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Genel bilgiler 

 
 

Şirket adı 
 

Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences 
  05.03.2019 
  1 

 
Şirket bilgileri 

Önceden Islamitische Universiteit Rotterdam (Rotterdam İslam Üniversitesi) adı 
altında faaliyet gösteren ve yasal bakımdan Rotterdam’da kayıtlı olan ve ofisi 
Statenweg 200 (3033 JA) Rotterdam adresinde bulunan Stichting Europe Islamic 

University of Applied Sciences (Ticaret Sicili no: 24324301). 
  05.03.2019 

  1 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Şirket faaliyetleri 

Ticaret Odasının bildirdiğine göre: “Üniversite düzeyinde yüksek öğrenim; Üniversite 
Eğitimi”. 

  05.03.2019 
  1 
 

Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences yüksek öğrenime yönelik bir 
tüzel kişidir. Maliyetleri devlet tarafından karşılanan bir öğrenim kurumu değil, Eğitim, 

Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından karşılanan ve yüksek öğrenime yönelik eğitimler 
için dereceler vermek üzere yetki almıştır. 
 

Bu ruhsat, HBO İslami Manevi Bakım lisans eğitimi ile ilgili olarak 2015’te alındı (ISAT 
numarası: 70131). Bu yüksek lisans eğitimi, Stichting Europe Islamic University of 

Applied Sciences’ın verdiği ve Hollanda-Flaman Akreditasyon Kurumu (“NVAO”) 
kurumu tarafından akredite edilmiş tek öğrenimdir. Stichting Europe Islamic University 
of Applied Sciences ayrıca, kursa dayalı eğitim de vermektedir. 

 
Ayrıca Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences’ın, Duisburg, Mannheim, 

München, Hamburg, Wenen, Zurich ve Kopenhagen’da da dokuz şubesi bulunuyor. 
Yurt dışında verilen bu eğitimler kontrolsüzdür. 

 
Finans bilgileri 
 

 
Yıl Ciro Kar ve zarar Toplam bilanço 

2019 0,00 € -3.332,00 € 175.143,00 € 

2018 553.974,00 € -127.963,00 € 174.978,00 € 

2017 243.283,00 € 100.040,00 € 173.412,00 € 
 

Finans bilgilerin açıklaması 
İflas tasfiye memuru, bu rapordaki bilgilerin, özelde finans bilgilerinin, daha ileri bir 

araştırmanın konusu olduğunu vurgulamaktadır. Daha ileri bir aşamada bu bilgilerin 
(önemli bir bölümünün) değiştirilmesi gerektiği düşünülebilir. Bu rapordaki bilgilerin 
doğruluğuna iflas tasfiye memuru kefil olmamaktadır ve rapor sadece ilgili iflaslarla 

ilgili global bilgi verme amacını taşımaktadır. İflas tasfiye memuru sonucu olabilecek 
zarara dair sorumluluğu kabul etmemekte ve daha özelde, bu bilgilere dayanarak hak 

iddia edilemeyeceğini, bu bilgilerin, herhangi bir işlemin yapılmasına (ya da işlemden 
vazgeçilmesine) ya da bir yatırım kararına temel oluşturmaya uygun ya da yönelik 
olamayacağına işaret etmektedir. 

  05.03.2019 
  1 

 
Ortalama personel sayısı 
26 

  05.03.2019 
  1 



Müflisin malları 

 
20.000,00 € 

  05.03.2019 

  1 
9.411,82 € 
  05.06.2019 
  2 
21.629,13 €          
  09.09.2019 
  3 

19.541,15 €          
  09.12.2019 
  4 
21.160,15 €  
  09.03.2020 
  5 
19.511,97 

  17.06.2020 

  6 
 
Rapor dönemi 
 
Başlangıç tarihi: 

4.2.2019 
Bitiş tarihi: 
28.02.2019 
  05.03.2019 
  1 
 
Başlangıç tarihi 

1.3.2019 
Bitiş tarihi 
31.5.2019 
  05.06.2019 

  2 
 
Başlangıç tarihi 

1.6.2019 
Bitiş tarihi 
3.9.2019 
  09.09.2019 
  3 
 

Başlangıç tarihi          
4.9.2019 
Bitiş tarihi 
5.12.2019 
  09.12.2019 
  4 
 

Başlangıç tarihi 
6.12.2019 
Bitiş tarihi 
9.03.2020 
  09.03.2020 
  5 
 

Başlangıç tarihi 
10.3.2020 
Bitiş tarihi 
15.06.2020 
  17.06.2020 
  6 

 
 



Harcanan saatler 

 
Rapor dönemi Harcanan saatler 

1 155 saat 18 dk 
2 127 saat 30 dk 
3 27 saat 0 dk 

4 70 saat 24 dk 
5 
6 

54 saat 12 dk 
78 saat 42 dakika 

Toplam 513 saat 6 dk 

 
 

Harcanan saatlerin açıklaması 
Bugüne kadar harcanan saatlerin toplamı 155,30 €’dur. 

  05.03.2019 
  1 
   

Bugüne kadar harcanan saatlerin toplamı 284,20 €’dir. 
  05.06.2019 

  2 
 
Bugüne kadar harcanan saatlerin toplamı 381,60 €’tır. 

  09.12.2019 
  4 

 
Bugüne kadar harcanan saatlerin toplamı 435,80 €’dir.  
  09.03.2020 

  5 

 
Bugüne kadar harcanan saatlerin toplamı 515,80 €’dir.  

  17.06.2020 
  6 

 

 

1. Envantarizasyon 
1.1. Yönetim ve örgütlenme 

Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences, 3 Ağustos 2001’de kuruldu ve 
6 Ağustos 2001’de Ticaret Odasının siciline kaydoldu. 

