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Hatice Kara'ya Türk Toplumu heyetinden ziyaret  
Timmendorfer Strand Belediye Başkanı SPD'li Hatice Kara, Schleswig Holstein Türk 
Toplumu Eyalet Başkanı Dr. Cebel Küçükkaraca ve S-H Türk Toplumu Lübeck Şubesi 
çalşanlarını ( Mahir Ötün-AZAM, Hakan Demirok-AIM, Serap Ergin-BIMSH, Sema Kul-
Öğretmen-Büro yardımcısı, Latifa Fattoum, Ernur Sarı, Melek Eren) belediye 
sarayında kabul etti. Dr. Cebel Küçükkaraca Hatice Kara'yı, Türk Toplumu adına 
Almanya'nın ilk Türkiye kökenli göçmen belediye başkanı seçilmesinden dolayı 
tebrik etti. 
 

 

 -Kadir Taçgın- 

S-H Türk toplumu  çalışanlarının kendilerini tanıtma turu esnasında kısaca projelerinden bahsetmelerini 
ilgiyle dinleyen Belediye Başkanı daha sonra kendisini tanıtıp belediyedeki çalışmalarını anlattı. 

Kiel ´de hukuk öğrencisiyken SPD gençlik kollarına üye olması ile politika hayatına adım attığını ve ilk etapta 
çok aktif olarak çalışmalara katılamadığını daha sonraki dönemlerde SPD'de aktif olarak rol almaya 
başladığını ve yaptığı çalışmalarından dolayı belediye başkanlığına aday gösterilerek seçildiğini söyledi. Şu 
anda hizmet verdiği Timmendorf şehrinde çalışmaktan mutlu olduğunu ve turistlerle gelen yeni kültürel 
değerlerin topluma olumlu bir şekilde yansıtıldığını belirtti.  
 

 

 



 
Timmendorfer Strand 'ın turistik bir belde olması itibariyle yaz sezonunda 4 milyon kişiye ev sahipliği 
yapmanın kendileri için bir gurur olduğunu ifade eden Hatice Kara, " bölgemizin turist bir belde olması, 
doğası gereği sorunlara ve dünyaya bakışlarınıda etkilemektedir. Seçmenlerimizin değişik kültürden 
gelen insanlara karşı daha hoşgörülü olmalarını beraberinde getirmektedir" açıklamasına  "göçmen 
kökenlilerin bir kesiminde biz bu toplumda dışlanıyoruz psikolojisi var, artık bundan kurtulmalıy ız." 
diyerek sözlerine devam etti. 
 

Belediye binasının toplantı salonunda devam eden görüşmede göçmenlerin genel sorunları  ve çözüm 
arayışları konusunda da karşılıklı fikir alı ş-verişi yapıldı. 

 

Dr. Cebel Küçükkaraca göçmen gençlerin demokratik partilere ve derneklere üye olup çalışmalarına aktif 
olarak katılmalarının çok önemli olduğunu ve ailelerin bunu desteklemeleri gerektiğini vurguladı.  Bu şekilde 
göçmen politikasında yapılması istenilen değişikliklerin, partiler ya da dernekler içerisinde dile getirilebilme 
ve çözüm yolları üretebilme olanaklarına sahip olunabileceğini sözlerine ekledi. 

 Belediye Başkanı Hatice Kara, S-H Türk Toplumu ile birlikte çalışmalar yapmaya her zaman açık olduğunu 
ifade etti. 

Toplantının sonunda S-H Türk Topluma adına Hatice Kara'ya bir buket çiçek ve Lübeck´in ünlü Marzipan 
çikolatası takdim edilirken başarılarının devam dilendi. 
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