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2012, een bijzonder jaar…
2012 is een bijzonder jaar. Nederland en Turkije vieren namelijk de 400 jaar bestaande diplomatieke betrekkingen door in beide landen
diverse festiviteiten te organiseren. Persoonlijk kijk ik daar erg naar uit. Bij mijn benoeming als Honorair Consul-Generaal van Turkije in
Nederland in 2009 heb ik aangegeven de Nederlandse en Turkse zakelijke contacten en culturen met elkaar te willen verbinden. Sindsdien
hebben al vele mooie en inspirerende uitwisselingen en ontmoetingen plaatsgevonden. De 400 jaar betrekkingen geven een extra dimensie
aan ons werk en onze ambitie. Het Honorair Consulaat- Generaal adviseert partijen die activiteiten voor dit jubileum organiseren. Daarnaast
houden wij u dit jaar via deze nieuwsbrief op de hoogte van de festiviteiten in Nederland en in Turkije door de nieuwe rubriek: Viering
2012: Turkije en Nederland.

Laten we er gezamenlijk een fantastisch en inspirerend jaar van maken!

Hartelijke groet,
Joost Peters
Honorair Consul-Generaal van Turkije, Leiden

Viering 2012: Turkije en Nederland
In 2012 staan Turkije en Nederland stil bij 400 jaar onderlinge diplomatieke
betrekkingen. Stichting Internationale Culturele Activiteiten (SICA) en het Turkije
Instituut coördineren in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken het
programma van Turkije-Nederland 2012. Het digitale platform Cultural Exchange TRNL ondersteunt de uitwisseling. Het HCG Turkije speelt een bemiddelende rol tussen
partijen die activiteiten (willen) organiseren in het kader van 2012. Klik hier voor meer
informatie >
Kabinet hecht grote waarde aan de viering 400 jaar diplomatieke betrekkingen
tussen Nederland en Turkije
De viering bestendigt de zeer diverse betrekkingen tussen beide landen en versterkt de
democratische hervormingen in Turkije,” aldus Minister Rosenthal in antwoord op
Kamervragen van de PVV. Rozenthal omschrijft Turkije als een belangrijke
handelspartner, een NAVO-bondgenoot en een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie.
Ook wijst hij op de intensieve maatschappelijke betrekkingen, mede door de 380.000

Nederlanders van Turkse afkomst. Als laatste noemt hij de belangrijke rol van Turkije in
de transitie die zich op dit moment in een aantal Arabische landen voltrekt. Lees verder
>
NIHA: Het jubileumjaar 2012 is begonnen!
Op 10 januari bezochten vertegenwoordigers van de Ministeries van Buitenlandse Zaken
en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het Nederlands Instituut voor Hoger
Onderwijs in Ankara (NIHA) voor een werklunch. Tijdens de lunch presenteerde Jak den
Exter,
directeur
van
NIHA,
de
plannen
voor
2012
en
werden
samenwerkingsmogelijkheden besproken. NIHA, de Ambassade en het Ministerie van
Buitenlandse Zaken en EL&I willen in 2012 nauw samenwerken. Lees verder>
27 januari - 6 April: IstanbulEindhoven SaltVanAbbe tentoonstelling in Salt
Beyo•lu
Van 27 januari tot en met 6 april 2012 worden Nederlandse hedendaagse kunstwerken
tentoongesteld in de SALT Galery in Beyo•lu, Istanbul. Werken van Atelier van Lieshout,
Pierre Huyghe, Yael Bartana, De Rijke & De Rooij en Mike Kelley maken o.a. deel uit van
de tentoonstelling. De tentoonstelling omvat een verscheidenheid aan kunstwerken van
na 1989 en is gerealiseerd in samenwerking met SALT in Turkije en het Van
Abbemuseum in Eindhoven. Het Nederlandse Consulaat-Generaal in Istanbul ondersteunt
de tentoonstelling. Lees verder (Engelstalig) >
Rijksmuseum voor het eerst met Rembrandt en Vermeer in Turkije
Voor het eerst presenteert het Rijksmuseum een tentoonstelling in Turkije over de
Nederlandse Gouden Eeuw waaronder vijf schilderijen van Rembrandt en Vermeers
Liefdesbrief. Ruim 100 meesterwerken uit het Rijksmuseum zijn van 21 februari t/m 10
juni 2012 te zien in het Sakip Sabanci Museum in Istanbul. De tentoonstelling maakt
deel uit van de festiviteiten rond 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Turkije en
Nederland. Lees verder >