  05.03.2019 
  1 
 

Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences’ın yönetimi,  Bay Ahmed El 
Baghdadi, Bayan Elif Bahçekapılı ve Bay Mohammed Abdulrahman Al Kadiri’den 

oluşmaktadır. Yöneticilerin hepsi vakfı temsil etme konusunda sadece birlikte 
yetkilidirler. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



1.2. Görülmekte olan davalar 

İflas tasfiye memurunun bugüne kadar bildiği kadarıyla, görülmekte olan davalarla 
Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences’ın ilgisi yok. Öte yandan (eski) 

çalışanların bir dizi gıyabi hükümleri ve kiraya verenin bir tahliye kararı 
bulunmaktadır. 
  05.03.2019 

  1 
 
İki (eski) öğrenci iflas tasfiye memuruna bir dava açıp, birincil olarak, kendilerinin İslami 
Manevi Bakım lisans üstü eğitimini alıp başarıyla tamamladıklarını gösteren bir sertifika 
verilmesini ve ikincil olarak eğitim parasının ve öğrenim malzemesinin giderlerinin 

kendilerine geri ödenmesi isteminde bulundu. 13 Kasım 2019’da, Rotterdam 
Mahkemesinde bir ihtiyati tedbir davası görüldü. İhtiyati tedbir mahkemesi, 27 Kasım 
2019 tarihli kararında, öğrencilerin istemlerinin tamamını reddetti ve öğrencileri dava ve 

devam giderlerinin tamamını ödemeye mahkum etti. İhtiyati tedbir mahkemesi 
değerlendirmesine başka hususların yanı sıra, sertifikaların verilmesinin, müflisin malları 
ile ilgili hak ve yükümlülüklerini konu alan bir yasal hak istemi olmadığı ve sertifikaların 

verilmesinin aynı zamanda, müflisin mallarının bir borcu olan bir parasal olmayan zarar 
tazminatının bir borcu olarak da görülemeyeceği değerlendirmesini dahil etti. Müflisin 
mallarının konuyla ilgisi olmadığından dolayı, öğrencilerin birincil istemlerini, iflas tasfiye 

memuruna değil, şahsen, okula yöneltmeleri gerekiyordu. İflas tasfiye memuru bu 
konuda, yasa ve yönetmeliklere dayanarak de, bir sertifika vermeye yetkili değildir. 
İhtiyati tedbir mahkemesi, ikincil istem ile ilgili olarak da, bunun, doğrulama amacıyla iflas 

tasfiye memuruna verilmesi gerektiği ve ayrıca ihtiyati tedbir davasında alacağın akla 
yatkın olduğu kesinleşmediğinden ve acil çıkarın ayrıntılandırılmadığı ve 
gerekçelendirilmediği nedeniyle, parasal alacak ile ilgili koşulların karşılanmadığı kanaatine 

vardı. 
  09.12.2019 
  4 

 
Bu karara karşı istinaf başvurusunda bulunulmadı, bu nedenle bu konu çözüme 

kavuşturulmuştur.  
  09.03.2020 
  5 

 
 
1.3 Sigortalar 

İflas tasfiye memuru, yürürlükteki poliçelerin bir envanterini çıkarmakta ve atık gerekli 
olmayan şeylere son vermeye çalışmaktadır. 

  05.03.2019 
  1 
 

 
1.4 Kira 

Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences, Statenweg 200, (3033 JA) 
Rotterdam adresinde bir bina kiraladı. 
  05.03.2019 

  1 
 

Kiraya verenin icra memuru, iflas tasfiye memuruna, kiralanan binanın tasfiyesinin, bir 
tasfiye kararı uyarınca 28 Şubat 2019’ta yapılmasının planlandığı bilgisini verdi. 
 

İflas tasfiye memurunun yaptığı finansal analizden, ilgili kiranın (muhtemelen çok geç 
de olsa) ödeneceği anlaşılıyor. İflas tasfiye memuru kiraya verenden, aladağın gerçek 

bir bildirimini ve tahliye yetkisinin onayının tekrarını istedi. Kiraya verenle, teslimatla 
ilgili bir düzenleme henüz yapım aşamasındadır. Ayrıca Stichting Europe Islamic 



University of Applied Sciences’ın kayıtlarından (her halükarda en azından) Duisburg, 

Mannheim, Münih, Zürih ve Viyana’da şubelerinin olduğu da anlaşılıyor.İflas tasfiye 
memuru kira kontratını feshetmiş ve Statenweg 200, (3033 JA) Rotterdam adresindeki 

ofisi 25 Nisan 2019'da, alıcının ürünü incelemesi ve tüm riskleri üzerine alarak satın 
alması koşuluyla teslim etmiştir. 2019 Mart’ın son haftasında defterler ve envanter 
tasfiye edilmiştir. İflas tasfiye memuru, kiraya verenle birlikte, teslimat(ın masrafları) 

ile ilgili bir düzenleme yapmıştır. 
  05.06.2019 

  2 
 
İflas tasfiye memuru, ülke dışındaki şubelerle ilgili olarak yerel koordinatörlere 

şubeleri kapatılması gerektiği ve bunun doğrulanması için bir iflas talebinin 
verilebileceği talimatını vermiştir. 

