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 1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi Konum 
Hollanda Krallığı, Hollanda ve Karayip Denizindeki altı adadan (Aruba ve Hollanda Antilleri) 
oluşmaktadır. Avrupa Birliği’nin alan olarak en küçük ülkelerinden bir tanesi olan Hollanda 
Batı Avrupa’da Kuzey Denizi kıyısında, Almanya ve Belçika arasında yer almaktadır. Ren, 
Maas ve Shelde nehirlerinin deltasında kurulmuş olan Hollanda’nın 41.526 km2’lik 
yüzölçümünün 7.578 km2’lik kısmı (% 18) su ve kanallardan oluşmaktadır. Coğrafi yapısı 
itibariyle düz bir araziye sahip olan ülke topraklarının yarısından çoğu deniz seviyesinin 
altında bulunmaktadır. Varlığını hidrolik mühendisliğine borçlu olan Hollanda topraklarının 
% 20’si, “polder” adı verilen denizden kazanılmış topraklar olup ülke topraklarının 2/3’si 
dünyanın en geniş kapsamlı su kontrol projeleri sayesinde su altında kalmaktan 
korunmaktadır. Ülkenin en yüksek noktası 321metre, en alçak noktası – 6,7 metre (deniz 
seviyesinin altında)’dir. 16,5 milyonluk nüfusu ve km2 başına düşen 491 kişi ile dünyanın 
nüfusu en yoğun ülkelerinden birisidir. 

Hollanda, nemli ve yağışlı bir iklime sahiptir ve yağışlar tüm yıl boyunca görülmektedir. 
Hollanda’nın iklimi, Kuzey denizi kıyılarında bulunması ve Karayip bölgesinden gelen “gulf 
stream”in etkisi ile ılımlıdır. Yazın ortalama sıcaklık 16 derece, kışın ise 3 derecedir. Bununla 
birlikte, nem oranının fazlalığı, ısının daha sıcak veya daha soğuk olarak hissedilmesine 
neden olmaktadır. Diğer taraftan, düz bir arazi yapısına sahip olan ülkede Kuzey Denizi’nden 
esen rüzgar, özellikle deniz kıyısında bütün etkisi ile hissedilebilmektedir. Konumu nedeniyle 
değişik hava koşullarının yaşanabildiği bir ülke olan Hollanda’da aynı gün içinde bir kaç kez 
güneşli ve yağışlı hava yaşanabilmektedir. 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 
Hollanda idari açıdan, Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, 
Overijssel, Utrecht, Zeeland, Noord Brabant, Zuid Holland, Noord Holland olmak üzere 12 
Eyaletten oluşmaktadır. Kraliçe, Devletin başıdır. Bağlı Bölgeler Aruba ve Antiller’de Kraliçe 
tarafından atanan valiler bulunmakta olup, bu bölgelerin bakanları da, Kraliyetle ilgili konular 
görüşülürken toplantılara katılmak üzere, Hollanda Bakanlar Kurulu’nda yer almaktadır.  
Hollanda, parlamento esasına dayalı anayasal bir monarşidir. Devlet yapısında “yasama” 
Kraliçe, Parlamento ve Bakanlar Kurulu’ndan oluşmaktadır. Parlamento, İl Konseyi üyeleri 
tarafından dört yıllığına seçilen 75 üyeli I. Meclis (Senato) ve halk tarafından gizli oy ve nisbi 
temsil usulü ile yine dört yıllık süre için seçilen 150 üyeli II. Meclis’den (Temsilciler Meclisi) 
oluşmaktadır. Başbakan, Liberal Parti’den Mark Rutte’dir. Mevcut siyasi partiler şunlardır: 
VVD ( Liberal Parti), CDA ( Hristiyan Demokrat Parti), PvdA( İşçi Partisi), CU (Hristiyan 
Birlik Partisi), SP (Sosyalist Parti), PVV (Bağımsızlık Partisi), D’ 66 (Demokrat 66), 
GreenLeft (Yeşil Sol), PvdD (Hayvan Sevenler Partisi).  
Yürütme, Devletin başı olan Kraliçe ile Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilmektedir. 
Devlet Başkanı Kraliçe Beatrix, 1980 yılında tahta çıkmıştır. Kraliçe’nin rolü temsilin ötesine 
geçmekte olup Kraliçe yeni hükümetlerin oluşumuna katkıda bulunur ve Danıştay’a 
Başkanlık yapar. 
Şu anda Hükümet, 12 Eylül 2012 tarihinde yapılan seçim sonuçlarına göre iki partili bir 
koalisyondan oluşmakta olup, Hükümet ortakları, Liberal Parti ve İşçi Partisi’dir. Ekim 
2010’da göreve başlamıştır. 
En yüksek yargı makamı Hollanda Yüksek Temyiz Mahkemesi’dir. Mahkeme, yargı 
idaresinin gözetimi ve temyiz davalarını karara bağlama görevlerini yürütür. Sadece vergi 
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hukukuna giren konularda ilk derece mahkemesi olarak görev yapan beş adet temyiz 
mahkemesi vardır. Medeni hukuk ve ceza hukuku davaları, altmış bir alt-bölge mahkemesi 
tarafından ele alınmakta olup, bunların bakmadığı davalar için de on dokuz bölge mahkemesi 
bulunmaktadır. Ayrıca, çocuklar için çocuk mahkemeleri ve borsa vb. kurumlar için özel 
tahkim mahkemeleri vardır. 
 
1995 yılında bir saray darbesiyle ülkenin yönetimi Şeyh Hamad bin Khalifa al Thani’ye 
geçmiştir. O tarihten bu yana, Hollanda sosyal ve ekonomik alanlarda reformlar yaparak hızlı 
bir kalkınma süreci sergilemektedir. Şeyh Hamad al-Thani, 25 Haziran 2013 tarihinde resmi 
bir törenle, dördüncü oğlu, Şeyh Tamim bin Hamad al-Thani’ye görevini devretmiştir.  
Yönetim biçimi anayasal monarşidir. Tüm yetkiler Emir’de toplanmış olup, Bakanlar Kurulu 
ve Başbakan Emir tarafından atanmaktadır. 

1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 
Hollanda’nın nüfusu, Şubat 2013 itibarıyla 16 milyon775 bindir. Nüfusun %80’i Hollandalı, 
%20’si ise azınlıklardan oluşmaktadır. 3.3 milyonluk göçmen nüfus içerisinde en büyük grup, 
yaklaşık 400 bin kişi ile Türklerdir. Daha sonra Fas, Surinam ve Endonezya kökenliler 
gelmektedir. 
 
Nüfus yoğunluğu km2 başına 486 olan Hollanda, dünyadaki nüfus yoğunluğu en yüksek olan 
ülkeler arasındadır. Nüfusu en fazla olan şehirler sırasıyla, Amsterdam, Rotterdam, Lahey, 
Utrecht, Eindhoven, Tilburg’dur. 
 
2011 yılında Hollanda’da dünyaya gelen çocuk sayısı bir önceki yıla göre 5 bin azalarak 179 
bine düşmüştür. Bu artışın ardındaki sebepler ekonomik gelişmeler ve doğurganlık çağındaki 
kadın sayısındaki azalmadır. Ülkedeki yaşlıların sayısının artmasına rağmen ölüm sayısında 
bir değişiklik olmamıştır. Ölümlerle doğumlar arasındaki denge ise 2011 yılında 44 bin olarak 
gerçekleşmiştir. 2011 yılında ülkeye 160 bin kişi göç etmiş olup bunların %64’ü AB’ye üye 
ülkelerden gelmiştir. Afrika’dan ülkeye göç edenlerin sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre 
bir miktar azalırken Asya’dan gelen göçmen sayısında da artış yaşanmıştır. Hollanda’da 15-
65 yaş arası nüfus ve çalışabilir nüfus yıllar itibarıyla çok düşük rakamlarda artmaktadır. 
İşsizlik oranı 2010 ve 2011 yıllarında %5,4 oranında gerçekleşmiştir..  
 
