
 

 



GENEL BİLGİLER 
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.  

Nüfus ve İşgücü Yapısı 

Hollanda’nın nüfusu, Şubat 2015 yılı itibarıyla 16,9 milyondur. 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.  

 

 

 

 

 

 



GENEL EKONOMİK DURUM 
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 2014 yılında hazırlamış olduğu sıralamaya göre nominal olarak 
dünyanın en büyük 17. ekonomisidir. Kişi başına düşen gelirde ise 12. 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. 

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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIŞ TİCARET 
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, Hollanda, WTO 
2014 yılı verilerine göre, dünya ticaretinden aldığı pay açısından ihracatta beşinci, 
ithalatta ise dokuzuncu sırada yer almaktadır. 

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. 

Ülkenin Dış Ticareti 

YILLAR İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2010 492,6 440,0 932,6 52,6 

2011 530,6 492,8 1.023,4 37,8 

2012 501,1 554,7 1.055,8 -53,6 

2013 506,2 571,3 1.077,5 -65,1 

2014 508,4 574,5 1.082,9 -66,1 

İhracatında Başlıca Ürünler 

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. 

GTİP ÜRÜNLER 2012 2013 2014 

9999 Tarifenin diğer yerinde 
belirtilmeyen ürünler 62.968,6 77.990,7 85.153,9 

2710 Petrol Yağları Ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen Yağlar 71.910,2 76.132,4 65.335,7 

8517 Telefon Cihazları 28.339,5 28.643,0 30.728,8 

8471 Otomatık Bılgı Islem Makınelerı, 
Unıtelerı 27.843,1 26.951,6 26.686,0 

2709 
Petrol Yağları Ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen Yağlar 
(Ham) 

20.596,0 16.271,3 17.052,5 

3004 

Tedavide Veya Korunmada 
Kullanılmak Üzere Karışık Olan 
Veya  Karışık Olmayan 
ürünlerden Oluşan İlaçlar 

13.198,4 13.044,1 16.029,2 



8473 

Sadece Veya Esas İtibariyle 84.69 
İla 84.72 Pozisyonlarındaki 
Makina  Ve Cihazlarda 
Kullanılmaya Elverişli Aksam, 
Parça Ve Aksesuarlar 

10.136,1 9.794,6 10.437,5 

8443 Matbaacılığa Mahsus Baskı 
Makineleri, Yardımcı Makineler 10.226,8 9.753,7 9.837,0 

9018 
Tıpta, Cerrahide, Dişçilikte Ve 
Veterinerlikte Kullanılan Alet Ve 
Cihazlar (Sintigrafi 

8.874,8 8.909,3 9.172,1 

8486 

Sadece ve esas itibariyle yarı 
iletken disklerin veya külçelerin, 
yarı  iletken tertibatın,elektronik 
entegre devrelerin veya düz panel 
göstergelerinin imalatında 
kullanılan türdeki makine ve 
cihazlar; bu faslın 9(c) nolu 
notunda belirtilen makine ve 
cihazlar; aksam, parça ve aksesuar 

6.008,5 6.849,8 7.930,8 

3002 

İnsan kanı; tedavide, korunmada 
veya teşhiste kullanılmak üzere 
hazırlanmış hayvan kanı; 
antiserum ve diğer kan 
fraksiyonları ve bağışıklık 
sağlayan ürünler (biyoteknolojik 
işlemle elde edilmiş olsun 
olmasın) aşılar, toksinler, 
mikroorganizmakültürleri 
(mayalar hariç) ve benzeri 
ürünler  

7.540,0 7.313,3 6.159,9 

9021 Ortopedik cihazlar 4.814,4 5.766,8 6.157,2 

8542 Elektronik Entegre Devreler 5.172,8 5.315,2 5.570,5 

2902 Siklik hidrokarbonlar 6.343,6 5.837,7 5.336,4 

7601 İşlenmemiş Alüminyum 4.262,2 4.453,4 5.206,0 

8701 Traktörler 4.370,2 5.020,0 5.064,5 

8703 Binek Otomobilleri 4.913,5 4.313,0 4.969,3 

8528 
Monitörler Ve 
Projektörler,Televizyon Alıcı 
Cihazları 

4.851,6 4.878,1 4.893,7 



3907 

Poliasetaller, diğer polieterler ve 
epoksi reçineler (ilk şekillerde); 
polikarbonatlar, alkit reçineler, 
polialilesterler ve diğer 
poliesterler (ilk şekillerde) 

4.808,8 4.804,7 4.596,9 

603 Kesme çiçekler ve tomurcukları 4.121,5 3.861,7 3.765,6 

İthalatında Başlıca Ürünler 

GTİP ÜRÜNLER 2012 2013 2014 

2709 
Petrol Yağları Ve Bitümenli 
Minerallerden Elde Edilen Yağlar 
(Ham) 

77.713,8 68.580,8 64.567,4 

9999 Tarifenin Diğer Yerinde 
Belirtilmeyen Ürünler 44.661,5 54.657,2 64.263,3 

2710 Petroleum oils, not crude 51.736,0 51.497,2 41.533,8 

8471 Otomatık Bılgı Islem Makınelerı, 
Unıtelerı 27.757,9 28.305,8 28.146,0 

8517 Telefon Cihazları 24.535,4 25.946,3 27.474,8 

3004 

Tedavide Veya Korunmada 
Kullanılmak Üzere Karışık Olan 
Veya  Karışık Olmayan 
ürünlerden Oluşan İlaçlar 

12.459,7 11.947,5 12.640,4 

8703 Binek Otomobilleri 11.746,8 11.437,6 10.733,7 

8443 Matbaacılığa Mahsus Baskı 
Makineleri, Yardımcı Makineler 8.722,2 8.556,2 8.193,0 

9018 

Tıpta, Cerrahide, Dişçilikte Ve 
Veterinerlikte Kullanılan Alet Ve 
Cihazlar (Sintigrafi Cihazları, 
Diğer Elektromedikal Cihazlar Ve 
Göz Testine Mahsus Cihazlar 
Dahil) 

6.114,0 6.338,4 6.289,1 

7601 İşlenmemiş Alüminyum 4.426,1 4.499,8 5.562,9 

8542 Elektronik Entegre Devreler 4.315,3 5.577,7 5.294,5 

2701 Taşkömürü 5.681,2 5.267,4 5.248,7 

8528 Monitörler Ve Projektörler 
(Televizyon Alıcı Cihazı İle 

5.475,0 5.469,3 5.219,3 



Mücehhez Olmayan Lar); 
Televizyon Alıcı Cihazları (Radyo 
Yayınlarını Alıcı Cihazı Veya Ses 
Veya Görüntü Kayıt Veya Tekrar 
Verme Cihazıyla Birlikte Olsun 
Olmasın) 

9021 
Ortopedik Cihazlar (Koltuk 
Değnekleri, Cerrahi Kuşaklar Ve 
Fıtık Bağları Dahil 

4.716,5 5.082,3 5.218,3 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 2.157,5 5.134,1 4.931,1 

