
olabilmeli, yön verebilmeli ve istikamet 
çizebilmelisiniz” dedi. 

MHP Lideri Bahçeli’nin konuşmasından 
sonra sahneye çıkan Gökhan Tekin, 
Seval Güleş,  Atilla Yılmaz, Ahmet Şafak 
ve Mustafa Yıldızdoğan sevilen 
şarkılarını seslendirdiler. 

Hollanda Türk Federasyon (HTF) 
9.Büyük Kurultayı Utrecht kentinde 
Vechstebanen salonunda gerçekleşti. 
Kurultayda konuşan MHP Genel Başkanı 
Dr. Devlet Bahçeli Hollanda’da yaşayan 
Türklere önemli mesajlar verdi. 
Hollanda Türk Federasyon 9. Büyük 
Kurultay’ına MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili Meral Akşener, Denizli 
milletvekili Emin Haluk Ayhan ve Avrupa 
Türk Konfederasyon genel başkanı 
Cemal Çetin’in  yanısıra yaklaşık 5 bin 
kişi katıldı.  

Kurultayda, Hollanda Türk Federasyon’a 
8 yıl başkanlık yapmış olan Güven 
İşçi’nin yerine Murat Gedik seçildi. 
Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan 
kurultayda şehitler için bir dakikalık 
saygı duruşunun ardından Hollanda ve 
Türk Milli Marşları okundu.  

Kurultayda söz alan Güven İşçi, 8 yıldır 
büyük onur ve şerefle yürüttüğü 
başkanlığı devren yaptığı konuşmada, 
tüm ülküdaşlarımızla çıktığımız bu kutlu 
yolda birçok engelleri aştık, tarihini, 
benliğini, kimliğini, kültürünü, inancını 
yitirmemiş nesillerin yetişmesi en büyük 
görevim oldu dedi. Bu sorumluluk bilinci 
ile hareket ettim ve şimdide bu bayrağı 
daha yukarı taşıyacak olan Murat 
Gedik’e devrediyorum dedi. 
 
Bayrağı devralan Murat Gedik ise 
Hollanda’da huzurun sağlanması için 
Federasyon olarak her türlü katkıya 
hazır olduklarını söyledi. Hollanda’da 
artan ırkçılığa dikkat çeken yeni başkan, 
insanımız arasında hiç bir etnik temele 
dayalı ayrımı kabul etmediğimiz gibi, 

insanımıza yapılan ayrımcılığı kabul 
etmiyoruz dedi. Eğitimin en önemli 
çalışması olacağını söyleyen Gedik, 
gençlerimizin eğitim seviyesi 
yükseltilmeden hiç bir hedefe 
ulaşamayız dedi.  

Yeni başkanın seçilmesinin ardından 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 
sayın Devlet Bahçeli sözü aldı. 
Hollanda’daki gurbetçilerden eğitimde, 
kültür hayatında, iş ve meslek alanında 
mutlaka Türk milletinin becerilerini ve 
çalışkanlıklarını sergilemelerini isteyen 
Bahçeli, “Kökünüzden ve kimliğinizden 
asla kopmadan, yabancılaşmaya ve 
asimilasyona kapı aralamadan; 
köyünüzü, kentinizi gönlünüzden 
çıkarmadan yaşadığınız topluma destek 

9. Büyük Kurultay Utrecht’te gerçekleşti 
Haziran 
  8 HAZIRAN  

HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’IN VEFATI (M.632) 

 9 HAZIRAN 

ANAFARTALAR ZAFERI (1915) 

 16 HAZIRAN 

MIRAÇ KANDILI 

 24 HAZIRAN 

NIJMEGEN TKM AÇIK HAVA ŞÖLENİ 

 30 HAZIRAN 

SOEST TKM AÇIK HAVA ŞÖLENİ 
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Hollanda Türk Federasyon  

9. Büyük Kurultayı gerçekleşti 

Genel Başkan    Murat Gedik 

Başkan Yrd. - Haç ve Din İşleri   Tuncay Bahtiyar 

Genel Sekreter    Erim Uğurlu 

Genel Muhasip - Haç ve Din İşleri Yrd.  Sadettin Şimsek 

Genel Sekreter Yrd. - Hilal Cenaze Fonu Kani Yaşar 

Gençlik Kolları - Kültür ve Sanat  Ahmet Çömlekçi 

Kadın Kolları    Neslihan Büyükhan 

Koordinatör    Yasin Koçak 

9. Dönem Yönetim Kurulu 



programlarını yine 

başarıyla gerçekleştirdi. 

Üç gün süren etkinlik-

lerde mehter takımıyla 

başlatılan Türk Günü 

yürüyüşü Arnhem şehir 

merkezinden başlatıldı. 

