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Almanya’nın en üst anayasal organı olan Federal Meclis’i
vatandaşlar seçer ve erken seçim olmadığı sürece seçimler
dört yılda bir tekrarlanır. Federal Meclis dendiğinde hiç kuşku
yok ki akla önce kentin tarihi binası Reichstag gelir. Zira
iktidar ve muhalefetin siyasi atışmaları ve tartışmaları bu
mekanın kalbini oluşturan genel kurul salonunda gerçekleşir.
En azından kamuoyuna yansıyan görüntü özetle böyledir.
Görüntüye biraz dahat detaylı bakıldığında tarihi Reichstag‘ın
Paul-Löbe-Haus, Jakop-Kaiser-Haus, Marie-ElisabethLüders-Haus ve benzeri devasa binalarla çevrili olduğu görülür. Bu binalar parlamenter çalışmaların
mutfağı olarak da nitelenebilir ki, bunların bir bölümünde milletvekillerin ofis odaları yer alırken, diğer
bölümlerinde ise komisyonların iki katlı oturum salonlarından tutun 1,4 milyon kitabıyla dünyanın en
büyük parlamento kütüphasenine kadar çok çeşitli hizmetler sunuluyor.
Oturum Haftaları
Oturum haftaları önceden belirlenmiş tarihlerde ve yine önceden kesinleşmiş gündem maddelerine göre
bir yıl içerisinde ortalama yirmi kez gerçekleşir. Buna göre Federal Meclis’in tatilde girdiği Temmuz ve
Ağustos aylarının dışında her ay bir veya iki, istisnai durumlarda üç hafta boyunca Almanya’da siyasetin
bir numaralı adresi Berlin’in simgesel nehri Spree kemerinde yer alan parlamento bölgesi olur.
Oturum haftaları benim için son derece yoğun ve yorucu çalışmalar anlamına gelsede, ailemi ve özellikle
de iki çocuğumu biraz olsun görme fırsatına sahibi olduğum için çok mutlu olduğum dönemlerdir. Zira
oturum haftaları olmadığı zaman, genelde seçim bölgemde çalışmalara katıldığım için maalesef çok sık
ailemden ve çocuklarımdan uzak kalıyorum. Bir anne olarak bundan dolayı çok zorlansamda, sosyal
adalet arayan milyonlarca aileyi düşündükçe, bu bedeli ödemeye hazır ve razı oluyorum.
Pazartesi
Böyle olduğu için halkın vekili olarak oturum haftalarına çok iyi hazırlanmayı kendime görev biliyorum.
Dolayısıyla da oturum haftaları söz konusu olduğunda ilk iş olarak Pazartesi sabahı meclis ofis
personelimle birlikte haftanın tüm detaylarını görüşüyorum. Daha sonra Yeşiller Partisi meclis grubunun
“Bilim ve Araştırma” alt grup çalışmalarına ve hemen ardından da “Kadınlar, Yaşlılar, Gençlik ve Aile” alt
grup çalışmalarına katılıyorum. Saatler süren bu çalışmaların sonunda partimin meclis grup başkanvekili
olmam nedeniyle Yeşiller Partisi grup yönetim toplantısına katılıyorum. Bu toplantıdan çıktığımda artık
akşam olmuş olsada bu kez çok önceden belirlenmiş randevulara yetişmeye çalışıyorum. Halkın vekili
olarak tabii ki görev alanımı kapsayan konulara hakim olmanın, yanısıra bu alanda bilgimi en üst
seviyeye taşıyarak uzman kimliğimle mesleğime layık olmalıyım. Bunun için özelikle akademisyenlerle,
sivil toplum örgütleriyle iletişim halinde kalıp, görüşlerinden faydalanmaya büyük önem veriyorum. Bu

nedenle randevular geceye sarksada mutlaka gerçekleştiriyorum. Nihayetinde klasik bir oturum
haftasının ilk gününde ancak gece yarısına doğru evime dönebiliyorum.
