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2023 yılının sizin ve sevdikleriniz için sağlık, esenlik içinde geçmesini diliyor, bütün musibetlerden arınmış, barış dolu, adil bir yıl temenni ediyoruz...

Mert Ali Özekici Delft De Nieuwe Maan İlkokul Müdürü



redactie02 yayın odası

      

Yaşanan onca sıkıntı, hak gasbı ve 
adaletsizliğe karşı en ufak bir tepki yok. 

Ama herkes gidişattan şikâyetçi… “Kurtarıcı” 
bekliyoruz; gelen kurtarıcılar da bugünkünden 
daha “karartıcı” çıkıyor. “Vur ki ölem!” 
Hollanda eskiden bir danışma organı olarak 
STK’ları çok önemserdi. Özellikle siyaset 
STK’ların tavsiyelerine göre şekillenirdi. 
Bu ülkenin nimetine de külfetine de ortak 
olunurdu. Şimdi bizler hem STK’lar hem de 
yurttaşlar olarak elimizi eteğimizi çektik, her 
şeyi yasama ve yürütmeye bıraktık; onlar da 
bize nasıl bir elbise biçtilerse, onu giymek 
zorunda kaldık, kalıyoruz. STK’lar en azından 
olumsuz bir kararda, haksız bir yasada, anormal 
bir uygulamada kendilerini gösterseler, içinde 
bulunduğumuz durumdan çok daha iyi olacağız.
Hollanda’da okullarda çocuklara LGBT 
özendirmesine Wilders bile tahammül edemedi 
ve “Çocuklara dokunmayın, bırakın onlar 
çocuk kalsın, çocukluklarını yaşasın, 
ergen olunca kendi tercihini yapsın” diye 
çağrıda bulundu.
Hangi STK’mız, bu durumdan rahatsız olan 
Hollandalı STK’ları ziyaret edip, fikir ve eylem 
birliğinde bulundu?
Hangi STK’mız siyasileri ve özellikle eğitim 
bakanlığı yetkililerini mecliste ziyaret edip, 
kaygılarını ilettiler.
Suya sabuna dokunmazsak, her şeyin ve 
her yerin kirli kalacağını, “bana ne” dersek, 
istemediğimiz yanlışların bir gün bizi bulacağını 
aklımızdan çıkarmayalım.
Bizler omuzlarımıza yüklenen ağır yükleri 
taşıyacağımıza onları inandırırsak, hiç şüphe 
etmeyin, atılacak dayak da arkadan geliyor.
Buna rağmen güzellikleri de görmek mümkün. 
Rotterdam’da iki cami başkanına rastladım. 
Birinin yanında yabancı olduğu her hâlinden 
belli olan 3 kişi oturuyordu. “Kim bunlar 
başkanım?” diye sordum, aldığım cevap beni 
çok sevindirdi, umutlandırdı.
“Camilerin kapıları, sadece namaz kılmak 
ve boş boş oturmak için açılmamalıdır. 
Bunlar yersiz yurtsuz insanlar. Buraya da 
kendilerine yardımcı olacaklarını duyarak, 
inanarak gelmişler. Onlara yardımcı 
olmadan yollarsak, onların hem İslam’a 
hem Müslümanlara inancı kalmaz”
Teşekkürler başkanım. İyi ki varsınız.
Bir diğeri de, belediyenin caminin olduğu 
mahalleyi 7/24 ücretli park hâline getireceği 
haberini alınca, kapı kapı dolaşıp itiraz için imza 

toplamasıydı. İkisini de takdir ediyor, daha nice 
güzellikleri bizlere yaşatmasını diliyorum. 

İnsan ve değerleri harcama makinesiyiz 
sanki...
İnsanlar artık böyle çalışıyor. Çalan, yalan 
söyleyen, iftira eden, çamur atan, adaleti, 
liyakati öteleyeni baş tacı ediyor; bunlarla 
mücadele edenleri de -kendi partisinden, 
görüşünden, tarikat ve cemaatinden olmadığı 
için de- bir kalemde harcıyor, tüketiyor.
Sosyal medyanın kaynakları üç-beş soysuzun 
eline geçmiş, kendinden olmayan herkesi 
dinsiz, vatan haini ilan ediyor.
Geçenlerde yine bir insanımız toplum nezdinde 
“tu-kaka”, “hain” ilan edildi. Her türlü 
iftira, çamur ve karalama ile bu adam gözden 
düşürülmeye çalışıldı. Elbette başarılı oluyorlar 
da.  Ömrünü Hollanda Türk toplumunun 
gelişmesine, güçlenmesine, çıkarlarına adayan, 
onların hakları için koşuşturan biri, söylediği bir 
söz yüzünden linç edildi. Toplum olarak da zaten 
adam harcamaya hazırız. Bu gibi durumlarda 
“Hoop! Dur hele bakalım!” diyecek anlayışa 
sahip değiliz.Yeter ki elimize malzeme düşsün. 
Oysa o kişiyi arasanız, sözünün arkasındaki 
maksadı sorup öğrenseniz, haksız yere bir 
insanın günahına ve hakkına girmeyeceksiniz. 
Ben bu konuda daha itidalli, hakkaniyetli, 
adaletli davranalım istiyorum.
Rezillik, kötülük bizim içimizdeyse, önce ondan 
kurtulmamız gerekir. Biz bizden olduğu için o 
iğrençliğe sahip çıkarsak, bizim ne bir davamız 
ne bir insani görüşümüz ne de ciddiye alınacak 
bir yanımız kalmaz.
Rachel’in dediğini yapma zamanındayız. 
Yoksa bizler de onlara benzeriz ki, kimliğimizi, 
kişiliğimizi, adamlığımızı kaybederiz. Ne 
diyordu İsrail tanklarının paletleri altında 
cesurca kendini feda eden Corrie Rachel: 
“Zulüm bizdense ben bizden değilim”
Ve işte çağlara ışık tutan ölçümüz: “Sizden 
önceki milletlerin yok olmasına sebep, 
içlerinden soylu biri hırsızlık yapınca ona 
dokunmayıp, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık 
yapınca ona cezasını vermeleriydi. Allah’a 
yemin ederim ki, Muhammed’in kızı 
Fâtıma hırsızlık yapsaydı, onun da elini 
keserdim.”
Bundan dolayı bizler, dışarıdakini değil 
içimizdeki pislikleri temizleyeceğiz ki, temiz 
kalalım. “Onlar bizden” diye dokunmaksak, 
pis kalırız ve kutlu elçinin işaret buyurduğu 
“helak” olma noktasında geliriz.  
Bundan dolayı ortalığa pislik atanlara, insanlara 
yalan yanlış bilgilerle çatanlara itibar etmeyiniz. 
Onları kendi pislikleri içinde çırpınmaya terk 
edin; iflah olmayacaklarına eminseniz.
Asıl cesaret ve yüreklilik, bizden olanın etrafa 

saldığı pisliklere karşı durup, onları ifşa etmek, 
onu içimizden atmaktır. Hatta  yeniden inşa ve 
ihya etmektir.
“Sen haklısın Musa, ama karnımızı 
Firavun doyuruyor” diyenlerin çağındayız... 
Bizi esir alan bu şahsiyetsiz duruştan, ilkesiz 
görüşten biran önce kurtulmamız gerek.
Az biraz tahammül ve hoşgörü, bulunduğumuz 
yeri güzelleştirmek için yeterli. “Elbette 
kötülükler karşısında susun demiyorum, 
ama bunu ne yaptığımızı bilerek yapalım” 
diyorum.  
Cesur Yorum’larda bulunanlar da var…
Klavye kahramanlarımızın ömürleri uzun olsun. 
Bozuk ve pili bitmiş saatlerin günde iki kez 
doğruyu gösterdikleri gibi bunlar da bazen 
doğru gözlem ve tesbitlerde bulunuyorlar. 
Elbette bu, onların akıl ve beyinlerinin sağlıklı 
bir şekilde çalıştığını göstermez. Bunlardan biri 
de Cesur Yorum’larda bulunan biri. 
Siyasi bir partinin neferi olan bu zat-ı muhterem, 
Hollanda’da faaliyet(!) yürüten STK, basın, 
dernek nev’inden ne varsa onların ipliğini 
pazara çıkarmakla meşgul. Ancak bugüne kadar 
da ele avuca sığacak bir şey çıkmadı. “Paçavra” 
dediği gazeteler de oldu, “FETÖ’nün para 
bankasının reklamını yapıyor” dediği yayın 
organları da var. Bu suçlamalara muhatapları 
mutlaka gerekli cevapları vermiştir.
Ancak, 25 yıllık onurlu bir geçmiş olan, ilkeli 
duruşundan -ölümle tehdit edilmesine rağmen- 
asla taviz vermeyen, topluma mal olan gazetemiz 
için de geçenlerde çok basit, ucuz bir paylaşım 
yapmış. Biz de orada “dur” deriz. Geçen 
ay çocuklarımızın geleceğini dosya konusu 
olarak işlemiştik, hatırlarsanız ve insanlığın 
renklerini yansıtan –bize ait olmayan- iki ayrı 
çocuk fotoğrafı paylaşmıştık. Emeğe saygıdan 
dolayı da fotoğrafların yanına, aldığımız yerin 
kaynağını yazdık. Bu çok normal de bizim Cesur 
Yorum’cularımız için bu çok ciddi bir sorun. 
Zira o fotoğrafın biri, kendisinin karşı olduğu 
bir siyasi partinin medya sitesinden alınmış. 
Ondan dolayı da Doğuş, çok büyük ayıp 
etmiş, yanlış yapmış ve cezalandırılmalıymış… 
Geçin bunları kardeşim, güzel olan her şey 
insanlığın ortak malıdır. Sen o iki fotoğraftaki 
çocukların gözlerindeki umut ışığını, yüzlerine 
serpilen gülücüğü göremiyorsan ve her şeyde 
kasıt arıyorsan, merhamet duygusu yüreğinden 
alınmışsa; ben ne yapabilirim ki. Ha bir de bizi 
sürekli B. T. Sevdalısı gibi takdim etmenize de 
gerek yok. Zira bu topluma yanlış yapan kim 
varsa, Doğuş’tan nasibini almıştır. Buyurun, 
gelin 300 sayılık arşivimize bir göz atın, o 
dediğiniz kişi de, gerektiğinde en ağır şekilde 
eleştirilmiştir.  Bizim kimseyle bir çıkar, menfaat, 
beklenti ilişkimiz olmadığı için çok rahatız. 
İyi, sağlıklı, mutlu ve güzel yıllar efendim. --◄◄          

Önce içimizdeki pislikerden

zeynel@dogus.nl EDİTÖRZeynel Abidin Kılıç

Kıssadan Hisse:

Memleketin birinde padişah ferman 
buyurmuş: “Bütçede açık var, 
gelenden geçenden vergi alın?”
Salmış adamlarını, gelenden geçenden 
vergi alıyorlar.
Bakmış ki Sultan, kimseden ses 
çıkmıyor.
“Vergileri ikiye katlayın!” demiş.
Bakmış millet yine kuzu kuzu ödüyor.
“Bu sefer dörde katlayın” talimatı 
vermiş. Yine itiraz yok, herkes vergisini 
itirazsız ödüyor. İtiraz eden, kızan, tepki 
gösteren yok. 
Padişahın bu duruma fena halde canı 
sıkılmış ve yeni bir ferman buyurmuş: 
“Vergileri 10 katına çıkarın, üstüne 
bir de herkesi dövün” buyurmuş.
Uygulama başlamış, hem 10 kat vergi 
alıyorlarmış hem de veriyorlarmış 
sopayı. Ertesi sabah yine kimseden 
tık yok. Ne itiraz, ne isyan eden var; 
padişah inanamıyor, çıldıracak.
Toplamış ahaliyi ve  “Ey ahali, sizden 
fahiş vergi alıyorum. Üstelik üstüne 
dayak yiyorsunuz. Benim bile kanıma 
dokundu. Yok mu itirazı olan?”
Kalabalığın içinden bir kişi el kaldırır ve 
ezile büzüle, cılız bir sesle şöyle itirazda 
bulunur:
“Padişahım sopa sırasında uzun 
kuyruklar oluşuyor. Çok bekliyoruz. 
Sopalı memur sayısını arttırsanız
olmaz mı?”
Bizim de ahvalimiz bu yöne doğru 
evrildi, haberiniz olsun.

“Sizden önceki milletlerin yok olmasına sebep, içlerinden soylu biri hırsızlık yapınca ona dokunmayıp, zayıf ve kimsesiz biri hırsızlık yapınca ona cezasını vermeleriydi. Allah’a yemin ederim ki, 
Muhammed’in kızı Fâtıma hırsızlık yapsaydı, onun da elini keserdim.” (Hadis-i Şerif Meâli)
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B ir kaç haftadır Hollanda’nın 
Surinam’daki kölelik sicilinden 
dolayı özür dilemesi gündemde. 
Önce, Hukukun Korunması 

Bakanı (Minister van Rechtsbescherming) 
ve kendisi de Surinamlı olan Franc 
Weerwind’in gönderileceği açıklandı. Hem 
Surinam hükümeti hem de Stichting Eer en 
Herstelbetalingen Slachtoffers van Slavernij 
in Suriname, buradaki mantıksızlığı farklı 
farklı örneklerle dile getirdiler. Yani Hollanda 
olarak Surinam Cumhurbaşkanına özür için 
devlet seviyesinde birini göndereceksiniz, 
sonra da kendisi de Surinamlı olan bir kabine 
üyesini seçeceksiniz. Bana sorarsanız burada 
başka bir şey yatıyor. Örneğin ABD’ye ya da 
başka ‘hatırı sayılır’ (bu kavramı özellikle 
seçiyorum) bir ülke ile bu konu yürütülseydi 
herhalde 10 tane danışmana sorulur, yani kılı 
kırk yararlardı. Yani sizin hatırınız sayılmıyor. 
Doğal olarak Surinam da aynen “Bu işler 
böyle olmaz, aceleye getirilmez. Yukarıda 
bahsettiğimiz vakıf ise özürün Kral 
Willem Alexander tarafından dilenmesi 
gerektiğini söylediler.”

Özür meselesinin temelinde hem ülkenin onuru 
hem de ekonomik boyutu var. Oysa Hollanda 
Başbakanı bakın ne açıklama yaptı: “Er is 
geen sprake van dat Nederland jaren 
later alsnog miljarden gaat uitgeven om 
aan achterstallige salarissen te voldoen 
aan nazaten van mensen die tijdens het 
Nederlandse koloniale bewind tot slaaf 
zijn gemaakt.” 
“Türkçesi, ‘bizden bir kuruş çalışmaz, 

sadece kuru bir özür dileriz.”  Bakalım 
Surinamlılar önümüzdeki en az 50 yıl içerisinde 
ne yapacaklar. Neden 50 yıl, çünkü Hollanda 
1863 yılında Batı Endonezya’da, Surinam’da 
ise 1860’dan itibaren 10 yıl boyunca tedricen 
kaldıracağını (transitie periode) ilan etmiş. Yani 
bu pilav daha çok su kaldırır. 

Peki bizde ne olmuş? Sansaryan Han’ın 
hikâyesi.
Ermenilere ait olan bina 1915 yılından 
sonra kamulaştırılmış. Bir süre de Emniyet 
Müdürlüğü olarak kullanılan, hatta meşhur 
isimlerin içeri alındığı, işkence edildiği bir bina 
olmuş. Sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü binayı, 
restore edilmesi şartıyla bir habere göre 20 yıl, 
başka habere göre 34 yıllığına kiralıyor. Ermeni 
Patrikliği yıllar içinde geri alma talebinde 
bulunsa da alamamış ve 2019 yılında Anayasa 
Mahkemesine başvuruyor. 14 Aralık 2022 
tarihinde Mahkeme Patriklik lehine hüküm 
veriyor. Aradan 108 yıl geçmiş. Adalet ya da 
değil, ama sonuçta adalet çok geç geliyor, hem 
de ne çok. Biz de Hollanda’da yaşayan azınlık 
olduğumuz için ister istemez dikkatimi çekiyor. 
Bizim de üyelerimizden, yardımseverlerden 
topladıklarımızla aldığımız bu binaların 
despotça elinizden alınsa ne kadar hazin 
olurdu değil mi? Adalet kimin yaptığına değil 
fiile bakar. Pratik hayat böyle mi, değil işte.

Savaşlar ve Savaş Ekonomisi
Rusya-Ukrayna (kim başlattıysa önce o ülkenin 
adının yazılır) savaşı 24 Şubat’ta 1 yılına 
girecek. Irak-İran arasındaki savaş 7 yıl, 11 ay, 
Rusya-Afganistan ise 9 yıl, 1 ay sürmüş. Tarihî 
bu tecrübelere bakarak bu savaş için de aşağı 
yukarı 7-8 yıl süreceğini tahmin edecek olursak 
enerji ve enflasyon açısından yaşadığımız 
bu kötü günler daha uzun yıllar sürecek gibi. 
Hatta bazı ekonomistlere göre durum çok 
daha kötü olacak. Belki bu ekonomik krizi 
geçmiştekilerden ayıran en ciddi fark bazı
işyerlerinin kapanmasına rağmen işgücü 

açığından dolayı iş bulanların sayısı işten 
çıkarılanlardan daha fazla ve her tarafta iş 
gücü açığı yaşanıyor. Bu da enflasyonun aşağı 
inmesini zorlaştırıyor diyor ekonomistler.
Fosil yakıtların pahalanması alternatif olarak 
güneş panelleri talebinde patlamaya yol açtı ve 
Hollanda bu konuda başı çekiyor. Öte yandan 
Türkiye-Azerbaycan ve Türkmenistan’daki 
doğal gaz keşifleri bu ülkeler arasındaki 
işbirliğini hızlandırdı. Aslında bu demektir ki,  
bundan bir kaç yıl sonra bu 3 ülkeden gelecek 
doğal  gaz arzı fiyatları inşallah düşürebilecek 
ve umarız ki her şey savaş öncesindeki 
fiyatlara dönsün. Ama bunun için bir kaç yıl 
lazım. Asgari ücrete ise yılbaşı itibariyle %10 
zam gelecek. Bu da aşağı yukarı 150 euroya 
tekabül ediyor. Oysa hem gıda hem de yakıt 
giderleri bu rakamın 3 katı üstünde. Allah 
herkesin yardımcısı olsun.

Katar Dünya Kupası
Yani Batı Dünyası açıkçası Katar’ı gözlerden 
düşürmek, eleştirmek, küçük düşürmek 
için ellerinden geleni yaptılar. Açıkçası 
Katar’ın harcadığı paralar göz önünde 
bulundurunca, sadece pozitif bir imaj için 
elde edilen imajın hiç de büyütülecek bir şey 
olduğunu düşünmüyorum. Üstelik Katar’ın 
AB Parlamentosu’nda pozitif imaj oluşturmak 
için rüşvet verdiği iddiaları da gündeme geldi. 
Bir Volkskrant yazarı hayıflanarak, keşke bu 
şampiyona bittikten sonra gündeme gelseydi 
diye ne kadar üzüldüğünü bir görseniz.
Neyse kendi adıma, bir açıdan zevkli 
bir şampiyona izledim. Çünkü Türkiye 
olmadığından, kazandık, kaybettik, ah vah, 
sıkıntısı çekmeden rahat rahat izledim. Öte 
yandan bu heyecanı yaşamak da çok güzel 
olurdu, itiraf etmeliyim. İnşallah bir dahaki 
turnuvaya, ama Dünya Kupası’na katılmak 
nasib olur. Ha oynamayı daha çok seviyorum 
ve Allah nasib ettiği müddetçe haftada 1 akşam 
oynamaya devam inşallah. Siz siz olun sporu, 
en azından yürümeyi elden bırakmayın. ---◄◄

Özür meselesinin temelinde 
hem ülkenin onuru hem de 
ekonomik boyutu var. Oysa 
Hollanda Başbakanı bakın ne 
açıklama yaptı: “Er is geen 
sprake van dat Nederland 
jaren later alsnog miljarden 
gaat uitgeven om aan 
achterstallige salarissen 
te voldoen aan nazaten 
van mensen die tijdens 
het Nederlandse koloniale 
bewind tot slaaf zijn 
gemaakt.” 
“Türkçesi, ‘bizden bir kuruş 
çalışmaz, sadece kuru bir 
özür dileriz.” 
Bakalım Surinamlılar 
önümüzdeki en az 50 yıl 
içerisinde ne yapacaklar.

 NASIL BİR
ADALET

 ergunmadak@hotmail.com ANALİZ Ergün Madak

Geç Gelen Adalet
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2022 FIFA Dünya Kupası’nı, 
normal süresi 2-2, uzatma 

bölümü 3-3 sona eren finalde, 
Fransa’yı penaltı atışlarıyla 

yenen Arjantin kazandı.

DÜNYA KUPASI’NI ARJANTİN KAZANDI
Kimliği belirsiz kişiler Rijswijk’teki Van Benthemlaan’a “Rutte Oyun Bitti” 
yazılı büyük bir pankart astı. 18 Aralık tarihinde A4 otoyolunda Mark Rutte’ye 
karşı büyük eylem pankartı asılıydı: “Oyun bitti!”  Rijswijk yakınlarındaki A4 
üzerindeki eski bir ofis binasına Başbakan Mark Rutte’ye yönelik bir metnin 
bulunduğu büyük bir pankart asıldı. Binanın tepesinde ‘Rutte = Game Over/

Oyun Bitti’ yazılı ters çevrilmiş büyük bir bayrak vardı. 

RUTTE, GAME OVER/OYUN BİTTİ!









opinie04 görüş
maandblad/aylık gazete  doğuş

                                                                 nr. 289 Aralık/December 2022   

Yeni yılınızı kutluyor, saglık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...

D ünyaca “özgürlük ülkesi” diye 
bilinen Hollanda acaba gerçek 
anlamda özgürlük ülkesi mi, bunu 
hiç kendimize sorduk mu?

Geçenlerde, çocuğumun okulunda yaşadığım 
son derece önemli ve hepimizi alâkadar eden 
bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Anladım ki bu konu ve benzeri konularda 
ne kadarda saçma sapan kanun ve kurallara 
sahip bir ülkede yaşıyoruz. “Özgürsün, bu 
ülkede hakkını her zaman arayabilirsin”, 
dedikleri her noktada asıl işin içine 
girildiğinde haklarının ne kadar da sınırlı 
olduğu ve aslında nerdeyse hiçbir hakkının 
olmadığı gerçeği ile yüz yüze geliyorsun 
birçok alanda. “Religie” dedikleri “din, 
kültür” ve daha da doğrusu doğaya aykırı 
ve doğru olmayan, her yanlış şeye, ağırlık, 
verilip dikkat çekmeye çalışılan, ve sadece 
orda özgürlüğü özgürce bırakan bir ülkede 
yaşıyoruz aslında kanaatimce.

8. gruba gitmekte olan bir kızım var, dikkatimi 
çeken bir durum söz konusu oldu. Sınıfında 
3-4 haftadır aynı konu üzerinde duruluyor. 
Şuan çok fazla gündemde tutulan iki konu 
var. 
Birincisi iklim değişikliği, ikincisi ise 
eşcinsellik. İklim değişikliği konusunu 
ön planda tutarak işlerken, sinsice, iklim 
konusunun gölgesinde, dikkati eşcinselliğe 
çekmeye çalışıyorlar ve sürekli gündeme 
getiriyorlar. Böylelikle çocukların akıl ve 
zihinlerinin kurcalanmasına, karışmasına 
sebep oluyorlar. Bilinen o ki, güzel ve kötü 
alışkanlıklar bazen görerek, bazen duyarak, 

bazen hissederek, bazen de yaşayarak 
elde edilir. Daha, henüz fiziken ve aklen, 
kendilerini ve sınırlarını keşfetmemiş bu 
yaştaki çocukların, zihinlerini kurcalayarak, 
bu dönem içerisinde eşcinselliğe bir özenti, bir 
merak uyandırmaya çalışıyorlar bence, hem 
de bazı aktiviteleri bahane ederek.
Kızımın okulunda ve tahmin ediyorum ki 
birçok belediyede, bir kaç hafta öncesi, bir 
kahvaltı etkinliği oldu 8. gruplara. Kahvaltı 
esnasında çocuklarla sohbette respect/saygı 
adlı konu ele alındı ve üzerinde duruldu ve 
sonrasında sohbet yine eşcinselliğe taşındı.
Ve yine sekizinci grup sınavının birinde sınav 
kâğıdının çalışmak üzere eve gönderilmesinde 
dikkatimi çeken bir şey oldu. Kâğıdın ön 
tarafında iklim değişikliği konusu işlenmiş ve 
arka kısmında ise konu yine eşcinsellik, şuan 
ki ismiyle LGBTH. Ve sınav kağıdında aynen 
şöyle bir metin yazıyordu: “Bir üremenin 
gerçekleşmesi için gelecekte belki 
erkeklere ihtiyaç duymayacağız çünkü 
bebekler klonlanabilecek”.
Ve bu metinlerin yanında iki erkeğin öpüştüğü 
bir fotoğraf vardı. 
“Çocuklarımız okulda neler yapıyor, 
nasıl gidiyor geliyor, neler işleniyor 
okullarda, hangi konular üzerinde 
duruluyor” diye bizler üzerinde duruyor 
muyuz acaba bir ebeveyn olarak, hiç takipçisi 
oluyor muyuz çocuklarımızın? 

Bu yaş grubundaki bir çocuğun henüz kendi 
kişiliği bile yerine oturmamışken, daha 
kendini bile keşfedememişken ki, adı üstünde 
“ÇOCUK” olan bu çocuklarımızın akıllarının 

zihinlerinin bu tür konulara empoze edilerek, 
sinsice bu konular içerisine sürüklenmelerine 
tepkisiz kalmak ne kadar doğru ne kadar 
yanlış bir düşünelim derim. 

Burada, bu çocuklar psikolojik olarak bu ağır 
konuları kaldırabilir mi, sindirebilir mi diye bir 
test araştırma yapılmadan empoze edilmeye 
çalışılan konular, asıl konunun kendisinden 
daha çok büyük bir sorun bence. 
Sadece eşcinsellikte değil sorun, iklim 
konusu değişikliği bu kadar ayrıntılarla 
işlenerek, korku ve endişe üretip “her 
zaman yarınlarımızın geleceği diye 
baktığımız, gördüğümüz, söz ettiğimiz o 
çocuklarımızın hayallerinin, ümitlerinin, 
yarına geleceğe ümitvarol bakışlarının 
yıkımına sebep olacağı düşüncesine 
sebebiyet vermez mi?” diye düşünüyorum 
şahsen.

Bazı araştırmalarım sonucunda, anladım 
ki, bazı okullar yeni bir sistemle çalışmaya 
başlamış ve bu kurum, dersleri paket hâlinde 
okullara sunmakta ve okullar da bu paket 
hâlindeki hazır konuları öğrencilerle psikolojik 
boyutunu dikkate almadan, ölçmeden, 
çocuklar yaşı gereğince kaldırılabilir mi 
kaldıramazlar mı sorusunu eksi ve artılarıyla 
araştırmadan işleme alıyor.
Madem özgür bir ülkede yaşıyoruz, herkes 
istediği gibi yaşasın ve olsun, bu bugüne 
kadar sorun olmadı da zaten, sorun 
oluyormuşçasına gösterip, empoze etmeye 
ve çocuklara seçim bırakmadan önüne tek 
seçenekmiş gibi sunularak bizim tasvip 

etmediğimiz bu problemi normalleştirerek 
hayatta var olması gereken doğru bir şey gibi 
gösterme tehlikesi içerisindeyiz. 
Korona ile başlatılan, kendilerinin evirip 
çevireceği sözde yeni düzen bir dünya kurma 
hedefinde olan, bazı büyük kafaların insan 
neslini tüketme ve yeni tekniklerle kendilerine 
oyuncak/alet etme hevesinde yeni arayışlar 
içine girdikleri gerçeğini de görmemek artık 
mümkün değil bu zamanda.

Asıl öğrenimin temel eğitimle evde, ve 
eğitimin ise, okulda olduğuna inandığım 
düşüncemden yola çıkarak, bir çocuğun 
öğrenim ve eğitiminden hüküm ve yükümlü 
olan, herkese, insanlık adına çağrı yapıyorum. 
Çocuklarınızla ilgili alakalı olun, her daim 
ayık ve takipçisi olun, doğru ve asıl olanı 
benimsemeleri için onlara yardımcı ve rehber 
olun şefkat ve sevginizi asla esirgemeyin. 
Doğru bulmadığınız ya da tuhaf gelen 
herhangi bir konu durumunda mutlaka gerekli 
eğitim ve yönetim kurumlarıyla irtibata 
geçerek tepkinizi belirtin derim. 
Hoşça kalın, sağlıkla kalın.                  ---◄◄

dogus@dogus.nlSafiye Özbay Gülnar                SORUNLARIMIZ

ÖZGÜRLÜK ÜLKESİNDE HAPSEDİLEN “ÖZGÜRLÜK”
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Oz&Er FOOD B.V.
Rooseveltstraat 39

2321 BL  Leiden

E-mail  info@ozener.com
Tel.  +31(0)71 - 589 09 99
Fax  +31(0)71 - 589 20 26

www.ozener.com

    

       Hakkımızda... 
Tur-Ned International Trading BV firması 1992 yılında kurulmuş, 27 yıldan beri etnik piyasada 

kuru gıda grubu ürünlerde Türkiye’nin ve Dünyanın kaliteli markaların marketlere tedariğini yapmaktadır. 
Bünyemizde yaklaşık 60’a yakın kaliteli marka ürünleri bulunmaktadır. 

Türkiye’nin önde gelen, 

AKFA,  ALTINDAMLA,  BAKAN,  BAŞHAN,  ÇAYKUR,  COLOMBO  ÇAYLARI,  ECE,  HAZAL,  
MARMARA BİRLİK  ZEYTİNLERİ,  NUHUN  ANKARA  MAKARNASI,  ÖNCÜ,  ORKİDE  ve  TUKAŞ 

gibi kalitede öncü markaları Rotterdam toptancı hâlinde 1500 m2’lik satış mağazasında ve günlük dağıtım 
ağıyla müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Haftanın 5 günü (Pazartesi-Cuma) Hollanda’nın tüm 

bölgelerine servisle ürünlerimizi ulaştırmaktayız. İş ortaklarımızın taleplerini yerine getirebilmek ve 
tüketicinin kaliteli ürünlerle bulaşmasını sağlamak için yönetim, pazarlama ve servisteki ekibimizle 

en iyi tedarikçi olabilme prensibiyle çalışmaktayız.

Groothandelsmarkt 69-78
3044 HC Rotterdam 

info@tur-ned.nl 
 www.tur-ned.nl 

+31(0)10 43  78 812  
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K ısaca tanıyabilir miyiz?
Benim ismim Mert Ali Özekici. 31 
yaşındayım. Tıbbi Mühendislik 
eğitimimi tamamladım. Ardından 

öğretmenlik ve müdürlük eğitimimi 
tamamladım. İlahiyat eğitiminin de aldım. 
Bu görevimden önce El Furkan İlkokulu’nda 
öğretmenlik yaptım. Delft’te bu sezon faaliyete 
geçen ve İslamicshe College Vakfı altında 
hizmet veren De Nieuwe Maan adlı ilkokulun 
müdürlüğünü yapıyorum. Şimdilik 55 kişilik 
mevcutla, grup 1 ile 4 arası sınıflarımız var. Bu 
durum binamızla alakalı. İnşallah önümüzdeki 
yıllarda okulumuz daha da büyüyecek ihtiyaca 
cevap verecek hâle gelecek. Evli, iki kız evladı 
sahibiyim.

Okulla ilgili biraz bilgi verir misiniz?
Bu sene eğitim faaliyetine başladı. Bizim 
vakfın altında El Furkan ve Ababil adında iki  
okulumuz daha mevcut. Allah’ın izniyle de 
Maassluis, Vlaardingen ve Schiedam’da ilk, 
ortaokul-lise okulları projemiz var. Rabbim 
nasip ederse okulumuza yakın bir yerde 
ve zamanda bu okullarımızın da faaliyete 
geçmesini ümit ediyoruz.

Velilerin okullar hakkında çok ciddi 
şikâyetleri var. Çocukların okul seçimi 
noktasında nelere dikkat edilmesi lazım? 
Herhangi bir okula kaydını yaptırmak 
doğru mudur?
Tabii İlkokulu seçerken veliler genellikle “ne 
kadar yakın olursa o kadar iyi” diye bir 
seçim yapıyorlar. İlkokul temeldir. Yani İslami 
ilimlerde de böyledir. Yani çocuklarımızı 
ettiğimizde bu ilkokul dönemi; hele hele bu 
sıfırla 6 yaş arası 6 ile 12 yaş arası çok önemlidir. 
Bundan dolayıdır ki ben, velilerin eğitim 
konusunda çok kaliteli okulları aramalarını, 
yani sırf yakın olduğu için değil lakin kalitenin 
önde olduğu, ön planda tutulduğu ve kalitenin 
bir değer çerçevesi içinde sunulduğu bir okul 
aramalarını tavsiye ederim.
Onun yanı sıra da bir  de kendi kimliğimiz 
var, bizler mü’miniz.. Bu kimliklere de önem 
vermemiz gerekiyor. O önem çerçevesi 
içerisinde veli bir Müslümansa, İslami bir 
ilkokulu seçmesi en tabii hakkıdır. Okullarımız 
bugüne kadar geçirdikleri süre içinde hep 
kaliteyi ve İslami kimliği ön planda tutmuş, 
kendini Hollanda kamuoyuna ispatlanmıştır. 
Buradan da bir çağrı yaparak, Delft bölgesinde 
ikamet eden aileleri okulumuzla ve bizimle 
tanışmaları için davet ediyorum. Gelin, kaliteyi 
görün ve çocuklarınızı ona göre yönlendirin.
Çocukları yönlendirmede velilerin ne gibi 
görevleri bulunmakta?

Eğitim okulda, ana sınıfında başlamıyor, evde 
başlıyor… Ebeveynler, çocuklarını okul öncesi 
okullara da yolluyorlar ama unutmamamız 
gereken bir şey var: O da eğitimin evde 
başladığı gerçeğidir. Bu yüzden ailelerin evin 
içindeki eğitime çok önem vermeleri gerekiyor. 
Çünkü bu bilimsel de kanıtlanmış bir şeydir. 
Eğitim ile ilgilenen  velilerin çocukları çok 
daha başarılı oluyor, daha yüksek notlar 
alabiliyorlar. Ev içi eğitime önem vermeliyiz. 
“Okul onu halleder” gibi yanlış bir düşünce 
ve duruşumuz var. Bundan kurtulmamız lazım.

Evde eğitimi nasıl yapabiliriz?
Mesela bir aile olarak sadece topluca 
televizyon izlemek yerine, yarım saat, bir 
saatlik bir zaman dilimini günlük kitap okuma 
seanslarına ayırabiliriz. Bu şekilde hem onlara 
okuma alışkanlığı, sevgisi kazandırmış, teşvik 
etmiş hem de zaten yaşıtları olan Hollandalı 
çocukların çok altında olan kelime hacmini 
artırmış oluruz. Kelime azlığı çocuklarımızın 
başarısını engelliyor ve yaşıtlarından 1-0 
geride başlıyor. Evde konuşulan Türkçe dili 
de bu geriliğin sebeplerinden olabilir ancak, 
iyi bir aile içi eğitimle bu sorun çözülebilir. 
Çocuklarımızın hem ana diline hem de 
Hollandacaya hâkim olmaları için, ev içindeki 
eğitim programlarına özen göstermeli ve ısrarla 
sürdürmeliyiz. Bu yolla da çoğunuzun kabiliyet 
ve kapasitesini bizzat görmüş, test etmiş 
oluyorsunuz zaten. 

Velilerin korkulu rüyası, çocukların 
kabusu hâline gelen Cito-toets uygulaması 
hakkında neler tavsiye edersiniz?
Bu sınav grup 8 için yapılmakta. Şimdi 
adı da formatı da değişti. Doorstroomtoets 
adıyla yürütülen bu sınavlara aslında grup 
8 öğrencilerinin sorunu diye bakmayalım. 
Aslında olay grup 1’de başlıyor. Öğretmenleri 
birinci sınıftan itibaren öğrencisinde bir takım 
şeyler görüyor. Bu durum grup 8’e kadar 
devam ediyor. Eğer veli bu gidişattan haberdar 
ve öğretmenlerle sürekli iletişim hâlinde ise, 
çocuğun geleceği çok daha sağlıklı bir şekilde 
yürüyor. Veli çocuğunun derslerindeki gidişatı 
bilmek ve ona göre plan yapmak, yöntem 
geliştirmek zorunda. Dili nasıl, matematik, 
fizik, kimya kabiliyeti ne ölçüde? Edebiyat ve 
sanatla ilişkisi nedir? Çocuğumun aldığı notlar 
nedir? Bunlar bilinirse, o sınavdan korkmaya, 
tedirgin olmaya gerek yok. Zaten 8 yıllık eğitim 
hayatında öğrencilerimiz bu tür sınavlara 
sık sık tabi tutuluyorlar. Sadece Cito-toets’a 
odaklanmak çözüm değil, o aşamaya gelen 
süreci, öğrenci ve veli çok iyi değerlendirmelidir. 
Bu sınavlardan da korkmaya, kaygı duymaya 

gerek yok, zira her şey onunla başlayıp, onunla 
bitmiyor. Çocuğun önünde daha koskoca bir 
eğitim ve öğretim yılı var. 
Veli-eğitimci arasındaki sıkı işbirliği ve diyalog 
öğrencinin geleceğini önemli şekilde belirliyor. 
Bu işbirliği ile çocuğumuzun geleceğini 
belirler onu kabiliyet ve bilgisi doğrultusunda 
yönlendiririz. Karneler bile çocuğumuzun 
kabiliyeti ve sorunları hakkında bizlere önemli 
ipuçları vermekte, biz onları doğru okumalıyız.
Veliler çocuğunun grup 1 ile grup 8 arasındaki 
eğitim yolculuğunu iyi takip etmişlerse, 
karşılaştıkları hiçbir durum onlar için sürpriz 
olmaz. Zira o başarı ya da başarısızlığın altında 
velinin imzası vardır.

