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Genel Bilgiler 

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. 

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). 

Şu anda Hükümet, 12 Eylül 2012 tarihinde yapılan seçim sonuçlarına göre iki partili bir koalisyondan 

oluşmaktadır. 

 

En yüksek yargı makamı Hollanda Yüksek Temyiz Mahkemesi’dir. Mahkeme, yargı idaresinin 

gözetimi ve temyiz davalarını karara bağlama görevlerini yürütür. Sadece vergi 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. 
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Tarihçe 

Netherlands (Alçak ülkeler), İspanya Krallığı yönetiminde olan on yedi eyaletin bir parçasıydı. On 

yedi eyalet 1568 yılında İspanya ile savaşa girmiş ve 1581 yılında bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 

İspanya, 80 yıl süren savaşların sonunda 1648 yılında eyaletlerin bağımsızlığını tanımıştır. 

Netherlands Eyaleti’ne 1559 yılında yönetici olarak atanan Nassau Kontu Prens William Orange, 

Hollanda Kraliyet ailesinin atası ve Hollanda devletinin kurucusu olarak kabul edilmektedir. 

16-17’nci yüzyıllarda Avrupa’da kraliyet aileleri arasında süregelen savaşlar, akraba evlilikleri ve 

miraslar nedeniyle birçok defa yönetim değişikliği yaşanmıştır. 1815 yılında Viyana Kongresi ile 

Belçika ve Lüksemburg’u da kapsayan bölgede Birleşik Hollanda Krallığı ilan edilmiştir. Daha sonra 

Belçika 1830 yılında ve Lüksemburg 1890 yılında Birleşik Hollanda Krallığı’ndan ayrılmışlardır. 

1848 yılında Hollanda’nın önemli devlet adamlarından Thorbecke tarafından ilk anayasa 

oluşturulmuştur. 

Yeni yapılan keşiflerle zengin hammadde kaynakları bulunması nedeniyle 17’nci yüzyılda Hollanda 

ekonomik bakımdan güçlenmiş ve dünyanın sayılı bir ticaret merkezi ve deniz gücü haline gelmiştir. 

Bundan sonra denizlerdeki hakimiyetini uzun süre korumayı başarmıştır. Hollanda, 18 ve 19’uncu 

yüzyıllarda sömürgeci bir politika izleyerek Afrika’da, Güney Amerika’da ve Asya’da sömürgeler 

edinmiş olup en önemli sömürgeleri Cape Town, Endonezya ve İngilizlerle şu anki New York şehri 

karşılığında takas edilen Surinam olmuştur. Hollanda sömürgecilik döneminde yoğun olarak köle 

ticareti yapmıştır. 

Hollanda, I. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalmış ve savaşın dışında kalabilmiştir. Ancak Hollanda, II. 

Dünya Savaşı’nda Almanlar tarafından 1940’ta işgal edilmiş, işgal 1945'te son bulmuştur. Hollanda, 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra tarafsızlık politikasından vazgeçmiş ve NATO ile Avrupa Ekonomik 

Topluluğu’na üye olmuştur. 

II. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan bağımsızlık hareketleri sonrasında Endonezya ve Güney 

Afrika’daki sömürgeleri özgürlüklerini ilan etmişler, Antiller ve Aruba’yla ise Hollanda’yla ilişkileri 

düzenleyici nitelikte bir “İmtiyazlar Anlaşması” imzalanmıştır (29 Aralık 1954). Bu anlaşma ile her 

ülkenin kendi iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde koordineli hareket etmesi kararlaştırılmıştır. 

Günümüzde, Kraliçe, Devletin başıdır. Aruba ve Antillerde Kraliyeti temsil eden ve Kraliçe tarafından 

atanan Valiler bulunmakta olup onların bakanları da Kraliyetle ilgili konular görüşülürken toplantılara 

katılmak üzere Hollanda Bakanlar Kurulu’nda yer almaktadır. 

 

 

 

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 (toplam nüfusun % 2,5'i). 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.  

Doğal Kaynaklar ve Çevre 
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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) 
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- 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 yok olması 

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. 

 

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. 