8708 
87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında 
yer alan motorlu taşıtların aksam, 
parça ve aksesuarı 

4.120,6 4.319,9 4.447,5 

2707 
Yüksek sıcaklıkta taşkömürü 
katranının damıtılmasından elde 
eilden yağlar ve ürünler 

4.993,2 4.309,3 3.584,8 

2601 Demir cevherleri ve 
zenginleştirilmiş demir cevherleri 3.868,3 3.830,1 3.154,9 

8473 

Sadece Veya Esas İtibariyle 84.69 
İla 84.72 Pozisyonlarındaki 
Makina  Ve Cihazlarda 
Kullanılmaya Elverişli Aksam, 
Parça Ve Aksesuarlar 

3.761,0 3.267,7 3.102,4 

9504 
Video oyun konsolları ve 
makinaları, eğlence merkezleri 
için oyun eşyası vb. 

2.582,8 2.143,6 3.094,7 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 

Aslında Hollanda’nın ihracatta sağlamış olduğu başarı komşularıyla yaptığı ticaret 
sayesindedir. Örneğin Hollanda’nın Almanya ile yaptığı ticarette verdiği fazla 
GSYİH’sinin %6’sına ulaşmaktadır. Hollanda’nın AB dışındaki ülkelerle 
gerçekleştirmiş olduğu ticarette verdiği cari açık GSYİH’sinin yaklaşık %10’u 
kadardır. Avrupa dışında Hollanda’nın en önemli ihraç pazarı ABD’dir. Asya, 
Avrupa ve Latin Amerika’da hızlı bir biçimde büyüyen ülkeler ile Hollanda firmaları 
açısından halen ufak pazarlardır. 

Hollanda’nın dış ticaret verilerine bakıldığında önde gelen ülkelerin ithalatta ve 
ihracatta çoğunlukla aynı ülkeler olduğu görülmektedir. Hollanda’nın en önemli dış 
ticaret ortağı Almanya’dır. Almanya, 2014 yılında Hollanda’nın ithalatında % 16,3; 
ihracatında ise % 24,1 pay sahibidir. Belçika, Hollanda’nın ihracatında hem de 
ithalatında ikinci sırada yer almaktadır. İngiltere, Fransa, ABD, İtalya, İspanya ve 
Rusya hem ihracat hem ithalatta önde gelen ülkelerdir.     



Hollanda’nın ihracatına bakıldığında AB üyesi ülkelerin toplam ihracatın %70’sini 
oluşturduğu görülmektedir. Daha önceki yıllarda daha yüksek olan bu oranın yıllar 
içinde azaldığı görülmektedir. Avrupa ülkeleri dışarıda bırakılacak olursa 
Hollanda’nın en büyük dış ticaret ortağı ise ABD’dir.  

Hollanda’nın İhracatında Başlıca Ülkeler (Milyar dolar) 

SIRA ÜLKELER 2012 2013 2014 

1 Almanya 134,5 141,3 138,6 

2 Belçika 65,4 63,2 63,2 

3 İngiltere 44,9 48,3 48,5 

4 Fransa 47,2 47,5 47,0 

5 ABD 25,5 22,2 25,2 

6 İtalya 25,3 26,1 25,0 

7 İspanya 15,2 14,8 15,8 

8 Polonya 11,0 12,1 12,8 

9 Çin 9,8 10,2 10,5 

10 İsveç 9,3 10,0 10,4 

11 Çek Cumhuriyeti 7,7 8,0 8,7 

12 Rusya 9,1 9,0 8,3 

13 İsviçre 7,4 7,4 7,4 

14 Danimarka 6,9 7,1 7,4 

15 Avusturya 6,3 6,5 6,8 

16 Türkiye 6,0 6,3 6,7 

17 Finlandiya 5,5 5,4 5,9 

18 İrlanda 3,8 4,3 5,0 

19 G.Kore 4,3 4,6 5,0 

20 Norveç 4,8 4,9 5,0 

İthalatında Başlıca Ülkeler (Milyar dolar) 



SIRA ÜLKELER 2012 2013 2014 

1 Almanya 80,0 84,0 83,0 

2 Belçika 48,5 49,4 49,0 

3 Çin 41,0 42,1 48,0 

4 ABD 34,1 34,6 35,9 

5 İngiltere 35,4 36,3 33,7 

6 Rusya 26,1 27,1 24,3 

7 Fransa 22,5 22,7 22,6 

8 Norveç 15,4 18,1 19,8 

9 Japonya 12,6 11,2 11,1 

10 İtalya 10,2 10,7 10,6 

11 İspanya 8,7 8,7 9,2 

12 Malezya 7,5 7,9 8,7 

13 İsveç 8,5 8,8 8,6 

14 Polonya 7,0 7,3 8,0 

15 İrlanda 6,4 6,3 7,1 

16 Brezilya 7,1 7,2 6,5 

17 Çek Cumhuriyeti 7,1 6,3 6,2 

18 Nijerya 5,7 5,0 5,3 

19 Danimarka 4,5 5,1 4,6 

20 Finlandiya 4,5 4,4 4,5 

28 Türkiye 2,7 3,0 3,1 

 

 

 



DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE 
VERGİLER 
Dış Ticaret Politikası 

Hollanda, 1958 yılında yürürlüğe girmiş olan Roma Anlaşması ile oluşturulan 
Avrupa Toplulukları’nın ve dolayısıyla Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden 
biridir. Hollanda’nın dış ticaret mevzuatı AB normlarına uygun ve oldukça liberal 
bir sistemdir. AB üyeleri arasında gümrük birliği bulunmakta ve ortak dış ticaret 
politikası uygulanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak dış ticaret politikaları ve ilgili 
mevzuat AB organları düzeyinde belirlenmekte ve üye ülkelerce bu mevzuatlar 
aynen alınarak ya da ulusal mevzuatlarına aktarılarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla, 
Hollanda, diğer AB üyeleri gibi, AB dış ticaret mevzuatını uygulamaktadır. Bu 
çerçevede, Hollanda dahil tüm AB ülkelerinde Avrupa Toplulukları Entegre 
Gümrük Tarifesi’ne (TARIC) göre ortak gümrük tarifesi uygulanmakta, ithalatta 
alınan vergiler KDV dışında aynı olmaktadır. 

Hollanda’da gümrük mevzuatının uygulaması Vergi ve Gümrük İdaresi 
(Belastingdienst; http://www.belastingdienst.nl) tarafından takip edilmektedir. 
Gümrük işlemleri ithalatçı ya da temsilcisi tarafından yürütülebilmektedir. Tek İdari 
Belge, Gümrük İdaresi’ne elden verilebileceği gibi internetten elektronik olarak da 
sunulabilmektedir. 
Diğer taraftan, tarife dışı engeller, anti-damping uygulamaları, çok taraflı ticaret 
anlaşmaları ve preferanslar ortak dış ticaret politikasının bir gereği olarak AB 
düzeyinde belirlenmektedir.  