Nüfus İstatistikleri 
Kaynak: CBS 
  2005 2010 2011 2013*
TOPLAM 16.306 16.575 16.656 16.778
ERKEK 8.066 8.203 8.243 8.306
KADIN 8.240 8.372 8.412 8.472
YAŞI         Toplam Nüfus İçindeki Payı (%) 

0-20 24,5 23,7 23,5 23,1
20-40 27,4 25,3 25 24,6
40-65 34,1 35,7 35,9 35,5
65-80 10,5 11,4 11,6 12,6

80+ 3,5 3,9 4 4,2
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1.2.4. Doğal Kaynaklar ve Çevre 
Petrol 
Hollanda Kuzey Denizinde zengin petrol rezervlerine sahip olmakla birlikte, bu rezervlerin 
miktarı, sahip olduğu doğalgaz kaynaklarından çok daha azdır. Bilinen petrol rezervlerinin 
miktarı, 100-200 milyon varil olarak tahmin edilmektedir. Hollanda hükümeti petrol çıkarma 
işlemlerine devam edilmesi taraftarıdır. 
Doğalgaz 
Hollanda hem topraklarında hem de Kuzey Denizinde olmak üzere zengin doğalgaz 
rezervlerine sahiptir. Ülkenin doğalgaz sektörü petrol sektöründen çok daha büyüktür. Avrupa 
Birliği ülkeleri arasında en büyük doğalgaz rezervleri, 1959 yılında Groningen yakınlarında 
bulunmuştur. Yıllar boyunca Hollanda, Rusya ile birlikte Batı Avrupa için en önemli 
doğalgaz tedarikçilerinin başında gelmiştir. 
Rusya, Norveç, ABD, Kanada; İran ve Endonezya’dan sonra Hollanda, dünyadaki en büyük 
doğalgaz üretici ve ihracatçılarından birisidir. Enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını kendi 
doğalgaz kaynakları ile karşılamaktadır. 
Yasa gereği yıllık doğalgaz üretimi 2.68 trilyon kübik feet (tcf) ile sınırlanmış olup, 2008-
2013 yılları arasında bu değer 2.47 tcf’ye düşürülmüştür. Sınırlamadaki amaç, rezervlerin 
yakın gelecekte de var olmasıdır. 
Doğalgaz üretiminin ekonomideki payı, bu sektördeki vergilerin yüksek olduğu 1980’lerin 
başında zirveye ulaşmıştır. Yüksek fiyatlar bu sektörden elde edilen geliri büyük ölçüde 
artırmıştır. Ancak yakıt ve enerji sektöründen elde edilen gelir, 2006 yılında toplam gelirin 
sadece % 6’sını oluşturmuştur. 1 Ocak 2006’da yaklaşık 1,511 milyar metreküplük doğalgaz 
rezervi kaldığı açıklanmıştır ve bunun da 21 yılda biteceği hesaplanmıştır. Yeni keşfedilecek 
ve çıkarılacak doğalgaz miktarının da 240-490 milyar metreküp olacağı tahmin edilmektedir.  
2000 yılında, Hollanda doğalgaz sektöründeki özelleştirmenin hızlandırılmasına yönelik bir 
düzenleme yapılmıştır. Yeni yasayla birlikte, firmaların ve diğer tüketicilerin, 2004’ten 
itibaren kendi doğalgaz şirketlerini seçebilmelerine olanak sağlanmıştır. 
Çevre 
Hollanda çevreyi koruma yönünde politikalar oluşturmak, düzenlemeler yapmak ve bunları 
uygulamak konusunda dünyadaki en etkin ülkelerden biridir. Hollanda devleti, çevreye en az 
zararı verecek şekilde sürdürülebilir kalkınma yollarını aramaktadır. Devlet, ekonomik 
faaliyetlerin çevreye olan negatif etkisini telafi etmek amacıyla, daha fazla kaynak ayırma 
kararı almıştır. Hollanda, Kyoto Sözleşmesi'ni imzalamış olan ülkeler arasında bulunmaktadır.  
Ministry of Housing, Special Planning and the Environment (Konut, Alan Düzenleme ve 
Çevre Bakanlığı) çevre politikalarını oluşturmak ve uygulamaktan sorumlu kurumdur. 
Hollanda’nın mevcut çevre politikası aşağıdaki konulara ilişkin düzenlemelerden 
oluşmaktadır:  
- İklim değişikliği 
- Asidifikasyon (Sulardaki PH düzeyinin, atmosferden alınan karbon dioksit nedeniyle PH 
değerinin azalması) 
- Eutrophication (suların, fosfat türü besin maddeleri bakımından zenginleşmesi nedeni ile su 
içerisindeki bitkilerin büyümesinin hızlanması ve sonuçta oksijenin azalması)  
- Zehirli ve zararlı maddeler 
- Kirletilmiş alanlar 
- Atık bertarafı 
- Yeraltı sularının yokolması 
Hollanda, endüstriyel karbon dioksit gazı ve sülfür dioksit emisyonuna sahip ülkeler arasında 
başta gelmektedir. 1980-1990 arasında alınan önlemler sonrası, sülfür dioksit emisyon 
hacmini yarı yarıya azaltmayı başarmış olan Hollanda’da, nehirler tarımsal ve endüstriyel 
faaliyetler nedeni ile aşırı şekilde kirlenmiş bulunmaktadır.  
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The Netherlands Environmental Assessment Agency (Hollanda Çevresel Değerlendirme 
Kuruluşu) isimli bağımsız araştırma enstitüsü, Hollanda hükümetine çevresel politikalar ve 
bölgesel planlama konusunda tavsiyelerde bulunan üç kuruluştan birisidir. 2008 yılında 
kurulmuştur. Diğerleri, Centraal Planbureau (Merkezi Planlama Bürosu) ve Sociaal en 
Cultureel Planbureau (Sosyal ve Kültürel Planlama Bürosu) isimli kuruluşlardır. 

1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 
Hollanda ekonomisi, özel sektör ve kamu sektörünün her ikisinin de önemli roller oynadığı 
karma bir pazar ekonomisi niteliği taşımaktadır. Ekonomi güçlü bir uluslararası yönelime 
sahiptir. Hollanda, ticaret ve yüksek düzeyli finansal ve mesleki hizmetleri ile ünlenmiş, 
dünyadaki en zengin ve refah seviyesi yüksek ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır.  
  
Hollanda, IMF’nin 2011 yılında hazırlamış olduğu sıralamaya göre nominal olarak dünyanın 
en büyük 17. ekonomisidir. Kişi başına düşen gelirde ise 9. sırada yer almaktadır. Ekonominin 
ana itici sektörleri nakliye/lojistik, kimya sanayi, ticaret ve hizmetlerden oluşmaktadır. İmalat 
sanayi Hollanda’da, Almanya, Fransa ve İtalya gibi diğer Avrupa ülkelerinde olduğundan 
daha az baskın durumdadır. Endüstriyel aktiviteler esas olarak gıda işleme, kimyasallar, petrol 
işleme ve elektrikli makineler üzerine yoğunlaşmıştır. Son derece mekanize tarım sektörü 
işgücünün yalnızca % 2’sini istihdam etmekle birlikte gıda işleme sanayisi ve ihracat için 
önemli miktarda üretim gerçekleştirmektedir. Bilgi iletişim teknolojileri sektörü halen GSMH 
artışına % 20 civarında katkıda bulunmaktadır. Tarım ve gıda ile kimyasallar gibi daha 
geleneksel sektörlerde biyoteknoloji giderek artan önemde bir rol oynamaktadır. Oldukça dışa 
açık olan ekonomi dış ticarete ve finansal hizmetlere bağımlıdır. 
 
