
45 yasası (geri dönüş yasası) onaylandı 
 

Halkımız arasında 45 yasası olarak bilinen, geri dönüş yasası, Hollanda meclisinde 

onaylandı ve 45 yaşı 55e çıkar�ldı. 

 

29 ocak Salı günü meclis onayına sunulan kanun değişikliği olduğu gibi onaylandı. 

 

1 Ocak 2014 tarihinden i�baren yürürlüğe girecek yasaya göre geri dönüş yaşı 55e 

çıkıyor. 2025 yılında ise geri dönüş yasası tamamen yürürlükten kaldırılacak. 

 

Geri Dönüş Yasasının kapsamı daral�ldı. Yeni yasa ile gelen değişiklikler:  

 

1- ülkesine kesin dönüş yapmak isteyen yabancıların en az 45 olan yaş     

 sınırı 55´e çık�, "en az al� aydır işsiz" olma koşulundaki süre "bir yıl" 

 oldu.  

2- Yeni düzenlemede, Hollanda´da "en az üç yıldır oturuyor olma" 

 koşulundaki süre de "8 yıla" çıkıyor.  

3- Geri Dönüş Yasası uygulamasından bu ülkede doğmuş, büyümüş ve 

 burada eği�m görmüş yabancı kökenliler hiçbir şekilde  yararlanamayacak.  

4- Yasa, sadece 18 yaşından sonra bu ülkeye gelmiş ve halen 55 yaşın 

 üzerinde bulunan, iş bulma şansı gözükmeyen yabancıları esas alacak.  

 

ÖNEMLİ 

Hollanda meclisinden geçen kanun, Hollanda senatosuna gönderildi. Senatonun 

oy çokluğu ile kabul etmesi durumunda resmen yasallaşacak. Senatonun ne 

zaman gündemine geleceği ise henüz belli değil. 
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Eği�mci yazar Gazi Karabulut 

 

   8 Şubat      Beverwijk Türk  

       Kültür Ocağı 

 

   9 Şubat      Hengelo Türk  

       Kültür Derneği 

Kraliçe Beatrix görevi bırakıyor 
 
Hollanda Kraliçesi Beatrix tah�nı oğlu Prens Willem-Alexander’a bırakacağını 

açıkladı. Hollanda’da Kraliçe Beatrix’in tah4an ayrılması sonrası ülkede 123 yıl 

aradan sonra ilk kez bir Kral tahta çıkacak. 

Kraliçenin kararını açıklamasından sonra 

tüm medya organları bu olaya geniş yer 

ayırırken, yayın akışlarını kesen televizyon 

kanalları kraliyet ailesiyle ilgili özel 

programlar yayınladı, gazeteler ise birinci 

sayfalarını bu vedaya ayırdı. 

 

Kraliçe Beatrix, 30 Nisan 1980 yılında annesinden devraldığı tah� 33 yıl aradan 

sonra 30 Nisan 2013 tarihinde ülke genelinde kutlanan Kraliçe Günü'nde büyük 

oğlu Veliaht Prens Willem Alexander'a bırakacak. 

 

Peki şimdi ne olacak? Kraliçe Beatrix 30 Nisan 2013 te tah4an seremoniyele 

inecek ve monarşilere özgü bir feragatname imzalayarak hükümdarlık haklarını 

oğlu Prens Willem-Alexander’a devredecek. Prens Willem-Alexander ise 

Amsterdam’daki Nieuwe Kerk’de törenle Kral olarak atanacak. Prens Willem-

Alexander kral olunca eşi Prenses Maxima da Kraliçe olacak.  

 

Hollanda 2014 yılından i�baren 30 Nisan Kraliçe günü değil, 27 Nisan 2014 de ilk 

olaraktan Kral günü  kutlayacak. 
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Türk mille�ne mensubiye�n samimi 

olması için öncelikle Türk tarihi çok iyi 

bilinmelidir. Bu tarih binlerce yıl 

geriye gitmektedir, ne Satuk Buğra 

Han’la başlar, ne de Türkiye 

Cumhuriyet’inin kuruluşuyla. Yani ne 

Türk’ün müslüman oluşuyla, ne de 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 

reisicumhur olmasıyla. Böyle bir 

ayrımı yapmak Türk’ün tarihine 

doğrudan ihane<r. 

