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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, Dünya Ekonomik Forumu kapsamlı Kalkınma Endeksi sıralamasında
gelişmiş ekonomiler içerisinde 7. sırada, AB ekonomileri arasında 6. sırada yer
almakta, IMF’nin 2018 verilerine göre nominal olarak dünyanın en büyük 17.
ekonomisini oluşturmakta, kişi başına düşen gelirde de 13. sırada yer almaktadır.

Ekonominin ana 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 GSYİH’nın % 1,6’sını ve iş gücünün yalnızca
% 2’sini istihdam etmekle birlikte gıda işleme sanayisi ve ihracat için önemli
miktarda üretim gerçekleştirmektedir. 
2017 yılı GSYİH’nda sanayi % 17,9, hizmetler sektörü ise % 70,2 pay almıştır.
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.

Hollanda “Euro Zone” içerisindedir ve para kontrolü Avrupa Merkez Bankası
tarafından sağlanmaktadır. Hollanda finans sektörü Hollanda GSYİH’nın 4 katı
olan ve ülkedeki bankacılık işlemlerinin % 80’ni yürüten 4 ticari bankaya
odaklanmıştır.

2008 yılı küresel krizi boyunca bütçe açığı GSYİH’nın % 5,3 oranında kalmış,
2009’dan 2013’e kadar süren ekonomik durgunluk döneminde işsizlik iki katı
artarak % 7,4’e yükselmiş, hane halkı harcamaları kısılmıştır. 2010 yılından bu
yana Hollanda hükumeti kamu finansmanının geliştirilmesi, emek piyasası, konut
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sektörü, enerji piyasası ve emekli aylıkları gibi anahtar alanlarda yapısal reformlar
hayata geçirmiş, 2014 yılından itibaren de ekonomik büyüme az da olsa artmaya
başlamıştır.

2017’de bütçe, ülkenin GSYİH’nın % 0,7’si oranında fazla vermiş, ekonomik
büyüme % 3,2 düzeyinde olmuş ve kişi başına düşen GSYİH kriz dönemi öncesi
düzeyine tekrar yükselmiştir.

2018-2021 dönemi için hükumetin açıkladığı mali politikalar, devlet harcamaları
ve yatırımlarında artışı, iç talebin yükselmesini, hane halkı harcamalarını ve
yatırımlarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca hükumet, işsizlik oranını
aşağı çekmek amacıyla kamu ve özel sektörde işçi talebini artırmayı da
hedeflemektedir.

Fırsatlar: Hollanda ekonomisi dışa açık ve gelişmiştir. Bu sebeple ülke ile yatırım
ve ticaret alanında işbirliği yapmak mümkündür. Kişi başına düşen milli gelirin
yüksek olması sayesinde satın alma gücü de fazladır. Buna ek olarak ülke para
birimi olarak Euro kullanmaktadır. Bu durum da dış ticarete olumlu katkı
sağlamaktadır. Hollanda altyapının çok gelişmiş bir ülke olması sebebiyle yatırım
yapılması kolay bir ülkedir. Hollanda yüz ölçümü itibarıyla küçük bir ülke
olmasına rağmen ülkenin ekonomik bölgelerinde üretim sektörlerine göre,
bölgelerin tarihsel ve coğrafi özelliklerine dayalı bir çeşitlilik vardır. Bu sebeple
ürünlerin hangi bölgelerde/pazarlarda satılacağı konusunda bilgi edinmek
kolaydır. AB üyesi olması sebebiyle ülkemiz ile gümrük birliği anlaşması
bulunmaktadır. Bu kapsamda sanayi ürünlerinin ihracatında gümrük vergisi
olmadan satış yapılabilmektedir. Bu durum ülkemize üçüncü ülkeler nezdinde
rekabet avantajı sağlamaktadır. Ülkenin çok sayıda uluslararası limanı
mevcuttur. Bu sebeple deniz üzerinden dış ticareti gelişmiştir. Yine benzer bir
şekilde, ülke üzerinden farklı ülkelere deniz ulaşımı sağlanmaktadır. Hollanda –
Türkiye ilişkilerinin 400 yıllık geçmişi bulunmaktadır ve bu sebeple bir kültür
birikimi oluşmuştur.

