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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. Op de website
www.nltr400.nl kunt u meer informatie en het programma voor de activiteiten in
2012 vinden. Het HCG Turkije speelt een bemiddelende rol tussen partijen die
activiteiten (willen) organiseren in het kader van 2012. Klik hier voor meer
informatie >

Turkse feestweek in Alkmaar
Filmtheater Provadja in Alkmaar heeft van 24 t/m 30 mei een speciaal programma
samengesteld om de 400 jaar bestaande diplomatie betrekkingen tussen
Nederland en Turkije te vieren. Zo staan vijf bijzondere Turkse films, een gratis
feestavond met spetterende dansvoorstellingen en swingende muziek van Turkse
bodem deze dagen op het programma. Kortom voor elk wat wils. Lees verder >

Staatsbezoek President Gül
Op uitnodiging van Hare Majesteit Koningin Beatrix bracht de Turkse president Gül
samen met zijn echtgenote van 17 t/m 19 april een staatsbezoek aan Nederland.
De president bezocht de steden Amsterdam en Den Haag en hij opende officieel de
Floriade in Limburg. Als dank voor de uitnodiging van Koningin Beatrix
organiseerde president Gül een concert van het Turks Jeugd Filharmonisch Orkest
in het Tropeninstituut te Amsterdam. Honorair Consul-Generaal van Turkije Joost
Peters was hier ook bij aanwezig. Koningin Beatrix brengt in juni een tegenbezoek
aan Turkije. De staatsbezoeken staan in het teken van de viering van de 400 jaar
diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije.
Holland Turkey Business Forum: 400 jaar diplomatieke relaties
PwC, ING, Agentschap NL and Fenedex en hun partners organiseerden op 17 april
een Business Forum over de 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland
en Turkije. Het seminar vond plaats in de Passenger Terminal in Amsterdam en
werd georganiseerd ter ere van het bezoek van President Gül aan Nederland van
17 t/m 19 april. Lees verder >

< naar boven

Handelsbevordering en bemiddeling
Verhagen met handelsmissie naar Turkije
Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken vertrok afgelopen woensdag 23
mei voor een handelsmissie naar Turkije. Aan de missie nemen zo'n 60
Nederlandse bedrijven uit de creatieve industrie en de defensiesector deel. De
missie blijft tot en met vandaag, vrijdag 25 mei, in Istanbul. Lees verder >
Turkse economie groeide in 2011 met 8,5 procent
Turkije heeft relatief weinig last van de economische crisis. Met 8,5 procent groei
in 2011 heeft Turkije, na China, de snelst groeiende economie ter wereld. Hoewel
de uitvoer is gedaald, staat de financiële sector nog stevig overeind. Daardoor is
de kredietwaardigheid van Turkije de afgelopen jaren gestegen, in tegenstelling tot
die van de meeste Europese landen. Lees verder >
Top 25 Innovatieve Turks-Nederlandse ondernemers
Taskan Consultancy organiseert samen met het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie en Syntens Innovatiecentrum de verkiezing 'Top 25
Innovatieve Turks-Nederlandse ondernemers'. De verkiezing draagt bij aan het
besef van het belang van innovatie voor ondernemerschap en maakt de aanwezige
innovatieve initiatieven binnen de Turks-Nederlandse ondernemerswereld
zichtbaar. De beste 25 bedrijven worden in een speciaal boekje gepresenteerd en
van de top-3 bedrijven wordt ook nog een filmpje gemaakt. De verkiezing wordt
georganiseerd in het kader van de 400 jaar bestaande diplomatieke betrekkingen
tussen Nederland en Turkije. Honorair Consul-Generaal van Turkije Joost Peters is
één van de juryleden voor de verkiezing. Lees meer >
Grote stijging buitenlandse investeerders in onroerend goed in Turkije
verwacht
Het wettelijk regelen van verkoop van onroerend goed aan buitenlanders zal leiden
tot een grote toename van het aantal buitenlandse investeerders in Turkije. Dat
verwachten Ziya Ercan, vice-president van de Turkse Federatie van
Vastgoedmakelaars en de plaatselijke ambtenaren van de Egeïsche provincie
Mugla. Lees verder >
< naar boven

Culturele brugfunctie
Expositie schilder Rauf Tuncer in het HCG Turkije
Van 1 mei t/m 31 augustus 2012 is de expositie van de Turkse schilder Rauf
Tuncer in het HCG Turkije te bezichtigen. Na een opleiding aan de kunstacademie
in Istanbul werkte de nu 57-jarige Rauf Tuncer als docent kunstschilder aan de
Uludag Universiteit in Bursa. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen atelier in Istanbul.
In de kunstwerken van Tuncer herken je de Turkse geschiedenis van Midden Azië
tot Anatolië. Tuncer heeft in totaal 45 keer aan verschillende exposities in het
binnen- en buitenland deelgenomen en daarnaast ook eigen exposities geopend. In
het HCG Turkije zijn in totaal 19 werken van hem te bezichtigen. De expositie is
een samenwerking met Ebruze. Klik hier voor meer informatie.
Eski•ehir wordt “Cultuur Hoofdstad van de Turkse wereld in 2013”
De stad Eski•ehir in Noordwest Turkije is verkozen tot “Cultuur Hoofdstad van de
Turkse Wereld 2013.” Het voorstel om deze stad te kiezen werd goedgekeurd
tijdens de 29e termijnvergadering van de Raad van Ministers van Cultuur van
Turkse Landen. De vergadering vond plaats in de huidige Cultuur Hoofdstad van de
Turkse Wereld Astana, tevens de hoofdstad van Kazachstan. Lees verder >