 

Binlerce yıl içerisinde Türk mille� nice 

devletler ve nice imparatorluklar 

kurmuştur. Yaşanan üzüntüleri, 

yanlışları ve güzellikleri bilmek Türklük 

mensubiye�ni şuurlandıracak�r. 

Atatürk’e göre tarih geçmişin hala 

yaşanması ve geleceğe yönelmesidir. 

Bu sebepten Atatürk haklı olarak Türk 

tarihini bir bütün olarak 

düşünmektedir. Açıkçası tarih zaman 

içinde birbirini izleyen olayların sürekli 

bir ar�şıdır. Bir Yıldırım’ın bir Fa�h’in 

bir Yavuz’un kişiliği, Mete’nin 

A�lla’nın kişiliğinin bir uzan�sıdır 

(Orhan Türkdoğan, Türk tarihinin 

sosyolojisi).  İlber Ortaylı’ya göre tarih 

kesin�ye uğramaz; bir sonraki kuşağın 

haya�nda devam eder. 

 

Büyük tarihçi Nihal Atsız “Türk 

tarihine bakışımız nasıl olmalıdır?” adlı 

makalesinde Türk tarihinin 

bütünlüğünü açıkça ele almakta ve 

çözümler sunmaktadır. Rejimlerin 

değişmesi yeni devletlerin kurulması 

anlamına gelmez, �pkı Gök Türkler ve 

Dokuz Oğuzlar’ın ayrı bir devlet 

olmadıkları gibi. Osmanlı’nın yıkılışı ve 

Türkiye Cumhuriye�’nin kuruluşu da 

böyledir, değişenler sadece 

rejimlerdir, yani bu devletler hep bir 

birinin devamıdır.    

 

Diğer bütünlük konusu ise kardeş 

kavgalarında taraf olup yanlışa 

düşmemek�r. Bunların en bariz 

örnekleri Ankara meydan savaşı ve 

Çaldıran savaşıdır. Nihal Atsız’a göre 

Ankara Savaşı’nda Aksak Temir’in 

ordusundaki Türkmenlerin sayısı belki 

de Yıldırım’ın ordusundakilerden daha 

çoktur. Çaldıran’da ise Yavuz Selim ve 

Şah İsmail karşı karşıya gelmiş�r, iki 

Türkmen ordusu savaşmış ve Türk 

kanı akı�lmış�r. Bütünlük konusunda 

kardeş kavgalarına dikkat edilip 

mille�miz arasında yeni tar�şmalara 

yer verilmemelidir.  

 

Türk büyükleri ellerinden gelen en 

güzel işi yapmışlardır, elbe4e hataları 

olacak�r, nihaye�nde onlar da 

insandılar. Örnek olarak Atsız’ın şu 

sözlerine bakabiliriz, bu sözler tarihte 

diğer Türk büyükleri için de geçerlidir: 

“Osmanlı Hanedanı, Türk tarihindeki 

ailelerin en büyüğüdür. Tarihi 

vazifesini şerefle yapıp çekilmiş�r. 

Şüphesiz onların da kusurları vardır. 

Fakat Osmanlı padişahlarını topyekun 

küçük görmek ve göstermeye 

çalışmak, nihayet, kendi tarihimize ve 

geçmişimize karşı nankörlük olur.” 

 

Türk tarihinin bir bütün olduğunun bir 

delili ise Türk kara kuvvetleridir. 

Tarihimize göre ilk teşkilatlı Türk 

ordusu Mila4an önce 209 da Tanrıkut 

Mete taraFndan kurulmuştur. Atsız’a 

göre bütün ordularımız Tanrıkut Mete 

ordusunun devamıdır. Zaman zaman 

değişiklikler ve düzeltmeler yapılmış, 

fakat ruh ve temel aynı kalmış�r. 

 

Türk tarihi bir bütün halinde ele 

alındığında nasıl bir şuur elde 

edileceğini anlatmaya gerek yoktur, 

yeter ki tarih doğru okunsun ve 

algılansın. Tarihimizi bilmek 

insanımıza şuurun yanında emin 

adımlarla ilerlemeye yol açacak�r. 