Zorluklar: Hollanda nüfusu ve yüz ölçümü bakımından orta büyüklükte bir
ülkedir. Bu sebeple ülkenin özel ve kamu tüketimi de diğer büyük AB ülkelerine



göre sınırlıdır. Konumu dolayısıyla diğer AB ülkelerinden ithalat yapması kolaydır
bu sebeple bu ülkeler karşısında ülkemizin rekabet şansı düşmektedir.

Kullanılan Para Birimi ve Lisan

Hollanda’da para birimi olarak Euro kullanılmaktadır. Başka hiçbir para birimi
kabul edilmemektedir.

Hollanda’da yaygın olarak konuşulan birinci dil Flemenkçe’dir. Kendine has bir
diyalekte ve vurguya sahip Flemenk aksanlarının yanı sıra ülkede İngilizce de
yaygın olarak konuşulan yabancı dildir.

Devamı için tıklayınız

Resmi Tatiller ve Çalışma Günleri

Genelde resmi iş yerlerinde mesai süresi 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 arasıdır.
Bankaların çoğu hafta içi 09.00-17.00 arası çalışmaktadır. Pazartesi günleri saat
10.00’da hatta 13.00’de açılan bankalar da vardır. Cumartesi günleri ise saat
10.00’dan 13.00’e veya 14.00’e kadar mesai yapan bankalar da bulunabilir.

Hollanda’da mağazaların çalışma saatleri şehirden şehire bazı farklılıklar
göstermekle birlikte genelde hafta içi 9.00-17.00 arasıdır. Pazartesi günleri çoğu
mağaza saat 13.00’de açılmaktadır. Şehirlere göre akşam geç saatlere kadar
alışveriş yapılabilecek günler, Perşembe veya Cuma günü olup, mağazalar



haftada bir gün saat 21.00’e kadar açık kalmaktadır. Büyük şehirlerdeki
mağazalar Pazar günleri de genellikle 12.00-18.00 arası açıktır. Küçük yerleşim
yerlerinde ise sadece her ayın ilk Pazar günü alışveriş merkezleri açıktır.

Büyük süpermarketler, alışveriş akşamları hariç, hafta içi her akşam 20.00’ye
kadar açıktır. Kalabalık bölgelerdeki süpermarketler Pazar günleri de açıktır.

Resmi Tatil Günleri: 
Yılbaşı tatili (1 Ocak), Kutsal Cuma (29 Mart), Paskalya (1 Nisan), Kraliçe Günü
(30 Nisan), Yükseliş Günü (9 Mayıs), Kutsal Pazartesi Yortusu ( 20 Mayıs), Noel
Günü (25 Aralık), Noel hediyelerinin verildiği gün ( 26 Aralık). 
Yerel Saat Türkiye’den iki saat geridedir. 
Uluslararası Telefon Kodu: 00- 31

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
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küçüktür ve yaklaşık olarak 20 hektar civarındadır. Ancak, sermaye yoğun ve
modern teknikler kullanılmaktadır.

Geleneksel olarak güçlü bir tarım sektörüne sahip olan Hollanda’da araştırma ve
geliştirme çalışmalarına verilen önem sayesinde hektar başına alınan ürünün
yüksekliği dikkat çekmektedir. Küçük bir ülke olmasına rağmen yıllık ürün
miktarında ulaşılan etkileyici sonuç, üretimdeki yüksek kalitenin sonucudur.

Tarımsal ürün ihracatında değer olarak dünyada ABD ve Fransa’nın ardından 3.
sırada yer almaktadır (55 milyar dolar) ve tarımsal üretiminin yaklaşık % 60’ını
ihraç etmektedir.

Hollanda tarım ürünleri üretiminde, gen mühendisliği, çapraz gübreleme ve
‘çapraz dölleme’ konularında büyük bir üne sahiptir. Başta Amsterdam
yakınındaki uluslararası bitki ve çiçek mezatı Aalsmeer olmak üzere, bazı önemli
uluslararası ticari tarımsal mezatlar Hollanda’da bulunmaktadır.

Toplam alanın % 69’u tarımsal üretime ayrılmıştır. Hayvancılık (besi ve süt), et
ve yumurta sektörü üretimde yaklaşık % 50’lik bir payla önde gelmektedir.
Hollanda, yaklaşık 11 milyar kg. yıllık süt üretimi ile dünya birincisidir; bu miktarın
yarısı peynir üretiminde kullanılmaktadır.

