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Hollanda Türk Federasyon Gençlik Kolları üç günlük Yatılı Eğitim 

Semineri yaklaşık 80 gencin katılımıyla gerçekleşti. Cuma akşamı 

başlayan seminer ve kaynaşma programları Pazar öğleni son 

buldu. 

 

Milli ve dini konular ile ilgili seminerlerde HTF icra kurulu üyeleri 

konuşmacı olarak katılımlarını sağladılar. Türkiye’den ise bu yatılı eğitim 

seminerine Türk Dünyası Sanatçısı Kaya Kuzucu söz ve türküleriyle katkıda 

bulundu.  

 

Kaynaşma ve birlik ve beraberlik için önem arz eden bu tür programlar HTF 

tarafından geleneksel olarak yapılmaktadır. Seminer konularından biri de 

Hollanda Türk Federasyon’un çalışmaları hakkındaydı. 
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HTF Gençlik Kolları Yatılı Eğitim Semineri Bu sayıda 

 
15 Mart’ta seçenekler normalinden daha çok 

Avrupa Türk Konfederasyon Türk Dünyası Yılın 
STK Ödülünü aldı 

Danimarka’da şehitleri anma programı 
düzenlendi 
 

Gönül Sohbetleri Programları devam ediyor 

Amsterdam, Rotterdam ve Enschede’de teşkilat 
ziyaretleri  

Amsterdam Tükem’den 30. yıl şöleni 

‘Her iki ülke için elinden geleni yapacak nesli 
yetiştirme çabasındayız’ 

15 Mart Hollanda Genel Seçimleri çalışmaları 
kapsamında teşkilatlarda programlar 
düzenleniyor 
 

Amsterdam Mescid-i Aksa’da aileli kültür gecesi 
düzenlendi 
 

Soest’ta Mehmet Emin Hoca ile dini sohbet 
programı 

Den Haag’da emeklilik bilgilendirme programı 
düzenlendi 
 

Arnhem’de Türkçe dersleri 
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15 Mart’ta seçenekler normalinden daha çok 

Hep işin kolayına kaçıyoruz, bir gün de 

olsun aynanın karşısına geçip öz 

eleştiri yapma cesaretini bile 

kendimizde bulamıyoruz. Ya aşırı 

tutucu olup bağnazlık ile hayat 

sürüyoruz, ya da adeta dalından 

kopmuş bir dal misali her yöne doğru 

savrulabiliyoruz. Bilmeden, farkına 

varmadan kendimizle adeta alay 

ediyoruz. Oysa hiç gerek yok bunlara. 

Değerlerden taviz vermeden zamana 

ve mekana göre insan tercihlerini 

yapabilmelidir, gelişime hep açık 

olmalıdır. 

 

Hollanda’da 1986 yılında ilk defa Türk 

insanı yerel seçimlerde oy kullanmaya 

başlamıştı. Ne heyecanlı seçimdi o, 

halen hatırlarım. Herkes adeta 

heyecan içinde sandığa koşmak için 

sabırsızlaşıyordu. Ve adeta toplu 

olarak yabancılara iyi davranan partiye 

(PvdA) “Allah Allah” dercesine 

yüklenme yapılmaktaydı. Ve sonradan 

bu siyasi parti konusunda kitlesel 

olarak bir hayal kırıklığı…  

 

Son otuz yıl içerisinde nice seçimler 

yapıldı; Milletvekilliği Seçimleri, Eyalet 

Seçimleri, Avrupa Parlamentosu 

Seçimleri, Referandum vs.. Hepsinde 

de hatırı sayılır sayıda olan Türk 

seçmen kitlesi oy kullanma hakkına 

sahipti. Bu sefer bu seçimlerde de 

başka bir hayal kırıklığı yaşamıştık, 

1986’daki heyecan adeta seneler 

içinde yok olup gitmiş gibiydi. Oy 

kullanan insanımızın sayısı adeta 

utanç verici ve her halukarda 

üzücüydü. 