Birilerinin Türk ile var olan sorunlarına 

alet olmamalıyız, geçmişimiz ortak 

değerimizdir. Alparslan Türkeş ne 

güzel diyor: “Ne Osmanlı’yı 

kötüleyerek Türkiye Cumhuriye�ni 

yüceltebiliriz, ne de Türkiye 

Cumhuriye�ni kötüleyip Osmanlıyı 

hayata geçirebiliriz.” 

 

Madem bütünden bahse<k, o zaman 

Türk’ün Coğrafyasını da bir bütün 

olarak ele almalıyız. Ne Türkiye’li, ne 

Azerbaycan’lı, ne Doğu Türkistan’lı, ne 

de Ba� Trakya’lıyız, bu örnekleri 

çoğaltabiliriz. Hepsinin acısı, kaderi, 

özlemi ve tarihi birdir, hepsi Türktür. 

Türk’ü Türkiye Cumhuriye� sınırları 

içine hapsetmek gafle�n ta kendisidir. 

 

Bütünlük değince aklıma Bilge 

Kağan’ın şu sözleri geldi: “Ey Türk; 

üs4e gök çökmedikçe, al4a yer 

delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim 

bozabilir? Titre ve kendine dön!” 

 

Kendimize dönmeye ne kadar 

ih�yacımız var değil mi? 

 

HTF Genel Başkanı    

Murat Gedik 
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Türk Federasyon proje ve 

kampanyaları ile birlikte gençlerimiz 

başta olmak üzere eği�me ağırlık 

vereceğiz. Hengelo Türk Kültür 

Derneğimiz geçmişe göre daha güçlü 

ve daha dinamik bir duruma geldi. 

Bundan sonrada daha büyük projelere 

imza atmak için mücadele vereceğiz.” 

 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkan yardımcısı Tuncay Bah�yar 

konuşmasına 7. dönem için  güven 

tazeleyen başkan Şakir Tekçe ve 

yöne�mini tebrik ederek başladı. Son 

yıllarda başarıları ile göz dolduran 

Hengelo teşkila�nın bir örnek 

olduğunu ve bu çalışmaların devamını 

temenni e<.  

 

Hengelo Türk Kültür Derneği’nin 

kongresine ailece ka�lım söz 

konusuydu. Birlik ve beraberlik içinde 

geçen kongrenin sonunda yemek 

ikramı yapıldı. İkram sonrası yerel 

sanatçılar marş ve türkülerini 

söylediler.  

Hengelo Türk Kültür Derneği’nin olağan kongresi yapıldı  

Ahmet Kerse için Eindhoven’de anma programı 
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Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

Hengelo Türk Kültür Derneği’nin 7. 

olağan kongresi coşku ve bayram 

havasında yapıldı. Kongreye Hollanda 

Türk Federasyon genel başkan 

yardımcısı Tuncay Bah�yar , Hollanda 

Türk Federasyon genel muhasibi 

Sade<n Şimşek ve Enschede Türk 

Kültür Derneği başkanı Alparslan 

Adıbelli ka�ldılar.  

 

Yapılan kongrede Şakir Tekçe güven 

tazeleyip tekrar başkan seçildi. Şakir 

Tekçe’nin başkanlığında oluşan yeni 

yöne�mde görev alacaklar: Bünyamin 

Karaahmet, Kenan Yıldoğan, Yusuf 

Akbaba, Betül Yılmaz, Turgay Çakıcı, 

Kürşad Babacan ve Uğurkan Doğan. 

 

Şakir Tekçe konuşmasında birlik ve 

beraberliğe vurgu yap�. Tekçe: 

“Önümüzdeki dönemde Hollanda 
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yapıldı. Şimşek: “Sırf Allah yolunda 

olup, hiç bir suçu olmayan Ahmet 

Kerse’nin idam sonrası bir kefenin bile 

kendisine çok görüldüğü maalesef bir 

gerçek�r. Ne kefenlenmiş�r, ne de bir 

cenaze namazı kılınmış�r. Ailesi 

günlerce sonra idamdan haber 

edilmiş�r, zorlukla gömüldüğü yer 

bulunmuş, şehidimiz kefenlenip ve 

namazı kılındıktan sonra tekrar 

toprağa verilmiş�r.” 