Ne yapacağını bilmeyen öğrenciler 
konusunda nasıl bir yol izlenmeli?
Ne yapacağını bilmeyen veya hangi tarafa 
doğru yönelmesi bilmeyen öğrenciler de 
kesinlikle oluyor. Bu sonradan da gelişebiliyor. 
Lakin ilkokul temeldir. Yani temel atıyoruz. 
Bu, bütün okuduğumuz derslerin hepsinde bir 
temel oluşturur. İlkokuldan sonra yönlendirme 
daha çok ilk iki senedir. Bu durumu en iyi 
gören öğretmenidir. Veli eğer öğretmeniyle 
çocuğunun kabiliyeti, hangi derslerde başarılı 
olduğu hususunda sürekli bilgi alışverişinde 
bulunursa, sanıyorum doğru bir yol bulunmuş 
olur. Çocuğun ilkokuldan sonra önüne çıkacak 
olan yollar var. Mavo, Havo, Vwo ve diğerleri… 
Bu yollara çıkacak olan çocuğunuzu onun 
kabiliyeti ve becerisi üzerine donanımlı hâle 
getirirseniz, gerisinden korkmayın.   
Kendimden örnek vermek isterim: Mesela 
ben hayatım boyunca annemle babamla 
görüştüğümde her defasında “tıp alanı ile 
ilgili bir şey yapmak istiyorum” derdim. 
Onlar benim bu düşüncemin hep arkasında 
oldular. Ben bazen bu alanda yetersiz kalsam 
da bana hep güvendi ve destek oldular. Dişçi 
olmak istedim, olmadı. Hastane Bilimiyle 
alakalı bir bölümü bitirerek mühendis oldum. 
Sonra ilahiyat içime işledi, o alanda ihtisas 
yaptım. Daha sonra da öğretmenlik alanında 
bir eğitim hayatım oldu. her zaman kendi 
kabiliyetim ve isteklerim doğrultusunda 
hareket ettim ve başarı da kendiliğinden 
geldi. Sonra da böyle sorumluluk ve kutsal 
bir görev ile görevlendirildim. Bunu şunun 
için anlattım: Çocuklarınızı dinleyin, onların 
eğitim hayatlarındaki tercihlerine saygı duyun 
ve sonuna kadar yanlarında olun, destekleyin. 
Doğru yönlendirme, destek ve motivasyon 
eğitimdeki başarının yarısıdır. 

Son olarak söylemek, eklemek istediğiniz 
bir şey var mı?

Veli ve öğrencilerin, her şeyin Cito ekseninde 
dönmediğini bilmeleri gerek. Zaten her yıl 
ilkokullarda iki tane bu maksatla sınavlar 
yapılıyor. Buradan da zaten belli veriler ve 
sonuçlar çıkıyor. Cito sınavları için de çocuğa 
baskı uygulamadan, onu anlamaya çalışarak 
birlikte hazırlanmalı. Önemli bir sınav ancak 
çok büyük ağırlıklar yüklenmemeli. Veliler şunu 
bilmeli ve unutmamalıdır ki, çocuğunun grup 
6’dan sonra aldığı bütün notlar ve seviyeler 
göz önünde tutulmaktadır. Ebeveynlerin 
bazılarının “biz çocuğumuz okula verdik, 
eğitimini artık okul üstlendi” diye yanlış 
bir yaklaşımı var. Evde eğitim, bizlerin olmazsa 
olmazımızdır. Bugünden itibaren, kapatın 
televizyonları, tabletleri, açın kitapları ve 
okuyun, okutun, evlerimiz biraz nefes alsın. 
Biz Müslümanız, her şeyden sorumluyuz. 
Evlatlarımızın geleceğinden daha çok 
sorumluyuz. Çok sevdiğim ve Peygamberimize 
atfedilen “Ana okulları yokken, analar 
okullar yaptılar” diye bir söz vardır. Bu 
sözden kasıt aslında, eğitimin evde başladığıdır. 
Bundan dolayı da ebeveynlere, özellikle 
annelere büyük görevler düşüyor. Çocuk 
evde ders çalışıyor, baba evde yok. Çocuğun 
motivasyona ihtiyacı var. Baba ya da anne o 
dersten anlamasa bile onun yanında olması 
çok değerlidir. Lütfen bir deneyin, bu durumun 
size, hanenize ve çocuğunuzun başarısına 
olumlu yönde yansımasına şahitlik edin. Eğitim 
hayatı zor, çocuk tek başına bu yükü taşımakta 
zorlanır. Aile olarak onun yüküne omuz 
verirseniz her şey kolay hâle gelir, ve başarı 
kaçınılmaz olur. Elbette derslerinde başarılı 
olması önemli, ancak çocuğun, kimlik, kişilik, 
ahlâk ve maneviyat değerleriyle de yetişmesi 
çok önemli. Okullarımızın hem kaliteli bir 
eğitime hem de bu değerlere önem verdiğinin 
bilinmesini isterim.        
        Zeynel Abidin ---◄◄   

Mert Ali Özekici:

“İLKOKUL TEMELDİR ANCAK, EĞİTİM EVDE BAŞLAR”
Biz Müslümanız, her şeyden sorumluyuz. Evlatlarımızın geleceğinden daha çok sorumluyuz. Çok sevdiğim ve Peygamberimize 
atfedilen “Ana okulları yokken, analar okullar yaptılar” bir söz vardır. Bu sözden kasıt aslında, eğitimin evde başladığıdır.”

Eğitim hayatının yükünü yalnız başına omuzlayan talebelerimizin, son sınıfta seviye belirleme sınavı olan eski adıyla Cito-toets/Doorstroomtoets dönemi yaklaşırken, meseleyi 
bir eğitimci gözüyle masaya yatıralım istedik. Delft De Nieuwe Maan adlı İlkokul Müdürü Mert Ali Özekici ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İstifade edeceğinizi umuyoruz.

Mert Ali Özekici 
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H ollanda Diyanet Vakfı Gençlik Kollarının Rijnmond 
bölgesinde düzenlemiş olduğu sabah namazı 
programında yüzlerce genç bir araya geldi.
HDV Rotterdam Mevlânâ Camii’nde gerçekleştirdiği 

sabah namazı programında 800’ü aşkın genç bir araya geldi. 
Gençlerin okuduğu Kur’ân-ı Kerîm ile başlayan programda 
HDV Başkanı Muhlis Koç ve Lahey Din Hizmetleri Müşaviri 
Prof. Dr. Haluk Songur da birer konuşma yaptılar. Yapılan 
kısa konuşmalarda, yüzlerce gencin istediği zaman “Namaz 
uykudan hayırlıdır.” mesajına uyabileceğini ve Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) üzerinde çokça durduğu cemaatle 
namazı da teşvik edebileceğini bu programla birlikte görmüş 
olduklarını ifade ettiler.
HDV Gençlik Kolları’nın düzenlemiş olduğu cemaatle sabah 
namazı programları yoğun ilgi görüyor. Bu programlardaki 
amaç, gençleri  özellikle cemaatle sabah namazının önemi 
konusunda bilinçlendirmek, gençleri birlik beraberlik 
hususunda motive etmek ve bir araya gelip, kaynaşmalarını 
sağlamak.
HDV Gençlik Güney Hollanda Bölge Başkanı Burak Doğan, 
proje ilgili yaptığı açıklamada, 800’ü aşkın gencin sabah 
namazında bir araya geldiğini kaydetti.

“Namaz uykudan hayırlıdır”

800 GENÇ SABAH NAMAZINDA BULUŞTU

Prof. Dr. Haluk Songur:

A vrupa’daki İslami Kuruluş ve 
cemaatler, namaz takvimi konusunda 
yaşanan farklılıkları gidermek ve 
birlikte hareket etmek üzere belli 

prensiplerde ittifak ederek namaz vakitlerindeki 
farklılıkları ortadan kaldırmaya muvaffak 
oldular. 
Diyanet İşleri Başkanlığımız Din İşler Yüksek 
Kurulu koordinesinde Kameri ayların 
tespitindeki farklılıkları ittifakla çözen ve 
Avrupa’da farklı günlerde oruca başlamayı 
ve Bayram yapmayı ortadan kaldıran İslami 
Cemaatler, bu kez namaz vakitlerindeki 
özellikle yatsı ve imsak vakitlerinde yaşanan 
farklılıkları gidermek üzere 7 yıldır devam eden 
çalışmaları sonuçlandırdılar. 
Bu çalışmalar sonucunda 2023 yılı Ocak 
ayından itibaren üzerinde ittifak sağlanan 
fıkhi prensipler doğrultusunda hazırlanan 
namaz vakitlerini içeren yeni takvimler 
basılarak Avrupa’da yaşayan Müslümanlara 

Teşkilat içi eğitimi, UID Hollanda Bölge Teşkilatlanma Başkanı 
Hakan Geçol ve UID Hollanda Bölge AR&GE ve Eğitim Baş-

kanı Figen Arslan tarafından verildi...
Eğitimin açılış konuşmasını, UID Hollanda Başkanı Hasan Tek-
ten’in yurtdışında olması nedeniyle vekili UID Hollanda Bölge 
Sekreteri Tekin Ateş yaptı.
UID Bölge, Şube Kadın Kolları ve UID Bölge, Şube Gençlik Kol-
ları ve temsilcilere verilen eğitime katılım yoğun oldu.
Eğitim 4 bölümden oluştu. İlk bölümde teşkilat nedir? İyi bir 
teşkilatçı ne gibi özelliklere sahiptir, UID neden, ne zaman kim 
tarafından kurulmuştur? Neden UID’li olmalısın, UID’nin diğer 
dernek, teşkilatlardan farkı ile ilgili konularda bilgi verildi.
2. bölümde genel merkez, bölge, şube ve temsilciliklerden oluşan 
UID teşkilat yapısı hakkında bilgi verildi. Birimler, yönetim kurul-
ları, komisyonlar anlatıldı.
3. bölümde birimlerin görevleri anlatıldı. Hangi birimler ne iş 
yapar, kimlerle işbirliği yapabilir? Faaliyet alanları nelerdir, ya-
pacakları aktiviteleri kimin bilgisi dahilinde yapacakları gibi teş-
kilatçının görev ve sorumlulukları anlatıldı.
Son bölümde katılımcıların soruları cevaplandı.
Eğitime katılanlar eğitimi çok verimli bulduklarını belirttiler.               
             DM  ---◄◄

UID HOLLANDA, TEŞKİLAT 
İÇİ EĞİTİME İLGİ YOĞUNDU

ulaştırılmaya başlandı.
Namaz vakitlerinde sağlanan bu birliğin, Avrupa 
ülkelerinde faaliyet gösteren İslami cemaat 
ve kuruluşlara duyurulmak üzere Avrupa’nın 
çeşitli şehirlerinde bir dizi toplantılar organize 
edildi.
Hollanda’da, Hollanda Diyanet Vakfı ve Lahey 
Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından bir 
toplantı organize edildi. Namaz vakitlerinde 
farklılıkları ortadan kaldıran bu önemli 
çalışmanın sonucunu duyurmak maksadıyla 
organize edilen toplantı, 1 Aralık 2022 
tarihinde Rotterdam’da yapıldı.
Rotterdam HDV Laleli Camii konferans 
salonunda yapılan toplantıya Diyanet İşleri 
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Astronom 
Doç. Dr. Ümit Ertem, Lahey Din Hizmetleri 
Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur, Deventer 
Din Hizmetleri Ataşesi Hüsnü Özmen, HDV 
Başkanı Muhlis Koç, IGMG Teşkilatları Güney 
ve Kuzey Hollanda Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve İrşad Başkanları İsmail Kızılırmak, Ahmet 
Kaya, Hollanda Türk Federasyon Yönetim 
Kurulu Üyesi Tuncay Bahtiyar ile Hollanda’da 

camilerde görev yapan din görevlileri katıldılar.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantı, 
selamlama konuşmalarıyla devam etti. 
Din Hizmetleri Ataşesi ve Din Hizmetleri 
Müşaviri selamlama konuşmalarını yaptılar. 
Ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman 
Haçkalı ve Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem 
tarafından konuyla ilgili sunumlar yapıldı.

Prof. Haçkalı sunumunda, özellikle Avrupa 
kıtasında coğrafi şartlar neticesinde namaz 
vakitlerinin (özellikle yatsı ve imsak vakitleri) 
tespitinde ihtilaflar bulunduğunu bu ihtilafların 
da bu namazların vakitleri hususunda 
ayrılıklara sebep olduğunu belirterek bu 
sorunun çözülmesi için gayret gösterildiğini 
ve yedi yıl süren geniş kapsamlı bir çalışma 
sonucunda bu samimi gayretin güzel sonucuna 
hep birlikte ulaşıldığını belirterek, çalışmanın 
aşamaları takip edilen ve üzerinde icma edilen 
prensipler ve nihayetinde elde edilen sonuçlar 
hakkında bilgi verdi.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Haçkalı, bu 

önemli çalışmaya aşağıda sıralanan sebepler 
dolayısıyla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
- Avrupa kıtasında çok farklı uygulamaların 
olması ve buna karşı toplumun her kesiminden 
talep gelmesi. 
- Müslümanlar arasında uygulama birliği 
ihtiyacı. 
- Farklılıkların şüphe uyandırması.
- Gayrimüslimler arasında olumsuz bakışa 
sebep olması.
- Müslüman gençlerin meşru çerçevede içtihat 
farklarını kavrayamamaları
- Müslümanlar arasında hakikat tekelciliğine 
dayalı fitnenin önüne geçilmesi.
- Mevcut uygulamaların yol açtığı tereddütler.
Namaz vakitlerinde takvim birliği şeklinde 
neticelenen bu çalışma sonrası elde edilen 
takvimin özelliklerini de şu şekilde sıraladı.

Yeni takvimin Özellikleri:
- Gerçek vakitlere mümkün mertebe riayet 
edildi.
- Mutad olan meşakkatin üzerinde bir meşakkat 
var ise kolaylığı temin etme maksadıyla takdire 
başvuruldu. 
- Bu hususta şeri deliller dikkate alındı. Kararlar 
Şeri olarak delillendirildi. 
- Astronomik veriler gözlem yoluyla da teyit 
edildi.  
- Dünyanın her yerinde uygulanabilir bir 
takvim ortaya çıktı. 
- Bölgeler ve günler arasında gerçek vakitler 
ile takdiri vakitler arasında atlama olmaması 
sağlandı. 
- Kolay hesaplanabilir olması.
Toplantıya ev sahipliği yapan Hollanda Diyanet 
Vakfı yetkilileri ve Din hizmetleri Müşavirliği, 
yeni takvimin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2023 
tarihinden önce, Avrupa’daki Müslümanların 
ilgilendiren bu önemli ve güzel çalışma ile 
ilgili kamuoyuna ayrıntılı bir basın bildirisi 
düzenlemeyi planladıklarını belirttiler.  
                                                     ---◄◄

“İşte bugün burada ittihadı İslam’ın güzel bir yansıması olarak bu önemli çalışma etrafında toplanıldığını görmekteyiz.”

AVRUPA’DA İSLAMİ KURULUŞLAR TAKVİM BİRLİKTELİĞİNİ SAĞLADI

Burak Doğan; ilk kez Güney Hollanda Bölgesinin farklı 
şehirlerinden gelen gençlerle birlikte namaz kılındığına işaret 
ederek, farklı camilerden gençlerin davet edildiğini ve güzel 
bir atmosfer yakalandığını belirtti.
Amaçlarının bu projenin ülkenin her bölgesinde yapılması 
olduğunu belirten Burak Doğan “Avrupa’da bu faaliyetlerin 
gençler tarafından sürdürülmesini istiyoruz. Ayrıca 
toplu olarak kılınan sabah namazlarının şubelerde de 
haftalık olarak devam etmesini ümit ediyoruz.” dedi.                
“500 Genç ile Sabah Namazı” adlı program, 800 gencin 
katılımıyla, namaz sonrası yapılan sohbetlerle; verilen 
kahvaltı, zemzem ve hurmayla sona erdi.                                                                                   
                                         Haber: Sedat Tapan ---◄◄

  TARİHÎ BİR ANA ŞAHİTLİK EDİLDİ...  

Sedat Tapan
Rotterdam

vrupa’daki İslami Kuruluş ve 
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Af dileyerek başlıyor ve 
bu konuda yazmayı hak 
ettiğimi de düşünmüyorum. 
Çünkü yeterince kendime 
dert edin(e)mediğim, 
Uygur kardeşlerimize  
Çinlilerin yaptığı bu 
alçak ve namussuz 
zulmün acısını yüreğimde 
yeterince hissetmedim ve 
uykularım da kaçmadı. 
Oysa Efendimiz (sav.) şöyle 
buyurmuşlar: “Mü’minler 
birbirlerini sevmekte, 
birbirlerine acımakta ve 
birbirle rini korumakta 
bir vücuda benzerler. 
Vücudun bir uzvu hasta 
olduğu zaman, diğer 
uzuvlar da bu sebeple 
uykusuzluğa ve ateşli 
hastalığa tutulurlar.” 
(Buhârî, Edeb, 27; Müslim, 
Birr, 66)
“Bir sinema filminde, bir 
kadın hayalindeki aşkı 
arayıp durur fakat yaşadığı 
yerde bulamaz. Uzaklara 
bir aşk mektubu yazar ve 
bir şişenin içine koyar, 
mantar kapakla da kapatıp 
deniz sularına bırakır. Aylar 
sonra başka bir şehirde 
bir adam bu şişeyi sahilde 
bulur ve mektubunu 
okuduğu kadının aşkına 
icabet edip yazılan adrese 
kadının yanına gider…”
Bir de yine herkesin 
bildiği Alaaddin’in sihirli 
lambasından kaç bin yıl 
sonra çıkan bir cin vardı 
demi?..
Evet bu yazı da bir 
şişenin içine konulmuş ve 
sahibinin eline geçmek 
üzere denize atılmış 
sayılır.  Artık bir ins’mi alır 
derdimize derman olur, 
yoksa lambadan veya 
şişeden çıkan bir cin mi  
bilemiyorum. 
Ümit mü’mine farzdır. 
İcabet olunacağına 
inanıyor ve Allah’tan tüm 
mazlumlar için yardım 
diliyorum. 

A llah duaya icabet eder fakat 
şöyle bir durum var; burada 
Müslümanların kardeşlerine 
yapılan bu zulüm karşısında 

tavrının ne olduğu/ imtihanı söz konusu 
değil mi?.. Hainlik, menfaat veya korkaklık 
gibi...
Allah bizden bu gayreti beklerken bizde 
Yahudiler gibi şunu söylemeyelim:  “-Ey 
Mûsâ! Onlar orada bulundukları 
müddetçe, biz oraya aslâ girmeyiz; şu 
durumda Sen ve Rabbin gidin savaşın! 
Biz burada oturacağız!» dediler.” (el-
Mâide, 24) 
Millî Görüş Teşkilatları ve bazı kuruluşların 
bu konudaki gayretini biliyoruz fakat bu 
işi sivil kurumlar ancak bir noktaya kadar 
taşıyabilir. Asıl sorumlu ve meseleyi çözecek 
merciler devletin başındaki yöneticilerdir. 
Yıllardır şuurlu Müslümanlar din ve devletin 
birbirinden ayrı olamayacağını anlatırken 
“radikal, aşırı dinci veya gerici” 
yaftalarıyla terörize edildiler. Buyurun, 
siyasi güç olmadan dünyadaki en küçük bir 
zulmü engelleyin görelim. Doğu Türkistan, 
Myanmar, Suriye meselesi ve dünyanın bir 
çok yerindeki ırkçı İslam karşıtı protestolar, 
tehditler ve cinayetler...
İnsan hakları mahkemeleri ve içinde 
Türkiye’nin de bulunduğu NATO neden 
Çine göz yumuyor? 
Çin’le yapılan bazı ticari anlaşmalar 
Uygurların kanının dökülmesi ve 
namuslarına tecavüz edilmesine karşı 
daha sevgili geliyorsa, zaman ne getirir 
ve kafir bu sefer de kurban olarak  kimi 
seçer Allah bilir. Bu soykırım politikası 
onların Müslüman  olduklarından dolayı ise 
(ki öyle) Müslüman ülkeler ve liderler ne 
yapıyor ve niçin birleşmiyorlar?..
Türk oldukları için ise, Türkiye vd. Türkistan 
devletleri ve liderleri neyi bekliyor?..
Hayvanlara bile reva görülmeyen bu alçak 
muamele ve işkence daha ne kadar devam 
edecek?..

Çin devleti yıllardır Uygurları Türk ve 
İslam kimliğinden tamamen çıkarmak 
için sistematik bir işkence uyguluyor. Bu 
bilgilerin dışarı çıkmaması için de her türlü 
zorbalığı kullanıp yurt dışına gidenleri bile 
ailesi ile tehdit edip geri alıyor.
Her Uygurlu Türkün evine bir Çinli 
yerleştiriyorlar. Düşünün bir kere: Sizin 
evinizde bir yabancı kafir var ve tuvaleti, 
banyoyu, odalarınızı, mahreminiz olan ne 
varsa namahremle beraber kullanacaksınız. 
Kadınlarımıza yapılan tecavüzler ve 
hapishanede ki akıl almaz işkence ve 
sapıkça davranışları lütfen, ‘Gülbahar 
Celilova’ bacımızdan (Youtoub’e) 
dinleyiniz.
Bunları yazmak, okumak veya izlemek neyi 
halledebilir?.. 
İnşallah gün gelecek “şişedeki mektup” 
gibi bu yazılar/mektupta maksadına erecek. 
“Ben lider ve yönetici değilim, benim 
elimden ne gelir ki!?..” diyen bireyler, 
sakın bu vebalin sadece liderlerin üzerinde 
olduğunu sanmayın. Sizin vekâletinizle 
seçilen ve maddî -manevî desteklerinizle 
alkışlayarak iş başına gelen tüm yönetici 

sınıfla aynı günahı yüklendiğinizin farkında 
olmalısınız. Kur’an’da Allah, yöneticilerle 
onları seçen ve zulümlerine boyun eğen 
halkı cezada ayırmıyor. 
“…Nihayet hepsi cehennemde 
birbiriyle buluşup toplanınca, 
bağlılar (tabi olanlar) öncüleri için 
şöyle diyecek: “- Ey Rabbimiz, bizi 
sapıtanlar, işte bunlardır. Bunlara 
ateşten iki kat bir azab ver.” 
Allah; “-Her birinize iki kat azab var, 
fakat bilmiyorsunuz.” buyurur.” (Araf 
37.)
“ Ve diyecekler ki: “Ey Rabbimiz! 
’Sadat’ımıza (bazı tarikat ve maneviyat 
rehberlerimize ve hoca efendilerimize) 
ve ’Kübera’mıza (devlet, siyaset ve 
servet büyüklerimize aldanıp haksız ve 
ahlâksız işlerine) itaat ettik. (Bu iki 
sınıfın vaazlarına ve va’adlerine inanıp 
peşlerinden gittik. Onlar ise bizim iyi 
niyetimizi ve teslimiyetimizi istismar 
edip, bizleri kâfir ve zalim sistemlere 
peşkeş çektiler.) Böylece onlar bizi 
Hakk yoldan saptırmışlardı.
Ey Rabbimiz! Onlara iki kat daha fazla 
azap ver ve büyük bir lanetle onları 
lanetle” (derler.)” (Ahzab 67.68)
Tabi bu ayetlerin tefsirlerinde bahsedilen 
öncüler arasında hocalar, şeyhler, mürşitler 
gibi din adamlarının da olması ezberci 
kültürel din anlayışına garip gelebilir. 
Fakat halkı inandırıp uyutmak bakımımdan 
en etkileyici rolü yine “din” adına “din 
adamı” oynamaktadır. Aslında Karl 
Marx’ın , “Din toplumların afyonudur.” 
sözü bu manada sosyolojik bir gerçekliği 
ifade ediyor. Burada sözün muhatabı hak 
din ve samimi mü’minler değil elbet. Bu 
söz (“Din afyondur”) halkı madden ve 
manen din adına sömürerek -siyasi ve 
ekonomik imkânları elinde tutan ekiple - 
semiren sahtekâr din adamlarına bakılarak 
söylenmiştir. 
Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: “Zulümde 
iki suçlu vardır. Biri zulmeden zalim, 
diğeri zulme rıza gösteren mazlum. 
Bu iki kişinin işbirliği ile zulüm 
ortaya çıkmaktadır. Zira tek taraflı 
olarak zulmün meydana gelmesi 
mümkün değildir. Zalim havada 
zulmedemez. Zulüm; zalimin çekici ve 
mazlumun örsü ile şekil alan bir demir 
parçasıdır.”
Bu Müslüman ülkeleri yönetenlerin 
isimlerinin ve ritüellerinin bir kısmının 
İslami olması, şu aşağıdaki ilkeler çoğunda 
olmadığı için cahil halkı aldatmak/hainlik 
bakımından daha kolaydır. 
1- Adalet
Kur’an-ı Kerim’de; “İnsanlar arasında 
hükmettiğiniz zaman adaletle 
hükmediniz.”  Nisa Suresi 4/58. ayette 
ve buna benzer birçok ayette Allah 
adaleti emretmektedir (Nahl,16/90). 
Yöneticilerinin adaletli olmasını 
istemektedir.
Hükûmet etmenin, hükmetmenin, insanlar 
arasında karar vermenin, insanların 
geleceği ile ilgili kararlar vermenin, bir tek 
gerekçesi var o da adalettir. Yani bütün 
bunlar adaletle yapılmalıdır, herkese eşit 
davranılmalıdır.
Hz. Ali efendimiz, “Devletin dini 
adalettir.” derken herhalde şunu 
kastediyor: “Dinler, etnik kökenler, 
mezhepler, partiler, gruplar, tarikatlar, 
ideolojiler, bölgeler, renkler, 
kültürler karşısında devlet ve o 
devleti yönetenler eşit durmalıdırlar… 

Adaletin gereği budur ve herkese 
hakkı verilmeli, kimsenin hakkını 
yememelidir.”
Mekke’de işkence ve zulüm artınca ilk 
hicret Habeşistan’a oldu. Efendimiz (sav.) 
sahabesini gönderirken Habeş kralının 
inancına değil, ahlakına vurgu yaptı. 
“…Oraya gidin. Oranın kralı adil bir 
insandır.” buyurdu.
2- Emanet
“Yine Nisa Suresi’nin 4/58. ayetinde 
“Emanetler ehil olana verilmelidir.” 
deniliyor. Yani emanetten maksat 
yöneticilik, bir kamu görevidir.
Devlette, makamlar ve rütbeler emanettir. 
Yönetim, devlet dediğiniz şeyin kendisi 
zaten sosyolojik bir zaruretten ortaya çıkmış 
bir emanettir. Devletin yönetimini, tüm 
idareleri, Allah’ın bir soya, kişiye, ırka, 
kavme veya gruba özel lütfu, verdiği özel 
bir mülk olarak değil; sosyolojik bir zaruret 
ve halkın verdiği bir emanet olarak görmek 
gerektiğini söyler Kur’an. 
Makamlar, rütbeler hepsi de hibe değil, 
halkın emanetidir, geri alınmak üzere 
verilmektedir. Yönetici oturduğu makamı 
böyle görmelidir. Bir gün yaptıklarının 
hesabını vereceğinin, bu dünyada değilse 
bile ahirette mutlaka hesabı görüleceğini 
bilincinde olmalıdır.”
3- Ehliyet ve Liyakat
Yine Nisa Suresi 4/58. ayette “Emanetler 
liyakat/ehliyet sahiplerine 
verilmelidir.” deniliyor.
Ehliyet ve liyakat kimdeyse idare ona 
verilmelidir. Kişinin hangi dinden, 
mezhepten, tarikattan, etnik kökenden 
olduğuna bakılmamalı.
Bu bütün partizanlıkların, kendi adamını/
yandaşını kayırmanın, kendi adamını 
veya akrabasını makamlara yerleştirmenin 
panzehirdir.
4- İstişare
İstişare/meşverete çağımızda ortak akıl 
diyoruz. İstişare danışmak demek, insanların 
fikirlerini sormak demektir.
“Onların işleri aralarında şura iledir” 
(Şûra,42/38) 
Bu manada, “ Efendimiz, liderimiz, 
hocamız ne diyorsa odur.” 
“Hikmetinden sual olunmaz.” mantığı, 
sadece kula kulluğu ve tiranların gölgesinde 
köleliği getirir.
5- Maslahat
“Buna da çağımızda kamu yararı 
diyoruz. Yönetici kamunun yararını 
gözetmelidir. Yani yönetilenlerin 
iyiliği için çalışmalı, kendine 
yontmamalıdır.”
Bu özellikler, adalet ve hikmet ölçüleri 
ülkelerin yönetimlerinde yoksa, onun 
adının/ tabelasında laik, demokrat ve 
hatta “Şeriat” yazması bile hiç bir fayda 
vermediği gibi zarar verir. Yezid’in imam, 
amir veya halife vasfıyla(!) Müslümanları 
yönettiğini ve Hz. Hüseyin’i saltanat uğruna 
katlettirdiğini hatırlarsak iktidarın insanı 
nasıl ayarttığını da anlamış oluruz.
Selam ve dua ile..                             ---◄◄
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I GMG Güney Hollanda Bölge Eğitim 
Başkanlığı tarafından düzenlenen Mus’ab 
bin Umeyr Eğitimciler/Öğretmenler Günü 
300 civarında eğitimcinin katılımıyla 

gerçekleştirildi.
Bu özel güne, Türkiye ve Almanya’dan da 
âdeta çıkarma yapıldı. Programa, IGMG 
Güney Hollanda Bölge Başkanı Mustafa 
Aktalan, IGMG Güney Hollanda Bölge Eğitim 
Başkanı İsmail Kızılırmak, IGMG Genel Başkan 
Yardımcısı ve Eğitim Başkanı Abdülhalim İnam, 
Eğitim Başkan Yardımcısı Ramazan Başlık, 
Türkiye’den Hacı Bayram Veli Üniversitesi 
Rektörü ve Millî Eğitim Bakanlığı eski 
Müsteşarı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ahmet Kızılkaya, Yıldız Eğitim Merkezi Müdürü 
Mustafa Yüce, Federasyon Eğitim Başkanları 
ve eğitmenler katıldı.
Bölge Eğitim Başkan Yardımcısı Yılmaz Bilgiç 
tarafından sunulan program Gorinchem Hedef 
Gençlik Eğitim Başkanı Tuğrul Tekir’in Kur’an 
tilaveti ile başladı.

İsmail Kızılırmak: 
“Unutmayalım ki, 
kazandığımız her 
insanın ecri varsa, 
kaybettiğimiz her 
insanın da ağır vebâli 
vardır”

Programın açılış konuşması Eğitim Başkanı 
İsmail Kızılırmak tarafından yapıldı. “Bu kutlu 
yolun yolcularına selam olsun, geleceğin 
nesillerini yetiştirmek için gecesini gündüzüne 
katan eğitmenlerimize, öğretmenlerimize selam 
olsun” diyerek sözlerine başlayan Kızılırmak 
konuşmasında özetle şunlara değindi: “Bugün 
burada en kutsal bir mesleği ve kutsal bir 
görevi kutlamak için bir aradayız. Bu görev, 
“Peygamber mesleği” olan kıymetli ve ulvî bir 
eğitim hizmetidir. İslam’ı, hayata hakim kılma 
mücadelesi veren, mü’minlerin çalışmalarında 
eğitim en önemli faktördür.
Sizde bütün kapıları açan bir anahtar vardır! 
Bu anahtarın üzerinde iki şey yazılıdır. Biri 
sabır, ötekisi nezaket. Buna en yalın ifadeyle 
“Salih insan” yetiştirmek denir. Unutmayalım 
ki, kazandığımız her insanın ecri varsa, 
kaybettiğimiz her insanın da ağır vebâli vardır. 
Kitaptan ve kütüphaneden uzaklaşıldıkça; 
cehalet artar! Cehalet arttıkça da sefalet ve 
felaket artar… Sefaletin ve felaketin olduğu 
yerde acı, göz yaşı artar, felaket artar, 
adaletsizlik artar, ahlâksızlık artar. Sizler 
cehalet karanlığını bilgi, birikim, sabır ve 
nezaket ışığınızla aydınlığa çevirenlersiniz. 
Sizler var oldukça dünyada insanlık adına 
yanan ümit ışığı hep yanacaktır. Herkes sizlere 
duacı. Kıymetinizi ve yaptığınız işin önem ve 
ehemmiyetini iyi bilin. O kutsal görevi dava 
bilinci, sevdası ile yapın. Allah hepinizden 
razı olsun. Mus’ab bin Umeyr Öğretmenler/
Eğitmenler Günü’nüz kutlu olsun. ”
Konuşmanın ardından eğitim faaliyetlerinin 
perde arkasında yaşananların anlatıldığı bir 
sinevizyon izletildi.

IGMG Güney Hollanda 
Bölge Başkanı Mustafa 
Aktalan: “Mus’ab 
bin Umeyr demek 
İslam davasına sahip 
çıkmak demektir”
Sinevizyonun ardından 
kürsüye gelen IGMG 

Güney Hollanda Bölge Başkanı Mustafa 
Aktalan salonu dolduran yüzlerce eğitimcinin 
yüzlerinde, gözlerinde gördüğü o hizmet 
aşkının, ışığının kendisini son derece mutlu ve 
umutlu ettiğini dile getirerek şunları söyledi: 
“Bizleri böyle güzel insanlarla, güzel bir günde 
bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar 
olsun. Bu özel, anlamlı günümüzün hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. Bu güne adını 
veren Mus’ab bin Umeyr demek, eğitimci 
demek, insanları irşad eden, ihya eden ve 

İsmail Kızılırmak:

Mus’ab bİn uMeyr eğİtİMcİler/ÖğretMenler Günü Kutlandı

sahip çıkan demektir. İslam davasına sahip 
çıkmaktır. Onun görev aldığı yer sünnetin tam 
kaynağıdır. Bizim teşkilatın kaynağı da, yeri 
de Kur’an ve sünnettir. Büyük bir fedakârlıkla 
yaptığınız bu hizmetler sizler için sadaka-ı 
cariye olarak hesabınıza yazılacaktır. 35 yıl 
önce okuttuğunuz talebelerden biri de bendim. 
Rabbim bizleri o kutlu yolun yolcuları eyledi. 
Camilerden, namazlardan uzağa düşürmedi. Ve 
o rahle-i tedrisattan geçenlerin her biri bugün 
bizler gibi hem önemli hizmet mevkilerindeler 
hem de güzel meslek sahibi olarak bu ülkeye 
ve insanlarına hizmet sunmaktalar. Eğer bizim 
üzerimizde emekleri olan hocalarımızın bir 
yanlışlığı olsa belki bizler camiye cemaate 
küsüp gidecek, bugün buralarda olmayacaktık. 
O yüzden sizlerin hakkı asla ödenmez. İşinizi 
en güzel şekilde yapıyor, insan kazanıyor, 
insanlığa kazandırıyorsunuz. Avrupa’da on 
binlerce bu yolun yolcusu olan gencimiz sizlerin 
yönlendirmesi, eğitmesi ve idarecilerimizin 
desteği ile İslam’ı ve sünneti yayma gayreti 
içerisindeler. Eğitim bu teşkilatın önemli 
parçalarından sadece biridir. Bölgemizde 
4000’e yakın talebe hafta sonu eğitiminde ders 
görüyor. Dünya genelinde sayıları yüz binleri 
aşan evlatlarımız var. Mazlum ve mağdurların 
yanında olan bir teşkilatız. Böyle Hakk davası 
ile hizmet eden bir teşkilatın mensubuyuz. 
Sizlerin desteği ile Japonya’da da bu amaçla 
hizmet edecek bir külliyemiz açıldı. Orada 
da İslam’ın nuru insanlığı aydınlatacak. 
Ondan önce de Kırgızistan’da öyle bir yapıya 
kavuştuk. Uygur Türklerinin sorunlarını 
Avrupa Parlamentosu’na taşıyarak gündem 
oluşturup, dünyaya duyurduk ve önemli 
yaptırımlar alınmasına vesile olduk. İşte bizler 
böyle ulvi gaye ile hizmet eden bir teşkilatın 
mensuplarıyız, elhamdülillah!”

IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim 
Başkanı Abdülhalim 
İnam: “Aidiyet, kimlik 
ve kişilik bilinci 
vermediğiniz çocuk, 
sınıfta kazanılan, 
sokakta kaybedilen 
çocuk olacaktır.” 
IGMG Genel Başkan 

Yardımcısı ve Eğitim Başkanı Abdülhalim 
İnam da konuşmasında özetle şunlara değindi: 
“Eğitmenlik bir meslek değil, bana göre 
sanattır, sanatçılıktır. Çünkü eğitmen, öğretmen 
şekillendiren, aidiyet kazandıran ve geleceğe 
hazırlayan olduğu için sanatkârlık daha uygun 
tanımlama diye düşünüyorum. Mus’ab bin 
Umeyr Eğitimciler/Öğretmenler Günü’nden 
beklentimiz şuydu: Bu çalışmalarınız takdire 
şayan bir hizmettir. Bu çalışmaları yürüten 
en önemli etken eğitimcidir. Siz ne kadar 
güzel bir eğitim müfredatı ortaya koyarsanız 
koyun; eğitimci kaliteli değilse, bir dava insanı 
değilse, emeğini o işe koymuyorsa, terini o 
yönde akıtmıyorsa, çilesini çekmiyorsa, mesai 
mefhumu gözetiyorsa, oradan çıkacak ürün 
sadece kendini düşünen bir nesil olacaktır. 
Sizler çok önemli bir görev yapmaktasınız. Dava 
şuuruyla hareket ediyor, geleceği insanlığın 
inşa ve ihyası noktasında şekillendiriyorsunuz. 
Belki de Hollanda’nın gelecekteki başbakanını, 
bakanlarını, bürokratlarını yetiştiriyorsunuzdur. 
Şu iki tavsiyeyi vererek sözlerimi 
noktalayacağım: Birincisi, sürekli kendinizi 
yenileyin. Dünyadaki gelişmelere göre eğitime 
yön verin. İkincisi, camilerde, teşkilatlarda 
eğittiğiniz, yetiştirdiğiniz öğrencilerinizi 
mutlaka Nuh’un gemisine, yani teşkilatın 
gemisine bindirin. Aidiyet, kimlik ve kişilik 
bilinci vermediğiniz çocuk, sınıfta kazanılan, 
sokakta kaybedilen çocuk olacaktır. Ama çok 
şükür teşkilatımız 2012 yılında İmam Hatip 
Liseleri’ni kurarak o sıkıntıları giderdi ve artık 
Türkiye’ye gitmeden de bu eğitimi almanın 
zeminin, altyapısını oluşturdu. Avrupa’nın 13 
merkezinde kurulan okullarımızda 1000’in 
üzerinde resmî diploma alan gencimiz ile büyük 
bir hizmeti gerçekleştirdik.”

