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Zorunlu Tutulamaz!
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Hollandaca öğrenmek için zorlama 
bitti, gönüllü eğitim dönemi başladı! 

Sakin bir yaz döneminden sonra Hollan-
da gündemi hızlı başladı. Utrecht Yüksek 
İdari Mahkemesi geçen 16 Ağustos tari-
hinde önemli bir karara imza attı. Kararda 
AB-Türkiye arasındaki Ortaklık Hukuku 
Hükümleri uyarınca, Hollanda’da yaşayan 
Türklerin Uyum Yasasına dahil edileme-
yeceği yer alıyordu. Bu tarihi karar kamu 
oyunda geniş yankı buldu. Mahkemenin 
kararı çok sayıda soruya yol açtı. Kararın 
sonuçları hakkında vatandaşları bilgilen-
dirmek amacıyla, IOT olarak, konuyla ilgili 
davaları yürüten avukatlar Ejder Köse ve 
Ali Durmuş ile birlikte basın toplantısı dü-
zenledik. 

Yurtdışı Uyum Yasası da Türklere 
uygulanamaz”

Bizim araştırmalarımıza göre mahkeme 
kararının, Yurtdışı Uyum Yasasını da kap-
saması gerekiyordu. IOT olarak yaptığımız 
açıklamayla, Türkiye’den yapılacak otu-
rum başvurularında sınav zorunluluğuna 
itiraz edilmesini önerdik. Hollanda’nın 
Ankara Büyükelçiliğine mektup gönde-
rerek, web sitelerinde konuyla ilgili bilgi-
lerin düzeltilmesini istedik. Bu gelişmeler 
üzerine Entegrasyon Politikalarından 
Sorumlu İçişleri Bakanı Donner, 23 Eylül 
tarihinde Parlamentoya gönderdiği mek-
tupta, İdari Mahkemesinin kararının Yurt-
dışı Uyum Yasasını da kapsadığını bildirdi. 
Yani bundan böyle Yurtdışı Uyum Yasası-
na göre, Türkiye’den, Hollanda’da geçici 
oturum başvurusu (MVV) yapabilmek 
için temel sınavını (basisexamen) verme 
zorunluluğu ortadan kalkıyordu. Burada 
Bakan Donner’ın hukuki itiraz sürecini 
işletmeden, Yurtdışı Uyum Yasasının da 
Türklere uygulanmayacağını kararlaştır-
ması memnuniyet verici bir gelişmedir. 

Hak mücadelesi başarılabiliyor

Bu kararla birlikte son on yıldır gündemi 
meşgul eden, yaptırımla, zorla Hollanda-

ca öğrenme dönemi sona eriyordu. Bu 
başarının altında AB ile Türkiye arasında 
1963 yılında başlayan ortaklık ilişkilerin-
den doğan Ortaklık Hukuku Hükümlerine 
işlerlik kazandırılması için başta IOT ol-
mak üzere, öz-örgütlerimiz ve hukukçula-
rımızın yıllardır süren mücadelesi yatıyor. 
Yeri gelmişken bu mücadeleye emeği ge-
çen, katkıda bulunan herkese bu satırlar 
aracılığıyla teşekkür etmek istiyorum. Bu 
da göstermiştir ki; mücadele edilirse bazı 
haklar kazanılabiliyor. 25 yıl önce bu ko-
nuyu değişik platformlarda gündeme ge-
tirdiğimizde bir çok hukukçu dahil, kimse 
inandırıcı bulmuyor ve hakların işlerlik 
kazanacağına ihtimal vermiyordu. 

Hollandaca öğrenmek çok önemli

Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Hollanda-
ca öğrenmek için zorlama bitti ve bundan 
sonra gönüllü eğitim dönemi başlıyor. 
Hollanda’da yaşayan ve buraya gelecek 
vatandaşların Hollandaca öğrenmeleri, 
iyi bir eğitim ve iş olanağına sahip olmala-
rı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
nedenle vatandaşların Hollanda’ya gelir 
gelmez Hollandaca öğrenmeleri kendi 
çıkarlarına olacaktır. Biz mevcut Hollan-
daca öğrenme olanaklarının geliştirilme-
sini istiyoruz. Bu amaçla İçişleri Bakanı ile 
yapacağımız görüşmede, uygun koşullu 
kaliteli, iş ve eğitim ihtiyacını karşılamaya 
yönelik dil öğrenme olanaklarının gelişti-
rilmesini talep edeceğiz. 

Geleneksel olarak her yıl eylül ayının 
üçüncü salı günü açıklanan,  2012 bütçe 
kanunu tasarısı, beklendiği üzere, eko-
nomik kriz nedeniyle alınacak tasarruf 
önlemleriyle doluydu. Genel olarak bakıl-
dığında krizin faturasının ağırlıklı olarak 
diğer dar gelirlilerle birlikte yabancılara 
çıktığını görüyoruz. Göçmenler ve özel-
likle de gençler arasında hızla artan işsiz-
lik ve yaşlılarımızı etkileyecek birden fazla 
kısıtlama önerisi, bu kesimlerin önümüz-
deki dönemde oldukça zorlanacağını 
gösteriyor. 

DSDF Federasyonu adına IOT Yönetimin-
de yer alan Ertuğrul Gültekin görevinden 
ayrıldı. Görev süresi sona eren Ertuğrul 
Gültekin, IOT içerisinde uzun yıllar değişik 
alanlarda etkin faaliyet gösterdi. Toplum-
sal çalışmalarda her zaman yanımızda 
olacağını bildiğimiz sayın Gültekin’e kat-
kılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan 
sonra da başarılı çalışmalarının devam et-
mesini diliyoruz. 

Ahmet Azdural 
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IOT: Türklere AB vatandaşlarından
farklı muamele yapılamaz

TARİHİ KARAR: Türkler Uyum kursuna Zorunlu Tutulamaz

Bakan kararı kabul etti
Bu karar üzerine Türkler için Danışma Ku-
rulu (IOT) tarafından ilgili Bakan Donner’e 
bir mektup yazılarak, görüşme talep edil-
di. Bu arada Bakan Donner sadece kara-
rı tanımakla kalmadı, ayrıca Türkiye’den 
Hollanda’ya gelmek isteyenlerin geçici 
oturum müsaadesi (MVV) vizesi alınması 
için de uyum kursu zorunluluğunun kalk-
tığını açıkladı.

IOT Başkanı Aydın Akkaya; 
‘Adalet Yerini buldu’
Bu tarihi kararı bir basın toplantısı ile de-
ğerlendiren Türkler için Danışma Kurulu 
(IOT) Başkanı Aydın Akkaya ‘nihayet ada-
let yerini buldu. Yıllarca süren bir haksızlık 

sona erdi’ dedi. Akkaya basın toplantısın-
da şunları söyledi: 
Adalet ve Uyum Bakanı Verdonk (2007) 
döneminde yürürlüğe giren Zorunlu 
Uyum Yasası’nın Türkler için geçerli olma-
dığı konusunda IOT uzun yıllar süren mü-
cadele ortaya koydu. Önce konuya ina-
nan hukukçu bulmakta zorlanıldı. Sonra 
Avrupa Adalet Divanı’na itiraz dilekçesi 
hazırlandı. Adalet Divanı’nın karar verme 
süresinin yıllara yayılacağı biliniyordu. 
Sabırla bu süre beklenildi. Alınan ara ka-
rarlar dikkatlice izlendi. Konu değişik açı-
lardan yeniden gündeme getirildi. Türk 
kökenli avukatların açtığı davalar destek-
lendi. Türkiye’den davaya ilgi duyabilecek 
siyasiler arandı. Türkiye bilgilendirildi. 
Sonunda adalet kazandı. Utrecht Yüksek 
İdari Mahkemesi son noktayı koydu. Bu 
tarihi bir karardır. Bu kararla Türklerin AB 
üyesi ülke vatandaşlarından ayrı tutula-
mayacağı otaya çıktı’ dedi.

Akkaya; şimdiye kadar 6 bakanla 
görüştük 
Mahkemenin verdiği kararın tarihi önem-
de olduğuna işaret eden IOT Başkanı Ay-
dın Akkaya, bununla birlikte uzun süredir 
devam eden toplumsal ve hukuki müca-
delede önemli bir aşamaya gelindiğini 
belirtti. 
Söz konusu uyum yasasının ayrımcı yö-
nüne ilk günden bu yana dikkati çektik-

lerini söyleyen Akkaya, hukuki alanda 
elde edilen başarıda emekleri bulunan-
lara teşekkür etti. Akkaya ‘bugüne ka-
dar konuyu 6 bakanla müzakere eden 
IOT, davayı açan avukatlar Ejder Köse 
ve Ali Durmuş’la dayanışma içinde ko-
nunun takipçisi olmuştur. Sonuç olarak 
İdari Mahkemenin kararıyla, AB ile Tür-
kiye arasındaki ortaklık anlaşmalarından 
kaynaklanan haklara işlerlik sağlanma-
sı mücadelesinde önemli bir kazanım 
sağlanmış ve bu kapsamda ayrımcı bir 
uygulama daha sona ermiştir’ dedi. 

 Akkaya: Kursları tamamlayın
‘’Türk vatandaşlarının dil kursu ve sına-
vına katılma zorunluluğu kalktı ancak 
Hollandaca öğrenme gerekliliği devam 
ediyor’’ diyen Akkaya, şöyle konuştu: 
Bu nedenle halen dil kursu takip eden va-
tandaşların bu kursları tamamlamalarını 
tavsiye diyoruz.

Ortaklık Anlaşması Türkler için 
sığınacak bir limandır
Hukuki anlamda elde edilen başarıda 
önemli payı bulunan avukatlar Ali Dur-
muş ve Ejder Köse de IOT’nin basın top-
lantısında hazır bulundu. Avukatlar Ut-
recht’teki mahkemenin verdiği kararın 
bağlayıcı olduğunu, Avrupa’daki Türkle-
re geniş haklar getiren bu anlaşmaların 
Türkiye istemediği sürece bozulmasının 

Utrecht Merkezi Yüksek 
İdari Mahkemesi 16 

Ağustos 2011 tarihinde aldığı 
bir kararla ‘Hollanda’daki 
Türkler Uyum kursuna 
Zorunlu Tutulamaz’ dedi. 
Daha önce Rotterdam ve 
Roermond Mahkemeleri 
aynı yönde karar almıştı. 
Hollanda Uyum Bakanlığı’nın 
bu iki mahkemenin kararına 
itirazını görüşen Utrecht 
Merkezi Yüksek İdari 
Mahkemesi, Uyum Yasası 
kapsamındaki zorunluluğun, 
1963 yılında AB ile Türkiye 
arasındaki ortaklık 
anlaşmalarında “standstil 
düzenlemesi” olarak 
tanımlanan ve yasal statüde 
çalışan Türk vatandaşlarının 
çalışma, iş kurma ve ikamet 
koşullarına yeni sınırlamalar 
getirilemeyeceği yönündeki 
maddesine aykırı olduğunu 
kararlaştırdı. 
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mümkün olmadığına da dikkati çekti.
Türkiye ile AB arasında imzalanan 1963 
tarihli Ankara Anlaşması ve 1980 tarihli 
Ortaklık Konseyi Kararlarının Türklere ge-
niş imkanlar sunduğunu belirten Avukat 
Durmuş, ‘Bu anlaşmalar Türk insanının sı-
ğınacağı bir limandır. Mahkemeyi de bu 
çerçevede kazandık’ dedi. 

Karar bütün AB ülkeleri için emsal 
teşkil ediyor
Kararı değerlendiren Avukat Ejder Köse 
ise aslında Hollanda’da elde edilen bu ba-
şarının Avrupa’da yaşayan tüm Türkleri il-
gilendirdiğini, çünkü kararın emsal teşkil 
ettiğini bildirdi.  

Sırada ne var?
Köse, Ankara Anlaşması’ndan hareketle 
bundan sonra Türkiye’den alınan ehliyet-

lerin geçerliliği, diplomaların denkliği, 
vize kolaylığı gibi davalara yoğunlaşacak-
larını kaydetti.

Avukatlar Ejder Köse ve Ali Durmuş

Yüksek İdari Mahkemesi’nin geçen 16 Ağustos tarihinde aldığı 
karara göre, Uyum kursu ve sınavını öngören Uyum Yasası, AB ile 
Türkiye arasında imzalanan Ortaklık Hukuku Hükümleri nedeniyle 
Türklere uygulanamaz. Bu karardan sonra yüzlerce Türk IOT’yi 
arayarak, konu hakkında çeşitli sorular yönelttiler. Aşağıda en çok 
sorulan soruları ve bu sorulara yanıtları bulabilirsiniz.  