İthalat Rejimi 

AB Gümrük Birliği’nin bir sonucu olarak Hollanda, AB tarafından belirlenen 
gümrük vergilerini uygulamaktadır. AB’nin uyguladığı gümrük vergilerine dair 
bilgilere aşağıdaki internet sayfasından 
(http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm) ulaşılabilmektedir. İthalatta gümrük 
vergisi, özel tüketim vergisi (bazı ürünlerde) ve KDV alınmaktadır. Gümrük tarifesi 
tüm AB üyeleri için aynı iken, özel tüketim vergisi ile KDV oranları 
değişebilmektedir.  

Tarifeler ve Diğer Vergiler 

Katma Değer Vergisi, Hollanda’da Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) 
adı altında uygulanmaktadır. AB’nin KDV mevzuatı Hollanda mevzuatına Wet op 
de Omzetbelasting (İşlem Vergisi Kanunu, 28 June 1968, Stb. 1968, 329) ile 
aktarılmıştır. KDV’yi toplamakla görevli kurum Belastingdienst (Vergi ve Gümrük 
İdaresi) iken, ithalatta bu görevi Douane (Hollanda Gümrük İdaresi; 
http://www.douane.nl) yürütmektedir. 

Hollanda’da piyasaya sürülmek üzere ithal edilen her türlü ürün KDV’ye tabidir. 
Aşağıdaki gümrük rejimlerine tabi tutulan ürünler için o rejim altında kaldıkları 
sürece KDV uygulanmamaktadır: 



• Serbest bölge ya da serbest antrepoya konulan ürünler 

• Geçici depolamaya tabi ürünler 

• Gümrük antreposuna ya da dahilde işleme rejimine sokulan ürünler 

• Geçici ithal edilen ürünler 

• Transit rejimine tabi ürünler 

Bazı ürünler KDV’den muaftır. Uluslararası taşımacılıkta kullanılacak uçaklar ve 
bunların donanım malzemeleri, deniz taşıtları (özel botlar hariç) ve bunların 
donanım malzemeleri ile yapay diş KDV’den muaf olan ticari ürünlerdir. 

Standart KDV oranı 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren % 21 olmuştur. Bazı ürünler için 
indirimli oran olan % 6 KDV uygulanmaktadır. İndirimli oran uygulanan bazı 
ürünler şunlardır: 

• Canlı hayvanlar 

• Ziraat ve bahçecilik tohumları 

• Bitki ve bitki ürünleri 

• Ağaç 

• Gıda ve alkolsüz içecekler 

• Su 

• Hayvan yemi 

• Veterinerlik ilaçları 

• İlaçlar ve bazı tıbbi araçlar 

• Kitap, gazete, dergi ve diğer basılı eşya 

• Sanat ürünleri 

• Tarımda kullanılan motorin 

Hollanda’da KDV’ye tabi işlemler yapan ancak Hollanda’da yerleşik olmayan 
yabancı kişiler KDV işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla ya kayıt olmalı ya da bir 
vergi temsilcisi atamalıdır. KDV için kayıt Belastingdienst Limburg / Kantoor 
Buitenland’e (Vergi İdaresi – Uluslararası İşler Bölümü) yapılmaktadır. Hollanda’da 
vergilendirilebilir bir işlem (bir mal ve hizmet satışı) yapmayan yabancılar, 
Hollanda’da ödedikleri KDV’nin geri ödenmesi için Belastingdienst Limburg / 
Afdeling Omzetbelasting’den (KDV Dairesi) temin edecekleri bir formla 
başvurabilmektedir. 

Özel tüketim vergisi (Excise tax), belirli ürünlerin üretimi, üçüncü bir ülkeden 
ithalatı ya da diğer bir AB üyesi ülkeden Hollanda piyasasına sürülmesi durumunda 
uygulanmaktadır. Özel tüketim vergileri, Douane (Hollanda Gümrük İdaresi) 
tarafından tahsil edilmektedir. 

Özel tüketim vergileri, AB düzeyinde 92/12/EEC sayılı Direktifle genel kurallara 
bağlanırken özel ürün bazında AB’nin ayrıntılı düzenlemeleri de mevcuttur. Söz 
konusu mevzuat Hollanda hukukuna Wet op de accijns (Özel Tüketim Vergileri 



Kanunu, 31 Ekim 1991, Stb. 1991, 561) ile aktarılmıştır. Ürünler bazında özel mevzuat 
düzenlemeleri de mevcuttur: 

• Wet belastingen op milieugrondslag (Çevre Vergileri Kanunu, 23 December 
1994, Stb. 1994, 923) 

• Wet voorraadvorming aardolieprodukten (Petrol Ürünleri Depolama 
Kanunu, 28 March 2001, Stb. 2001, 155). 

• Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele 
andere producten (Alkolsüz içkiler ve diğer Bazı Ürünlerde Tüketim Vergisi 
Kanunu, 24 December 1992, Stb. 1992, 685) 

Özel tüketim vergileri uygulanan ürünler aşağıdadır: 

• Alkollü içkiler 

• Petrol, elektrik, doğalgaz 

• İşlenmiş tütün 

Tarife Dışı Engeller 

AB, haksız ticaret uygulamalarına karşı DTÖ anlaşmalarının üye devletlere verdiği 
yetkiler çerçevesinde, ticari korunma önlemleri uygulamaktadır. AB ve dolayısıyla 
Hollanda tarafından uygulanan korunma önlemleri bilgilerine aşağıdaki web 
sayfasından ulaşılabilmektedir.  

( http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/stats.htm ) 

Diğer taraftan, tarım, tekstil ve demir-çelik ürünleri ithalatında çeşitli önlemler 
uygulanmaktadır. Bu uygulamalar kapsamında, ithalatçılardan gümrük işlemlerinin 
yapılabilmesi için ithalat sertifikası ya da ithalat lisansı talep edilmektedir. 
Hollanda’da bu çerçevede ithalat lisansı vermeye yetkili kuruluşlar şunlardır: 

• Tekstil ürünleri: Belastingdienst / Centrale Dienst voor In- en Uitvoer 
(Merkezi İthalat ve İhracat İdaresi) 

•  Tarım ürünleri: Süt ve süt ürünleri: Productschap Zuivel (Hollanda Süt 
Ürünleri Kurulu; www.prodzuivel.nl) 

• Et, tavuk, yumurta: Productschap Vee, Vlees en Eieren - PVE (Hayvancılık, 
Et ve Yumurta Kurulu; www.pve.nl) 

• İşlenmiş meyve ve sebze ürünleri: Productschap Tuinbouw (Bahçecilik 
Ürünleri Kurulu; www.tuinbouw.nl) 

• Tahıllar, şeker ve yağlar: Hoofdproductschap Akkerbouw (Tarım Ana 
Kurulu; www.hpa.nl)  

Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar 

Hollanda, ilgili AB direktifleri doğrultusunda AB standardizasyon mevzuatını 
uygulamaktadır. AB standardizasyon mevzuatı, ürünlerin AB pazarına girişte sağlık, 
güvenlik, tüketiciler ve çevrenin korunması kapsamında uyulması gereken temel 
konuları kapsamaktadır. Ürünlerin standardlara uygunluğu ithalat aşamasında 
kontrol edilebileceği gibi, piyasa gözetimi yoluyla da denetlenebilmektedir. 

http://www.prodzuivel.nl/
http://www.pve.nl/
http://www.tuinbouw.nl/


AB ülkelerine ve dolayısıyla Hollanda’ya ihracat yaparken pek çok makina, 
ekipman, elektrikli aletler, oyuncak vb. ürün için CE işareti gereklidir. İthal edilen 
ürünler için ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
gibi standarlartlar ve gıdalar için ayrıca, HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında 
tehlike Analizi sistemi) gibi standartlar ve GLOBALGAP sertikası gereklidir. 