 

Türkler olarak bu ülkede bir azınlığız, 

fakat aynı zamanda Hollanda 

toplumunun vazgeçilmez bir 

parçasıyız, Hollanda’nın kaderine 

ortağız. Doğrudur ki azınlık olarak 

yönetimde etkimiz zayıftır, fakat yön 

vermede elimizde olan her fırsatı 

mutlaka değerlendirmeliyiz. Sadece 

kendi haklarımıza değil, toplumun 

bütün haklarına sahip çıkmalıyız. Nice 

azınlıklar var ki çoğunluktan daha 

etkili olabiliyor. Onun için verilen her 

fırsat kullanılmalı, Türk insanı OY’unu 

namusu olarak kabul edip 

değerlendirmeli. 

 

Yukarıda bir hayal kırıklığından 

bahsetmiştik. Bunun yanında daha 

nice hayal kırıklıkları yaşandı. Bizim 

için en iyisi deyip topluca oy verilen 

PvdA yapmış olduğu faaliyetler ile 

hayal kırıklığına uğrattı. CDA, D66, SP; 

hepsinde bir hayal kırıklığı ile karşı 

karşıya kalındı. Ya uyum konusunda, 

ya Ermeni sorunu dayatmasında, ya 

STK’ları dışlama konusunda ya da 

terör örgütlerine bakışları konusunda. 

Açıkçası mevcut düzenin partilerinden 

bir hayli hayal kırıklığı yaşamıştır bizim 

Türk seçmeni.  

 

Ya adı Türk deyipte oy verdiklerimizin 

arasından çıkanlar; toplumu 

beğenmeyip bizi adeta kamuoyuna 

şikayet edenler, terör örgütlerini 

alkışlayanlar, Ermeni sorununu fırsat 

verin “Bozkurtlara” dahi bunu anlatıp 

kabul ettiririm diyenler, Wilders’in su 

yoluna gidenler. Türkçe derslerinin 

okullardan kaldırılmasında, aile 

birleşiminde zorlaştırmaların, Türk 

gençliğinin adeta tamamının IŞİD’çi 

diye gösteren araştırmalara ve daha 

nice olumsuzluklara söz çıkarmayıp 

adeta alkış tutan Türk adı taşıdıkları 

için oy verdiklerimiz… Ah, ne hayal 

kırıklıkları yaşadı bu millet, adeta bir 

buhran… 

 

Hollanda’nın kaderine ortağız. Gönül 

ister ki herkes mevcut siyasi partilerin 

tüzüklerini inceleyebilsin, 

yorumlayabilsin ve ona göre oyunu 

kullansın. Maalesef kısa zamanda bu 

olacak gibi değil. En azından şu 

yaşanılan hayal kırıklıkları bazı 

konularda gözümüzü açmalı. Türk 

milleti maalesef son yaşanan baskı ve 

dışlanma politikalarıyla kötü bir 

gündem oluşturmakta. Aşırı sağa 

kayan siyaset bunun kısa bir sürelik 

olmadığını göstermektedir. Uyum 

maskesi altında baskılar gittikçe 

artmaktadır, oysa uyumun doğru 

dürüst bir tarifi bile yapılmamaktadır. 

 

Her şeye rağmen bizler pes 

etmemeliyiz, işin kolayına kaçıp 

susmamalıyız. En azından 15 Mart 

tarihinde yapılacak olan seçimlerde 

sesimizi en gür biçimde duyurmaya 

çalışmalıyız. Mevcut düzenin 

partilerini beğenmeyenler için 

yeterince yeni alternatifler mevcut. 

Belki içlerinde bizim değerlerimize 

saygılı, bizim gibi düşünen, 

ötekileştirmeye karşı savaş açmış parti 

ve milletvekili adayları vardır. Bu 

konuda belki de 15 Mart vicdanen 

rahatça oy kullanılabilecek bir fırsattır. 

Analar ne yiğitler doğurur sözünü 

aklımızdan çıkarmayalım. 

 

Şu Türkiye seçimlerine göstermiş 

olduğumuz aşırı ilgiyi hadi gelin bu 

sefer vazgeçilmez bir parçası 

olduğumuz Hollanda’mız için 

gösterelim? Türkiye seçimleri 

sayesinde kutuplaşan milletimiz 15 

Mart’ta şöyle bir bütün olarak 

sandıklara gitse ne güzel olur ama! 