AB’nin Ortak Tarım Politikası (CAP) çerçevesinde vermekte olduğu fiyat
destekleri ve ihracat subvansiyonlarında 1992 yılından itibaren yapılmaya
başlanılan kesintiler nedeniyle, 1990’lı yıllardan bu yana hızla gelişen diğer bir
üretim alanı da organik üretimdir.

Devlet tarafından alınan bir karar ile uygulamaya konulan ‘Öncelikli Ekolojik
Yapılanma’ politikası çerçevesinde 2018 yılına kadar 150 bin hektar tarımsal
alanın ‘doğal alan’ olarak ayrılması da planlanmaktadır.

Tarım ve bahçecilik ürünlerinin bir kısmı Hollanda gıda, içecek ve tütün
endüstrisinde girdi olarak kullanılmaktadır. Dünyanın sayılı çok uluslu
şirketlerinde biri olan Unilever’in merkezi Hollanda’da bulunmaktadır. Ülkede
tarım ve çiftlik gereçleri, makine ve teçhizatı ile tohumlama, seracılık, paketleme
ve tasarım teknikleri de son derece gelişmiştir.

Balıkçılık ekonomide önemli olan yerini korumaktadır. Bu konuda, AB ülkeleri
arasında, Danimarka, Fransa, İspanya ve İngiltere’den sonra gelmektedir.



Sanayi ve Madencilik

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.

Madencilik

Ülkenin doğu ve kuzey bölgelerinde bir miktar tuz madeni işletilmekte olup,
başkaca maden bulunmamaktadır.
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Enerji

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.

Rotterdam Liman kompleksi, geniş rafineri ve depolama olanakları nedeniyle
petrol ve petrol ürünleri için Avrupa’ya yönelik bir dağıtım yeri durumundadır.
Shell, Esso, Kuveyt Petrolleri ve Total’ın Rotterdam Limanı çevresinde rafinerisi
bulunmaktadır.

Elektrik, doğalgaz, kömür, nükleer enerji ve diğer kaynaklardan üretilmektedir.
Hollanda elektik üretiminin bir kısmını da ihraç etmektedir. Elekrik üretiminde en
önemli firmalar, Alman asıllı Eon, Belçika asıllı Electrabel, Nuon, EPZ ve Essent
olarak sayılabilir. En büyük dağıtım firması ise Eneco’dur. Hollanda’nın elektrik
üretiminin sadece %4’ü nükleer enerjiden elde edilmektedir. 1993 yılından beri
faaliyette bulunan tek nükleer enerji tesisi, ülkenin güney batı bölgesindeki
Borssel’e de bulunmaktadır.

Hollanda, Karbondioksit gazı emisyonlarının azaltılması hedefleri doğrultusunda,
rüzgar, güneş, su, bioatık ve atıklardan enerji üretimi konusunda düzenlemeler
yapmaktadır. Firmalar küçük ve orta ölçeklidir. Büyük ölçekli ve uluslararası
enerji şirketleri, şirket bünyesinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
konusunda ayrı birer departman oluşturmuşlardır.

Devlet enerji politikası kapsamında hedef, 2020 itibarıyla enerjinin %20’sini
yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmek ve yıllık olarak enerji tüketimini %2
oranında azaltmaktır. Bu hedefin çıkış noktası da, AB tarafından 2007 yılında
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alınan karar kapsamında, sera gazları oranının 2020 yılı itibarıyla, 1990 yılı
emisyon oranının %30’u oranında azaltılmasıdır.

Hollanda yenilenebilir enerji yoluyla elde edilen elekrik de ithal etmektedir.

İnşaat

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.

Büyük ölçekli altyapı ve toprak kazanımı, deniz dibi tarama, su baskınlarından
korunma ve benzeri projelerde deneyimleri çok iyi olan Hollandalı müteahhitlik
firmaları, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Orta Amerika’da pek çok büyük projede iş
üstlenmektedir.

2000 yılından itibaren mimarlık firmalarının sayısı ve şehir planlaması, peyzaj
bahçe planlamasında çalışan firmaların sayısı %6.2 oranında artmıştır.
Sektördeki firmaların çoğu küçük ve orta ölçeklidir.