1. Takip etmekte olduğum kursu bırakabilir miyim? 
Yasal olarak evet. Ama bunu tavsiye etmiyoruz. Çünkü, çocukların eği-
timdeki başarısını yükseltebilmek ve iş bulma şansımızı artırabilmek için 
Hollandaca öğrenmek çok önemlidir. Bunun yanı sıra kurs sonunda sı-
nava girmeyenler, bugüne kadar kursları boşuna takip etmiş olacaklar.  

2. Hollanda pasaportu alabilmek için bu kurslara katılmam gereki-
yor mu? 
Vatandaşlık yasasının kuralları uyum yasasından bağımsız olarak ha-
zırlanmıştır. Hollanda pasaportu alabilmek için uyum sınavını başarıy-
la tamamlamış olmanız gerekiyor. Bu konuda herhangi bir değişiklik 
yok ve yakın gelecekte de beklenmiyor.

3. Şimdi bu kurslar için para ödemem gerekiyor mu? 
Hayır, ek bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Büyük kent belediyeleri başta 
olmak üzere bir çok belediyede halen bir ücret ödenmiyor veya sadece 
270 Euro kişisel katkı payı ödemeniz gerekiyor. Ancak 2013 yılından son-

ra dil kursu ve sınavı ücretli olacak ve kişiler 5 bin Euro veya daha fazlaya 
mal olacak kurs ve sınav ücretini kendileri ödemek zorunda olacaklar.  

4. Uyum kurslarına katılmak zorunda mıyım? 
Bu kişiye göre değişir. Herhangi bir yardım ödeneği alırsanız, 
yine de kendinizi geliştirmek, iş bulma şansınızı artırmak ama-
cıyla dil kursu gibi değişik kurslara katılmaya zorlanabilirsiniz.  

5. Kurs takip etmek için imzalanan kontratın yükümlülükleri neler?  
Uyum Yasasına göre, 3 yıl içinde uyum sınavını başarıyla tamam-
lamak zorundasınız. Kurs kontratında, belediye sizin Hollandaca 
öğrenmeniz amacıyla kamu kaynaklarından bütçe ayırarak, kurs 
olanağı sunuyor ve sizden de bu kursu tamamlamanızı istiyor.  
Bu nedenle hem kendi çıkarınız için hem de toplumun Hol-
landaca öğrenmeniz amacıyla size yaptığı yatırımın bir kar-
şılığı olarak kursları tamamlamak ahlaki bir sorumluluktur.  
Diğer taraftan avukatların bu kontratı yargı yoluyla iptal ettirmeleri 
mümkün olabilir. Ama hakimler bu yöndeki bir başvuruya sıcak bak-
mayabilirler. 

Önemli NOT: Burada yer alan yanıtlar İçişleri Bakanlığı’nın Belediyelere gönderdiği 
mektuptan alınmış olmasına rağmen, yanlış anlaşılmalardan dolayı  hiç bir yasal 
hak iddia edilemez.

Uyum Yasası hakkında sorular ve yanıtlar! 
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IOT: Hollandaca öğrenmek için zorlama 
bitti, gönüllü eğitim dönemi başladı

Yüksek İdari Mahkemesi’nin geçen 16 Ağustos tarihinde 
aldığı “Hollanda’da yaşayan Türklerin Zorunlu Uyum 
Yasası kapsamından çıkarılmasına” ilişkin kararından 

sonra, Hollanda hükümetinin hukuki itiraz sürecini işletmesi 
bekleniyordu. Bunu bilen Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) 
İçişleri ve Uyumdan sorumlu Bakan Donner’e bir mektup 
göndererek, bu kararın olası sonuçları üzerine görüşme talep etti. 

Mektupta, hukukçuların incelemelerine 
göre mahkemenin kararının çok net ol-
duğu, üstelik Zorunlu Uyum Yasası’nın 
Türkiye’den gelmek isteyen Türklere de 
uygulanamayacağı yer alıyordu. Mektupta 
ayrıca bu nedenle Türklerin gönüllü Hol-
landaca öğrenmeleri için IOT’nin bakan ile 
birlikte kafa yormak istediği belirtiliyordu. 

Bakan Donner adalete boyun eğdi
Hollanda İçişleri Bakanı Donner kısa bir 
bekleme süresinden sonra Parlamentoya 
gönderdiği bir mektupta, mahkemenin 
“Türklerin Ortaklık Hukuku Hükümleri uya-
rınca Uyum Yasasına dahil edilemeyeceği” 
yönündeki kararının, Yurtdışı Uyum Yasa-
sını da kapsadığını bildirdi. Yurtdışı Uyum 
Yasasına göre, Türkiye’den, Hollanda’da 
geçici oturum başvurusu (MVV) yapabil-
mek için temel sınavı (basisexamen) başa-
rıyla tamamlamak gerekiyordu.  

Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği 
bilgilendirildi
Hollanda’ya yerleşmek için gelecek ya-
bancıların toplumsal yaşama etkin biçim-
de katılabilmeleri için Hollandaca öğren-
melerinin hayati önem taşıdığının altını 
çizen İçişleri Bakanı, arasında Türk örgüt-
lerinin de bulunduğu ilgili kurumlarla, 
Hollandaca ve uyum süreciyle ilgili konu-
ları görüşeceğini belirtti. Karar hakkında 
Hollanda’nın Türkiye Büyükelçiliğinin 
bilgilendirildiğini açıklayan bakan, mek-
tubunda ayrıca, yaş sınırlaması olmadan 
herkese belli bir eğitim zorunluluğu geti-
rilmesi konusunu araştıracağını kaydetti.

Zorunlu Uyum Yasayı Türklerin 
gündeminden kalktı
Bu gelişmeler üzere bir açıklama yapan 
IOT Başkanı Aydın Akkaya,’ Entegrasyon-
dan Sorumlu İçişleri Bakan Donner’ın bu 
konuda hukuki itiraz sürecini işletme-
yerek, kısa sürede Türk vatandaşları için 

yurtdışı sınav zorunluluğunu kaldırması 
memnuniyet verici bir gelişme olarak 
görüyoruz. Bu kararla birlikte, Türkler 
açısından Uyum Yasası artık tamamen 
gündemden kalkmış ve Bakan Verdonk 
döneminden beri devam eden zorlayıcı 
politikalar sona ermiştir’ dedi.

Hollandaca öğrenmek önemli!
Aydın Akkaya açıklamasına şöyle devam 
etti; ’Hollanda’da yaşayan ve buraya gele-
cek vatandaşların Hollandaca öğrenme-
leri, iyi bir eğitim ve iş olanağına sahip ol-
maları açısından büyük önem taşımakta-
dır. Bu nedenle vatandaşların Hollanda’ya 
gelir gelmez Hollandaca öğrenmeleri 
kendi çıkarlarına olacaktır. Mevcut dil 
öğrenme olanaklarının geliştirilmesi ve 
vatandaşların teşvik edilmesi amacıy-
la düzenlenecek faaliyetler konusunda 
önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı 
ile görüşmeler yapacağız’.

Akkaya uyardı
IOT Başkanı Aydın Akkaya açıklamasında 
Türkiye’den gelme hazırlığında olan kişi-
leri şu konuda uyardı; ’ Türkiye’den yapı-
lan geçici oturum (MVV) başvurularında 
yüksek harç istendiğini biliyoruz. Bu ko-
nuda davalar devam etmektedir. Bu ne-
denle MVV başvurusu yaparken istenen 
yüksek harç bedelini ödemenizi, daha 
sonra bu miktara itiraz ederek geri talep 
etmenizi öneriyoruz’. 

Bakan Donner: Yurtdışı Uyum Yasası da Türklere uygulanmayacak!

Içişleri Bakanı Piet Hein Donner
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Den Haag ve Rotterdam Belediyelerindeki işsizler için zorunlu dil ve uyum kursları başladı.
Katılmayanların ödenekleri kesilecek

Rotterdam Belediyesinde uyum kursların-
dan sorumlu wethouder Korrie Louwes  
‘bu konuda hiç bir şüpheye gerek yok. 
İş bulmayı engelleyen bütün faktörleri 
gidermek için önlem aldık. Bu önlemlere 
uymayanlar ‘isteyerek işsiz kalıyor kap-

Yüksek Idari Mahkemesinin aldığı karar 
ile Uyum Kurslarına Türklerin Zorunlu 
tutulamayacağı hakkında karar verme-
sinden sonra Den Haag Belediyesinde 
uyumdan sorumlu wethouder Marnix 
Norder ‘uyum kursları nedeni ile verilen 
toplam 35.000 Euro tutarındaki cezaların 
geri ödenmesine karar verdiklerini açıkla-
dı. Wethouder Norder kararın gerekçesini 

şöyle açıkladı. “Yasanın yürürlüğe girdiği 
2007 yılından itibaren Den Haag Bele-
diyesine kayıtlı Türkleri uyum kurslarına 
zorunlu tuttuk. Kursa gelmeyenler, ya 
da kursu bırakanlara çeşitli para cezaları 
uyguladık.  Ama son mahkeme kararı ile 
Türklerin uyum kursuna zorlanamayacağı 
ortaya çıktı. Haksız bir uygulamanın so-
nucu kesilen cezaların hepsini geri öde-
meyi kararkaştırdık. Bunun belediyemize 
maliyeti 35.00 Euro olacaktır.

Den Haag Belediyesinin bu kararı şaşkın-
lıkla karşılandı. İçişleri Bakanlığı daha ön-
ceki cezaların hukuka uygun olduğunu 
ve geri ödemeye gerek olmadığını bildir-
mişti. Hollanda Belediyeler Birliği yaptığı 
açıklamada ‘Den Haag Belediyesinin ka-
rarını izleyen başka belediye olduğunu 
duymadık’ dedi.
Bakanlık, belediyelere yazdığı bir mek-
tupta ‘henüz ödenmemiş cezalardan vaz 
geçilmesi’ önerisini iletti. Utrecht ve Ams-
terdam Belediyeleri bakanlığın kararını 
uygulayacağını açıkladı. 

Den Haag Belediyesi Uyum Kursu nedeni ile kesilen 
ve toplamı 35 bin Euro tutan cezaları geri ödeyecek

Rotterdam Belediyesi 
uyum kurslarından sorumlu 
wethouder Korrie Louwes 

Den Haag wethouderu Marnix Norder

samında tutulacak ve aldıkları yoksulluk 
ödenekleri kesilecek’ dedi. 

Den Haag üç bin kişi tespit etti
Den Haag Belediyesi işsiz göçmenler 
arasında yaptığı bir araştırmadan sonra 

‘dil bilmemesi iş bulmasına engel 3 bin 
kişiyi tespit etti. Bunların içinden en çok 
dil sorunu olan 300 kişi ile görüşülerek, 
zorunlu dil ve uyum kursuna katılmaları 
gerektiği söylendi.  Aksi halde bu kişilerin 
ödenekleri kesilecek.

Rotterdam ceza kesmeyi zaten 
durdurmuştu

Rotterdam Belediyesindeki Uyumdan 
sorumlu wethouder Korrie Louwes konu 
hakkında yaptığı açıklamada şunları söy-
ledi: Rotterdam Belediyesi bir yıl önceden 
Türklere ceza kesmeyi durdurmuştu. Bir 
yıl önce Rotterdam’daki yerel mahkeme 
Türklerin uyum kursuna tutulamayacağı 
kararına varmıştı. Yüksek İdari Mahkeme 
bu kararı tasdik etmiş oldu. Bu gelişmeyi 
bekliyorduk. Ceza olmamasına rağmen 
Türklerdeki uyum kursunu bırakan Türk-
lerin sayısı çok az oldu. Dil öğrenimini çok 
önemsiyoruz. Bunun için bir ‘dil seferber-
liği’ başlattık. Evlerde, meydanlarda, okul-
larda yetişkinlere dil öğretmek için semt-
lere ‘dil öğretmenleri’ gönderiyoruz. İki ve 
üç yaşındaki çocukların dil öğrenimine 
başlayabilecekleri ‘Groep NUL ‘ adında bir 
çalışma başlattık. Okullarda yüksek öğre-
nim diplomalı öğretmenler bu çocuklara 
dil öğretecek. 

İş pazarında yeterli dil bilmemek iş bulma şansını azaltıyor. 
Bu nedenle başta uzun süre işsiz kalanlar olmak üzere, 
dil bilmeyenler uyum kurslarına zorunlu tutulacak. 