GSYİH'nin Sektörlere Göre Dağılımı 

Kaynak: EIU * Faktör Maliyetlerine Göre Hesaplanmıştır 

a: Gerçekleşen b: EIU tahmini c: EIU beklentisi 

  2007a 2008a 2009a 2010a 2011a 2012c 2013c 2014c 2015c 2016c

Tarım 2.7 2.6 2.8 2.8b 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.8

Sanayi 26.1 24.6 24.4 24.0b 23.8 23.8 23.7 26.1 24.6 24.4

Hizmetler 71.2 72.8 72.9 73.2b 73.4 73.4 73.5 71.2 72.8 72.9
 
  

1.3.2. Ekonomi Politikaları 
Hollanda ekonomisi çok gelişmiş bir serbest piyasa ekonomisidir. Dolayısıyla devletin 
ekonomideki ana etkisi, daha çok düzenlemeler ve vergilendirme kapsamında olmaktadır. 
Devlet kapsamlı, yapısal ve düzenleyici reformlar ile sıkı ve istikrarlı bir ekonomi politikasını 
birlikte uygulamaktadır. 

Hollanda ekonomisinin rekabet gücü özellikle son 10 yılda önemli ölçüde gelişmiştir. Bunda 
hükümetin 1995 yılında Hollanda ekonomisinin teknolojik temelini geliştirecek şekilde büyük 
kuruluşlara vergi avantajları sağlayan dört yıllık bir planı uygulamaya koymasının özel bir 
etkisi olmuştur. Hükümet bu dönemde yüksek teknoloji araştırma enstitülerinin kuruluşuna 
124 milyon dolar ayırmıştır. Bu planın uygulanması neticesinde, Hollanda özel sektörü 
yüksek teknolojili Ar-Ge yatırımlarına önem vermiş; üniversite, devlet ve sanayi işbirliği 
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gelişmiştir. 
Hollanda devleti ekonomideki rolünü 1980’lerden beri göreceli olarak azaltmaktadır. 
Özelleştirme çalışmaları halen devam etmekte, piyasaların işleyişi üzerindeki kontrolünü 
giderek daha da azaltmaktadır. Hollanda, ABD ile birlikte, uluslararası serbest ticareti ve 
vergi ve tarifelerin azaltılmasını en çok destekleyen iki ülkeden birisidir. Hollanda’nın 
1990’larda başlayan ekonomik başarısı, uyguladığı ekonomi politikaları kapsamında 
1970’lerin sonu ve 1980’lerde işyerlerinin geçirdiği değişimin sonucudur. 
Avrupa’daki diğer ekonomiler 1990’larda ortalama olarak %1.6 oranında büyürken, Hollanda 
ekonomisi ortalama %2.8 oranında büyümüştür. Devlet pek çok kamu kuruluşunu 
özelleştirerek ekonomideki rolünü azaltmış, firmaların önemli bir kısmı ileri teknolojileri 
kullanmaya başlamışlardır. Bu yolla, Hollanda Avrupalı komşularının pek çoğundan daha 
önce ekonomik reformları gerçekleştirerek, bu ülkelerden çok daha fazla rekabetçi hale 
gelmiştir. Ekonomi politikalarının sonucu olarak, diğer pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi 
Hollanda ekonomisinde de hizmetler sektörü büyümüş, tarımsal üretim ve sanayi sektörünün 
GSMH içerisindeki payı göreceli olarak azalmıştır. 
Devlet kurumları, ekonomik ve sosyal politikaları belirlerken, işveren dernekleri ve ticaret 
birlikleri ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bu mekanizmaya ‘Polder Model’ adı 
verilmektedir. Polder, Hollandacada, denizden kazanılmış arazi anlamına gelmektedir. 
Politikalar belirlenirken, bağımsız bir kuruluş olan ‘Hollanda Merkezi Planlama Bürosu’ nun 
bilimsel görüş ve verileri de göz onüne alınmaktadır. 
Polder modeli, 1982 yılında işveren dernekleri, sendikalar ve devletin birlikte, ekonominin 
yeniden canlandırılması için, daha kısa çalışma saatleri ve daha düşük ücretler uygulanması 
yoluyla daha fazla kişi istihdam etmek yönünde ortak karar aldığında başlamıştır. Kamu 
kuruluşlarının özelleştirilmesi ve bütçe kesintileri yönündeki ekonomi politikaları ile 
birleştirilen bu model, 1990’ların sonunda gerçekleşen Hollanda mucizesinin nedenidir. 
Bu süreçte önemli rolü olan kuruluşlardan biri, Jan Tinbergen tarafından 1945 yılında 
kurulmuş olan ‘Hollanda Merkezi Planlama Bürosu’dur. Jan Tinbergen, geliştirdiği 
makroekonomik model nedeniyle, 1959 yılında Nobel ödülünü kazanmış, bir ekonomisttir. 
Modeli önce Hollanda’da, II. Dünya Savaşı sonrasında da ABD ve İngiltere’de uygulanmıştır. 
Son yirmi yıldır, ekonomik politikalar kısa ve orta vadeli makroekonomik modellere 
odaklanmak yerine, ekonomik sistemin hem kurumsal yapısının hem de fiziksel ve sosyal 
altyapısının iyileştirilmesine odaklanmaktadır. İstikrarlı bir ekonomik ortam yaratmak 
açısından makroekonomik politikalar hala önemini korumakla beraber, ekonominin büyüme 
potansiyeli ve performansını güçlendirmek açısından yapısal hususların daha önemli olduğu 
düşünülmektedir. 
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1.3.3. Ekonomi Performansları 
 

Reel GSYİH Büyüme Projeksiyonu 

   2009a  2010a  2011a  2012a  2013b  2014c  2015c 

Kaynak: EIU 

a: Gerçekleşen b: Tahmin c: Beklenti 

Nominal GSYİH 
(milyar $)  799,1  778,5  838,3  771  801,4  817,1  794,5 

Nominal GSYİH 
(milyar €)  573,5  586,7  599,5  599,7  603,4  607,9  624,4 

Reel GSYİH Büyümesi 
(%)  ‐3,7  1,5  1  ‐1,3  ‐0,9  0,6  1,5 

GSYİH’NİN YÜZDESİ OLARAK HARCAMALARDAKİ DEĞİŞİM (%)                 

Özel Tüketim 
Harcamaları  ‐2,1  0,3  ‐1,1  ‐1,6  ‐2  ‐0,9  0,1 

Kamu Harcamaları  5  0,5  0,2  ‐0,7  ‐0,9  ‐0,8  0,1 

Brüt Sermaye Yatırımı  ‐12  ‐7,4  6,1  ‐4  ‐6  0,5  3 

Mal ve Hizmet 
İhracatı  ‐7,7  11,6  4,1  3,2  2,1  3,7  4,4 

Mal ve Hizmet 
İthalatı  ‐7,1  10,3  4,2  3,3  ‐0,2  2,7  4,1 

GSYİH’NİN YÜZDESİ OLARAK ÜRETİMDEKİ DEĞİŞİM (%) 

Tarım  4,5  ‐0,6  1,5  0,3  ‐1,3  1  0,3 

Sanayi  ‐6,6  3,1  1,3  ‐2,5  0  1,3  1,9 

Hizmetler  ‐2,3  1,3  1,1  ‐0,7  ‐1,1  0,5  1,5 

Mali Göstergeler ( GSYİH’nin %’si) 

Genel Kamu Gelirleri  45,8  46,3  45,6  46,4  46,2  45,4  45,5 

Genel Kamu Giderleri 
51,4  51,3  49,9  50,4  49,2  48,4  47,8 

Genel Kamu Dengesi  ‐5,6  ‐5  ‐4,3  ‐4  ‐3  ‐3  ‐2,3 

Kamu Borcu  60.7  63.4  65.7  71,2  75.4  76,2  76,8 

NÜFUS VE GELİR 

Nüfus (milyon)  16,5  16,6  16,7  16,8  16,8  16,8  16,9 

Kişi Başına GSYİH 
(Satınalma Gücü 
Paritesine Göre $) 