Birilerine adeta bir demokrasi şamarı 

indirebilsek. Milletvekillerinin 

oluşumunda katkı sağlasak. Dedik ya 

bu sefer seçenekler normalinden daha 

çok, hadi bu fırsatı değerlendirelim 

artık…. Hadi bu seçimler konusunda 

bir öz eleştiriden başlayalım. 

 

HTF Genel Başkanı   

Murat  Gedik  
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Avrupa Türk Konfederasyon Türk Dünyası Yılın STK Ödülünü aldı  

Ülkü Ocakları İstanbul İl 

Başkanlığınca düzenlenen "3. Türk 

Dünyası Hizmet Ödülleri" 

sahiplerini buldu. 

TurkDunyasiOdulleri.com internet 

sitesinde yapılan oylamalar 

sonuncunda ödül alacaklar 

belirlendi. 

Akademisyen, sporcu, yazar, sosyal 

medya gibi çok sayıda kategoride 

yapılan oylamada ödüle layık 

görülen adaylara Beşiktaş Mustafa 

Kemal Kültür Merkezi’nde 

gerçekleştirilen görkemli bir törenle 

plaketleri takdim edildi. 

Türk dünyasının vizyon ve 

derinliğini güçlendiren başarılı 

kişiler ile kurumları onurlandırmak, 

Türk dünyasına katkı sunan 

çalışmaları hatırlatmak ve teşvik 

etmek amacıyla yapılan Türk 

Dünyası Hizmet Ödülleri törenine 

ilgi görülmeye değerdi. 

Törende Türk Dünyası Yılın Onur 

Ödülü, MHP Genel Başkanı 

Bahçeli'ye verildi. Ödülü Bahçeli 

adına Ülkü Ocakları Genel Başkanı 

Kılavuz aldı. 

Türk Dünyası Yılın Sivil Toplum 

kuruluşu (STK) Ödülü, Avrupa Türk 

Konfederasyon’una verildi. 

Ödülü Avrupa Türk Konfederasyon 

Genel Başkanı Sayın Cemal 

Çetin aldı. 

Türk Dünyası Yılın TV Programı 

Ödülü, Önce Söz Vardı programına; 

Türk Dünyası Yılın Akademisyeni 

Ödülü, Maltepe Üniversitesi Dekan 

Vekili Ramazan Korkmaz'a; 

Türk Dünyası Yılın Proje Ödülü, 

İstanbul Ülkü Ocakları Projesi 

OCAKTABU'ya; 

Türk Dünyası Yılın Sporcusu Ödülü, 

Sevilay Konçuy Özyurt'a; 

Türk Dünyası Yılın Kültür Özel 

Ödülü, Sabri Karger'e; 

Türk Dünyası Yılın Hizmet Ödülü, 

Keisuke Vakizaka'ya; 

Türk Kültürüne Hizmet Ödülü, 

Diriliş Ertuğrul dizisine; 

Türk Dünyası Kültür Sanat Ödülü, 

Hayri Tekgöz'e; 

 

Türk Dünyası Seçici Kurul Ödülü, 

Doç. Dr. Erdal Bay'a; 

Türk Dünyası Yılın Sanatçısı Ödülü, 

Kaya Kuzucu'ya verildi. 

Türk Dünyası Vefa Ödüllerine de 

Ünal Osmanağaoğlu, Nefi Demirci, 

Prof. Dr. Emin Özbaş ve Prof. Dr. 

Gülçin Çandarlıoğlu layık görüldü. 

Yılın En Etkili Ocakları Ödüllerini ise 

Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, 

Gaziantep Ülkü Ocakları İl 

Başkanlığı, Hatay Dörtyol Ülkü 

Ocakları İlçe Başkanlığı, Şanlıurfa 

Birecik Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı 

aldı. MHP İstanbul İl Başkanı 

Mehmet Bülent Karataş'a teşekkür 

plaketi takdim edildi. 
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Gönül Sohbetleri Programları devam ediyor 

 

Danimarka’da şehitleri anma programı düzenlendi  

İskandinavya Türk Federasyon’u 

yıllık olağan faaliyetleri 

çerçevesinde, Roskilde Ocağının ev 

sahipliğinde şehitler için anma 

programı düzenledi. 