Katılmayanları ödenekleri kesilecek. Uygulama Rotterdam ve 
Den Haag Belediyelerinde başladı. 
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IOT: Çocuk parasının durdurulması
AB-Türkiye Ortaklık Hukukuna aykırıdır!

Zeki Baran (PvdA) paraların geri ödenmesini istiyor

Kabine yurtdışına gönderilen ödenekleri önce kısıtlamak sonra 
da tümüyle durdurmak istiyor. Konu ile ilgili yasa değişikliği 

önerisi  Bakanlar Kurulu tarafından ekim ayı başında kabul 
edildikten sonra, görüşülmek üzere İkinci Meclis Sosyal İşler ve 
İstihdam Olanakları Daimi Komisyonunda gönderildi.
Değişiklik önerisinin ayrımcı bir uygula-
ma olduğunu savunan Türkler için Da-
nışma Kurulu (IOT) ile Faslıların Danışma 
Kurulu (SMN), İkinci Meclise gönderdiği 
mektupta, uygulamanın bu grup açısın-
dan haksız sonuçları olacağını ve aynı 
zamanda uluslararası anlaşmalara aykırı 
olduğunu savundu.

IOT ve SMN tarafından kaleme alınan 
bir itiraz mektubunda “Hollanda Hükü-
metinin Avrupa Birliği(AB)  dışı ülkelere 
gönderilen çocuk parasıyla birlikte bazı 
ödenek miktarının ülke yaşam koşulla-
rına göre yeniden ayarlanması ve daha 
sonra tamamen durdurulmasını öngören 
sosyal güvenlik yasalarındaki değişiklik 
önerisi uluslararası yasalara aykırıdır’ gö-
rüşüne yer verildi.

Ödenekler, kalınan ülkeni koşullarına 
göre yeniden düzenlenecek
Yasa değişikliği önerisi, AB dışındaki ülke-
lere gönderilen çocuk parasının yanı sıra, 
Çocuğa Özel Bütçe, Genel Dulluk Yasası ile 
İş ve Gelir Yasası doğrultusundaki ödeme-
lerin yurtdışında kalınan ülke koşullarına 
göre yeniden ayarlanmasını öngörüyor.  

Uluslararası anlaşmalara aykırı
IOT’ye göre yurtdışına gönderilen öde-
neklerde yapılacak yasada yapılacak 
olumsuz değişiklikler uluslararası anlaş-
malara aykırıdır. Bu görüş mektupta şu 
şekilde ifade ediliyor: ”Hollanda Hükü-
metinin, arasında Türkiye’nin de bulun-
duğu AB dışındaki ülkelere gönderilen 
çocuk parasının ülke yaşam koşullarına 
göre yeniden ayarlamak (düşürmek) is-

temesi, AB ile Türkiye arasında yapılan 
ortaklık anlaşmalarına aykırıdır. AB ile 
Türkiye arasında 1963 yılında başlayan 
ortaklık ilişkilerinden doğan Ortaklık Hu-
kuku Hükümlerine göre, Türk vatandaş-
larına diğer AB vatandaşlarından farklı 
muamele yapılamaz ve onların mevcut 
durumlarında kötüye gidiş olamaz.”. 

Türkiye’de çocuk yetiştirmek 
Hollanda’dan daha ucuz değil
Hükümet yasa değişikliğini AB dışında-
ki ülkelerde yaşam standardının düşük 
olması gerekçesine dayandırıyor.  IOT  
mektupta bu gerekçeyi doğru bulmuyor. 
“Çocuk parası yurtdışında yaşayan çocu-
ğun bakım ve eğitim masraflarını ibraz 
edilmesinden sonra velilere ödeniyor. Bu 
nedenle hükümetin, yurtdışındaki çocuk 
için ödenen çocuk parasının, çocuğa ya-
pılan masraflardan fazla olduğu ve bunun 
da amacını aştığı yönündeki gerekçesi 
gerçeklerle bağdaşmıyor. Kaldı ki, Ro-
manya ve Bulgaristan gibi ülkelerdeki ya-
şam standartları göz önüne alındığında, 
Türkiye’nin AB ülkelerinden daha ucuz ol-
duğu düşüncesi kesinlikle doğru değildir’.

Daha önce Danıştay’ın ve Yüksek İdari 
Mahkemenin ‘ AB-Türkiye Ortaklık anlaş-
ması hükümlerince Türkler Avrupa Birliği 
yurttaşlarından ayrı muameleye tabi tu-
tulamaz ve Türklere tanınan haklar geri-
letilemez” kararına rağmen kabinenin bu 
adımı şaşkınlıkla karşılandı. İlgili komisyo-
nun kararı merakla bekleniyor. Değişikli-
ğin yasalaşması durumunda Avukatlara 
yeniden mahkeme kapısı görünecek.

Kabine yurtdışına gönderilen çocuk parası ödeneğini önce kısıtlamak sonra durdurmak istiyor

Rotterdam’daki uyum kurslarının kalitesi düşük

Rotterdam’da belediye ile anlaşmalı 
uyum kursu veren kuruluşların bek-
lenenin çok altında kalitede oldukları 
açıklandı. İki kuruluşun yeni kursiyer 
alması durdurulurken, diğer kuruluş-
lara belediye ile yapılan anlaşmalar-
daki şartları yerine getirmeleri için ül-
timatom verildi. Aksi halde anlaşmalar 
iptal edilecek.

Kurs veren kurumların kalitesi yeterli 
değil
Hem bir üniversitenin hem de beledi-
yenin denetçileri yaptıkları araştırma-
larda, uyum kursu veren kurumlardan 
bazılarının yeterlilik diploması olmayan 
öğretmenlere iş verdiği, bazılarının ise 

kursiyerlerin günlük hayatta kullanabi-
lecekleri dili öğretme becerisi olmadığı 
ortaya çıktı.

Belediye’nin de hatası var
Araştırmacılar ortaya çıkan sonuçta bele-
diyenin hata payı olduğu sonucuna var-
dılar. Belediye yetkilileri bu kuruluşlarla 
anlaşma yaparken sadece kağıt üzerinde-

ki sayılara ve referanslara bakarak karar 
verdiler. Oysa yerinde yapılacak gözlem 
ve araştırmalar hatanın uzun zaman önce 
keşfedilmesine yetebilecekti.

Paralar geri ödensin
Rotterdam Anakent Belediye Meclis 
(PvdA) üyesi Zeki Baran, bu gelişmeler 
üzerine ‘anlaşma şartlarını yerine getir-
meyen kuruluşların belediyeden aldığı 
paralarını geri ödemelerini” istedi. Satın 
aldığınız bir elektrikli süpürge, beklenen 
kalitede çıkmazsa, paranızı geri istesiniz. 
Burada da durum farklı değil” dedi.
Kurslardan sorumlu D66-wethouder Kor-
rie Louwes gerekli adımların atılması için 
araştırmanın sonuçlanmasını bekliyor.
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Danıştay (Raad van State) geçen hafta al-
dığı kararla, sadece  2 Eylül 2011 tarihine 
kadar,  yüksek oturum harcına itiraz eden 
veya ret kararına karşı temyiz başvurusu 
yapanların, fazladan ödediği harç mikta-
rını geri almaya hakkı olduğunu kararlaş-
tırdı. Bundan sonra, oturum için başvuru 
tarihinden itibaren 4 hafta içinde karara 
itiraz eden ve temyize gidenler yüksek 
harç bedelini geri almaya hak kazanabi-
lecekler.
Geçen dönemde ödediği yüksek harç 
miktarına IOT’nin tavsiyesi doğrultusun-

da bir avukat aracılığıyla itiraz edenler 
için bu sevindirici bir gelişme. Çünkü on-
lar paralarını geri alabilecekler. Ama bu 
konuda devam etmekte olan davaların 
sonucunu öğrendikten sonra itiraz et-
meyi düşününler ise geç kaldıklarından 
dolayı maalesef haksız ödedikleri miktarı 
geri alamayacaklar.

Hatırlanacağı üzere Avrupa Adalet Divanı 
2009-2010 yılında yüksek oturum harç-
larıyla ilgili iki davada, uygulamanın AB 
-Türkiye arasındaki Ortaklık Hukukuna 
aykırı olduğunu kararlaştırmış ve bunun 
üzerine Türkler için oturum harçları düşü-
rülmüştü. Bu tarihe kadar binlerce insan 
haksız yere yüksek harç bedeli ödemişti.

Ancak Danıştay 2 Eylül 2011 tarihli kara-
rında, Hollanda Yabancılar Yasasına göre, 
yüksek harç bedeli için itiraz süresinin 4 
hafta olması nedeniyle, başvuruların bu 
sürede yapılması gerektiğine hükmetti. 
Danıştay’ın konuyla ilgili daha önceki ka-
rarında,  4 haftalık süreden sonra da itiraz 
edilebileceği izlenimi oluşmuştu. Ama 
son kararla bu olanak ortadan kalkmış 
oldu.

Çifte vatandaşlığı olan bir eşle evlen-
diği için yüksek oturum harcı ödeyen-
ler derhal itiraz etmeli!

Yüksek harç bedelinin düşürülmesi kararı, 
Hollanda’da çifte vatandaşlığı olan birisiy-
le evlenenlerin oturum harçlarını kapsa-
mıyor. Bu durumda olan kişiler ilk oturum 
iznini alabilmek için 1250 Euro dolayında 
harç ödemek zorundalar. Bu uygulama-
nın da yasalara aykırı olduğu konusunda 
değişik hukuki girişimler devam ediyor. 
Danıştay’ın son kararı doğrultusunda, 
oturum başvurusundan 4 hafta sonra 
yapılan geri talep başvuruları kabul edil-
meyecek. IOT bu nedenle yüksek oturum 
harcı ödeyenlerin, zaman kaybetmeden 
bir avukat aracılığıyla harç bedelini geri 
talep etmesini öneriyoruz.

Yüksek oturum harçları geri ödenecek !

IOT: Yüksek oturum harcını geri alabilmek için, oturum 
başvurusundan sonra dört hafta içinde itiraz edilmeli.

Danıştay’ın kararı: Geçmişte ödenen yüksek oturum 
harçlarına itiraz etmiş ve temyiz için başvurmuş 

olanlara geri ödeme yapılacak. Uygulamadan sadece 
devam etmekte olan başvurular yararlanacak.
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2012 yılının plan ve bütçesini halka okuyan Kraliçe Beatrix, ülkenin 
ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğini ve planlanan 

kısıntılardan bütün vatandaşların etkileneceğini söyledi. Kraliçe 
Beatrix 2012 yılının hedeflerin şöyle özetledi. Bürokrasi azalacak. 
Eğitimin kalitesi artırılacak. Sağlık harcamaları ödenebilir düzeyde 
tutulacak. 

Hollanda’da Türkler İçin Danışma Kurulu 
(IOT) 2012 yılı plan ve bütçesini değer-
lendirdiği açıklamada ‘hükümetin planla-
rı adil ve sosyal değil’ açıkladı. 

İşsizlik, işsizlik, işsizlik
Açıklamada işsizlik ve göçmen gençler 
ilintisine özel vurgu yapıldı. Buna göre; 
‘artan işsizlikten en çok göçmenler etkile-
niyor. Göçmen gençlerin dörtte biri işsiz. 
Bundan bütün toplum zarar görür’. 

Türkler arasında işsizlik üç kat daha 
fazla
Araştırmalar 2011 yılının ikinci çeyreğin-
de Türkler arasında işsizliğin yüzde 11’e 

başladığı 2008 yılının üçüncü çeyreğinde 
Türkler (yüzde 5,8) ve Hollandalılar (yüz-
de 3,2) arasındaki işsizlik oran farkı olduk-
ça azalmıştı. Bütün azınlık gruplar arasın-
da işsizlik daha yüksek düzeye tırmandı.

Göçmen gençler arasındaki işsizlik 
kaygı verici boyutta
Özellikle genç işsizlerdeki artış kaygı veri-
ci boyuta ulaştı. Ekonomik krizin başladı-
ğı 2008 yılının üçüncü çeyreği ile bu yılın 
ikinci çeyreği karşılaştırıldığında çarpıcı 
rakamlar ortaya çıkıyor. 2008 yılında Hol-
landalı geçlerin oranı bu gün olduğu gibi 
yüzde 7,3 civarındaydı. O zaman yüzde 
13,8 olana göçmen gençler arasındaki iş-
sizlik oranı bu gün yüzde 24,8 düzeyine 
çıktı.