Ahmet Kızılkaya: 
“Dünyayı kaba gücün 
değil, ahlâkî kudretin, 
manevî gücün 
d e ğ i ş t i r e b i l e c e ğ i n i 
gördüm”
Programda konuşma 
yapan Doç. Dr. Ahmet 

Kızılkaya Hollanda’da Eğitim müşaviri olarak 
yaptığı döneme ait hatıralarını paylaştı. 
Gördüğü manzara karşısında mutluluk ve 
heyecan duyduğunu ifade eden Kızılkaya 
şunları dile getirdi:
“Yalnızca Avrupa’da değil, İslam toplumlarında 
ve Türkiye’de büyük etki uyandıran benim 
de şahsen gıpta ile takip ettiğim Millî Görüş 
Teşkilatlarının davetlisi olarak huzurlarınızda 
olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. 
Heyecanlıyım, çünkü Sayın Müsteşarımın 
karşısında ilk kez bir kürsü konuşması 
yapacağım. Yine heyecanlıyım, son derece 
güzide bir eğitimciler topluluğunun karşısında 
bulunuyorum. Burada bulunduğum dönemlere 
ait notlarımı paylaşarak ve geç de olsa sizlere 
olan teşekkür borcumu ifa ederek sözlerimi 
tamamlamak istiyorum. Ben 2014 yılının 
Kasım ayında Hollanda’ya Eğitim Müşaviri 
olarak atanmıştım. Açıkçası burada kısa bir 
dönem geçirdim ama o kısa dönemde büyük 
ve sarsılmaz dostluklar edindim, derin tecrübe 
ve deneyimler edindim. Hayata dair çok şeyler 
öğrendim. Buraya gelmeden bir gün önce Sayın 
Müsteşarımızın huzuruna çıkmış ve şu şeklide 
talimatlar alarak Hollanda’ya uğurlanmıştım: 
“Ahmet, Hollanda’ya gideceksin ve oradaki 
kardeşlerimize hizmet edeceksin. Orada bir 
amir olarak değil, kardeşlerimizin hizmetinde 
bir memur olarak kapı kapı dolaşacaksın. 
Çözebileceğin her sorunu çözecek, çözemediğin 
sorunları da onlarla dertlenip, istişare 
ederek çözeceksin. Oradaki kardeşlerimizin 
ahvalinden bizleri günü gününe haberdar 
edecek ve onlar için yapabileceğimiz ne varsa, 
onları yapmamız için bizleri doğru şekilde 
yönlendireceksin. Gücümüzün yettiklerini 
hemen çözecek, yetmediklerini de not edecek; 
günü geldiğinde de beraber çözeceğiz, 
inşallah.” Ben bu talimatlarla ve böyle güzel bir 
motivasyonla Hollanda’ya geldim. Açıkçası çok 
kaygılıydım. Sayın Müsteşarımın güvenini boşa 
çıkarmaktan, sizlere karşı mahcup olmaktan 
dolayı çok korkuyor, endişe duyuyordum. Ama 
Rabbim karşımıza çok güzel bir abimizi, İsmail 
Kızılırmak’ı çıkardı. Kendisiyle tanıştığım ilk 
andan itibaren, o bitmeyen enerjisi ile beni biran 
olsun yalnız bırakmadı. Sayın Müsteşarımın 
verdiği talimatları duymuşçasına beni kapı kapı, 
okul okul, sokak sokak, il il gezdirdi. Buradaki 
eksikliklerden ve ihtiyaçlardan haberdar etti. 
Benim muhataplarımla tanışmama vesile oldu. 
Bizler de Sayın Müsteşarımı doğru bir şekilde 
bilgilendirdik ve burada ihtiyaç olan İmam 
Hatip Lisesi’nin açılmasına, kitap ihtiyaçlarının 
giderilmesine katkıda bulunduk. Nitekim Sayın 
Müsteşarımızı o günlerde burada ağırlayarak, 
sizlerin emekleriyle hayata geçirilmiş olan 
muhtelif projeleri kendisine gösterebilme 
imkânını elde etmiş idik. Ve gördük ki, 
burada şartlar ne olursa olsun insani ve İslami 
kimliğinden taviz vermeden ayakta kalmaya, 
kendi kimliğini korumaya, içerisinde yaşadığı 
toplumla sağlıklı bir şekilde entegre olmaya 
çalışan çok güçlü ve örgütlü bir müktesebatı 

var. Ben kendi adıma bu müktesebattan çok 
faydalandım. Özellikle buradaki örgütlenme 
düzey ve kültüründen, mücadele bilinci ve 
azminden, bireysel adanmışlık ve kolektif 
çalışma şuurundan, kendisi gibi kalarak 
ötekiyle ve diğerleriyle adil ve eşit bir ilişki 
kurma çabanızdan ve en önemlisi de kendi 
köklerini kaybetmeden burada kökleşme 
arzunuzdan çok etkilendim ve çok şeyler 
öğrendim. Yine fiziksel ve sayısal kuvvete 
dayalı, ilmi, ahlâkî, manevî ve entelektüel 
güce istinat eden kudretin değerini kavradım. 
Dünyayı kaba gücün değil, ahlâkî kudretin, 
manevî gücün değiştirebileceğini gördüm. 
Azın çokluk karşısında yine küçük niteliğin 
bir nicelik karşısında muvaffak olabileceğini 
gördüm. Sizlerin hayatında bunları gördüm. 
Bunları elbette biliyor, duyuyor, görüyordum 
amma sizlerin şahsında ve hayatında bizzat 
müşahede ederek gördüm, öğrendim. Bunları 
bana yaşattığınızdan dolayı hepinize kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. Özellikle, rahle-i 
tedrisinden geçtiğim değerli hocam, Sayın 
Müsteşarım Yusuf Tekin’e de teşekkürlerimi arz 
ediyorum. Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun, 
başarılarınız daim olsun.”

Prof. Dr. Yusuf 
Tekin: “Yaptığımız 
mücadelenin anlamlı 
hâle gelebilmesi için 
emeğimizi, eforumuzu 
biraz daha artırmamız 
gerekiyor”

Konuşmaların ardından Millî Eğitim 
Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Yusuf 
Tekin kürsüye geldi. Tekin müsteşarlığı 
döneminde yaptıklarını, yapmak isteyip de 
yapamadıklarını anlattı. Tekin, küresel güçlerin 
devletlerin eğitim müfredatına nasıl müdahale 
ettiklerini örnekleriyle anlattığı konuşmasında, 
o zamanki adı Avrupa Millî Görüş Teşkilatları 
olan şimdiki oluşumun Türkiye’deki siyasi 
gidişatı müsbet hâle dönüştürmek için nasıl bir 
mücadele içerisinde olduklarına şahitlik ettiğini 
ve o fedakâr girişimleri ağlayarak takip ettiğini 
dile getirdi. Tekin konuşmasını şu sözlerle 
tamamladı: “Bu kurumun sloganı ‘İmanlı 
ve Ahlâklı Nesiller Yetiştirmek’. Bunu da 
yaptığınızdan eminim. 
Sizler nesli tükenmek üzere olan insanlarsınız. 
Bu nedenle sizlere sahip çıkılmalı, değeriniz 
bilinmeli. Yaptığımız şeyler hayal ettiğimiz 
dünyanın kurulması için yeterli değil. 
Hep beraber biraz daha gayretle çalışalım 
diyorum. Yaptığımız mücadelenin anlamlı 
hâle gelebilmesi için emeğimizi, eforumuzu 
biraz daha artırmamız gerekiyor. Sizlerin 
hangi zorluklar içerisinde mücadele ettiğinizi 
çok yakinen takip ediyor, biliyorum. Allah 
hepinizden razı olsun. Öğretmenler Günü’nüz 
kutlu olsun.”
Program akışında eğitmenlere de mikrofon 
tutuldu ve görüşleri, teklifleri, yaşadıkları 
sorunlar soruldu ve hatırları paylaşıldı.
Katılanların motive olduğu program Tuğrul 
Tekir ve Kemal Çabuk’un okudukları ilahîlerle 
devam etti.
Mus’ab bin Umeyr Eğitimciler Günü, beraberce 
yenilen akşam yemeğinin ardından, okunan 
Kur’an-ı Kerîm ve yapılan duaların ardından 
sona erdi.
                                           DM ---◄◄                                                                               

“Millî Görüş, şartlar ne olursa olsun insani ve İslami kimliğinden taviz vermeden ayakta kalmaya, kendi kimliğini koru-
maya, içerisinde yaşadığı toplumla sağlıklı bir şekilde entegre olmaya çalışan çok güçlü ve örgütlü bir müktesebatı var”

Haber-Fotoğraflar: Zeynel Abidin 
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E skiden hiçbir yerde öyle değildi. 

Yirminci asırdan önceki asırlarda bütün 
toplumlar ve bölgeler de ‘eşitsizlik’ 
ve ‘ayrımcılık’ yaygındı. Aşiret 

toplumlarında, kendi kabilenden olmayanlar 
tabiki ayrımcılığa tabii tutulur, çoğu zaman 
‘düşman’ olarak görülürdü. O ‘düşmana’ da 
ne yapsan haklı idin. Kovalamak, pusturmak, 
sindirmek, köle yapmak, sömürmek, öldürmek 
falan. Sen ona yapmazsan o sana yapardı. 
Herkes birbirine pusu kurmakta idi. Güvenli 
olan tek yer ait olduğun kabilenin içi ve hâkim 
olduğu yerler olurdu. Geleneksel toplumlarında 
da durum pek farklı değildi. Tek fark, güvenli 
alan daha genişti. Oturan insanların birbirini 
tanımadığı şehirler vardı. Şehirler arası yollar 
da güvenli olmalı idi. Ticaret için. Yabancı 
birisi oldukça dikkatli olmalı idi. Gittiği 
yerde tanıdığı birisi olması ve onun hatırına 
başvurması güvenlik için yaygın bir pratikti. 
Ancak yine de bizden olmayan ‘ötekisi’ bir 
tehdit idi. Bu algıya bağlı olarak da ayrımcılık, 
köleleştirmek, soygunculuk ve yol kesme 
yaygın pratik oluyordu. Şehirlerde ise, ezilen, 
dışlanmış ve hiçbir hakkı olmayan insan çoktu. 
Azizlik olanlar ise pusturulur ve genellikle onlar 
ikinci ve üçüncü sınıf insanlar olurlardı. Avrupa 
tarihinde Yahudiler hiçbir hakları olmayan 
bir kesimdi. Katolik toplumlarda Protestanlar, 
Protestan toplumlarda da Katolikler tehdit 
idiler ve gözetim altında tutulan insanlardı. 
Sünni İslam dünyasında Alevilerin böyle bir 
konumu vardı. Tam sindirilmiş bir kesim. Sünni 
dünyasında Şii’ler bir tehdit olarak görülür ve 
sürekli gözetilirler, Şii bölgelerinde ise Sünniler 
bir tehdit idi. Zamanımızda Selefi/Vahabi olan 
Arabistan’da ‘Şafiler/Hanefiler’ (Aş’ari/Maturidi 
oldukları için) ve Şiiler tehdit olarak görünüyor 
ve onlar sürekli izlenen kesim idiler. 

Neyse ki bu ayrımcılığın çok olağan olduğu, 
kurumsallaştırıldığı ve dinî veya politik olarak 
meşrulaştırıldığı dönem kapandı. İnsan Hakları 
Bildirisi’ni bütün ülkeler kabul etti. Kabul 
etmeyen Arabistan dahi ‘insanların’ eşit 
olmadıklarını savunamaz. Veya ‘ayrımcılığı’ bu 
tip ülkeler bile temelde meşru kabul edemezler. 
Uygulama düzeyinde insanların biyolojik ve 
donanımları bakımından farklı olduklarını 

ve buna bağlı olarak da farklı sorumlulukları 
olduğunu ifade ederler. Bu tip tabi/yaratılıştan 
farkların toplumsal ve politik ‘eşitsizliğin’ 
nedeni olduğunu ifade ederler. Başka bir deyişle 
filen var olan eşitsizliği aslında farklılıktan 
başka bir şey değildir. Herkesin kanuni olarak 
eşitlenmesini, bu tabi olan ‘farkı’ yok etme 
çabası olarak görürler. Bu tabi olamaz ve bu 
akıl yürütme ile toplumsal ‘eşitsizliği’ ve 
‘ayrımcılığı’ olduğu gibi muhafaza ederler. 
Arabistan’da bir erkek, bu tip farktan dolayı, 
kendini kadından daha üstün görebilir. Veya 
bir yerli erkek Müslüman kendisini bir Şii 
veya Aşari Müslümandan daha efdal görebilir. 
‘Öyleleri batıl üzere biz ise hak üzereyiz’ 
diye inanır ve bu inancı kurumsal bir ayrımcılığa 
dönüşebilir. Bu pratiklere rağmen Arabistan’da 
ki Müslümanlar dahi ‘Allah indinde, kadın-
erken ayrımı yapmadan, bütün insanların 
eşit’ olduğuna inanır. Allah insanların rengine, 
cinsine, etnisitesine, soyuna, diline, kültürüne 
bakmaz. Yani bunlar üzerinden hüküm vermez. 
Çünkü bütün insanların bir tek babadan ve 
anneden türemişlerdir ve aslen topraktır. Allah 
katında bütün insanlar ‘eşit’ olmakla beraber, 
Arabistan toplumunda insanların ‘eşitsiz’ 
olması çelişse bile bu sorun olmaz. Allah 
rağmen ‘ayrımcılık’ hâkim algı olabilir. Çünkü 
Arabistan toplumu aşiret esaslı düzenlenmiş. 
Arap olan tabi ki daha üstün olur. Arap kabileleri 
arasında asil ve şerefli olanları tabi ki diğer 
kabilelerden daha efdaldır. Efdal olmayan 
kabileler yerlerini bilmelidirler.

Aralık ayının ikinci haftasında bir araştırma 
raporu yayımlandı ki, yukarıda ifade ettiğim 
toplumların medenileşme süreciyle ilgili algım 
ve inancım müthiş sarsıldı. Rapor Hollanda’nın 
Dışişleri Bakanlı hakkında idi. Dünya çapında 
erdemi ve medeniyeti taşıyıcısı. Çin’de 
Uygur Türklerine yönelik yapılan ayrımcılığı, 
Türkiye’den daha çok, şiddetli kınayan ve 
dile getiren Hollanda. Olmadık bölgelerde 
özgürlüğü ve eşitliği savunan ve propagandasını 
yapan memurların çalıştığı bakanlık. Rapora 
göre Dışişleri Bakanlığı’nda olmadık düzeyde 
ayrımcılık hâkim. Ayrımcılık hem kurumsallaşmış 
ve hem de yerleşik bir patrona dönüşmüş. Siyahi 
insanları aşağılanması, Müslüman olanların ikinci 
sınıf memur düzeyinde itilmesi, başörtüsü taşıyan 
bayanların rencide edilmesi gibi bütün ayrıcı 
türlerine rastlanılmış. 
Ramazan ayında oruç tutmak, günlük namaz 
kılmak, alkollü içecek içmemek, hepsi de 
‘ayrımcılık’ için bir gerekçe olmuş. Pek çok 
insan dışlanmış, susturulmuş ve pusturulmuş. 
Üstelik bunu yapanlar eğitimi, etkinliği yüksek 

olan yüksek memurlar tarafından yapılmış.

Rapor bu bulguları, sayısı epeyi olan insanlarla 
konuşarak tespit etmiş. Buna ek olarak 
bakanlıkta grup görüşmeleri de yapmışlar ve 
bireysel görüşmelerden elde edilen bulguları 
gruplarla tartışılmış. Raporun ortaya koyduğu 
ifadeler oldukça çarpıcı. Bazen şaka yollu 
bazen de dolaysız olarak insanlar dışlanıyor ve 
ayrımcılığa uğruyorlar. Raporu okumakta iyice 
zorlandım. Polisten, Maliye Bakanlığı’ndan sonra 
şimdide Dişişleri Bakanlığı’nda bu kurumsal 
ayrımcılık ortaya çıktı. Belki de diğer bütün 
devlet birimlerinde ve belediyelerde bu tür bir 
ayrımcılık var da keşfedilmeyi bekliyor.

Bu zamana kadar ben ‘hiç ayrımcılığa 
uğramadım’ diyordum. Hakikaten 
hatırlamıyorum böyle bir şeyi. Bu rapordan 
sonra anladım ki bunun nedeni aslında benim 
‘onların’ arasında hiç olmadığımdanmış. 
Aralarına, onların koşullarında hiç girmedim. 
Ta gençliğimden buyana, ben hep bu tarafın 
(Müslümanların) temsilcisi oldum. Bundan dolayı 
da orası bana hep ‘saygı’ duymak durumunda 
kalmış. Bir kesimi temsil ettiğimden dolayı benim 
şahsıma yönelik ‘ayrımcılık’ yapmaları pek 
anlamlı olamazdı. Zaten ben kedimi en azami 
derecede ayırmıştım ve onların beni ayırmasının 
zemin de oluşmuyordu. Bu raporla bunu daha iyi 
anladım. Hatta benim bu tarafta konumlanmam 
aslında orasının ben reddetmesindenmiş. Yüksek 
okulu ve üniversiteyi bitiren ilk göçmenlerdenim. 
Bu beni alabildiğince ‘farklı’ yapıyordu ve tam 
bundan dolayı da beni içlerine almıyorlardı. 
Ayrımcılığın daniskası. Bu raporu okuduktan 
sonra bana hâkim olan duygu tam bu oldu. 
Geçtiğimiz asrın 90’lı yıllarından itibaren 
defalarca iş müracaatlarımın yaygın ve kurumsal 
ayrımcılıktan dolay hiçbir işe yaramadığını 
şimdi daha iyi anladım. Bu müracaatlarımdan 
birisi etkili olsaydı ve böyle bir yerde çalışmaya 
başlasaydım, demek ki bunları ben de 
yaşayacaktım. Yaygın ve kurumsal ayrımcılığı, 
onların arasında tecrübe etmediğim için, 
beni iyice yanıltmış. Hollanda toplumunda 
‘ayrımcılığın’ bir arıza ve istisna değilmiş. Ben, 
henüz entelektüel gelişimini tamamlayamayan, 
ergenleşemeyen insanların tutumu zannetmişim. 
Bu algımda iyice yanılmışım.
Medeni ve ileri olarak gördüğümüz Hollanda 
toplumda da alabildiğine eşitsizlik ve ayrımcılık 
yerleşikmiş. Ve kesinlikle bir istisna değilmiş. 
Belli ki bu kurumsallaşmış ayrımcılığın ve 
eşitsizliğin nasıl temizlendiğini uzun süre 
tartışacağız. Anlaşılan daha kat edeceğimiz 
yol çok.                                                  ---◄◄

KURUMSALLAŞMIŞ
AYRIMCILIK

Toplumun istikrarı, 
düzeni ve birliği için 
ayrımcılık ciddi bir sorun. 
Globalleşen dünyada 
ve politik sınırların 
kaybolduğu ilişkilerde 
ayrımcılık, bütün 
milletlerin baş etmeye 
çalıştığı bir mesele. 
Özellikle çok kültürlü, dinli 
ve etnik toplumlar için. 
Medeni/erdemli toplumlar 
kanuni düzenlemelerle 
ayrımcılığın her türlüsünü 
yasakladılar ve bütün 
vatandaşları kanunen 
eşit kabul ettiler. 20. asır 
bütün ülkelerin bu kanuni 
eşitliği ve ayrımcılığın 
yasaklanmasını en önemli 
norm olarak kabul ettiler. 
Bazı ülkeler kanunlarını 
böyle düzenlediler ve 
uygulamada bu yönde 
oluştu. Batı Avrupa 
ülkeleri böyle. Diğer bazı 
ülkeler ise kanunlarını 
bu yönde düzenleme 
aşamasında. Diğer bazı 
ülkeler ise, bu yönde 
düzenleme yapma 
aşamasına 
bile gelemediler.

Medeni Toplumlar ve

 balrasit@gmail.comRaşit Bal                   YAZI/YORUM
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“Gözlükçüye gitme korkusu”
Türk insanının gözlükçüye gitme noktasında bir korkusu olduğuna dikkat çeken ortaklar, “insanımız bu dükkâna atım attıkları anda bütün korkularını yeneceklerdir” iddiasında 
bulunuyorlar. Türkiye’de alınan gözlüklerin hem kalite hem göze uyum noktasında sıkıntı oluşturduğuna vurgu yapan Gökhan Yıldız, bu işin eğitimini almış ve bu alanda 25 yıllık tecrübesi olan biri. 
Göz tansiyonlarının  ve ihmal edilen göz rahatsızlıklarının, bozukluklarının ileride ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade eden ortaklar, zamanında müdahalenin önemli olduğunu ve 
bu yüzden kendi dillerinde hizmeti ayaklarına kadar getirdiklerinin altını çiziyorlar.   

“Bütün sigorta şirketleri ile çalışıyoruz”
Her türlü sigorta şirketiyle çalıştıklarını belirten Özcan Mert, insanlarımızın hakları olmasına rağmen bu hakkı yeterince kullanamadıklarına dikkat çekiyor ve sigortalarının sağladığı bu imkânın 
mutlaka kullanılması gerektiğine işaret ediyor.

                “Gözlerinizi ihmal etmeyin!”

  CBR sizi ehliyet muayenesi için  
   bir göz doktoruna mı yönlendirdi?  

  O hâlde De Optiek’e, doğru yere geldiniz...  
Nieuwe Binnenweg 300B - 3021GT Rotterdam 010 - 843 64 22 - www.optiek.nl  - info@de-optiek.nl - Vuurplaat 473 - 3071 AR Rotterdam - 010-8443805 

25 
YILLIK 

TECRÜBE

Rotterdam’da  ehliyet  muayenesi

Yeni yılınızı kutluyor, saglık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...
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      leven en religie
11hayat ve inanç

      

M uhterem okuyucular, özellikle 
gençler!
Farkında olalım veya olmayalım, 
bakınız; Güneş takvimi hesabına 

göre ömrümüzden bir yıl daha gitti. Bir sene 
daha yaşlandık. Evet, giderek yaşlanıyoruz. 
Bazıları ‘ihtiyar’ kelimesini pek sevmez. Onlar 
sevme ama bu bir gerçek. 

Bugün doğan yarın çocuk olacak... Bugün çocuk 
olan yarın genç olacak... Bugün genç olan 
yarın orta yaşlı olacak... Bugün orta yaşlı olan 
yarın ihtiyar olacak... Bu kaçınılmaz bir gerçek. 
Bu hayatı düzenleyen Güc’ün koyduğu yasa... 
İşleyip duruyor, ta ilk insandan beri... Bize 
sormadan... 

Güneş hergün doğup batıyor... Buna “bir gün” 
diyoruz... Günler toplanıyor, birikiyor, yüzlerce 
gün olunca ona da “sene” diyoruz... Sonra 
“geçen sene, gelecek sene” diyoruz. “Giden 
yıl, yeni gelen yıl”, ya da “eski yıl, yeni yıl” 
diyoruz... Bu böyle sürüp gidiyor... 

Yeni bir yıl olunca da “yeni yılınız kutlu/
mübarek olsun” diyoruz...
Ama belki de farkında olamıyoruz. Yeni bir 
yıla kavuştuk ama eski sene uçup gitti... Geçen 
seneyi de, günü de, saati de geri getirmek 
mümkün değil... 
Her kutladığımız yeni yıla karşın bir yılı daha 
kaybettik. Ömrümüze bir yıl daha eklendi... 
Bir yaşımıza daha girdik, yani bir yıl daha 
yaşlandık... Geçen seneyi belki şöyle böyle 
hatırlarız. Neler yaptık neler... Neler oldu neler... 
Şöyle hâyal meyal, hikâye gibi masal gibi... 
İşte acısıyla tatlısıyla bir yıl daha gelip geçti... 
Giden bir yıla “geçen sene”, öncekilere “geçen 
seneler” deyip dururuz. (Bizim yörede geçen 
seneye ‘bıldır’ derler) 

Bilge adamlar derler ki: 
Üç vakit vardır. Birisi dündü; gördün 
yaşadın... Geldi geçti... Tekrar elde 
edemezsin, terine çeviremezsin... Eğer hakkıyla 
değerlendirmedinse âh vâh etmen, pişman 
olman, yazık ki yazık demen uygundur. Zira 
ondan sorumlu idin. Dün, yani bugüne kadar 
yaşadığın ve bundan sonraki ömrün sana 
verilmiş bir emânetti... Bu emâneti sana veren 
Güç bunu sana boşu boşuna vermedi. Bir görevi 
yap diye verdi... 
Diğeri yarın; senin için gelecek mi gelemeyecek 
mi, belli değil... Yani yarına kadar yaşayacak 
mısın, bilmiyorsun, garantin yok. Bu demektir 
ki ondan sorumlu değilsin... O zaman dünyalık 
yönünden dert etmeye, tasalanmaya, kafayı 
takmaya değmez. 
Yalnız, unutmamak gerek; yarına hazırlanmak 
diye bir şey var... Yaptıklarını yarını da hesaba 
katarak yapmalısın. 
“Kıyâmet gününde dört şeyden 
sorgulanmadıkça, kulun ayakları yerinden 
kımıldamaz: 1.Ömrünü nerede harcadı, 
2.Gençliğini nasıl geçirdi, 3.Malını/
servetini nereden kazandı,  nereye harcadı, 
4.İlmiyle ne yaptı (uyguladı mı)” (Tirmizî, 
Kıyâme/1)
Üçüncüsü bugün; içinde bulunduğun ân... 
Şimdi, burada, önünde… Sana verilen vakit, 
ömür veya süre... Hem emânet hem de fırsat... 
Birisi çıksa ve; “kardaş, emânetine iyi 
bakmalısın” dese, haklıdır. Ömür, yani insana 
bu dünya hayatında tanınan süre... Ama fâni, 
sınırlı, az fakat belirsiz ve önemli... Ne kadar? 
Kaç yıl? Bilmiyoruz... Bilmemiz de mümkün 
değil... Bir an geliyor, bir şey oluyor; işleyen saat 
duruyor, gören gözler görmez oluyor, işleyen 
kalp çarpmaz oluyor... İşte bu kadar... 
Ve her şey bitiyor (mu?) Hayır bitmiyor...  
“Bugün canın ne istiyorsa yap, yarını boş 
ver” diyemezsin. Yarını kurtarmak da, yarını 
kazanmak da, yarın pişman olmamak da bugün 
yaptığın çalışmalara bağlı. Bu dünya hayatı için 
de böyle... Yarına bugünden hazırlanılır...
Hele bir de özel bir ‘Yarın’ var... Hem de ne 
müthiş bir yarın... Muhakkak gelecek olan bir 
Yarın... Bu Yarın ömre benzemez ki “yarına 
çıkıp çıkmayacağım belli değil” diyesin... 

Hayır hayır, bu Yarın kesin, garanti, muhakkak, 
tescilli, isbatlı... Yani hayatın/ömrün sonu. 
Ölüm... Vefat zamanı... Bu âlemi terk etme 
vakti... Ve başka bir hayata göç zamanı... Sonsuz 
bir hayatın ta kendisi... Yeniden diriliş, yeni bir 
hayat... Bambaşka bir dünya... Bambaşka bir 
âlem ve yaşantı... 
İşte bu da Yarın... Bu Yarın için bakınız Kur’an 
ne diyor: 
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten 
sakının ve herkes, Yarın için önceden 
(bugün) ne göndereceğine baksın. Allah’a 
karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, 
yaptıklarınızdan haberi vardır.” (Haşr 59/18)

Bugünü yaşa ama bu Yarını unutma... Bugünü 
değerlendir ama Yarına hazır ol... Zira Yarın 
burada, yani bugün kazanılır... Çünkü insan bu 
Yarın’da nasıl bir hayat istediğini bugün kendisi 
belirler. Üstelik bugün fâni, bu Yarın sonsuz...
İçinde bulunduğumuz ân’a, vakte, saate zaman 
diyoruz. Zaman da yukarıda söz konusu edilen 
şeylerle belirleniyor. Dünyanın veya ayın dönüp 
durması... Saatler, günler, aylar, seneler... Sonra 
kısa veya uzun bir ömür... Ama durmadan, 
yorulmadan, tökezlemeden, yörüngesinden 
sapmadan... 

Evreni en mükemmel şekilde dizayn eden Usta, 
ona ait zamanı da çok ince, dakik, şaşmaz 
bir hesaba bağladı... Evrende her şey takdir 
edildiği (planlandığı gibi) tıkır tıkır işliyor... Sene 
dediğimiz bir vakit gidiyor, yeni yıl dediğimiz bir 
vakit geliyor... Kutlu olsun... Yeni seneleri sâlih 
amellerle (faydalı işlerle) değerlendirenlere ne 
mutlu...
Zamanı şair şöyle ifade etmiş: 
“Nedir zaman, nedir? / Bir su mu, bir kuş 
mu?
Nedir zaman, nedir? / İniş mi, yokuş mu?

Bir sese benziyor; / Arkanız hep zifir!
Bir sese benziyor; / Önünüz tüm kabir!” 

“Bir gençlik, bir gençlik, bir 
gençlik...”Zaman bendedir ve mekân bana 
emanettir!” şuurunda bir gençlik...” 
(N. F. Kısakürek)                                      ---◄◄

“Bugün canın ne istiyorsa 
yap, yarını boş ver” 
diyemezsin. Yarını kurtarmak 
da, yarını kazanmak da, yarın 
pişman olmamak da bugün 
yaptığın çalışmalara bağlı. Bu 
dünya hayatı için de böyle... 
Yarına bugünden hazırlanılır...
Hele bir de özel bir ‘Yarın’ 
var... Hem de ne müthiş bir 
yarın... Muhakkak gelecek 
olan bir Yarın... Bu Yarın ömre 
benzemez ki “yarına çıkıp 
çıkmayacağım belli değil” 
diyesin... Hayır hayır, bu Yarın 
kesin, garanti, muhakkak, 
tescilli, ispatlı... Yani hayatın/
ömrün sonu. Ölüm... Vefat 
zamanı... Bu âlemi terk etme 
vakti... Ve başka bir hayata göç 
zamanı... Sonsuz bir hayatın ta 
kendisi... Yeniden diriliş... 

 kerimece@hotmail.com  HİKMET PINARI Drs. Hüseyin Kerim Ece

Üç Vaktin

BİRİNDE
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Faaliyetlerini Sürdürüyor

IGMG Kuzey Hollanda Bölge Yönetimi 

  IGMG Güney ve Kuzey Bölge 
   Başkanları Mustafa Aktalan  

  ile Mustafa Hamurcu ve  
  beraberlerindeki çalışma  

  arkadaşları T.C Lahey  
  Büyükelçisi Şaban 

   Dişli’yi makamında ziyaret 
  ederek sohbet ettiler. 

Ziyaretler

  Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan Bölge  
  Merkezini ziyaret ederek Başkan Mustafa  

  Hamurcu’dan yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.  

  Türk Hava Yolları Hollanda Müdürü Şerafettin Ekici ve 
  Benelux Cargo Müdürü Muhammet Raşit Yılmaz, 

  IGMG Kuzey Hollanda Bölge Başkanı Mustafa Hamur-
cu’yu ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular. 

  Kuzey Hollanda Bölge Başkanı Mustafa Hamurcu
   ve beraberindeki heyet, Haarlem esnaflarından, 

  Serkan  Koyuncu’nun yeni mekânına hayırlı olsun
  ziyaretinde bulundular.
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Görev süresi dolan Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz ziyaretçi akınına 
uğradı. Güzel izler ve güzel anılar ve güzel bir isim bırakarak Ankara’ya dönen 
Aytaç Yılmaz’ı Anadolu Ajansı Temsilcisi  Abdullah Aşıran ve Doğuş Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni de yalnız bırakmadılar. Her zamanki gibi sıcak ve samimi 
bir ortamda geçen ziyarette Yılmaz, Hollanda izlenimlerini paylaştı.        ---◄◄

Ziyaretler...Güle güle gidiniz

Basın mensupları Başkonsolos Aytaç Yılmaz’la 
veda yemeğinde bir araya geldiler.

2018 yılında Rotterdam Başkonsolosluğuna atanan 
Aytaç Yılmaz bu ay itibariyle görevini tamamlıyor. 
Zorlu bir dönemde göreve gelen Yılmaz, büyük bir 
fedakârlıkla üstelendiği görevini layıkıyla yerine ge-
tirmiş ender diplomatlarımızdan biri olarak akıllara, 
hafızalara kazıldı.
Hem Hollanda-Türkiye arası ilişkilerin sıkıntılı oldu-
ğu bir dönemde hem de pandemi ile verilen müca-
dele günlerinde hep ülke ve insanımızın menfaatine 
olan çalışmalarla güzellikler bırakarak Ankara-Mer-
kez’e dönüyor.
Hollanda Türk toplumunun her kesimiyle yakın, sa-
mimi ve güzel ilişkiler kuran, davetlerine katılan, so-
runlarını dinleyip çözüm yolu bulan, gençleri rol mo-
delleriyle buluşturup onlara ilham olan Başkonsolos 
Aytaç Yılmaz güzel bir isim ve iz bırakarak gidiyor.
Hollanda’da yıllardır topluma hizmet sunan Hollan-
da Türk medya mensuplarından olan Özcan Özbay, 
Mahmut Eröztürk, Yavuz Nufel, Hikmet Gür, Mustafa 
Koyuncu, Ayhan Sucu ve Zeynel Abidin Kılıç tarafın-
dan Aytaç Yılmaz adına organize edilen davet, Rot-
terdam’daki nezih ortamlardan biri olan Keyf-i Âlâ 
Restoran’da gerçekleşti.
Keyf-i Âlâ işletmecileri Cemal Şimşek ve Ferhat Kö-
mürcü’nün sundukları yemek ve mezelerle, davetli-
lerden hayli övgüler aldılar. Özellikle masaya konu-
lan her çeşit taamın künyesi hakkında bilgi vererek 
servis yapmaları hem lezzeti ile damakları hem de 
görüntüsüyle gözleri doyurdu.

HOLLANDA’DAKİ TÜRK KÖKENLİ BASIN 
MENSUPLARI BAŞKONSOLOS YILMAZ’A 
VEDA YEMEĞİ DÜZENLEDİ
Keyf-i Âlâ işletmecileri Cemal Şimşek ve Ferhat Kö-
mürcü ve Rotterdam Başkonsolosu Aytaç Yılmaz. O 
güzel akşamı el emekleri ve maharetleriyle güzelleş-
tiren ikili, davete katılanlardan övgüler ve 10 üzerin-
den puan aldılar…
Sıcak, samimi bir ortamda geçen buluşmada, medya 
mensupları yaşadıkları zorluklara rağmen bu işi han-
gi aşamalardan geçerek yaptıklarını anlattılar. 

BAŞKONSOLOSLARA VEDA
ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

  Koenendelseweg 1  5222 BG ‘s-Hertogenbosch    
  Tel.: +31(0)73 6220025

  www.sws-simtronic. com   info@sws-simtronic.com *Bizimle irtibata geçiniz

42
     yıl

www.simtronicstore. com
www.edelstaalgroup.com   

Dikkatle ve büyük bir keyifle anlatılanları dinleyen 
Başkonsolos Aytaç Yılmaz kendi penceresinden baka-
rak çözüm önerileri ve tavsiyeler sundu.
Hollanda Türk toplumun çok iyi bir yerde olduğunu 
ve bundan da mutluluk duyduğunu ifade eden Yılmaz, 
daha iyi yerlerde olmaması için hiçbir sebep yok dedi. 
Toplumumuzun, birlikte hareket ederek, bu ülkeye ait 
olduklarını hissederek ve özgüven duygusuyla güç-
lenerek, bilinçlenerek hak edilen yere geleceklerine 
inandığını dile getiren Aytaç Yılmaz, dört buçuk yıldır 
edindiği Hollanda izlenimlerini medya mensuplarıyla 
paylaştı.
Aytaç Yılmaz basın mensuplarına hitaben yaptığı veda 
konuşmasında şunları dile getirdi: “Buraya ilk geldi-
ğim 2018 yılı çok zorlu bir seneydi. Normal zamanda 
gelmedik. Ancak ona rağmen dört buçuk seneye bak-
tığımda şunu görüyorum ki çok huzurlu bir ortamda 
görev yapmışım.
Huzur, çalışmanızdan verim almanız için çok önemli. 
İki çok kıymetli Başkonsolosumuz ve bir de bu ülke 
ve insanını yakından tanıyan Büyükelçimizin varlığı 
bu huzurun ve dolayısıyla verimli çalışmaların başı, 
en önemli faktörü idi. Ne yapmaya çalıştım? Öncelik-
le toplumumuzun menfaatine olan ne varsa onu yap-
maya çalıştım. Kendi fikirlerinizi hayata geçirmeyecek 
durumda olsanız da, bunun önünde büyük engeller 
olsa da, mücadeleden asla vazgeçmeyin.
Hollanda-Türkiye arasındaki ilişkilerde bazen kon-
jonktürel, bazen siyasi olarak sıkıntılar yaşanabilir. 
Sizler vatandaş olarak sorumluluğunuzun ve yüküm-
lülüğünüzün farkında olarak hareket edin. Düşüncele-
rinizin yönlendirilmesine müsaade etmeyin. Yaşanan 
sorunların farkında olarak her zaman olduğu gibi yine 
çalışma hayatınızda faaliyetlerinize devam edin lütfen.
Ben sizin kardeşinizim. Ankara’ya geldiğinizde mutla-
ka beklerim. Bir isteğiniz olursa, bizim yapabileceği-
miz bir şey olursa her zaman arayabilirsiniz. Hepinize 
teker teker hakkım helal olsun. İnsanız, mutlaka bilme-
den hatamız olmuştur. Sürçi lisan yaptıysak, haklarını-
zı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizin yolu 
açık olsun. Allah hepinizden razı olsun”
Davet, çay-kahve eşliğinde süren tatlı sohbetin ardın-
dan sona erdi.                                                     ---◄◄

Deventer Başkonsolosu Tuna Yüce Modrak da görev süresi bitip, Ankara-
Merkez’e dönen Başkonsoloslarımızdan biri. Onun da  ziyaretçileri vardı. Haber 
Gazetesi editörlerinden Sedat Tapan ile Doğuş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Zeynel Abidin Kılıç Modrak’ı ziyaret ederek, hoş bir sohbetle vedalaştılar. ---◄◄

Uluslararası Demokratlar Birliği Hollanda Bölge Yöneticileri, Hollanda’ya 
veda eden üç Başkonsolosla bir veda yemeğinde bir araya geldiler. Hatırların 
anlatıldığı yemekli davette, üç Başkonsolosa da yaptıkları hizmetlerden dolayı 
şükranlar sunuldu ve daha iyi hizmet etme dileğinde bulunuldu.             ---◄◄

UID HOLLANDA BAŞKONSOLOSLARLA BULUŞTU
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Yeni yılınızı kutluyor, saglık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...