41,116  41.631  42.697  43.229  43.407  44.434  45.781 

İşsizlik Oranı 
(Ortalama, %)  3,7  4,5  4,4  5,3  6,7  7,5  7,3 

FİYATLAR VE FİNANSAL GÖSTERGELER 

Döviz Kuru $:€  1,39  1,33  1,39  1,29a  1,31  1,29  1,27 

Üretici Fiyatları 
Enflasyonu (%)  ‐10,8  4,2  9,8  3,8  ‐1,3  1  3,4 

DIŞ TİCARET ve Cari Hesap (Milyar Dolar) 

Dış Ticaret dengesi  47,9  56,2  65,2  63,6  66,9  65,8  56,1 

İhracat (fob)  417,1  479,6  549,8  538,5  555,8  552,9  595,1 

İthalat (fob)  ‐369,2  ‐423,4  ‐484,6  ‐478,8  ‐488,9  ‐487,1  ‐539 

Cari Hesap Dengesi  41,3  60,7  84,9  76,8  83,1  78,3  77,9 
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İKİNCİ BÖLÜM  

SEKTÖRLER 

 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 
Hollanda nisbeten küçük toprak alanı ve yoğun nüfusu ile kişi başına düşen alan açısından 
küçük bir ülkedir. Kişi başına 0.2 hektar toprak düşmektedir.Ancak, tarımda kullanılan ileri 
teknolojiler ülkeyi Avrupa’nın en önemli tarım ürünü ihracatçılarından ikincisi durumuna 
getirmiştir. Tarım işletmelerinin çoğunluğu çok küçüktür ve yaklaşık olarak 20 hektar 
civarındadır. Ancak, sermaye yoğun ve modern teknikler kullanılmaktadır. 

2.1.2. Sanayi 
Hollanda’da, yeni teknoloji yaratarak bir çok sektörde dünya liderliği yapmak ve iş hacmi ve 
sermaye artışı sağlamak, hükümet ve özel sektörün birinci hedefi olarak gösterilmektedir. Bu 
amaçla teknolojik buluşların sanayide kullanımının yaygınlaştırılması için çok önemli olan 
devlet-özel sektör-üniversite işbirliği sağlanmış durumdadır. Bölgesel kalkınma açısından 
önem taşıyan bölgelerde çeşitli konularda (yiyecek ve gıda, su, nano teknoloji ve sistemleri, 
enerji, madde) ihtisaslaşmış teknoparklar oluşturulmaktadır.  
Hollanda imalat sanayi çoğunlukla küçük ve orta boy işletmeler ile az sayıda olan ancak 
piyasaları yönlendirebilecek kadar güçlü olan çokuluslu şirketlerden oluşmaktadır. İmalat 
sanayi, küçük firmalar da dahil, ihracata yöneliktir. Üretim hacmi olarak gıda, içecek, kimya, 
kağıt ve matbaacılık, elektrikli makineler, makine ekipman, nakliye araçları sanayi kolları 
önde gelmektedir. Elektronik ve mikroçipler, ilaç sanayi, gen mühendisliği ve tıbbi cihazlar 
gelişen sektörlerdir. Bunların dışında medikal teknoloji, çevre teknolojileri, enerji, yaşam 
bilimleri, gemi inşa ve bilişim teknolojileri üretiminde önemli bir konumdadır. 

2.1.3. Enerji Sektörü 
Hollanda’nın kendi enerji üretimi, talebinin %20’sini karşılamakta olup, net bir ithalatçıdır. 

Petrol, kömür ve doğalgaz ithal etmektedir. Önemli miktarda petrol kaynakları bulunmaktadır 
ve aynı zamanda dünyadaki en büyük doğalgaz üreticilerinden ve ihracatçılarından biri 
durumundadır. Avrupa gaz boru hattı yoluyla diğer Avrupa ülkelerinden bazılarına ihracat 
yapmakta ve aynı zamanda bir miktar doğalgaz da ithal etmektedir. Doğalgaz konusunda net 
bir ihracatçıdır ve Belçika, Almanya, Fransa, İsviçre ve İtalya’ya gaz satmaktadır. 

2.1.4. İnşaat Sektörü 
Hollanda’da kamu sektörü konut pazarında önemli bir yere sahiptir. Toplumun alt gelir 
kesimlerine yönelik konutların kira miktarları çok sıkı bir kontrol altında olup, pek çok konut 
yarı resmi konut şirketlerince kontrol edilmektedir. Ancak son yıllarda hükümetlerin 
uyguladığı daha liberal pazar ekonomisi politikaları, ekonominin bu kesiminde de kendisini 
hissettirmektedir. Devletin konut şirketlerine daha fazla çalışma serbestisi getirilmesi ve bu 
alandaki teşviklerin azaltılması sonucu, 1994 yılından beri, inşaat sektörü içinde özel sektörün 
payı giderek artmaktadır. 

 



HOLLANDA 
ÜLKE RAPORU 
 

12 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

 

3.1. DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

3.1.1. Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü 

Hollanda Merkez Bankası verilerine göre, 2011 yılında Hollanda’ya gelen doğrudan yabancı 
sermaye yatırımı 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2010 yılında ise bu rakam yabancı 
yatırımcıların sermayelerinin önemli bir kısmını ülkelerine geri götürmeleri sonucunda -9 
milyar dolar olmuştur.2011 yılında Hollanda’dan yurtdışına giden doğrudan sermaye miktarı 
22,6 milyar dolar olmuştur ve Hollanda’nın net doğrudan yabancı yatırım (DYY) miktarı -6,5 
milyar dolar olmuştur. Geçmiş yıllarda Hollanda’ya gelen DYY miktarı ekonomik canlanma 
ve ardından gelen krizlere bağlı olarak güçlü bir şekilde dalgalanma göstermiştir. Şirket satın 
almalarının ve birleşmelerinin kaynağını oluşturduğu kredi odaklı büyümenin gerçekleştiği 
2007 yılında Hollanda’ya gelen DYY miktarı 119,6 milyar dolar olmuştur. Bu miktarın 
yaklaşık %60’ını (72 milyar dolar) ABN AMRO Bankasının Avrupa Bankalarının 
oluşturduğu konsorsiyuma satılmasıyla elde edilen gelir oluşturmaktadır. 2008 yılında ise 
yaşanan finansal kriz ile birlikte yabancı yatırımcılar sermaye yatırımlarının bir kısmını alıp 
kaçmışlardır ve toplam DYY miktarı 4,6 milyar dolarda kalmıştır. DYY miktarı 2009 yılında 
yaşanan ekonomik iyileşme ile birlikte 36,1 milyar dolara yükselmiştir.  

Hollanda DYY açısından sürekli bir cazibe merkezi olmuştur. Ülke, 2012 sonu itibarı ile 
558,3 milyar dolarlık DYY stoku ile AB’nin en büyük DYY destinasyonlarından birisidir. Bu 
durum DYY stokunun GSYİH’ye oranına bakıldığında daha iyi ortaya çıkmaktadır; 2012 
itibarı ile %72,4.  

2013- 18 arası dönemde DYY akımlarının normal düzeyde seyretmesi beklenirken net DYY 
miktarının negatif olacağı beklenmektedir. Devam eden Avro Bölgesi Krizi dolayısıyla en 
güvenilir olan yerlerde bile yatırımların güvenilirliği belirsizliğini koruduğundan Hollanda’ya 
gelen DYY’larda da dalgalanmalar görülmesi olasıdır. 