Göçenler arasında yoksulluk artıyor 
Eylül ayının başında yayınlanan Monitor 
Duurzaam Nederland1 (Sürdürülebilir 
Hollanda Endeksi) raporunda göçmenler 
ve yerli Hollandalılar arasında gelir farkı-
nın da büyümekte olduğu açıklandı. Göç-
menler yerli Hollandalılara göre barınma, 
sağlık, beslenme ve ulaşım gibi zorunlu 
ihtiyaçları için aile başına yılda 7000 Euro 
daha az harcama yapıyor; 2000 yılında bu 
fark 5000 Euro idi.

1  İstatistik Merkez Bürosu, Merkezi Planlama Bürosu, 
Yaşama alanları Planlama Bürosu ve Sosyal 
Kültürel Plan Bürosu’nun periyodik olarak ortak 
yayınladığı Rapor. Raporda Hollanda halkının 
bu gün ve gelecekteki refah durumu sayılarla 
yansıtılıyor. 

autochtonen Turken
2008 2e kwartaal
2008 3e kwartaal
2008 4e kwartaal
2009 1e kwartaal
2009 2e kwartaal
2009 3e kwartaal
2009 4e kwartaal
2010 1e kwartaal
2010 2e kwartaal
2010 3e kwartaal
2010 4e kwartaal
2011 1e kwartaal
2011 2e kwartaal

3,1 7,0
3,1 5,8
3,1 8,0
3,1 10,4
3,1 9,8
3,1 10,1
4,2 9,6
5,0 13,1
4,7 11,4
4,2 10,6
4,0 10,0
4,3 10,9
3,9 11,0

0

3,75

7,5

11,25

15

2008 2e kwartaal 2008 4e kwartaal 2009 2e kwartaal 2009 4e kwartaal 2010 2e kwartaal 2010 4e kwartaal 2011 2e kwartaal

Hollandalılar ve Türkler arasında işsizlik oranı farkı 2008 - 2011 

autochtonen Turken

IOT: Hükümetin 2012 Plan ve 
Bütçesi adil ve sosyal değil

yükseldiğini ortaya koydu.  Aynı dönem-
de Hollandalılar arasında işsizlik yüzde 
3,9 olarak saptandı. Bu rakamlara göre 
Türkler arasındaki işsizlik, Hollandalılara 
göre üç kat daha fazla. Ekonomik krizin 
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Hükümetin 2012 yılı için Plan ve Büt-
çesini değerlendiren IOT ‘2012 yılında 
göçmen emeklilerin durumunun diğer 
emeklilerden daha fazla zorlaşacağını 
açıkladı.

Göçmen emekliler için yaşam daha da 
zorlaşacak
Hollanda’da emeklilik yaşına gelmiş olan 
göçenlerin tamamına yakını ileri yaşta 
misafir işçi olarak geldiği için tam emek-

PVV milletvekilinin Başbakan Erdoğan 
ile ilgili ‘İslami maymun’ ifadesi  Meclis 
Genel Kurulu’ndaki Bütçe görüşmele-
rinde Başbakan Rutte ile Wilders’i karşı 
karşıya getirdi. Başbakan Rutte ‘ bu ifa-
de ile dost bir ülkenin başbakanının bir 
maymun ile karşılaştırılması kabul edile-
mez’ dedi. 

Meclis görüşmesine damgasını vuran 
tartışmanın altında PVV’li millervekili 
Raymond de Roon’un “baklayı dilinin al-
tından çıkarmak” anlamına gelen “may-
mun koldan çıktı” şeklindeki Hollanda 

atasözünü, “İslami maymun koldan çıktı 
ve adı Erdoğan” şeklinde kullanması ya-
tıyordu.

PVV’li milletvekili bu atasözünü geçen 
yıl Gazze’ye yardım götüren gemideki 9 
Türk vatandaşının İsrail askerleri tarafın-
dan öldürülmesi ile ilgili Erdoğan’ın ‘bu 
aslında bir savaş gerekçesiydi’ değerlen-
dirmesi üzerine dile getirmişti.

PVV dışındaki partiler ve Dışişleri Bakani 
VVD’li Uri Rosenthal bu ifadeyi paylaş-
madığını açıkladı.

Plan ve Bütçe görüşmelerine Başbakan Rutte
ile Wilders’ın tartışması damgasını vurdu

lilik hizmet yılını dolduramadılar. Bu ne-
denle asgari düzeyin altında emekli ma-
aşı alıyorlar. Asgari ücretle aradaki farkı 
kapatmak için AIO ek ödeneğinden ya-
rarlanıyorlar. Hükümetin yeni planlarına 
göre ö göçmen emeklilerin gelir düzeyi 
(diğer emeklilere göre) şu dört konuda 
daha da geriye gidecek; çifte vergilen-
dirme muafiyetinin kaldırılması, ‘geçim 
yardımı katkısının kaldırılması, vergi be-
yannamesinde yaşlılar için özel indirimin 
kaldırılması, ödenek miktarının hesaplan-
masında eş kriteri yerine aile kriterinin 
uygulamaya konulması.

- AIO ek emeklilik ödeneği bazı 
durumlarda kalkacak
Ödenekleri düzenleyen WWB yasasında 
yapılan ve 1 ocak 2011 tarihinde yürürlüğe 
girmesi beklenen düzenleme eksik emek-
lilik ödeneği alanların gelirinde azalmaya 
yol açacak. Bu durumda olan emeklilerin 
gelirini asgari düzeye çıkartan AIO ek öde-
neğinin hesaplanmasında şimdiye kadar 
(varsa) eşinin maaş düzeyine bakılıyordu. 
Yeni uygulama ile çocuklarının yanında 
kalan emeklilerin AIO ek ödeneği hakkı 
kalkacak. Bu kişilere çocukları bakacak.

- Ek geçim ödeneği
Yeterli emekli maaş olamadığı için AIO 
ek ödeneği alan emekliler ‘geçim yardımı 
katkısından’ yararlanamayacak Bu du-
rumda olan emekliler ayda yaklaşık 33,09 
Euro daha az ödenek alacak.

- Çifte vergilendirilmeden muafiyet hakkı
Aynı yasa değişikliği kapsamında emekli-
lerin (AIO ek ödeneği alanlar da dahil) çif-
te vergilendirmeden muaf tutulmaları da 
sona erecek. Konu hakkında bilgi veren 
Devlet Sekreteri De Krom’un hesaplarına 
göre bu durum; evli olmayan emeklilerin 
yıllık gelirinde 440 Euro (yüzde 3) ve evli 
olan emeklilerin gelirinde 840 Euro (yüz-
de 5) gerileme anlamına gelecek.

- Vergiden emeklilik indirim hakkı
Yıllık geliri 34 bin 845 Euro’dan düşük 
olan emekliler vergi beyannamelerinde 
739 Euro tutarındaki ‘yaşlılar için vergi 
indirimi’ (ouderengkorting) hakkından 
yararlanıyordu. Hükümet bunu kaldırıp, 
yerine emeklilerin gelirinde her yıl 0,7’lik 
artış öneriyor. Ama bundan AIO ek öde-
neği alan göçmen yaşlılar yararlanama-
yacak. Çünkü emeklilik gelirine gelen her 
artış, AIO ek ödeneğinden düşürülecek. 

Emeklilik yasasının yeniden düzenlenmesi 
için parlamento, iş verenler ve sendikalar 
uzun zamandır anlaşamıyorlar. Emeklilik 
yasa tasarısı İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu FVN tarafından ret edildiği için göçmen 
emeklilerin yeni durumdan nasıl etkilene-
ceği daha sonra netleşecek.

IOT: 2012’de göçmen emeklilerin durumu zorlaşacak 

Danışma Kurullarından Meclise uyarı mektubu
IOT ve Faslılar Danışma Kurulu SMN emeklileri yakından ilgilendiren bu gelişmeler üzeri-
ne meclisin Sosyal işler ve Çalışma Komisyonuna bir uyarı mektubu gönderdi.

Mektupta şu görüşlere yer verildi: Yaklaşık 3 milyon emekli içinde yeterli hizmet yılını 
doldurmamış olduğu için eksik emekli maaşı hakkı olan 525.660 insan yaşıyor. Bunun 
40 bini şirket fonu gibi kurumlardan ek ödenek alamıyor. Dolayısıyla AIO ek ödeneği 
ile ayakta kalmaya çalışıyor. Bu 40 bin kişinin yüzde 90’ı yabancı kökenli emeklilerden 
oluşuyor. Bu nedenle AIO ödeneği ile bağlantılı her tür kısıtlama önlemi ‘dolaylı ayrım-
cılık’ anlamına gelmektedir. Bu nedenle konu hakkında önceden ‘Ülkesel Eşit Haklar 
Komisyonu’na danışmanızı tavsiye ediyoruz.
Ayrıca yoksulluk sıralamasının en altında yaşayan bu insanların gelir düzeyini ‘asgari sosyal 
yaşam standardının’ altına düşürecek önlemlerden kaçınılması ülke yararına olacaktır.
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“Yedi ay önce, parlamento tarafından 
görevlendirdiği Deeltman ve Mans tara-
fından hazirlanan ve Güney-Rotterdam 
bölgesini içeren raporunu aldım. Rapor-
da 200 bin kişinin yaşadığı bu bölgede-
ki birikmiş sosyal ve ekonomik sorunlar  
kuşkuya yer ver vermeyecek şekilde yer 
alıyordu. Groningen ya da Eindhoven ka-
dar büyük olan bu bölgede yaşayanların 
yüzde 28’i mahallesinde kendini güven-
de hissetmiyor, oysa aynı konuda ülkesel 
rakam yüzde 7 olarak görülüyor. Yaşayan-
ların yüzde 38’i ilk fırsatta mahalleden ta-
şınmak istiyor. Bu oran ülke ortalamasın-
dan 5 kat daha fazla. Ülkede öğrencilerin 
yaklaşık yüzde 3’ü okulu diplomasız terk 
ediyor. Bu bölgede bu oran yüzde 7 yani 
iki kat fazla. Ülkesel işsizlik oranı yüzde 4, 
Güney-Rotterdam’daki işsizlik oranı yüz-
de 9.”

İçişleri Bakanı Donner  19 eylül tarihin-
de, Afrikaander semt evinde düzenle-
nen bir toplantıda, kalabalık dinleyici 
grubuna yönelik yaptığı konuşmasına 
bu sözlerle başladı. Dinleyenler arasın-
da Rotterdam Belediye Başkanı yanında 
Güney-Rotterdam’da yer alan Charlois, 
Feijenoord, Ijsselmonde Bölgesel Beledi-
yelerin başkanları, konut kooperatifleri-
nin, refah kurumlarının ve okulların yöne-
ticileri yer aldı.

Milli Program “Kwaliteitssprong”
Toplantı, ülkesel ve yerel yönetimin, böl-
gedeki 20 etkin kuruluşla birlikte Gü-
ney-Rotterdam Bölgesine destek olmak 
amacıyla hazırlanan “Kwaliteitssprong 
adlı milli programın’ imza töreni için dü-
zenlendi. 

Rotterdam’ın Güney Bölgesi’ne destek için yerel ve ülkesel yönetim düğmeye bastı. 
İçişleri Bakanı Donner, Kwaliteitssprong Zuid 
adlı Milli Programı imzaladı.
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Kalifiye işgücü açığı büyüyor
İçişleri Bakanı Donner, konuşmasında 
Güney-Rotterdam’ın sorunları yanında 
çok önemli bir iş gücünü barındırdığı-
na vurgu yaptı. Hollanda ekonomisinin 
dünya çapında rekabet gücünü koruması 
için vaz geçilmez değerde olan Rotter-
dam limanı ve Maas Deltası’nda yakın 
zamanda çok sayıda kalifiye işçiye ihtiyaç 
duyacağının altını çizen bakan Donner 
‘sadece limanda değil, su, kimya ve lo-
jistik sektörlerinde işçi açığı büyüyecek. 
Güney-Rotterdam’daki genç nüfusun eği-
tim olanaklarından daha iyi yararlanması, 
refah kurumlarının iş birliği ile halka yakın 
çalışmalar yürütmesi, binlerce yeni konut 
yanında 35 bin eski kontun restorasyonu, 
ulaşımın en üst seviyeye çıkartılması gibi 
konuların adım, adım yapılması gereki-
yor. Bunu ancak elbirliği ile gerçekleştire-
biliriz’ dedi. 

gedeki kurumlar arası ve kurumlarla halk 
arasında tahriş edici tepkiler olduğunu 
biliyorum. Ama denizden çıkarılan inciler 
de tahriş edici tepkilerle büyür. Ve paha 
biçilmez değerdedirler. Güney-Rotter-
dam Hollanda’nın  incisi olacaktır’ dedi. 