Yaklaşık 800 danışmanlık ve mühendislik firması altyapı inşaatı konusunda
uzmanlaşmış olup, altyapı inşaatı yapan şirketlere yönelik tasarım ve
danışmanlık hizmeti vermektedir. İnşaat mühendisliği, offshore endüstrisi ve
çevre teknolojileri alanlarında çalışan Hollandalı danışmanlık ve mühendislik
firmaları arasında önde gelenler, Imtech, DHV, Royal Haskoning, Fugro,
Orengewoud, Arcadis, Grontmij and Boskalis’tir.

Altyapı konusunda uzman mühendislik firmaları, altyapı inşaatı yapan firmaların
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kendisinden daha uluslararası konumdadır. Diğer bir deyişle, altyapı inşaatı
konusunda faaliyet gösteren firmalar daha çok yerel pazarda iş yaparken,
mühendislik firmaları tasarım ve knowhow ihraç etmektedir.

Turizm

Hollanda’ya yapılan seyahatler genellikle kısa süreli olup, komşu ülkeleri de
kapsayan turlardan oluşmaktadır. Hollanda Turizm Bürosu (NBTC), Hollanda’nın
tanıtımı konusunda faaliyet gösteren başlıca kurumdur.

Hollanda’nın turizm geliri azımsanmayacak ölçüde yüksek olmasına rağmen,
Fransa, İspanya ve Yunanistan gibi ülkelere kıyasla GSYİH içindeki payı
düşüktür. Diğer taraftan Hollandalılar çok sık olarak yurtdışına çıkmakta olup,
dolayısıyla Hollanda sürekli olarak turizm gelirleri konusunda büyük miktarda açık
vermektedir.

Hollanda, ucuz otellerden, lüks otellere kadar geniş bir otel ağına sahiptir ve son
yıllarda bu sektörde yaşanan şirket birleşmelerinin ardından, Fransa orijinli Accor
ve İspanya orijinli NH gibi çokuluslu oteller, piyasa lideri konumuna gelmiştir.
Yabancı turistlerin en popüler uğrak yeri başkent Amsterdam’dır. Bununla birlikte
Kuzey denizi kıyıları ve Wadden adaları da hem Hollandalılar hem de yabancı
turistler tarafından rağbet görmektedir.

10 yılda bir gerçekleştirilen Floriade isimli çiçek fuarı ve Biddinghuizen’deki ‘Walibi
World Holland’ eğlence parkı turistlerin ziyaret ettiği önemli merkezlerdir. Ülkenin
küçüklüğü ve toplu taşıma araçları dahil ulaşım altyapısının çok gelişmiş olması
turistlere büyük kolaylıklar sağlamaktadır
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Bankacılık

GSYİH’nın % 74’nün hizmetler sektöründen sağlandığı Hollanda’da gelişmiş bir
finansal sektör mevcuttur. Ticaretteki bilgi birikiminin, Hollanda’yı dünyanın sayılı
finans devlerinden biri yaptığı söylenebilir. Ticari bankaların birçoğu, ülke
dışındaki kendi şubeleri aracılığıyla veya uluslararası konsorsiyumlara üye olarak
köklü dış bağlantılar kurmuş olup, sundukları hizmet çeşitliliği ve niteliği
bakımından saygınlığa sahiptirler. Birçoğu uluslararası menkul kıymetler
borsalarında kayıtlıdır.Ticaret bankacılığı, konut finansmanı, elektronik
bankacılık, finansal kiralama ve faktoring konularında hizmet veren ticari
bankalar, ayrıca aracılık işlemleri de yapmakta ve menkul kıymet yatırım
fonlarını ve diğer yatırım araçlarını yönetmektedirler.

Hollanda’nın 4 büyük bankası arasında bulunan ABN-Amro ve bir Benelüks
bankası olan Fortis Bank, iflaslarını önlemek amacı ile Devlet tarafından satın
alınmıştır. Rabobank ve ING Bank da ülkenin en önemli bankaları arasındadır.

Hollanda’da Yapı Kredi Bankası, Demir Halk Bank, Finansbank, İş Bankası,
Garanti Bankası ve Ekonomi Bankası faaliyet göstermektedir.

Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı

Hollanda’nın deniz kıyısında ve Batı Avrupa’nın üç büyük ırmağı olan Ren, Maas
ve Schelde’nin deltasında bulunması ekonominin gelişmesinde büyük rol
oynamakta ve ülkeyi önemli bir transit alanı haline getirmektedir. Ülke,
uluslararası bir ticaret ve dağıtım merkezidir. Çok gelişmiş bir nakliye ve lojistik
altyapısına sahiptir.

http://www.kagider.org/kurumsal/basin-odasi/haberler/2018/2018/02/12/kagi-der-tradebook--i-spanya


Uluslararası bir ticaret merkezi olan Hollanda’da, gelişmiş bir taşımacılık
altyapısına sahip olan dünyanın en büyük ikinci ve Avrupa’nın en büyük limanı
olan Rotterdam Limanı, işleme ve kargo dağıtım merkezidir. Rotterdam limanı ve
çevresindeki sanayi kompleksi, Avrupa’nın en önemli taşıma, aktarma, işleme ve
kargo dağıtım merkezidir. Limanın, mavna, karayolu,demiryolu ve denizyolu
aracılığıyla, Avrupa’nın iç bölgelerine doğru mükemmel bir bağlantısı vardır.

Rotterdam limanı, özellikle taşımacılık, gümrükleme, elleçleme ve lojistik açıdan
kusursuz hizmetler sunmakta ve GSMH’nin %2’sine tekabül eden bir katma
değer yaratmaktadır. Limanda, Belçika’daki Anvers limanının yaklaşık iki katı
kadar kargo işlem gormektedir. Limanda işlem gören yükler, kuru yük olarak
kömür, hurda ve cevher halde metaller, özellikle demir-çelik; tahıllar, hayvan yemi
ve sıvı yük olarak ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasallar olarak sayılabilir.
Bunun yanı sıra konteyner taşımacılığı da önemli bir yer tutmaktadır.

Rotterdam ve Amsterdam limanları dahil olmak üzere, Hollanda’da 14 limandan
oluşan dört adet büyük liman kompleksi bulunmaktadır. Hollanda 550’si kargo
gemisi olmak üzere, 1.380 gemilik bir ticaret filosuna sahiptir.

Hollanda’daki iç su yollarının uzunluğu, yaklaşık 5.000 km olup, bunun 3.745
km’si kanallardan oluşmaktadır. Hollanda’nın iç sular ticari filosu yaklaşık, 4.770
adet olup, taşıma kapasitesi 5.57 milyon gros ton’dur. Bu trafiğin % 60’ı dış ticaret
taşımacılığına aittir.

Amsterdam’da bulunan Schiphol Havalimanı Batı Avrupa’nın dördüncü büyük
havalimanıdır. Schiphol dışında, Hollanda’da 16 yerel havalanı bulunmaktadır.

Hollanda içerisinde ulaşım, en çok karayolu ve demiryolu ağıyla sağlanmaktadır.
Ülke mükemmel bir demiryolu ulaşım sistemine sahiptir ve ülkenin her noktasına
trenler ile ulaşmak mümkündür. Büyük yerleşim birimlerinde sistemli çalışan
metro, tramvay, otobüs gibi toplu taşım araçlarının yanı sıra, ülkenin küçük ve
genellikle engebesiz yapısı nedeniyle bisiklet kullanımı çok yaygındır. Hemen
hemen her kişiye bir bisikletin düştüğü Hollanda’da bisiklet günlük yaşamın bir
parçasıdır. Otoyolların toplam uzunluğu 2 200 km. iken, bisiklet yolları 19.000
km’dir.

Son yıllarda yük taşımacılığının, demiryolları yerine bir miktar daha karayollarına
kaymasından dolayı, Rotterdam limanı ve Almanya’daki Ruhr bölgesi arasında 5
milyar Euro harcanarak, ‘Betuwe Yük Taşımacılığı Demiryolu’ inşa edilmiştir.
Hollanda’nın 2,806 km’lik demiryolları üzerinden yılda yaklaşık 320 milyon yolcu
seyahat etmektedir.

Türkiye ile Hollanda arasında, Denizcilik Anlaşması bulunmamaktadır. İki ülke



arasındaki deniz ticaret hacminin genişletilmesi ve bu anlamda yapılacak
işbirliğinin arttırılması için her iki taraf da çaba sarf etmektedir. Rotterdam Liman
İdaresi ve Rotterdam Belediyesi, Türk ithalatçı ve ithalatçıları ile Hollanda’da
bulunan Türk kökenli girişimcilerin limanın imkanlarından daha çok
yararlanmalarını teşvik için çeşitli projeler geliştirmektedir. Bu kapsamda, 2004
yılı içinde Rotterdam Liman İdaresi, Rotterdam Belediyesi ve Rotterdam Ticaret
Odası yetkilileri Türkiye’ye bir heyet ziyareti düzenleyerek, İstanbul ve İzmir
Liman İdareleri ile de görüşmelerde bulunmuştur. Bunun sonucu olarak, ‘TIC
Trade and Investment Center’ kurulmuş olup, daha çok Hollandalı firmalara
yönelik hizmet vermektedir.