  05.06.2019 
  2 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



1.5 İflasın nedeni 

Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences’ın iflasının nedenlerine işaret 
etmek için henüz çok erken. Öte yandan nedenin öğretmenler, çalışanlar ve öğrenciler 

olmadığı açıktır. Sebep, giderek artan maddi açıkta yatıyor. Birkaç yıl içinde öğrenci 
sayısının gerilemesi ve böylece (hesabı verilebilir) öğrenim parasının da azalması, bu 
açığı daha ilerletti. Bu gerileme, FIOD (Mali İstihbarat ve Soruşturma Hizmetleri) 

tarafından, yöneticilerle ilgili ve dolayısıyla Stichting Europe Islamic University of 
Applied Sciences’la ilgili olarak, bağışçılar için, bağışlanan tutarları Hollanda’da 

ödenecek (gelir) vergisinden düşme olasılığını kötüye kullanmaya dair suç şüphesiyle 
ilgili olan bir soruşturmanın sonucu olduğu izlenimini veriyor. Yöneticilerin ilan edilmesi 
(20 Aralık 2016) ve tutuklanmasından itibaren çıkan ve (i) “üniversite” kelimesinin 

gayri meşru kullanımı, (ii) Lisans ve Lisans Üstü sertifikaların hukuka aykırı şekilde 
kullanımı ve verilmesi, (iii) öğrencilerden alınan öğrenim paralarına dair hesap verme 

ile ilgili olan soruşturmanın genişletilmesi ile ilgili olan propaganda ve haberlerden 
doğan şamatanın, , daha fazla olumsuz propagandaya neden olduğu ve Stichting 
Europe Islamic University of Applied Sciences’ın imajına daha fazla zarar verdiği 

görülüyor. Eğitim akreditasyonunun geri alınmasına dair tartışmanın ve dolayısıyla 
okulun yönetişimi ve finansal istikrarının tartışmanın da bir rolü var. Ayrıca yönetimin, 

okulun mali yükleri ve masraflarını gerilemekte olan gelirlerle uyumlu hale getirme 
sorumluluğuyla ilgilenip ilgilenmediği, ilgilendiyse bunu nasıl yaptığı da araştırma 

konusudur. 
  05.03.2019
  1 

 
İflas tasfiye memuru birçok noktayı araştırmaktadır. 

  05.06.2019 
  2 
 
İflas tasfiye memuru her türlü şeyi araştırıyor ve önümüzdeki rapor döneminde geçici 
bulguları yönetimle paylaşmayı bekliyor. 
  09.03.2020 

  5 

 
İflas tasfiye memuru aradan geçen zaman içinde hukuka uygunluk araştırmasını 
tamamladı ve iflas tasfiye memuru, bulgular nedeniyle, Okul’un eski yönetiminin 
görevlerini layığıyla yerine getirmediği, hukuka aykırı davrandığı ya da kötü bir yönetimin 

söz konusu olduğu ve bunun, Okul’un iflasının önemli bir nedeni olduğu kanaatine 
varmıştır (ayrıntılı bilgiyi bu iflas raporunun 7.5 numaralı başlığı altında bulabilirsiniz). 
  17.06.2020 

  6 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



2. Personel 

 
2.1 İflas sırasındaki sayı 
Personel  

26 
  05.03.2010 

  1 
 
Açıklama  

26 personelin 5’i yurt dışında ikamet etmektedir. Bunların ne ölçüde UWV’nin (İşçi 
Sigortaları İcra Kurumu) ücret garanti düzenlemesi için gerekli koşulları karşıladığı 

henüz belli değildir. 
  05.06.2019 
  2

 
Açıklama 

Hollanda’da yaşamayan çalışanlar, UWV’nin maaş garanti düzenlemesi için gerekli 
koşulları karşılamamaktadır. Bunlar da ülke dışındaki benzeri kuruluşlara 
gönderilecektir. 

 
2.2 İflastan önceki yıl sayı 

 
 

Personel  
26 
  05.03.2019 

  1 
 

2.3 İşten çıkarılma bildirimi 
 
 

Tarih Sayı Açıklama 

18.02.2019    21 İşten çıkarma bildirilmiştir. 

 
21.02.2019        5 Söz konusu olan yurt dışında ikamet eden ve iflas 

tasfiye memurunun daha önce haberdar olmadığı 
çalışanlardır. 

toplam              26  

2.4 Personel konusundaki çalışmalar 
Geçtiğimiz 25 Şubat’ta gerçekleşmiş olan personel UWV toplantısının düzenlenmesi, 
işten çıkarma, çeşitli temaslar. 

  05.03.2019 
  1 

 

3. Aktifler 
 
3.1 Gayri menkuller 

 
Gayri menkullerin açıklaması 
İflas tasfiye memurunun bildiği kadarıyla herhangi bir mülkiyet sahipliği bulunmuyor. 

  05.03.2019 
  1  



3.2 Gayri menkuller konusundaki çalışmalar 

Yok. 
  05.03.2019 

  1 
 
3.3 Şirket aktifleri 

 
Tanım Satış getirisi Müflisin mallarına 

katkısı 
Envantarizasyon vb. 18.532,55 €  
toplam 18.532,55 € 0,00 € 

 
Şirket aktifleri açıklaması 

Okulun eşyaları ve Türkçe ve Arapça kitapların çoğunun dökümü çıkarıldı ve 
değerlemesi yapıldı 
  05.03.2019 

  1 
 

İflas tasfiye memuru Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences’ın 
envanterinin dökümünü çıkarmış ve değerini belirlemiştir. Envanterin tasfiye değeri 

9.400 € olarak belirlendi. 
  05.06.2019 
  2

 
İki mezat satışın toplam brüt getirisi 18.532,55 €’dur. Bu tutardan, binanın 

boşaltılmasının giderleri (net), mezat ve depolama giderlerinin çıkarılması 
gerekmektedir. Malların mezatının toplam net getirisi 3.107,78 € olmuştur. 
  09.09.2019 

  3 
 

3.4 Hazinenin toprak imtiyazı 
Masa ve sandalyeler için olası olmasının dışında geçerli değil. 
  05.03.2019 

  1 
 

3.5 Şirket aktifleri ile ilgili işler 
Yok. 
  05.03.2019 

  1 
 

İflas tasfiye memuru şirket aktiflerini sorgu hakiminin iznini alarak bir müzayede ile 
sattı. Müzayede şu anda artık kapandı ve toplam önerilen net miktar (şimdilik) 9.441 
€’dur. 