Şehitlerin aziz ruhlarına Kuran-ı 

Kerim okundu, salavatlar, dualar 

gönderildi ve sema gösterisi 

eşliğinde şiirler okundu. 

Düzenlenen programa Hollanda 

Türk Federasyon Genel Başkanı 

Murat Gedik ve Azerbaycan ve 

Türkmeneli kuruluşlarından 

temsilciler katıldılar.  

Değerli konuşmalar ve dualar ile 

dolu dolu geçen gecede Roskilde 

Ülkü Ocağı başkanı Nusrettin Arkın 

bey de kısa bir konuşma yaparak 

katılımcılara teşekkür etti. 

Hollanda Türk Federasyon 

tarafından “Gönül Sohbetleri” adı 

altında başlatılmış olan faaliyet 

programları devam ediyor. 

Teşkilatçılık, Milliyetçilik, Dinimiz 

İslam ve Türk Tarihi 

adlandırmalarıyla yapılan sohbet 

buluşmalarında özellikle gençlere 

hem bilgi aktarılıyor hem de soru 

cevap şeklinde tartışmalara yer 

veriliyor. 

Deventer, Nijmegen ve Tiel 

teşkilatlarında yapılan sohbet 

programları bu sezonluk 

tamamlanmış olmaktadır. Arnhem 

ve Enschede teşkilatlarında sohbet 

programları devam ederken, Şubat 

ayında Harderwijk ve Hengelo 

teşkilatlarında sohbet programları 

başlangıç yapacaktır. İlerleyen 

aylarda Hollanda Türk Federasyon’a 

bağlı diğer teşkilatlarda da sohbet 

programları başlatılacaktır.    

Arnhem 

Deventer 

Deventer 

Enschede 
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 Amsterdam, Rotterdam ve Enschede’de teşkilat ziyaretleri  

Amsterdam Mescid-i Aksa, Rotterdam 

Mimar Sinan ve Enschede Türk Kültür 

Derneğinde teşkilat üyeleriyle yapılan 

bilgilendirme toplantılarında Hollanda 

Türk Federasyon tarafından yapılan 

çalışmalar, teşkilatlardan beklentiler 

ve gündeme dair konular ele alındı.  

Üyelerin yoğun ilgiyle takip ettikleri 

bilgilendirme programlarında 

gündeme dair farklı konular ele 

alınırken özellikle 15 Mart 2017 

tarihinde yapılacak olan Hollanda 

Genel Seçimlerinin önemi üzerinde 

duruldu ve seçmenlere sandığa 

kesinlikle gitmeleri gerektiği 

çağrısında bulunuldu. 

Programlara katılan Hollanda Türk 

Federasyon Genel Başkanı Murat 

Gedik ve icra kurulu üyeleri Erim 

Uğurlu, Sadettin Şimşek ve Ahmet 

Çömlekçi üyeler tarafından gelen 

sorulara cevaplar verdiler.  

 

Amsterdam Mescid-i Aksa Enschede 

Rotterdam Mimar Sinan 
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Amsterdam Tükem’den 30. yıl şöleni 

Amsterdam’da 1986 yılında kurulmuş 

olan Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

Türk Kültür ve Eğitim Merkezi 

TÜKEM / Ulu Camii kuruluşunun 30. 

yılını Amsterdam Noord’da 

düzenlenen büyük bir şölen ile kutladı. 

25 Aralık akşamı düzenlenen şölene 

sanatçılar Mustafa Yıldızdoğan, Ali 

Kınık ve Gökhan Tekin renk kattılar. 

Avrupa Türk Konfederasyon Genel 

Başkanı ve MHP MYK üyesi Cemal 

Çetin, Hollanda Türk Federasyon 

Genel Başkanı Murat Gedik, 

federasyon yönetim kurulu üyeleri ve 

Hollanda Türk Federasyon’a bağlı 

teşkilatların başkan ve yöneticilerinin 

katıldığı programa yoğun katılım oldu. 