Telekomünikasyon

Ülke telekomünikasyon altyapısı bakımından da çok gelişmiştir ve Avrupa’nın,
Amerika ile doğrudan internet bağlantısını sağlayan ilk link olan Gigaport,
Hollanda’da bulunmaktadır.

Hollanda’da telekomünikasyon sektörü GSYİH’nin yaklaşık %2’sine tekabül eden,
yaklaşık 10 milyar Euro büyüklüğünde bir değere sahiptir. 1997 yılında sektörün
tümüyle özelleştirilmesi, ulusal telekom kuruluşu KPN/PTT Telecom’un monopol
konumuna son vermiştir. Rekabet 1998 yılından sonra, WorldCom, KPNQwest,
Viatel, Global Crossing, CasTel, Telfort (Nederlandse Spoorwegen/British
Telecom) ve Enertel gibi piyasaya giren şirketler nedeniyle artmış, ancak bu
şirketlerden bazıları daha sonra iflas etmiştir.

Hollanda, kişi başına düşen bilgisayar sayısı bakımından Avrupa’da birinci
durumdadır ve toplumun her kesiminde bilgi teknolojisinden yoğun şekilde
faydalanılmaktadır.

Dış Ticaret

Hollanda olduğunu, dünyanın 7 büyük ihracat ekonomisi. In 2016, Hollanda
exported $1,12 trilyon and imported $1,15 trilyon, resulting in a negative trade
balance of $33 Milyar. 
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Hollanda'ın üst ihracatı HS (Armonize Sistemi) sınıflamasına 1992 düzeltme
kullanarak, Rafine Petrol ($36,8 Milyar),($20,3 Milyar), Bilgisayarlar ($18,4
Milyar), Paketlenmiş ilaçlar ($16,3 Milyar) ve Telefonlar ($13,9 Milyar)
bulunmaktadır.

İthalatı Rafine Petrol ($35,3 Milyar), Ham Petrol ($35,3 Milyar), Bilgisayarlar
($23,5 Milyar), ($18,9 Milyar) ve Telefonlar ($15,6 Milyar) vardır.

Hollanda'ın üst ihracat hedefleri 
Almanya ($99 Milyar), Belçika ($45,9 Milyar), Büyük Britanya ($40 Milyar),
Fransa ($36,1 Milyar) ve Amerika Birleşik Devletleri ($19,2 Milyar)
bulunmaktadır.

Üst ithalat kökeni 
Almanya ($86,8 Milyar), Çin ($57,4 Milyar), Belçika ($44,7 Milyar), Amerika
Birleşik Devletleri ($39,7 Milyar) ve Rusya ($29,3 Milyar) bulunmaktadır.

Hollanda deniz yoluyla toprak ve Büyük Britanya, Anguilla, Saint Kitts and Nevis,
Virgin Adaları ve Venezuela tarafından Belçika ve Almanya komşudur.

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; 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.

http://www.belastingdienst.nl


İthalat Rejimi

AB Gümrük Birliği’nin bir sonucu olarak Hollanda, AB tarafından belirlenen
gümrük vergilerini uygulamaktadır. AB’nin uyguladığı gümrük vergilerine dair
bilgilere ulaşmak için tıklayınız..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"
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 

http://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm
http://www.douane.nl


• 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 bilgileri için
tıklayınız..

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 standartlara uygunluğu ithalat
aşamasında kontrol edilebileceği gibi, piyasa gözetimi yoluyla da
denetlenebilmektedir.

AB ülkelerine ve dolayısıyla Hollanda’ya ihracat yaparken pek çok makine,
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 standartlar ve gıdalar için ayrıca, HACCP (Kritik Kontrol Noktalarında
tehlike Analizi sistemi) gibi standartlar ve GLOBALGAP sertifikası gereklidir.

GLOBALGAP olarak bilinen, EurepGAP sertifikası, Euro Retail Produce Working
Group’’ ve GAP (Good Agricultural Practices -İyi Tarım Uygulamaları)

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


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 Standartlar 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.