Turkse kunstenaar Sarkis Zabunyan exposeert in onderzeebootloods
Hedendaagse kunstenaar Sarkis Zabunyan is door museum Boijmans Van
Beuningen en het Havenbedrijf Rotterdam uitgenodigd om een installatie te maken
in de industriële onderzeebootloods in de Rotterdamse haven. Met de
tentoonstelling ‘Ballads’ transformeert de van oorsprong Turkse Sarkis de
Onderzeebootloods deze zomer tot een bijzondere plek. Lees verder >

< naar boven

Studenten
Leidse studentenvereniging Minerva bezoekt Istanbul
Eind april bezochten 22 studenten van de Leidse studentenvereniging Minerva
Istanbul. Het HCG Turkije bemiddelde voor een bedrijfsbezoek aan Eureko Sigorta
(dochteronderneming van Achmea in Turkije) en een lezing door Turkije
correspondent voor o.a. het Financieele Dagblad, Marc Guillet. Ook hielp het HCG
Turkije de studenten met de invulling van hun culturele programma. Lees een
uitgebreid verslag van het bezoek op de website van Marc Guillet.
Gezocht: 2 stagiaires Marketing & Communicatie
Ebruze zoekt per direct 2 stagiaires Communicatie en Marketing. Ebruze
organiseert workshops Ebru schilderen, een eeuwenoude Turkse kunstvorm. De
stage is voor 3 maanden op het kantoor/atelier van Ebruze in Rotterdam. Ebruze is
op zoek naar 2 enthousiaste en leergierige studenten die ervaring hebben met
Social Media. Wil jij deze leuke en leerzame stage bij een snelgroeiend bedrijf?
Lees hier dan snel verder!

Win een 5-daagse trip naar Istanbul!
Wil jij een 5-daagse trip winnen naar Istanbul? Achmea, Eureko Sigorta en Garanti
in Turkije dagen studenten uit om mee te denken over het financiële netwerk van
de toekomst. Hoe ziet jouw bank of verzekeraar eruit in de toekomst? Van welke
producten, diensten, apps, services of andere tools zou jij gebruik willen maken?
Plaats je idee nu op http://challenge.letsdesignthefuture.com en win naast
die gave trip naar Istanbul ook nog een stage van drie maanden bij Achmea om je
innovatieve idee uit te werken! Lees hier meer over deze Challenge en de andere
activiteiten van Achmea, Eureko Sigorta en Garanti in 2012.
< naar boven

Turks.nieuws
Nieuwe stemwet stelt Turken in het buitenland in staat om te stemmen
Een nieuwe stemwet maakt het mogelijk dat 2,5 miljoen Turken die in het
buitenland wonen toch hun politieke stem in Turkije uit kunnen brengen. De
Turkse politieke partijen waren het snel eens over de wenselijkheid van de wet, die
sinds 9 mei van kracht is. Lees verder >
Ankara klaar voor de Midden-Oosten Toerisme Beurs
Turkije is dit jaar van 25 t/m 27 mei gastheer van de Midden-Oosten Toerisme
Beurs (Metex) in Ankara. Het doel van de beurs is het bevorderen van de vraag
naar zorgtoerisme en naar shoptrips zodat het aantal Arabische toeristen dat
Turkije bezoekt verdubbelt tot vier miljoen. Tenminste 300 professionals uit meer
dan 30 landen zullen voor de beurs naar Ankara komen. Lees verder >
De glastuinbouwers ontdekken Turkije
De belangstelling van de Nederlandse glastuinbouwsector voor Turkije groeit
explosief. Stond er in 2005 voor honderd hectare aan Nederlandse kassen in
Turkije, inmiddels is dat uitgegroeid naar zevenhonderd hectare. "Hier gebeurt
het." Lees verder >
Philips sluit mega contract met Academisch Ziekenhuis in Istanbul
Royal Philips Electronics heeft een contract afgesloten met het nieuwe
Academische Ziekenhuis Medipol in Istanbul om geavanceerde technologieën te
installeren. Met dit contract is een bedrag van naar schatting 13 miljoen euro
gemoeid. Het is daarmee het grootste medische technologiecontract ooit dat door
een Turks ziekenhuis is afgesloten. Lees verder >
< naar boven

Bent of kent u iemand die deze tweemaandelijkse nieuwsbrief ook wilt ontvangen? Meldt u dan aan via de
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