GLOBALGAP olarak bilinen, EurepGAP sertifikası, Euro Retail Produce Working 
Group’’ ve GAP (Good Agricultural Practices -İyi Tarım Uygulamaları) tanımlarının 
birleşmesi ile oluşmuştur. AB ülkelerinde ve bu kapsamda Hollanda’daki 
süpermarketlerde satılacak gıdaların ithalatında bu belge talep edilmektedir. 
Hollanda’daki büyük perakende gıda zincir mağazaları tarafından talep edilen bu 
sertifikanın, yakın gelecekte AB ülkelerine yapılacak ihracatta zorunlu hale geleceği 
bilinmektedir. 

AB’nin zaman zaman gerekli gördüğü hallerde, örneğin aflatoksin ve gıdalarda 
kullanılan koruyucu kimyasallar ve oranları veya bunlara benzer tüketici sağlığı 
açısından tehlike oluşturabilecek konularda ya ithalatçı ya da ilgili devlet kuruluşları 
aracılığıyla ithal edilen gıdalar gümrüklerden çıkmadan ürünlerden örnekler 
alınarak analiz edilmekte ve analiz sonuçları belli olana kadar ürünler tutulmaktadır. 
Bu kapsamda, fındık, fıstık ve incirde aflatoksin, kayısıda kükürt ve zeytinde 
kullanılan koruyucu kimyasallar kontrolü kapsamında, gerek Hollanda gümrük 
teşkilatı laboratuvarlarında, gerekse ithalatçı firmanın isteği veya talebi üzerine 
bağımsız laboratuvarlarda analizler yapılmaktadır. Bu laboratuvarlardan birisi, ‘Gıda 
ve Tüketici Ürünleri Güvenlik Otoritesi -VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) isimli 
devlet kuruluşuna aittir. 

Hollanda’da Standardlar konusunda çalışan akreditasyon kuruluşu, Hollanda 
Standardizasyon Kuruluşu-‘Nederlands Normalisatie Instituut – NEN’ isimli 
kuruluş olup, çeşitli standard ve normlar konusunda bilgi, ücret karşılığında web 
sayfasından (http://www2.nen.nl) ya da posta yolu ile alınabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÜRKİYE İLE TİCARET  
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 vermiş ancak 2014 yılında ihracatın bir miktar azalması ve ithalatın da bir 
miktar artması sonucunda Türkiye Hollanda’ya karşı tekrar dış ticaret açığı 
vermiştir. 

 

 
 



Türkiye-Hollanda Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) 

Yıllar İhracat İhracat 
Değişim % İthalat İthalat 

Değişim % Hacim Denge 

2010 2.461,4 15,9 3.156,0 24,1 5.617,4 -694,6 

2011 3.243,1 31,8 4.005,0 26,9 7.248,0 -761,9 

2012 3.248,4 0,0 3.660,6 -8,6 6.909,0 -412,2 

2013 3.538,0 9,1 3.363,6 -8,1 6.901,6 174,5 

2014 3.458,7 -2,2 3.564,4 6,0 7.023,1 -105,7 

2015 3.156,6 -8,7 2.607,6 -18,3 6.071,1 242,2 

 Türkiye’nin Hollanda’ya İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP ÜRÜNLER 2012 2013 2014 

6109 
Tişörtler, fanilalar, atletler, 
kaşkorseler ve diğer iç giyim 
eşyası (örme) 

166.470,2 178.967,0 186.558,7 

8703 

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

111.339,2 189.769,6 176.785,6 

6204 

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

169.232,8 181.671,3 173.843,5 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar 294.197,2 162.090,6 130.388,3 

6203 

Erkekler ve erkek çocuk için 
takım elbise, takım, ceket, 
blazer, pantolon, tulum ve şort 
(yüzme kıy 

84.376,4 101.024,0 108.029,9 

7204 

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

83.561,4 73.637,8 103.545,9 

6302 Yatak çarşafı, masa örtüleri, 
tuvalet ve mutfak bezleri 63.023,1 75.304,3 98.965,5 



2710 
Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen 
yağlar 

204.496,5 357.639,0 84.203,3 

6110 Kazak, süveter, hırka, yelek 
vb. Eşya (örme) 59.931,7 67.442,1 76.319,4 

0304 
Balık filetoları ve diğer balık 
etleri (taze, soğutulmuş veya 
dondurulmuş) 

50.120,0 60.646,5 74.799,9 

6104 

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

64.455,5 61.230,9 68.736,3 

5402 

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

50.380,3 59.962,9 67.381,0 

8708 Karayolu taşıtları için aksam, 
parça ve aksesuarlar 56.196,4 54.429,5 63.922,6 

7214 

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

11.661,5 46.832,9 61.001,3 

0806 Üzümler (taze/kurutulmuş) 58.399,1 54.787,9 56.607,0 

6115 

Külotlu çoraplar,taytlar, kısa 
ve uzun konçlu çoraplar, 
soketler (varis çorapları dahil) 
ve patik 

41.623,9 54.121,5 50.340,3 

7202 Ferro alyajlar 8.335,0 36.661,8 49.628,8 

0302 Balıklar (taze veya 
soğutulmuş) 20.352,0 40.662,2 49.021,7 

2008 

Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen meyve ve 
yenilen diğer bitki parçalarının 
konserveleri 

26.215,0 34.058,8 44.821,5 

3920 Plastikten diğer levha, plaka, 
şerit, film, folye (gözeneksiz) 28.897,3 33.114,9 40.399,8 
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GTİP ÜRÜNLER 2012 2013 2014 

7204 

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

809.060 469.557 564.159 

3907 

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

233.620 225.495 232.895 

8701 Traktörler 193.389 179.775 197.752 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen 
yağlar 

188.933 112.017 138.993 

2909 
Eterler, eter-alkoller, eter 
fenoller, fenoller, peroksitler ve 
bunların türevleri 

21.174 110.737 103.611 

2106 Tarifenin başka yerinde yer 
almayan gıda müstahzarları 83.485 101.958 99.026 

2902 Siklik hidrokarbonlar 36.915 57.244 79.137 

2403 
Homonize edilmiş tütün ve 
tütün yerine geçen madde 
hülasaları ve esansları 

50.643 49.111 60.921 

4002 

Sentetik kauçuk veya sıvı 
yağlardan türetilen taklit 
kauçuk (ilk şekillerde, veya 
levha, tabaka, şer 