TUNA YÜCEL MODRAK’IN ZİYARETÇİLERİ VARDI

AYTAÇ YILMAZ’I DA UĞURLADIK...

GÜZEL İNSANLAR GÜZELLİKLER BIRAKARAK
GELDİKLERİ YERLERE GERİ DÖNÜYORLAR









samenleving
13cemiyet

maandblad/aylık gazete  doğuş
nr. 289 Aralık/December 2022  

Yeni yılınızı kutluyor, hayırlı, verimli, bereketli bir çalışma sezonu ve başarılı, istikrarlı bir eğitim, öğretim yılı diliyoruz...

Nostalji
Koskoca 20 yıl geçmiş.
Daha dün gibi hatırlıyorum, 
ofisimde kitapçığımın yazımına 
başlayışımı. Mesai arkadaşlarım 
evlerine giderken, ben ofiste 
kalırdım, en son alarmı da 
ben kapatırdım. Günler geçti, 
mesai arkadaşlarım “hayırdır 
Ahmet, sen hiç bu kadar geç 
kalmazdın” diye sormaya 
başladılar…. Hissediyorlardı, 
bir şeylerin inşaatı içindeydim. 
Merak çöktü etrafta, 45 kişilik 
bir ofiste, ister istemez göze 
çarpıyordu. Sanki ekstra mesai 
varmış da, ben çalışıyormuş 
gibiydim. 10 küsur yıldır 
beraber çalıştığım arkadaşlar, 
sürekli sorunca ben de 
açıkladım: “Kitap yazıyorum” 
dedim!!!
Şaşkınlıkla ve sevinçle 
karşıladılar hemen. İlk akla 
gelen “Siyaset kitabı mı?” diye 
sordular  ve gülümsediler.
“Hayır, kendi işimizle, konut ve 
ipotek hakkında” deyince, daha 
da çok gururlandılar.
“Anladım Ahmet, sen bilgi ve 
birikimini paylaşmak istiyorsun. 
Danışmalığın kaliteli ve pazarın 
herkes için aynı şartlarda 
çalışmasını arzu ediyorsun, 
para-pul senin neyine” dedi iş 
arkadaşım.
“Ne lazımsa biz de varız. Eğer 
iş yoğunlaşırsa, biz randevuları 
devralırız. Sen yeter ki rahatça 
çalış” dediler. “Vay be! Görüyor 
musun bak, yenilikçi ve kreatif 
olana destek yağıyor.” dedim 
içimden. 
Tammy & Wim ikilisi... 
Dank jullie wel he !

ahmethulya@live.nl           PUSULADrs. Ahmet Yıldırım

      
6 ay boyunca gece gündüz böyle devam 

ettim.
Bülent Yiğittop grafikleri hazırlarken, 
Murat Tuncel Hocam da Türkçe 

düzeltmeyi üzerine alıyordu. Nede olsa ben 
Hollanda’da yetirmiş ve okumuş birisi olarak 
Türkçe imla hatası oluyordu. Ellerine sağlık 
Murat Hocam. Türkçemizi seninle düzelttim.
Teşekkürler Hamit Karakuş kardeşim, Atta 
Makelaars/Emlakçı Direktörü, tüm destek ve 
motivasyonun için.
Hamit arkadaşım bir gün yanıma geldi ve 
“Ahmet şen yazıyorsun ama bizim toplum ya 
okumazsa. Görüyorsun televizyon önünden 
ayrılamıyoruz.” dedi.
Düştü mü bana bir kaygı.
“Eyvah” dedim, “bu da doğru ya...”
Çözüm biter mi hiç, basit ve okunabilecek bir 
kitapçık olarak tasarladık Bülent’le.
Drukkerij Deniz matbaası, Ekrem abim selam 
olsun, kitapçığın taslağını görünce “ne kadar 
güzel bir şey bu” demişti. Başarı da onun 
da katkısı var... 2003 yılında tam 10.000 adet 
basıldı. 
Hollanda’da yaşayan Türk toplumumuzun 
yaşadığı köylere kadar gitti kitapçık.
Kim dağıttı biliyor musunuz kitapçığımızı?
T.C. Rotterdam Başkonsolosluğumuza sonsuz 
teşekkürler
Demir Halk Bankası, teşekkür Devrim Baykal,
Doğuş, Ekin Medya ve Merhaba Medya 
patronlarına sonsuz teşekkürler.
Hollanda’nın herbir yerine dağıtıldı, kitapçığı baş 
üstü ettiniz.

Okundu, okutuldu, Bir imzalık iş (mi?)... 
Kütüphanenize yerleşti.
Nurettin abim, ismi söylerken ne kadar da güzel 
düşünmüşsün, “Ahmet bir imza gerek” demiştin, 
Bülent’te kafa yorarak, ve de Hülya eşime 
sunarak, kitapçık adıyla sanıyla doğmuştu: “Bir 
imzalık iş...(mi?)” 2003 yılında.
Bunu bir de Hollanda Kraliyet Kütüphanesine 
yerleşmesiyle taçlandırdık. Hollanda’da bir ilke 
imza atılıyordu. Resmî bir bilgi kitapçığı hem de 
Türkçe yayımlanmıştı.

1998 yılından itibaren canlanan konut piyasası, 
satış rekorundan rekora koşuyordu.
Eksik konut inşası, Devletin Ev satın alımı 

teşviki, faizlerin de cazip bir pozisyonda 
seyredişi, Türk toplumunu da bu sel dalgasına 
dâhil etmişti.
Biliniyor ki, konut satın alımı, sadece mekân 
edinmek değil, yatırım amaçlı ve de miras 
düşüncesiyle de yapılmaktaydı. Veya emekliliğe 
hazırlık olarak da bir araç olarak görülüyordu.

Yeni yapı furyası başlamıştı Hollanda genelinde; 
sıcak ekmek, peynir gibi satılıyordu konutlar.
Vatandaşın birisi, “Abi evi eşimle akşam 
baktık, sabah imzaladık: 3 hafta sonra 
anahtar teslim almıştık. Eve bir de 
aydınlıkta, gündüz gözüyle baktıydık, ne 
almışın, ev resmen dökülüyordu. Bir de 
binlerce tamirat parası çıktımı başımıza” 
demişti.
Yeni yapı kuralarına katılmak için veya bir kont 
elde edinmek için emlakçılar az mı paralar 
ödendi?!
Aynı dönemde konut ve İpotek pazarına 
binlerce “danışman” atanmış, kapabildiklerini 
alıyorlardı vatandaşlardan.
Eksik ve yanlış bilgi doğrultusunda, yanlış karar 
alan binlerce konut sahibeleri mevcuttu.
İşte bu açığı kapatmak, yaraya merhem olmak, 
yeni yaraların açılmasına engel olmak için bu 
kitapçığı piyasaya çıkardık.
Onlarca bilgilendirme toplantıları düzenlendi, 
kitapçığı tanıtmak adına...
Bilgilendiniz, rahat bir nefes aldı Türk toplumu. 
Artık dolandırılacak bir konu ve konut 
kalmamıştı.
Rabobank Nederland’da çalışan değerli dostum 
Kaya Turan Koçak da benim kitapçığımı görmüş 
ve yönetime takdim etmişti.
Rabobank Nederland, bu kitapçığımızı 
benimsemiş, ana sponsor olmuştu.
Halil Gürsoy kardeşim, toplantı ve pazarlama 
bölümünü hazırlarken, çok keyifli anlarımız 
olmuştu.
Teşekkür Halil, Teşekkür Kaya’cığım! Rabobank 
gibi bir kuruma öncülük ederek başarıya beraber 
imza attınız.

Daha sonra kitapçığın 5 baskısı daha piyasaya 
sunuldu, son olarak da başka bir kapak olsun 
amacıyla, Hollandaca-Türkçe yayımlandı.
2003 yılında ben Koninklijke Bibliotheek’e/
Kraliyet Kütüphanesi’ne müracaat etmiştim; 

kitapçığın kütüphane raflarında ve arşivinde 
yerini alması için. 2018 yılında ise Kraliyet 
Kütüphanesi, bilgi isteyerek, kitapçığımızın bir 
adet orijinalini, arşivlerine dahil etti.
Gurur verici değil mi sizce?!
20 yıl sonra hâlen o kitapçığımızın okunuyor 
olması, başarıyı gösteriyor.
“Türkler okumaz” dediler, siz ısrarla kitapçığı 
okudunuz.
Bilgi edindiniz, deneyimizi paylaştınız.
Kalite arttı, ikinci nesilden sonra 3’üncü ve de 
4’üncü neslin de faydalanacak olması, düşüncesi 
bile kafi geliyor insana.

Biraz da gündemden bahsedelim...
Konut pazarı Ukrayna krizinden sonra, 
başka bir hâl aldı.
Faizler çok yükseldi, 9 ay içinde %2’den fazla 
yükseldi.
Bankalar risk olasılığı için ekstra faiz, rezerve 
etti ve Avrupa Merkez Bankası da bankalar 
arasındaki faizi yükselttikçe, mecburen bu 
yükselme kredi alıcılarına, müşterilere yansıdı.
Alım gücü düştükçe, konut kredisi alabilme 
olanağı da azalıyor, yani daha az ipotek 
alabiliyorsunuz.
2023 yılı için, stabilize beklentisi hâkim.
Enflasyon ve enerji fiyatlarının artışının etkisiyle, 
konut fiyatlarında düşüş beklenmektedir.
Belediye Garanti İpotek Miktarı 405.000 avro ya 
yükseltilirken, ipotek konut kredisi miktarı aynı 
brüt maaşa göre daha azalıyor.
Brüt gelirinizin 5 defası kadar ipotek alabilme 
imkânı olurken (2021-2022 ilk çeyreğinde), şu 
an ise, maksimum 4,5 defaya düştü.
Doğru karar, çünkü alım gücüne endeksli olan 
ipotek kredi miktarı, bu doğrultuda seyredecektir.

2023 yılında Enflasyon ve Enerji Fiyatlarında 
tekrar değişim olursa ve de bütçe kısıtlanırsa, 
temmuz ayında tekrar düzeltme olacak.
Peki, konut satın alımı ve İpotek işlemleri, bir 
imzalık iş kadar kolay mı?
Eğer finansal sağlığınız ve kararınızı detaylıca 
ve geniş çaplımca değerlendirip de, bir adım 
attıysanız, bence bir imzalık iş, konut satın alımı 
ve ipotek krediniz....  Yeter ki nereye, ne zaman 
ve niçin imzayı attığımızı bilelim!!!
İlk imza da benden olsun! 
Sağlıcakla kalın!                                  ---◄◄                                                                    

Bir İmzalık

İŞ (Mİ?)
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Hollanda’da yaşayan Türkiye kökenli çocukların Türkçe dil gelişimlerini 
desteklemek üzere çalışmalar yürüten Tulip Enstitüsünün Türkçe Çocuk 

Kitaplığı projesinin ilki olan Utrecht-Overvecht Kütüphanesinin açılışı yoğun 
katılımla gerçekleşti. Amsterdam Eğitim Ataşesi Anıl Yılmaz, Utrecht Belediye 
Encümeni Eelco Eerenberg, Utrecht Kütüphaneler Direktörü Deirdre Carasso 
ve Tulip Enstitüsü Başkanı Melek Yücel çocuklarla birlikte kurdele keserek 
kitaplığı ziyarete açtılar ve birer konuşma yaptılar. Açılışta Tulip Enstitüsü 
Başkanı Melek Yücel hoş geldiniz konuşmasında 177 bağışçının toplam 
390 kitap bağışladığını söyleyerek 2023 yılında diğer şehirlerde de aynı 
çalışmayı gerçekleştireceklerini ekledi. Utrecht Kütüphanesi Müdürü Deirdre 
Carasso, bağışlanan kitapların Overvecht ve Kanaleneiland Kütüphaneleri 
arasında paylaşıldığını belirterek şu an Overvecht Kütüphanesinde 206 
yeni Türk çocuk kitabı bulunduğunu belirtti. Ocak ayında 200 adet kitap 
ile Kanaleneiland’da Türkçe Çocuk Kitapları Koleksiyonu’nun açılacağını 
belirtti. 2023 yılı boyunca da merkez Neude Kütüphanesinin Türkçe çocuk 
kitabı koleksiyonunun da genişletileceğinin bilgisini verdi.
Amsterdam Eğitim Ataşesi Anıl Yılmaz açılışa katılmak üzere Amsterdam’dan 
geldi. Tulip Enstitüsüne girişimleri, destekleri için ise Utrecht Belediyesine 
ve Utrecht Kütüphanesine teşekkür eden Yılmaz çocuklara bundan sonra 
yapılacak okumalar ve aktiviteler için kütüphaneyi ziyaret etmenin ne kadar 
önemli olduğundan bahsederek ebeveynleri çocukları kendi dillerinde 
de desteklemeye davet etti. Konuşmaların ardından gerçekleşen kurdele 
kesiminden sonra çocuklar yeni kitapları incelemeye ve kitap bağışında 
bulunan çocuklar ise kendi kitaplarını arayıp bulmaya başladılar.
Çocuklara hikâye okumanın da gerçekleştiği açılışta Dil Bilimci ve Yazar 
Treysi Terziyan, kendi iki dilli kitabı olan ‘Drie Vriendin / Üç arkadaş’tan iki 
ülkenin ortak sembolü olan lalenin Türkiye’den Hollanda’ya yolculuğunu 
anlatan ‘Lale Perisi’ hikâyesini okudu.           Haber: Sedat Tapan ---◄◄

Kısa haber turu...

Amsterdam Yunus 
Emre Enstitüsü 
tarafından düzenlenen 
“Hollanda’da Film 
Günleri” programı 
Corendon Village Hotel 
Sinema Salonu’nda 
başladı. Yunus Emre 
Enstitüsü Amsterdam 
olarak Corendon Village 
Hotel sinema salonunda 
103 hafta boyunca 
Türk filmleri gösterime 
girecek. Bu çerçevede 
başlatılan Türk film 
gösterimi geçtiğimiz 
pazar günü seyirciyle buluştu.
Her Pazar saat 15.00’de gösterime sunulacak Türk filmleri Amsterdam Corendon Sinema Salonu’nda perdeye 
yansıyacak. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Türkçe dilini güzel kullanma açısından bir takım projeleri gündeme 
aldı. Çocuklarımıza Türkçe dilini sevdirebilmek ve Hollandalılara Türkiye’yi tanıtabilmek amacıyla özel olarak 
seçilmiş 103 Türk filmini gösterime koymaya başladı. Filmler ayrıca alt yazılı özelliğini de taşıyor.
Film gösterimininim ilkinin perdesi açılmadan Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Adil Akaltun kısa bir 
konuşma yaparak şunları söyledi: “Kültürümüzü tanıyabilmek, dilimizi daha iyi geliştirebilmek ve Hollandalı 
dostlarımıza Türkiye’yi tanıtabilmek için Türk filmlerini alt yazılı olarak izletip, aktarmak gayesindeyiz. Çocuklarımıza 
Türkçe dilini sevdirebilmek için onların seveceği filmleri gösterime sunarak, hedefimiz anadilimizi sevdirmek ve 
geliştirmektir. Haftaya çocuklar için Rafadan Tayfa adlı filmi  gösterime sunmayı planladık. Çocuklarımızın çocuk 
filmlerini izleyerek, Türkçe dilimize aşina olacaklarını, seveceklerini umuyor daha sonra isteyerek öğreneceklerini 
ümit ediyoruz. Genç yaştakilerin de beğenerek izleyecekleri filmler de listemizde mevcuttur.”
BEYAZ PERDE ÖZEL BİR FİLM İLE AÇILDI 
Ertuğrul 1890, Japon-Türk ortak yapımı tarihî ve dramatik film. Filmin oyuncu kadrosunda Seiyo Uchino, Kenan 
Ece, Shioli Kutsuna, Alican Yücesoy, Yui Natsukawa, Uğur Polat, Yukiyoshi Ozawa, Mehmet Özgür, Deniz 
Oral ve Tamer Levent gibi isimler bulunmaktadır. 4 Mart 2016’da Tokyo’da düzenlenen 39. Japon Akademi Film 
Ödülleri’nde, En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil on dalda üstünlük ödülü kazandı, En İyi Sanat Yönetimi ve En 
İyi Ses Kaydı dallarında birincilik ödülünü elde etti.
Ertuğrul 1890, o yıl Japon sularında batan Osmanlı firkateyni Ertuğrul’un hikâyesini ve Japonların gemi mürettebatını 
kurtarma çabalarını, ve bu tarihe paralel olarak, 1985’te İran-Irak Savaşı sırasında Irak Cumhurbaşkanı Saddam 
Hüseyin’in tehdidiyle İran’da mahsur kalan 300’den fazla Japon vatandaşının dönemin başbakanı Turgut Özal’ın 
talimatıyla THY tarafından kurtarılmasını anlatıyor.
SİnEMADA TüRk FİLMİ İZLEME kEYFİ YEnİDEn BAşLIYoR…
Yunus Emre Enstitüsü tarafından sunulacak filmler özenle seçilmiş olup vatandaşlarımızın keyifle izleyebileceği 
niteliktedir. Hafta sonu gösterime girecek filmler, Yunus Emre Enstitüsü tarafından duyurulacaktır.                                                 
                                   Haber-Fotoğraf: Sedat Tapan ---◄◄

 “Hollanda’da Fİlm Günlerİ” başladı
Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen

M ystiek Productions’un Utrecht şehrinde organize ettiği Tivoli 
Salonu’ndaki Edip Akbayram konserine ilgi büyüktü. Edip Akbayram 
salonu tıklım tıklım dolduran sevenlerine unutulmaz dakikalar 
yaşattı. Yaşının ilerlemesine rağmen performansından hiçbir şey 

kaybetmeyen sanatçı verdiği konsere orkestrasıyla tam kadro katılarak playback 
yapmadan canlı olarak Türkiye’deki ozanların türkülerini de harmanlayarak 
söyledi. Aşık Veysel’den, Mahsuni Şerif ’ten, Arif Sağ’dan, Neşet Ertaş gibi 
ozanların türkülerin yanı sıra “Yiğidim Aslanım, Eşkıya Dünyaya Hükümdar 
Olmaz, Uğurlar Olsun gibi türküleri söyleyerek katılan seyircilere unutulmaz 
dakikalar yaşattı.                    Haber-Fotoğraf: Mustafa koyuncu   ---◄◄

Etkinlik Kutlu olsun!..

Y ozgat ili Yenifakılı ilçesine bağlı Bektaşlı 
köyünden Arnhem ve çevresinde 550’ye 
yakın yurttaşımızın yaşamasından dolayı 
1999 yılında kurulan Bektaşlılar derneği 

23 yıldır Arnhem şehrinde faaliyetlerini sürdürüyor. 
Bu sebeple 23. yıldönümünü Arnhem yakınlarında 
bulunan Westervoort kasabasındaki Maksim Düğün 
salonunda 23 Nisan bayramı gibi kutladılar.
Bektaşılar Derneği’nin kutlamalarına Hollanda 
Yozgatlılar Federasyonu Başkanı, aynı zamanda İOT 
Başkanı Zeki Baran, BM Sigortası sorumlusu Mehmet 
Keskin ve birçok sivil toplum kuruluşu başkanlarının 
yanı sıra Almanya ve Belçika’dan birçok davetliler 
katıldılar.
Maksim Düğün Salonu’nu dolduran Bektaşlılara 
sanatçı Hasan Yılmaz okuduğu türkülerle salonu 
dolduranları coşturdu. Yemek molasında konuşma 
yapan Bektaşlılar Derneği Başkanı Tahsin İpekçi, 
“Derneğimiz kurulalı 23 yıl oldu. Gelmiş geçmiş 

bektaşlılar 23. kuruluş 
Yıldönümünü CoşkuYla kutladı

edİp akbaYram Sevenlerİne
 unutulmaz dakİkalar Yaşattı

başkanlarla uyum içinde çalışarak faaliyetlerimizi 
devam ettiriyoruz. Bizlere yardımcı olan gönüllü 
dostlarımıza teşekkür ederiz. 50 yılı geçkin süredir 
köyümüzden çıkıp Hollanda’ya gelmiş, Arnhem 
şehrine yerleşmiş birinci nesil atalarımızın kültürlerini, 
geleneklerini, örf ve âdetlerini gençlerimize 
unutturmamak için bu derneğimiz kurarak 
anavatanımız Türkiye’yi, dilimizi, dinimizi unutmamak 
için sosyal faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz. 
Allah bu birlikteliğimizi bozmasın. Bize destek veren 
tüm Türk vatandaşlarımıza ve Sponsorlarımıza da 
teşekkür ederiz. 23. yıldönümü gecemiz kutlu ve 
mutlu olsun. İyi eğlenceler dilerim” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Daha sonra tekrar sahne alan sanatçı Hasan Yılmaz 
söylediği türkülerle salondakiler geç saatlere kadar 
halay çekip eğlendiler.
                 Haber-Fotoğraf:  Özcan Özbay   ---◄◄

tulİp enStİtüSü türkÇe ÇoCuk
kİtaplıĞı’nın İlkİ aÇıldı!

maandblad/aylık gazete  doğuş
                                                                 nr. 289 Aralık/December 2022  



message
15mesaj

denizcem79@gmail.com           HAKLARIMIZDeniz Cem Toptaş

Hakkımızda:
Türk Hukuku Bürosu, 
Hollanda’da yaşayan 
Türk vatandaşlarının 
Türkiye’deki hukuki 
ihtiyaçlarına tek 
merkezden çözüm üretmek 
amacıyla, 2015 yılında 
Ethem Emre tarafından 
Rotterdam’da kurulmuştur. 
Hollanda’daki ofislerimizde 
Türk Barolarına kayıtlı 
avukatlarımız ile 
Türkiye’deki dava 
ve hukuki işlerinizi 
görüşebilir, Türkiye’ye 
gitmenize gerek kalmadan 
avukatlık ve hukuki 
danışmanlık hizmeti
alabilirsiniz

Y argıtay önceleri, sigortalının, imzasını 
taşıyan işe giriş bildirgesinde yazılı 
çalışmaya başlangıç tarihiyle bağlı 
olduğunu; bunun aksini eşdeğer delil 

ile ispat etmesi gerektiğini kabul etmekteyken; 
sonrasında görüşünü değiştirmiş ve işe giriş 
bildirgesinin, sigortalının imzasını ve ona 
ilişkin kimlik bilgilerini taşıyan “birinci kısmı” 
ile sigortalının bağlı olduğunu; işe başlangıç 
tarihini gösteren ve sadece işverenin imzasını 
taşıyan “ikinci kısmı” ile ise, sigortalının bağlı 
olmadığını; bildirgedeki tarihin aksini, tanık ile 
de ispatlayabileceği sonucuna varmıştır.
 
Sigortalının işten ayrılış tarihinin, sigortalının 
imzasını (veya yazısını) taşıyan bir belgede 
yer alması halinde (örneğin, akdi feshettiğini 
ve nedenlerini açıklar tarzda işverene bıraktığı 
veya gönderdiği bir yazı), o tarihten sonraki 
çalışmalarının varlığını, sigortalı, eşdeğer 
delillerle ispat etmek zorundadır. Bu yönde bir 
eşdeğer delile örnek olarak, ceza mahkemesince 
verilen ve sigortalının belirli bir tarihte o 
işyerinde çalıştığına ilişkin mahkûmiyet kararı 
gösterilebilir.
 
Sigortalının açtığı davanın sonunda, mahkemece 
sigortalı hizmetlerin varlığı ve kazanç toplamları 
tespit edildiyse; 5510 sayılı yasa m.86/IX’a 
göre, ilamda gösterilen prim ödeme gün sayıları 
ve aylık kazançlar toplamı sigortalılık hakları 
açısından dikkate alınacaktır. Kurum, sigortalılar 
hakkında gerekli işlemleri ve primlerin tahsilini, 
verilen prim ve hizmet belgeleri vasıtasıyla 
yerine getirebildiğinden, ilam, bu amaca da 
hizmet etmek üzere “verilmeyen prim ve hizmet 

belgelerinde (5510 sayılı yasa m.86/I) bulunması 
gereken bilgileri” içermek zorundadır. O yüzden 
ilamda, çalışılan günler ile kazanç tutarları açıkça 
gösterilmelidir. Mahkeme ilamında ücretler 
bakımından hüküm kurulmamışsa, sonradan 
sigortalının talebi üzerine, eksikliğin ek bir karar 
ile tamamlanması da mümkündür.
 
Kurumun mahkeme ilamı doğrultusunda 
sigortalılık hakkının tescili ile, işverenden 
geçmiş dönemlere ilişkin primlerin sigortalı 
payı da dâhil olmak üzere tahsilini sağlaması 
gerekmektedir. Primlerin işverenden tahsili 
yönünde, Kurum, işverene tebligat yaparak, 
ilamda gösterilen sigortalı çalışmalara ilişkin 
prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesini; 
primlerin gecikme cezası ve zammıyla birlikte 
ödenmesini isteyecektir. Ayrıca, hizmet tespit 
ilamında yazılı sigortalılara ait olup da, 
zamanında verilmemiş olan prim ve hizmet 
belgeleri için, belgenin asıl veya ek nitelikte 
olup olmadığı dikkate alınmaksızın, 5510 sayılı 
yasa m.102/c-4 uyarınca, asgari ücretin 3 katı 
tutarında idari para cezası uygulanacaktır. 
Kurumun prim ve diğer alacakları süresi içinde 
ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen kısmı 
sürenin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede 
her bir ay için %3 oranında gecikme cezası 
uygulanarak artırılmakta; ayrıca, her ay için 
bulunan tutarlara ödeme süresinin bittiği tarihten 
başlamak üzere borç ödeninceye kadar her ay 

için ayrı ayrı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak 
bir önceki aya ait Türk Lirası cinsinden iskontolu 
ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin 
aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak 
gecikme zammı uygulanmaktadır(5510 m.89/
II). Prim borcu ve idari para cezası yapılan 
tebligata rağmen süresinde ödenmediği takdirde, 
Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve 
diğer alacakları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci, 
102’nci ve 106’ncı maddeleri hariç, diğer 
maddeleri uygulanmak suretiyle cebren tahsil 
edilecektir(5510 m.88/XIII).
 Primlerin tahsili bakımından, prim alacaklarının 
5510 sayılı yasa m.93/II uyarınca, on 
senelik zamanaşımına uğramamış olması da 
gerekmektedir. Aksi hâlde, zamanaşımına 
uğramış prim borcunu, sigortalılık haklarından 
yararlanmak için, sigortalının kendisi ödemek 
zorunda kalacaktır. 
Son olarak, söz konusu tespit davası sonunda, 
5510 sayılı yasa m.11 kapsamında bildirimi 
yapılmamış bir işyerinin varlığı da tespit edilmiş 
olacağından, ilam doğrultusunda o işyerinin 
Kurumca re’ sen tescili yoluna da gidilecektir.

(Yazının tamamını dogus.nl adlı 
websitemizden okuyabilirsiniz. Soru 
ve sorunlarınız için aşağıdaki ilandan 
en yakın adrese uğrayabilirsiniz veya 
telefondan bilgi alabilrisiniz)             ---◄◄

Sigortalı Hizmetin

 TESPİTİ DAVASI
(2)
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HAKLARIMIZ, SORUNLARIMIZ
Az biraz ilgi lütfen!..

YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERİN ‘ARAÇ ÇİLESİ’ MECLİS’TE

C HP’den Avrupalı Türklerin araç 
derdinin çözümü için kanun teklifi: 
Yurt dışındaki Türklerin araçları 5 
yıl Türkiye’de kalabilsin.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Türkiye’de araç alımında vergi indirimi 
vaadinin ardından, muhalefet yurt dışında 
yaşayan Türklerin araçlarını Türkiye’de 
kullanmalarına getirilen kısıtlamaların 
kaldırılması için de çalışma başlattı. TBMM 
Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu üyesi, CHP 
Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Avrupalı 
Türklerin Türkiye’ye gelirken beraberinde 
getirdikleri araçlarının Türkiye’de kalma 
sürelerinin 2 yıldan en az 5 yıla çıkartılması 
için TBMM’de kanun teklifi verdi. 
Çakırözer, “Saray yönetimi ve AKP 
sadece ülke içindeki yurttaşların değil, 
gurbetteki milyonlarca yurttaşımızın da 
sıkıntılarına dertlerine karşı duyarsız. Yaz 
aylarında aileleriyle hasret gidermek ve 
tatillerini geçirmek için Türkiye’ye gelen 
yüzbinlerce Avrupalı Türk araç sıkıntısı 
yaşıyor. Kendi araçlarını Türkiye’de gönül 
rahatlığıyla kullanamıyorlar. Çünkü sadece 
2 yıl Türkiye’de bulundurma ve bu 2 yıl 
içerisinde en az 185 gün yurt dışında kalmış 
olma zorunluluğu var. Bu sınırlamalar 
nedeniyle vatandaşlarımız çok sıkıntı 
çekiyor, on binlerce lira ceza ödemeye 
zorlanıyor. Avrupalı Türkler bizim ayrılmaz 
parçamız. Onların her türlü taleplerinin 
karşılanması için CHP olarak biz hazırız. 
Avrupalı Türklerin araçlarını Türkiye’de 5 yıl 
bulundurabilmeleri için kanun teklifi verdik” 
dedi.

GURBETÇİNİN ARAÇ ÇİLESİ 
MECLİS’TE
CHP Türkiye’de araç alımında vergi indirimi 
sözünün ardından, Avrupalı Türklerin yurt 
dışından Türkiye’ye gelişlerde beraberinde 
getirdiği araçlarının Türkiye’de kalma 
süresine ilişkin sıkıntıların çözümü için de 
girişim başlattı.
TBMM Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu üyesi, 
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 
yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye’ye 
gelişlerinde beraberinde getirdikleri araçların 
Türkiye’de kalma süresinin 5 yıla çıkartılması 
ve aracı birinci dereceden akrabalarının da 
kullanma imkânı tanınması için kanun teklifi 
verdi.

2 YILLIK SÜRE 5 YILA ÇIKARILSIN
Yurt dışında yaşayan Türkler her yıl 
aileleriyle Türkiye’ye gelirken beraberinde 
getirdiği araçlarıyla Türkiye’de sadece 
2 yıl kalabiliyor. Öte yandan Türkiye’ye 
araçlarıyla birlikte gelen Avrupalı Türklerin, 
ülkeye girmek istediği tarihten önceki bir 
yıl içerisinde en az 185 gün yurt dışında 
kalmış olma zorunluluğu var. Bu koşullar 
karşılanmadığı sürece Avrupalı Türklerin 
Türkiye’ye aracıyla giriş yapmasına izin 
verilmezken, kısıtlamaları ihlal eden herkese 
de onbinlerce ceza kesiliyor. 
Avrupalı Türklere her yıl kesilen cezaların 
toplamının milyonlarca liraya ulaştığı tahmin  
ediliyor. CHP’li Çakırözer özellikle yaz 
aylarında tatil için memleketi Türkiye’ye gelen 
Avrupalı Türklerin yaşadığı mağduriyetleri 
gündeme getirerek, bu mağduriyetlere 

çözüm için araçlarını Türkiye’de bulundurma 
süresinin 2 yıldan en az 5 yıla çıkarılmasını 
istedi.
 
“AKP GURBETTE KİMSESİZ BIRAKTI”
Çakırözer TBMM’de verdiği kanun teklifinde 
şu ifadelere yer verdi: “Bizim ayrılmaz 
parçamız milyonlarca gurbetçi Türkiye’ye 
getirdikleri arabaları, kendileri uçakla 
ya da bir başka taşıtla geri dönseler bile 
sadece 2 yıla kadar ülkede tutabilirken, 
mevzuattın gerekliliklerini yerine getirmeyen 
birçok yurttaşımız da ağır para cezalarına 
mahkum edilmekte. Avrupalı Türkler birçok 
farklı nedenle yılın 6 ayını Türkiye’de 
geçirirken, Türkiye’de geçirdiği dönemlerde 
kullandıkları araçlarının en az 5 yıl boyunca 
ülkede bulunmalarını istemektedir.  
Kanun Teklifimizle, yurt dışında yaşayan 
yurttaşlarımızın Türkiye’de bulunan kişisel 
kullanıma mahsus yabancı plakalı kara 
taşıtlarının sadece bir araç ile sınırlandırılması 
koşuluyla yurtta kalma süresinin 5 yıla 
çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu durum 
Avrupalı Türklerin Türkiye’de kaldıkları 
süre boyunca hayatlarını kolaylaştıracak 
ve yaşanan mağduriyetleri ortadan 
kaldıracaktır.”
Cumhuriyet Halk Partisi olarak yurt dışında 
yaşayan milyonlarca Türkün talep ve 
sıkıntılarının da takipçisi olduklarını aktaran 
Çakırözer, “Yurt dışındaki vatandaşlarımızın 
sorunlarıyla da yakından ilgileniyoruz. Genel 
Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
açılışını gerçekleştirdiği, Genel Başkan 
Yardımcımız Bülent Tezcan’ın Başkanlığında 

ve tüm yurt dışı CHP örgütlerimizin 
katılımıyla CHP Yurt Dışı Örgütlenme 
Çalıştayımızı gerçekleştirdik. Maalesef yurt 
dışındaki Türklerin sorunlarına duyarsız 
bir iktidar ve saray yönetimi var. Ama yurt 
dışındaki kardeşlerimiz gurbette kendilerini 
yalnız ve kimsesiz hissetmesinler. Gurbetteki 
yurttaşlarımızın her türlü sıkıntı ve  çözüme 
kavuşturulması için CHP olarak çözüm 
projelerimiz hazır” dedi.

Konuyla ilgili CHP Eskişehir Milletvekili 
Utku Çakırözer’den bilgi istedik. 
Gelişmeleri sizlere aktarmaya, gerekirse 
TBMM’nin ilgili komisyon başkanlığına 
sizlerin tepki, talep ve isteklerini de 
iletmeye çalışacağız.                                        
        DOĞUŞ       ---◄◄                

“Kanun Teklifimizle, yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara 
taşıtlarının sadece bir araç ile sınırlandırılması koşuluyla yurtta kalma süresinin 5 yıla çıkarılması amaçlanmaktadır.”

K ıymetli okurlar, İzin esnasında 
ibreti alem denecek bir durumu 
sizlerle paylaşmamın diğer 
vatandaşlarımızın hak ve 

hukuklarını aramaları bakımından faydalı 
olacağı kanaatindeyim.  Aile mensubumdan 
birini ambulansa hastaneye kaldırdık. Akut 
durumu ve acil müdahale gerekmesine 
rağmen Zilverenkruis sigortasının güya 
Türkiye temsilci olan Eurocross Turkey 
isimli kuruluş daha ilk dakikadan itibaren 
sanki keyfi olarak müdahale istemişiz gibi 
gülünç  ve üçüncü dünya ülkelerinde dahi 
olmayan bir sürü protokol ve kağıt kürek 
işleriyle bizi mağdur etti. En azından buna 
çalıştı. İç kanaması olan hastaya müdahale 
edilmesi gerekirken Eurocross Turkey 
hastaneye onay vermemiş. Ta Hollanda’dan 
“Medische dossier” denilen doktor 
raporları istenildi. AVG yasasına yani özel 
hakları koruma yasasına aykırı davrandıklarını 
Hollanda kanunlarına göre bunun suç teşkil 
ettiğini akut durumda olan bir hastadan 
istenilemeyeceğini söylememe rağmen o 
olmazsa masraf karşılanmayacağı bana mail 
üzerinde yazılı iletildi. Daha doğrusu ibraz 
etmeye mecbur bırakıldım. Zilveren Kruis 
yetkili müdürlerinden Eurocross Turkey 
sorumlusu bir hanımefendiye BM aracılığı 
ile ulaştım sağ olsun. Durumları ilettim 
biraz da hakkımızı savunmakta tecrübemiz 
olduğundan kendilerine baskı uygulayıp 
“Hollanda’daki yetkililere kadar bu işi 
büyüteceğim ve dava edeceğimi hukuki 
işlemleri başlatacağımı” anlattıktan 

sonra bir de baktık ki iki haftadır Hastane, 
Eurocross Turkey ve Hollanda Bermuda 
üçgeni arasında ömrümden ömür gitmesine 
rağmen bir anda işler çözülmeye başladı. İki 
hafta öncesinde bizi muhatap almayıp “kural 
budur yapılacak bir şey yok, masrafın şu 
kadarı karşılanır şu kadarı karşılanmaz 
biz herkesten bunu isteriz onlarda 
zorluk çıkarmazlar siz neden sorun 
yapıyorsunuz” dediler. Onların farkında 
olmayarak “sizin hukuk dışı isteklerinizi 
yerine getirmeleri beni bağlamaz. Ben 
sigorta poliçemin kapsadığı hukuki 
kuralları bilirim Hollanda hukukunu 
bilirim” deyince sert duvara tosladıklarını 
anladılar. Bu arada Hollanda’dan da 
Eurocross Turkey’a müdahaleler gelmeye 
başladıkça bir anda anlayışlı oldular. İşleri 
yoluna koydular.  Yani özetleyecek olursam. 
Tatil esnasında başına benzer hâller gelenler 
mutlaka ilgili yerlere şikâyetlerini yapsınlar. 
Eurocross Turkey’de çalışanlar bize insani 
muameleden uzak, empatiden yoksun veya 
hakkımız olan hizmet vermesi gereken sigorta 
temsilcimiz olarak bakmıyor. Sadece parasal 
olarak Hollanda’daki patronlarına alacak 
primlerini kaybetmemek için şirin gözükmek 
amacıyla vatandaşın üzerinden “acaba ne 
kadarını vatandaşı ikna edip de sigorta 
kapsamına düşmesine rağmen kapsama 
dışına alabiliriz” onun planı yapmaktalar. 
Bu arada doğal olarak hastane görevlileri 
yapacağı müdahalenin masrafını sigortadan 
alamayacağı için hasta acil müdahaleden 
mahrum ediliyor. 