Halkın katılımı önemli
Feijenoord Bölge Belediye Başkanı Seyit 
Yeyden ve Rotterdam Anakent Beledi-
yesinde imar ve ekonomiden sorumlu 
wethouder Hamit Karakuş ‘Hollandalı 
Türklerin çok yoğun olarak yaşadığı ve 
yoksulluğun en ağır koşullarda hissedil-
diği bu bölgeye yönelik somut çözüm 
hedeflerini içeren bir “milli programın” 
hazırlanmış olmasından duydukları mem-
nuniyeti dile getirdiler. Hamit Karakuş 
“Güney-Rotterdam’ın, gelir düzeyi biraz 
yükselince kaçılan bir bölge değil, gelir 
düzeyi yüksek kesimlerin de gelip, otur-
mak ve çalışmak isteyecekleri bir cazibe 

merkezi olması için her şey yapılacaktır. 
Bunun kısa zamanda gerçekleşmesi için 
bölge sakinlerinin katkısı çok önemlidir’ 
dedi.

Ortak hedefler için uyumlu çalışma
Güney-Rotterdam’daki resmi ve sivil 
tüm kuruluşları göreve çağıran Donner, 
“önemli olan doğru hedefler koymak ve 
bu hedefler için uyumlu çalışmaktır. Böl-

Toplantı, Bakan Donner, Rottedam Bele-
diye Başkanı ve ilgili 20 kuruluşun “Kwa-
liteitssprong adlı milli programın” imza-
laması ile sona erdi. Mili Program 2020 
yılını hedefliyor.
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Resepsiyona katılan Türkler için Danışma 
Kurulu (IOT) Başkanı Aydın Akkaya başkan-
lığında bir heyet Türk toplumuna gösterdiği 
ilgi ve başarılı çalışmalarından dolayı Esen 
Altuğ’a bir teşekkür plaketi taktim etti. Hol-
landa Türkiyeli İşçiler Birliği (HTIB) Başkanı 
Hollanda’ya Türk göçünün öykülerinin yer 
aldığı bir araştırma kitabını Esen Altug’a 
hediye ederek, bu sayede Esen Altuğ’un 
Hollanda’daki Türkiyelileri hatırlamasını is-
tediklerini söyledi. 

Davetlileri tek tek karşılayan Altuğ, 
misafirleriyle yakından ilgilendi.  

Davetlilere hitaben bir konuşma ya-
pan Esen Altuğ, görev süresi içinde 
kendisine ve çalışma arkadaşlarına 
gösterilen yakınlık, dostluk, sevgi, iş-
birliği ve dayanışma için teşekkür etti.  

Hollanda’daki Türk toplumunun iş ada-
mıyla, sanatçısıyla, siyasetçisiyle ve spor-
cusuyla önemli başarılara imza attığını 
belirten Altuğ, tanıklık ettiği bu başarıların 
daha da ilerletileceğine inandığını söyledi.  
 
‘’Ortak ve meşru haklarınızın savunma-
sı için birlik ve beraberliğin gerekli ol-

duğuna inanıyorum’’ diyen Altuğ, Türk 
toplumuna çocuklarının eğitimine daha 
fazla önem vermeleri tavsiyesinde bu-

lunarak şöyle konuştu: ‘’Umarım yolları-
mız bir daha kesişir, Ankara’da ya da baş-
ka bir ülkede. Sizleri çok özleyeceğim.’’  

Altuğ’un ev sahipliğinde Rotterdam’daki 
Başkonsolosluk konutunda gerçekleşen 
resepsiyona, Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi 
Uğur Doğan’ın yanı sıra aralarında ABD ve 
Fransa’nın da bulunduğu çok sayıda ülke-
nin başkonsoloslarıyla Türk ve Hollanda 
toplumunun ileri gelenleri katıldı. 
 
Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan ise, 
Altuğ’un, gerek Hollanda’da yaşayan 
Türklerin, gerekse Hollandalıların çok 
beğendiği bir hanımefendi ve başkon-
solos olarak görev yaptığını söyledi.  
 
‘’Esen hanım hakkında her zaman iyi şeyler 
duydum’’ diyen Doğan, ‘’Kendim de bu doğ-
rultuda gözlemlerde bulundum. Kendisini 
tebrik ediyor ve bundan sonraki hayatında 
başarılar diliyorum’’ diye konuştu.

Rotterdam Başkonsolosu Esen Altuğ  veda etti

IOT’yi oluşturan Federasyonlardan DSDF, 
Rotterdam Başkonsolosu Esen Altug için 
Rotterdam’daki Meram Restoran’da bir 
veda yemeği düzenledi. 

Zeki Baran: Her zaman taktirle anacağız
Federasyonun kadrolarının davetli olduğu 
veda yemeğinde bir konuşma yapan DSDF 
Genel Başkanı Zeki Baran ‘Esen Altuğ’un 
özellikle kadınların çalışmalarına göster-
diği ilgi ve destekten dolayı teşekkür etti. 
Esen Altuğ’un aile içi şiddet, namusa da-
yalı  ve töre bağlantılı şiddet konularında 
gösterdiği çabalarla toplumumuzda örnek 
olduğunun altını çizen Zeki Baran, ‘eğitime 
verdiği önemi her fırsatta dile getiren Esen 
Altuğ’a veda etmiyoruz. Hollanda Türk 
Toplumu kendisini her zaman taktirle ana-
caktır. Başka bir yerde ve başka bir görevde 
de olsa Esen Altuğ’la iletişimimizi devam 
ettirmek istiyoruz’ dedi.  

Songül Akkaya: Türk kadını için örnek-
tiniz
PvdA Partisinden iki dönem Eyalet Mil-
letvekilliği yapmış olan Songül Akkaya 
yaptığı konuşmasında ‘Türk kadınının yö-
neticilik konusunda da ne kadar başarılı 
olabileceğini gösterdiniz. Sizinle gurur 

Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosu Esen Altuğ, düzenlenen bir 
resepsiyonla Hollanda’ya veda etti. 

DSDF (Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu)
Esen Altuğ onuruna bir veda yemeği düzenledi

duymaya devam ediyoruz’ dedi.
Seyit Yeyden: Etkinliklerde gözlerimiz 
sizi arayacak 
Rotterdam Feijenoord Bölge Belediye Baş-
kanı Seyit Yeyden ‘Türk Toplumunun etkin-
liklerinde her zaman görmeye alıştığımız 
Esen Altug’u gözlerimiz arayacak. Kendisi-
ne Hollanda’yı hatırlatacak bir hediye ver-
mek istiyorum’ diyerek, Esen Altuğ’a üze-
rinde Feyenoord Belediyesi’nin amblemi 
olan bir şemsiye verdi.

Esen Altug; güzel dostluklar edinerek 
dönüyorum
Esen Altuğ, burada yaptığı konuşmasında, 
dört yıl boyunca önemli çalışmalara imza 
attıklarını ifade ederek, ‘görevim boyunca 
özellikle eğitim, kadınlarımızın sorunları ve 
gençlerimiz ile ilgili bütün konularda has-
sas davranmaya çalıştım. Güzel dostluklar 
edinerek dönüyorum, Hollanda’yı sizler 
sayesinde iyi hatırlayacağım. 1 Ekim tarihi 
itibariyle göreve başlayacak meslektaşım 
ile de uyum içerisinde çalışacağınıza bütün 
kalbimle inanıyorum’ dedi.
Veda yemeği Hollanda Beşiktaşlılar Der-
neği Başkanı Aykut Torunoğulları’nın Esen 
Altuğ’a takdim ettiği bir Beşiktaş forması 
ile sona erdi.
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Hayvanlar Partisinin önerisi ile gündeme 
gelen şoksuz hayvan (Helal kesim) kesimi-
nin yasaklanmasına ilişkin yasa önerisi geç-
tiğimiz yaz parlamentoda bulunan Hristi-
yan partilerin dışındaki partiler tarafından 
desteklenerek, kabul edilmişti. Partisi yasa-
yı desteklemesine rağmen PvdA milletve-
kili Metin Çelik yasaya ret oyu verdi. 

Yasa, Müslümanlara açık bir kapı bıraktı. 
Eğer Müslümanlar ve Yahudiler şoksuz ke-
simin, en az şoklu kesim kadar hayvanlara 
acı verdiğini bilimsel olarak ispat ederler-
se, yasa yeniden gözden geçirilecek. 

Yasanın yürürlüğe girmesi için Senato-
nun onay vermesi gerekiyor. 13 Eylül’de 
senato konu hakkında görüşmelere baş-
ladı. Görüşmelerin bu yılın sonunda so-
nuçlanması bekleniyor. 
Bünyesinde 21 Hollandalı İslami Kuruluşu 

İslami Örgütlerin Hükümetle İstişare Kurumu (CMO) 
senatoyu etkilemek için yeni bir kampanya başlatıyor. 

barındıran CMO (Contactorgaan Moslims 
en Overheid) yetkilileri yaptıkları  bir ba-
sın toplantısıyla, Müslümanların konu 
hakkındaki hassasiyetlerinin yeniden ve 
daha güçlü dile getirilmesini istediler. 
CMO’nun yeni Müdürü Ebubekir Öztüre 
açıklamada ‘Demokratik yollarla sesimizi 
yerel yöneticiler, milletvekillerine, sena-
törlere, basın-yayın kuruluşlarına iletme-

liyiz. Bunun için yeni bir kampanya başla-
tıyoruz’ dedi.
Geçtiğimiz yaz, Hollanda’da Türkler İçin 
Danışma Kurulu’na (IOT) bağlı federas-
yonların başlattığı imza kampanyasında 
toplanan 40 bin imza yasa parlamentoda 
görüşülmeden önce milletvekillerine su-
nulmuştu. Sunumda, şoksuz kesimin ya-
saklanmasının, anayasada ifadesini bulan 
inanç özgürlüğünün ihlali anlamına geldi-
ği ve yasak yerine acısını en aza indirecek 
önlemler üzerinde durulmasını gerektiği 
dile getirilmişti. 

Şoksuz hayvan kesimi konusundaki yasa Senato’da ele alınıyor.
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V.G: DSDF’nin kuruluşunda görev 
aldınız mı?
Ertuğrul Gültekin: DSDF, 1985 yılında ku-
ruldu. İlk yonetim kurulu üyelerinden bi-
riydim. Aynı dönemde DSDF Gençlik Kolu 
oluşturuldu. Burasının da başkanlığını 
yaptım. DSDF, 1987 yılında Türkler için 
Danışma Kurulu IOT ye katıldı.

V.G: DSDF neden IOT’ye katıldı?
E.G: Hollanda’da Türklerin yerleşik hayata 
geçiş dönemi yaşanıyordu. Merkezi hükü-
met bu sürece müdahil olmak istedi. Kar-
şısında Türkleri ilgilendiren konularda bir 
muhatap aradı. Türklerin de otak sorunla-
rının hükümet düzeyinde dile getirilmesi 
gerekiyordu. IOT bu boşluğu doldurdu. 

Ayrıca, Hollanda’da Türkler arasında bir 
güç birliğine ihtiyaç vardı. Değişik dü-
şünce akımlarını temsil eden farklı fede-
rasyonların, bir araya gelerek güç birliği 
oluşturmasına ihtiyaç vardı. 
Türkiye’de 1980 öncesi yaşanan karşılıklı 
sertleşmelerin Hollanda’daki ortak çı-
karlarımızın mücadelesi önünde engel 
oluşturmaması önemli bir görevdi. DSDF 
sosyal demokratik düşünce yapısıyla IOT 
de yer alarak, bu süreçte sorumluluk üst-
lendi. 

V.G: Neden siyaset? Neydi siyasette seni 
çeken? 
E.G: Siyasete ilgi duymamın iki önemli 
nedeni var. Birincisi koşullarla ilgili. Be-
nim kuşağımın sosyalleşme süreci daha 
çok Türkiye’de şekillendi. 1980 öncesi bü-
yük bir kaos yaşanıyordu. Ülke, ekonomik 
olarak tam bir iflasın eşiğindeydi. Siyasi 
çözüm önerilerine sahip olan gruplar ara-
sı saflaşmalar en keskin şeklini almıştı. Bu 
koşullarda insanın kayıtsız kalması, sessiz 
kalması mümkün değildi. Bir biçimiyle bir 
taraf olmak durumundaydık. Ben de öğ-
rencilik dönemimde bir taraf oldum. Be-
nim seçtiğim taraf sol görüştü.