64.540 64.213 59.466 

3901 Etilen polimerleri (ilk 
şekillerde) 83.651 55.755 55.534 

2711 Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 693 101 47.545 

7210 

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

52.574 56.486 46.045 

3302 
Sanayide ve içecek imalinde 
hammadde veya koku verici 
maddeler ve karışımlar 

31.009 37.623 43.338 



3902 Propilen ve diğer olefinlerin 
polimerleri (ilk şekillerde) 47.582 40.966 40.479 

2926 Nitril gruplu bileşikler 36.913 32.424 37.892 

3909 
Amino reçineler, fenolik 
reçineler, poliüretanlar (ilk 
şekillerde) 

26.505 43.331 37.524 

3002 İnsan kanı, hayvan kanı, serum, 
aşı, toksin vb. Ürünler 24.927 33.065 35.605 

3004 
Tedavide veya korunmada 
kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

37.412 34.751 32.949 

8438 

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

33.139 46.538 31.496 

2905 

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

43.405 26.534 29.949 

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller 

Türkiye ile Hollanda arasında karşılıklı ticaretin geliştirilmesi amacıyla çeşitli 
anlaşmalar imzalanmıştır. 

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 

İki Ülke Arasındaki Ticarette Yaşanan Sorunlar 

Rapor kapsamında bilgi verilmiş olan ve Hollandalı dış ticaret kurum ve kuruluşları 
tarafindan uygulanmakta olan ‘Türkiye Eylem Planı kapsamındaki saptamalardan 
birisi de, Hollanda iş çevreleri için Türkiye pazarının çok önem taşıdığı ve büyük 
potansiyel arzettiği, ancak Hollandalı işadamları nezdinde Türk firmalarının 
olumsuz bir imaja sahip olduğu, bunun da ticaretin ve yatırımların istenilen düzeyde 
artmasını engellediği yönündedir. Diğer taraftan, Hollandalı tüketiciler nezdinde de 
Türkiye ve Türk malı imajı çok iyi durumda değildir. Bu nedenle, özellikle nihai 
tüketiciye yönelik olan gıda maddeleri, tekstil ürünleri ve ev eşyası gibi Türk 
ürünlerinin, orijinal markaları ile, Hollanda’da yaşayan Türkler ve Türklere ait 
dağıtım kanalları haricinde, diğer tüketicilere yönelik olarak pazarlanması pek 
mümkün değildir. Nitekim bu tür ürünler, Türk bakkalı adı verilen küçük 
süpermarketlerde ve Türk kökenli kişilerin sahip olduğu mağazalarda satılmaktadır. 

Türk işadamlarının Hollandalı firmalarla iş yaparken, bu kültürdeki iş yapma 
esaslarını ve genel olarak kültürel öğeleri öğrenmeleri ve dikkate almaları gereklidir. 
Hollandalı firmalarla ticaret yaparken, teslimat sürelerinde gecikme olmamasına 
özen göstermek ve sözleşme koşullarına uymak büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca, Hollandalı firmalarla, çok iyi bir şekilde gözden geçirilerek imzalanmış yazılı 
sözleşmeler dahilinde ticaret yapmak; gerekirse bu konuda uzmanlaşmış 
danışmanlık firmalarından hizmet almak, ileride karşılaşılabilecek maddi kayıpların 
önüne geçecektir. Hollandalı bir firma ile yapılacak bir ihracat veya ithalat 
sözleşmesi sadece dayalı olduğu hukuki sistemi belirtmekle kalmayıp, aynı zamanda 
bir tahkim hükmü de içermelidir. Uluslararası Ticaret Odası ve ulusal ticaret odaları, 
bu tür tahkim kolaylıkları sağlamaktadır. Bunun dışında Hollanda’da bağımsız 
tahkim hizmetleri sunan, Hollanda Tahkim Kuruluşu ‘NAI’ bulunmaktadır. 
Uluslararası alım satım sözleşmelerinde kullanılmak üzere önerilen bir madde şu 
şekilde olabilir: ‘İşbu sözleşme veya bundan kaynaklanan başka sözleşmelerle ilgili 
bütün ihtilaflar, İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kuruluşu veya Hollanda Tahkim 
Kuruluşu (NAI) kurallarına uygun olarak tahkim yoluyla kesin olarak 
çözümlenecektir.’ 

Hollanda pazarına girebilmek için, öncelikle ürünle ilgili pazara ilişkin bilgiler ve 
dağıtım kanalları hakkında detaylı bir araştırma yapılmalıdır. Hollanda’nın 
‘CBI’(www.cbi.eu) isimli kuruluşunun Hollanda ve tüm AB ülkeleri için hazırlamış 
olduğu pazar araştırmaları mevcuttur. Hollanda’ya gelerek, yerinde pazar 
araştırması yapmak, gerekirse bir danışmanlık firmasından pazara giriş ve pazara 
ilişkin detaylar konusunda hizmet almak çok faydalı olabilir. 

Hollanda'ya ihracatımızda en başta gelen ürünler, hazır giyim ürünleri olup, 
Hollanda’nın bu ürünlerdeki toplam ithalatı içerisindeki payımız yaklaşık %10’dur. 
Bununla beraber, bu ürünler ya Türkiye’de fason olarak ürettirilmekte ya da büyük 
mağaza zincirlerinin Türkiye’de bizzat faaliyet gösteren acente ve alım grupları 



tarafından ithal edilmekte olup, mağazalarda firmaların kendi etiketleri ile 
satılmaktadır. 

Diğer yandan son senelerde, özellikle Çin başta olmak üzere, Hindistan, Pakistan ve 
bazı Uzakdoğu ülkelerinin tekstil ve hazır giyim dünya ihraç pazarlarında ve 
dolayısıyla Hollanda pazarında payını artırmış olması, söz konusu ürünlerde 
Türkiye'nin ihracat artış hızının düşmesine neden olmuştur. Ayrıca, 2008 yılı 
başında, AB ve dolayısıyla Hollanda ithalatta Çin ürünlerine karşı uygulanan ek 
kotaları kaldırmış olup, Çin'den gelen rekabet daha da artmış bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, tüm bu etkenler göz önüne alınarak, Hollanda pazarında hazır giyim 
ürünleri de dahil olmak üzere tekstil ürünleri ihraç payımızı aynı seviyede 
tutabilmek ya da artış sağlayabilmek için, firmalarımızın, katma değeri daha yüksek, 
kaliteli ve tasarımı öne çıkan ürünlerle pazara yönelmesinde fayda vardır. 