Hollanda’da Çalışma ve İş Kurma

Çalışma ve Oturma İzni Türleri 
Genel olarak çalışma ve oturma izni için beş farklı yöntem ile oturma izni elde



edilebilir. Bakanlığın İngilizce broşürü için tıklayınız..

I. Çalışma ve Oturum İzni 
Hollanda ve tüm Avrupa Birliğinde işçi aranır bulunamaz ve sizi işçi olarak
Hollanda’da bulunan işveren şirket oturma ve çalışma izni için başvurur. Bu
prosedür bir hayli zorludur. Öncelikle Hollanda’da var olan bir şirket olması
gerekmektedir ve bunun sizi işçi olarak almak istiyor olması gerekmektedir. Bu
işveren iş ve işçi bulma kurumunda önce işçi araması gerekmekte. Bununla
birlikte aktif bir şekilde gazetelerde, internette vs işçi aradığını belgelemesi
gerekmekte. Başvuran işçilerin kabulü edilmemesi durumuna, bunun ret
gerekçesini açıklamak zorundadır. İşçinin iş yerinde hisse oranı en fazla %24
olabilir. Bu oranın üstüne olunca serbest girişimci olarak başvuru yapılması
gerekmektedir. Bununla birlikte konut şartı, maaşın piyasa fiyatına uygunluğu gibi
ek şartlarda bulunmaktadır.

II. Bilgi Göçmeni Bilgi için tıklayınız. 
Bilgi göçmeni politikası çerçevesinde oturma ve çalışma izni almanız
mümkündür. Bunun için koşullar kolaylaştırılmıştır. Diploma şartı yoktur.
Hollanda da bulunan şirketin Hollanda ve Avrupa Birliğinde işçi aramasına gerek
yoktur. Maaş koşuluna endeksli bir başvuru sistemi vardır. İşçi 30 yaşın altında
ise aylık brüt maaş olarak €3.108 ödenmesi gerekmektedir, 30 yaş üstü için aylık
ödenmesi gereken maaş miktarı: €4.240. Bu miktar her yıl artışa tabiidir. Verilen
rakamlar 1.1.2016 tarihine aittir. Detaylı bilgi için tıklayınız..

Her ne kadar da işçiden diploma istenilmese de bu maaşa laik olduğunu
göstermesi gerekmektedir. Ayrıca işverenin bu maaşı ödeyebilecek güçte olması
gerekmektedir. İş yerinin bu güçte olan bir şirket olup olmadığını Göçmenlik ve
Vatandaşlık Dairesi (Immigratie- en Naturalisatiedienst; IND) araştırmaktadır .
Detaylı bilgi için tıklayınız..

Bu araştırma prosedürü için normalde €5.183 ödenmesi gerekmektedir. Detaylı
Bilgi için tıklayınız.. Gelecek olan işçinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
durumunda şirket olarak ayrı bir tanınma prosedürüne gerek yoktur, bu işçi için
yapılan başvuru prosedür ile birlikte görülmektedir. Türkiye’deki şirketiniz
Hollanda da ayrı bir şirket kurarak sizi yönetici olarak gönderebilir.

III. Türk serbest girişimciler 
Türk serbest girişimciler için (yani şirket içerisinde hisseniz % 25 veya üstünde
ise) için 1.1.1973 hukukuna göre Hollanda ekonomisine katkı şartı
değerlendirilmektedir. Bu şekilde oturma izni alınabilse dahi, prosedür çok uzun
sürmekte ve somut alabilme olanağı başta söyleyebilme imkanı
bulunmamaktadır. Sunulacak bir işletme plan ile (business plan) şirketin Hollanda
ekonomisine olumlu katkısının olup olmadığına bakılmaktadır. Bu dönemsel

https://ind.nl/EN/Documents/3089.pdf
https://ind.nl/EN/business/employer/highly-skilled-migrants/Pages/default.aspx
https://ind.nl/EN/business/employer/costs-income-requirements/Incomerequirements
https://ind.nl/EN/Documents/3084.pdf
https://ind.nl/EN/business/employer/costs-income-requirements/Costs


olarak değişebilmektedir. Bu prosedür Hollanda da ikamet eden birçok Türk
vatandaşı tarafından suistimal edildiği için (2013 – 2015 tarihleri arasında 2.500
başvuruda sadece 90 tanesi kabul edilmiştir) Bakanlık başvuruları çok hızlı ret
etmekte. Kazanma şansı olan davalar uzun süre Ekonomi Bakanlığında işletme
planın değerlendirmesi için bekletilmektedir.