V.G: Neden sol?
E.G: Solun paylaşmacı, dayanışmacı özel-
likleri daha cazip geldi. Bağımsızlık, öz-
gürlük diyordu. Bir de dünyayı kurtara-
cağız diye bir düşüncemiz vardı. Bütün 
insanların kardeşçe ürettiği ve kardeşçe 
paylaştığı bir dünya istiyorduk. Bütün 
insanların daha özgür yaşayabileceği bir 
dünya olduğu düşüncesi beni çeken nok-
ta oldu. Baskıcı bir devlet değil, vatandaş-
ların özel hayatına saygı duyan, düşünce 
özgürlüğünü mümkün kılan, halkın kendi 
gücüne güvenen bir devletimiz olsun is-
tiyordum.

V.G: Sonra Hollanda geldin. Gidip, 
kaynakçı olur, evlenir, çoluk çocuğa 
karışıp, kabuğuna çekilebilirdin. Neden 
siyasete devam ettin?
E.G: Siyasi bir ortamda yetişince, bulun-
duğun her yerde yaşamı, dünyayı ve in-
san ilişkilerini sorguluyorsun. Haksızlıklar, 
sömürü, adaletsizlik dünyanın neresinde 
olursa olsun karşına çıkıyor. Bunlarla mü-
cadele etmeyi bir görev, bir alışkanlık ola-
rak görüyorsun. Ben buraya geldiğimde 
yerleşik bir toplum ve sonradan gelmiş 
ama bir türlü kendi yerini bulamamış ve 
adı yabancı olan bir topluluk gördüm. O 
zamanlar lise diploması olan Türklerin sa-
yısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Ya-
bancıların kendi hakkını savunmak, kendi 
isteklerini dile getirmek için yetişmiş kad-
roları yoktu. Tam bir mağdurluk durumu 
söz konusuydu. Türkiye’de sendikayı, der-
nekleşmeyi, hak mücadelesini biraz olsun 
öğrenmiştim. Ama daha da önemlisi için-
de yaşadığımız Hollanda toplumda bize 
yakın olabilecek insanların olduğuna ina-
nıyordum. Bizim gibi düşünen Hollandalı 
kişi ve kurumlarla ilişki geliştirmek gere-
kiyordu. Sadece kendimi düşünemezdim. 
Hak mücadelesinin olması için birlik gere-
kiyordu. Kendime yakın bulduğum insan-
larla mücadeleye katıldım.

V:G: IOT içinde farklı düşünce yapısında 
olan gruplarla birliktesiniz. Ortak 
çalışmanız zor olmuyor mu? 
E.G: Ben IOT’nin gençlik kolundan 
gelmeyim. Şimdiki arkadaşlarımın 
birçoğu da o dönemden, yani gençlik 
kolundan gelmeler. Bizler öyle sabit 

IOT, ikinci kuşaktan duyarlı gençlere ilham 
veren ve motive eden bir staj yeriydi.

IOT Genel Yönetim Kurulu üyeliği sona eren Ertuğrul Gültekin:

Demokratik Sosyal Dernekler 
Federasyonu (DSDF) adına uzun yıllardır 
IOT Genel Yönetim Kurulu üyeliği 

yapan Ertuğrul Gültekin’in bu görev süresi 
sona erdi. Kuruluş yıllarından bu yana IOT’nin 
çeşitli birimlerinde aktif görevler alan Ertuğrul 
Güktekin’e göre IOT, ikinci kuşaktan duyarlı 

gençlere ilham veren ve motive eden bir 
staj yeriydi. Aynı zamanda Türk 
toplumu içindeki farklılıklara 
karşı ön yargıların yıkıldığı ve 
uzlaşma kültürünün geliştiği 
bir platform olarak çok önemli 
hizmetler verdi.  
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fikirlere saplantılı gençler değildik. Pırıl, 
pırıl çok istekli gençlerdik. Ayrıldığımız 
değil, ortak noktalarımızı öne çıkardık. 
Farklı federasyonların tabanlarından 
gelen genç arkadaşlarımızla çok 
güzel kaynaştık. O dönemden gelen 
arkadaşlarımız Hollanda toplumunda çok 
önemli yerlere geldiler. 
Gençlik kollarında görev yapmış 
arkadaşlardan  Ayhan Tonca CDA 
içinde önemli bir politikacı oldu. 
Gülali Alkılıç Hollanda Türk İşadamları 
Derneği HOTİAD’ın yöneticilerinden 
birisidir. Ömer Hünkar Ilık yıllarca 
Hollanda Televizyon kanallarında 
görev yaptı. Şimdi Rotterdam’da Aktüel 
Tv’yi yönetiyor. Serdar Çiçek ve ben 
Rotterdam’ın Feijenoord İlçe Belediyesi 
Meclis üyesiyiz. Gençlik kolundan gelen 
arkadaşlarım zamanla temsil ettikleri 
federasyonların Başkanlığı üstlendi. IOT 
yönetiminde etkin konumda görevler 
yürüttüler. Unutmadan belirtmeliyim 

ki; o dönemdeki gençlik kollarının bu 
başarılarında, gençlerden sorumlu olan 
Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTIB) 
eski başkanı rahmetli Nihat Karaman’ın 
güler yüzlü, yapıcı ve gençlere olan 
samimi inancı büyük rol oynadı. 
Dönemin IOT Müdürü Faruk Akın Bingöl 
ve büro sekreteri Ayşe Sarı’ya da sonsuz 
desteklerinden dolayı burada teşekkür 
ediyorum.

V.G: Okuyucunun hatırlaması açısından 
faaliyetlerinizde örnek verebilir misin?
E.G: Bedelli askerlik o dönem çok büyük 
bir yüktü. Hollanda’da yine bir ekonomik 
kriz dönemi yaşanıyordu. Gençlerimizin 
çoğu işsizdi, eğitimsizdi. Zorunlu asker-
lik bedeli çok yüksekti. Ailelerin belini 
büküyor, gençlerin büyük borç altına gir-
melerine yol açıyordu. Üstelik de bedelli 
askerlikte yaş sınırlaması çok kısa bir za-
mandı, bugün ki gibi uzun yıllara ertelen-
miyordu. Bununla ilgilendik. Türk genç-

leri arasındaki yüksek işsizlik konusunu 
dile getirdik. Hükümetin kamu alanında 
pozitif ayrımcılık uygulayarak, iş alımın-
da göçmenlere öncelik vermesi için ikna 
ettik. Üniversitelerde, yüksek okullarda 
çok az öğrenci vardı. Bu konuda Türkiyeli 
Öğrenciler Derneği ile başarılı çalışmalar 
yapıldı. 

V.G: DSDF de başkanlık yaptın. 
Bugünkü DSDF’de de genç bir yönetim 
var.
E.G: Gençlere güvenmek gerekiyor. Genç-
leri desteklemeliyiz. Mesele kimin baş-
kanlık yaptığı değil, mesele; o koltuğu 
bırakması gerektiği zaman, o koltuğa bı-
rakacak birini yetiştirmiş olmandır. DSDF 
yönetimi  gibi diğer bazı Federasyonların 
yöneticileri de gençleşiyor. Bu da IOT’ye 
yansıyor. IOT de gençleşiyor. Bu günkü 
IOT Yönetim Kurulu üyelerinin yüzde 60’ı, 
35 yaş altı, diğer üyeleri de 45 yaş altında-
dır. Yani bazlarının öne sürdüğü gibi, IOT 
yaşlılar kulübü değildir.

V.G: IOT’de görev yaptıktan sonra 
profesyonel yaşamda kariyer 
yapmış birçok eski yöneticiler var. Nedir 
IOT? Bir siyasi okul mu? Staj yeri mi? 
Akademi mi?
E.G: IOT bir okuldur. IOT kendi içerisinde-
kileri geliştiren bir kuruldur. IOT içerisinde 
olanlar kendisinin değişmesi, gelişmesi 
ve daha farklı alanlarda da yetkin olması 
gerektiğini görüyor. Ben gençlik komis-
yonundayken akademik bir eğitimim 
yoktu. İşte beni fitilleyen, ateşleyenlerden 
biriside o komisyonda olmamdı. Yani IOT 
motivasyon veren bir kurumdur.

V.G: Sizin federasyondaki gençler sizin 
kuşak için ‘bize abilik ediyorlar’ diyor. 
E.G: Türk toplumunda abilik modeli var. 
Hollanda toplumundaki rehberlik gibi. 
Deneyimlerimizi ve bilgilerimizi zorlama-
dan, dayatmadan yeni kuşaklara aktar-
mamız gerekiyor. Toplumsal mücadelede 
ortak akıl ve tarihsel hafıza çok önemlidir. 
Aksi halde ilerleme sağlanamaz. 

V.G: Bu konuda IOT’de yer almanızın bir 
yararı oldu mu?
E.G: Elbette. IOT insanı olgun olmaya 
zorluyor. Önyargılarını kırmaya zorluyor, 
birlikteliği rencide edici her davranıştan 
kaçınıyorsun ve kendi dar duvarlarını yıkı-
yorsun. Karşındakinin yerine kendini ko-
yabiliyorsun, yani empati kurabiliyorsun. 
Benim sekiz yıllık IOT yöneticiliğim döne-
minde, hiç bir konuda parmak kaldırarak 
oy çokluğu ile karar almadık. Her zaman 
birbirimizi ikna ederek ve uzlaşarak oy 
birliği ile karar aldık.
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V.G: Dışardan bakarak, IOT’yi nasıl 
tanımlarsın?
E.G:IOT Hollanda’daki Türklerin ortak ira-
desidir. Ortak aklını temsil etti. Daha da 
önemlisi IOT Türklerin ortak tarihsel hafı-
zasıdır. Son 25 yılda Türklerle ilgili bütün 
önemli gelişmelerin arşivini IOT’de bula-
bilirsiniz. IOT’ni kadroları da bu ortak ha-
fızanın taşıyıcılarıdır. Bu açıdan kendimizi 
bilgi kapitali olarak görüyorum. Bundan 
yararlanmak isteyen herkese de kapım 
açık.

V.G: IOT’ni son sekiz yılında neleri 
başardınız?
İki önemli başarı görüyorum.  Birincisi 
11 Eylül terör saldırısından sonra Türk ve 
Faslılar olarak toplumdan soyutlanıp, kö-
şeye sıkıştırılmak istendik. Biz buna izin 
vermedik. 11 Eylül saldırısı sonrasında 
Hollanda’da yaşayan Türkler ve Faslılar bir 
gün içinde ‘potansiyel Müslüman terörist’ 
olarak tanımlandı. Hepimiz ‘cinsel ayrım-
cılıktan, kadına şiddetten yana ve batı de-
ğerlerinin düşmanı olarak damgalandık. 
Hollanda toplumunun göçmenlere yöne-
lik algısı değişti. Toplum bir korku ile göç-
menlere karşı pozisyon aldı. Türklerin ço-
ğunluğunun başlangıçtaki tepkisi  ‘bütün 
Müslümanları savunmak’ şeklinde gelişti. 

Oysa hata yapan, radikalleşen, Hollan-
da ile savaş halinde olduğunu düşünen 
Müslümanlar da vardı. IOT içindeki Fede-
rasyonlar olarak bu tehlikeyi görüp, ‘ra-
dikalleşmeye karşı’ ortak tavır geliştirdik. 
Aile içi ve töre bağlantılı , namusa dayalı 
şiddetle açık mücadele ettik. Eşcinsellere 
yönelik şiddet içeren tavırlara karşı proje-
ler geliştirdik. Hollanda toplumunun be-
lirli bir bölümünün göçmenlere yönelik 
algısını ve korkuya dayalı pozisyonunu 
kırmada bu tür girişimler çok önemli rol 
oynadı. Yani Hollanda toplumuyla Türk 
asıllı göçmen topluluğun güven ilişkileri-
nin yeniden oluşturulmasında IOT önemli 
görevler yerine getirdi.  

Umutsuzluk kırıldı
İkincisi umutsuzluk kırıldı. Toplumsal 
hafızası olmayanlar, kısa dönemli tepki-
lere göre sağa, sola savrulurlar. 11 Eylül 
saldırısı, van Gogh cinayeti, Verdonk dö-
neminde alınan ‘zorunlu uyum kursları’ 
gibi baskıcı yasalar ve Wilders’in başkanı 
olduğu PVV’nin büyüyen bir parti olması 
Türkler arasında yılgınlığı ve umutsuzlu-
ğu körükledi. İşte tam da bu dönemde 
IOT olarak zorunlu uyum kursu yasasını 
çeşitli platformlarda tartışmaya açtık. 
Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında 
yaklaşık 50 yıl önce imzalanmış anlaşma-

lardan kaynaklanan haklarımız olduğunu 
dile getirdik. Bunu Türkiye’deki yetkilile-
re de hatırlattık. Avukatların davalarına 
destek olduk. İnanç ve sabırla mücadele 
ettik. Sonunda kazanan taraf olduk. Hem 
harçların adaletsiz olduğu konusunda, 
hem Türkiye’deki ödeneklerin kesilme-
sine itirazımızda, hem de zorunlu uyum 
kursu yasası konusunda haklılığımızı 
mahkemelerde ispat ettik. Sadece kendi-
mizin değil, Türkiye’nin 50 yıl öncesi atı-
lan imzalara dayalı itibarını da kurtardık. 
Yılgınlık ve umutsuzluk süreci kırıldı. Ka-
derimizi kendi elimize alacak bilgi, tecrü-
be  ve donanımımız olduğunu gördük. Bu 
başarının sonuçlarını Türkler ve Türkiye 
ilerdeki yıllarda daha iyi anlayacak. 