  2009a 2010a 2011a 2012a 2013b 2014c 2015c 2016c 2017c 2018c 

Gelen DYY 34,3 -7,7 20,3 6,7 20 19,3 17,8 16,9 15,5 14,9 

Gelen DYY’lerin 
GSYİH’ye Oranı (%) 4,3 -1 2,4 0,9 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 1,7 

Gelen DYY’lerin Brüt 
Sabit Yatırımlara Oranı 
(%) 

22,6 -5,7 13,6 5,1 15,5 14,2 13,2 12,2 10,8 10,2 

Giden DYY -28,8 -69,9 -41,6 1,1 -30 -32,2 -35,5 -39,6 -39,8 -39,8 

Net DYY 6 -77 -21,4 7,7 -10 -12,9 -17,7 -22,7 -24,3 -24,8 

DYY Stoku 623,1 581,2 629,7 558,3 578,3 597,6 615,4 632,2 647,8 662,7 

Kişi Başına DYY Stoku 37.795 35.067 37.806 33.371 34.463 35.519 36.475 37.365 38.164 38.912 

DYY Stokunun 
GSYİH’ye Oranı 

78 74,7 75,5 72,4 72,2 73,1 77,5 78,3 77,5 77,6 
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  3.1.2. Ülkeler İtibari İle Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Hollanda’ya yönelen doğrudan yabancı sermaye yatırım stoklarının %62’si AB kaynaklıdır. 
Avro Bölgesi merkezli firmalar ise DYY stoklarının neredeyse yarısını (%46) ellerinde 
bulundurmaktadır. Ülke olarak bakıldığında ABD 2011 yılı itibarı ile 64,3 milyar Avro ve 
%14,3 pay ile ilk sırada yer almaktadır. 
 

3.1.3. Sektörler İtibariyle Doğrudan Yabancı Yatırımcıların  
Hollanda’daki DYY Stoku sektörlere göre incelenecek olursa en çok DYY stokunun (%26,5) 
Madencilik, petrol ve kimya sektöründe bulunduğu görülmektedir. 
 
   2008 2009 2010 2011

 
 
 

SANAYİ 

Madencilik, Petrol, 
Kimya 

110.768 110.722 108.742 119.210

Metal ve Elektrik 22.312 23.029 23.345 37.190

Gıda, İçecek, Tütün 48.323 47.370 53.291 56.957

Diğer 29.525 29.306 36.295 30.247

TOPLAM 210.928 210.428 221.673 243.604
    
 
 
 HİZMETLER 

Ticaret 42.824 47.610 42.499 35.214
Taşımacılık, Depoculuk, 
Haberleşme 

42.940 40.353 40.790 44.079

Bankacılık ve Sigortacılık 98.759 91.921 80.432 71.707

Diğer 68.443 68.125 58.483 55.390

TOPLAM   252.966 248.008 222.204 206.391

GENEL TOPLAM 463.894 458.436 443.877 449.995
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

DIŞ TİCARET 

 4.1. DIŞ TİCARET 

4.1.1. Genel Durum 
Yüzyıllardır bir ticaret ülkesi olma geleneği, denizdeki stratejik konumu ve küçüklüğü, doğal gaz 
ve petrol dışında doğal kaynakların olmaması, tarım alanlarının az olması ve tarım ürünleri 
çeşitliliğinin çok fazla olmaması nedeniyle hammadde ve yarı işlenmiş ürünlerin ithalatına 
bağımlı olması, Hollanda’nın uluslararası yönelimli çok açık bir ekonomiye sahip olmasında 
önemli bir rol oynamıştır. Bu açık ekonomi için diğer ülkelerle ticaretin düzeyi büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle dış ticaret politikası dünya pazarlarında proaktif davranmak ve dış 
ticaretin mümkün olduğu ölçüde liberal olması yönündedir. Dış ticaret ekonomide büyük bir 
öneme sahip olup ekonomi dış ticarete önemli derecede bağımlıdır. Dış ticaret, ekonomik 
büyümenin lokomotifi durumundadır. Dış ticaret hacmi 2005 yılından itibaren GSMH’nin 
üzerinde gerçekleşmektedir.  
Hollanda’nın ticaret yapısı, yakın komşularıyla yoğun ilişki yanında, dünyanın en uygun fiyat ve 
kalitedeki üreticilerinden tedarik edip, üretimin düşük talebin yüksek olduğu Avrupa’ya 
pazarlamak şeklindedir. İhracatın önemli bir kısmı re-eksporttan oluşmakta ve devamlı dış ticaret 
fazlası verilmektedir. Hollanda, WTO 2011 yılı verilerine göre, dünya ticaretinden aldığı pay 
açısından ihracatta beşinci, ithalatta ise yedinci sırada yer almaktadır. Toplam dünya ticareti 
içerisindeki payı 2011 yılında % 3,6 olmuştur.  
Hollanda’ya ithal edilen ürünlerin büyük bir bölümü, hiçbir işlemden geçirilmeden veya basit bir 
işlemden geçirildikten sonra ihraç edilmektedir. Bu nedenle, Hollanda’nın başlıca ithal ve ihraç 
ürünleri incelendiğinde, aynı ürünlerin hem ithalat hem de ihracatta başlıca ürünler arasında yer 
aldıkları ve değerlerinin ihracat lehine küçük farklarla birbirine yakın olduğu görülmektedir. 
Genellikle re-eksporta konu olan mallar, ABD ve Asya’dan ithal edilmekte ve Avrupa ülkelerine 
gönderilmektedir. Hollanda’nın AB üyesi olmayan ülkelerle ticarette açık verirken, AB içi 
ticarette fazla vermesinin başlıca nedeni re-eksport ticaretidir.  
Hollanda’nın ihracatında olduğu gibi, ithalatında da AB ülkeleri önde gelmektedir. Hollanda’nın 
en fazla ihracat yaptığı pazarlar arasında AB üyesi ülkeler başta gelmektedir. Ancak, Hollandalı 
ihracatçılar son zamanlarda etkinliklerini daha uzak pazarlara kaydırmışlar ve AB dışındaki 
ülkelere satışlarda kayda değer artışlar olmuştur. Bununla birlikte, özellikle Çin’in ve Rusya ile 
Suudi Arabistan gibi petrol ve gaz ihraç eden ülkelerin ithalattaki payı artmaktadır.  
Diğer taraftan, KOBİ’lerin ekonomide ve dış ticarette rolü zayıflamaktadır. Hollanda KOBİ 
Birliği (MKB) ile ABN Amro Bank tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre; orta ölçekli 
firmaların sayıları azalmakta, ortalama istihdam düşmekte ve büyüme çabalarında çok büyük 
güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Araştırma sonuçlarına göre ayrıca, tarım sektörü hariç 
firmalar kapasitelerini küçültmektedirler. Bunların sonucunda, Hollanda ihracatının azalan 
sayıdaki büyük ölçekli şirketlere bağımlılığı artmaktadır.  
Hollanda’nın ticaret yapısı, yakın komşularıyla yoğun ilişki yanında, dünyanın en uygun fiyat ve 
kalitedeki üreticilerinden tedarik edip, üretimin düşük talebin yüksek olduğu Avrupa’ya 
pazarlamak şeklindedir. Bunun yanında Hollanda’nın dış ticaret fazlası istisna yıllar dışında 
sürekli bir biçimde artış göstermektedir. 
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Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar Dolar) 
YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2002 219,8 194,1 413,9 25,7 
2003 264,8 234 498,8 30,8 
2004 318 284 602 34 
2005 349,8 310,6 660,4 39,2 
2006 400,7 358,5 759,2 42,2 
2007 477,6 421,4 899 56,2 
2008 545,9 494,9 1.040,80 51 
2009 431,5 382,2 813,7 49,3 
2010 575,2 513,6 1088,8 61,6 
2011 667,5 594,7 1262,2 72,8 
2012 656 587 1243 69 
2013 671,9 589,8 1261,7 82,1 
2014 672,4 588,6 1261 83,8 

 
 