Bazı özel Hastaneler de vatandaşa yürüyen 
Euro gözüyle bakmıyor değiller. Hastama 
refakatçı kaldığım süre içinde hastanede 
Eurocross Turkey üzerinden mağdur olan kaç 
gurbetçi gördüm, konuştum. Biraz durumunu 
sorunca bir de baktım ki hasta veya hasta 
sahibi sigortasının kapsama dahilinde olan 
masrafları da âdeta “lanet olsun onlarla mı 
uğraşacağım” tarzından kendileri masrafları 
karşılamaktalardı. Bu arada hastaneden 
istenilen lüzumsuz belgeleri hastane görevlileri 
dahi tam olarak bilmediğinden âdeta onlara 
evrak tanzim etmekte rehber olduk. Operatör 
doktorlardan hastanın ne derece müdahaleye 
ihtiyaç duyduğunu ifade eden bir nevi 
sağlık tutanağı gibi zabıt tutup imzalattırarak 
işlerimiz ancak yürütebildik. Eurocross 
Turkey’a “Üçüncü dünya ülkelerinde 
dahi bir hasta bu kadar resmî işler ve 
protokolüne dâhil edilmezken, neden 
bunlar başımıza geliyor. Keyfi muayene 
için gelmedik neden acilde hastam iç 
kanama geçirirken sigorta karşılamıyor, 
diye 600 TL tutarında olan bir sıvının 
ücretini ödemekle karşı karşıya kaldım.” 
sorularını sordum, Eurocross Turkey’dan 
“kural budur” cevabını aldım. 
Hastane sürekli “şunu bunu da yapmamız 
gerekiyor ancak sigorta onay vermedi” 
konularıyla neden muhatap olmak zorunda 
kaldık. Adımız adresimiz telefonumuz belli, 
sürecin sonunda istenmesi gereken ödemeler 
hastaya müdahale edilme esnasında bize 
yaşatıldı. Kısacası TATİL ESNASINDA sigortalı 
biri olarak sandığımız sigorta, sanki beni 

savunması gerekirken bir an önce hastamızın 
sağlına kavuşması gereken hizmeti vermesi 
gerekirken âdeta kendimizi ispat etmekle karşı 
karşıya bırakıldık. Ağzımız laf yapmasaydı, 
biraz ortalığı ayağa kaldırmasaydık 
yaklaşık 4-5 bin Euro kadar masrafı bize 
yükleyeceklerdi. İki hafta sonra Eurocross 
Turkey tüm masrafların karşılanacağını 
söylediler. Sevindik ancak hastaneye varınca 
1400 TL kadar masrafı kendimiz karşılamak 
durumunda kaldık. Hastanenin ifadesine 
göre Eurocross Turkey acil doktorunun 
laboratuvar araştırmasını gereksiz bulmuş. 
Doktor istediyse lüzumlu gördüyse suç benim 
mi ki masrafı bize yüklüyor. Hastadan o 
anda doktor sorumluysa lüzumlu görüyorsa 
Eurocross Turkey bürosunda oturan bir 
memur hangi uzmanlığı ve sorumluluğundan 
yola çıkarak bir profesör doktorun lüzumlu 
gördüğü bir meseleye lüzumsuz araştırma 
diyebiliyor. Kaldı kı hani hepsi karşılanacaktı. 
Biz de onca yaşadıklarımızdan ve Bermuda 
Üçgeni telefon ve evrak diplomasisinden 
yorulmuştuk ki bizde “lanet olsun” dedik 
kalan kısmı kendimiz ödedik.               ---◄◄

dogus@dogus.nlİdris Kandemir                SORUNLARIMIZ

HAKKINIZI ARAYIN, ŞİKâYETİNİZİ İLGİLİ YERLERE İLETİN!
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Ü lkemiz ile Sosyal Güvenlik 
Antlaşması imzalanmış ülke olsun 
veya olmasın yurt dışında çalışan 
Türk vatandaşları ve doğumla 

Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak 
suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler, 
yurt dışında geçen hizmetlerini ve ev 
kadınlığı sürelerini ülkemiz Sosyal Güvenlik 
Kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık 
ve ölüm hâllerinde, Türkiye’de geçmiş hizmet 
gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla 
borçlanabilirler
Borçlanma kapsamındaki süreler yurt dışında 
geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında 
veya sonunda her birinde bir yıla kadar 
olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen 
sürelerdir.
Yurt dışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; 
borçlanma anında Türk vatandaşı olmak ya 
da doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma 
izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 
kaybetmiş olmak, borçlanma kapsamındaki 
yurt dışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı 
istekte bulunmak şarttır. Ölen sigortalının 
hak sahipleri tarafından yapılan borçlanma 
başvurularında hak sahibinin borçlanma talep 
tarihinde Türk vatandaşı olması yeterli olup, 
ayrıca borçlanılmak istenilen sigortalıya ait 
yurt dışı sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı 
aranmaz.
Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı 
ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz 
konusu yasa ile getirilen düzenlemeden 
yararlanabilmektedirler.

Yurt dışı hizmet borçlanması için ilk 
olarak ne yapılmalıdır?
Yurt dışı hizmet borçlanması yapabilmek için 
öncelikle yurt dışı sürelerini borçlanma talep 
dilekçesi doldurulmalıdır.
Bu belge dışında yurt dışı hizmet borçlanması 
isteğine dair yazılı dilekçe ile yapılan 
başvurular da kabul edilir. Ancak, dilekçede 
yer alan bilgiler, borçlanma işlemini 
sonuçlandırmakta yeterli değil ise borçlanma 
talebi reddedilir.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye’de 
borçlanma yolu ile emekli olabilir. 2019 
yılında 3201 sayılı kanunda bir çok değişiklik 
oldu. Asgari üretin yüzde 32’sine göre 
hesaplanan borçlanma kuru yüzde 45 olarak 
hesaplanıyor. Ayrıca yurt dışı borçlanması 
BAĞ-KUR’dan oluyor. Bu değişen yasada 
vatandaşlarımızın kafaları çok karışıyor. 
SSK’dan emeklilik imkânsız değil, Sadece 
borçlanılan süre ile alakalı farklılıklar var.
BAĞ-KUR’da ayrıca yurt dışındaki ilk işe giriş 
veya doğumlar başlangıç sayılmıyor ama, 
bilinmeyen çok püf noktası var. Daha önce 
yurt dışı borçlanma yapanlar ve Türkiye’de 
iş girişi olanlar şanslı. Özelikle 2006 öncesi 
borçlanma yapanlar, yukarıda da anlattığım 
gibi yurt dışı borçlanma ile Türkiye’de ve 
yurt dışında hiç çalışmadan kadınlar emekli 
olabilir.
2020’de çıkan yasa ile Mini-Jop (Mini-Job, 
ayda 520 avrodan fazla kazanamayacağınız 
küçük çapta bir iştir) çalışabilir. Daha öce 

yurt dışı borçlanmanın bir kısmını yapmış ise 
1259 güne kadar borçlanma yapıp SSK’dan 
emekli olabilir. Bu durum, dolar borçlanması 
yapanlar için de geçerli ya da Türkiye’de son 
3,5 yıl çalışarak SSK’dan emekli olabilirler.
SSK dan bahsediyoruz ama BAĞ-KUR ile 
SSK arasındaki farkı bilmiyoruz. Aslında fazla 
bir fark yok, sadece pirim günü daha fazla 
ve bundan dolayı maaşlar biraz daha düşük 
olabiliyor. Ama her zaman değil.
Torba yasada bununla ilgili de yasalar var, 
çalışmalar devam ediyor. Bakalım neler 
olacak ama gündemden bakacak olursak, 
EYT, ABO,SSK ve BAĞ-KUR’un eşitlenmesi 
geri dönük borçlanma vs. bir çok yeni yasa 
hayatımıza girecek gibi. Yurt dışında yaşayan 
vatandaşlar için aslında bu bir fırsat. 

2019’da bu işlemi yapamayan vatandaşlar 
için yeni bir kapı EYT hayatımıza girerse, 
-kendi düşüncem, öyle gözüküyor kesinlikle 
çıkacak-  8.9.1999 öncesi için yaş olmayacak, 
pirimi dolu olanlar emekli olacaklar. Çok az 
kaldı buna eminim. ABO yani Aylık Bağlama 
Oranı az çalışan çok maaş alıyor çok çalışan 
az. Kesinlikle düzenleme olması gerekiyor. 
Umudum kısa zamanda düzelmesi ve herkesin 
hak etti maaşı alması.
Esnaflarımız için de BAĞ-KUR pirim 
şartlarının değişmesi bence bu da yakın, 
çünkü bir eşitsizlik var. 5000 günden emekli 
olan işçimiz bir yandan da işçimize iş 
veren BAĞ-KUR’lu işverenimiz var. 9000 
gün ve bunlarla ilgili düzenlemeler olur 

umudundayım ve heyecanla yeni yasayı 
bekliyorum. 
Mavi kartlı vatandaşlarımıza müjdeyi veriyim: 
Geriye dönük borçlanma hakkı çıkarsa 
kaçırmasınlar. Unutmadan, EYT için illaki 
Türkiye’de çalışmak gerekmiyor. Yurt dışı 
borçlanması geriye çekiliyor. EYT ile herkesin 
yüksek maaş ve az borçlanma ile bir şansı 
var. Zam gelmeden işlem başlatın, başvuru 
yapın; doğum ve askerlik borçlanmalarınız 
sizlerin kararına kalmış bir şey.  Türkiye’de 
bir kaydınız olsun. Kesinlikle 18 yaşına giren 
çocuklarınıza bile bu işlemi yapın.
Sorularınız için bana ulaşabilirsiniz. 0090 
554 507 48 45 numaralı telefondan 
sorularınızı bekliyorum

KADİR DENİZCİ
SOSYAL GÜVENLİK UZMANI        ---◄◄

dogus@dogus.nlKadir Denizci                          HAKLARIMIZ

TÜRKİYE EMEKLİLİĞİNDE KAFA KARIŞTIRAN SORULAR

Son gün 31 Aralık...

HOLLANDA’DA SAĞLIK SİGORTASI İÇİN 
TEK ADRES BM SİGORTAM’DIR

B M sigortam 22 yıldır başta sağlık 
sigortası olmak üzere, araç 
sigortası, hukuk sigortası, bireysel 
ve ticari sigortaları ve yanı sıra 

Hollanda’daki #CAMİ binalarının sigorta 
çözümünü sunan #TEK yetkili sigorta 
acentesidir.
Hollanda’da her yıl ortalama 1 milyon kişi 
sağlık sigorta şirketini değiştiriyor. Yükselen 
sigorta primleri ve zorlaşan sağlık hizmetleri 
ile bu sene ortalama 1,5 milyon kişinin sağlık 
sigortası şirketlerini değiştirmeleri bekleniyor. 
Hollanda’da sağlık sigortası değiştirme ve 
kolektif prim indirimi için işlemler ise her yıl 
Kasım ve Aralık aylarında yapılıyor.

SAĞLIK SİGORTASI YENİLEME VE 
DEĞİŞTİRME İÇİN 31 ARALIK SON 
GÜN!
Sigorta şirketinizi 31 Aralık’tan önce, yıl 
bitmeden değiştirmek veya avantajlı yeni 
bir kolektife katılmak ücretsizdir ve çok 
kolaydır. Hollanda’ya yeni gelenler ise 
belediye kayıtları onaylandıktan sonra, 
BSN numarası ve kişisel bilgileri ile yılın 
her ayında sağlık sigortalarını arzu ettikleri 
şirketten başlatabilirler.
Sağlık sigorta şirketleri her yılın Kasım ayının 
2. haftasında yeni yılın primlerini önemli 
gündem olarak duyururlar ve her bir sigorta 
şirketinin poliçe içerikleri farklıdır. Sigorta 
şirketleri her yıl fiyat politikalarını çok özen 
göstererek 12 Kasım’da merakla beklenen 
primleri aynı gün açıklarlar. Hükûmet 2023 
yılından itibaren (basisverzekering) Ana 
poliçe prim indirimini kaldırdıktan sonra 
8 ile 20 Avro arasında aylık kişi başına 

primler arttı, fakat Ek poliçelerde ise kolektif 
indirimler devam ediyor. #BM Life #kolektif 
#avantajlarını BM sigortam websitemizden 
veya bizimle iletişime geçerek detaylı olarak 
bizden öğrenebilirsiniz. Çünkü BM sigortam 
Hollanda’da büyük sigorta şirketlerinin TEK 
#Türkçe #sağlık sigortası hizmeti veren 
(yegâne) sigorta acentesidir.
Sigorta şirketi değiştirmek veya avantajlı 
bir kolektife dâhil olmak prim ödeyen 
her kişi başına aylık 5-15 avroya kadar 
avantaj sağlayabilir. Bunu aile olarak 
düşündüğünüzde, yıllık bir hayli avantajınız 
olacaktır.

BM SİGORTAM’IN ÇALIŞTIĞI 
SAĞLIK SİGORTA ŞİRKETLERİ VE 
AVANTAJLARI
BM sigortam #ZilverenKruis, #CZ, #VGZ, 
#NN, #StadHolland, (Upiva) #OHRA, 
#Menzis, #ONVZ ve #Salland şirketlerinin 
yetkili acentesidir.
- Daha ucuz ve kapsamlı sağlık sigorta 
primleri imkânı;
- Mevcut sağlık sigorta şirketinden memnun 
musunuz?
- 2023 yılı için gelen yeni fiyat teklifi uygun 
mu?
- Sigorta paket içeriğinde neler var, neleri 
karşılıyor?
- Sigorta şirketlerinin fiyatlarını ve içeriklerini 
websitemizden karşılaştırınız;
- #Türkçe ücretsiz #sigorta müşteri hizmetleri 
hattından bilgi alma imkânı;
- #Sağlık #araç ve diğer sigortalarınız için 
bizi aramadan asla karar vermeyin;
“ZİLVERENKRUİS” Sağlık sigortanız devam 

ediyorsa, BM Life kolektifi ile ek poliçede 
%10 prim indirimi ve ekstra ücretsiz ek 
poliçe hakkına sahip olarak ek poliçe 
indirimlerden doğrudan yararlanıyorsunuz. 
Tek yapmanız gereken aşağıdaki reklam 
butonu/linki tıklayarak, websitemizdeki 
online işlem formunda (Relatienummer/
Poliçe) numaranız ile bireysel verilerinizi 
dijital formu doldurarak onay vermenizdir.
Bizimle İletişime Geçin!..
Sosyal medya sayfalarımız, mail adresimiz, 
WhatsApp numaramızdan ve sitemizdeki 
online dijital formu doldurarak bize internet 
üzerinden de çok kolay ulaşabilirsiniz. 
Websitemizdeki online dijital formu 
mevcut sigorta şirketinizin ismi relatie/

poliçe numarası, telefon, e-mail adresinizi 
bırakmanız durumunda size geri dönüş 
yapılacaktır. Sosyal medya sayfalarımızdan 
bizi takibe unutmayın ki, paylaşacağımız 
sigorta ve banka dünyasındaki güncel bilgi 
ve gelişmeleri kaçırmayın.
Bizimle iletişime geçin, güler yüzlü destek 
ekibimiz size yardımcı olacaktır.
Geniş bilgi için gün içinde çalışma 
saatleri 09:00 ile 17:00 arası ve 
Aralık ayında ise destek ekibimiz saat 
21:00’e kadar size telefonda yardımcı 
olacaktır. https://www.bmsigortam.nl/
zorgverzekeringen/#saglik-sigortasi       
 013 - 467 52 67 - info@bmsigortam.nl                 
      DM   ---◄◄                
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K ısa adı ASTOP olan Ankara 
Sivil Toplum Platformu, 
Ankara’da bulunan bilim, 
sağlık, sanayi ve teknoloji 

alanında Türkiye’nin önemli dernek ve 
vakıflarının bir arada olduğu ve 40’a 
yakın dernek ve vakıf üyesi olan çok 
güçlü bir sivil toplum kuruluşu olarak 
hizmet vermektedir.
5 Aralık Dünya Gönüllüleri Ödül 
Töreni’nde STK Üstün Hizmet Başarı 
Beratı ödülü, ASTOP çatısı altında 
bulunan Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu ASİDEF Başkanı Ünsal 
Artur tarafından yıllardır ASBİR Hollanda olarak insanlara vermiş olduğu 
hizmetlerinden dolayı ASBİR  Hollanda’ya verildi.
Ödül törenine katılan ASBİR Hollanda Başkanı Göksel Soyugüzel, ödülü hak 
ettiklerine inandığını söyleyerek şunları dile getirdi: “ASBİR Hollanda olarak 
Sivaslıların elçisi olarak hizmet yürütmekteyiz. Sivas’ımızı, örfü, kültürü ve tarihî 
mirasıyla temsil ediyoruz. O eşsiz kültürü tanıtmaya çalışıyoruz. Hollanda’da 
yaşayan Sivaslı hemşehrilerimize yıllardır sosyal, kültürel, eğitim ve yardım 
amaçlı hizmetler yürütüyoruz. Pandemi ile sekteye uğrayan çalışmalarımıza 
önümüzdeki yıl büyük bir etkinlik düzenleyerek başlamak istiyoruz. Böyle bir 
ödül ile ödüllendirilmek bizlerin motivasyonunu en uç noktaya taşımıştır. ASBİR 
Hollanda yönetimi adına aldığım bu ödül bizleri çok mutlu etmiştir.  Böyle 
anlamlı bir ödülü dernek adına almaktan çok gururluyum.
Bu ödülü bize layık gören ASTOP ve ASİDEF yönetimine teşekkür ediyorum”

“2023 yılı, ASBİR Hollanda için farkındalık yılı olacak”
ASBİR Hollanda Başkanı Göksel Soyugüzel ödül töreninin ardından T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür yardımcısı, hemşehrisi Enver 
Merallı’yı makamında ziyaret etti. 2023 yılında yapacakları farkındalık içeren 
faaliyetlerin hakkında görüş alışverişinde bulunmak için yapılan ziyaretten 
memnun olarak ayrılan Soyugüzel, Merallı’nın gösterdiği ilgi ve alakasından 
dolayı teşekkür etti.                                                                    DM    ---◄◄

Göksel Soyugüzel:Hayırlı olsun!

2012 yılında kuruluşunu gerçekleştiren Hollanda 
Ankaralılar Eğitim ve Kültür Derneği HAKED, 

Özgür Çetin başkanlığında oluşturulan yeni 
yönetimiyle çalışmalarına başladıklarını duyurdu.
Rotterdam’da  düzenlenen basın toplantısında yeni 
yönetim kurulu tanıtıldı ve bugüne kadar yapılan ve 
bundan sonra yapılacak olan faaliyetler hakkında 
bilgi verildi. Düzenlenen toplantıya, yurt dışında 
oldukları için katılmayan üç yönetici haricinde 9 
yönetici katıldı.
“Pandemi durgunluğu bitti, yola kaldığımız 
yerden devam!”
HAKED kurucusu ve Onursal Başkan Arif Yakışır’ın açış 
konuşmasıyla başlayan toplantıda derneğin kuruluş 
amacını anlatan Yakışır, neden yönetim değişikliğine 
gidildiği hakkında da bilgi verdi konuşmasında 
şunlara değindi: “2012 yılında kurulan derneğimiz 
kuruluşundan pandemi dönemine kadar pek çok 
önemli faaliyet düzenleyerek hemşehrilerimizin bir 
araya gelmesine vesile oldu. Derneğimizin amacı, 
Hollanda’nın farklı şehirlerinde ikamet eden Ankara 
ve ilçelerinden göç ederek Hollanda’ya gelen 
Ankaralı hemşehrilerimizle periyodik olarak toplantı 
ve geceler, eğitim ve kültür ağırlıklı etkinlikler  
düzenleyerek tanışmayı, kaynaşmayı ve ilişkilerimizi 
sağlıklı bir zemine oturmak idi. Özellikle gençlerimizi 
birbirleriyle tanışmalarını sağlamak, örf, âdet ve 
kültürümüzü aşılamak ve insanlarımız arasındaki 
bağları daha da güçlendirmektir. Yoğunluğum 
nedeniyle başkanlık görevimi, yapılan istişareler 
sonucunda da 5 yıldır aramızda olan Özgür Çetin 
kardeşimize bırakıyorum. Her zaman yönetimin 
yanında olacağımı bildiriyor, başkanımız Özgür Bey 
ve ekibine başarılar diliyorum” dedi. 

Hollanda ankaralılar derneğİ’nde 
Özgür Çetİn dÖnemİ Başladı

Ankaralılar bu sefer işe ÇETİN başladılar
Başkanlık görevine getirilen Özgür Reis Çetin, yaptığı 
teşekkür konuşmasında kendisine duyulan güveni 
boşa çıkarmayacağını ve verilen görevi layıkıyla yerine 
getireceğini söyledi. Özenle seçilmiş bir yönetimle 
hizmet vereceklerini ifade eden Çetin, eğitimden 
kültür sanata, hukuktan iş dünyasına kadar olan bir 
alanda koşuşturacaklarına dikkat çekti. Hollanda’da 
6 bin civarında olduğu düşünülen Ankaralıları izin 
öncesi bir araya getirecek büyük bir organizasyonun 
hazırlıklarını başlattıklarını duyuran Çetin, Ankaralı 
sanatçı ve siyasileri Hollanda’da hemşehrileri ile 
buluşturmayı planladıklarını söyledi.
“Pandemi durgunluğu bitti, yola kaldığımız 
yerden devam!”
Program, Genel Sekreter, Basın Yayın Sorumlusu 
Gülsemin Konca’nın yeni yönetimi tanımıyla devam 
etti. Ardından Başkan Özgür Çetin’in ekibine rozet 
takması ve hediye takdim töreni gerçekleşti.
Dernek tarafından, programa katılan medya 
mensuplarına da birer kalem hediye edildi.
Program, birlikte yenilen akşam yemeği ve çay 
sohbetinin ardından sona erdi.
HAKED Yeni Yönetimi şu şekilde oluştu: 
Özgür Çetin (Genel Başkan), Gülsemin Konca (Genel 
Sekreter, Basın Yayın Sorumlusu), Mehmet Pekcan 
(Muhasip), Nihal Karacan (Kadınlar Komisyonu 
Başkanı), Gökhan Karaağaç (Başkan Yardımcısı), 
Seyfettin Güngör (Bölge Temsilcisi), Elif Cansu Kaba 
(Hukuk İşleri Başkanı), Salih Güneş (Bölge Temsilcisi),
Kürşad Ulusoy (ARGE ve ITC Başkanı), Serkan 
Koyuncu ( Bölge Temsilcisi), İlayda Keskin (Gençlik 
Kolları Başkanı), Arif Yakışır (Kurucu Onursal 
Başkan)                        DM  ---◄◄

Ankara’nın bağları, Hollanda’nın Ankaralıları: HAKED

Bütün  finansal  işlerinizi tek  çatı  altında  halledebilirsiniz...

Araba Sigortası İoptek Sağlık Sigortası Krediler Borçlar

ankara Sİvİl toplum 
platformu’ndan 

aSBİr Hollanda’ya Ödül

   “2023 yılı, ASBİR Hollanda için farkındalık yılı olacak”
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GÖRÜŞ

      

M evlânâ’nın ifade ettiği gibi hayatı 
anlamlandırmak ve konumunu 
bilmek, diğer mahlukata karşı müşfik 
davranmayı gerektirir:

“Kullukta bulun da belki sen de âşık 
olursun. Kulluk nedir? Kulluk bir kazançtır 
ki amelle elde edilir. Kul, köle, kulluktan 
azad olmayı diler. Âşık ise ebediyen azad 
olmak istemez. Kul vardır, daima elbise 
ister, bahşiş ister. Âşığın elbisesi ise 
daima sevgilinin cemalidir”.
Kulluk bilincini elde etme yollarının nerden 
geçtiğini ariflerin bu tespitlerinden rahatlıkla 
anlamak, Allah’a âşık olmak ve işlediği kavli ve 
fiili hayırların ecrini ondan beklemekle tevhidi 
bir duruşla ancak mümkün olmaktadır. Yoksa 
bu iki kavram (Kul ve aşk) bağlamında ilişkiyi 
anlamamak, Tabibin yazdığı reçeteye bağla ilaç 
kullanmaktır.
Günümüzde hazzın ve hızın esiri olanların 
istikamet ve menzile varma anlayışlarını kendini 
unutarak sorgulama yerine, kendi yanlışlarımızla 
yüzleşmek daha doğru değil midir?

Başkalarına fatura kesme yerine gaflet perdesini 
kaldırarak hakikatleri görmek, gayretimiz ve 
hedefimiz olmalıdır.
Unutmayalım!.. Kulluğun en büyük göstergesi, 
hududullaha (Allah’ın koyduğu sınırlara 
tabi olmaktır. Başıboş yaşamak anlamsız 
ve aynı zamanda bu mevzularda kavramsal 
tartışmalar yapmak, kulluk bilincimizdeki zaafın 
göstergesidir.

Son zamanlarda medyada tartışılan konuların 
kaynaklandığı şey, inandığı halde gereğini yerine 
getirmeyen ve hatalara düşerek başkalarına 
malzeme verenler değil midir?
Öyleyse Mümine düşen uyanık olması ve iman 
bağlamında hayatını inşa ederek mahlukata 
hizmet olmalıdır. Allah bu hizmette cümlemizi 
daim eylesin.
Bir hatadan dolayı özür dileme erdemini 
gösteren her kişinin bu davranışını kabul etmek, 
ayrıca erdemli bir davranıştır.
“Yok kardeşim böyle bir hatayı 
yapmayacaktın”  diyerek direnmek daha da 
büyük bir hatadır. 
Allah affediyor bize ne oluyor da kişileri 
hatalarında mahkûm ediyoruz...
Eğer insan yaradılış hikmetini kavradığına inanır 
hayır ve şer adına işlediği fiillerin karşısına 
çıkmayacağını düşünüyorsa, burada iman ilgili 
bir problemi var demektir. 
Bu düşünce ateizmin ileri sürdüğü savlardandır. 

Mü’min bilir ki Zilzal suresinde: “Kim zerre 
kadar bir hayır ve şer işlerse, onu (Kıyamet 
gününde) görecektir” buyuruluyor...
“Her eğriden doğru malzeme çıkmaz” 
anlayışıyla davranan marangoz, işinde mahir ve 
mesleğinde halkın itibarını kazanmış demektir...
İşinde sahtekârlık yapanlar ve insanları 
kandıranlar ise, korku üzere işlerini kotaranlardır. 
Ancak bunun devamlılığı yaptıkları kötü 
fiilin ortaya çıktığı ana kadardır. İşte hayatın 
algılamasında iki çeşit insan portesi...
Kişileri bulundukları hâl üzere kabul ederek 
davranış geliştirmek, aklî ve imanî bir davranış 
yöntemidir.

Kendini bir başkalarından daha mükemmel 
kabul eden kişinin enaniyet döngüsünde şirke 
doğru yol aldığını bilmem açıklamaya gerek var 
mı? Unutmayalım! İnsan Allah’a muhatap tek 
varlıktır!

İmkân ve ihsanla kesbi gayret içinde hayatını 
inşa etmek, neticede Allah’ın rızasını tahsil 
ederek terki dünya eylemek, dar-ı bekaya 
irtihalen rıza-i Bari-e vasil olmak imtihanı 
kazanmak demektir.
“Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has 
kılarak, hakka yönelen kimseler olarak 
O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları 
ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu 
dosdoğru dindir”. (Beyyine,5)               ---◄◄ 

Son zamanlarda medyada 
tartışılan konuların 
kaynaklandığı şey, inandığı 
halde gereğini yerine 
getirmeyen ve hatalara 
düşerek başkalarına malzeme 
verenler değil midir? Öyleyse 
Mümine düşen uyanık olması 
ve iman bağlamında hayatını 
inşa ederek mahlukata 
hizmet olmalıdır.  

ortaummet_45@hotmail.com     MİHENKİbrahim Turgut

Kulluk Anlayışımız ve 

SONUÇLARI
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Erdal Bahçivan:

Hilversum HDV Mevlana Camii’nde 
Hafız Erdal Bahçivan için veda

H ollanda’nın Hilversum kentinde HDV’ye bağlı 
Mevlânâ Camii’nde din hizmeti veren Erdal 
Bahçivan 5 yıllık görev süresinin tamamlayarak 
Türkiye’deki yeni görev yerine dönüyor. Erdal 

Bahçivan kendisi için hazırlanan veda programında duygulu 
anlar yaşadı. Bir hafta önce çevre camilerinde de cemaatlerle 
vedalaşan din görevlisi duygularını şu sözlerle dile getirdi: 
“5 yıl gibi bir süre Hollanda’da görev yaptım kapasitenin 
üzerinde hizmet vermeye gayret gösterdim cami cemaati ile 
âdeta bir aile gibiydik bu sebepten benim için 5 yıl çok çabuk 
geçti diyebilirim”

Cami Başkanı Selahattin İnan’dan Bahçivan’a 
teşekkür…
Hilversum Mevlânâ Camii Başkanı Selahattin İnan’da 5 
yıllık görev süresi boyunca Erdal Bahçivan hocanın yaptığı 
çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Erdal Bahçivan Hocamız, 
gençlere büyük önem verdi. Şuanda müezzinlik yapabilecek 
seviyede gençlerimiz var. Hocamıza ve ailesine buradan 
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Erdal Bahçivan: “Karşımdaki insana sevgi, saygı 
duydum, karşılığını buldum”
Din görevlisi Bahçivan cemaate bir veda konuşması yaptı ve 
özetle şunları ifade etti: “5 yıllık görev sürem içerisinde siz 
değerli kardeşlerimi birinci sınıf olarak gördüm. Hiç kimseye 
ayrı muamelede bulunmadım. Herkesi sevgiyle, saygıyla, 
muhabbetle kucakladım. Benim inancım ve aldığım terbiye 
zaten bunu gerektiriyordu. Herkesten de bunun karşılığı 
olarak sevgi, saygı, hürmet gördüm. Bu yurt dışı görevinin 
bizlere Yüce Rabbimin bir lütfu olduğunu her zaman bildim 

ve Yüce Allah’ıma şükrettim. Görev sürem içerisinde cami 
yönetimi ile uyum içerisinde oldum. Her zaman sevgiyi ve 
saygıyı ön planda tuttuk; kendilerinden her zaman sevgi 
saygı hürmet gördüm. Kendilerine huzurlarınızda çok 
teşekkür ediyorum. Aynı saygıyı, sevgiyi ve hürmeti benden 
sonra görev yapacak olan din görevlisi arkadaşıma da 
göstereceklerinden hiç şüphem yoktur. Yeni göreve başlayacak 
din görevlisi arkadaşıma da şimdiden huzurlarınızla başarılar 
diliyorum. Burada Dernek Başkanımız Sayın Selahattin İnan 
Bey’e, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Kadın Kollarına, Genç 
Kız Kollarına, Gençlik Kollarına, tüm değerli cemaatime, 
hanımefendi kardeşlerime, genç kardeşlerime, sevgili 
öğrencilerime ve bugün bizleri burada yalnız bırakmayan 
gönülleriyle, bedenleriyle aramızda bulunan bu duyguları 
burada bizimle paylaşan, sabırla bizleri dinleyen, uzaktan ve 
yakından gelen misafir kardeşlerime, bütün dostlarıma ayrı 
ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımız sunuyorum”
Her hafta  dinî sohbetlere katıldığı, sohbetlerinden çok 
istifade ettikleri ve görev süresinin bitmesiyle Türkiye’ye 
döneceğini öğrenen cami cemaati hocalarının gitmesine çok 
üzüldüler. Cami yönetimi de din görevlisine güzel bir  veda 
programı düzenlediler. Program içerisinde farklı kişilerin, 
hocaları hakkında görüşlerini video gösterisi olarak sundular.
Verilen ikramın ardından cami cemaati ile din görevlisi Erdal 
Bahçivan hatıra fotoğrafı çekinerek, vedalaştılar.    
    Haber-Fotoğraf: Sedat Tapan  ---◄◄

“Hiç kimseye ayrı muamelede bulunmadım. Herkesi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucakladım. Benim inancım ve aldığım terbiye 
zaten bunu gerektiriyordu. Herkesten de bunun karşılığı olarak sevgi, saygı, hürmet gördüm.” 

Hollanda Diyanet Vakfı tarafından organize edilen Yılbaşı 
Gençlik Umresi semineri Ede Ulu Camiinde ve Den 

Bosch Orhan Gazi Camii konferans salonunda yapıldı , HDV 
Başkanı Muhlis Koç, Umre Koordinatörü Cevdet Keskin, 
organizasyonda görevli din görevlileri ve Umreye gitmek 
üzere kayıt yaptıran gençler katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminerde HDV Başkanı 
Muhlis Koç gençlere hitap etti ve HDV’nin katkılarıyla 
düzenlenen bu seminerin, gençlerin hayatında önemli bir anı 
olarak yer almasını temenni etti ve gençlerin bu önemli fırsatı 
hakkıyla değerlendireceklerine inandığını belirtti.
Daha sonra gençlik umresi hakkında bir sunum 
yapıldı. Umre organizasyonun önemli bilgileri gençlerle 
paylaşıldı. Gençlerden gelen organizasyon ile ilgili sorular 
cevaplandırıldı. Seminerde gençlere, içinde umrede 
kullanacakları malzemelerin bulunduğu birer çanta hediye 
edildi. Bu yıl ilk defa mahrem şartının kaldırılması dolayısıyla 
genç kızların da umreye yoğun olarak müracaat ettikleri 
gözlendi. Toplam 250 kişiden oluşan HDV gençlik Umre 
kafilesi, altı grup hâlinde 26 Aralık 2022 – 7 Ocak 2023 
arasına denk gelen yılbaşı tatilini kutsal topraklarda umre 
yaparak geçirme mutluluğuna kavuşacak. 
                             Haber-Fotoğraf: Sedat Tapan  ---◄◄

Yolunuz açık olsun

HDV GENÇLİK UMRE SEMİNERİ EDE VE 
DEN BOSCH CAMİLERİNDE VERİLDİ 
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A vrupa Birliği (AB), 
Bulgaristan ve Romanya’nın 
vizesiz seyahat bölgesi 
Şengen’e katılmasını 

reddetti. Avrupa Birliği (AB), 
Bulgaristan ve Romanya’nın Schengen 
bölgesine katılma tekliflerini reddetti. 
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 
içişlerinden sorumlu üyesi Ylva 
Johansson, iki ülkenin Schengen 
üyeliğini hak ettiğini belirterek “Karar 
beni de hayal kırıklığına uğrattı” 
dedi. Johansson, önümüzdeki iki yıl 
içinde iki ülke için daha fazla çaba 
gösterileceğini de sözlerine ekledi.

“HAYAL KIRIKLIĞINA 
UĞRADIM”
Avusturya’nın veto etmesiyle 
Romanya ve Bulgaristan’a ret kararı 
çıkmasına değinen Rakusan, “Bence 
Romanya ve Bulgaristan da Şengen 
üyeleri olmaya hazır.” ifadesini 
kullandı.  
Johansson da bu nedenle hayal 
kırıklığına uğradığını belirterek, iki 
ülkenin vatandaşlarına seslendi. 
“Siz de Şengen’e üye olmayı ve 
serbest dolaşıma ulaşmayı hak 
ediyorsunuz. Birçok üye ülkenin 
desteğini almıştınız.” diye konuşan 
Johansson, iki ülkenin katılımının 

Oyuna devam...Hayırlı olsun!