Celebrating Partnership in het Jan van der Togt Museum
Museum Jan van der Togt in Amstelveen schenkt bijzondere aandacht aan de viering van
de 400 jaar diplomatieke betrekkingen. Van 28 maart tot en met 6 mei is er aandacht
voor Turkije. De Nederlandse couturier Sheila de Vries neemt u mee op reis om te laten zien hoe
haar collectie Bosporus Nights tot stand kwam. Dit gebeurt door de presentatie van onder meer
kledingstukken en foto’s. Daarnaast is de interactieve tentoonstelling Becoming Istanbul,

afkomstig van de SALT Galerie in Istanbul, te bezichtigen. Achmea heeft met haar
Turkse partner Garanti deze samenwerking met het museum geïnitieerd. Achmea en
Garanti staan in 2012 stil bij de Viering 2012 en schenken daarbij speciale aandacht aan
hun partnerschap met het thema Celebrating Partnership. Op 28 maart is de opening van
de tentoonstelling. Dan wordt ook een Student Challange van Achmea en Garanti
gelanceerd. Dit is een competitie waarbij Nederlandse en Turkse studenten uitgedaagd
worden om mee te denken over een maatschappelijk onderwerp. Op onze website
verschijnt binnenkort meer informatie over deze activiteiten.
< naar boven

Handelsbevordering en bemiddeling
Uitreiking Turkey Trade Award
Op 22 maart 2012 organiseert NETUBA (Netherlands Turkey Business Association) voor
de zesde keer de uitreiking van de Turkey Trade Award in de Burgerzaal van het
Stadhuis Rotterdam. Op deze netwerkbijeenkomst zullen een aantal Nederlandse en
Turkse prominente gasten en gastsprekers aanwezig zijn. Lees verder >

Turkse delegatie ziekenhuis directeuren bezoekt Nederland
Op 1 december bezocht een Turkse delegatie van ziekenhuis directeuren op uitnodiging
van
PricewaterhouseCoopers (PWC) Nederland. Doel was om de directeuren te
introduceren in de Nederlandse gezondheidszorg. PWC en het Honorair ConsulaatGeneraal van Turkije stelden een interessant programma samen voor hun gasten. Lees
verder >

International Fashion Fair Istanbul
Als één van de belangrijkste spelers in de kleding-en textielindustrie, verwelkomt Turkije
de mode-industrie tijdens de 4e editie van CPI (‘Collection Première Istanbul’), van 9 tot
en met 11 februari 2012, in het CNR Expo Center in Istanbul. Istanbul verwelkomt twee
grote mode events in februari: Collection Première Istanbul en de Istanbul Fashion week.
Lees verder >
< naar boven

Steden
Turkse Ondernemersvereniging TOVA in Amersfoort opgericht
Drie Turkse ondernemers ondertekenden woensdag 14 december 2011 de notariële
oprichtingsakte van de Turkse ondernemingsvereniging Amersfoort (TOVA). TOVA heeft
drie hoofddoelen: jonge ondernemers stimuleren om te investeren in Amersfoort,
educatieve leer- werkplekken creëren voor MBO studenten en bijdragen aan de culturele
levendigheid van de stad. Lees verder >
< naar boven

Culturele brugfunctie
Nieuwe expositie in het HCG Turkije
Vanaf januari zijn er werken van de Nijmeegse schilder Wim van Woerkom (1905-1998)
met het thema ‘Reisimpressies Turkije’ in het HCG Turkije te bezichtigen. Tussen 1950
en 1980 maakte Van Woerkom enkele reizen naar Turkije en raakte door het land
geïnspireerd. Van Woerkom maakte diverse inkttekeningen, etsen en schilderijen van
Turkije en in het bijzonder Istanbul. De expositie is t/m 20 april te bezichtigen in het
kantoor van het HCG Turkije en wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Kohesie
voor Kunstbehoud. Klik hier voor de openingstijden.
Het HCG Turkije organiseert op vrijdag 24 februari een workshop schilderen door schilder
Diederik Grootjans. Diederik Grootjans schilderde, net als Van Woerkom, stadsgezichten
van Turkije. Maar dan 40 jaar later. Houd de activiteitenkalender op onze website in de
gaten voor de details en om je in te schrijven. Nu alvast inschrijven? Stuur ons dan een
e-mailbericht via info@hcgturkije.nl.
< naar boven