4.1.2. Başlıca Ürünler İtibariyle Hollanda’nın İhracatı  
 

Başlıca Ürünler İtibarıyla Hollanda’nın İhracatı (Bin Dolar) GTİP 

Ürünler 2012 2013 2014 
Mineral yakıtlar, yağlar, damıtma ürünleri, vb 134.439.972 134.911.766 117.060.344
Makine, nükleer reaktörler, kazanlar, vb 89.185.953 91.401.136 94.089.238 
Elektrik, elektronik aletler 72.480.590 71.751.712 75.239.701 
Eczacılık ürünleri 23.670.947 24.760.409 30.207.800 
Plastikler ve eşya 25.068.449 26.549.865 27.353.880 
Optik, fotoğraf, teknik, tıbbi, vb aparat 24.625.468 25.736.182 26.938.410 
Organik kimyasallar 28.658.125 27.526.523 25.056.604 
Demiryolu, tramvay dışındaki Araçlar 19.994.103 20.887.162 21.932.317 
Demir ve Çelik 16.585.666 14.549.646 15.504.556 
Canlı ağaçlar, bitkiler, çiçek soğanları, kökler, çiçekler vb 
kesme 

10.577.330 10.783.085 11.064.461 

Etler ve yenilen sakatat 10.145.375 10.503.432 10.759.592 
Muhtelif kimyasal maddeler 9.512.337 9.903.315 10.396.744 
Süt ürünleri, yumurta, bal, yenilebilir hayvansal ürün nes 8.748.152 10.215.093 10.390.786 
Aluminyum ve aluminyumdan eşya 7.322.221 7.483.282 8.317.649 
Demir veya çelikten eşya 7.263.856 8.332.796 8.203.998 
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 7.120.410 7.941.545 7.759.924 
Kalıntıları, gıda sanayi atıkları, hayvan yemi 6.255.192 7.092.846 6.869.360 
Yenilebilir meyve, fındık, narenciye kabuğu, kavun 5.200.649 6.015.400 6.091.703 
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 5.363.445 5.705.701 5.773.995 
Hayvan, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma ürünleri, vs. 6.137.967 6.467.028 5.735.454 
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4.1.3.    Başlıca Ürünler İtibariyle Hollanda’nın İthalatı  
 

Başlıca Ürünler İtibarıyla Hollanda’nın İthalatı (Bin Dolar) GTİP 

Ürünler 2012 2013 2014

Mineral yakıtlar, yağlar, damıtma ürünleri, vb 
155.993.13

5
146.877.59

6 
131.598.33

8
Makine, nükleer reaktörler, kazanlar, vb 70.179.048 71.383.835 72.960.061
Elektrik, elektronik aletler 66.240.036 65.668.081 68.596.365
Demiryolu, tramvay dışındaki Araçlar 25.175.667 25.818.633 27.272.588
Optik, fotoğraf, teknik, tıbbi, vb aparat 20.332.919 21.641.446 23.131.131
Eczacılık ürünleri 17.077.317 19.451.535 22.383.330
Organik kimyasallar 19.973.947 21.936.122 19.953.176
Plastikler ve eşya 13.916.768 15.192.999 15.862.611
Demir ve Çelik 13.848.421 12.419.131 12.632.439
Aluminyum ve aluminyumdan eşya 7.364.860 7.483.505 8.821.293
Muhtelif kimyasal maddeler 7.806.687 7.479.518 7.786.212
Giyim, aksesuar, örme veya tığ işi Makaleler 6.230.348 6.871.746 7.770.328
Demir veya çelikten eşya 6.953.963 7.359.403 7.658.283
Giyim eşyası, aksesuar, örme veya tığ işi olmayan 6.135.432 6.555.809 7.293.398
Yenilebilir meyve, fındık, narenciye kabuğu, 
kavun 

5.860.036 6.622.779 6.762.611

Hayvan, bitkisel katı ve sıvı yağlar, parçalanma 
ürünleri, vs. 

6.818.606 6.776.405 5.921.639

Kağıt hamuru, kağıt ve karton Kağıt ve karton, 
makaleler 

5.564.740 5.706.789 5.826.691

Mobilya, aydınlatma, işaretler, prefabrik yapılar 5.164.781 5.144.544 5.460.209
Oyuncaklar, oyun ve spor levazımatı 4.399.814 4.035.156 5.421.606
Metal cevherleri, cüruf ve kül 6.119.869 5.951.296 5.393.424
Kalıntıları, gıda sanayi atıkları, hayvan yemi 5.182.384 5.662.330 5.219.188
Etler ve yenilen sakatat 4.986.657 5.049.404 5.108.561
Kauçuk ve kauçuktan eşya 5.162.540 4.965.029 5.023.647
Yağlı tohum, oleagic meyve, tahıl, tohum, meyve, 
vs, nes 

4.685.026 5.266.140 4.651.236

4.1.4. Başlıca Ülkeler İtibariyle Hollanda’nın  İthalatı 
 

İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler (Bin Dolar) 

Ülkeler 2012 2013 2014 
Almanya 79.569.942 83.778.438 83.697.394
Çin 70.904.797 70.544.629 75.737.183
Belçika 48.448.853 49.236.031 48.942.234
Amerika Birleşik 
Devletleri 

36.273.910 37.375.206 36.742.039
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Büyük Britanya 35.766.538 35.333.761 33.013.068
Rusya Federasyonu 34.679.931 35.958.954 30.683.385
Özel kategoriler 23.473.996 27.237.035 28.301.759
Fransa 23.135.960 23.294.605 23.206.922
Norveç 14.031.004 15.896.154 17.537.728
Japonya 14.215.870 13.062.291 12.275.099
İtalya 10.201.322 10.663.437 10.685.585
Brezilya 10.780.096 8.370.400 9.073.213 
İspanya 8.705.389 8.556.258 9.008.055 
İsveç 8.860.114 9.039.170 8.796.908 
Nijerya 10.019.655 7.506.647 8.678.205 
Polonya 7.235.267 7.547.329 8.272.328 
İrlanda 6.272.957 6.340.792 7.300.861 
Suudi Arabistan 8.575.452 6.359.596 6.402.228 
Taipei, Çin 4.873.194 4.717.308 4.816.064 
Danimarka 4.103.321 4.638.872 4.535.551 
Finlandiya 4.381.801 4.490.505 4.470.659 
Tayland 3.490.149 3.666.881 4.294.992 
Hindistan 6.201.271 6.022.225 3.949.822 
Türkiye 3.524.838 3.870.058 3.892.543 
 

4.1.5. Başlıca Ülkeler İtibariyle Hollanda’nın  İhracatı 

İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler (Bin Dolar) 
Ülkeler 2012 2013 2014 
Almanya 146.741.515 149.824.605 149.370.257 
Belçika 84.654.332 81.843.102 82.735.711 
Büyük Britanya 47.618.587 52.261.020 55.185.644 
Fransa 52.819.599 53.438.442 53.507.019 
Özel kategoriler 46.189.960 46.973.552 37.976.709 
İtalya 24.563.562 24.911.684 25.026.736 
Amerika Birleşik 
Devletleri 

26.127.513 21.959.339 24.973.302 

İspanya 17.363.849 17.314.940 18.555.295 
İsveç 12.325.390 13.537.227 14.107.261 
Polonya 12.131.335 13.346.696 13.954.300 
Çin 10.363.271 11.137.439 10.934.699 
Çek Cumhuriyeti 8.794.161 8.617.075 9.770.764 
Danimarka 7.917.166 8.575.612 8.653.650 
Rusya Federasyonu 10.582.438 10.414.426 8.585.616 
İsviçre 7.582.337 7.561.431 7.966.647 
Avusturya 7.905.308 7.923.469 7.762.656 
Türkiye 6.286.498 6.709.943 6.793.457 
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BEŞİNCİ BÖLÜM  

TÜRKİYE İLE TİCARET 

 

5.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 

5.1.1.Genel Durum 
Türklerle Hollandalılar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geçmişi 400 yıl öncesine 
dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun daveti üzerine ilk Hollanda elçisi 1612 yılında 
İstanbul’a gelmiştir. 1855 yılında Lahey’de açılan büyükelçiliğimize 1859 yılında Yahya 
Karaca Paşa atanmıştır. O dönemde Osmanlı-Hollanda ilişkilerinde başlıca konu ticarettir. 
Hollandalı tüccarlar tarafından satın alınan başlıca ürünler, Suriye ve İran’dan ipek, Asya’dan 
da baharat olmuştur. 17’nci yüzyılda Türkiye, Hollanda’ya yün ve pamuk ihraç etmeye 
başlamış, Hollanda da buna karşılık İstanbul ve İzmir’e pamuklu ve yünlü kumaş satmıştır. 
19’uncu yüzyılda ise Hollanda’ya ihraç ettiğimiz en önemli ürün tütün olmuştur. 