2 013 yılında kurulan CHP Hollanda 
Birliği’nin uzun süre başkanlık görevini 
yürüten Bülent Çoban dönemi bitti, Sufat 
Çelik dönemi başladı. Bir süredir sosyal 

medyada Hollanda Türklerinin gündeminde yer alan 
CHP Hollanda Birliği gerginliğe son noktayı koydu.
Rotterdam Munzur Restoran’da basın mensupları ile 
bir araya gelen Sufat Çelik ve yönetim kurulu üyeleri 
bir dönemin kapandığını, yeni bir sayfanın açıldığını 
resmen duyurdular. Genel kurula gidilmeden yapılan 
yönetim değişikliği ve yaşanan gerginlik hakkında 
bilgi vermek için düzenlenen basın toplantısına 
Başkan Sufat Çelik hazırladığı bildiriyi okuyarak 
başladı. Daha sonra soru cevap şeklinde devam 
eden toplantıda başta Sufat Çelik olmak üzere 
yeni yönetim kurulu üyeleri, özellikle eski yönetim 
hakkında olumsuz konuşmamaya özen gösterdiler.
Basın mensuplarının tüm sorularını hoşgörü ile 
karşılayan ve sakin bir ses tonu ile cevaplayan yeni 
yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, eski yönetimi 
suçlamak, “Enkaz Devraldık”, “usulsüzlük var, 
yolsuzluk var” gibi suçlayıcı cümle kurmaktan 

CHP HOLLANDA BİRLİĞİ 
SUFAT ÇELİK İLE DEVAM KARARI ALDI

özenle kaçınırken, aksine Bülent Çoban’a hizmetleri 
için teşekkür ettiler. “Peki bu kadar gürültü, 
günlerdir sosyal medyada yaşananlar yazılanlar, 
genel kurula gidilmeden yönetim değişikliği; 
hem de Türkiye genel seçimleri arifesinde 
nereden çıkıyor” sorusu üzerine Başkan Sufat Çelik, 
“Biz kayyum değiliz” diye cevap verdi.
Basın mensuplarının, “O zaman parti içi bir 
ihtilal mi?” sorusuna ise, “Parti içinde yaşanan 
bazı sıkıntılar üzerine üyelerimizin büyük 
çoğunluğunun önermesi ve daha da önemlisi 
Ankara Genel Merkezimizin de onayı ile 
yeni yönetim oluşturuldu, üyelerimiz de beni 
başkanlığa layık gördüler. Bir ihtilal, bir darbe 
söz konusu olamaz.” dedi.
Mevcut yönetim kurulu: Sufat Çelik (Başkan), 
Ahmet Fatih Gerçek (Sekreter), Kamil Akyol (Sayman),     
Döndü Yiğiter (Kadın Kolları Başkanı), Sadık Yağcı, 
Bülent Çoban, Alara Karakuyu, Doğan Selvi 
Yedek üyelerimiz:  Sonya Çakır, Turgut Akça, Yüksel 
Altınbaş, Mehmet Ayhan, Hakan Göksu, Erol Güldalı, 
Ayhan Pekdemir.      N’Haber/Yavuz Nufel  ---◄◄

BULGARİSTAN VE ROMANYA 
ŞENGEN’E ALINMADI!

Sıla Yolu’nda Çile Bitmeyecek: 

öncelikli gündemi olmaya devam 
edeceğini vurguladı. Sığınma 
başvurularının son dönemde ciddi 
oranda arttığı Avusturya, Bulgaristan 
ve Romanya’dan ülkeye gelecek 
olanların düzensiz göçü artırmasından 
endişe duyuyor. Şengen’in genişlemesi 
için üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

HIRVATİSTAN’A ONAY VERİLDİ
Öte yandan Hırvatistan’ın vizesiz 
seyahat bölgesi Şengen’e katılmasına 
onay verildi. AB Dönem Başkanı 
Çekya’nın İçişleri Bakanı Vit Rakusan 
ile AB Komisyonunun içişlerinden 
sorumlu üyesi Ylva Johansson, 
AB içişleri bakanlarının toplantısı 
sürerken basına açıklamada bulundu. 
Rakusan, bakanların Hırvatistan’ın 
Şengen bölgesine katılımına onay 
verdiğini duyurdu. 
Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, 
Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya 
ve Slovenya, Şengen alanına 2007’de 
katılmıştı. AB üyesi olmayan İsviçre de 
2008’de dahil olmuştu. Hırvatistan’ın 
katılmasıyla 27 üye ülkeye sahip 
olan Şengen bölgesine, 60’tan fazla 
ülkenin vatandaşları, vizesiz seyahat 
edebiliyor. 100’ün üzerinde ülkenin 
vatandaşlarından ise vize talep 
ediliyor.                           DM ---◄◄

Yeni yılınızı kutluyor, saglık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...
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“Her Daim Ümitvarız 
Biz”
Hollanda’da çeyrek 
asırdır bulunduğum 
farklı görevlerimden 
dolayı (İş Dünyası, 
Siyaset ve Sivil Toplum 
Kuruluşları), birçok 
çalışmaları yakından 
takip etme fırsatım 
oluyor. Buradan 
edindiğim tecrübe ise, 
İhlâs ile yapılan hiç 
bir çalışmanın havada 
kalmadığı, her zaman 
hedefe ulaştığıdır. 
Bazen bir çalışmanın 
meyvelerini topluma 
yansıtabilmek için 
sabır gerekiyor, ama 
inanarak çalışmalarınıza 
devam ettiğinizde, 
mutlaka bir gün gelecek 
yürüttüğünüz bu 
çalışmalarınızdan toplum 
faydalanacaktır. Bu ayki 
köşe yazımda yakinen 
şahit olduğum, ihlâs ile 
toplumun faydası için 
yapılan girişimlerden 
bahsedeceğim.

kayakocak@gmail.com           EKONOMİKaya Turan Koçak

      

Hollanda Türk Girişimci Dernekleri 
Platformu TNOP
TNOP Başkanı Durmuş Doğan Bey’in 
ifade ettiği gibi “Güçlü bir TNOP 

daha güçlü bir Hollanda Türk toplumu 
demektir”. 
Hollanda’da sayıları hızla artarak 25.000’leri 
aşan Türk kökenli Hollandalı küçük, orta ve 
büyük ölçekli girişimcileri bir araya getirerek 
‘ortak misyon, ortak vizyon, ortak hedef, 
ortak çalışma, ortak sorunlara ortak 
çözümler’, oluşturma anlayışıyla 2020 
başlarında yola çıkan ve 6 yerel iş adamları 
derneğinin desteklediği Hollanda Türk Girişimci 
Dernekleri Platformu TNOP’dan başlamak 
istiyorum. Hollanda’da Leiden, Arnhem, 
Utrecht, Den Bosch, Amsterdam ve en yenisi 
olarak da, Tilburg bölgesinde yerel yönetimlerini 
tamamlayarak çalışmalarına hız verdiler. Farklı 
sektörlerde ticaret yapan küçük ve orta ölçekli 
işletmelerden üyelerin olduğu bu dernekler, 
bulundukları şehirlerde belediye, yerel girişimci 
dernekleri ve üniversiteler gibi yerel karar 
vericiler ile ilişki içerisinde olup, aktif ve etkin rol 
alarak faaliyetlerini yürütecekler. 
Hedefleri Hollanda genelinde sayısı 25.000’den 
fazla ve toplam € 8 milyarlık yatırım gücüne 
sahip olan girişimcilerin birlikteliğini en 
verimli şekilde hayata geçirerek, topluma 
katkı sağlamaktır. Yeni fikirleri destekleyen 
“Yeni Fikirler, Yeni Girişimciler” merkezi 
oluşturmak, ve bunun en kısa zamanda 
gerçekleşebilmesi için gerekli olan çalışmaları 
yürütmek. Evet, Hollanda toplumunun bir 
parçasıyız. Bütün bu planları gerçekleştirebilmek 
için girişimcilere de görev düşüyor Bu hedefe 
ulaşmak, birlikte hareket etmekle mümkün 
görünüyor. Destekliyor ve başarılarının devamını 
diliyorum.

Her Daim Ümitvarız Biz
Turkish Professionals Network Eindhoven 
TPN-E. Bu oluşumda bir çok kişinin emeği 
olduğunu bildiğim için, isimlerini bu yazımda 
unuttuklarım olursa şimdiden özür dileyerek 
sizlere bu girişimden bahsetmek istiyorum.
Bir süre ön çalışmalarını tamamladıktan sonra 
Hollanda Ticaret Odası kayıtlarına göre, 9 
Haziran 2011 tarihinde Resmî Dernek statüsüne 
kavuşan TPN-E, kurucu kurulu üyeleri olarak 
Tekin Yılmaz, Ünsal Kaya, Can Çilli, Mehmet 

Sinan Şenel, Gülşah Güngöz ve rahmetli 
Abdullah Kafadar yönetimde yerlerini aldılar. Bu 
uzun ve başarı dolu yolculukta her zaman destek 
veren rahmetli Cengiz Çınar ve rahmetli Güner 
Çağlayan’ı unutmamak lazım. O dönemde atılan 
bu güzel tohuma, “isimsiz kahramanlar” 
diyebileceğimiz onlarca gönüllü katıldı. TPN-E 
kuruluşundan itibaren yönetiminde bayanların 
olmasına önem verdi. Ocak 2014 tarihinden 
beri tam 5 dönemdir başkanlığını üstlenen 
Ebru Janssens-Kayan ve bir senedir de yepyeni 
isimlerden oluşan yönetim kuruluna, buradan 
başarılarının devamını diliyorum. Ben TPN-E’nin 
başarısını iki sebebe bağlıyorum:
1- Hollanda’da emsali zor rastlanan, her zaman 
yerel karar verici Hollanda toplumu ile işbirliği 
içinde olan, ortak çalışmayı ve paylaşmayı 
benimseyerek, geniş kitlelere ulaşıp, kişilere 
sorumluluk ve beraberindeki yetkiyi vermeleri. 
2- Yönetimde bayanların çoğunlukta olması. 
Hiç bir devlet veya belediye yardımı almadan 
başarılı bir şekilde yoluna devam eden bir 
dernek TPN-E. En son çalışması bunun kanıtı. 
Muziekgebouw Eindhoven işbirliği ile ‘Your 
World Your Music’ kapsamında gerçekleştirilen 
24 Eylül 2022 cumartesi günü, öğlen ve akşamı 
kapsayan çok renkli ‘Merhaba Eindhoven’ 
festivali bunun bir örneği. Stichting Ik Wil, Pure 
Food & Pure Taste gibi Eindhoven’deki bir çok 
kurum ile ortak hazırlanan bu programa Mystiek 
Productions tarafından da organize edilen Sertap 
Erener konseriyle zirveyi yakalaması bunun bir 
delili. Bir gün süren bu festivale 2.400 kişi iştirak 
ederek keyifli saatler geçirdi. Internet ortamında 
‘merhaba Eindhoven’ diye araştırarak festival 
ile ilgili sizlerde fikir sahibi olabilirsiniz. Bir 
taraftan expat olarak Türkiye’den gelen ve 
Eindhoven Brainport bölgesinde çalışıp yaşayan 
yüzlerce nitelikli gençler, diğer taraftan 25-40 
senedir Eindhoven’de doğan, çalışan ve yaşayan 
binlerce nitelikli gençler. Ortak özellikleri 
önemseyerek ve dikkate alarak, ileride topluma 
faydalı ve başarılı birçok programlar yapılacağına 
inanıyor ve başarılar diliyorum. 

Her Daim Ümitvarız Biz
400 Asırlık Hollanda-Türkiye Ticari ve 
Siyasi İlişkiler
Evet, evet. yanlış okumadınız. Hollanda’nın 
Türkiye (Osmanlı İmparatorluğu) ile ticari ve 
siyasi ilişkileri 400 seneden fazla geriye gider. 
Bir çok yerli Hollandalı okurlarım benim önemli 
bulduğum bu uzun ilişkiden haberdar değil. Bir 
sonraki yazımda Hollanda ve Türkiye arasındaki 
ticari ve siyasi ilişkilerden bahsedeceğim. İki 
ülke arasındaki ticari ilişkide lalenin önemli rol 
oynadığını biliyoruz. Ama Ankara Tiftik Keçi 
kılından SOF yün kumaşının da en az lale kadar 
önemli rolünden ben şahsen haberdar değildim. 

Bu köşemde Hollanda Türkiye ticari ve siyasi 
ilişkiler konusuna giriş olarak şimdilik sadece 
Hollanda’nın sanat ve eğitim merkezlerinden biri 
olarak öne çıkan Leiden şehrinde düzenlenen 
programdan kısaca bahsetmek istiyorum. 
Program De Lakenhal müzesinde gerçekleştiği 
için, bana göre programa daha da farklı bir 
anlam kazandırılmış oldu. Günümüzde müze 
olarak hizmet vermeye devam eden bu mekân, 
500 sene önce ticari anlamda dünyanın 
1 numara hâline getirilen kumaş üretim 
hanesi olarak kurulmuş. Müzeyi gezdiğinizde 
Hollanda’da 500 seneden günümüze ticari 
ilişkilerin nasıl yürütüldüğünü, üretimde üstün 
kaliteyi nasıl oluşturduklarını ve ticari ahlâkın 
nasıl korunduğunu çok net bir şekilde idrak 
edebilirsiniz. Leiden Kumaş Endüstri Yönetimi, 
üretilen kumaşların kalitesini korumak adına 
her yıl değişen ve 3 tecrübeli tekstil esnafından 
oluşan bir komisyon oluşturuyorlar. Oluşan bu 
komisyonun çalışmalarını denetlemek içinde, 
her üç ayda bir değişen, iki kişilik denetleyici 
komisyon üyeleri atanıyor. Başarı ve kalite hiç 
bir zaman tesadüf değildir, her zaman gayretin ve 
aklın sistematik şekilde çalışmasının sonucudur. 
Bir sonraki yazımda Hollanda Türkiye ticari 
ve siyasi ilişkilerini farklı bir bakış açısından 
değerlendireceğim. Baştan söyleyeyim. Herkesin 
hissettiği 2017 yılında başlayan ve bu yıla kadar 
devam eden siyasi soğuk dönemde bile Hollanda 
Türkiye arasındaki ticaret hacmine birlikte 
bir bakalım… 2017 yılında Ticaret Hacmimiz 
7,612 milyar Dolar iken bu rakam 2019 yılında 
8,965 milyar Dolar’a çıkıyor 2021 yılında ise 
Ticaret Hacmimiz 10 milyar Dolar’ı geçtiğini 
görüyoruz…

Her Daim Ümitvarız Biz
Geçen ayki yazımda belirttiğim gibi 1 Ocak 
2022 cumartesi günü acil olarak kaldırıldığım 
hastanede ağır akciğer enfeksiyonu tesbiti 
yapıldıktan sonra, gece saat 03.30 gibi 
entübe edildim. O anda, orada ve o saatte 
danışabileceğim bir kaç doktordan başka 
kimse yoktu. Yaradanım ile baş başaydım . 
Sağlığımızın ve TEK BİR NEFESİMİZİN dahi 
değerini orada çok iyi idrak ettim, hayatım 
boyunca hiç bir zaman unutmayacağım derecede 
öğrenmiş oldum. 10 gün uyutulduktan sonra 
gözlerimi açabilmişim. Acildeyken ve sonrasında 
yoğun bakımda kaldığım sürede doktorların, 
hemşirelerin ve tüm hastane personelinin ilgi 
ve alakalarını takdir ettim. İşleri kolay değil. 
Rabbim hizmetlerini kabul eylesin. Toplam iki ay 
hastanede tedavi gördükten sonra Elhamdülillah 
aileme ve sevdiklerime kavuşabildim. 

Bir sonraki yazımda görüşene dek kalın 
sağlıcakla!                                            ---◄◄                 

Ocak ayının 15’inde yeniden bir araya gelerek bu birlikteliğe resmiyet kazandırılacakBirlikten güç doğar

B ütün dünyada olduğu gibi 
Hollanda’da da enerji 
sektöründe baş gösteren 
sıkıntılara çözüm arayışı 

çerçevesince bir araya gelen Türk 
kökenli fırın sahipleri ve toptancılar, 
zamlara ve zorluklara karşı birlik 
olma kararı aldı.
Uzun zamandır Hollanda’da 
toptancılık yapan Murat Çiçek’in 
inisiyatifi ile organize edilen 
bilgilendirme toplantısından 
birlik kararı çıktı. Ülke genelinde 
15 firmanın katıldığı toplantıda 
bilgilendirme amaçlı konulara 
hâkim kişiler birer konuşma yaparak 
soruları cevapladı.
Konuşmacıların ardından konuşan 
Murat Çiçek özellikle kalite ve 
personel sıkıntısında çözüm 
arayışında olduklarını belirterek 

“Türkiye’den eleman getirebilmenin 
bazı ön şartları var. Örneğin BV 
şirketi olan fırıncılar Türkiye’den 
eleman getirebilirler. 25 yaş altı 
elemanlar için 3.800 euro brüt maaş 
vererek getirebilecekleri bu elemanlar 
5 yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmak 
zorundalar, aksi hâlde yurt dışı 
olurlar. 30 yaş üzeri elemanlar için 
bu brüt maaş yükselecektir” dedi.
Devlet desteği konusunda da 
konuşan Çiçek “Devlet biz 
fırıncılara eğer elemanınız varsa 
ve işi bilmiyorsa onun eğitimi için 
ekonomik destekler sağlıyor. Bu 
imkânlar değerlendirilebilir” dedi.
Toplantı boyunca soru cevap ve fikir 
alışverişi yapılarak, bütün sorunlar 
tüm detayları ile masaya yatırılırken, 
toplantı sonrasında ortak bildiriyle, 
birlikte hareket etme kararına varıldı.

Katılımcı firmalar bir dernek çatısı altında bir araya gelerek daha güçlü olma yolunda ilk adım atmaya 
hazırlanıyorlar.
2023 yılının Ocak ayının 15’inde yeniden bir araya gelerek bu birlikteliğe resmiyet kazandırmak için sözleşen 
firma sahipleri, toplantıdan memnun olarak ayrıldılar.              Haber Fotoğraf: Özcan Özbay        ---◄◄

FIRINCILAR ZAMLARA VE ZORLUKLARA KARŞI BİRLİKTE 
HAREKET ETME KARARI ALDI

İhlâs ile Yapılan
HER ÇALIŞMA
HEDEFE ULAŞIR
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H ollanda’da mahkeme, mültecilerin yurt dışındaki ailelerini 
Hollanda’ya getirebildiği “aile birleşimi” uygulamasını, düzensiz 
göçmen yoğunluğuyla mücadele amacıyla askıya almasını Hollanda 
ve Avrupa Birliği (AB) hukukuna aykırı buldu.

Hollanda’da mahkeme, mültecilerin yurt dışındaki ailelerini Hollanda’ya 
getirebildiği “aile birleşimi” uygulamasını, düzensiz göçmen yoğunluğuyla 
mücadele amacıyla askıya almasını Hollanda ve Avrupa Birliği (AB) hukukuna 
aykırı buldu.
Haarlem şehrindeki mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin “aile 
birleşimi” uygulamasını askıya almasının Hollanda Yabancılar Kanunu’na ve AB 
Aile Birleşimi direktifindeki iki maddeye aykırı olduğu bildirildi.
Suriyeli Fakhria Al Mullaabid’in eşi ve altı çocuğunu Hollanda’ya getirmek 
için açtığı davada mahkemenin, hükümetin kısıtlamasının “hukuki dayanaktan 
yoksun” olduğuna hükmettiği belirtildi.
Açıklamada, çocukların ve “aile birliği menfaatleri”nin hükümetin göçmen 
yoğunluğuyla mücadelesinden önde geldiği ifadelerine yer verildi.
Mahkemenin Al Mullaabid’in Sudan’da yaşayan aile üyelerinin Hollanda’ya 
gelebilmeleri için Göç ve Vatandaşlık Dairesi’ne (IND) gerekli vize işlemlerini 
başlatması talimatı verdiği kaydedildi.
IND’nin kararına göre, Al Mullaabid’in ailesini Hollanda’ya getirmek için 26 
Nisan 2023’e kadar beklemesi gerekiyordu.
Karar olumlu karşılandı
Hükümetin düzensiz göçmen yoğunluğuyla mücadele amacıyla aldığı önlemleri 
eleştiren birçok siyasetçi kararı olumlu karşılarken, Hollanda Göç Hukukçuları 
ve Avukatları Birliği Başkanı Wil Eikelboom, Twitter’dan yaptığı paylaşımda 
“Hükümet için büyük başarısızlık, mahkeme insan haklarını korudu.” ifadesini 
kullandı.
Eikelboom, “Herkesin ağustos ayında getirilen kısıtlamaların hukuka aykırı 
olduğunu belirtmesine rağmen hükümet kısıtlamaları yürürlüğe soktu.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Eikelboom, kararın ardından hükümetin ya uygulamaya son vereceği ya da söz 
konusu kararın tek bir dava özelinde verilmesinden ötürü kısıtlamaya devam 
edebileceğini vurgulayarak, uygulamanın sürmesi halinde çok sayıda kişinin 
mahkemeye gidebileceği uyarısında bulundu.
Hollandalı mülteci derneği Vluchtelingenwerkten, karara ilişkin yapılan 
yazılı açıklamada, “Hükümetin aile birleşimi uygulamasını askıya almasının 
sürdürülemeyeceği görüldü.” ifadeleri kullanılırken, hükümetin kritik 
meselelerdeki politikalarını Danıştay denetiminden geçirmeden uygulamasıyla 
birçok kişinin mağdur edildiğine dikkat çekildi.

– Hükûmet mültecilere yer bulmakta zorlanıyor
Hükûmet, iltica merkezlerinde yaşanan yer sorunları ve belediyelerin mültecilere 
barınma imkânı sağlamamasının ardından Ağustos 2022’de bir dizi kısıtlamayı 
hayata geçirirken, mültecilerin uygun ev bulamaması hâlinde “aile birleşimi” 
uygulamasını geçici olarak durdurmuştu.
                                                    Haber ve Fotoğraflar: AA               ---◄◄

 Hollanda zordaKorku imparatorluğu kuruluyor

A rtan tavan fiyat nedeniyle 1 Ocak’tan itibaren 
tüketicilerin faturalarını ödemelerinde hayli 
zorlanması bekleniyor. Alışık olduğumuz 
ocakta çay demlemek bizlere pahalıya mal 

olacak gibi görünüyor.

Yeni yıla girerken gaz fiyatları şöyle olacak:
1 Ocak 2023’ten itibaren, tüm haneler ve diğer küçük 
tüketiciler için enerjide tavan fiyat uygulanacaktır. 
Gaz için maksimum oran, 1.200 metreküp tüketime 
kadar, metreküp başına 1,45 € olacaktır.
Elektrik için maksimum oran KWh başına 0,40 €’ya 
düşürülüyor ve maksimum tüketim 2.900 kWh’ye 
çıkarılacak. Tavanın üzerindeki enerji tüketimi 
için hane halkı ve diğer küçük tüketiciler, enerji 
sözleşmesinde yer alan oranı ödeyecekler. Kasım ve 
Aralık için, hanelerin enerji faturalarında aylık 190 
euro sabit bir indirim yapılacak.

Daha ucuz tavan elektriği
Kabine, geçici fiyat tavanını detaylandırırken, azami 
elektrik ücretinin kWh başına 0,40 €’ya düşürülmesine 
karar verdi. Bu daha önce 0,70 € idi. Ayrıca, tavan 
fiyat kapsamına giren elektrik tüketimi 2.400 kWh’den 
2.900 kWh’e çıkarılacak. Bu, elektrik tüketiminin 
daha büyük bir kısmının tavanın altına düştüğü ve 
hanelerin ve diğer küçük tüketicilerin bunun için daha 
az ödediği anlamına gelir. Bu haberle, enerji tasarrufu 
teşviki devam etmekte ve tavan (hibrit) ısı pompası ile 
ısınan ve bu nedenle daha fazla elektrik ve daha az 
gaz kullanan hanelerle daha uyumludur.
Fiyat tavanının azami oranları, enerji vergisi ve BTW 
dahil olmak üzere değişken arz oranlarıyla ilgilidir. 
2023’te, ortalama tüketime sahip bir hane tavan 
fiyattan toplamda yaklaşık 2.500 € yararlanacaktır. 
2021 yılında bir hanenin ortalama tüketimi 1.200 m3 
gaz ve 2.460 kWh elektrik (CBS) olacaktır.

Küçük tüketiciler
Tavan fiyat tüm küçük tüketiciler için geçerli olacaktır. 
Hanelere ek olarak, buna serbest meslek sahipleri, 
dükkanlar, dernekler, küçük sosyal kuruluşlar ve bazı 
küçük KOBİ’ler de dahildir. Hükümet ayrıca enerji 
yoğun KOBİ’ler için hedeflenen bir tazminat planı 
geliştirecektir.

Sıcaklık
Bir ısıtma şebekesine bağlı haneler de tavan fiyattan 
yararlanacaktır. Oran, gaz için tavan fiyatla bağlantılı 

1 Ocak’tan İtİbaren Ocaklarda 
çay kaynatmak lüks Olacak

mahkeme, hükûmetİn “aİle 
bİrleşİmİ” kısıtlamasını 

hukuka aykırı buldu

maandblad/aylık gazete  doğuş
                                                                 nr. 289 Aralık/December 2022  

olacak ve gigajoule ısı başına 47,39 € olacak. Tavan 
fiyatın geçerli olduğu tüketim ve ısı şebekeleri için 
tavan uygulaması yakın gelecekte daha ayrıntılı 
olarak ele alınacaktır. Tavan fiyat, birkaç hanenin 
1 bağlantıya bağlı olduğu blok ısıtma kullanan 
hanelere pek uymadığından, hükümet onları aynı 
ölçüde desteklemek için alternatif seçeneklerin olup 
olmadığını da araştırıyor.
Kasım ve Aralık aylarında sabit indirim fiyat tavanı 
1 Ocak 2023’te uygulamaya konulacak. Bu kışın 
başında yardımcı olmak için, hane halkı ve diğer 
küçük tüketiciler, Kasım ve Aralık aylarında enerji 
faturalarında aylık 190 €’luk sabit bir indirim alıyorlar. 
Bu ödenek tüm küçük tüketiciler için aynıdır ve enerji 
tedarikçileri tarafından kullanıcıya geri ödenmektedir

Enerji tedarikçileri için devlet desteği
Enerji tedarikçileri, tavanın altına düşen enerji 
tüketimi için tazminat alacaklar. Bu ücret tamamen 
tüketiciler ve diğer küçük tüketiciler için enerji 
fiyatlarını düşürmek için kullanılacak. Sonuç olarak, 
hane halklarına ve diğer küçük tüketicilere ulaşacak 
bu destek ve kabine, tavan uygulaması nedeniyle 
enerji tedarikçilerinin mali sıkıntıya girmesini 
önleyecektir. Toplam maliyetler enerji fiyatlarının 
gelişimine bağlıdır. Enerji fiyatları karşılaştırılabilir bir 
seviyede kalırsa, Kasım ve Aralık aylarında tavan fiyat 
ve tazminatın toplam maliyetinin yaklaşık 23,5 milyar 
Euro olacağı tahmin ediliyor.

Gaz fiyatının 2023 yılı itibarı ile şu şekilde 
olması bekleniyor:
En büyük beş enerji tedarikçisiyle yapılan değişken 
sözleşmelerdeki metreküp gaz (m3) başına fiyat:
Bütçe Enerjisi: 2,42 €
Yeşil Seçim: 2,55 €
Temel: 2,98 €
Eneco: 2,99 €
Vattenfall: 3,22 €

Elektrik fiyatının 2023 yılı itibarı ile şu şekilde 
olması bekleniyor:
En büyük beş enerji tedarikçisiyle yapılan değişken 
sözleşmelerde elektriğin kWh başına fiyatı:
Eneco: 0,69 €
Bütçe Enerjisi: 0,72 €
Öz: 0,83 €
Yeşil Seçim: 0,82 €
Vattenfall: 0,84 €                     DM     ---◄◄

Yeni yılınızı kutluyor, saglık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...
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Kekler
Börekler
Pastalar“Damakta  kalan  tat”

Özel  günleriniz   ŞÖLEN  ile  tatlansın!.. 
Yeni yılınızı kutluyor, saglık, esenlik dolu bir yıl diliyoruz...

H ollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin kölelik tarihi ve köle 
ticaretindeki rolü sebebiyle hükümeti adına resmî olarak özür diledi. 
İdari başkent Lahey’deki Hollanda Milli Arşivleri’nde yapılan törende 
konuşan Rutte, ülkesinin kölelik tarihi ve köle ticaretindeki rolünden 

ötürü hükûmeti adına özür diledi. Rutte, “Yüzyıllar boyunca Hollanda devleti 
adına birçok kişi metalaştırıldı, sömürüldü ve kötü muamele gördü. Yüzyıllar 
boyunca Hollanda devleti tarafından insan onuru ayaklar altına alındı.” 
ifadelerini kullandı. Köleliğin insanlığa karşı suç teşkil ettiğini kaydeden Rutte, 
“Milyonlarca insan bu suçun acısını çekti ve çekiyor. Hollanda kendi payına 
düşeni kabullenmeli.” şeklinde konuştu.
Rutte, önceki hükümetlerin ülkenin kölelik tarihini kabullenmede eksik kaldığını 
belirterek, “Hollanda hükümeti adına özür diliyorum.” dedi.
Başbakan Rutte, kölelik tarihine yönelik farkındalığı arttırmak için hükümetin 
200 milyon avroluk fon sağlayacağını vurguladı.
Özrün tarihine tepki
Rutte, özür konuşmasında, 19 Aralık tarihinin seçimine ilişkin eleştirilere, 
“Biliyoruz ki herkes için tek bir doğru tarih, doğru söz ve doğru yer yok.” 
karşılığını verdi. Hollanda’da yaşayan Surinamlılar, Hollanda’nın köleliğe ilişkin 
özrünün “aceleci ve dayatmacı” olduğu gerekçesiyle tepki göstererek, 19 Aralık 
tarihinin değiştirilmesi için mahkemeye başvurmuş ancak başvuruları kabul 
edilmemişti.
Hollanda’da yaşayan Surinamlılara ait vakıflar adına davayı açan avukat Joancy 
Breeveld, “Müvekkillerim, özrün bir defa yapılan bir şey olduğu için düzgün ve 
daha uygun şekilde yapılmasını istiyor.” demişti.
Surinamlılar, özrün daha anlamlı olması için hükümetin öncelikle kimlerin köle 
ticaretinde rol aldığının ve köleliğin nasıl uygulandığının tam olarak araştırmasını 
beklerken, köleliğin resmi olarak yasaklandığı 1 Temmuz’da yapılacak ve aceleye 
getirilmemiş bir özür istemişti.
Bakanlar eski kolonilere gitti
Hükümet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, resmi özrün ardından kabinedeki 
7 bakanın Surinam ve Hollanda’nın Karayipler’deki eski sömürgelerine 
giderek, Rutte’nin özrünü buradaki yöneticilerle ve sivil toplumun liderleriyle 
görüştüğü belirtildi. Buna göre, Yasaları Koruma Bakanı Frank Weerwind’in 
Surinam’ın başkenti Parambino, Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Van der 
Burg’un Aruba, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Karien van Gennip’in Bonaire, 
Kraliyet ilişkilerinden sorumlu Devlet Bakanı Alexandra van Huffelen’in 
Kuraçao, Maliyeden sorumlu Devlet Bakanı Marnix van Rij’in Sint Eustatius, 
Refah ve Spordan sorumlu Devlet Bakanı Maarten van Oooijen’in Saba, Sağlık 
Bakanı Ernst Kuipers’in ise Sint Marteen Adası’ndaki yetkililer ve sivil toplum 
temsilcilerine Hollanda’nın resmi özrünü iletti.
Özür nasıl karşılandı
Sint Maarten Başbakanı Silveria Jacobs, Hollanda’nın özrünü, “görüşleri 
alınmadığı” ve “tazminat ödenmeyeceği” gerekçesiyle kabul etmeyeceklerini 
açıklarken, Hollandalı milletvekillerinin çoğu hükümetin özür dilenmesini 
olumlu karşıladı.
Hollanda’nın özür dilemesinden rahatsız olan aşırı sağcı milletvekili Geert 
Wilders ise Twitter’dan “Rutte’nin özürü sebebiyle özür diliyorum” paylaşımını 
yaptı.
Son yıllarda Amsterdam, Rotterdam, Utrecht ve Lahey gibi büyük şehirlerin yanı 
sıra Hollanda Merkez Bankası, ABN Amro gibi kurumlar da kölelik tarihindeki 
rolleri sebebiyle özür dilediklerini açıklamıştı.
Hollanda’da 2023’ün, köleliğin kaldırılışının 150. yılı olması sebebiyle “kölelik 
anma yılı” ilan edilmesi düşünülüyor.
Güney Amerika ve Afrika’nın kıyı kesimlerinde sömürge yönetimi kuran 
Hollanda, 16. yüzyılın sonlarında “Transatlantik” bölgesinde köle ticaretine 
başlamış ve “altın çağı”nı yaşadığı 17. yüzyılın ortasında Güney Amerika-
Avrupa arasındaki köle ticaretinin en önemli aktörlerinden biri olduktan sonra 
1 Temmuz 1863’te köle ticaretini resmen yasakladı.                      DM   ---◄◄

  Hatanın ikrarı

Amsterdam Nizam-ı âlem Süleymaniye 
Camii, bina içerisinde yapılan büyük 
tadilatın ardından kapılarını üyelerine 
görkemli bir açılışla araladı

Pazar günü yapılan açılışa kalabalık bir davetlinin 
katılımıyla birlikte, Hollanda’da faaliyet gösteren 
değişik STK yöneticileri, Hollanda Diyanet Vakfı’ndan 
Recep Ayaz ve Ramazan Gül, Türkiye’nin Amsterdam 
Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Avrupa Nizam-ı 
Âlem Federasyon Genel Başkanı Erol Yazıcıoğlu, 
DENK partisi yönetimi ve Başkanı Ejder Köse, 
Amsterdam Belediye Encümen üyesi Süleyman 
Koyuncu Avrupa Nizam-ı Âlem Federasyonu’na bağlı 
teşkilat başkanları  500’e yakın vatandaş katıldılar. 
Yapılan iki günlük açılış programının birinci gününe, 
Hollandalı komşular ve Hollanda’da kamu hizmeti 
veren insanlar katıldılar.
Program, cami din görevlisi Muhsin Dursun Kur’an-ı 
Kerim tilaveti sundu ve ardından İstiklal Marşı 
okunarak programa geçildi.
Protokoldeki misafirler kapı önüne çıkarak açılış için 
kurdele kestiler, daha sonra Başkan Ergül Yaman, 
Erol Yazıcıoğlu ve Amsterdam Başkonsolosu Mahmut 

AmsterdAm NİzAm-ı Âlem CAmİİ  
görkemlİ bİr AçılışlA hİzmette

hollANdA, ülkeNİN kölelİk 
tArİhİ NedeNİyle resmeN 

özür dİledİ

Burak Ersoy birer konuşma yaptılar.
Açılışta, başkanlık değişimi de yaşandı. 5 yıl gibi 
bir zaman yönetim kurulu başkanlığı yapan Ergül 
Yaman, bayrak yarışını yeni başkanlığa gelen Hikmet 
Karakış’a devretti ve yeni yönetimine de başarı 
dileklerinde bulundu.

Nizam-ı Âlem Süleymaniye’de ne gibi faaliyetler 
yapılıyor?
Amsterdam Nizam-ı Âlem Süleymaniye Vakfı olarak 
bir elinde Kur’an bir elinde bilgisayar, öncelikle kendi 
nefsine nizam vermiş, her işinde Allah rızası arayan, 
bilinçli, özgüvenli, vatan millet sevdalısı Alperenler 
yetiştirmek olmuştur.
Bu hedefler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde 
büyüyen Nizam-ı Âlem Süleymaniye Camii’nin 
mevcut binası eğitim, sosyal faaliyetler, cuma ve 
dini günlerde ihtiyaca cevap veremez hâle gelmiştir. 
İstişareler sonucunda binasının içerisinde derslikler ve 
sosyal alanlardan oluşan bazı ek faaliyet alanları inşa 
ederek maksadımız gözümüzün nuru yavrularımızı ve 
gençlerimizi şefkatle kucaklayıp geleceğimize büyük 
bir yatırım yapmak olacaktır.                   DM     ---◄◄

hAyırlı olsuN

2023 yılının bütün insanlık için barış, huzur, sağlık ve refah içinde geçmesini temenni 
eder, bütün girişimcilerimiz için daha bereketli ve hayırlı bir yıl olmasını dilerim...

Ali Köklü
MÜSİAD Nederland Başkanı
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B ir yılı aşkın bir süredir üzerinde 
çalışmaları titizlikle sürdürülen 
Doğal Şifa/Tıp Merkezi, Maassluis 
kasabasında hizmete açıldı.

Artık inanarak, güvenerek gönül rahatlığı ile 
gidebileceğiniz, derdinize derman, hastalığınıza 
şifa bulabileceğiniz bir sağlık merkezi var.
Yüzü aşkın davetlinin katıldığı açılış 
programında, klinikte görev alacak olan 
sahasında uzman doktorlar, merkezin müdürü, 
çalışanları, gönüllü elemanları da hazır 
bulundu.
Kooperatif altında hizmet verecek olan kliniğin 
kurucuları arasında Hasan Koç, Dr. Bahri Bulut 
da yer almakta.
Program, klinik tanıtım sorumlusu Talha 
Yiğit’in sunumuyla başladı.
İnsanlara nasıl faydalı olunacağı hususunda 
yapılan toplantılarda elde edilen gözlemler 
sonucunda ilk etapta acilen böyle bir oluşuma 
ihtiyaç duyulduğu için Doğal Şifa/Tıp 
Merkezi’ni insanlarımızın hizmetine açtıklarını 
ifade eden Yiğit, konuşmalarını yapmaları için 
sırasıyla görevli doktorları tanıtarak onlara söz 
verdi.

Dr. Bahri Bulut: “Şifa 
en büyük nimetimiz”
Modern tıbbın yanı sıra 
kadim/hakiki tıbbın da 
uygulanması, önem 
verilmesi gerektiği 
inancıyla bu yola 

çıkıldığına dikkat çeken Aile Hekimi, Fizik 
Tedavi Umanı Dr. Bahri Bulut, “yılların 
tecrübesiyle insanlara hizmet veren doktor 
arkadaşlarla bu merkezde şifa dağıtmak 
için  bir arada olmaktan dolayı mutluluk 
duyduğunu ifade etti. Şifa kadar büyük bir 
nimetin olmadığını belirten Bulut, Şifa arayan 
insanlarımızın bu merkezde bizi vesile kılarak 
şifaya kavuşmalarını diliyor, hepinizi Allah’a 
emanet ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Doğu Türkistanlı 
Uygur Türklerinden 
olan Muhammed 
Memet: “Bu 
konuda uzmanlaşmış 
dostlarımızla Avrupa’da 
şifayı insanlarımızın 
ayağına kadar getirmeyi 

hayal etmiştik. Bu merkezin açılışıyla önemli, 
anlamlı, hayırlı bir başlangıç yapıyoruz. Burada 
sizlere geleneksel Uygur Tıbbı ve akupunktur ve 
doğal ilaçlar uzmanı olarak hizmet vereceğim.”