 

Ahmet Kerse’yi anma programında 

Hollanda Türk Federasyon genel 

başkanı Murat Gedik son konuşmacı 

olarak söz aldı. Gedik: “Bir insan bir 

dünya görüşünü benimsiyorsa, o 

görüşün teorik yapısını çok iyi 

bilmelidir. İşte bu sebepten bu tür 

programlarımız sürekli olarak tekrar 

edilecek�r. Birileri canını dahi bu 

yolda verebiliyorsa, bizlerin de temsil 

noktasında onlara layık olma 

mecburiye� vardır.”  

 

Programda Erkut Dinç ve Erhan Güner 

taraFndan kendi yazmış oldukları 

şiirler okundu. Ahmet Kerse için 

okunan Yasin- i Şerif sonrası program 

son buldu. 

Hollanda Türk Federasyon taraFndan 

idam edilen ülkücü şehitleri anma 

programları serisinin dördüncüsü 

Eindhoven şehrinde yapıldı. Hollanda 

Türk Federasyon’a bağlı Eindhoven 

Turan VakF’nın ev sahipliğinde 

gerçekleşen program bu sefer 12 Eylül 

darbesi sonrası idam edilen Ahmet 

Kerse adına yapıldı. 

 

Kuran-ı Kerim ve İs�klal Marşı 

okunduktan sonra başlayan anma 

programında açılış konuşmasını 

Eindhoven Turan VakF başkanı 

Alparslan Güner yap�. Güner yapmış 

olduğu konuşmada bu tür 

programların önemine değinerek, 

dördüncüsü yapılmakta olan seri 

anma programlarının Eindhoven 

şehrinde yapılmasının mutluluğunu 

dile ge�rdi. 

 

Ahmet Kerse’nin haya�nın sunumu 

Hollanda Türk Federasyon genel 

muhasibi Sade<n Şimşek taraFndan 



 

Zehra Ural’ın açılış konuşması ile 

devam e<. Ardından Hollanda Türk 

Federasyon Kadın Kolları başkanı 

Neslihan Büyükhan teşkilatçılık ve 

ahde vefanın önemine vurgu yapan 

bir konuşma gerçekleş�rdi. 

 

Aysel Eser  Türkiye’den sonsuz sevgi 

ve selamlar ge�rdiğini ve yurtdışındaki 

kardeşlerini görmekten çok mutlu 

olduğunu dile ge�rdi. “Bu güzel günde 

böyle birlik ve beraberlik adı al�nda 

program düzenlendiği için hepinize 

çok teşekkür ederim. Hangi yolda 

giderseniz gidin, o yol birlik ve 

beraberlik yolu olmalıdır. Türk kadını 

akıllı ve zekidir, Türk kadını sadece ev 

işlerini yapan değildir. Geçmişte 

tarihimiz Türk kadınlarının sayısız 

kahramanlıkları ile doludur. Çalışan 

vücut paslanmaz, dedikoduya zaman 

bulamaz, varması gereken hedeflere 

ulaşır.”  

 

Toplan�nın sonuna doğru Aysel Eser 

ka�lımcıların sorularını cevapladı. Çok 

verimli bir programın ardından 

ka�lımcılara ikramda bulunulduktan 

sonra program son buldu.  

Nijmegen Kadın Kolları: Birlik ve beraberlik programı 

Amsterdam Tükem Ülkü Ocağı 12. olağan kongresini gerçekleştirdi 
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Hollanda Türk Federasyon Kadın 

Kolları birlik ve beraberlik 

programında bir araya geldiler.  

 

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

Nijmegen Türk Kültür Merkezi’nde 

yapılan programa Nijmegen Türk 

Kültür Merkezi Hilal Hanım Kolları ev 

sahipliği yap�. 

 

Toplan�ya Hollanda Türk Federasyon 

Kadın Kolları başkanı Neslihan 

Büyükhan ve Türkiye’den eğitmen 

Aysel Eser ka�ldılar. Aysel Eser aynı 

zamanda Ankara – Gölbaşı Milliyetçi 

Hareket Par�si Kadın Kolları 

başkanlığını yürütmektedir. 