  05.06.2019 
  2 

 
Tüm giderlerin düşülmesinden sonra mezatın net getirisi 3.107,98 € tutarındadır. 
  09.09.2019 

  3 
 

 
 
 

 
 



3.6 Stoklar/yapım aşamasındaki işler 

 
Stoklar/yapım aşamasındaki işler hakkında açıklama 

Kitaplar/kütüphane 
  05.03.2019 
  1 

 
3.7 Stoklar/yapım aşamasındaki işler hakkındaki çalışmalar 

Yok.  
  05.03.2019 
  1 

 
3.8 Diğer aktifler 

 
 

Açıklama Satış getirisi Gayri menkul katkısı 

 

ING bakiyesi 159.513,22 €  

toplam 159.513,22 € 0,00 € 

 

Diğer aktiflerin açıklaması 
ING, inceleme sonucu bulunan bakiyenin 25.000 €’sunu iflas hesabına yatırdı. 

  05.03.2019 
  1 

 
Vakfın iflas ettiği ilan edildikten sonra, iflas kararına karşı itirazda bulunmak için bir 
para toplama kampanyası başlattı. Bu kampanya sonucunda hesaba, toplam 1.473,75 

avro geldi. 
 

3.9 Diğer aktiflerle ilgili çalışmalar 
İflas tasfiye memuru önümüzdeki dönemde (özellikle) 700 öğrencinin aldıkları 
öğrenilme ilgili bir tür kopyanın ya da öğrenim raporunun kendisine verilmesine 

odaklanacak. 
  05.03.2019 

  1 
 
İflas tasfiye memuru, transkriptlerin ve eğitim raporlarının hazırlanması için İslami 

İlahiyat Fakültesini devreye soktu. Bu çerçevede geçtiğimiz dönemde öğrencilerin 
1.300’den fazla eğitim süreci değerlendirildi. Okul Teftiş Kurulu ile diyalog halinde 

yaklaşık 200 öğrenciye, öğrenim başarılarına dair bir transkript ve/veya eğitim raporu 
verildi. 
  05.06.2019 

  2 
 

Ayrıca, NVAO akreditasyonuna sahip Hollandaca IGV eğitiminden üç öğrenciye 
sertifika verildi. 
 

Transkript süreci tamamlandı. 
  09.12.2019 

  4



 

4. Borçlular 

 
4.1 Borçlular 

 
Açıklama Kapsam Getiri Gayri menkul katkısı 

Ödenmemiş ders paraları 2018/2019 600.608,00 €   

toplam 600.608,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Borçlulara dair açıklama 

Öğrenim paralarına dair borç toplamının 873.588 € olduğu ve bunun 272.980 €’sunun 
ödendiği anlaşılıyor. İflas tasfiye memuru, harici bir uzman yardımıyla, bu 

pozisyonların güncel olup olmadığını araştırıyor ve bunların sonuçlarını finansal 
araştırmasına dahil ediyor. Alacakların bir bölümü muhtemelen eski öğrenim 
yıllarından kaynaklanıyor. Alacaklar, okulun, 26 Şubat 2019’da öğrenimi durdurmakla 

neden olduğu, sorumluluğunu yerine getirmeme durumu göz önüne alınarak, tahsil 
edilemez olarak hesaplardan silinmiştir. 

  05.03.2019 
  1 
 

Henüz araştırılıyor.  
  05.06.2019 

  2 
 
4.2 Borçlular konusundaki çalışmalar 

 
 

5. Banka/Teminatlar 

 
5.1 Banka(n)(lar)ın alacakları 

 
İflas tasfiye memurunun şu anda bildiği kadarıyla başka finansal kurumların 
bankalarından bir alacak yoktur. 

  05.03.2019 
  1 

 
5.2 Leasing sözleşmeleri 
İflas tasfiye memurunun şu anda bildiği kadarıyla bir leasing sözleşmesi yoktur. 

  05.03.2019 
  1 

 
İflas tasfiye memuru Kyocera mfp (yazıcı) ile ilgili bir leasing sözleşmesi olduğunu 
görmektedir. Aylık kira bedeli 349,90 avroydu. Leasing sözleşmesi 17 Aralık 2018 

itibariyle kiraya veren tarafından feshedildi. 
  05.06.2019 

  2 
 
5.3 Teminatların tanımı 

Geçerli değil.  
  05.03.2019 

  1  



5.4 İmtiyazlı alacaklı pozisyonu 

Geçerli değil. 
  05.03.2019 

  1 
 
5.5 Mülkiyetin saklı tutulması kaydı 

Geçerli değil. 
  05.03.2019 

  1 
 
Sadece bir taraf, mülkiyet çekincesine dayanarak hak talebinde bulundu. Ancak 

mallara rastlanmadı. 
  05.06.2019 

  2 
 
5.6 Alıkoyma hakları 

Geçerli değil. 
  05.03.2019 

  1 
 

5.7 Reklam hakları 
Geçerli değil.  
  05.06.2019 

  1 
 

5.8 Gayri menkul katkıları 
 
Açıklama 

Geçerli değil. 
  05.03.2019 

  1 
 
5.9 Banka/teminatlar konusundaki çalışmalar 

Yok. 
  05.03.2019 

  1 
 
 

 
 

6. Şirketin devam ettirilmesi/yeniden açılması 

 
Şirketin devam ettirilmesi 

 
6.1 İşletme/teminatlar 
Geçerli değil.  