Aslında her türlü üründe bu yönde bir üretime yönelerek, hem ihracatları giderek 
büyümekte olan, özellikle Çin başta olmak üzere, Hindistan, Pakistan ve bazı 
Uzakdoğu ülkelerinden gelen ürünlerle fiyat rekabetinden kaçınmak, hem de 
geleneksel olarak en büyük ticari ortağımız olan AB (15) ülkelerine yönelik 
ihracatları giderek büyüyen AB’ye son alınan ülkelerden artan oranda gelecek olan 
rekabeti de hesaba katmak gerekmektedir. 

Avrupa ve Hollanda pazarındaki rakiplerimizden gelecek olan fiyat rekabetinden 
uzaklaşmanın yolu, ürünlerimizi, çok düşük ihraç fiyatlarıyla pazara giren 
rakiplerimizin ürünlerinin kalitesi ve tasarımından mümkün olduğu kadar 
farklılaştırmaktır. Bunun için de Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi ürünler üretme 
yönünde çaba harcanması gerekmektedir. 

Her şeye rağmen, Türk tekstil sanayiinde son yıllarda yapılan teknolojik yatırımlar 
ve makina parkındaki yenileştirmeler sayesinde, verimlilikte ve ürün kalitesinde 
artış sağlanmış; firmalar ucuz ithal girdi kullanarak, maliyetlerini de belli 
oranda düşürmüştür. Sektördeki firma yetkilileri, Avrupa’ya olan coğrafi 
yakınlığımız, bazı rakip ülkelere göre nakliye maliyetlerinin düşük olması, hızlı 
teslim süresi, iyi ve kaliteli servis gibi faktörler açısından, halen avantajlı 
durumumuzun devam etmekte olduğunu beyan etmektedir. Sektördeki firmalar, 
rekabet edebilmek için, kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler üretmenin 
gerekliliğini de algılamışlar ve bu yönde daha yoğun çalışmaya başlamışlardır. 

2008 yılında başlayan küresel ekonomik kriz nedeniyle bazı zorluklar yaşanıyor olsa 
da, Türkiye’de gemi inşa ve yan sanayiinde büyük bir gelişme olmuştur. Hollanda 
gibi geleneksel olarak denizci olan bir ülke ile bu alanlarda hem ortak yatırım hem 
de ihracat imkanlarımız açısından büyük bir potansiyel mevcuttur. 

Son yıllarda ve özellikle 2008 yılından beri, Hollandalı firmalar bazı ürünler için 
‘outsourcing’ konusunda Türk firmalarını tercih etmeye başlamışlardır. Firmalar, 
metal ve plastik işleme sanayilerindeki yüksek kapasite, kalifiye işgücü ve düşük 
maliyet gibi kriterler ve coğrafi yakınlık nedeniyle Türkiye’yi, Çin, Polonya ve Çek 
Cumhuriyeti gibi geleneksel ‘outsourcing’ ülkelerine alternatif olarak görmekte ve 
tercih etmektedir. 



Organik tarım ürünleri, bilinçli ve alım gücü yüksek tüketicilerin fazla olduğu Batı 
Avrupa ülkeleri ve dolayısıyla Hollanda için giderek büyüyen bir pazardır. Bu 
ürünler için, Türkiye’nin elverişli iklimi, üretim olanakları ve coğrafi yakınlığımız 
göz önüne alındığında, ihracata yönelik olarak yatırım ve üretim konusu dikkate 
alınmalıdır. Hollandalı tüketiciler, 2006 yılında organik ürünler için 460 milyon Euro 
harcamış, bu ürünler için olan harcama tutarı, 2005’e göre %10 artış göstermiştir. Şu 
anda Hollanda gıda pazarında satılan gıdaların %3’ü organiktir. Satışlarda, 
süpermarketler ile organik ürünler ve sağlıklı ürünler konusunda uzmanlaşmış satış 
noktalarının herbirinin payı %43, yemek dağıtım şirketlerinin payı %4’tür. Organik 
ürünlerin %10’u ise, sadece organik ürünler konusunda uzmanlaşmış mağazalar, 
diğer satış noktaları ve İnternet üzerinden satılmaktadır. İnternet yoluyla organik 
gıda satın alma eğilimi de artmaktadır. 

AB ve Hollanda helal ürünler pazarının yakın gelecekte daha da büyümesi 
beklenmekte olup, bu ürünlerin Hollanda’ya ihracatı da önemli bir potansiyel 
taşımaktadır. Son yıllara kadar, Hollanda da dahil olmak üzere, Batı Avrupa gıda 
pazarında faaliyet gösteren firmalar helal ürünler sektörüne çok fazla ilgi 
göstermemiş olmakla beraber, bu ülkelerdeki Müslüman nüfusun önemli oranda 
artmasıyla birlikte, son yıllarda sektöre yatırım yapmaya başlamışlardır. Batı 
Avrupa’daki Müslümanların sayısı 15-20 milyona, Hollanda’daki Müslümanların 
sayısı ise 1 milyona ulaşmış bulunmaktadır. Helal ürünler pazarının altyapısını 
oluşturmak ve firmalara mali destek sağlamak üzere Hollanda devleti 100 milyon 
Euroluk bir bütçe ayırmıştır. Ülkedeki en büyük süpermarket zinciri olan Albert 
Heijn, kısa bir süre önce, mağazalarında test niteliğinde helal gıda satışına 
başlamıştır. Hollanda’da helal ürün üreten firmalara sertifika veren 30 kuruluş 
bulunmaktadır. 

AB ülkelerinde en üst düzeyde uygulanmakta olan gıda kalite ve güvenliği ve 
çevreye duyarlı üretim konusundaki mevzuat çerçevesinde, Hollanda’ya gıda 
ihracatında gereken belgelerden başlıcaları arasında, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim 
Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında 
tehlike Analizi sistemi) gibi standartlar ve GlobalGAP sertifikası sayılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAZAR İLE İLGİLİ BİLGİLER  
Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları 

Hollanda’da fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları, yerel yasalar, ilgili AB yasaları ve 
TRIPS gibi uluslararası bazı anlaşmalarla koruma altına alınmıştır. Ürün ve 
hizmetlerin, sözkonusu haklar açısından koruma altına alınması için, aşağıda 
belirtilen dört temel yasa bulunmaktadır: 

- Patentlerin korunması 

- Taslak ve modellerin korunması 

- Markaların korunması 

- Telif haklarının korunması 

Patentlerin Korunması 

Patent, yeni bir ürün veya üretim aşamasındaki teknik buluşları koruma altına 
almaktadır. Patent, ürünün üçüncü kişiler tarafından kullanılması, satılması ya da 
üretilmesinin mucidin iznine tabi olması, yani lisans için kendisine ödeme yapılması 
anlamına gelmektedir. 

Patentler, Hollanda Patent Ofisi (http://en.octrooicentrum.nl/index.php) tarafından 
verilmektedir. Ofis, Hollanda Ekonomi Bakanlığı bünyesinde özerk bir kurumdur. 
Dosyalarında 60 milyon patent kayıtlı bulunmaktadır. Kurumdan ücretsiz bilgi 
almak mümkündür. Patent başvurusu şahsi olarak veya bir patent ajansı aracılığıyla 
yapılabilmektedir. Patent ajansları patent, marka ve modeller konusunda 
uzmanlaşmış kuruluşlardır.  