Yürüyüşe Arnhem 

kentinde kalan bir çok 

vatandaşımız ellerinde Türk 

bayraklarıyla mehter 

takımına eşlik ederek iki 

kilometrelik yolu birlikte 

yürüdüler.  

Şehrin en önemli ana 

caddelerinden milli marş-

larımızı söyleyerek geçtiler. 

Daha sonra Türkiyem Camii 

avlusunda Hoca Ahmed 

Yesevi Türk Kültür ve Eğitim 

Merkezi’nin düzenlediği 

kermes yerine mehter 

takımının gelmesiyle coşku 

doruğa ulaştı. Mehter takımı 

kermes yerinde de 

gösterilerde bulunduktan 

sonra Arnhem Elele folklor 

grubu zeybek gösterileri 

ilgiyle izlendi. Akşamın 

ilerleyen saatlerinde Hakan 

Akman müzik grubu 

eşliğinde sanatçı Emine Ata 

sahne aldı.  

Soest Türk Hollanda Kültür Merkezi kongresi gerçekleşti. 

Kongre sonrası yönetim kurulu şu şekilde oluştu: 

Başkan     Baki Emektar               

Başkan yrd.   Sinan Canöz                

Sekreter   Metin Suna                 

Sekreter yrd.  Fatih Dülger               

Muhasip   Tuncay Çetinkaya       

Muhasip yrd.  Kemal Günçiçek          

Yönetim kurulu üyesi Yunus Akay               

Yönetim kurulu üyesi Muhittin Akyüz            

Yönetim kurulu üyesi Tamer İbiş 

Arnhem Hoca Ahmed Yesevi TKM: Türk Günü Yürüyüşü ve Kermes   

Soest TKM Yönetim Değişikliği 

Den Haag Türk İslam Vakfı: 

Türk Kültür Günleri 

lerde Türk milletinin birlik ve 

beraberliğine de büyük katkı 

sağlamış oldu. Büyük bir 

alana kurulmuş olan çeşitli 

çadırlarda gece geç saatlere 

kadar sohbet etme imkanları 

bulundu. 

- 2 - 

Federasyon Bülteni  

Arnhem Hoca Ahmed Yesevi 

Türk Kültür ve Eğitim 

Merkezi geleneksel Türk 

günü yürüyüşü ve Kermes 

Den Haag Türk İslam Vakfı 

tarafından tertiplenen üç 

günlük Türk Kültür Günleri 

büyük ilgi gördü. Yüzlerce 

kişi tarafından ziyaret edilen 

Türk Kültür Günleri Cuma 

günü başlayıp Pazar 

akşamına kadar devam etti. 

Mehter takımı ve folklor 

ekibi gibi gösterilere ayrı bir 

ilgi vardı. Türk yemeklerinin 

ve el işlerinin tanıtıldığı gün-

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl 

“ Fikir, iman, ülkü aşkı ... İnsanları 
güçlü yapan bunlardır. “ 

Alparslan Türkeş 



seçimlerinde gösterilmesi 

gerekmektedir.  

 

Yapılan toplantılarda 

Hollanda dışında 

yaşayanlarla da hasbihal 

etmek ayrı bir güzellikti. 

Başta Avrupa Türk 

Konfederasyon çatısı altında 

bulunan çeşitli ülkelerde var 

olan Türk Federasyon 

temsilcileri olmak üzere 

hepsinin selamlarını iletmek 

boynumuzun borcudur. 

Amerika’dan tutun da 

Avustralya’da yaşayan Türk 

insanının, yani herkesin 

selamları var.  

 

Ankara’ya varmışken   

 

Ankara’ya varmışken arada 

olan boş zamanlar da elbette 

değerlendirilmeliydi ve sıla-i 

rahime değer verilmeliydi. 

Önce kabirlerden başlamak 

üzere çeşitli ziyaretler çok 

anlamlı olarak yerine 

getirilmişti. Büyük önder 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 

ve hayatıma yön veren 

Alparslan Türkeş beyin 

yanına elbette uğramak 

gerekirdi, nitekim o vazifeler 

yerlerine getirilmişti. Bizler 

için mücadele verenlerden 

bir Fatiha’yı esirgemek 

olmazdı.  

 

Avrupa Türklüğünü hiçbir 

zaman yalnız bırakmayan ve 

en son olarak 19 Mayıs 2012 

tarihinde yapılan Hollanda 

varlığının geleceği için yeri 

geldiğinde bir çatı altında 

toplanmama ya da 

toplanamama lüksüne kimse 

sahip değildir. 

