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Basın Duyurusu 

 

Hollanda Türkiye Ticaret Odası Dernek Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri Hollanda Başkonsolosunu 

makamında ziyaret etti  

 26 Ekim 2021 tarihinde, yeni atanan Hollanda Başkonsolosu Sayın Arjen Uijterlinde ile İstanbul'da verimli ve keyifli 

bir görüşme gerçekleştirildi. 

Görüşme kapsamında; ticareti geliştirme, potansiyel iş partnerlerini buluşturma ve iki ülke arası yatırımlarda 

rehberlik etme konularında Ticaret Odası Derneğinin üstlendiği görev ve sorumluluklar hakkında bilgi verildi. 

Kar amacı gütmeyen dernek statüsünde faaliyetlerini yürüten bir kuruluş olarak çalışma prensipleri ve kurum yapısı 

konularına görüşmede detaylı olarak yer verildi. İki ülkede girişim ve yatırım hedefleyen tüm bireyler Derneğe 

kolayca erişebilmektedir. Hollanda ve Türkiye'den gelen ticari talepler, aynı zamanda alanlarında uzman yönetim 

kurulu üyeleri tarafından incelenerek ön bilgilendirme yapılmaktadır. Hukuki açıdan karmaşık uygulamalar, pazar 

araştırmaları ve ticari projeler gibi takip süreçleri derneğin profesyonel çözüm ortakları tarafından yürütülmektedir. 

Başkonsolos özellikle dernek kapsamında sürdürülen IT ve 'ITR Connect' projeleri hakkında bilgilenlenmek istedi. 

Proje kapsamında Türk IT uzmanlarından oluşan kariyer havuzu, Hollandalı şirketlerin bilgisine sunulmaktadır. Ticaret 

Odası yönetim kurulu üyesi ve ITR Connect kurucu ortağı Fred van der Weijde, projenin altı aylık bir zaman önce 

başlatılmasına rağmen kısa sürede hedeflenenden yüksek bir başarıya ulaştığını ifade etti. 

HTTO Derneği, Antalya ve çevresinde gerçekleştirdiği Hollanda Türkiye Ticaret organizasyonu ile üstlendiği ticari 

misyonu başarıyla yerine getirmiştir. Konuyla ilgili bilgilendirmenin yapıldığı görüşmede, organizasyon ile meyve 

sebze sektöründe faaliyet gösteren üreticiler ve yatırımcıları buluşturarak iş birliklerinin oluşturulmasına sağlanan 

katkılar üzerinde duruldu. TRT Haberinde yayınlanan bu başarılı girişim ile ilgili olarak, ilerleyen süreçte farklı sektör 

ve bölgelerde uygulanmaya devam edileceği bildirildi.    

Diğer yandan, Türk hastanelerinde Hollandalı hastaların tedavi ve rehabilite edilmesini amaçlayan sağlık projesi 

üzerine yürüttükleri çalışmalar hakkında kısaca bilgi veren Ticaret Odası Derneğinin yetkilileri,  konsoloslukla olan 

karşılıklı görüşmelerin sürdürüleceğini belirtti. 
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