GSYİH'nin Sektörlere Göre Dağılımı 

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

TARIM 2.7 2.6 2.8 2.8b 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.8 

SANAYİ 26.1 24.6 24.4 24.0b 23.8 23.8 23.7 26.1 24.6 24.4 

HİZMETLER 71.2 72.8 72.9 73.2b 73.4 73.4 73.5 71.2 72.8 72.9 

 

 

Dış Ticaret 

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 
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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 

Türkiye ile Ticaret 

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. 
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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 Türkiye Hollanda’ya karşı tekrar dış ticaret açığı vermiştir. 2015 yılında 

ise iki ülke arasındaki dış ticarette 2008 yılından bu yana ülkemiz lehine görülen en fazla dış ticaret 

fazlası gerçekleşmiştir (242,2 milyon $). 

Türkiye-Hollanda Dış Ticaret Değerleri (Milyon $) 

Yıllar İhracat 

İhracat 

Değişim 

% 

İthalat 

İthalat 

Değişim 

% 

Hacim Denge 

2005 2.469,6 15,5 2.151,6 12,8 4.621,2 318,0 

2006 2.539,3 2,8 2.160,1 0,4 4.699,4 379,1 

2007 3.018,9 18,9 2.655,0 22,9 5.673,9 363,8 

2008 3.143,8 4,1 3.056,3 15,1 6.200,2 87,5 

2009 2.124,0 -32,4 2.543,1 -16,8 4.667,0 -419,1 

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 6.901,6 174,4 

2014 3.460,3 -2,2 3.516,6 6,0 6.976,9 -56,3 
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2015 3.156,6 -8,7 2.914,4 -18,3 6.071,1 242,2 

2015 

(6 aylık) 

1.513,8 -15,4 1.552,0 -15,7 3.065,8 -38,2 

2016 

(6 aylık) 

1.849,2 22,2 1.510,5 -2,7 3.359,7 338,7 

Kaynak: ITC-Trade Map 

  

 

Türkiye'nin Hollanda'ya İhracatında Başlıca Ürünler (1 000 $) 

GTİP 

NO 
GTİP TANIMI 2013 2014 2015 

2014-2015  

Değişim 

% 

2015 

Pay  

% 

  Genel Toplam 3.538.043 3.460.303 3.156.636 -8,8 100,0 

8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  162.091    130.388    173.369   33,0 5,5 

6109 
Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası 

(örme) 
 178.967    186.559    153.712   -17,6 4,9 

8703 
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış 

arabaları 
 189.770    176.786    153.446   -13,2 4,9 

6204 
Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, 

ceket vs. 
 181.671    173.843    136.868   -21,3 4,3 

6203 
Erkek/erkek çocuk için takım, takım 

elbise, ceket vs. 
 101.024    108.030    107.311   -0,7 3,4 

0304 
Balık filetoları ve diğer balık etleri 

(taze/soğutulmuş/dondurulmuş) 
 60.647    74.800    80.823   8,1 2,6 

6110 
Kazak, süveter, hırka, yelek vb. eşya 

(örme) 
 67.442    76.319    73.303   -4,0 2,3 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden 

elde edilen yağlar 
 357.639    84.203    71.988   -14,5 2,3 

6302 
Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet, 

mutfak bezleri 
 75.304    98.966    71.153   -28,1 2,3 

5402 
Sentetik lif ipliği (dikiş ipliği hariç) 

(toptan) 
 59.963    67.381    69.971   3,8 2,2 

6104 
Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, 

 61.231    68.736    59.524   -13,4 1,9 
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ceket, pantolon vs. (örme) 

7204 
Demir/çelik döküntü ve hurdaları, 

bunların külçeleri 
 73.638    103.546    58.384   -43,6 1,8 

0302 Balık (taze/soğutulmuş)  40.662    49.022    56.020   14,3 1,8 

0806 Üzümler (taze/kurutulmuş)  54.788    56.607    52.349   -7,5 1,7 

2008 
Başka yerinde belirtilmeyen meyve ve 

yenilen diğer bitki parçaları konserveleri 
 34.059    44.822    49.846   11,2 1,6 

6115 
Çorap; külotlu, kısa; uzun konçlu, 

soketler (örme) 
 54.121    50.340    46.425   -7,8 1,5 

2707 

Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının 

damıtılmasından elde yağlar ve diğer 

ürünl 

 43.682    26.942    40.975   52,1 1,3 

8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları  54.429    63.923    39.493   -38,2 1,3 