V.G: Sekiz yıl içinde neleri 
başaramadınız?
E.G: DSDF olarak çok istememize ve çok 
destek vermemize rağmen gençlik ve ka-
dın komisyonlarına işlerlik kazandırama-
dık. Bir de; Türkçe derslerinin okul saatleri 
içinde kalması konusunda toplumumuz-
da gereken duyarlılığı ve direnci oluştu-
ramadık. Bu iki konuda da büyük üzüntü 
duyuyorum. 

V.G: İçişleri Bakanı Donner  2014 
yılında IOT’nin desteklenmesine 
son verileceğini açıkladı. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsun?
E.G: Bu çok üzücü bir gelişme. 
Bulgaristan’dan geçişlerde yaşanan soy-
gun ve rüşvet gibi olayların engellen-
mesinde bile IOT önemli bir öncü görev 
yerine getirmişti. Hükümet bindiği dalı 
kesiyor. Bundan Federasyonlar da olum-
suz etkilenecek. IOT aldığı projelerin 
finansmanı ile Federasyonların da ayak-
ta kalmalarına büyük destek veriyordu. 
Türklerin artık sendikalar, siyasi partiler 
ve diğer sivil toplum kuruluşlarında daha 
çok etkin olması gerekecek.

V.G: Rotterdam Fijenoord bölgesinden 
Hollanda işçi partisi (PvdA) meclis 
üyesisin. DSDF içinde kuruluşundan 
beri yer aldın, IOT Gençlik kolunda 
ve son olarak sekiz yıldır IOT yönetim 
kurulunda yer aldın. Artık emekliliğe mi 
ayrılıyorsun?
E.G: Yok. IOT’nin Raad van Voorzitters 
adında bir Başkanlar Konseyi var. Bu kon-
seyde Federasyon başkanları ya da eski 
federasyon başkanları yer alıyor. Ben de 
bu konseydeyim. Yılda iki kez bir araya 
gelip, gündeme yönelik aktüel gelişme-
lere yönelik tavsiye mahiyetinde görüş 
oluşturuyoruz. Bunu IOT Yönetim Kuru-
luna sunuyoruz. Sorumluluk IOT Yönetim 
kurulunda. 

V.G: Ama aktif bir şekilde IOT içerisinde 
olmayacaksın. Neler yapacaksın?
E.G: Aklımda bir roman denemesi var. İle-
riki dönemde, sanırım, gönüllü siyasetin 
yanında roman yazmaya çalışacağım.

V.G:  Ve hobilerine zaman 
ayırabileceksin...
E.G: Öyle fazla hobim yoktur. Eskiden ti-
yatro oynadım ama günümüzde artık sa-
dece kitap okuyorum... 

V.G: Romanda başarılar...

Dipnot: İnsan hayatında zor anları vardır. 
Benim zor anlarımdan birisi de bu okudu-
ğunuz söyleşidir. Ertuğrul Gültekin sadece 
abim değil, gençliğimde idolümdü de. Söy-
leşiyi yaparken tek bir şey düşündüm. Deği-
şen dünyada biz de çok değişmişiz. Meğer 
ben abim Ertuğrul Gültekini ne kadar az 
tanıyormuşum... Meğer siyasetteki Ertuğrul 
abimden ne kadar uzak kalmışım... Meğer 
ben ne kadar az siyasetten anlıyor muşum... 

Vedat Gültekin, Rotterdam
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Birincisi geçen sene gerçekleşen etkinlik; 
her sene, eylül ayının üçüncü salı günü 
düzenlenen Prensin günü (Prinsjesdag) 
öncesi kadınların konum ve dileklerini 
hükümete iletmeyi amaçlıyor. Prensin 
gününde, hükümetin yeni dönem için 
plan ve bütçesi devlet başkanı sıfatı ile 
Kraliçe tarafından halka ilan ediliyor. Ka-
dınlar Platformu (2010 yılında) bundan 
bir hafta önceki salı gününü Prensesler 
günü (Prinsesjesdag) ilan etti. Bu sayede 
kadınlara özgü sorunlar ve dilekler parla-
menterlerin ilgisine sunuluyor.

Kadınlar Platformu’nun “2011 Prensesler 
günü” etkinliğine şu 7 parlamenter ka-
tıldı. Mariëtte Hamer (PvdA), Pia Dijkstra 
(D66), Ineke van Gent (GL), Jeanine Plass-
chaert (VVD), Kathleen Ferrier (CDA), 
Sadet Karabulut (SP) en Madeleine van 
Toorenburg (CDA).  Önlerine serilen kır-
mızı halıdan yürüyerek gelen parlamen-
terlere, Kadınlar Platformu’nu oluşturan 
ülkesel örgütler adına, kadın sanatçılar 

tarafından yapılmış birer sanat eseri tak-
tim edildi.

Her sanat eseri kadınlar ile ilgili önemli bir 
konu ile bağlantılı. Bu konular ayrıca bir 
kitapçık olarak da parlamenterlere verildi. 
Gözle görünür bir yerde duracak kadar gü-
zel ve etkili olan sanat eserlerinin, kendile-
rine her gün onlarca dosya ve kitapçık ge-

çen parlamenterlere Kadın Podyumunun 
gündeme getirdiği dilekleri, diğer dosya-
ların arasında unutmaması ve sürekli ha-
tırlatması amacıyla taktim edildi.

İçinde IOT’nin de yer aldığı Ülkesel Azın-
lıklar Danışma Kurulu’nun (LOM) dönem-
sel başkanlığını yürüten ve aynı zamanda 
LIZE adlı Güney Avrupa’dan gelen göç-
menlerin Danışma Kurulu Başkanı Ivone 
Mendes, uyum kursları konulu dilekleri, 
Rita Camphuijsen tarafından yapılmış olan 
‘kom uit de verf’ adlı tabloyla birlikte CDA 
milletvekili Kathleen Ferriere’ye taktim etti. 
Ivone Mendes kısa konuşması ile hüküme-
tin zorunlu uyum kurslarını paralı yapma 
planının, evlenerek Hollanda’ya yerleşen 
kadınları eşinin mali olanaklarına mahkum 
edeceğinden duyduğu kaygıyı dile getirdi. 
(Son mahkeme kararı ile Türkler zorunlu 
uyum kursu yasası kapsamına alındı)

Ivone Mendes  ayrıca Dragica Lissendorp 
tarafından yapılmış olan ‘sterke vrouw’ 
adlı seramik çalışmasını D66 milletvekili 
Pia Dijkstra’ya taktim etti. Burada verilen 
mesaj şuydu: Hükümet, aile içi şiddetin 
azalması için ‘önlem alıcı’ çalışmalara, şid-
det kurbanlarının korunması ve sığınma 
evleri için yatırımlara devam etmelidir.
Diğer milletvekillerine sunulan sanat 
eserleri ile birlikte, kadınların çalışma 
yaşamına daha çok katılması için kreş 
olanaklarının çoğaltılması, bakım harca-

malarının (PGB) ödeneklerinde  kısıntı 
yapılmaması, yoksullukla mücadele kap-
samında; tam emeklilik hakkı olmadığı 
için AIO  ek ödeneği alan yabancı kökenli 
yaşlıların maaşlarında azalmanın önlen-
mesi gibi can alıcı konular yer aldı.
Kadınlar Platformu yetkilileri katılan mil-
letvekillerine teşekkür ederek kendilerine 
iletilen sorunları  ve dilekleri politikanın 
gündemine getireceklerine inandıklarını, 
bu konular hakkındaki gelişmeleri ve mil-
letvekillerinin çalışmalarını yıl boyunca 
çeşitli yollarla izlemeye devam edecekle-
rini söylediler.
 

Kadınların sorunları ve dilekleri sanat eserleri ile parlamenterlere sunuldu!

Kreş, evde bakım, uyum kursları, sürdürülebilirlik, iş pazarına ka-
tılım, yoksullukla mücadele ve aile içi şiddet konularında kadın-

ların sorunları ve dilekleri sanat eserleri eşliğinde parlamenterlere 
sunuldu. Den Haag’daki Parlamento binası önündeki sunum etkin-
liği, FNV İşçi Konfederasyonu, LOM Ülkesel Azınlıklar Danışma Ku-
rulu ve Hollanda Kadınlar Konseyi tarafından oluşturulan “Kadınlar 
Platformu 2010-2020” çalışma grubu tarafından düzenlendi.
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Hollandalı Türkler yaklaşık 400 bin nüfus-
ları ile ülkedeki en büyük göçmen grubu 
oluşturuyor. Türklerin genel nüfusa oranı 
yüzde 2,3 civarında. 

Eş seçimi ve çocuklar
Türkler genellikle Türkiye’den evleni-
yordu. Son yıllarda artan sayıda Türk, 
Hollanda’da yerleşik bir Türk ile evleni-
yor. Önceki yıllarda yapılan evliliklerden 
daha çok çocukları oluyordu. Bu nedenle 
evde yetişkin çocuğu olan Türklerin oranı 
Hollandalılardan daha fazla. (Son araştır-
malar genç Türklerde çocuk sahibi olma 
ortalamasının Hollandalılardan bile daha 
düşük düzeye gerilediğini gösteriyor.) 
Çocuklu ve yalnız yaşayan Türk kadınların 
sayısı (yüzde 7) aynı durumda olan Hol-
landalı kadılardan iki kat daha fazla.

Dil sorunu
Türk çocukları Hollandaca dili konusunda 

örneğin Faslı çocuklardan daha geri du-
rumda. Çocukların anne ve babalarının 
da Hollandaca dili konusunda geri almış 
durumları bunun en önemli gerekçesini 
oluşturuyor. Buna rağmen Türkler arasın-
daki işsizlik (yüzde 11) Faslı, Surinamlı ve 
Hollanda Antillerinden gelenlerden daha 
düşük düzeyde. 

Çalışanların sayısı ve girişimcilik
15-65 yaş arası Türklerin yarısı bir işte 
çalışıyor. Hollandalılarda bu oran üçte 
iki civarında. Eğitim düzeyi düşük Türk 
kadınlarının sadece üçte biri çalışıyor. 
Türklerin çalışabilir nüfusunun yüzde 
4’ü girişimci. Türklerdeki girişimcilik Fas-
lı, Surinamlı ve Hollanda Antillerinden 
gelenlerden daha yüksek bir düzeyde. 

Türkler ve politika
Türkler politikada makul düzeyde etkin-
ler. Hollanda’da hali hazırdaki politikacıla-
rın yüzde 3’ünün Hollandalı Türkler oluş-
turuyor. Türk seçmenlerin oy kullanma 
oranı bütün göçmen gruplardan daha 
yüksek düzeyde olmasına rağmen genel 
ortalamanın altında. Türk seçmenler önce 
bir partiyi seçiyor, sonra da o partideki 
adaya oy veriyor

Tutuklu Türkler
Hem aile içi şiddet hem de namusa dayalı/
töre bağlantılı şiddet olayları Türkler ara-

sında daha çok görülüyor. Bu yılın verileri-
ne göre Hollanda’da 410 Türk kökenli kişi 
cezaevinde kalıyor. Bunların 35’inin genç-
ler oluşturuyor. Bu durumda Türk mah-
kumlar, genel mahkumların yüzde 3’ün 
oluştururken, Türk asıllı genç mahkum-
ların genele oranı ise yüzde 1 civarında.  