  05.03.2019 
  1 

 
6.2 Finansal raporlama 
Geçerli değil. 

  05.03.2019 
  1



6.3 Şirketi devam ettirme konusundaki çalışmalar 

Dersler 26 Şubat 2019 gününe sürdürüldü. Bunun arından okul kapatıldı. 
  05.03.2019 

  1 
 
Okulla ilişkisi olan taraflar, Bakanlık, Eğitim Teftiş Kurumu ve Kayyım arasındaki diyalog 

aracılığıyla, Hollandalı (ileri düzeydeki) Lisans Üstü öğrencilerine yönelik bir tür devam 
dersleri arzı üzerinde çalışılmaktadır. Kayyım, sorgu hakiminin onaylaması kaydıyla, bu 
inisiyatifi desteklemeye (ve bu amaçla örneğin Okul’un yetki ve akreditasyonları ve benzer 

unsurları devreye sokmaya) hazır bir pozisyon almıştır. Bu konuda, bunun için gerekli 
olduğunu öne sürdüğü koşullar şunlardır: (i) iş birliğinin geçici olması, (ii) ilgili tüm 
tarafların (ve organların) aynı çizgide olması, (iii) giderlerin ve işletme risklerinin tamamen 

maddi açıdan daha iyi durumda olan tarafça güvence altına alınması. 
  09.03.2020 

  5 

 
Sınırlı sayıda öğrenci, Akredite (yarı zamanlı) Hollandaca HBO Manevi Bakıcı Yüksek Lisans 

Eğitiminin ¾’ünden fazlasını başarıyla tamamlamıştır. Eğitim Teftiş Kurumu, Yüksek 
Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Yasasının koyduğu zorunluluk nedeniyle bu grup için bir 
çözüm elde etmeye çalıştı. Kuruma göre, yüksek lisans öğreniminin bitirilmesi, yalnızca 

Okulun -şu anda artık iptal edilmiş olan- bu grup öğrenciye derece verme yetkisi 
temelinde gerçekleştirilebilir. Derece verme yetkisi ortadan kalkmakla birlikte eski öğrenci 
popülasyonu için varlığını sürdürüyor. Ayrıca Okulun, daha özelde okula ait Kurum 

Yönetiminin, hizmetin devamı, yani süre dolmadan bir kesintinin olması durumunda, 
neredeyse tamamlanmış eğitimleri tamamlama konusunda yasal bir yükümlülükleri vardır. 
İflas tasfiye memuru, müflisin malları açısından parasal bir maliyeti olmaksızın, hizmetin 

devamına bir şans tanımaya hazırdır ve iflas tasfiye memuru, üçüncü tarafların 
taleplerinden muaf kılınmıştır. Bu teyit verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanına danışıldı ve 
kendisi projenin içeriğini destekliyor. Kurum yönetiminin, bu taraftan gelecek bir finansal 

katı yönündeki isteği yerine getirilemedi. Devam hizmeti böylece başlatılabilecek olup, 
hizmete İslami İlahiyat Fakültesi tarafından daha fazla şekil verilecektir. 
  17.06.2020 

  6 

 
Şirketin yeniden açılması 

 
6.4 Tanım 

İflas tasfiye memuru ilk denetiminde, defterlerden ve sınırlı envanterden haberdar 
oldu. Dereceleri ve akreditasyonu verme yetkisi, öğrenim arzının bir bölümü için bir 

çözüm olarak belli ölçüde bir değer olabilir. 
  05.03.2019
  1 

 
İflas tasfiye memuru, müflisin verileri ve ilişki dosyalarını devralmakla ilgilenen bir 

taraf tanıyor. 
  05.06.2019 
  2 

 
6.5 Hesap verme 

Geçerli değil. 
  05.03.2019 
  1 

 
6.6 Getiri 

 
Açıklama 



Geçerli değil. 

  05.03.2019 
  1 

 
6.7 Gayri menkul katkısı 
Geçerli değil. 

  05.03.2019 
  1 

 
 
6.8 Şirketin yeniden açılması konusundaki çalışmalar 

İflas tasfiye memuru, ilgili taraflardan, ilgi işaretleri ve ayrıca konuyla ilgili olarak 
öğrenim teftiş kurulu ile görüştü. Öğrenim arzının büyük bölümünün, kontrolsüz 

olduğundan ve önemli ölçüde ülke dışında olduğundan dolayı, yetkili bir okul 
tarafından sürdürülemeyeceği açıktır. Durum, akredite Manevi Bakıcı lisans üstü 
eğitimi için farklı olabilir. 

  05.03.2019 
  

İlgilenen tarafla iletişim. 
  05.06.2019 

  2 
 
 

7. Hukuka uygunluk 
 

7.1 Muhasebe tutma yükümlülüğü 
İflas tasfiye memurunun isteği üzerine Stichting Europe Islamic University of Applied 

Sciences’ın kayıtları incelendi ve dijital bir kopyası alındı. İflas tasfiye memuru birçok 
noktayı araştırmaktadır. 
  05.03.2019 

  1 
 

Yapılan ilk analizden, mali idarenin (muhasebe) zayıf ve büyük oranda eksik olduğu 
anlaşıldı. Finansal sorumlulukların yerine getirilmemesinin sonucu olarak duruma dair 
bir anlayış, öz mal varlığına dair bir anlayış ve ardışık yıllar içinde bunlar arasında bir 

bağ eksiktir. 
 

Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences’ın verdiği görüntünün, ikinci 
bakışta, ilk analizde göründüğünden bakıştaki görünenden daha zayıf olduğu anlaşıldı: 
Mali idare (muhasebe) büyük oranda eksikti; vakfın kağıda dökülmüş neredeyse hiç 

sözleşmesi ve/veya yükümlülüğü yoktu ve maaş ve öğrenci kayıtları ciddi ölçüde 
beklenenin altındaydı. 