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin 
güçlendirilmesi için 1934’te Türk-Hollanda Derneği kurulmuştur. Derneğin kuruluş anlaşması 
her iki ülkenin devlet başkanları olan Atatürk ve Kraliçe Wilhelmina tarafından 
imzalanmıştır. Bu olaydan önce 1930’da ise Hollanda’nın çok uluslu şirketi olan Philips, Türk 
Philips Ltd. olarak Türkiye’de faaliyete başlamıştır. 

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkiler, Türkiye ekonomisinin 1980’li yılların başında 
dışa açılmasından sonra gelişme göstermiştir. 10-12 Şubat 1993 tarihleri arasında Rotterdam, 
Utrecht, Amsterdam, Den Haag ve Amersfort Ticaret Odaları temsilcilerinin katılımıyla 
oluşan Hollanda özel sektör heyetinin ülkemizi ziyareti sırasında ikili ticari ilişkileri 
geliştirmek amacıyla Türkiye-Hollanda İş Konseyi’nin kuruluşu tamamlanmıştır. İş 
Konseyinin Hollanda tarafı NETUBA (Netherlands-Turkey Business Association) olup 
üyeleri daha çok Türkiye ile iş yapan veya yapmak isteyen küçük ve orta ölçekli Hollandalı 
firmalardır. İş Konseyi en son toplantısını 2001 yılında Türkiye’de yapmıştır. 

Öte yandan, 1996 yılında AB ile Türkiye arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması ile 
birlikte diğer Avrupa ülkeleriyle olduğu gibi, Türkiye ile Hollanda arasındaki sanayi ürünleri 
ticaretinde uygulanan gümrük vergileri kaldırılmış ve bu durum iki ülke arasındaki ticaretin 
artmasını sağlamıştır. 

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticaret hacmi, hem ihracat hem de ithalattaki artışlarla 
devamlı bir artış trendi içerisindedir. 2002 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 
2,4 milyon dolar iken 2011 yılında 3 katına çıkarak 7,2 milyar dolara yükselmiştir. 2003 ve 
2009 yılları arasında ikili ticaret ülkemiz lehine iken 2009 yılından sonra aleyhimize 
dönmüştür. 2013 yılında ise ihracatın artması ve ithalatın azalması ile birlikte Türkiye 
Hollanda’ya karşı 177 milyon dolarlık bir dış ticaret fazlası vermiştir. 
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5.1.2.Türkiye – Hollanda Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon Dolar)  

  
Türkiye- Hollada Dış Ticaret Değerleri ( Milyon Dolar)   

Kaynak: TÜiK 

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2002 1.055,60 1.311,30 2.366,90 -255,70 

2003 1.525,90 1.656,70 3.182,60 -130,80 

2004 2.138,00 1.908,20 4.046,20 229,80 

2005 2.469,60 2.151,60 4.621,20 318,00 

2006 2.539,30 2.160,10 4.699,40 379,20 

2007 3.018,90 2.655,00 5.673,90 363,90 

2008 3.143,80 3.056,30 6.200,20 87,50 

2009 2.124,00 2.543,10 4.667,00 -419,10 

2010 2.461,40 3.156,00 5.617,40 -694,60 

2011 3.243,10 4.005,00 7.248,00 -761,90 

2012 3.244,40 3.660,60 6.905,00 -416,20 

2013 3.538,00 3.363,50 6.901,50 174,50 

2014 3.458,80 3.517,10 6.975,90 -58,30 

 

5.1.3.Hollanda’ya İhracatımızda Önemli Ürünler (Bin Dolar) 
 
ÜRÜNLER 2012 2013 2014 
Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve 
diğer iç giyim eşyası (örme) 

166.470,20 178.967,00 186.558,70 

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan 
taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu 
taşıtlar 

111.339,20 189.769,60 176.785,60 

Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon 
etek, vb. 

169.232,80 181.671,30 173.843,50 

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 294.197,20 162.090,60 130.388,30 
Erkekler ve erkek çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, pantolon, tulum ve 
şort (yüzme kıy 

84.376,40 101.024,00 108.029,90 

Dökme demirin, demirin veya çeliğin 
döküntü ve hurdaları veya bunların 
eritilmesi ile elde dilmiş 

83.561,40 73.637,80 103.545,90 

Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve 
mutfak bezleri 

63.023,10 75.304,30 98.965,50 

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 

204.496,50 357.639,00 84.203,30 

Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya 
(örme) 

59.931,70 67.442,10 76.319,40 



HOLLANDA 
ÜLKE RAPORU 
 

20 
 

Balık filetoları ve diğer balık etleri (taze, 
soğutulmuş veya dondurulmuş) 

50.120,00 60.646,50 74.799,90 

Kadın ve kız çocuk için takım elbise, 
takım, ceket, blazer, etek, pantolon, tulum 
ve şort (örme) 

64.455,50 61.230,90 68.736,30 

Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği 
hariç) (perakende olarak satılacak hale 
getirilmemiş) 

50.380,30 59.962,90 67.381,00 

Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar 

56.196,40 54.429,50 63.922,60 

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar 
(dövülmüş, sıcak haddelenmiş, haddeleme 
işleminden sonra buru 

11.661,50 46.832,90 61.001,30 

Üzümler (taze/kurutulmuş) 58.399,10 54.787,90 56.607,00 
Külotlu çoraplar,taytlar, kısa ve uzun 
konçlu çoraplar, soketler (varis çorapları 
dahil) ve patik 

41.623,90 54.121,50 50.340,30 

Ferro alyajlar 8.335,00 36.661,80 49.628,80 
Balıklar (taze veya soğutulmuş) 20.352,00 40.662,20 49.021,70 
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının 
konserveleri 

26.215,00 34.058,80 44.821,50 

Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, 
folye (gözeneksiz) 

28.897,30 33.114,90 40.399,80 

 

5.1.4.Hollanda’dan İthalatımızda başlıca ürünler (Bin Dolar) 
 
ÜRÜNLER 2012 2013 2014 
Dökme demirin, demirin veya çeliğin 
döküntü ve hurdaları veya bunların 
eritilmesi ile elde dilmiş 

809.060 469.557 564.159 

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi 
reçineler, polikarbonatlar, alkit reçineler, 
polialiesterle 

233.620 225.495 232.895 

Traktörler 193.389 179.775 197.752 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar 

188.933 112.017 138.993 

Eterler, eter-alkoller, eter fenoller, 
fenoller, peroksitler ve bunların türevleri 

21.174 110.737 103.611 

Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda 
müstahzarları 

83.485 101.958 99.026 

Siklik hidrokarbonlar 36.915 57.244 79.137 
Homonize edilmiş tütün ve tütün yerine 
geçen madde hülasaları ve esansları 

50.643 49.111 60.921 

Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan 
türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde, veya 

64.540 64.213 59.466 
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levha, tabaka, şer 

Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 83.651 55.755 55.534 
Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

693 101 47.545 

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde 
mamulleri, genişliği 600 mm veya daha 
fazla olanlar (kapla 

52.574 56.486 46.045 

Sanayide ve içecek imalinde hammadde 
veya koku verici maddeler ve karışımlar 

31.009 37.623 43.338 

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 
(ilk şekillerde) 

47.582 40.966 40.479 

Nitril gruplu bileşikler 36.913 32.424 37.892 
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar (ilk şekillerde) 

26.505 43.331 37.524 

İnsan kanı, hayvan kanı, serum, aşı, toksin 
vb. Ürünler 

24.927 33.065 35.605 

Tedavide veya korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) 

37.412 34.751 32.949 

Yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla 
hazırlanması veya imaline mahsus makina 
ve cihazlar 

33.139 46.538 31.496 

Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitrolanmış veya 
nitrozalanmış türevleri 

43.405 26.534 29.949 

 

5.1.5.Hollanda İle Yatırım İlişkileri 
 
Hollanda, Türkiye’de yapılan toplam doğrudan yabancı yatırım tutarı içerisinde ilk sırada 
bulunmaktadır. Toplam yabancı sermayeli firma sayısı açısından da, Alman ve Ingiliz 
firmalardan sonra, Hollandalı firmalar üçüncü sırada gelmektedir. 
 