Türkiye mi, Hollanda mı?
Hollandalı Türkler genellikle kendi gru-
bundan insanlarla görüşüyor. Üstelik 
arkadaş çevreleri son yıllarda gittikçe 
tekdüzeleşiyor. Hollandalı Türklerin yarısı 
kendisini öncelikle Türkiye ile tanımlıyor. 
Kendisini Hem Türkiye hem de Hollanda 
ile tanımlayanların oranı dörtte bir ora-
nında.
Türklerin sadece yarısı kendisinin 
Hollanda’da kabul gördüğüne inanıyor. 
Buna rağmen çoğunluk Hollanda’da 
kendini evinde hissediyor ve Türkiye’yi 
daha az özlüyor. İkinci kuşakta ve yüksek 
eğitimliler arasında uyum paradoksu ya-
şanıyor. Hollanda’ya yönelik yaşayan en 
büyük grubu oluşturmalarına rağmen, 
kendini Hollanda’da en az kabul edilmiş 
hissediyorlar.

Türkler ve din
Hollandalı Türklerin yaklaşık yüzde 87’si 
Müslüman. Özellikle gençler kendi kimle-
rinde dini önemli buluyor. Hollandalı Türk 
Müslümanlara yönelik çalışmalar yapan 
dini grupların çoğu Türkiye bağlantılı. 
Türk kadıların yarısı kendisini sağlıklı ve 
dinç hissetmiyor. Bu oran Türk erkekleri 
arasında daha az düzeyde.

2011 yılı verileri ile Hollandalı (Genç) Türkler
 Buradaki bilgiler, Türkler konusundaki politikalara zemin oluşturması açısından Forum, Instituut 
voor Multikulturele Vraagstukken adlı kurumun internet sayfasında yer alan ‘Turkse Nederlanders 
Factbook. Met een focus op jongeren’ başlıklı ve 15 eylü 2011 tarihli yazısından alınmıştır.
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ye ve 30 film müziğine imzasını attı.
Romanları 30 dilde yayınlanan Zülfü Li-
vaneli, 1946 yılında Konya-Ilgın’da doğ-
du.  Ankara’da Maarif Koleji’nde okudu, 
Stockholm’de felsefe ve müzik eğitimi 
gördü. Harvard ve Princeton gibi saygın 
üniversitelerde konferanslar ve dersler 
veren, romanları, fikirleri ve müziği ile 
dünya basınında övgülerle karşılanan bir 
sanatçı olan Livaneli, edebiyat, müzik ve 
sinema alanlarında 30’dan fazla ulusal ve 
uluslararası ödül sahibi.

Livaneli, 1999 yılında San Remo’da “En 
Iyi Besteci” ödülüne layık görüldü. Müzik 
eserleri Londra, Moskova, Berlin, Atina, 
Izmir senfoni orkestraları tarafından icra 
edildi ve Zubin Mehta, Simeon Kogan 
gibi şeflerce yönetildi.

Türkiye dışında Çin Halk Cumhuriyeti, Is-
panya, Kore ve Almanya’da cok satanlar 
arasına giren romanlarıyla, Balkan Ede-
biyat Ödülü’ne, ABD’de Barns and Noble 
Büyük Yazar Ödülü’ne, Italya ve Fransa’da 
Yılın Kitabi Ödülü’ne, Türkiye’de ise Yunus 
Nadi Ödülü’ne ve Orhan Kemal Roman 
Ödülü’ne layık görüldü.

Livaneli, dünya kültür ve barışına yaptı-
ğı katkılardan ötürü 1996 yılında Paris’te 
UNESCO tarafından Büyükelcilikle onur-
landırıldı ve Genel Direktor danışmanlığı-
na atandı.

2002-2006 yılları arasında TBMM’de Av-
rupa Konseyi’nde milletvelliği görevinde 
bulundu.

Zülfü Livaneli Konseri
Tarih: 5 Kasim 2011
Saat: 20.15
Salon, yer: De Doelen, Rotterdam
Bilet sınıfları: 3: € 35,- | 2: € 39,- |1: € 49,- 

| VIP: € 95,-

[VIP biletler: En iyi koltuklar, konser önce-
si ve konser arasinda mezeler, içeceklerin 
dahil olduğu VIP bölümüne giriş ve sanat-
çı ile tanışma şansı]

Önsatış:  
De Doelen // +31 (0)10 217 17 17 // 
www.dedoelen.nl 
Online bilet satışı ve bilgi: 
Mystiek Productions 
www.mystiekproductions.nl 
info@mystiekproductions.nl

Tam adı Ömer Zülfü Livanelioğlu’dur. 
Ankara Cumhuriyet Lisesi mezunudur. 
Daha sonraki tarihlerde ABD Fairfax 
Konservatuarı’nı bitirmiştir. Zülfü Livane-
lioğlu bağlama çalmayı teyzesi Nazmiye 
(Türeli) Yücel’in eşi olan eniştesi Turhan 
Yücel’den, Ilgın’da yaşadığı yıllarda ve yaz 
tatillerinde öğrendiğinde, eniştesi Turhan 
bey’in hayatını değiştirecek bir sermayeyi 
kendisine hediye ettiğinden haberi yoktu.

Zülfü Livaneli, müziği ile birçok ulusal 
ve uluslararası ödül aldı ve eserleri Joan 
Baez, Maria Farandouri, Maria del Mar Bo-
net, Leman Sam gibi onlarca yerli ve ya-
bancı sanatçı tarafından yorumlandı. Kül-
tür, sanat ve politika alanında Türkiye’nin 
önemli isimlerinden birisi olan sanatçı, 
sanat yaşamı boyunca 300’e yakın beste-

Zülfü Livaneli 5 Kasim’da Hollanda’da!!

Zülfü Livaneli sevenlerinin uzun 
zamandır bekledikleri yakında 
gerçekleşiyor. Türkiye’nin 
sevilen ve usta bestecisi aynı 
zamanda yazar, düşünür Zülfü 
Livaneli konser vermek üzere 
Hollanda’ya geliyor. Bu büyüleyici 
konser 5 Kasim Cumartesi 
günü Rotterdam’ın ‘De Doelen’ 
salonunda gerçekleşecek.
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TICF
Turks-Islamitisch Culturele Federatie 
Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu 
Afrikaanderplein 40 
3072 EC Rotterdam 
Voorzitter: Arif Yakışır 
Mobiel: 06-18010169
Vicevoorzitter: Göksel Soyugüzel
E-mail : info@ticf.nl en a.yakisir@hotmail.com   
goksel58-6@hotmail.com  

NIF
Nederlandse Islamitische Federatie
Hollanda İslam Federasyonu
Strevelsweg 700
Unit 413
3083 AS Rotterdam
Voorzitter: Mehmet Yaramış
Tel federatie: 010-4716847
Fax federatie: 010-4719513
Mobiel: 0653-370762
E-mail : info@nifonline.nl en nif@nifonline.nl

SICN 
Stichting Islamitisch Centrum Nederland 
Hollanda İslam Merkezi Vakfı 
Van Lieflandlaan 3 
3571 AA Utrecht 
Voorzitter: Fikri Demirtaş 
Tel federatie: 030-2734086 
Fax federatie: 030-2715097 
Mobiel: 0651-418324 
E-mail: info@sicn.nl en demirtas.fikri@gmail.com

HTİB 
Turkse Arbeidersvereniging in Nederland 
Hollanda Turkiyeli İşçiler Birliği 
1e Weteringsplantsoen 2c 
1017 SJ Amsterdam
Voorzitter: Mustafa Ayrancı 
Tel federatie: 020-6221820 
Fax federatie: 020-4282522 
Mobiel: 0622-202879 
E-mail: info@htib.nl 

HTİKB
Nederlandse Unie van Turks-Islamitische
Organisaties
Hollanda Türk İslam Kuruluşlar Birliği
Buitenhofstraat 15, 3022 PB Rotterdam
Voorzitter: 
Tel federatie:010-4781102
Fax federatie: 010-4255060
Mobiel: 
E-mail: info@nutio.nl 

HTSKF 
Federatie van Turkse Sport en Cultuur in Nederland 
Hollanda Türk Spor ve Kültür Federasyonu 
C. Mendesring 350
3315 NP Dordrecht
Voorzitter: Sabri Kenan Bağcı 
Tel federatie: 0183-649235
Mobiel: 0652-323115 
E-mail: s.bagci8@upcmail.nl  
HTKB

Turkse Vrouwen Vereniging in Nederland
Hollanda Türkiyeli Kadınlar Birliği

Tenierslaan 11
5613 DZ  Eindhoven
Voorzitter: Nuray Uysal
Tel federatie: 040-2028824  
Mobiel: 06-41605254
E-mail: htkbnl@gmail.com 

DSDF
Federatie van Democratische
Sociale Verenigingen
Demokratik Sosyal Dernekler Federasyonu

Postbus 51203
3007 GE Rotterdam
Voorzitter: Zeki Baran
Mobiel: 0645-628445
dsdfweb@mynet.com en 
zekibaran@gmail.com

HAK-DER
Federatie van Alevitische Gemeenschap in 
Nederland
Hollanda Alevi Birlikleri Federasyonu
Postbus 45665
2455 BB Den Haag
Voorzitter: Muharrem Cengiz
Mobiel: 06-53208121
E-mail: sekreter@hakder.nl en info@hakder.nl

IOT’YE BAğLI KURULUSLAR 2011 AANGESLOTEN ORGANISATIES

Günlük yaşamınızda, özellikle etnik 
kimliğinizden dolayı sizi ilgilendiren 
sorun ve gelişmeler, en geniş şekilde ve 
sürekli yenilenerek artık IOT’nin inter-
net sayfasında verilmektedir. İnternet 
sayfasında doğal olarak IOT’nin varlık 
nedeni ve faaliyet alanıyla ilgili konular 
olduğu için, herkesin bir şekilde bilgiye 
ulaşabileceği bütün kapıları buradan bir 
şekilde açabilirsiniz. 
Örneğin harçlarla ilgili en son gelişmeyi 
mi merak ettiniz, işsizlikle ilgili hükümet 
yeni bir karar mı aldı, yaşlılara yönelik 
hangi girişimler planlanıyor, staj yeri bul-
makta zorlanan çocuklarınız için bilgi mi 
edinmek istiyorsunuz? Aylık yayın organı 
Sözhakkı’na buradan da ulaşabilirsiniz. 
Bütün sayfaları açabilir ve ekranınızdan 
okuyabilirsiniz. Abone mi olmak istiyor-
sunuz? Hemen bu internet sayfasından 
formülü doldurup mail olarak atabilir-
siniz.

Bütün bu benzeri soru ve konular 
hakkında IOT’nin sürekli yenilenen www.
iot.nl internet sayfasını mutlaka izleyiniz. 
Ayrıca yazabilirsiniz mail adresi üzerin-

den. Mektup ve telefonla ulaşmaktan öte 
daha kolay bir şekilde elektronik posta ile 
bütün istek, soru ve faaliyetlerin gidişatı 
üzerine varsa eleştirilerinizi de bu şekilde 
iletebilirsiniz.

Kısacası, bir çok ilki görmeniz ve yararlı 
bilgiye ulaşmanız için mutlaka bu sayfayı 
açmanızı öneriyoruz.

IOT İnternet
sayfasını
inceleyin

www.iot.nl

www.iot.nl
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Kaza
geliyorum demez!

www.kazaavukati.nl • info@kazaavukati.nl

Kendi dilinizde ve kültürünüzde hukuk hizmetleri!

ELFI KAZA AVUKATI
Mağdur olduğunuz bir kazadan, hak ettiğiniz tazminat miktarı ve beklentilerinizi size sebeplerini 
de anlayacağınız bir şekilde tarafsız olarak açıklayarak, kaza kapsamında oluşan her türlü zararın 
talep edilmesini sağlar.                                                                              Mağdursanız Çare Biziz !!!

azaK  Avukatı

Gerektiğinde aşağıdaki şehirlerde ev ziyaretleri 
yapılır: Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Arnhem, 
Nijmegen, Alkmaar, Zwolle, Almere, Apeldoorn, 
Eindhoven, Breda, Tilburg, Venlo, 
Rotterdam, Maastricht ve Den Bosch.

Daha Geniş Bilgi İçin:
Genel Koordinator:  Ethem Emre 
Telefon: 06 39 11 02 43, e.emre@kazaavukati.nl
Merkez: WTC ( World Trade Centre ) 
Beursplein 37 kamer 339 A, 3011 AA Rotterdam

LETSELSCHADE & ADVIES
Intercultureel

AMSTERDAM • UTRECHT • ROTTERDAM • ARNHEM • DENHAAG

ÜCRETSİZ DANIŞMA HATLARI
010 - 205 26 30 / 0165 - 391 565
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Fiyat, Kalite ve Servis’te son nokta

(010) 425 40 30 Plesmanstraat 58
3125 BG Schiedam
info@dizayn.nl

Alle prijzen zijn excl. BTW. 

1000 Visitekaartjes, Fullcolour  €75,-
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