4011 Kauçuktan yeni dış lastikler  23.646     31.667    35.268   11,4 1,1 

3920 
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve 

lamlar 
 33.115    40.400    33.850   -16,2 1,1 

2106 
Tarifenin başka yerinde yer almayan 

gıda müstahzarları 
 36.617    36.939    31.492   -14,7 1,0 

7202 Ferro alyajlar  36.662    49.629    31.167   -37,2 1,0 

2009 
Meyve ve sebze suları (fermente 

edilmemiş, alkol katılmamış) 
 31.889    29.866    31.156   4,3 1,0 

2001 
Sebze, meyve, sert kabuklu meyve ve 

yenilen diğer bitki parçaları 
 38.183    36.963    30.623    -17,2 1,0 

8517 
Telli telefon-telgraf için elektrikli 

cihazlar 
 37.632    22.062    30.188   36,8 1,0 

8418 
Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, 

ısı pompaları 
 29.557    35.671    29.775   -16,5 0,9 

6305 
Eşya ambalajında kullanılan torba ve 

çuval 
 33.322    30.115    24.429   -18,9 0,8 

5407 
Sentetik iplik, monofil, şeritlerle 

dokumalar 
 22.811    22.948    24.296   5,9 0,8 

9403 Diğer mobilyalar vb. aksam, parçaları  25.197    24.804    24.287   -2,1 0,8 

3923 
Eşya taşıma ambalajı için plastik 

mamulleri, tıpa, kapak, kapsül 
 24.644    25.812    24.046   -6,8 0,8 

7306 
Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi 

 33.140    33.964    23.934   -29,5 0,8 
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boş profiller 

8712 
Bisiklet; motorsuz (üç tekerlekliler 

dahil) 
 8.532    11.879     23.378   96,8 0,7 

6205 Erkek/erkek çocuk için gömlek  21.963    26.406    22.868   -13,4 0,7 

0802 

Diğer kabuklu meyveler 

(taze/kurutulmuş) (kabuğu 

çıkarılmış/soyulmuş) 

 19.606    21.645    21.561   -0,4 0,7 

3824 
Kimya ve bağlı sanayide kullanılan 

kimyasal ürünler 
 12.123    12.519    18.973   51,6 0,6 

8431 
Ağır iş makine ve cihazlarının aksamı, 

parçaları 
 15.288    21.426    17.778   -17,0 0,6 

6206 Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs.  19.512    18.113    17.688   -2,3 0,6 

3921 
Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, 

varak ve lamlar 
 13.591    19.451    17.683   -9,1 0,6 

7607 
Alüminyumdan yaprak ve şeritler-

kalınlık<0, 2mm 
 21.069    22.451    17.253   -23,2 0,5 

8702 
Toplu halde yolcu taşımağa mahsus 

motorlu taşıtlar 
 21.031    19.632    17.199   -12,4 0,5 

Kaynak: ITC-Trade Map 

  

Türkiye’nin Hollanda’dan İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 $) 

GTİP 

NO 
GTİP TANIMI 2013 2014 2015 

2014-2015 

Değişim 

% 

2015  

Pay 

% 

  Genel Toplam 3.363.585 3.516.607 2.914.435 -17,1 100,0 

7204 
Demir/çelik döküntü ve hurdaları, 

bunların külçeleri 
 469.557    564.159    298.647   -47,1 10,2 

8701 Traktörler  179.775    197.752    226.532   14,6 7,8 

3907 
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-

alkid reçineler vb. (ilk şekilde) 
 225.495    232.895    201.157   -13,6 6,9 

2106 
Tarifenin başka yerinde yer almayan 

gıda müstahzarları 
 101.958    99.026    96.575   -2,5 3,3 

2909 
Eterler, eter-alkoller, eter fenoller, 

fenoller, peroksitler vb. Türevleri 
 110.737    103.611    80.793    -22,0 2,8 
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8704 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar  24.696    16.581    61.982   273,8 2,1 

2902 Siklik hidrokarbonlar  57.244    79.137    60.691   -23,3 2,1 

2403 
Homonize edilmiş tütün ve tütün 

yerine geçen madde hülasaları 
 49.111    60.921    53.442   -12,3 1,8 

4002 
Sentetik kauçuk, taklit kauçuk, stiren-

butadien kauçuğu vb. 
 64.213    59.466    50.068   -15,8 1,7 

2710 
Petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen yağlar 
 112.017    138.993    48.827   -64,9 1,7 

3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde)  55.755    55.534    44.276   -20,3 1,5 