Programın açılış konuşmasını yapan 

Tükem yönetim kurulu başkanı Yusuf 

Yorulmaz katılımcıları selamlayıp 

teşkilatın bugüne gelmesinde emeği 

geçmiş olan herkese teşekkür etti. 

“Teşkilatlar İlim ve irfan yuvalarıdır. 

Teşkilatlarımız Türk İslam davasının 

temelidir. Bizler ülkü sancağımızı 

daima ileri taşımalı, davamızı bu 

vatanlarda hakkıyla temsil etmeliyiz. 

Son dönemlerde Türklüğe karşı yapılan 

savaş iyice yoğunlaşmıştır. Halep’te 

Doğu Türkistan’da meydana gelen 

insanlık dışı olaylar ve ülkemizde yer 

bulan terör olaylarını şiddetle kınıyor 

ve lanetliyorum. Şehitlerimize rahmet, 

gazilerimize acil şifalar dilerim.” 

Konuşmasından sonra Yusuf Yorulmaz 

kuruluşundan günümüze kadar 

Tükem/Ulu caminin başkanlığını 

yapmış olanlara plaket takdim ederek, 

teşekkür etti.  

Yorulmaz’ın konuşması ve Gökhan 

Tekin’in sahnesinden sonra sözü 

Hollanda Türk Federasyon Genel 

Başkanı Murat Gedik aldı. “Gök 

çadırımızdır bizim. Beş bin yıl olmuş 

çıkalı Ergenekon’dan. Avrupa’nın en 

batısındayız, Amsterdam’dayız. Al 

bayraklar bizim, Gök bayraklar bizim. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 

emaneti bizim. Tükem Ülkü Ocağı 

bizim. 30. yılımız kut olsun, kutlu 

olsun. Hak Teâlâ daim eylesin. Özü 

gülmeyenin, yüzü güler mi diyor şair. 

Her şeye rağmen, şehitlerimize 

rağmen, Doğu Türkistan’a, Halep’e 

rağmen. Dünyayı Türkçe okumayan, 

dünyayı Türkçe etüt etmeyen, 

Dünyaya Türkçe yön vermeyenlere 

rağmen. Hamd olsun buradayız, 

beraberiz, biriz. Başbuğumuzun 

emanetini hep beraber yaşatmaktayız 

Türk milleti içerisine fitne sokmak 

isteyenlere karşı Türk milliyetçileri 

olarak Hoca Ahmed Yesevi 

Hazretlerinden öğrenmiş olduğumuz o 

kaderi yaşatma mücadelesi 

içerisindeyiz. ” diye başlayan Murat 

Gedik ecdadımızı iyi anlamamız 

gerektiğine vurgu yaptı.  

Federasyon Başkanı Gedik’in 

konuşmasından sonra 2016 yılı 

içerisinde Türk Federasyon tarafından 

düzenlenen Fitre ve Zekat ve Kurban 

kampanyalarında dereceye giren 

teşkilatlara teşekkür plaketi verildi. 

2016 Fitre ve Zekat kampanyasında 

Amsterdam Tükem 1., Nijmegen Türk 

Kültür Merkezi 2. ve Amsterdam 

Mescid-i Aksa Teşkilatı 3. oldular. 

Kurban kampanyasında ise 

Amsterdam Tükem 1., Nijmegen Türk 

Kültür Merkezi 2. ve Rotterdam 

Versam 3. oldular.  

Plaket takdiminden sonra coşkulu bir 

salonda Ali Kınık sevilen türkülerini 

seslendirdi. Ali Kınık’tan sonra söz alan 

Avrupa Türk Konfederasyon Genel 

Başkanı Cemal Çetin programın 

düzenlenmesinde ve teşkilatlarımızın 

bugüne gelmesinde emeği geçen 

ülküdaşlara teşekkür ederek başladı. 

Cemal Çetin, “Türk milliyetçileri 

bugüne kadar Allah’tan başka 

kimsenin önünde eğilmedi. Türk 

milliyetçileri vatan ve millet için her 

türlü fedakarlığa katlandı. 

Bugünümüzde birlik ve beraberliğe her 

zamandan daha fazla ihtiyacımız var. 