Studenten
Nieuwe stageplaatsen Turkije en Nederland
Het nieuwe jaar is weer begonnen en ook in 2012 bemiddelt het HCG Turkije voor
stageplaatsen in Nederland en in Turkije voor studenten. Dit geldt voor zowel
economische/commerciële stages en afstudeeropdrachten in Nederland en Turkije als
voor medische stages en coschappen in Turkse ziekenhuizen. Wil jij ook zo’n leuke stage
doen in Nederland of in Turkije? Neem dan contact op via een e-mail naar
Livia.lablans@hcgturkije.nl.
< naar boven

Turks.nieuws
Nieuwe visumregels voor toeristen in Turkije
Vanaf 1 februari 2012 is het verblijf in Turkije voor toeristische redenen aan strengere
regels gebonden. Dit is op 17 januari officieel bevestigd door de Turkse ambassade in
Den Haag. Nederlanders moeten nog steeds voor een toeristisch verblijf bij binnenkomst
in Turkije een visum aanschaffen en dit visum is ook nog steeds maximaal 90 dagen
geldig. Echter mag je nu als Nederlandse toerist maar 90 dagen per 180 dagen in Turkije
verblijven. Lees verder >
Productie vervoersmiddelen in Turkije stijgt met 9 procent
De productie van vervoersmiddelen in Turkije is in 2011 met 9 procent gestegen in
vergelijking met voorgaand jaar. In totaal rolden er in 2011 maar liefst 1 miljoen en 189
duizend vervoersmiddelen van de lopende band af. Lees verder >

Turkije is een toeristisch succesverhaal
Het aantal toeristen dat Turkije bezocht in 2011 is met 9 procent gestegen ten opzichte
van 2010. In absolute getallen zijn dat jaarlijks 30 miljoen bezoekers. Dat meldt
secretaris-generaal Taleb Rifai van de World Tourism Organisation (UNWTO)”. Rifai:
“Turkije is een toeristisch succesverhaal." Lees verder >
Overheidssteun agrarische sector blijft nodig ondanks stijging 5 procent
In de periode januari tot september 2011 steeg de totale Turkse agrarische sector met
5,3 procent. Desondanks heeft de sector nog steeds steun nodig van de overheid. “Door
de stijging van kunstmest en diesel brandstofprijzen, zijn de productiekosten voor veel
Turkse boeren onbetaalbaar” verklaart Bayraktar, hoofd van de Kamer van landbouw van
Turkije. “Zij kunnen daardoor niet meer concurreren met het buitenland.” Lees verder
>
Serdar Gözübüyük jongste Nederlandse scheidsrechter op de lijst van
internationale arbiters
Sedar Gözübüyük (26) is vorige maand door de Wereldvoetbalbond FIFA op de lijst van
internationale arbiters geplaatst. Hij is daarmee de jongste Nederlandse internationale
scheidsrechter ooit. Serdar debuteerde op 10 maart 2008, op 22 jarige leeftijd, als
jongste scheidsrechter in de geschiedenis bij het betaalde voetbal in de wedstrijd tussen
AGOVV en FC Dordrecht. Afgelopen zomer promoveerde hij naar de eredivisie. Lees
verder >
< naar boven

Bent of kent u iemand die deze tweemaandelijkse nieuwsbrief ook wilt ontvangen? Meldt u dan aan via de website
of stuur een e-mail naar info@hcgturkije.nl. Heeft u nog nieuws of informatie om in de nieuwsbrief op te nemen of
heeft u suggesties ter verbetering van de nieuwsbrief? Dan ontvangen wij daar ook graag een e-mail over via het
bovenstaande e-mailadres.