7208 
Demir/çelik sıcak hadde yassı 

mamulleri-genişlik 600mm. fazla 
 44.787    20.801    42.041   102,1 1,4 

7210 
Demir/çelik yassı mamul, kaplı, 

sıvanmış (600mm. Den geniş) 
 56.486    46.045    41.866   -9,1 1,4 

3902 
Propilen ve diğer olefinlerin 

polimerleri (ilk şekillerde) 
 40.966    40.479    41.424   2,3 1,4 

3004 

Tedavide/korunmada kullanılmak 

üzere hazırlanan ilaçlar 

(dozlandırılmış) 

 34.751    32.949    37.306   13,2 1,3 

3302 
Sanayide hammadde olarak kullanılan 

koku veren maddelerin karışımları 
 37.623    43.338    37.244   -14,1 1,3 

8438 
Yiyecek/içecek sanayinde kullanılan 

makine ve cihazlar 
 46.538    31.496    33.765   7,2 1,2 

3909 
Amino reçineler, fenolik reçineler, 

poliüretanlar (ilk şekilde) 
 43.331    37.524    32.038   -14,6 1,1 

4802 
Sıvanmamış kağıt ve karton (perfore 

edilmemiş kart ve şeritler) 
 9.039    18.801    30.331   61,3 1,0 

3002 
İnsan ve hayvan kanı, serum, aşı, 

toksin vb. Ürünler 
 33.065    35.605    28.274   -20,6 1,0 

7207 Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller  18.821    11.351    26.121   130,1 0,9 

0602 

Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil) 

çelikler, ası kalem ve gözleri; mantar 

misel 

 24.176    26.276    24.120   -8,2 0,8 

3920 
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 

ve lamlar 
 13.323    18.930    21.710   14,7 0,7 

3903 Stiren polimerleri (ilk şekillerde)  30.204    27.532    21.399   -22,3 0,7 

2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler  12.946    27.237    21.369   -21,5 0,7 
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1805 
Kakao tozu (ilave şeker/diğer 

tatlandırıcı maddeler içermeyen) 
 25.742    21.038    20.910   -0,6 0,7 

3206 Diğer boyayıcı maddeler  22.223    20.926    20.847   -0,4 0,7 

3908 Poliamidler (ilk şekilde)  24.963    28.305     20.724   -26,8 0,7 

2917 
Polikarboksilik asitler, anhidritleri, 

halojenürleri ve türevleri 
 17.862    22.609    19.902   -12,0 0,7 

3505 
Dekstrinler, kimyasal değişime 

uğramış nişastalar, tutkalları 
 24.413    22.189    18.976   -14,5 0,7 

3904 
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 

polimerleri (ilk şekilde) 
 15.137    22.299    18.631   -16,4 0,6 

3214 

Macunlar, renkli çimentolar ve 

boyacılıkta kullanılan sıvama 

maddeleri 

 6.434    11.057    17.754   60,6 0,6 

3824 
Kimya ve bağlı sanayide kullanılan 

kimyasal ürünler 
 22.728    20.919    16.484   -21,2 0,6 

9018 
Tıp, cerrahi, dişçilik, veterinerlik alet 

ve cihazları 
 22.366    20.974    16.267   -22,4 0,6 

8403 
Buhar kazanları dışında kalan merkezi 

ısıtma kazanları 
 16.392    17.427    16.044   -7,9 0,6 

2905 

Asiklik alkoller vb. halojenlenmiş, 

sülfolanmış, nitrolanmış/nitrozalanmış 

türevleri 

 26.534    29.949    14.710   -50,9 0,5 

8419 
Isı değişikliği yöntemi ile maddeleri 

işlemek için cihazlar 
 14.289    16.000    14.198   -11,3 0,5 

8479 
Kendine özgü fonksiyonlu makine ve 

cihazlar 
 20.246    29.233    13.967   -52,2 0,5 

1804 Kakao yağı  25.428    29.603    13.764   -53,5 0,5 

1209 
Ekim amacıyla kullanılan tohum, 

meyve ve sporlar 
 8.396    9.718    13.713   41,1 0,5 

 