 

Yapılan dua ile başlayan toplan�, 

Nijmegen Hilal Hanım Kolları başkanı 
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Ocağı başkanı Nazım Öztürk oy birliği 

ile kabul edildiler. 

 

Divan Başkanı, kendilerine gösterilen 

teveccühe teşekkür ederek açılış 

konuşmasını yapmak üzere Tükem 

Ülkü Ocağı başkanı Sayın Erim 

Uğurlu'yu kürsüye davet e<. 

 

Erim Uğurlu açılış konuşmasında, 

faaliyet döneminde desteğini 

esirgemeyen ülküdaşlarına, Kadın 

Kollarına ve dernek mensuplarına 

şükranlarını belir<. Bundan sonra da 

oluşacak yeni yöne�me aynı desteğin 

devam etmesinin bir zaruriyet 

olduğunu dile ge�rdi. 

 

Daha sonra Faaliyet, Muhasebe ve 

Denetleme kurulu raporları okundu. 

Okunan raporların ibrazı sonrası 

seçimlere geçildi. 

 

Yapılan seçimler sonrası Yusuf 

Yorulmaz teşkilat başkanlığına teklif 

edilerek oy birliği ile kabul edildi. 

Tükem Ülkü Ocağı - ULU Camii 

teşkila� başkanlığına seçilen Yusuf 

Yorulmaz kendisine gösterilen 

güvenden ve destekten dolayı 

teşekkür ederek gelecek dönem için 

Birlik ve Beraberlik içinde yoğun 

faaliyetlerde bulunacaklarını söyledi.  

 

Kongre sonunda Hollanda Türk 

Federasyon genel başkanı Murat 

Gedik bir konuşma yap�. Gedik: 

“Sayın Yusuf Yorulmaz bey ve ekibine 

başarılar diliyor ve şu ana kadar 

emeğini esirgemeyen eski yöne�ci 

arkadaşlarıma teşekkürlerimi 

sunuyorum. Özellikle uzun dönemdir 

teşkilat başkanlığını yürütmüş olan 

Erim Uğurlu beye ayrıca 

teşekkürlerimi sunar, Hollanda Türk 

Federasyon 9. Olağan kongresi sonrası 

kabullenmiş olduğu genel sekreterlik 

görevinde başarılar diliyorum.”  

 

Yoğun bir ka�lımın olduğu ve birlik ve 

beraberlik içinde geçen kongrenin 

sonunda yemek ikramı yapıldı. 

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

faaliyetlerini sürdüren Amsterdam 

Tükem Ülkü Ocağı - ULU Camii 

teşkila�  12. olağan kongresini Hilal 

VakF konferans salonunda 

gerçekleş�rdi. 

 

Kongre’ye Hollanda Türk Federasyon 

genel başkanı Murat Gedik, Hollanda 

Türk Federasyon icra  ve genel idare 

kurulu üyeleri, Amsterdam Mescid-i 

Aksa teşkilat başkanı Necmi Çelik, 

Beverwijk Türk Kültür Ocağı başkanı 

Nazım Öztürk, Den Haag Türk İslam 

Kültür VakF başkanı Tahsin Çe�nkaya 

ve Ro4erdam Mimar Sinan Kültür 

VakF başkanı Mustafa Uca ka�ldılar. 

 

Kongre Kur'an-ı Kerim �lave� ve 

topluca okunan İs�klal Marşı ile 

başladı. 

 

Kongre yöne�mi için teklif edilen 

Divan heye�ne Hollanda Türk 

Federasyon genel muhasibi Sade<n 

Şimşek, Mescid-i Aksa teşkilat başkanı 

Necmi Çelik ve Beverwijk Türk Kültür 
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Gençlerin HTF ziyareti  Avrupa İslam Üniversitesi’nden 

ziyaret 

 Amsterdam TÜKEM’de görev değişikliği 

 

 

Benelüks Azerbaycan Kongre 
başkanından HTF’ye ziyaret 

 Ülkücü şehit Ahmet Kerse 
Eindhoven’da anıldı 

  Benelüks Azerbaycanlılar Kongresi 
20 Ocak şehitlerini andı 

Federasyon Bülteni 

HTF’den Arnhem Teşkilatına ziyaret 
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