
SCHLESWİG-HOLSTEİN TÜRK TOPLUMU YENİ YÖNETİM KURULUNU 

BELİRLEDİ 
 

Schleswig-Holstein Türk Toplumu 8 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirdiği 8. Olağan 

Genel Kurul ile yeni yönetim kurulunu belirledi. Dernek Binasında gerçekleşen 

toplantıya üyelerler ve misafirler katıldı. Genel Kurul divan başkanlığına seçilen 

Almanya Türk Toplumu Başkanı Kenan Kolat tarafından yönetildi. Yapılan 

seçimlerin ardından oluşan yeni yönetim kurulunun çoğunluğunu kadınlar ve gençler 

oluşturdu. Başkanlığa oy birliğiyle tekrar Dr. Cebel Küçükkaraca seçildi. 

 
 Genel Kurul öncesinde konuşmacı olarak Almanya Türk Toplumu Başkanı Kenan 

Kolatın katıldığı „Türkiye’den Almanya’ya Göçün 50. Yılında Geriye Bakış“ konu 

bir toplantı düzenlendi. Genel Kurulun „Anneler Günü“ne denk gelmesinden dolayı 

katılan tüm hanımlara Dr. Cebel Küçükkaraca ve Kenan Kolat tarafından gül 

dağıtıldı. 

 Kenan Kolat konuşmasında 1961’de Türkiye ile Almanya arasında imzalanan işçi 

istihdamı antlaşmasından başlayarak günümüze kadar yaşanan olayları ve gelişmeleri 

dile getirdi. Bir iki yıl çalışıp tekrar ülkelerine dönmek üzere Almanya’ya gelen 

insanların 50 yıldan beri burada yaşadıklarını dile getirirken süreçte yaşananları belli 

dönemlere ayırarak anlattı. 

 Konuşmanın ardından derneğin kuruluşundan bu güne kadar verdiği hizmet ve 

destekten dolayı saz öğretmeni Ziver Altuğ’a Dr. Cebel Küçükkarca tarafından bir 

plaket verildi. 



 
 

 Verilen aranın ardından Genel Kurul toplantısı başladı. Divan başkanlığına Kenan 

Kolat seçildi. Sunulan gündemin aynen kabulünün ardından dernek faaliyetleri ve 

çalışmalar hakkında bilgi vermek için söz alan Dr.Cebel Küçükkarca şunları söyledi: 

“Schleswig- Holstein Türk Toplumu (SHTT), 2010´da 15. kuruluş yıldönümünü 

kutladı. Schleswig- Holstein Türk Toplumu (SHTT) olarak geride bıraktığımız 15 

yıla baktığımızda, fahri çalışmalar, sarfedilen emekler, kültürel duyarlılık ve 

yetkinlik ile uzun bir yol katettik. Bu zor zaman içerisinde; göç politikası, 

entegrasyon (katılım) politikası, eğitim politikası ve İslam, her zaman bizler için ön 

planda tutulan konular oldu. 

 Almanya göç ülkesi olarak tanındı. Demografik rakamlar açıkça gösteriyor ki, bu 

ülkenin geleceğinin şekillenmesinde göçmenler önemli bir rol oynamaktadır ve 

oynayacaklardır. Yeni neslin başarılı ve geleceğe yönelik eğitimlerinin güvence 

altına alınabilmesi, ideal seviye ve eşitliğe ulaşabilmesi için gerekenleri belli bir 

hassasiyet ve tutarlılıkla ele almak, büyük bir önem taşımaktadır. 

 Uyum projeleri, vatandaşlığa geçiş testi, girişimler ve çalışmalar, din dersi ve 

anadilde öğretim konuları üzerine yapılan tartışmalar, büyük ölçüde hassasiyet, 

yeterlilik ve beceri gerektiren konulardır. 2009 ve 2010 yılları, medya ve ünlüler 



tarafınadan toplumsal uzlaşı olmayan konularda çıkarılan çok sayıda tartışmaya 

sahne oldu. SHTT bu tartışmalarla da ilgilenmektedir."dedi 

 

 
 Mali durum ve denetleme kurulunun raporlarının okunması ve yönetimin 

aklanmasının ardından yapılan seçimlerle yönetim ve denetleme kurulunda görev 

yapacak kişiler belirlendi. 

 Yeni yönetim kuruluna seçilenler: 

Başkan : Dr.Cebel Küçükaraca ,Başkan Yardımcıları: Ziya Tin,Aysun Güneş,Sedef 

Atasoy,Sinem Tunç,Sayman: Emel Okurlar,Yazman : Fatih Bitek,Üyeler:Harun 

Kahveci,Nesimi Temel ,Derya Dumlu,Çağrı Koyun,Necla Özdemir,Fatma Adalya 

 Mehmet Okurlar ,Yücel Yıldız 

 Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: 

 Münevver Çelebi,Merve Aktaş,Ayşen Früchtenicht 

 Denetleme Kurulu 

 Hüseyin Bektemur,Cengiz Ulus,Enver Şahin 

 Denetleme Kurulu Yedek Üye 

 Ökkeş Mart 

 Yeni yönetim kurulunun oluşmasının ardından tekrar başkanlığa seçilen Dr. Cebel 

Küçükkaraca yaptığı teşekkür konuşmasında kendisine gösterilen güvenden dolayı 

genel kurula teşekkür ettikten sonra „kendilerine fazla zaman ayıramadığım bu zorlu 

çalışmalarda benden desteklerini esirgemeyen eşime ve çocuklarıma çok teşekkür 

ediyorum“ dedi. 

 Daha sonra tüzük değişikliği önerilerine geçildi. Yapılan tartışmaların ardından 

sunulan teklifler olduğu gibi kabul edildi. 

 İstek ve temennilerin ardından 8. Olağan Genel Kurul sona erdi. 
 

 