  05.06.2019 
  2 

 
İflas tasfiye memuru, harici bir danışman yardımıyla, okulun ING’de tuttuğu banka 
hesabını inceledi ve bu sayede 2013-2019 arasındaki (banka) gelir ve giderleri anlaşılır 

hale geldi. Şu an için bundan sonuçlar çıkarmak için henüz erken; ancak 2017’deb itibaren 
önemli derecede daha az nakit çekimi yapıldı ve daha fazla para yatırıldı. İflas tasfiye 
memuru, rastlanan dijital ve fiziksel muhasebe kayıtları inceleyecek ve bunların, okulun 

muhasebe yükümlülüklerindeki koşullara uygun olup olmadığını kontrol edecektir.  
  09.12.2019 
  4 

 
Kayyım, geçtiğimiz rapor döneminde başka şeylerin yanı sıra Okul’un muhasebe tutma 



yükümlülüğünü araştırdı. Bu araştırma henüz tamamlanmadı; şimdiden temkinli de olsa, 

Okul yönetiminin, Medeni Kanun madde 2:10 ve 16’da belirtilen muhasebe ve finans 
alanlarındaki yasal ve ana sözleşmeden doğan hesap verme yükümlülüklerini yerine 
getirmediği sonucu çıkarılabilir. Ayrıca bakınız: 1.5. 

  
İflas tasfiye memuru hukuka uygunluk araştırması temelinde, Okulun mal varlığı durumu 

konusunda bu türden kayıtlardan her an hak ve yükümlülükler çıkarılabileceği (Medeni 
Kanun, madde 3:15i ile Medeni Kanun, madde 2:10 paragraf 1) ve Okulun muhasebe 
kayıtlarının borçlu ve alacaklıların pozisyonları hakkında hızla bilgi edinilebilecek durumda 

olmadığı ve bu pozisyonların ve tasfiyelerin durumunun Okulun mal varlığı pozisyonu 
hakkında makul ölçüde bilgi veremeyeceği sonucunu çıkarabilir. Yönetim ayrıca, defterleri, 
evrakları ve diğer veri taşıyıcıları yedi yıl boyunca saklama yükümlülüğünü de yerine 

getirmemiş, zira ilgili verilerin kaydı hiçbir zaman tutulmamıştır. 2013 ile 2019 arasında 
yok denebilecek kadar az muhasebe kaydına rastlanmıştır. 
  17.06.2020 

  6 

 
7.2 Yıllık hesap deposu 

2015: İbraz edilmedi 
2016: İbraz edilmedi 

2017: İbraz edilmedi 
  05.03.2019 
  1 

 
7.3 Muhasebeci onay beyanı 

Geçerli değil. 
  05.03.2109 
  1 

 
7.4 Hisselerin ödeme yükümlülüğü 

Geçerli değil. 
  05.03.2019 
  1 

 
7.5 Kötü yönetim 

 
Açıklama 
İflas tasfiye memuru birçok noktayı araştırmaktadır. Şu anda, Savcılık bir ceza davası 

açarsa, okulun bir dava tarafı olarak gündeme geleceğinin mantık icabı olduğu 
görülüyor. 

  05.03.2019 
  1 
 

Açıklama 
FIOD, 2016 sonlarında Stichting Europe Islamic University of Applied Sciences 

hakkında bir soruşturma başlattı. Savcılık iflas tasfiye memurunun anladığı kadarıyla 
son suçların tutanağı tamamlanmış ve savcıya devredilmişti. Kovuşturmaya geçilip 

geçilmeyeceği konusundaki kararı savcının vermesi gerekiyor. 
  09.09.2019 
  3 

 
 

 
 
 

 



Evet 

 
Açıklama 
İflas tasfiye memuru aradan geçen zaman içinde hukuka uygunluk araştırmasını 

tamamlamış ve iflas tasfiye memuru, bulgular nedeniyle, Okul’un eski yönetiminin 
görevlerini layığıyla yerine getirmediği, hukuka aykırı davrandığı ya da açıkça kötü bir 
yönetimin söz konusu olduğu ve bunun, Okul’un iflasının önemli bir nedeni olduğu 

kanaatine varmıştır (ayrıntılı bilgiyi bu iflas raporunun 7.5 numaralı başlığı altında 
bulabilirsiniz). İflas tasfiye memuru, bu araştırma ve sonuçları ile ilgili olarak, dört (4) 
(eski) yöneticiyi, müflisin mallarındaki açıktan sorumlu tutmuştur. Kısaca özetlersek, bu 

kişiler aşağıdaki suçlamalarla/suçlamalardan biriyle karşı karşıyadır: (i) üçüncü şahıslardan 
hibeler şeklinde alınan bağışlarla ve kesilen makbuzların miktarı konusunda şüpheli bir 

şekilde  hileli davranışlarda bulunmak, (ii) Okulun idari ve finansal sürekliliğini güvence 
altına almamak, (iii) akredite İslami Manevi Bakım HBO yüksek lisans öğrenimini tehlikeye 
sokmak, (iv) yurt dışındaki yerleşimlerdeki öğrencilerden ders paralarını nakit olarak tahsil 

etmek ve bu paraları Okula transfer etmemek, (v) Meşru bir sebep olmaksızın Okul’un 
yöneticilerinden birinin yöneticisi olduğu (çifte görev) Stichting Vrije Academia’nın destek 
fonunun kullanımına para tutarları sunmak gibi çelişkili kararlar almak; (vi) İşçi sigortaları 

için az maaş vergisi ödemek ya da hiç ödememek ve bir devam vergisi ve yüksek bir par 
cezası ödeme riski yaşamak, (vii) kilit personeli Okula girme izninden mahrum bırakmak 
ve/veya (viii) yasal ve tüzel muhasebe tutma yükümlülüğünü yerine getirmeme ve 

böylece Okul yönetiminin sağlam bir (finansal) politika uygulayamaması ve yönetim ve 
politikalara dair doğru kararlar almanın ve istenen yönlendirmeyi vermenin ve/veya Okul 
üzerinde etkisi olan (harici) koşullara karşı zamanında müdahale etmenin olanaksız hale 

gelmesi. 
  17-06-2020 
  6



Açıklama 

İflas tasfiye memuru FIOD’dan (Mali İstihbarat ve Soruşturma Dairesi) savcının 
soruşturmayı işleme almış olduğunu öğrendi. 