 

Hollanda Türkleri bu iki güne 

sığdırılan programda kendi 

aralarında hiçbir ayrım 

yapmaksızın zaman zaman 

bir araya gelip muhabbet ve 

tanış olma imkanını 

değerlendiriyordu. Temsil 

edilen kurumun büyük küçük 

ayırdımı yapılmadan, basit 

çekişmelere düşmeden, sen 

ve ben olmadan ortak 

sorunlar tartışılmaya 

açılıyordu. Bu Hollanda’daki 

Türklerin geleceği açısından 

çok önemliydi ve gelecek için 

umut veriyordu. Müşterek 

konularda beraber hareket 

edememenin geçmişte aziz 

milletimize ne zararlar 

verdiğini hep beraber tattık 

ve halen tatmaktayız. 

Hollanda Türk Federasyon 

daha önceleri de açıklamış 

olduğu gibi yarınların geç 

olmadan yeri geldiğinde Türk 

insanının bir ve beraber 

olarak hareket etmesi 

gerektiğinin altını her zaman 

çizmektedir. Ankara’da 

gösterilen birlikteliğin 

Hollanda’da devam etmesi 

dilekleri en samimi olarak 

toplumumuza iletilmelidir. 

Bunun en güzel örneğinin de 

12 Eylül 2012’de yapılacak 

olan Hollanda Parlamento 

Türk Federasyon 9. Büyük 

Kurultayına katılıp bizleri 

onurlandıran Milliyetçi – 

Ülkücü Hareketin lideri sayın 

Dr. Devlet Bahçeli’yi 

makamında ziyaret etmek 

çok anlamlı ve verimli geçti. 

Bu ziyaret vesilesiyle 

kendisine bizleri son 

kurultayımızda da yalnız 

bırakmadığı için 

teşekkürlerimizi iletmiş 

bulunmaktayız. Sohbet 

sonrası ayrılırken 

Hollanda’ya selamlarımı 

iletin diyen Liderin selamı da 

üzerimizde kalmasın. 

 

Nereye gittiysek, kimleri 

görmüş isek hep selamlar 

yolladılar. Yani sözün kısası 

Ankara’dan selamlar var, 

bunu böylece sizlere iletmiş 

olalım. Ve inanıyorum 

Mustafa Kemal’in ve 

Alparslan Türkeş’in de 

selamları vardır. Ziyaret ettik 

amma, sözlü muhabbet 

etme imkanımız olmadı. 

Onlarla sohbeti ebedi olan 

dünyaya bıraktık, 

unutmayalım ki insanlar 

sevdikleriyle beraberdir. 

 

HTF Genel Başkanı 

Murat Gedik 

13 Haziran 2012  

Ankara’dan selamlar var 
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Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı’nın 

daveti üzerine yolumuz 

Ankara’ya düştü. Türkiye 

dışından davetli sivil toplum 

kuruluşlarının temsilcileri 

böylece bir araya gelme 

imkanını bulmuş oldu. 

Hollanda Türk Federasyon 

da davet edilmişti ve bu 

sebeple bizler de bu iki 

günlük toplantıda bulunmuş 

olduk. Davet eden Türk 

Devleti ve konu Türk insanı 

olunca her zaman olduğu 

gibi Hollanda Türk 

Federasyon burada temsil 

edilmeliydi elbette. 

 

Dünyanın dört bir yanından 

gelen misafirlerin ağırlandığı 

toplantıda yaklaşık altı yüz 

kişinin üzerinde bir katılım 

oldu. Hollanda’yı ele 

aldığımızda elli-altmış kişiye 

yakın bir katılım vardı. Çeşitli 

bakanlar, bürokratlar ve 

konunun uzmanları söz almış 

kalabalığa konuşmalar 

yapmışlardı, katılımcılar 

imkanlar dahilinde sorularını 

sormuşlardı. Eksiklikler 

elbette olacaktı, 

beğenilmeyen taraflar elbet 

vardı, siyasi reklam 

kaçınılmazdı, fakat yine de 

bu toplantının olumlu 

olduğunu inkar etmek olmaz 

ve devamı mutlaka 

gelmelidir. Organizasyonda 

emeği geçenlere teşekkür 

etmeyi de bu yazıyla 

belirtmek isterim. Türk 



HABERLER  

Federasyon Bülteni  

Türkiye'deki seçimlerde, bulundukları 
ülkelerde oy kullanabilecek, mavi kart 
alabilecekler. 

Yurtdışında yaşayan vatandaşların 
Türkiye’deki seçimlerde, bulundukları 
ülkelerde oy kullanabilmesine imkan 
tanıyan düzenleme, Meclis Genel 
Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. 