Bunlardan bazıları, onlarca yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Philips, Unilever, Shell ve 
ABN Amro gibi eski firmalardır. Son yıllarda Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan 
Hollandalı firmalar, daha cok, emlak ve inşaat sektörlerinde yatırım yapmıştır. Corio, 
Redevco ve Multi Turkmall gibi büyük Hollanda şirketleri ya yeni ticari projeler üstlenmekte 
ya da yerel firma ve gayrimenkulleri satın almaktadırlar. İnşaat ve pazarlama konularında 
uzmanlaşmış küçük ölçekli pek çok Hollanda firması, tatil yörelerindeki yerleşim projelerinde 
yoğun olarak faaliyet göstermektedir. Hollanda kökenli firmalar tarafından tercih edilen diğer 
alanlar ise şunlardır: Toptan ve perakende ticaret, turizm ve catering, nakliye ve haberleşme, 
makina sanayi, metal ve plastik işleme, tekstil ve hazır giyim, bilişim, yayıncılık ve eğitim 
sektörleri. 
Toptan ve perakende ticaret alanında, hem C&A gibi tanınmış Hollanda perakende mağaza 
zincirleri, hem de ülke içi ve dışında farklı ürünlerin ticaretini yapan çok sayıda küçük firma 
bulunmaktadır. Turizm ve catering firmaları da emlak ve inşaat sektörlerinde faaliyet 
gösterenler gibi, çoğunlukla turistik yörelerde yatırım yapmaktadır. Bu iki sektörde çalışan 
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Hollanda kökenli firmalar, genellikle Antalya, Aydın ve Muğla civarında yatırım yapmış 
bulunmaktadır. 
Türkiye, geniş tüketici altyapısı ve Hollanda ile Avrupa’daki iç piyasalara hizmet verebilecek 
kalifiye teknik personele sahip olması nedeniyle, telekomünikasyon ve bilişim sektörlerinde 
de Hollandalı yatırımcıların büyük ilgisini çekmektedir. Bu sektörlerde faaliyet gösteren 
GreenCat, TopTel ve BitBrains gibi Hollandalı firmalar da Türkiye’de yatırım yapmış 
bulunmaktadır. 
 

5.1.6. Yürürlükteki Anlaşma ve Protokoller 
 

Anlaşmanın Adı İmza Tarihi

Ticaret ve Ödeme Anlaşması 06.09.1949

Ekonomik ve Teknik İşbirliği Ortak Komisyonu (KEK) Kurulmasına İlişkin Mektup 
Teatisi 

24.01.1985

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 27.03.1986

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 27.03.1986

Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Yapılmasına İlişkin Veterinerlik Anlaşması 24.05.1995

Tarım ve Kırsal Politikalar Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 21.09.2000

Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı 03.10.2000

Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşması 17.04.2003

Gümrükler Alanında İdari Yardım Anlaşması 18.08.2005
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ALTINCI BÖLÜM  

KONYA İLE TİCARET 

 

6.1. KONYA İLE TİCARETİ 

6.1.1.Konya – Hollanda 2014 Yılı İhracat Kalemleri 
 

Ürünler Dolar 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, 
bunların aksam ve parçaları 

3.224.455 

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara 
taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 

2.894.662 

Demir veya çelikten eşya 2.265.851 
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-
ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 

1.406.127 

Plastikler ve mamulleri 1.099.429 
Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 1.037.397 
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer 
kısımlarından elde edilen müstahzarlar 

968.113 

Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı 
tabelalar vb, prefabrik yapılar 

577.991 

Kahve, çay, paraguay çayı ve baharat 565.901 
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve 
tıpta kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 

401.213 

Şeker ve şeker mamulleri 351.878 
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 349.394 
Alüminyum ve alüminyumdan eşya 135.027 
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb 
mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 

107.478 

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (kahve hülasaları, çay hülasaları, 
mayalar, soslar, diyet mamaları, vb.) 

98.487 

Kakao ve kakao müstahzarları 70.356 
Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 65.691 
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 62.491 
Seramik mamulleri 54.945 
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler, tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler 

50.336 

Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet 
müstahzarları 

42.264 

Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, 
mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 

41.973 
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Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 38.877 
Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke 38.787 
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 27.150 
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden 
bunların aksam ve parçaları 

25.850 

Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 23.164 
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve 
izotopların organik-anorganik bileşikleri 

22.028 

Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 21.127 
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, 
fırça vb.) 

15.631 

Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, 
pigmentler,vb, vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 

15.422 

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el 
ve makina yazısı metinler ve planlar 

10.991 

Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 9.680 
Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 9.425 
Cam ve cam eşya 8.687 
Örme giyim eşyası ve aksesuarı 8.059 
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve 
dokunmuş diğer eşya, paçavralar 

7.305 

Organik kimyasal ürünler 6.785 
Saatler ve bunların aksam ve parçaları 6.161 
Kauçuk ve kauçuktan eşya 2.537 
Bakır ve bakırdan eşya 2.073 
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, 
bizmut, kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 

1.358 

Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 1.073 
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 955 
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, 
halat ve bunlardan mamul eşya 

699 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen 
ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar 

562 
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6.1.2.Konya- Hollanda 2014 Yılı İthalat Kalemleri 

		
Ürünler Dolar 
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve süs 
yaprakları 

4.231.373

Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve 
parçaları 

4.089.881

Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-
verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı

616.147 

Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 432.886 
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, 
vernikler, vb, macunlar, mürekkepler

432.097 

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel 
mumlar 

350.004 

Plastikler ve mamulleri 343.557 
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 336.407 
Kakao ve kakao müstahzarları 321.650 
Organik kimyasal ürünler 234.588 
Demir ve çelik 216.121 
Canlı hayvanlar 197.246 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, bunların 
aksam, parça ve aksesuarı 

173.465 

Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta 
kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem

172.699 

Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer 
eşya, paçavralar 

156.267 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, 
bitümenli maddeler, mineral mumlar

151.300 

Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 131.448 
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, enzimler 127.701 
Demir veya çelikten eşya 102.215 
Kauçuk ve kauçuktan eşya 87.920 
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, 
prefabrik yapılar 

85.256 

Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 
bunların aksam, parça, aksesuarı 

55.593 

Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 37.570 
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların 
organik-anorganik bileşikleri 

21.266 

Alüminyum ve alüminyumdan eşya 20.253 
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, dezenfektanlar, 
haşarat öldürücüler, vb.) 

19.507 

Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların 
aksam ve parçaları 

12.618 

Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 9.514 
Gübreler 8.880 
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6.1.3.Türkiye –Hollanda – Konya Yıllara Göre İthalat/ İhracat Rakamları 
 

Türkiye-Hollanda Rakamları 

2012 2013 2.014 

İhracat Dolar 3.244.428.597 3.538.042.780 3.458.812.152 

İthalat Dolar 3.660.634.272 3.363.585.397 3.517.122.414 

 

Konya-Hollanda Rakamları 

  2012 2013 2014 

İhracat Dolar 12.022.179 11.861.170 16.175.845 

İthalat Dolar 39.710.602 36.393.629 13.188.804 

 

 


