Adres: ____________________________________________________________________________ 

 

 

Telefon: ____________________________________________________________________ 

 

 

E-Posta:____________________________________________________________________ 

 

 

İmza: _____________________________ Tarih:  __________________________________ 

Friedrich Ebert Vakfı 

Forum Berlin 

Nurgül Ece eline 

Hiroshimastraße 17 

10785 Berlin 