  09.12.2019 
  4 
 
Açıklama 
Kayyım, iflastan önceki yıllarda kötü bir yönetimin söz konusu olup olmadığını ve cevap 

evetse, bu kötü yönetimin iflasın önemli bir nedeni olup olmadığını veya makul bir şekilde 
hareket eden ve yetkin bir yöneticinin aynı durumda, aynı şekilde hareket edip 
etmeyeceğini veya bazı hareketlerden vazgeçip vazgeçmeyeceğini araştırıyor. Bu 

araştırma henüz tamamlanmadı. Ayrıca bakınız: 1.5. 
  09.03.2020 
  5 

 
7.6 Alacaklılara karşı hileli edim 
 

Açıklama 
İflas tasfiye memuru birçok noktayı araştırmaktadır. 

  05.03.2019 
  1 
 
Henüz araştırılıyor 
Açıklama 

Kayyım, önümüzdeki rapor döneminde hukuka uygunluk araştırmasını tamamlamayı 
ummaktadır. 
  09.03.2020 

  5 

 
Hayır 

 
Açıklama 
İflas Tasfiye Memurunun edindiği izlenime göre, iflastan önceki dönemde alacaklılara karşı 

hileli edim söz konusu değildir. 
  17.06.2020 
  6 

 
7.7 Hukuka uygunlukla ilgili açıklama 
 

7.8 Hukukla uygunluk konusundaki çalışmalar 
Defterlerin ve belgelerin incelenmesi ve yönetimle temas.  

  05.03.2019 
  1 

 
İflas tasfiye memuru bir sonraki rapor döneminde okulun defter ve belgelerini  
incelemeye odaklanacaktır. 

  09.12.2019 
  4 

 
İflas Tasfiye Memuru geçtiğimiz rapor döneminde, hukuka uygunluk araştırmasının 
tamamlanmasına ve dört (4) (eski) yöneticinin sorumlu tutulmasına yoğunlaşmıştır. İflas 

tasfiye memuru, dışarıdan tutulan bir iflas tasfiye destek görevlisiyle sıkı temas halindedir. 
  17.06.2020 
  6 

 
 



 

8. Alacaklılar 

 
8.1 Tasfiye edilen şirketten talepler 

 
76.798,24 € 
  09.12.2019 

  4 
 

Açıklama 

UWV (İşçi Sigortaları İcra Dairesi)   tasfiye edilen kurumdan  76.798,24 € tutarında bir 
alacak isteminde bulundu. 

 
 
 

8.2 Vergi makamlarının tercihli alacağı 
63.737,00 €  

  05.03.2019 
  1 
 

77.546,00 € 
  05.06.2019 

  2 
 
8.3 UWV’nin tercihli alacakları 

190.272,93 € 
  09.12.2019 

  4 
 
8.4 Diğer tercihli alacaklılar 

157.192,31 € 
 

Açıklama 
Altı (eski) çalışan Medeni Kanunun 3. kitabının 228. maddesinin e bendi uyarınca bir 
tercihli alacak talebinde bulunmuşlardır. 

165.253,81 € 
  09.09.2019 

  3 
 

Açıklama 
Yedi (eski) çalışan Medeni Kanunun 3:288 maddesi e fıkrası uyarınca tercihli alacak 
talebinde bulunmuştur. 

 
8.5 Rakip alacaklıların sayısı 

8 
  05.03.2019 
  1  

16 
  05.06.2019 

  2 
18 
  09.09.2019 

  3 
20 

  09.03.2020 



  5 

 
8.6 Rakip alacaklıların tutarı 

49.323,39 €  
  05.03.2019 
  1 

75.729,46 € 
  05.06.2019 

  2  
86.248,80 € 
  09.09.2019 

  3 
195.710,38 € 

  09.03.2020 
  5 



8.7 Tasfiyenin beklenen şekli 

Mevcut süre ve iflasın durumu göz önüne alındığında, iflas tasfiye memuru bu konuda 
henüz bir hüküm verememektedir. 

  05.06.2019 
  2 
 
Halihazırdaki beklenti, müflisin borçlarının bir kısmının ödenmesinden sonra, diğer 
alacaklılara ödeme yapılamayacak olmasıdır. 

  17-06-2020 
  6 

 

8.8 Alacaklılar konusundaki çalışmalar 
Borç yükü envanterinin çıkarılması 
  05.03.2019 

  1 
 

Borç yükünün dökümünün tekrar çıkarılması. 
  05.06.2019 
  2 

 
 

 

9. Davalar 
 
9.1 Karşı tarafların adı 

Geçerli değil (konuyla ilgili olarak bakınız: Paragraf 1.2). 
  05.03.2019 
  1  

 
İflas tasfiye memuru aleyhine dava açan eski öğrenciler H. Uçaran, Y. Kaya ve N. 

Koycu’dur. 
  09.12.2019 
  4 

 
9.2 Davaların niteliği 

Geçerli değil.  
  05.03.2019 
  1 

 
Üç eski öğrenci iflas tasfiye memurunu, 13 Kasım 2019, Çarşamba günü Rotterdam 

Mahkemesinin ihtiyati tedbir dairesinde yapılacak duruşmada hakim karşısına çıkmak 
üzere celp etti. Öğrenciler özetle şu istemlerde bulunuyordu: 
• birincil istem: Hollandaca/Felemenkçe İslami Manevi Bakım eğitimini görüp başarıyla 

tamamladıklarını gösteren bir sertifikanın verilmesi; 
• ikincil istem: öğrenim parasının geri ödenmesi. 
  09.12.2019 

  4 
 
9.3 Davaların durumu 

Geçerli değil. 
  05.03.2019 

  1 
 

İhtiyati tedbir mahkemesi 27 Kasım 2019’da, ihtiyati tedbir davasında karar verdi ve 
davacıların istemlerini reddetti. 