Yasa, yurtdışında yaşayan vatandaşların 
Türkiye’deki seçimlerde oy 
kullanmasını kolaylaştırmayı ve 
vatandaşlık hukukundan kaynaklanan 

sorunların ortadan kaldırılmasını 
amaçlıyor. 

Yasaya göre, Yurt Dışı İlçe Seçim 
Kurulu’nun koordinasyonunda yurt dışı 
temsilciliklerde veya ihtiyaç duyulması 
halinde yerel makamların uygun 
göreceği yerlerde seçim sandıkları 
kurulacak. 

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 
olanlar bu durumlarını ibra edecekleri 
nüfus cüzdanı, pasaport veya resmi 
evrak ile oy kullanabilecek. 

Mavi Kart Verilecek 

Yine düzenlemeyle bulundukları ülke 
vatandaşlığına geçmiş olanlara Mavi 
Kart verilecek. 

Böylece söz konusu durumda olanlar 
Mavi Kart ile Türkiye’de tapudan, 
notere ve araç alım satımına kadar 
yapacakları pek çok işlemlerinde 
kolaylık yaşayacak. 

Kaynak: TRT 

Yurtdışındaki vatandaşlara bulundukları ülkede oy kullanma hakkı 

TBMM’de kabul edildi 

çıkan anlaşmazlıktan sonra 
koalisyona verdiği desteği 
çekmesi üzerine geçen hafta 
düşmüştü. 
 
Bu arada erken seçimlere 
kadar ülkeyi idare edecek 
geçici azınlık hükümeti, 2013 
bütçesine ilişkin tasarruf 
tedbirleri konusunda bazı 
muhalefet partileriyle 
anlaştı. 
 
Muhalefetteki Demokratlar 

bulunabilecek, aday listesi 
ise 31 Temmuz'da 
belirlenecek. 
 
Hollanda'da yaklaşık 1,5 yıl 
önce iktidara geçen Liberal 
Parti'yle (VVD) Hristiyan 
Demokratlar Birliği'nden 
(CDA) oluşan azınlık 
hükümeti, aşırı sağcı Geert 
Wilders'ın liderliğini yaptığı 
Özgürlük Partisi'nin (PVV), 
2013 yılına ait bütçe 
müzakerelerinde ortaya 

66 (D66), Yeşil Sol (GL) ve 
Hristiyan Birlik Partisi'nin 
(CU) destek verdiği tasarruf 
paketinde, KDV oranın 
artırılması, emeklilik yaşının 
kademeli olarak 
yükseltilmesi, tütün ve alkol 
mamulleriyle bankalara 
yönelik vergilerin artırılması 
gibi önlemler yer alıyor. 
 
Kaynak: AA 

Hollanda’da erken seçim 

Hollanda'da sağ azınlık 
hükümetinin düşmesiyle 
oluşan kısa süreli siyasi krizin 
ardından erken seçim tarihi 
belirlendi. 
İçişleri Bakanı, meclisin 
büyük çoğunluğunun 
hemfikir olduğu gibi erken 
genel seçimin 12 Eylül 
Çarşamba günü yapılmasının 
kararlaştırıldığını bildirdi. 
Seçim takvimine göre yeni 
partiler seçim kuruluna 18 
Haziran'a kadar başvuruda 
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Bevewijk Türk Kültür Ocağı - Hilalspor Şampiyon oldu  

gençlere yönelen Hilalspor 
kaptanı Ahmet Altın şöyle 
konuştu: “Bir sezon boyunca 
çalıştık ve abilerimizin bize 
bıraktğı Hilalspor`a yakışır 

şekilde mükafatımız olanı 
aldık, SAMPİYONUZ!” diyen 
kaptan, Beverwijk Türk 
Kültür Ocağı`na, takım 
arkadaşlarına ve herkese 
teşekkür ederken de bir 
dahaki hedeflerinin bu 
dinamik takımla hem lig, 
hem de KNVB kupasını 
kaldırmak olduğunu da 
ekledi.  

yirmi iki senelik tarihindeki, 
11. şampiyonluğuna ulaşan 
takım oldu. 
Sezon başında kadrosunu 
yenileyen ve tamamen 

Hilâlspor antrenörü Kamil 
Karaer eşliğindeki ilk 
sezonunda Beverwijk Türk 
Kültür Ocağı`na şampiyonluk 
kupasını getirdi.  
 
Ligde ikinci sırasında 
bulunan rakibini 3 maçta da 
(2x lig, 1x kupa) üstünlük 
sağlayarak kısa zamanda 
ligin korkulu rüyası haline 
gelen Hilâlspor böylelikle 