Dr. M. Lütfi Hocaoğlu: 
“Bugünkü tıp, 
insanların hastalığına 
çare üretmiyor”
Merkezin Başdanışmanı, 
İç Hastalıklar Uzmanı 
M. Lütfi Hocaoğlu 
da İstanbul’dan 
telekonferans yoluyla 

katıldığı programda bir konuşma yaparak 
şunları söyledi: “Bugün sağlığın en büyük 
sorunu konvansiyonel tıbbın eline geçmesidir. 
Yani bugünkü tıp, insanların hastalıklarını 

Hasan Koç:

DOĞAL TIP/ŞİFA MERKEZİ MAASSLUIS’TE HİZMETE AÇILDI
bulmaya, çare olmaya dayanmıyor, tamamen 
insanların hastalıklarını idame ettirmeye, 
sürdürmeye, hasta olarak yaşatmaya dayanıyor. 
Yani ne bir şeker hastası ne bir tansiyon 
hastası ne de bir kalp hastası tedavi oluyor. 
Kronik hastalığı olanlar o hastalıkla ömür boyu 
yaşamaya âdeta mahkûm ediliyorlar. Bolca ilaç 
tüketimi var. 
Sık sık hastane doktor ziyaretleri var ama 
tedaviye dönük hiçbir girişim yok. Ondan 
dolayı da bütün dünya, kronik hastalık salgını 
ile karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. Korkunç 
bir bozulmaya sebebiyet veriyorlar.
Sizin hizmete açtığınız bu işletme bu manada 
çok önemlidir. Hem insanları bilinçlendirecek 
hem beslenmelerini düzeltecek,  takviye 
ürünlerle destek verecek hem de hastalığın 
sebebini bulacak, köküne inecek bir yöntemle 
hizmet edecektir. Hastalığı yaşatmak değil 
sonlandırmak için başlattığınız bu girişimin 
hayırlı olmasını diliyorum”

Dr. Hülya Giebel: “Doğal hekimler ağrı 
kesicileri tavsiye 
etmez”
Doğal Tıp Uzmanı Emine 
Hülya Giebel yaptığı 
konuşmada şunları dile 
getirdi: “Almanya’da 
Doğal Tıp Hekimliği resmî 
bir meslektir. Bize gelen 
hastaların teşhislerini 

koyar ve tedavilerini üstleniriz. Modern tıptan 
bize yardımcı olacak raporları varsa onları da 
kullanırız.
Bizler hastalığın sebebine yönelik tedavileri 
iğne ve serumları kullanarak yardımcı olmaya 
çalışırız. 12 yıldır Almanya sınırında bir 
kasabada özellikle kanser, tümör hastalarını 
ve otistik çocukları tedavi etmeye çalışıyorum. 
Doğal tıbbın en büyük özelliği modern tıpta 
olduğu gibi insanı ve hastalığı ayırmamasıdır. 
Doğal tıpta kardiyoloji, nöroloji, beyin cerrahı 
yoktur. İnsanı bütünsel olarak gördüğü için her 
şeyi bilmek zorundadır. 
Eğitimi de uzun ve meşakkatlidir. Hiç bitmez; 
bu mesleği yapıyorsanız ömür boyu eğitim 
almak zorundasınız. 
Doğal hekimler ağrı kesicileri tavsiye etmez. 
Eğer baş ağrısı ile gelirseniz, o ağrının sebebi 
araştırılır, bulunur ve çare sunulur. Dışarıdan 
içeriye değil de içeriden dışarıya doğru 
tedaviler uygulanır. Yani semptomların üzerini 
kapatacak antibiyotikler, kortizon ve ağrı 
kesicileri kullanmadan tedaviye hücrelerden 
başlar. 
Ben de Türkçe konuşan insanlara yardım 
etmek için bu yolu seçtim. İnsanlarımız bana 
gelip de kendi dillerinde dertlerini anlatınca 
zaten terapinin, tedavinin yarısını tamamlamış 
oluyoruz. Nitekim hepsi de bir dinleyici arıyorlar 
kendilerine. Buraya da Hasan Koç Bey’in 
daveti üzerine Hollanda’daki vatandaşlarımıza 
yardımcı olmak amacıyla geldim. 

“Hasta olmadan hekime gidiniz” düsturu 
uyarınca sizler de hasta olmadan hekime gelin, 
danışın ve tavsiyelerimize uyarak; pek çok 
hastalığın sizi bulmasına meydan vermeden 
sağlıklı bir şekilde yaşamaya çalışın.”

Hasan Koç: “Bütün 
kalbinle gerçekten 
i y i l e ş e c e ğ i n e 
inanıyorsan bu 
kapıdan gir!”
Peygamber efendimizin 
“Kehf Suresi mutlaka 
sizi kurtaracaktır” 

hadisinden yola çıkarak, insanlığın içerisinde 
bulunduğu çıkmaza bir ışık tutmak, çözüm yolu 
bulmak için böyle bir oluşuma başladıklarına 
dikkat çeken Klinik Koordinatörü Hasan Koç 
şunlara değindi: “Bu Şifa Merkezi’nin uzun 
bir hikâyesi var. Korona süreciyle başladı. 
Herkes “büyük bir bela/musibet” diye 
anladı, algıladı. Bizler “bu gidişata nasıl 
katkı yapabiliriz?” diye düşünürken Dr. 
Lütfi Hocaoğlu, Süleyman Akdemir ve burada 
oluşturduğumuz bir ekiple Kehf Suresi üzerine 
çalışmalara başladık. İki buçuk yıl süren bu 
çalışmamızın sonucunu, teknik boyutunu da 
tamamlayıp bir makale ile sizlerle paylaşacağız. 
Onun üzerinden korona ile bütün dünya 
insanlığının nasıl aldatıldığını, nasıl dijital köle 
hâline getirildiğini görünce, bütün insanlığı 
buna karşı uyandırmak için karınca misali bir 
adım atmak adına bu hizmeti başlattık.
Peki biz kimiz ve ne yapmak istiyoruz?
Biz insanlığın sağlığını önemseyen, hastalıkların 
çok büyük oranda, zararlı ve sağlıksız 
beslenmeden kaynaklandığına inanan, ilaçsız 
bir hayatın mümkün olduğunu benimseyen, 
işinin ehli, holistik bütüncül bakış açısını kabul 
eden, fonksiyonel tıp yaklaşımını benimseyen, 
doğal ve sağlıklı beslenmenin önemini bilen ve 
buna göre projeler geliştiren idealist bir ekibiz.
Bugün, 11 Aralık 2022 tarihinde burada 
açılışını yaptığımız Doğal Şifa/Tıp Merkezi, 4 
aşamalı bir projenin ilk adımıdır. Diğerlerini de 
vakti geldiğinde sizlerle paylaşacağız.
Bize göre asıl olan hastalık değil sağlıklı 
olmaktır. Hastalık arızidir, yani geçicidir. 
Vücudu iyileştiren sizin inancınız, düşünceniz 
ve bağışıklık sisteminizdir. Onun için sloganımız 
şudur: “Bütün kalbinle gerçekten 
iyileşeceğine inanıyorsan bu kapıdan 
gir!” Çünkü iyileşeceğine inanmayan insana 
dünyanın ilacını da verseniz tesiri olmaz.
Sizi iyileştiren (nörotoloji bilim dalına göre) 
inancın bütün vücudun biyoloji ve kimyasını 
değiştirmesi yani bağışıklık sistemini ona 
göre harekete geçirmesidir. Ana prensibimiz, 
hastalığı gelmeden önce engellemek, hastalık 
gelmeden önce sağlığın kıymetini bilecek bir 
farkındalık ve bilinç oluşturmaktır. Ayrıca 
ilaçların yan etkilerini temizleyecek bir aşama 
kaydedildi. Bu imkânları burada sizlere 
sunacağız.

Bize göre ne yerseniz osunuz…
İbni Sina’nın dediği gibi “Yedikleriniz 
ilacınız, ilacınız yedikleriniz olsun”  
ilkesine göre çalışıyoruz. Güler yüz, yakın ilgi 
ve takip, aile ve yuva sıcaklığında terapiler; sizi 
ve sağlığınızı önemseyen bir yaklaşımla size 
hizmet vereceğiz.
Temel prensiplerimiz:
– Şifa kaynakları sınırsızdır.
– Burada uygulayacağımız terapi ve tedaviler 
sonsuz şifa kaynaklarından bir nebzeyi 
insanlara sunmaktır.
– Şifaya kavuşmak oldukça kolaydır.
– Kronik hastalıklar insanların kaderi değildir.
– Doğal ve yeterli beslenmek herkesin hakkıdır.
– Hastalık kendi ellerimizle yaptığımız yanlışlar 
sebebiyledir.
Neler yapıyoruz?
– Ortamoleküler terapiler,
– Homeopati,
– Doğal tümör tedavileri,
– Akupunktur,
– Bioscan,
– Profesyonel masajlar
– Manyetik alan terapisi,
– Doğal hücre tedavileri,
– Fitoterapi ve doğal beslenme tıbbı
– Kupa ve hacamat,
– Bütün vücut için detoks programları,
– Alzheimer, Parkinson, MS terapileri,
– Korku, endişe, kaygı, panikatak gibi ruhsal 
sorunların çözümü,
– Doğal otizm tedavisi…
Pek çok çocuğumuzun bu sorununu beslenme ve 
homeopatik programlarla çözmeye çalışacağız. 
Burada yapmış olduğunuz harcamaları sigorta 
şirketinize deklare ettiğinizde geri alma 
imkânına sahipsiniz. Bu hizmetimiz 4 aşamalı 
projemizin ilk adımı. Peki projemizin ana adı 
nedir? Doğal ve Sağlıklı Hayat Kooperatifi. 
Bunun altında bugün açılışını yaptığımız “Doğal 
Tıp Merkezi” birinci aşamamızı oluşturuyor. 
İkinci aşama “Doğal Tarım ve Organik Gıda 
Merkezi” olacaktır. Üçüncü aşama “Sağlıklı 
Yaşam Eğitim Akademisi”dir.
Bu Kooperatifin bir de hukuk danışmanı var. O 
da Doç. Dr. Süleyman Akdemir’dir. Türkiye’de 
Adil Düzen’e göre kurulan kooperatifin fikir 
babasıdır.
Tıp Merkezi ekibini tanıyalım:
Hasan Koç, Bahri Bulut, M. Lütfi Hocaoğlu, 
Shah Jalal Sharker, Hülya Gebiel, Muhammed 
Memet, M. Budak
Gönüllüler ekibi:
Ebubekir Çiçek, Talha Yiğit(Doğal Ürünler 
Temsilcisi) Orhan Tokman(Sekreter), Şuayip 
Akpınar ve Oğuzhan Mücahid Kılıç(Mali İşler/
Muhasebe) Murat Çiçek(İdari İşler)  DM ---◄◄                                                                               

“Burada yapmış olduğunuz harcamaları sigorta şirketinize deklare ettiğinizde geri alma imkânına sahipsiniz”
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“Güler yüz, yakın ilgi ve takip, aile ve yuva
sıcaklığında terapiler; sizi ve sağlığınızı önemseyen 

bir yaklaşımla size hizmet vereceğiz.”

UZMAN DOKTORLARIMIZ SİZLERİ BEKLİYOR

“YEDİKLERİNİZ İLACINIZ, İLACINIZ YEDİKLERİNİZ OLSUN” DOĞAL ŞİFA/TIP MERKEZİ

İLETİŞİM: nhclinic.eu - O031 639 433 740 
Sağlıklı bir 2023 yılı dileğiyle....
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IGMG Güney Hollanda  Kadınlar  Teşkilatı 3-4 Aralık tarihlerinde Belçika’da İdareci Yatılı Eğitim Semineri 
(İYES) gerçekleştirdi. Esma Taner’in okuduğu Kur’an Kerim ile açılışı yapılan kampın 1. günü yoklamanın 

ardından Güney Hollanda Kadınlar Teşkilatı başkanı Rukiye Şahin bir selamlama konuşması yaptı ve Bölge 
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi birimleri hakkında bilgi verdi. 
Genel Merkez Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanı Nermin Yalınkılıç “Mescidlere Gönül Verenler” ve Belçika 
Kadınlar Teşkilatı Başkanı  Hatice Dağlı “Sorumluluk Bilinci, Ailede ve Teşkilatta Denge” konulu seminer 
verdiler.  Sosyal aktivite sonrası katılımcılar istirahate geçtiler. Kampın ikinci günü ise birimler gruplara 
ayrılarak BET çalışmalarını gerçekleştirdiler. Sonrası orta pedagog, davranış bilimcisi Nagihan Cevahirci 
“Ben Kimim?” adlı bir seminer verdi. 
İYES değerlendirme sonrası  Kur’an- ı Kerim ile kampın kapanışı yapılarak, teşkilatçı kadınlar donanımlı bir 
şekilde kaptan ayrıldılar.                                                                                                         DM ---◄◄ 

Eğitime devam... Mahmut Burak Ersoy:

KADINLAR TEŞKİLATI, İDARECİ YATILI 
EĞİTİM SEMİNERİYLE BİR ARAYA GELDİLER 

T ürkiye’nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut 
Burak Ersoy, 15 Aralık 2022 tarihinde 
görevine başlamasıyla, hizmet bölgesinde 

yaşayan Türk toplumu ve vatandaşlarımıza yönelik 
bir mesaj yayınladı.
T.C. Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy 
mesajında şunları kaydetti:
“Sevgili Vatandaşlarımız, Hollanda’daki Türk 
toplumunun değerli üyeleri,
T.C. Amsterdam Başkonsolosu görevine 15 Aralık 
2022 tarihinde başladım. Üstlendiğim bu onurlu 
vazife çerçevesinde Başkonsolosluğumuz görev 
bölgesi olan Kuzey Hollanda, Utrecht ve Flevoland eyaletlerindeki vatandaşlarımıza 
hizmet edecek olmaktan heyecan ve mutluluk duyuyorum.
Başkonsolosluğumuz 2018 yılından bu yana Amsterdam şehrinin merkezindeki 
Museumplein bölgesinde, ülkemizin itibarına yaraşan, vatandaşlarımızın beklenti 
ve ihtiyaçlarını karşılayan müstesna bir binada faaliyet göstermektedir.
Dünyada en yaygın diplomatik ağa sahip ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye’nin, 
Hollanda’da en son faaliyete geçen temsilciliği hüviyetindedir.
Halefim, birinci sınıf Başkonsolos Engin Arıkan’ın yoğun ve başarılı gayretleri 
neticesinde vatandaşlarımıza etkin ve sûratle hizmet verebilecek personel altyapısını 
oluşturma konusunda önemli aşama kaydedilmiştir.
Konsolosluk işlem hacmi bakımından ülkemizin dış temsilcilikleri arasında ilk 20 
temsilcilik arasına girmiş olması bu başarının somut bir göstergesidir.
Hollanda ekonomisine, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar yapan görev 
bölgemizdeki Türk toplumu, onları temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla mevcut 
yakın ilişkileri sürdürmek için gerekli tüm gayreti göstereceğimi, bu vesileyle 
vurgulamak isterim. Başkonsolosluğumuz, ben dâhil Başkonsolosluk personelimiz 
sizler için her ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir, yardıma hazır olmaya devam 
edecektir.
Bir diğer önceliğimiz de Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilere katkıda bulunmak, 
Hollanda’ da yaşayan vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin karşılanmasını 
temin etmek üzere görev bölgemizdeki yerel yönetimler ve makamlarla işbirliği 
kurmak ve geliştirmek olacaktır.
Tüm bu çalışmalarımızda sizlerin desteğinin yanımızda olacağına güveniyorum.
Başkonsolosluğumuzun çalışma ve faaliyetlerinin yanı sıra, sizleri ilgilendiren 
duyuruları, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili
kurum/kuruluşlarımızca yapılan bilgilendirmeleri internet sitemiz, Twitter ve 
Facebook hesaplarımızdan paylaşmaya devam edeceğiz.
Tüm iletişim kanallarını kullanarak bizlere ileteceğiniz görüş ve değerlendirmeleriniz 
sizlere daha iyi hizmet verebilmemiz açısından son derece yararlı olacaktır.
Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyor, şahsım ve Başkonsolosluğumuz personeli 
adına en iyi dileklerimi sunuyorum”
Mahmut Burak Ersoy Amsterdam Başkonsolosu   Haber: Sedat Tapan    ---◄◄ 

T.C. AMSTERDAM BAŞKoNSoLoSu MAhMuT 
BuRAK ERSoY GöREvİNE BAŞLADI

“Ben ve personelimiz, ihtiyaç duyulduğunda yardıma hazır 
olduğumuzu bilmenizi isterim”

Sorumluluk Bilinci, Ailede ve Teşkilatta Denge”  konulu seminerler verildi

DEN hAAG SALİh ARSLAN’LA “DEvAM” EDECEK
Den  Haag  Mimar  Sinan  Cemiyet 

Başkanı  Salih  Arslan,  yapılan  
ikinci  dönem  sonu  başkanlık 
istişaresi  sonucunda,  son  bir  

dönem  daha  cemiyet  başkanı 
olarak  devam  edecek.  Güney 

Hollanda  Bölge  Başkanı  Mustafa 
Aktalan,  başkan  Salih  Arslan’ı 
tebrik  ederek  başarılar  diledi.
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Rotterdam-Zuid’te 35 yıldır bölge insanına dinî, millî, sosyal, kültürel ve eğitim ağırlıklı hizmet veren Birlik Camii  yöneticileri, üyeleriyle beraber 80 kişilik bir grupla, Ayhan Ateş başkanlığında, Ensar Travel tur 
operatörlüğü organizesiyle Kudüs ziyareti gerçekleştirdi. 4 saatlik gümrük kontrolü sonrasında geziye başlayan ekip ilk gün Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti. İkinci gün, Eski Şehir Kudüs, Şam Kapısı, Kıyamet Kilisesi, 

Burak Duvarı, Hz. Ömer Mescidi ve Mescid-i Aksa’yı ziyaret ettiler. Üçüncü gün, dünyanın en eski şehri olan Eriha ve Hz. Musa Makamı ziyaret edildi. Dördüncü gün El-Halil gezisi çerçevesinde Hz. İbrahim ve Sara, 
Hz. İshak ve Rebeka, Hz Yakub ve Hz. Yusuf makamları ziyaret edildi. Son gün yatsı namazı Mescid-i Aksa Camii’nde topluca eda edildi.            ---◄◄

Tarihine sahip çıkanlar var Mazlumun yanında olan teşkilatın üyeleri Peygamberler diyarından selam getirdiler...

Rotterdam Birlik Camii yönetici ve üyeleri

KuDÜS GEZİSİYLE BİR ARAYA GELDİ
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VERGİ DAİRESİ’NİN HATASI 
YÜZÜNDEN YÜZLERCE ÇOCUK 
AİLESİNDEN KOPARTILDI

Hollanda İstatistik Kurumu, Vergi Dairesi yetkilileri 
tarafından bazı hesaplamalarda yapılan hatalar 

sonucu, 2015’ten Haziran 2022’ye kadar 2090 çocuğun 
ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.
Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), çocuk bakımı 
desteklerinin kötü yönetilmesi yüzünden hukuki, sosyal 
ve mali sorunlar yaşayan ailelerden devlet korumasına 
alınan çocuk sayısını güncelledi.
Bakım yardımı mağduru olan ailelerin başvurduğu 
İyileştirme Yardımı Ajansı (UHT) tarafından CBS’ye 
verilen güncel rakamlara göre, Mayıs 2022’de 1675 
olarak açıklanan ailelerinden alınan çocuk sayısının, 
2015 ve Haziran 2022 arasındaki dönemde 2090 olduğu 
belirtildi. Buna göre, ailelerinden ayrılmak zorunda 
kalan çocuk sayısının daha önce açıklanandan 415 fazla 
olduğu kaydedildi.
Hollanda Vergi Dairesi (Hl. Belastingdienst) tarafından 
yapılan yanlış hesaplamalar nedeniyle, “evrakta 
sahtecilik” gibi gerekçelerle çocuk bakım yardımları 
kesilen ve geçmişe dönük yüklü miktarda ödeme talep 
edilen ailelerin, yaşadıkları maddi yıkımın ardından 
bakımlarını ihmal ettikleri iddiasıyla çocukları da 
ellerinden alındı.
Adalet ve Güvenlik Bakanlığının talebiyle CBS’nin 
bakım yardımı tablolarına ilişkin Mayıs 2022’de yaptığı 
açıklamada, 2015-2020 yıllarında 1115 ve 2021’de 560 
olmak üzere toplam 1675 çocuğun “yanlışlıkla” devlet 
koruması altına alındığı kaydedilmişti.
Vergi Dairesi, çocuk bakım yardımı alan bazı ailelerin, 
hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük 
ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ödeneklerinin 
kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına 
karar vermişti. Aralık 2020’de Hollanda Parlamentosu 
tarafından kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım 
yardımı alan on binlerce ailenin, devlet görevlileri 
tarafından yanlışlıkla “sahtekar” diye yaftalandığını ve 
bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.
Komisyonun hazırladığı raporda, çocuk bakım yardımı 
alan ailelerden belli etnik kökenden gelenler ve çifte 
vatandaşlık sahibi olanlar hakkında yapılan gelir 
incelemelerinde hata yapıldığı belirtilmişti.
Ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Ocak 2021’de 
hükûmet istifa etmiş, ayrımcılığa uğrayan ve bakım 
yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan ailelere 
tazminat ödenmesine karar verilmişti. (AA)         ---◄◄                                                                               

Hollanda turu

Hükûmet bu yıl artan enflasyona uyumlu olarak 
2023 yılı için asgari ücret ve ödeneklerde olduğu 

gibi Çocuk Bakım Ödeneklerinde de zam yapmaya 
karar verdi. Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Karien 
van Gennip meclise gönderdiği yazılı açıklamada, 
”Ebeveynlerin, çocuk bakımı için oldukça yoğun olarak, 
geceleri uyanık olduğunu tahmin edebiliyorum.” 
Şeklinde ifade kullandı.
Bakan Van Gennip’in bugün açıkladığı bilgiler, 
bakanlığın yapılan yanlıştan da kısa süre içinde 
döndüğünü gösterdi.
Çocuk bakımının, ebeveynlerin çocukları için iş ve 
bakımı bir araya getirebilmeleri için esas olduğunu 
belirten Bakan Van Gennip, “Bu yüzden çocuk 
bakımının erişilebilir ve uygun fiyatlı kalmasını 
istiyorum. Özellikle şu anda birçok sektör personel 
sıkıntısı yaşıyor. Maksimum saat ücretindeki ek artış bu 
konuda yardımcı olacaktır.” dedi.
Geçtiğimiz günlerde RTL Haber servisi tarafından 
yayınlanan bir haberde önümüzdeki yıl maaşlar ve 
ödenekler de dahil olmak üzere her şey artarken, 
Çocuk Bakım Ödeneği’nin (Kinderopvangtoeslag) 
yerinde kalacağı belirtilmişti. 
Haberde bakanlığın;  Merkezi Planlama Bürosu’nun 
(CPB) mart ayında açıkladığı “yıllık enflasyon yüzde 
5,6, maaşlara yapılacak zam da yüzde 2,3 olacak” 
tahminini baz aldığı ve hesaplama hatası yaptığı 
belirtildi.
2023 Çocuk Bakım Ödeneği miktarları
Bakan Van Gennip’in yaptığı açıklamaya göre 
önümüzdeki yıl kreşler (De dagopvang) için azami saat 
ücreti yüzde 6,54 artarak 9,06 euroya, saatlik Okul dışı 
bakım ücretleri (De buitenschoolse opvang) de yüzde 
6,54 artarak 7,79 euroya çıkartıldı. Misafir Çocuk 
bakımı (De gast ouderopvang) için azami saatlik ücret 
ise yüzde 4,29 artarak 6,80 euroya çıkartıldı.
Bakan ilkbahar aylarında yapılacak yeni tahminlerde, 
fiyat ayarlamasının hala çok düşük olduğu görülmesi 
halinde, 2024’ten itibaren ek bir artış yapılabileceğini 
de sözlerine ekledi.
Ebeveynler, Ocak ayı için eski azami saat ücret 
üzerinden çocuk bakım parası almaya devam edecek, 
ancak yeni oran geriye dönük olarak uygulanacak. Bu 
nedenle bir sonraki ödeme döneminde önceki eksik 
miktar da ebeveynlere ödenecek. ©Sonhaber.eu---◄◄                                                                               

HOLLANDA’DA 2023’DE MOTORLU 
ARAÇ VERGİSİNE ZAM YAPILACAK

E lektrikli araçların sayısının 
artması araç vergilerinden 

elde edilen geliri düşürdü. 
Bölge yönetimleri önümüzdeki 
yıl motorlu araç vergilerine zam 
yapacak.
Önümüzdeki yıl Hollanda’nın 6 
bölgesinde motorlu araç vergileri 
( m o t o r r i j t u i g e n b e l a s t i n g ) 
artırılacak. Merkezi İstatistik 
Kurumu (CBS) tarafından 
yapılan açıklamaya göre on iki 
bölge içinde en fazla artış Zuid 
Holland ve Groningen bölgelerinde görülecek.
CBS Zuid Holland ile birlikte Limburg, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant ve 
Groningen bölgelerinde araç vergilerinin artacağını kaydetti. Drenthe, Frieslan, 
Zeeland, Flevoland, Overijssel ve Noord Holland bölgelerinde 2022 yılındaki 
motorlu araç vergi miktarları 2023 yılında da geçerli olacak.
Zuid Holland bölgesinde motorlu araç vergileri önümüzdeki yıl yüzde 3,9 puan 
ve Groningen’de yüzde 1,2 puan artacak. Önümüzdeki yıl en düşük araç vergisi 
Noord Holland bölgesinde olacak.
Toplam 1,8 milyar euro gelir
Yol vergisi (Wegenbelasting) olarak da adlandırılan motorlu araç vergisine 
yapılacak zamla birlikte bölge idareleri, bu yıla oranla önümüzdeki yıl yaklaşık 
67 milyon euro ek gelir sağlamayı hesaplıyor. Altı bölgede toplam elde edilecek 
miktarın ise 1,8 milyar olacağı düşünülüyor. 
CBS’nin ulusal ve bölgesel bütçe araştırmalarına dayalı hazırladığı raporda 
merkezi hükümet ve eyaletlerin 2023 yol vergilerinden elde edeceği gelirin 
6,3 milyar euronun üzerinde olacağı tahmin ediliyor. CBS, bölgelerin gelirinin 
merkezi hükümetin gelirinden daha hızlı artacağını belirtiyor.
CBS’ye göre merkezi hükümetin yol vergilerinden elde ettiği gelir bu yıla göre 
yüzde 3,5 artışla, toplam 4,5 milyar euroyu bulacak.
Son yıllarda elektrikli araçların sayısının artması merkezi hükümet ve bölgelerin 
yol vergisinden elde ettiği geliri düşürdü. Hollanda’da tam elektrikli araç 
kullanıcıları yol vergisi vermiyor, hibrid araç sahipleri ise bazı vergilerden muaf 
tutuluyor.                                                                                    SH ---◄◄                                                                               

AMSTERDAM BELEDİYESİ’NDEN 
DÜŞÜK GELİRLİLERE İLAVE 
YARDIM

U zun süreli düşük gelire sahip olan Amsterdamlılara 
belediyeden katkı. Bekar kişiler 170,00 Avro ve 

Birlikte yaşayanlar 340 Avro alacaklar...
Düşük gelire sahip yaklaşık 28.000 Amsterdamlının 
bu ödenekten faydalanacağı tahmin edilmekte.
Yardım nedenini açıklayan Poverty’den Alderman 
Marjolein Moorman: “Market, enerji ve diğer temel 
ihtiyaçların fiyatları hızla artıyor. Hükümetin ulusal 
satın alma gücü önlemlerinin birçoğu gelecek yıla 
kadar yürürlüğe girmeyecek. Bu nedenle, bu pahalı Aralık ayında düşük gelirli 
sakinlere yardım eli uzatmak istiyoruz.” dedi.
Bu Amsterdam’ın düşük gelirli sakinleri için yıllık bir ödenektir.
Ödeneği alabilmek için Amsterdam’da yaşıyor, 21 yaşından büyük olmanız ve 
2019, 2020 ve 2021 yıllarında düşük gelir ve az sermayeye sahip olmanız 
gerekir. Ayrıca gelirin hızlı bir şekilde artma şansı hiç olmamalı veya çok az 
olmalıdır. HTE, AOW ödeneği olan Amsterdamlılar için geçerli değildir. Ayrıca, 
Stadspas’taki çocuk kredisi bir kez maksimum 100 Avro’ya yükseltilecek
Ek enerji yardımı
Hastalık veya engellilik nedeniyle daha yüksek enerji maliyetlerine sahip düşük 
gelirli Amsterdam sakinleri de fazladan 100 Avro alacaktır. Borçlarını yeniden 
yapılandıran Amsterdamlılar bu kış aylık geri ödemelerini tam olarak ödemek 
zorunda değiller.                                                                                  ---◄◄                                                                      

ARAŞTIRMA SONUCU:
HOLLANDA DIŞİŞLERİ 
BAKANLIĞINDA IRKÇILIK YAPILIYOR

Hollanda’da bağımsız yürütülen bir soruşturma, 
Dışişleri Bakanlığında ırkçılığın yaygın olduğunu 

ortaya koydu. Bakanlık memurları, dünya çapında 
ve Hollanda’da “Black Lives Matter” protestolarının 
ardından bağımsız bir soruşturmanın bakanlıktaki 
ırkçılığı incelemesini istedi.
İnceleme sonucunda yayımlanan raporda, bakanlıktaki 
ırkçılığın “saldırgan, doğrudan, aleni, bilinçli olmakla 
hemen göze çarpmayan, dolaylı, gizli, kasıtsız veya 
bilinçsiz olmak arasında değiştiği; iki kültürlü çalışanların 
ve beyaz olmayan yerel çalışanların ırkçılığın çeşitlerine 
maruz kaldığı” belirtildi.
Bakanlığın genel sekreteri Paul Huijts, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Irkçılığın kurumumuzda yeri 
olamaz ve olmamalıdır. Bu tür olaylara yer olmayan 
bir çalışma ortamı sunamadığımız için üzgünüz. 
Bunun için yönetim adına özürlerimizi sunuyorum.” 
ifadesini kullandı.Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, 
milletvekillerine yazdığı bir mektupta, bakanlıktaki 
ırkçılık olaylarının “ekstra acı verici olduğunu, çünkü 
her türlü ayrımcılığın yasak olduğunu ve uluslararası 
adaleti savunduklarını” kaydetti.
Bakanlığının ırkçılıkla mücadele etmek ve personelin 
olayları bildirmesini kolaylaştırmak için raporda 
belirtilen tavsiyeleri uygulayacağını aktaran Hoekstra, 
“Kurumumuz içindeki ırkçılığı ortadan kaldırmak için 
elimizden gelen her şeyi yapacağız.” açıklamasında 
bulundu.                                                          ---◄◄                                                                               

HEEFT U LETSELSCHADE?

GRATIS HULP

Volkerakstraat 10
6826 GM Arnhem

T:026 781 00 01

Amsterdam’da PvdA, GroenLinks ve D66’dan oluşan 
koalisyonun duyurmuş olduğu park tarifelerinde 

gerçekleştirilecek zam ve park tarifesi uygulamasının 
genişletilmesi yoğun tepkilere yol açtı.
Koalisyon yeni dönemi finanse etmek için park 
gelirlerini yaklaşık 36 milyon euro arttırmayı planlarken, 
bu gelirin 30 milyonu aşkın bir bölümü Nieuw-West, 
Zuidoost ve Noord bölgelerinden sağlanacak.
Yapılmak istenen bu uygulamanın adaletsiz olduğuna 
ve Amsterdam’ın en dar gelirli semtlerinin çok ağır bir 
şekilde vergilendirileceğine dikkat çeken Amsterdam 
Belediye Meclis Üyesi Süleyman Koyuncu, park 
tarifelerine yapılmak istenen zamma ve uygulamanın 
genişletilmesine karşı bir imza kampanyası başlattı.
Süleyman Koyuncu yaptığı açıklamada “Amsterdam’da 
ikamet eden veya etmeyen tüm halkımızı bu imza 
kampanyasına destek olmaya ve yapılmak istenen 
adaletsizliğe karşı çıkmaya davet ediyoruz. Park 
yerlerinde bilerek oluşturulan yoğunluk bahane 
edilerek her iki yılda bir park gelirleri 30 milyon euro 
artırılıyor. Halkımız birbirini ziyaret edemez hâle geldi. 
Artık buna bir son verilmeli.” dedi.
Öneride dikkat çeken bazı konu başlıkları Amsterdam 
Oost ve Kolenkit mahallelerinde park parası 
uygulamasının saat 24:00’e kadar uzatılması. Ayrıca 
öneriye Nieuw-West, Zuidoost ve Noord bölgelerinin 
neredeyse tamamının park parası uygulamasına 
geçmesi planlanıyor. Koalisyon uygulamanın bu yaz, 
aşamalı bir şekilde yürürlüğe girmesini öngörüyor.  -◄

DENK, AĞIR PARK TARİFELERİNE 
KARŞI İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

YAPILAN YANLIŞ DÜZELTİLDİ,
BAKANLIK 2023 ÇOCUK BAKIM 
ÖDENEĞİNE ZAM YAPTI
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Hak gasbına devam

İ slami kuruluşlar, Kur’an kurslarını ve din derslerini 
“antidemokratik fikirler”e karşı denetlemek 
isteyen ve bununla ilgili öğrencilerin, ebeveynlerin 
veya eğitimcilerin eğitim kurumunu şikâyet 

edebilmesi için ihbar hattı açılmasına tepki gösterdi...
Hollanda Eğitim Bakanı Dennis Wiersma, camilerdeki 
Kur’an-ı Kerim ve din derslerini de kapsayan, Bakanlığa 
bağlı olmayan ve Bakanlık tarafından finanse edilmeyen 
eğitim kurumlarını “antidemokratik fikirlere” karşı 
denetleyebilmek için geçen ay bir yasa tasarısı sundu.
Yasa tasarısının yanı sıra öğrencilerin, ebeveynlerin 
veya eğitimcilerin kurumu şikâyet edebilmesi için ihbar 
hattı açıldı.

Nourdin el Ouali: “Bakan, anayasaya aykırı 
hareket ediyor”
Söz konusu yasa tasarısına 
ve ihbar hattına tepki 
gösteren İslami kuruluşlar, 
Bakan Wiersma hakkında suç 
duyurusunda bulundu.
Rijnmond İslami Kuruluşlar 
Platformu (SPIOR) 
Müdürü Nourdin el Ouali, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Wiersma’nın 
sunduğu yasa tasarısının, 
ülkedeki İslami kuruluşlar tarafından “endişe”yle 
karşılandığını söyledi.
El Ouali, Bakanlığa bağlı olmayan eğitim kurumlarını 
denetleme fikrinin, hükümetin koalisyon ortaklarından 
Başbakan Mark Rutte’nin liderliğini yaptığı Özgürlük ve 
Demokrasi için Halk Partisi (VVD) başta olmak üzere, 
bazı partilerin uzun süredir hayali olduğunu belirterek 
bunun, hükümet protokolünde de yer aldığına dikkati 
çekti.
İhbar hattını eski Sovyetler Birliği’nde uygulanan 
“fişleme hattı”na benzeten El Ouali, “Sunulan yasa 
tasarısı din ve ifade özgürlüğüne ve din ile devlet 
işlerinin ayrı olmasına karşıdır. Ayrıca, tasarıda 
belirtilen ‘antidemokratik’ ve ‘anayasaya aykırı’ gibi 
terimlerin somut bir tanımı yok ve bakan bununla ilgili 
açıklama yapamayacağını söylüyor. Bakanın kendisi 
bu terimlerle neyi kastettiğini bile belirtemiyorsa, 
bu tasarıdan nasıl düzgün bir yasa çıkabilir?” 
değerlendirmesinde bulundu.
El Ouali, “Ayrıca bir öğrencinin fikirlerini tasarıda 
bahsedilen eğitim kurumlarından aldığını ve bu 
fikirlere sahip olup olmadığını ispatlamak elbette hiçbir 
zaman mümkün değildir. Devletin hukukçusunun, 
kendi memurlarının, eğitim müfettişliğinin ve bazı 
meslektaşlarının yasa tasarısına yaptığı itirazlara 
rağmen bakanın yasa tasarısı planının devam edeceğini 
açıklamasına karşı yasal yollara başvurmaktan 
başka çaremiz kalmadı. Bakan Wiersma bile bile 
anayasaya aykırı hareket ettiği için yüzlerce cami ve 
İslami kuruluşlarla birlikte hakkında suç duyurusunda 
bulunduk.” dedi.

Kur’an Kurslarına yönelİK yasa 
tasarısına sert tepKİler var

Enflasyon artışın önünde

Hükûmetin 2023 asgari ücretlerini belirlemesinin ardından önümüzdeki 
yıl ödeneklilere verilecek maaşlar da belli oldu.

Rijksoverheid sitesinde yer alan bilgilere göre 2023 yılında asgari ücretlere 
uygulanacak yüzde 10,15’lik zam, ödenek miktarlarını da etkileyecek. 
Asgari ücrete uygulanacak zamla birlikte, “AOW, WIA, WW, Kinderbijslag ve 
Wajong” gibi diğer tüm ödenek ve yardımlar da artacak.
Kabine 1969’daki yüzde 8,05’lik altı aylık zamdan bu yana ilk kez asgari 
ücretin altı aylık dönem zammı olarak yüzde 10,15’lik bir zam yaptı. Alınan 
bu kararla birlikte 2022 ikinci yarısı geçerli olan brüt 1.756,20 euroluk 
asgari ücret, 1 Ocak 2023 itibariyle 1.934,40 euroya yükseltildi.
Buna göre; tam zamanlı çalışan, 21 yaş ve üstü kişiler için yasal (brüt) aylık 
asgari ücret miktarı 1.934,40 euro, haftalık 446,40 euro ve günlük 89,28 
euro olacak.