  09.12.2019 

  4  
 

 
 
 

9.4 Davalar konusundaki çalışmalar 
Yok. 

  05.03.2019 
  1 
 
İflas Tasfiye Memuru Stichting Islamitisch Seminarium (“SIS”; İslami İalhiyat Fakültesi) ile 
birlikte inceledi. SIS, iflas tasfiye memurunun talimatı üzerine, okulun öğrenim sürecine 

ilişkin devam işlemlerinin bir kısmını işleme aldı. Bu talimat, 1.300’ü aşkın öğrencinin 
öğrenim süreçlerinin değerlendirilmesi, yaklaşık 200 transkriptin ve öğrenim raporlarının 
düzenlenmesi ve -üç vakada- NVAO (Hollanda-Flaman Akreditasyon Kurumu) 

akreditasyonuna sahip bir Hollandaca/Felemenkçe İslami Manevi Bakım (IGV) gecikmiş 
diplomalarının verilmesi istemlerinden oluşuyordu.  
İflas tasfiye memuru ihtiyati tedbir duruşmasından önce, ihtiyati tedbir celpnamesinde 

belirtilen şekliyle istemlere cevap verdiği bir sonuç yazısı hazırladı. İflas tasfiye 
memurunun aynı büroyu paylaştığı bir arkadaşı, davada kendisinin avukatlığını yaptı. 
  09.12.2019 

  4 
 
13 Kasım 2019’da bir ihtiyati tedbir duruşması gerçekleşti. Bu davada üç (eski) öğrenci, 

kayyım aleyhine birkaç dava açtı; bunlar arasında birincil olarak, öğrencilerin lisans üstü 
İslami Manevi Bakım eğitimine devam edip iyi sonuçla tamamladığını gösteren bir 
sertifikanın verilmesi istemi, ikincil olarak da eğitim harç ücretinin ve ders malzemelerinin 

parasının geri ödenmesi isteminde bulundu. İhtiyati tedbir mahkemesi, öğrencilerin 
istemlerini tüm bölümlerini içerecek şekilde reddetti. İhtiyati tedbirler hakimi 
değerlendirmesine, öğrencilerin, sertifika vermeyi reddetmenin özensiz bir davranış 

olduğunun yeterince ikna edici bir şekilde kanıtlanmadığını dahil etmiştir. Öğrenciler 
ayrıca, ihtiyati tedbir mahkemesinin kanaatine göre, celpnamelerinde, hukuka aykırı 
hareket için geçerli olan şartlara değinilmemiştir. Üstelik sertifikaların verilmesi, iflas 

masasındaki mallara ilişkin hak ve yükümlülükleri konu alan bir yasal hak talebi olarak 
geçerli değildi ve sertifikaların verilmesi, iflas masasındaki malların bir feri hakkı ile ilgili 
olan ayni bir zarar tazminatı için bir avans talebi olarak da görülemez. Konunun iflas 

malları ile ilişkisi olmadığından, öğrenciler birincil olarak sundukları verilme talebini 
kayyıma değil, Okul’un kendisine yöneltmeliydiler. Ayrıca kayyımın, yasa ve tüzükler 

uyarınca sertifika vermeye yetkisi de yoktur. Son olarak, öğrenciler, acil çıkarlarını 
yeterince somut bir şekilde ortaya koymadıkları görüşüne varılmıştır. İhtiyati tedbir 
mahkemesi, ikincil taleple ilgili olarak, bunun, doğrulanması için kayyıma sunulması 

gerektiği görüşüne vardı ve ayrıca, para alacağı inandırıcı bir şekilde kanıtlanmadığından 
ve acil çıkar detaylandırılıp gerekçelendirilmediğinden dolayı, ihtiyati tedbir davasında, 
para alacağının koşulları da yerine getirilmemiştir. 

  09.03.2020 
  5 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



10. Diğer 
 
10.1 Eylem planı 

İflas tasfiye memuru, önümüzdeki rapor dönemini, bir yeniden faaliyete geçmeyi 
gerçekleştirmeye çalışmak, nedenlere ve hukuka uygunluğa dair araştırmayı 

sürdürmek ve borçlulardan ne oranda borçların tahsil edilebileceğini araştırmak ve 
borç yükünün daha iyi bir envanterini çıkarmak için kullanacak. 

  05.03.2019 
  1 
 

İflas tasfiye memuru, önümüzdeki rapor dönemini, nedenlere ve hukuka uygunluğa 
dair araştırmayı sürdürmek ve borçlulardan ne oranda borçların tahsil edilebileceğini 

araştırmak ve borç yükünün daha iyi bir envanterini çıkarmak için kullanacaktır. 
  05.06.2019 
  2 

 
Bakınız: Rapor 2 

  09.09.2019 
  3 
 

İflas tasfiye memuru, önümüzdeki rapor dönemini, nedenlere ve hukuka uygunluğa 
dair araştırmayı sürdürmek için kullanacaktır. 

  09.12.2019 
  4 
 
Kayyım, önümüzdeki rapor döneminde, nedenlerin ve hukuka uygunluğun araştırılmasına 
odaklanacaktır. 
  09.03.2020 

  5 
 

İflas tasfiye memuru, önümüzdeki dönemde, Stichting Europe Islamic University of 
Applied Sciences’ın (eski) yöneticilerinin davranışları konusundaki soruşturmada, ceza 
davasına bir mağdur taraf dahil edilip edilemeyeceği konusunda davaya bakan savcı ile 

temasa geçecektir. 
  17-06-2020 
  6 

 
10.2 İflasın tasfiye süresi 
İflas tasfiye memuru şimdilik, tasfiyenin süresi konusunda bir şey söyleyemiyor. 

  05.03.2019 
  1 

 
10.3 Bir sonraki raporun verilme tarihi 
17-9-2020  

  17-06-2020 
  6 
 

10.4 Diğer çalışmalar 
Yok.  

  05.03.2019 
  1 
 

 

Ekler 
Ekler 