Vatanımız tehlike altındadır. 

Milletimizin bekası sıkıntı içerisindedir. 

Türk milliyetçileri buna kaygısız 

kalamaz! Terörü bitirinceye kadar bu 

mücadelemiz devletimizin milletimizin 

yanında dimdik durarak devam 

edecektir. Kim ne derse dersin, Türk 

milletine bu vatana karşılıksız hizmet 

veren ülkücü milliyetçi hareket 

bundan sonra da aynı duygular ile 

hizmetine devam edecektir.” sözleriyle 

birlik ve beraberlik mesajı verdi. 

Programın sonunda herkesin 

heyecanla beklediği Mustafa 

Yıldızdoğan sahne aldı ve sahnesinde 

birlik ve beraberlik adına önemli 

mesajlar verdi. 
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‘Her iki ülke için elinden geleni yapacak nesli yetiştirme 

çabasındayız’ 

HOLLANDA’nın Arnhem kentinde 

yıllardır çeşitli alanlarda yürüttüğü 

faaliyetlerle haklı takdir toplayan 

Hoca Ahmed Yesevi Türk Kültür 

Merkezi’nin başkanı İbrahim Günay, 

“Her iki ülke için elinden geleni 

yapacak nesli yetiştirme çabasındayız” 

diye konuştu. 

Ülkede en geniş tabana sahip 

kuruluşlar arasında yer alan Hollanda 

Türk Federasyon’una (HTF) bağlı 

olarak 1995 yılında çalışmalara 

başladıklarını anlatan Günay, 

yürüttükleri faaliyetlere Arnhem’in 

yanı sıra civar kent ve kasabalardan 

da geniş katılımın olduğunu söyledi. 

Hedefimiz, “asimile olmadan sahip 

olunan değerleri yaşatmak ve gelecek 

kuşaklara en iyi şekilde aktarmaktır” 

diyen İbrahim Günay, “yaşadığımız 

topluma en iyi şekilde uyum 

sağlamak, toplumsal yaşamın her 

alanında aktif bir şekilde görev almak 

bir diğer önceliğimiz” ifadesini 

kullandı. 

Bu çizgi doğrultusunda yıllardır yoğun 

çaba sarf ettiklerini anlatan Günay, 

“Çalışmalarımızın toplumun tüm 

kesimleri tarafından takdir görmesi 

bizim doğru yolda olduğumuzu ortaya 

koymakta” diye konuştu. 

Çeşitli dallarda kurslar 

düzenlediklerini aktaran İbrahim 

Günay, toplumun bilgi ve becerilerini 

geliştirme konusunda çaba sarf 

ettiklerin kaydetti. 

Kentte 8 yıl önce başlattıkları Türk 

Günü yürüyüşünün yoğun ilgi 

gördüğünü belirten Günay, bu 

organizasyonla hem yetişen kuşaklara 

kimlik bilinci aşıladıklarını, hem de 

kent halkıyla bütünleşme sağlandığını 

söyledi. 

Geleceğin toplumunu oluşturacak 

gençlerin kötü alışkanlıklardan 

korunması gerektiğinin altını çizen 

İbrahim Günay, “Gençlerimize sahip 

çıkmak için var gücümüzle mücadele 

etmekteyiz. Onlar bizim yarınlarımız. 

Güzel uğraşlar içinde olabilmelerini 

sağlama çabası içindeyiz. Gençlerimiz 

eğitimlerini yarıda bırakmamalılar. Bu 

konuda biz dernek yöneticilerine 

olduğu kadar anne ve babalara da 

önemli görevler düşüyor. Gurur 

duyulacak kuşakları el ele vererek 

yetiştirmeliyiz” ifadesini kullandı. 

Kaynak: İnterajans 
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15 Mart Hollanda Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında 

teşkilatlarda programlar düzenleniyor (Nijmegen)  

Amsterdam Mescid-i Aksa’da aileli kültür gecesi düzenlendi 

Soest’ta Mehmet Emin Hoca ile dini sohbet programı  
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Den Haag’da emeklilik bilgilendirme programı düzenlendi  

Arnhem’de Türkçe dersleri 