Dağıtım Kanalları 

Hollanda’daki dağıtım kanalları çok çeşitli ve gelişmiş bir yapıdadır. Ürünün 
özellikleri ve sektörün yapısına göre, dağıtım kanalları değişiklik göstermekte olup, 
kullanılacak dağıtım kanalının etraflıca bir araştırma yapıldıktan sonra seçilmesi 
gerekir. IGEME Rotterdam Ofisinden, ilgili ürün konusundaki pazar araştırması 
edinildiğinde, ürün için en uygun dağıtım kanalı konusunda bilgiye ulaşmak 
mümkündür. Ayrıca, yerel pazar ve dağıtım kanalları konusunda uzman bir 
danışmanlık firmasından da hizmet alınabilir. 

Hollanda Gıda Pazarındaki Dağıtım Kanallarına Bir Örnek Olarak, Yaş Meyve-Sebze 
Dağıtım Kanalları 

Hollanda’ya meyve ve sebze ithalatı genelde ithalatçı şirketler tarafından 
yapılmaktadır. Bu şirketler, manavlara, gıda hizmet sektörüne, gıda işleme 
sektöründe bulunan firmalara ve perakende zincirlerinin satınalma kuruluşlarına 
ürün tedarik etmektedir. Aynı zamanda, bu firmalardan bazıları, hem yerel olarak 
üretilen ürünleri hem de ithal ettikleri ürünlerin ihracatını da yapmaktadır. 
Taze meyve ve sebze pazarındaki geleneksel dağıtım kanallarının yanısıra, büyük 
perakende zincirlerinin doğrudan üretici ve ihracatçı firmalarla temasa geçmesi de 
sık olarak görülen uygulamalar arasındadır. Uzmanlaşmış ithalatçılar ve büyük 
firmalar adına çalışan satın alma grupları da doğrudan üretici ve ihracatçılardan alım 



yapmaktadır. Bu ithalatçıların bazıları aynı zamanda lojistik ve kalite kontrolü 
hizmeti de vermektedir.  

Hollanda’da son yıllarda, süpermarketlerin pazar payının, manavların ve açık 
pazarların aleyhine bir şekilde arttığı görülmektedir. Şu anda süpermarketlerin pazar 
payı yaklaşık %80’dir . Tüketiciler, bir çok malın bir arada bulunması nedeniyle, 
rahatlık açısından sebze ve meyve alışverişlerini de süpermarketlerden yapmayı 
tercih etmektedir. 

Dünyanın ikinci büyük, Avrupa’nın en büyük limanı olan Rotterdam Limanı, aynı 
zamanda meyve ve sebze ticareti açısından da dünyadaki önemli limanlardan 
birisidir. Gerek limanın içerisinde, gerekse yakınında pek çok taşımacılık firması, 
meyve ve sebze tüccarı, gümrük bürosu, gözetim şirketi, soğuk hava deposu ve 
mezat bulunmaktadır. Diğer Avrupa kentlerine taşımacılık için geniş bir karayolları 
ağı da mevcuttur. Rotterdam üzerinde, iki önemli ırmak Kuzey Denizi ile 
birleşmektedir. Ren Nehri Almanya ve Merkezi Avrupa’ya, Maas Nehri ise Belçika 
ve Fransa’ya bağlantı sağlamaktadır. Ayrıca, Rotterdam, Belçika’da bulunan Anvers 
şehrine de su yolu ile bağlanmaktadır. 

Çabuk bozulabilen değerli meyve ve sebzeler havayolu ile taşınmaktadır. 
Avrupa’nın en büyük 4. havalimanı olan Schiphol, taze ürünlerin depolanması ve 
nakliyesi için mükemmel olanaklar sunmaktadır.  

Reklam ve Promosyon 

Hollanda pazarına girmek isteyen firmalarımız için, ülkede düzenlenen uluslararası 
nitelikteki fuarlara katılım etkin bir tanıtım aracı olabilir.  

Ayrıca İnternet, televizyon, gazete ve dergi gibi yazılı basının yanısıra, bilboard 
reklamları ve televizyon ve sinema reklamları da Hollanda’da yaygın olarak 
kullanılan, etkin promosyon araçlarıdır.  

Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme 

Tüketicinin korunması göz önünde tutularak, AB içerisinde sadece AB etiketleme 
mevzuatına uyan ürünlerin pazarlanmasına izin verilmektedir. AB etiketleme 
mevzuatı, gıda, ev gereçleri, ayakkabı, tekstil vb. sektörler için zorunlu etiketleme 
standartları koymaktadır.  

İlgili AB mevzuatına http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s16400.htm web 
sayfasından ulaşılabilir. 

AB mevzuatının yanında, bu konuda Hollanda’nın özel düzenlemeleri de 
bulunmaktadır. İlave dillerde bilgi de mümkün olmakla birlikte, etiketlerin 
Hollandaca olması zorunludur. Ayrıca, etiketleme kurallarına uygunluk ve verilen 
bilgilerin doğruluğu dağıtım zincirinin her aşamasında kontrol edilebilir. Kontroller, 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Kamu Sağlığı ve Spor Bakanlığı; 
http://www.minvws.nl) ile Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Gıda ve Tüketim 
Ürünleri Güvenliği Kurumu) tarafından yürütülmektedir. 

Paketleme ve ambalajlama, tüketici sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla, AB 
tarafından belirlenen kurallara uygun yapılmak zorundadır. Paketleme ve 
ambalajlamaya ilişkin temel AB mevzuatı şunlardır: 



- Direktif 94/62/EC (OJ L-365 31/12/1994); paketleme ve paket artıklarına 
dair genel kurallar. 

- Direktif 75/106/EEC (OJ L-42 15/02/1975) and 80/232/EEC (OJ L-51 
25/02/1980); paket boyutlarına dair özel kurallar. 

- Yönetmelik (EC) 1935/2004 (OJ L-338 13/11/2004); Gıda maddeleriyle 
temas eden malzemelere dair özel kurallar. 

- Direktif 2000/29/EC (OJ L-169 10/07/2000); Ağaç ve diğer bitkilerden 
yapılan paketlere uygulanacak bitki sağlığı kuralları. 

Paketleme mevzuatının uygulanmasında görev alan Hollanda kurumları şunlardır: 

- Paket hacimleri: Nederlands Meetinstituut B.V. - NMI (Hollanda Metroloji 
Enstitüsü; http://www.nmi.nl) 

- Gıda maddeleriyle temas eden malzemeler: Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport - VWS (Halk Sağlığı ve Spor Bakanlığı; 
http://www.minvws.nl), Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (Tarım, Doğa ve Gıda Kalitesi Bakanlığı ) Voedsel en 
Waren Autoriteit - VWA (Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu; 
http://www.vwa.nl)  

Ülkede İş Kurma Mevzuatı         

Hollanda diğer AB Ülkeleri ile kıyaslandığında, yabancı kişi ya da kuruluşların şirket 
kurması ve ticari faaliyette bulunması açısından daha esnek ve liberal bir ortam 
sunmaktadır. Yabancı sermayeli bir şirketin kurulmasında, merkezi başka bir ülkede 
olan bir şirketin şube veya temsilcilik açmasında özel bir izne gerek 
bulunmamaktadır. Yerli ve yabancı şirketlerin ticari faaliyetleri bakımından tabi 
oldukları esaslar arasında da fark bulunmamaktadır. Yabancı sermayeli şirketler de 
yerli sermayenin çalışabileceği her sahada çalışabilmektedir. Kurulacak şirketlerde, 
yerli ortak şartı da bulunmamaktadır. 