1 Ocak 2023 itibariyle ödenek miktarları
Bijstandsuitkering 
Sosyal Güvenlik Yardımı Ödeneği (bijstandsuitkering) miktarları asgari 
ücrete bağlı olarak artırıldı. 
21 Yaşından, AOW yaşına kadar olan kişileri ilgilendiren bu ödenek için 1 
Ocak 2023 itibariyle net miktarlar
Evli veya birlikte yaşayan çiftler: 1.708,08 euro
Tek başına veya çocuğu ile birlikte yaşayan yetişkinler: 1.195,66 euro
Sosyal yardım ödeneğine hak kazanabilmek için kişinin sahip olduğu 
varlık miktarına da bakılmakta. Çeşitli grupların sosyal yardımdan 
yararlanabilmeleri için sahip olmalarına izin verilen varlık miktarları şu 
şekilde:
Evli/birlikte yaşayan çiftler ve bekar ebeveynler 15.210 euro
Tek başına yaşayan yetişkinler: 7.605 euro
Sosyal yardım ödeneği alan ve kendi evinde yaşayan kişiler için, evle ilgili 
varlıkların 64.100 euroluk kısmından muaf tutulacak.
AOW ödeneği
Devlet Emeklilik Yaşına (AOW) gelen kişiler için ödenen bu ödenek kişinin 
yaşı ve durumuna göre farklılık gösteriyor. Belirtilen net miktarlar şu şekilde;
Evli/birlikte yaşayanlar: 1.807,20 euro
Tek başına yaşayanlar: 1.330,67 euro
IOAW ve IOAZ ödenekleri
IOAW (Yaşlı ve Kısmi Özürlü İşsizler) ve IOAZ (Yaşlı ve Kısmen engelli Eski 
Serbest Meslek Sahipleri) ödenek miktarları
Evli/Birlikte yaşayanlar (her iki partner 21 yaş ve üstü): 1892,86 euro
Bekarlar ve çocuğuyla birlikte yaşamayan bekar ebeveynler: 1.489,06 euro
Bekarlar ve 21 ila 27 yaş arası bir veya daha fazla çocuğuyla birlikte yaşayan 
bekar ebeveynler: 946,43 euro
IOAW ödeneği 
1 Ocak 1965’ten önce doğmuş, 50 yaşında veya daha büyük olan ve işsiz 
kaldıklarında devlet emeklilik yaşına henüz erişmemiş olan uzun süreli işsiz 
yaşlı kişilere veriliyor.
IOAZ ödeneği ise 55 yaşında devlet emeklilik yaşına kadar olan, eski serbest 
meslek sahiplerine veya işlerini veya mesleklerini sonlandırmak zorunda 
kalan serbest meslek sahiplerine veriliyor.
WW, WIA, WAO ve ZW ödenekleri
1 Ocak 2023 itibariyle, WAO (Malulen Emeklilik), WIA (Kapasiteye göre 
çalışma), WW (İşsizlik) ve ZW (Hastalık) ödenekleri de günlük brüt asgari 
ücret artışına paralel olarak yüzde10,15 oranında artırılacak. 
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren azami günlük brüt ücret 232,90 eurodan, 
256,54 euroya çıkarılacak.
Wajong Ödeneği
Genç engelli vatandaşlara verilen Wajong ödeneğinde 1 Ocak 2023’ten 
itibaren günlük brüt tutarlar (tatil yardımı hariç) şu şekilde
18 yaş: 44,47 euro
19 yaşında: 53.36 euro
20 yaşında: 71,15 euro
21 yaşından itibaren: 88.94 euro

ANW ödeneği
Eşi vefat eden ve 18 yaşının altındaki bir çocuğa bakmakla yükümlü 
yetişkinler veya eşi ölmüş ve yüzde 45’ten fazla çalışamayacak durumda 
olan yetişkinlere verilen ANW ödeneği brüt aylık miktarları 
Tek başına yaşayanlar: 1488,31 euro
Evi 21-27 yaş arasındaki çocuğu ile paylaşanlar: 946 euro
10 yaşına kadar olan öksüz ve yetimler: 476,26 euro
10-16 yaşları arasındaki öksüz ve yetimler: 714,39 euro
16 – 21 yaşları arasındaki öksüz ve yetimler: 952,52 euro

Çocuk parası (Kinderbijslag)
17 yaşına kadar (17 yaş dahil) çocukların ebeveynleri ve bakıcıları için 
ödenen çocuk parası (Kinderbijslag) miktarları da 1 Ocak 2023 tarihinden 
itibaren zam görecek
1 Ocak 2023 tarihi itibariyle tutarlar:
0 ila 5 yaş arası çocuk başına 269,76 euro
6 ila 11 yaş arası çocuk başına 327,56 euro
12 ila 17 yaş arası çocuk başına 385,37 euro
16-21 yaş arasındaki öksüz ve yetimler: 952,52 euro
2023 Ödenek miktarları ile ilgili geniş bilgi için Rijksoverheid sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.                                                      ©Sonhaber.eu      ---◄◄                                                                               

Hollanda’da 2023 aoW, WIa, WW 
ve dİğer ödeneK mİKtarları 
bellİ oldu

Kenan Aslan: “Ayrılıkçı 
bir uygulmayı kabul 
etmiyoruz”
İslam Toplumu Millî Görüş 
Güney Hollanda Bölgesi 
Dış İlişkiler Başkanı Kenan 
Aslan da şeffaf olduklarına 
ve denetlenmekten 
çekinmediklerine vurgu 
yaparak “Bizim rahatsız olduğumuz durum, anayasal 
hakkımız olan dinimizi özgürce yaşamamıza ve 
öğrenmemize müdahale edilmesi ve bunun için temellerin 
atılmasıdır. Hazırlanan yasa tüm dini kuruluşlar için 
geçerli olmasına rağmen kamuoyunda yine İslam’ın 
hedef alınması ve camilerde verilen Kur’an ve din 
dersleri ile ilgili olumsuz bir ortam oluşturulmasıdır.” 
ifadesini kullandı. Aslan, “Ayrılıkçı bir uygulamayı kabul 
etmiyoruz. Din ve devlet ayrımı olan bir ülkede bizim 
kurumlarımızı Bakanlık denetleyemez. Biz zaten kendi 
kurumlarımızı denetliyoruz. Yasa tasarısının yürürlüğe 
girmesini engellemek için diğer kuruluşlarla beraber 
hareket ediyoruz.” diye konuştu.
Muhsin Köktaş: “Devlet 
dinî kurumlara karışamaz”
Devlet ve Müslümanlar Arası 
İletişim Organı (CMO) Başkanı 
Muhsin Köktaş ise tasarıyla 
ilgili Eğitim Bakanlığı ile 
irtibat hâlinde olduklarını 
aktararak şunları kaydetti: 
“Bakan’ın yapmak istediği 
denetleme, mevcut anayasa ile 
mümkün değil çünkü seküler devlet anlayışında devlet 
dini kurumlara karışamaz. Bu nedenle Bakanlıktan 
bu konuyu dini kurumlara bırakmasını önerdik ve bu 
konuda çözümler önereceğiz. Hükûmetin hukukçusu 
ve Bakanlık’ta çalışan memurlar da bizim gibi eğitim 
ve denetimin dinî kurumlara bırakılması gerektiğine 
inanıyorlar.”
Stephan van Baarle: 
“İktidar yine insanların 
özgürlüklerini kısıtlıyor”
Denk Partisi Milletvekili 
Stephan van Baarle de Bakan 
Wiersma’nın planlarına karşı 
olduklarını belirterek “Bakan 
‘fişleme hattı’ ile çok ileri 
gidiyor ve teftiş denetimi 
planlarıyla dil kurslarında, Kur’an kurslarında veya kültür 
derslerinde iyi işler yapan binlerce gönüllüyü şüpheli 
kişi hâline getiriyor. İktidar yine insanların özgürlüklerini 
kısıtlıyor ve insanları şüpheli duruma düşürüyor. Bu, 
artık durmalı.” değerlendirmesinde bulundu. Stephan 
van Baarle, “Bu planların durdurulması için geçen ay 
önerge sunduk fakat ne yazık ki çoğunluk sağlanamadı. 
Bu hafta salı günü mecliste konuyla ilgili talep ettiğimiz 
oturum çoğunlukla kabul edildi. Yakında Bakan’ın 
planları hakkında oturum yapılacak.” dedi.           ---◄◄                                                                               

Borç Yardım Kurumu de Schie insanlarımıza ihtiyaç duydukları bu zorlu anlarda ve alanda 
hizmet etmeye devam ediyor. De Schie Müdürü Fehmi Uzun 21 Aralık 2022 tarihinde vereceği 10. 
Yıl Resepsiyonu’na Doğuş’u özel davet ederek bizler onurlandırdı. De Schie Muhasibi Bülent Antar 
da bu manada gazetemiz ofisini ziyaret ederek, Genel yayın Yönetenimiz Zeynel Abidin Kılıç ile bir 
süre görüştü. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette ortaklaşa çalışma alanları da değerlendirildi.

de sCHİe muHasİbİ bülent antar’dan  doğuŞ’a Zİyaret

DENK Milletvekili Van Baarle’dan Bakan Wiersma’ya: “Bu yanlış yoldan dön!”
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                       Farkımızı fark edin!

Tedavi  Tezgah  Örtüleri

Mediqal Shop

Neşterler

Çörek  Otu  Yağı

Temzilik  Ürünleri

Organik  Sirkeler

Bal  Çeşitleri

    Kaliteli,  uygun  fiyat  ve  hızlı  dağıtım  ağı  ile  hizmetinizdeyiz...

K endi birimi olan 
yoksullukla mücadele 
ve borç   yaklaşımı 
hakkında ziyaret 

heyetini bilgilendiren Yiğit, erken 
teşhisin sorunu önleyeceğine 
dikkat çekerek bu alanda 
yoğunlaştıklarını ifade etti. Her 
ay, sabit maliyetlerin gecikmiş 
ödemelerine ilişkin 4000 veri 
sinyali aldıklarını belirten Yiğit, 
bu şekilde, bir aylık ödeme 
gecikmesinden sonra yardıma 
ihtiyaç duyanlarla iletişime 
geçebildiklerini söyledi. Yiğit konuşmasında şunlara değindi: “Bu çok önemli 
çünkü insanların belediyeye bildirimde bulunmalarının ortalama 5 yıl sürdüğünü 
biliyoruz. Borçlar şimdi ortalama 40.000 Euro’ya yükseldi Ayrıca Rotterdam 
belediyesi aile yaklaşımını geliştirmiştir. Başka türlü yardım istemeyen ailelere 
artık aktif olarak ulaşılıyor. Pratisyen hekimler, okullar ve Gençlik ve Aile 
Merkezi (SJG) gibi mahallelerdeki taraflarla birlikte çalışan aile destek görevlileri 
şu anda 800’den fazla Rotterdam ailesine yardım etti. Aileler bekleme listesine 
alınmıyor, aile desteğinden anında yardım alıyorlar.”
Başbakan Rutte ziyaret sonrasında şunlara dikkat çekti: “Enflasyon ve yüksek 
yakıt fiyatları nedeniyle, giderek daha fazla insan ve aile mali zorluklarla 
karşı karşıya kalıyor. Bu durum, şiddetli ve çok fazla strese neden oluyor. 
Daha kötüsünü önlemek için, mali sorunlarınız varsa veya olma tehdidi varsa 
zamanında yardım istemek önemlidir. Belediyeler, yoksulluk içinde yaşayan 
insanlara durumlarının kontrolünü yeniden kazanabilmeleri için rehberlik 
sunmaktadır.Bakan Carola Schouten (Sosyal İşler ve İstihdam Bakanlığı) ile 
birlikte Rotterdam’da ikamet eden kişilerle belediyenin yoksulluk ve borca   aktif 
yaklaşımı hakkında konuştum. Belediyenin bu yaklaşımıyla, parasal kaygıları 
olan insanlara mümkün olan en kısa sürede ulaşılıyor ve yardım edilir. Şu anda 
aile yaklaşımıyla yardım alan Rotterdamlılarla da etkileyici, kişisel bir görüşme 
gerçekleştirdik. Bu, belediyenin çocuklu aileler için kişiye özel çözümler içeren bir 
programıdır. Her şey insanlara finansal gönül rahatlığı vermeyi amaçlıyor”◄◄ 

ZiyaretlerHuri Şahin:

BAŞBAKAN RUTTE: “MALİ SORUNLARINIZ 
VARSA, ZAMANINDA YARDIM İSTEYİN!”

H ollanda’da ilk Türk kökenli belediye başkanı Huri Şahin, yemin ederek resmen görevine başladı.
Aslen Adanalı olan, Hollanda’nın Deventer kentinde doğan 47 yaşındaki Şahin, Rijswijk kentine 
belediye başkanı olarak atandı.
Şahin, Rijswijk Belediyesinde düzenlenen törende yemin ederek, resmen göreve başladı.

Törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda vefat eden babasının 60’lı yıllarda işçi olarak Hollanda’ya geldiğini 
belirten Şahin, “Babam hiç okula gitmemişti ama yine de yazmayı öğrenip kendini daha da geliştirmeyi başardı, 
çünkü çok sabırlı ve kararlıydı. Hayatında adımlar atmaya cesaret etti. Bu bana göre ilham verici.” ifadelerini 
kullandı.
Şahin, “Savunmasız insanlar göz ardı edilmemelidir. Kendi deneyimlerimden biliyorum ki bazen belediyeden 
gelen bir mektup, birinin hayatında çok önemli bir fark oluşturabilir. Rijswijk kentinde yaşayan tüm insanları 
dinleyen ilgili bir belediye başkanı olmak istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.
“Saygı” kelimesinin kendisi için bir anahtar olduğunu dile getiren Şahin, “Diyaloğu, tanışmayı, birbirimizi daha 
iyi tanımayı seviyorum. Ancak bu şekilde ilerleyebiliriz.” diye konuştu.
AA muhabirine konuşan Şahin, Rijswijk Belediye Başkanı ve ülkede ilk Türk belediye başkanı olmaktan dolayı 
mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.
Şahin, “Belediye yönetimine büyük destekte bulunmak, halka ve vatandaşlara çok yakın bir belediye başkanı 
olmak istiyorum. İyi ve kötü zamanlarında her zaman onların yanında olmak istiyorum.” dedi.
Şahin’in kariyerinde, belediye meclis üyeliği, belediye encümen üyeliği, Çocuk Hakları Derneği Başkanlığı, 
Hollanda Danıştay Başkan Yardımcısı Sekreterliği gibi farklı görevler bulunuyor.
Hollanda’da belediye başkanı, iş başvurusu yapılması üzerine belirli prosedürler uygulanarak Kral tarafından 
seçiliyor.                                                                                                                                          ---◄◄ 

HOLLANDA’DA İLK TÜRK KÖKENLİ
BELEDİYE BAŞKANI GÖREVİNE BAŞLADI

“Rijswijk kentinde yaşayan tüm insanları dinleyen ilgili bir belediye 
başkanı olmak istiyorum”

Belediye Meclis Azası Enes Yiğit (DENK Rotter-
dam) Başbakan ve Bakan Schouten’i kabul etti
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   “Sağlığınız  önceliğimizdir”
“Sağlığınız bizim için önemli”
Hijama Mediqal Services, tıbbi aletler, tek kullanımlık ürünler, kupa ürünleri, doğal ürünler, hijyen ürünleri ve sıhhi ürünler alanında 2012 yılından beri faaliyet gösteren genç 
ve yenilikçi bir şirkettir. Birlikte düşünmeyi ve ihtiyaçlarınız hakkında kişisel tavsiyelerde bulunmayı seviyoruz. Tüm müşterilerimiz için A’dan Z’ye toplam paket sunuyoruz.
Hastanelere, pratisyen hekimlere, diş hekimlerine, terapistlere, (güzellik) kliniklerine ve aynı zamanda okullara ve şirketlere ürün tedarik ediyoruz. 
Arnhem’deki merkez ofisimizden Almanya ve Belçika’daki kurumlara da ürünlerimizi tedarik etmekteyiz.

“Vizyon ve Misyonumuz”
Hijama Mediqal Services, tıbbi ürünlerin lider tedarikçisidir. Yüksek kaliteli ürünlerin yanı sıra hizmetimizle de fark oluşturuyoruz. Müşterimizi ilk sıraya koyarız ve müşterimiz
ve hizmetimizle kişiselleştirmenin merkezi olduğu kalıcı bir ilişki kurmayı severiz. Sağlık hizmetlerindeki hızlı gelişmeler, bakım sağlayıcının öncelikle kendi uzmanlığına 
ve hastaya odaklanması gerektiği anlamına gelmektedir. Birincil bakım, maliyetleri kontrol altında tutmak için giderek daha önemli hâle gelecektir. 
Hızla değişen bir pazarda, müşterimiz yenilikçi ürün yelpazemize ve hizmetimize güvenebilir.
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Hollanda Beyazay Derneği 3 Aralık Cumartesi günü Koç Vleeswaren şirketinin 
toplantı salonunda “Engelsiz parti” adında bir program düzenledi.

Bilindiği üzere 3 Aralık Birleşmiş Milletler tarafından “Engelliler Günü” 
olarak kabul edilmiş ve tüm dünyada engelliler için farkındalık oluşturulması 
amaçlanmıştır. Hollanda Beyazay Derneği bu önemli günü özel dostlarımızla ve 
aileleriyle birlikte geçirmek için bir program organize etti.
Programın açılış konuşmasını yapan Hollanda Beyazay Derneği Başkanı Aynur 
Gül Çakır günün anlam ve önemine dair bilgiler verdi. “Kıymetli dostlarım. 
Engelli kardeşlerimizin sorunları üzerinde durmalı, eğitimlerine önem vermeliyiz. 
Onları üreten, sosyal hayatın içinde aktif biçimde yer alabilen bağımsız 
bireyler olabilmeleri için, her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamak 
amacımızdır. Herkesin bir engelli adayı olduğu unutulmamalı, bir gün değil her 
gün engelli kardeşlerimize ve ailelerine empati ile yaklaşılmalıdır.” dedi. Özel 
kardeşlerimizle ilgili anlattığı birkaç ibretlik hikâye davetlileri gönülden etkiledi.
Programa konuşmacı olarak davet edilen, sosyal medyada “Engelli DJ” olarak 
tanınan Akif Andal hayat hikâyesini anlattı. “Sen konuşamazsın dediler, ben 
konuştum. Okuyamazsın dediler, okudum, eğitim aldım. Şimdi web tasarımcısı 
olarak çalışıyorum. Hiç pes etmedim. İçimdeki cevheri çıkardım. Herkesin 
içinde farklı bir cevher vardır. Bunu bulup çıkarmak insanın kendi çabasına 
bağlıdır. Bu nedenle motivasyon konuşmaları yapıyorum. Engel sizin aklınızda. 
Aklınızda ki engelleri yıkın. Çalışın, içinizde ki cevheri çıkarın.” dedikten sonra 
DJ’lik performansına başladı. Çaldığı güzel şarkılarla partiye katılan herkesi 
şenlendiren, eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan Akif Bey’e biz de Hollanda 
Beyazay Ailesi olarak teşekkürler ediyoruz. Yolu açık olsun. Azmi herkese örnek 
olsun.
Daha sonra Akif Bey’in çaldığı müzik eşliğinde Feray kardeşimiz ötme keklik 
türküsünü, Filiz kardeşimiz kara bulutları kaldır aradan şarkısını, Merve Mustafa 
Ceceli’nin Gül Rengi şarkısını söyledi. Akabinde çalınan erik dalı, çekirge gibi 
oyun havalarıyla Ramazan, Özlem, Abdülkadir kardeşlerimiz oynadılar.
Programın son bölümünde yemekler yendi, pastalar kesildi, Herkes çok eğlendi. 
Engelsiz partiye katılan tüm davetliler Hollanda Beyazay Derneği ekibine bu 
güzel organizasyon için teşekkür edip, felekten bir gün çaldıklarını, bu partilerin 
tekrarlanmasını talep ettiler.
Bu programın oluşmasında emeği geçen herkese, özellikle Hollanda Beyazay 
yönetim kurulu üyemiz Semra Gürcüoğlu’na çok teşekkür ederiz.
                                                                Kaynak: Gürmedia     ---◄◄                                    

 EngelSiz olmayın!DENK hedefi yükseltti

Hollanda Beyazay’dan 
EngElsİz Partİ

D ENK’in gelecek seçimlerde büyük 
emelleri ve hedefleri var. Parti, 
2025’te mecliste beş sandalye 
kazanmak ve böylece bir sonraki 

kabinede küçük de olsa koalisyon ortağı 
olarak yer almak istiyor. Bu arada, DENK 
zaten Rotterdam’da yerel düzeyde idari 
deneyim kazanmakta ve parti gelecek yıl 
Senato’ya girmeyi hedefliyor.
Utrecht’teki Jaarbeurs’te Denk üyeleri özel 
bir toplantı için bir araya geldi. Toplantı, 
talep edilmesine rağmen basına kapalı 
olarak gerçekleştirildi.
Genel Kurul atmosferinde geçen toplantıda 
Eyalet Meclisi ve Senato seçimleri için lider 
ve adaylar listesi açıklandı.
DENK’in seçimlere sadece üç ilde katılması 
ve hâlâ Senato’da bir sandalye kazanma 
şansının yüksek olması dikkat çekiyor
Parti Başkanı Ejder Köse toplantıda şu 
görüşleri paylaştı: “Senato’ya en kısa sürede nasıl gidebileceğimiz konusunda kapsamlı bir analiz yaptık. 
Partimiz dört yıl önce on iki eyalette seçimlere katılmayı hedeflemişti. Bu sefer partimiz sadece Randstad şehir 
bölgesinde katılım sağlayacak.  Kuzey Hollanda ve Utrecht’teki sandalyelerimizi korur ve Güney Hollanda’da 
iki koltuğa elde edersek, Senato’ya girmeyi de sağlarız.” diyerek hedeflerini ortaya koydu.
Bu durumun ağırlıklı oylamayla ilgisi var. Nüfusun yoğun olduğu bir eyaletteki bir koltuk, Senato için küçük 
bir eyaletteki bir koltuktan çok daha değerlidir. Parti, parlamento üyemiz Arief Khedoe ile orada temsil 
edilirken, DENK’in neden artık Flevoland’a katılmadığını sorabilirsiniz. Bunu şu şekilde izah edebilirim: Güney 
Hollanda’daki fazladan bir milletvekili, Senato için Flevoland’daki altı milletvekilinin ağırlığına eşittir. DENK’in 
bu kez Randstad yerleşim bölgesine odaklanmayı ve kampanya kaynaklarını üç vilayete odaklamayı seçmesinin 
nedeni budur.
Partinin amacı açık: “Lahey’de milletvekillerimiz DENK ‘in her konuyu konuşan ciddi bir parti olduğunu 
gösteriyor. Aynı zamanda ülkenin ikinci şehri olan Rotterdam’ı biz yönetiyoruz. DENK, Rotterdam’da VVD 
ve D66 ile desteklenen Leefbaar Rotterdam gibi sağcı partilerle de çalışıyor. Siyasi muhaliflerle de işbirliği 
yapabileceğimizi ve sorumluluk taşıyabileceğimizi gösteriyoruz” DENK ‘teki her şey, bir sonraki parlamento 
seçimlerinde beş sandalye kazanmayı ve ardından, tıpkı şimdi ChristenUnie gibi, bir sonraki kabinede koalisyon 
ortağı bir part olarak yer almayı hedefliyoruz. Bu sadece bir hayal değil, aynı zamanda oldukça uygulanabilir 
olduğunu da düşünüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için DENK, Senato yolunda ilk adımı bugün atmak istiyor. 
Kabineye girmek istiyorsak, o Senato koltuğuna ihtiyacımız var”                                      

DEnK Partİsİ, bİr sonraKİ 
KabİnEyE Katılımı hEDEflİyor

Güney Hollanda – Zuid-Holland
Metin Çelik
Tahsin Çetinkaya
Ekrem Selimspahic
Funda İleri
Mehmet Safranti
Abdul Maroof
Yuzoef Tangali
Nizaam Muraddin
Enes Ayhan
Salih Akça

Utrecht
Ismail El Abassi
Linda Graskamp
İskender Simşek
Mila Van Burik
Youssra El Achidi
Arkin Nshimimimana
Gökhan Çoban
Peter Van de Water
Imraan Skori
Hans Bruintjes

Melahat Heybeli
Mahmut Sungur
Benjamin Sahli
Miraç Usta
Farid Azarkan 
Tahsin Bülbül
Hamza Essabiri

Kuzey Hollanda – 
Noord-Holland
Ibrahim Ghazi
Ayşe Konuksever
Erdoğan Şahin
Dennis Belfor
Şebnem Pancar
Kaan Kuk
Sheher Khan
Süleyman Koyuncu
                          ---◄◄
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Yaş 60, işi başından atmış...

S osyal İşler Bakanı’nın teklifine göre, 
binlerce 60 yaş ve üzeri malulen 
emekli olmak isteyenlerde, sağlık 
kontrollerinin uygulanmasına gerek 

kalmayacak.
Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Karien van 
Gennip tarafından Meclis’e gönderilen bir 
açıklamada önümüzdeki dönem içinde halen 
çalışacak durumda olan binlerce 60 yaş ve üstü 
kişinin sağlık kontrolü yapılmadan direk olarak 
malulen emekliye ayrıla bileceği belirtildi. 
Ortaya çıkan bu bilgi bazı çevreler tarafından 
tepki ile karşılandı.
Bakan Van Gennip açıklamasında UWV’nin 
sağlık kontrollerinde yoğunluğu atlatamadığını 
ve bu yöntemle oluşacak mali yükün önüne 
geçilebileceğini belirtiyor. Bakana göre bu 
sorunları aşmanın yöntemi Basitleştirilmiş 
Değerlendirme’den geçiyor.
Bakanın önerdiği plan uygulanırsa hemen 
hemen tüm 60 yaş üzeri WİA ödeneği (malulen 
emeklilik) başvurusu yapan kişiler, normal 
şartlarda yapılan sağlık kontrolü adımına tabi 
olmadan, direk olarak emekli olacak.
Yapılan bir hesaplamaya göre bu grup 
içerisinde tahminen 2 bin 685 kişi normalde 

hiçbir şekilde malulen emekli olamayacak 
durumda olmasına rağmen, WIA ödeneği 
almaya başlayabilecek.  
Bakanın planına göre bu şekilde emekli edilen 
altmış yaş ve üzeri grup, örneğin işsizlik ödeneği 
gibi, diğer sosyal ödeneklere başvuramayacağı 
için, sosyal ödenek maliyetlerin de belirli 
miktarda bir azalma sağlanmış olacak.
Van Gennip, UWV’nin tıbbi muayeneler yapan 
bölümünde kapasitenin çoktan aşıldığını ve 
bu yükün hafifletilmesi gerektiğini söylüyor. 
Malulen emeklilik başvurularında yaklaşık her 
beş kişiden birinin, altmış yaşın üzerindeki 
kişilerden oluştuğu belirtiliyor. 
Bakan mektubunda, 60 yaş ve üstü kişilere 
yönelik programın ‘kimseye zarar vermediğini’ 
vurgularken, sonuçta Basitleştirilmiş 
Değerlendirme Yönteminin kişilerin alacağı 
ödenek miktarını etkilemeyeceğini özellikle 
vurguluyor. 
Bakan, aksine yaklaşık 5 bin kişinin normalde 
hak edeceklerinden daha yüksek bir ödenek 
olan ‘WGA 80-100’ yardımı alacağını da 
belirtiyor.
WGA yardımı aslında tamamen iş göremez 
durumda olan, ancak yine de iş bulma 

veya iyileşme şansı bulunan kişilere yönelik 
uygulanıyor. Yardım, çalışana iki ay boyunca 
en son kazandığı maaşın yüzde 75’ini alma 
hakkı veriyor, ardından bu oran yüzde 70’e 
düşürülüyor.
İki grup bu plandan ayrı tutuluyor
Bakanın sunduğu planda iki istisna bulunuyor. 
Birincisi tam ve kalıcı engellilik ödeneği olan 
‘IVA ödeneği’ almaya hak kazanması ihtimali 
bulunan altmış yaşın üzerindeki kişiler için 
geçerli. Bu kişiler başvurularında yine de UWV 
sağlık kontrolünden geçecek. IVA ödeneği alan 
kişilere, ömürleri boyunca, son maaşlarının 
yüzde 75’i kadar ödeme yapılmakta.
Bir diğer istisna ise altmış yaşın üzerinde, 
herhangi bir sağlık sorunu veya engeli bulunan 
ve tıbbi muayene olmaksızın yeterli gelir elde 
edebileceklerini zaten kanıtlamış olan kişiler 
için geçerli olacak. UWV; 60 yaş üstü ancak 
çalışmaya devam eden kişilerin, bu uygulamaya 
zorunlu olarak tabi tutulmayacaklarını 
özellikle belirtiyor. Bu kişilerin Basitleştirilmiş 
Değerlendirme Yöntemine katılmamayı 
seçebileceklerini belirten UWV, bu durumda 
diğer WIA başvuruları yapanlar gibi doktor 
kontrolüne tabi tutulacaklarını belirtti. 

WIA,WAA ve IVA Ödenekleri
WIA Ödeneği
Tam olarak “Çalışma Kapasitesi Yasasına göre 
Çalışma ve Gelir” anlamına gelen WIA ödeneği, 
hastalık nedeniyle hiç veya normalden daha 
az çalışmak zorunda kalan kişiler ile hastalığı 
nedeniyle eski maaş düzeyinde gelir elde 
edemeyen kişilere veriliyor.
Hollanda’da Türk kadınları Türkiye’deki 
çocukları ısıtmak için örüyor Hollanda’da Türk 
kadınları Türkiye’deki çocukları ısıtmak için 
örüyor
WGA Ödeneği
Tam anlamıyla “Kısman Engellilere İşe 
Dönüş” anlamına gelen WAG ödeneği 2 yıl 
veya daha uzun süre hasta ve (gelecekte) 
çalışmaya başlayabilecek kişiler ile çalışırken 
eski maaşının yüzde 65’i veya daha azını 
kazanabilecek olan kişilere veriliyor.
IVA Ödeneği
Tam anlamıyla “Tamamen Engelliler için gelir” 
anlamına gelen IVA ödeneği engelliliği gelecek 
dönemde kesinlikle değişmeyecek olanlar ile 
çalıştığı zaman eski maaşının yüzde 20’si veya 
daha azını kazanacak olanlar için veriliyor.
     Haber: Sonhaber            ---◄◄

hollanDa’Da 60 yaş vE üstü KİşİlEr sağlıK 
Kontrolü olmaDan malulEn EmEKlİ olacaK









 Tebrik  Taziye  Şifa dileği   Tebrik  Taziye  Şifa dileği  

- Taziye...
Okurlarımızdan ve eski milletvekillerimizden, siyasetçi 
Sevgili Fatma Koşer Kaya’nın kıymetli validesi 
Behice Kaya’nın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine sa-
bır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve eski meclis üyelerimizden, siyaset-
çi Sevgili Zeynep Karataş’ın kıymetli validesi Emine 
Fatma Karataş’ın vefatını teessürle öğrenmiş bulun-
maktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili İlhan 
Mızrak’ın biricik evladı Ayşe 
Mızrak’ın vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Mer-
humeye Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Türk İslam 
Kültür Dernekleri yöneticilerin-
den Sevgili İsmail Çelen’in 
kıymetli validesi Dudu 
Çelen’in vefatını teessürle öğ-
renmiş bulunmaktayız. Merhu-
meye Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı 
dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve ASBİR Hol-
landa yöneticilerinden Sevgili 
Halil Koç’un akrabalarından 
Kaya Arslan’ın vefatını tees-
sürle öğrenmiş Merhuma Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Zeki Cenan’ın kıymetli babası-
nın vefatını teessürle öğrenmiş Merhuma Allah’tan rah-
met, kederli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

ons pagina30 bizim sayfa

- Tebrik...
Hoş geldin Şeyma...Yaşama sırası sende! 
Okurlarımızdan Sevgili Mehmet ve Rabia Çelik’in  
1 Aralık  2022 tarihinde Şeyma adını verdikleri bir 
evlatları dünyaya geldi. Genç çifti ve dedelik ninelik 
makamına oturan ve Doğuş’un ilk abonelerinden 
olan Ufuk ve Zeynep Çelik’i tebrik ediyor, Şeyma’ya 
hoş geldin diyor, hayırlı ve 
uzun ömürler diliyoruz

-Şifa Dileği...
Torunoğullarının kıymetli babaları Sevgili Faik Toru-
noğulları’nın rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğünü 
üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Hastamıza geçmiş olsun 
diyor, acil ve hayırlı şifalar diliyoruz. Dualarınızı bekli-
yoruz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Oss cemaatinden, Çınar Cenaze 
Vakfı üyelerinden Sevgili Aytekin Çelen’in vefatını 
teessürle öğrenmiş Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

- Taziye...
Okurlarımızdan ve Doğuş Gazete-
si emektarlarından, IGMG Güney 
Hollanda Bölge eski yöneticilerin-
den Sevgili Ercan Kuzu’nun eniş-
tesi Mehmet Alaca’nın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.  
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine sabır ve başsağlığı dileriz. 
Dualarınızı bekliyoruz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii ön-
ceki başkanlarından Sevgili Şükrü 
Akhan’nın kıymetli halası/bibisi-
nin vefatını teessürle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhumeye Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii üyelerinden Sevgili İlhan 
Özpolat’ın kuzeni Hacı Özpolat’ın vefatını teessürle öğ-
renmiş Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Anadolu Camii 
üyelerinden Sevgili Ahmet Koç’un 
vefatını teessürle öğrenmiş Merhu-
ma Allah’tan rahmet, kederli ailesi-
ne sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve Birlik Camii önceki başkanlarından Sev-
gili Cafer Gümüş’ün kıymetli validesinin vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan Sevgili Gökhan Çoban’ın kıymetli 
dedesi Mustafa Demiral’ın vefatını teessürle öğrenmiş 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve 
başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan ve ASBİR Hollanda yöneticilerinden Sevgili 
Ethem Karakış’ın amcası Hasan Karakış’ın vefatını tees-
sürle öğrenmiş Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.
- Taziye...
Okurlarımızdan, ve Oss Mescid-i Cuma Camii cemaatinden 
Sevgili Ahmet Gök’ün biricik evladı, Doğuş emektarların-
dan Hamza Gök’ün kuzeni, Çınar Cenaze Vakfı üyele-
rinden Haticetül Kübra’nın vefatını teessürle öğrenmiş bu-
lunmaktayız. Merhumeye  Allah’tan rahmet, kederli ailesine 
sabır ve başsağlığı dileriz.

“Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır” Acı ve sevincinizi bu sayfada bizlerle paylaşabilirsiniz.
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Yeni   yılınızı   kutluyor,
  saglık,   esenlik   dolu  bir   yıl   diliyoruz...

26 ARALIK 
15:00









Ödüllü Bulmaca

Soldan sağa:
1- Yeni adı Etiyopya ola eski bir Osmanlı Devleti eyaleti * Terbiye. 
2- Soyluluk * İlenme, beddua * Yabani hayvan avlama işi * Bir 
nota. 3- Beceri * Bir balık türü. 4- Avuç içi * Bezginlik ve sızlan-
ma anlatan bir söz *  Aşama, merhale, mertebe, safha. 5- Mezar 
* Karıştırıcı, arabozucu * Kısa zaman parçası * Yabani hayvan 
barınağı. 6- Bir yük hayvanı * Donuk renk * Bir bağlaç * Gözleri 
görmeyen. 7- Trityum elementinin simgesi * İstanbul Başakşehir 
teknik direktörü * Askeri birlik * Kısaca metre. 8- Binek hayvanı 
* Beyaz renk * Bir nota * Çok olmayan. 9- Açgözlülük * Argonun 
simgesi * Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse. 10- Argon 
elementinin simgesi * Erbap * Gemi odası * Argon elementinin 
simgesi. 11- Adalet * Kuranda bir sure * Bir bağlaç. 12- Utanma 
duygusu * Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol 
açan şey * Bir kış meyvesi * Helyum elementinin simgesi. 13- İtal-
yanın başkenti * Çok beğenmeyi anlatan bir söz * İslam’ın temel 
esaslarından birisi.14- Bağırsaklar * Nezretmek * Elemekten emir. 
15- Hükümdarlık makamı, hükümdarlık * Fotoğrafta görülen sıcak 
ülkelerde yetişen bir ağacın meyvesi * Türlü metallerden yapılmış, 
kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne.
Yukarıdan aşağıya: 
1- Yiğitlik, kahramanlık, cesaret * Temizlik. 2- Güvenlik * Bir 
ajansımız * Hoş koku. 3- Herhangi bir şeyi sebep olarak ileri 
sürmek * Ay. 4- Bir göz rengi * Bin metre * Beddua, ilenme * 
(Tersi) Asmaktan emir * Trityum elementinin simgesi. 5- Onur * 
Kadın rahip * Argon elementinin simgesi. 6- Sürekli itmek * Kara-
buğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden 
yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, 
efelek. 7- Kükürt elementinin simgesi * Kaygı, endişe * Dört teli 
olan, çenenin altına dayayarak çalınan yaylı saz. 8- Uzaklık işa-
ret eder *Donuk renk * Taze soğan ve marulla pişirilmiş kuzu eti 
yemeği. 9- Bitlisde bir ilçe * Utanma duygusu * Ekmek. 10- Azot 
elementinin simgesi * Genişlik * İç Anadolu’da bir ilimiz * (Tersi) 
beyaz renk. 11- Yabani hayvan avlamak işi * Toplum içindeki en 
küçük birlik * Argon elementinin simgesi * Kısa zaman parçası. 
12- Kainat, cihan * Argon elementinin simgesi * Utanma duygu-
su * Demir yolu. 13- Döteryum elementinin simgesi * Mesken * 
Kayırmak, korumak * Kabarma. 14- Kılıç oyunu * (Tersi) nişan, 
emare * İş, mal vb.ni birçok istekli arasından en uygun şartlarla 
kabul edene verme, eksiltme veya artırma. 15- Çember çevresinin 
uzunluğunun çapının uzunluğuna bölünmesi ile elde edilen sabit 
sayı * Kur’an da bir sure * Radyum elementinin simgesi * Başlan-
gıcı belli olmayan, öncesizlik.

Hazırlayan: Mücahid Çeçen
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