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Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü
(NİHA)

 Jak den EXTER� 

21 Aralık 2006 tarihinde, iki ülkenin eğitim bakanları tarafından, Anka-
ra Gaziosmanpaşa’daki  binası açılan Hollanda Yüksek Öğretim Enstitü-
sü, Türkiye ve Hollanda arasında yüksek öğretim konusunda işbirliği ola-

naklarını geliştirmek için, iki yıla yakın bir zamandır faaliyet sürdürmekte. 
Bu çalışmalar, lojistik destek hizmetlerinden ortak eğitim programları geliş-
tirmeye kadar yayılan geniş bir yelpaze içinde yer almaktadır. NİHA’nın bu ge-
niş yelpaze içinde yürüttüğü çalışmalar hakkında daha fazla ve ayrıntılı bilgi 
almak için web sitemizi ziyaret etmenizi öneriyoruz.1

NİHAnkara, 21 Aralık 2006 tarihindeki açılışından sonraki ilk yıl 
içinde, ortak gelecek hedefinin iki aktörü Türkiye ve Hollanda’dan ilgili pek 
çok kurumla kapsamlı görüşmeler yürütmüş ve ortak projeler geliştirmeye 
başlamıştır. Pek çok küçük ve orta ölçekli proje daha ilk yıl içinde uygulanmış, 
örneğin Türkiye ve Hollanda üniversitelerinden araştırmacıların da yer aldığı 
Kozavisual Projesi ile, görsel ve işitsel araçların sosyal bilimler ve sanatta 
kullanımına ilişkin yeni gelişmeler üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin 
bilgi ve tartışmalarına sunulabilmiştir. 

Birinci yılın en önemli çalışması, alanında en büyük toplantılarından 
biri olma özelliğini taşıyan, “Ortak Gelecek” başlığındaki kongrenin 
düzenlenebilmesi için yapılan hazırlıklar oldu. NIHAnkara, az sayıdaki 
personeli ile kısa bir sürede bu kongrenin hazırlık çalışmalarını tamamlayarak, 

	�	 NİHA	müdürü
1	 www.nihankara.org
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“Türkiye ve Hollanda Arasında Yüksek Öğretim, Bilimsel Araştırma ve 
Mesleki Yüksek Öğretimin Uluslararasılaştırılması Alanında Daha Yoğun 
Bir İşbirliğine Doğru” alt başlığını taşıyan Kongre 13-16 Ocak 2008 tarihleri 
arasında Kızılcahamam Patalya Otelin’de gerçekleştirildi. İki ülkeden 300’den 
fazla yetkili, uzman ve akademisyeni bir araya getiren Kongre’de üç büyük 
toplantı ve kırktan fazla çalıştay gerçekleştirilmiş ve birçok önemli işbirliği 
projesinin kapıları açılmıştır. Kongrenin sonuç dokümanları (www.nihankara.
org) adresindeki NİHA web sitesinden indirilebilir.

Hollanda’nın Akdeniz Havzası’nda, bilimsel ve akademik faaliyet gösteren 
benzer enstitüleri vardır. NİHA bu enstitülerle Türkiye’den ilişki kurmak için 
de bir köprü konumundadır. İstanbul’daki Hollanda Araştırma Enstitüsü (NIT), 
Kahire’deki Hollanda-Flemenk Enstitüsü (NvIC), Floransa’daki Hollanda 
Üniversitelerarası Sanat ve Tarih Enstitüsü (IUOART), şam’daki Hollanda 
Akademik Çalışmalar Enstitüsü (NIASD), Rabat’taki Fas Hollanda Enstitüsü 
(NIMAR), Roma’daki Hollanda Enstitüsü (KNIR) ve Atina’daki Hollanda 
Enstitüsü (NIA).

Türkiye-Hollanda “Ortak Gelecek” Kongresi, 13-16 Ocak 2008, Kızılcahamam, Ankara