Anonim şirket için 45.000 Avro asgari sermaye şartı bulunmaktadır. Yabancılar 
genelde limited şirket türünü tercih etmektedirler. Hollanda yasalarına göre limited 
şirket kurulabilmesi için tek kurucu ortağın olması yeterlidir. 

1 Ekim 2012 tarihinden itibaren Hollanda’da limited şirketler için gerekli olan 18.000 
€ asgari ücret şartı kaldırılmış olup 1 € sermaye ile limited şirketi kurulumu 
mümkün kılınmıştır. 

Yabancı yatırımcıların gayrimenkul edinme, şirket faaliyetlerinden doğan karı 
serbestçe transfer etme, mevcut veya yeni yatırımlarda kullanma, yatırımını tasfiye 
ederek veya satarak bedelini ülkesine transfer etme hakkı bulunmaktadır. Türkiye ile 
Hollanda arasında "Yatırımların Karşılıklı Teşviki"  ve "Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşması" mevcuttur. 

Şirketin kurulabilmesi için, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki Ticaret Odasına ön 
müracaatta bulunulması,  şirketin türüne ve özellikle faaliyet alanına göre gerekli 
bilgi ve belgelerin temin edilmesinde yarar bulunmaktadır. Ticaret Odasından temin 
edilecek bilgiler kapsamında hazırlanacak belgeler ile yetkili bir notere müracaat 
edilmesi zorunludur. 

http://www.nmi.nl/


Gerekli bilgi ve belgeler notere verildikten sonra, noter tarafından şirketin 
anasözleşme taslağı hazırlanmakta ve kurulacak şirket için önerilen ticari ünvanın 
halihazırda faaliyette olan başka bir şirket tarafından kullanılıp kullanılmadığının 
tespit edilmesi için, Ticaret Odaları nezdinde araştırma yapılmaktadır. Noter 
tarafından yürütülen çalışmayı takiben, ana sözleşme taslağı ve diğer tüm gerekli 
belgeler Adalet Bakanlığı’na gönderilmektedir. 

Adalet Bakanlığı, yürürlükte olan mevzuat hükümleri açısından kurulacak şirketin 
ana sözleşme taslağını ve  kurucu ortakların durumlarını  incelemektedir. Yapılan 
incelemeden sonra, Bakanlık başvuru ile ilgili görüşünü ilgili notere bildirmektedir. 
Adalet Bakanlığı'nın uygun görüşüne istinaden, evvelce kurucu ortaklar tarafından 
imzalanmış olan ana sözleşme taslağı noter tarafından da tasdik edilmektedir. 

Şirket sermayesinin, kurulacak şirket adına bir bankada açtırılacak hesaba geçici 
olarak bloke edilmesi ve ilgili bankadan teyid edici mahiyette belge alınması da 
gereklidir. 

Yukarıda bahsedilen işlemler tamamlandıktan sonra, ticaret sicili kaydı için şirket 
merkezinin bulunduğu Ticaret Odasına başvurulması gerekmektedir. Şirket 
kuruluşu için yetkili bir notere yapılacak müracaatta gerekli belge ve bilgiler 
şunlardır: 

1. Şirket kurucusu gerçek veya tüzel kişiler hakkında bilgiler. Gerçek kişi kurucu 
ortakların kimliklerini tevsik edici belgeler ve ticari faaliyetleri hakkında bilgi, 
tüzel kişi kurucu ortakların ticaret sicil kaydı, ticari faaliyetleri ve mali 
hesapları hakkında bilgiler, 

2. Şirket sermayesi, ortakların pay oranı, hisse devirlerinin tabi olacağı esaslar, 

3. Şirketin faaliyet alanı ve kuruluş amacı, 

4. Şirket merkezinin bulunacağı yer, 

5. Şirketin temsil ve ilzamı, yönetim ve denetim kurullarının teşkili, 

6. Şirket için düşünülen ticari unvan. 

Şirket ana sözleşmesinin noter tarafından onayını takiben, ticaret sicili kayıt işlemi 
için ilgili Ticaret Odasına yapılacak başvuru için gerekli belgeler ise şunlardır: 

1. Şirketin noter tasdikli ana sözleşmesi, 

2. Şirketin kayıtlı ve ödenmiş sermayesi, 

3. Yönetim ve denetim kurullarında görev alacak kişilerin; isim, adres, uyrukları 
ve şahısları ile ilgili diğer bilgiler, 

4. Şirketi temsil ve ilzama yetkili yönetici veya yöneticiler hakkında bilgiler. 

Şirketin kuruluşu ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından sonra, vergi ve sosyal 
güvenlik kayıtlarının yapılabilmesi için, şirket merkezinin bulunduğu bölgedeki 
vergi dairesine ve sosyal güvenlik idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir. 

Şirket kuruluşu esnasındaki işlemler için yaklaşık süreler şu şekildedir: 

- Şirket kuruluşu için Noter tarafından yapılan işlemler, 1 ay 



- Adalet Bakanlığı tarafından yapılan incelemenin sonuçlandırılması,  12-14 
hafta 

- Bankada hesap açtırmak, 3-4 gün 

- Ticaret siciline kayıt, 1 gün 

- Vergi dairesine kayıt, 4 hafta, 

- Ulusal Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt, 1 ay 

Şube veya Temsilcilik Açmaya İlişkin İşlemler 

 Merkezi yurtdışında bulunan bir tüzel kişiliğin, Hollanda'da şube veya temsilcilik 
açmak suretiyle faaliyette bulunması da mümkündür. Şube kurulması şirket 
kurulmasına göre daha az zaman almaktadır. Şube ve temsilcilik açılabilmesi için, 
noter işlemleri gerekli olmayıp, şubenin açılacağı bölgedeki Ticaret Odasında, ticaret 
siciline kayıt yaptırmak gereklidir. Kayıt için gerekli bilgiler şunlardır: 

- Şirket isim ve adresi 

- Şirket ana sözleşmesi (Hollandaca,  İngilizce, Almanca ya da Fransızcaya 
çevrilmiş olarak) 

- Sermayesi 

- Yöneticilerin isim ve adresleri. (İkametgah ilmuhaberi gibi resmi bir belge 
ile, veriliş tarihi bir aydan eski olmamak üzere, resmi bir belge ile ibraz 
edilmelidir. 
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