IV. Yabancı Yatırımcılar 
Yurt dışında gelen yatırımcı olarak oturma izni almanız mümkün. Bunun için €
1.250.000’luk bir yatırımınızın söz konusu olması gerekmektedir. Kendi
kalacağınız evin satın alınması, yatırım sayılmamaktadır. Detaylı bilgi için
tıklayınız..

V. Start-up 
Yenilikçi bir fikir ve işletme olması durumunda işletmeci olarak oturma izni
almanız mümkündür. Detaylı bilgi için tıklayınız..

Pasaport ve Vize İşlemleri

Hollanda’ya iş nedeniyle gelecek olan işadamlarımızın, Ankara'daki Hollanda
Büyükelçiliği ya da İstanbul'daki Hollanda Konsolosluğuna başvurarak, ticari vize
almaları gerekmektedir. 2006 yılından beri vize konusunda randevu başvuruları,
bu konuda Hollanda Büyükelçiliği adına çalışan özel bir şirkete yapılmaktadır.

Bu firma ile yapılan telefon görüşmesi ile alınan randevuyu takiben, Hollanda
Büyükelçiliği ya da Hollanda Konsolosluğuna gidilerek vize başvurusu
yapılmalıdır. Ticari vize alımı konusunda gerekli belgeler arasında, Hollandalı
firmadan alınacak bir davet yazısı da talep edilmektedir.

Türk iş adamları vize alımı konusunda pek çok sorunla karşılaşmaktadır.
Bunların başında, vize işlemlerinin uzun zaman alması ve istenen belgelerin
çokluğu; vize verilmeme nedeninin yazılı ya da sözlü olarak kendilerine
bildirilmemesi gelmektedir. Diğerleri arasında,daha önce vize alınmış olmasına
karşın, daha sonra yapılan bir başvuruda vize verilmemesi, grup halinde fuara

https://ind.nl/EN/business/investor-self-employment-start-up/Investor/Pages/default.aspx
https://ind.nl/EN/business/investor-self-employment-start-up/Start-up/Pages/default.aspx


katılan aynı şirket çalışanlarının bazılarına vize verilmemesi, kısa süreli vize
verilmesi gibi sorunlar bulunmaktadır.

Diğer taraftan, az sayıda firma için geçerli olmasına karşın, olsa ticari vize
alımının kolaylaştırılması amacıyla Hollanda Hükumeti tarafından 2008 yılında,
‘Turuncu Halı’ isimli bir uygulama başlatılmıştır. Bu uygulamadan
yararlanabilecek olan kuruluş ve şirketler şunlardır: Hollanda menşeli kuruluş ya
da şirketlerin şubeleri; Hollanda'daki bir kuruluş ya da şirketin kurucuları; Hollanda
menşeli bir kuruluş ya da şirket ile en az iki yıl süreli işbirliği anlaşması olan Türk
kuruluş ya da şirketleri ile Hollanda menşeli kuruluş ya da şirketler ile son iki yıl
içinde gerçekleştirilen işbirliğini belgeleyen Türk kuruluş ya da şirketleri.

Turuncu Halı Uygulaması kapsamında vize müracaatı için gerekli belgeler de
şunlardır: 
- Şirket antetli kağıdı kullanılmış bir başvuru yazısı, 
- Şirket hakkında genel bilgi; 
- Seyahat esnasında yapılacak yol, konaklama ve diğer tüm masrafları şirketin
üstlendiğini belirten bir teminat yazısı 
- Şirketin uygunluk kriterlerini sağladığına dair belge; 
- Ticaret sicil belgesi kaydı 
- Seyahat edecek olan şirket çalışanlarının listesi 
- Niyet mektubunu imzalama yetkisine sahip kişinin imza örneği ile üzerinde
yetkili kişinin imzasının bulunduğu, kişiye ait pasaport ya da kimlik kartının
fotokopisi (Örnek imzanın altı ayda bir güncellenmesi gerekmektedir).

Turuncu Halı Uygulamasının iş adamlarımıza sağladığı kolaylıklar şu şekilde
sıralanabilir: Hollanda’ya sıklıkla seyahat eden kişilerin, