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Lübeck´te Tarihi Salonda Özel Gün 

Schleswig Holstein Türk Toplumu ( S-H TG) uyum kurslarnna verdiği desteği 2008 
yılından beri kendi bünyesinde de organize ettiği almanca dil kursları ile güzel bir 
şekilde yansıtıyor. 
 
 

  
 
Kadir TAÇGIN Lübeck-    
 
Schleswig Holstein Türk Toplumu Lübeck şubesinde yaklaşık 14 ay devam eden uyum kursuna 
başta Türkiye olmak üzere Irak, Pakistan,Fas, Filipin, Kosova´dan göçmenler katıldılar. Federal 
Göç ve Mülteciler Dairesi´nin desteklediği bayanlar için uyum kursunda dil öğrenimi için 
tanınan hak 900 ders saati olup bununla birlikte Almanya´da yaşamayı kolaylaştırabilecek 
yasalaların, siyasi durumun, toplumsal kuralların işlendiği 60 saatlik ek bir kurs imkanı 
sağlanmaktadır. 



  

Dr.Cebel Küçükkaraca konuşmasında; uyum kurslarının almanca öğrenmenin sadece temeli 
olmadığını aynı zamanda göçmenlerin almanlar ile iletişim kurmalarına da yardımcı olduğunu 
dile getirdi. Dr.Cebel Küçükkaraca sözlerine iş piyasasına adım atmak için elde edilen bu 
başarının büyük rol oynadığını vurgulayarak devam etti. 

Türk İşverenler Derneği 2. Başkanı Avukat Murat Güler de göçmenlere iş bulma konusunda 
verecekleri desteği esirgemeyeceklerini bildirdi. 

 
 
 
 
 
 



 
 
20 Göçmenin başarı elde ettikleri Göçmenler için Almanca Testi (DTZ) sertifikalari Lübeck 
Belediye Sarayının görkemli tarihi salonunda kendilerine Almanya Türk Toplumu 2. Başkanı ve 
aynı zamanda S-H Türk Toplumu Eyalet başkanı olan Dr.Cebel Küçükkaraca tarafından takdim 
edildi. Sınava katılanlardan 17 kişi B1 sertifikalarını alırken 3 kişi de A2 sertifikalarını almaya 
hak kazandı.En yüksek puana sahip olan Bayan Ammara Sarfraz Cheema´ya Schleswig-Holstein 
Türk Toplumu tarafından bir buket çiçek hediye edildi. 
 
 
 

 
 
Katılımcılar Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Bölge Koordinatörü Bayan Sabine Hagen´ın 
rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamayacağını aynı gün bildirdiğini öğrendiklerinde 
üzüldüklerini ve acil şifalar dilediklerini söylediler. Harcadıkları enerji, sarfettikleri çaba ve 
yüksek motivasyonları başarıya ulaşmalarını sağladı. Bayanlar kursu olması itibariyle çocuk 
bakmı imkanı sunulan kursa, çocukları ile katılıp, o zorlu şartlara rağmen elde ettikleri 
başarılarından dolayı kendileri ile gurur duyduklarini belirttiler. 



 

Davetliler arasında yer alan Kurs öğretmenleri Izabella Lucas ve Karla Reinisch de öğrencileri 
tebrik ederek kısa konuşmalar yaptılar. 

Hansestadt Lübeck Kadınlar Bürosundan Bayan Schmittner de bayanları başarılarından dolayı 
tebrik ederek her türlü yardımda bulunabileceklerini ve eğitimine devam etmek isteyenlere yol 
gösterebileceklerini açıkladı. 

 

Programın sonunda Schleswig-Holstein Türk Toplumu çalışanlarının ve kurs katılımcılarının 
hazırladıkları çeşitli ülkelerin mutfaklarına özgü ikramlar içecekler eşliğinde açık büfe olarak 
sunuldu. 
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