Salı
Oturum haftasının ikinci gününe Yeşiller Partisi’nin meclis grup başkanvekili olarak grubun “Bilgi ve
Kuşaklar” başlıklı beşinci çalışma biriminin toplantısına yönetiyorum. Toplantıda gençlerden aileye,
bilimden teknolojiye, eğitimden külüre kadar Yeşiller Partisi meclis grubunun temel politikaları enine
boyuna irdelenir ve partinin meclis grup toplantısında sunulmak üzere son şekli verilir. Yönettiğim bu
toplantı sona erdikten sonra önce ofisime geçiyorum ve akşamüstü başlayacak olan Yeşiller Partisi’nin
meclis grup toplantısı için hazırlanıyorum. Partilerin meclis grup toplantıları çok önemlidir. Zira bu
toplantılarda partili tüm milletvekilleri bir araya gelir ve gündem maddelerine gore öne çıkan konulara
ilgili partinin tavrını belirlerler. Yoğun bir tempo içinde geçen Salı gününün sonunda yine çok önceden
belirlenmiş randevular yer alıyor.
Çarşamba
Çarşamba günleri ise genelde partilerüstü komisyon çalışmaların olduğu gündür. Bu çerçevede ilk once
“Bilim ve Araştırma” komisyon toplantısında, daha sonra da “Kadınlar, Yaşlılar, Gençlik ve Aile” komisyon
toplantısına katılarak Yeşiller Partisi meclis grubunun düşüncelerini aktarıyor ve ilkelerini savunuyorum.
Çarşamba günkü komisyon çalışmalarım bunun sınırlı kalmıyor. Çocuk politikalarıyla çok özel ilgilendiğim
için, akşama doğru da Çocuk alt komisyon toplantısına katılarak çocuk haklarını öne çıkaran fikirlerimi
diğer partiden milletvekilli arkadaşlarla paylaşıyorum. Komisyon çalışmaların damgasını vurduğu
Çarşamba gününn sonunda ise Pazartesi ve Salı günleri olduğu gibi yine çok önceden belirlenmiş
randevular yer alıyor.
Perşembe ve Cuma
Perşembe günü ise genel kurul çalışmaların başladığı gündür. Kamuoyunun da TV üzerinden canlı
olarak rahatlıkla takip ettiği gibi genel kurulda bir yandan iktidar partileri, diğer yandan ise muhalefet
partileri gündemin belirlediği maddelerle ilgili görüşlerini ifade eder, zaman zaman hararetli tartışmalarla
restleşmeye kadar gider. Bu atmosfer Cuma övleye kadar devam eder. Cuma övleden sonra fırsat
buldukça partili milletvekili arkadaşımla durum değerlendirmesi yapıyorum. Fazla vaktim olmadığı için
bunun mümkün olduğunca övle yemeği esnasında gerçekleştirmeye gayret ediyorum, çünkü oturum
haftasını noktalamadan once meclis ofisime geçerek danışmanlarımla birlikte bir sonraki haftanın
detaylarını özetle geçiyorum. Oturum haftaları genelde üst üste gerçekleşmez. Bu nedenle oturum
haftasını takip eden haftayı genelde seçim bölgemde geçiriyorum. Seçim bölgemde geçiriyorum derken
aslında yollarda geçiriyorum desem daha doğru olabilir. Her şeyden once Berlin’den Bavyera’a geçmek
için 600 km yol kat ediyorum. Her ne kadar seçim bölgem Neu-Ulm ve çevresi olsada, Federal Meclis’e
Bavyera listesinden girdiğim için eyelet halkına sorumluluğum gereği Münih’ten Nürnberg’e,
Augsburg’dan Regensburg’a kadar tüm eyaleti dolaşıyorum. Öyle ki, Bavyera’yı her ziyaretimde bir hafta
içerisinde binlerce kilometre tren yolculuğu yapıyorum ve treni bir nevi yürüyen ofis olarak kullanıyorum.
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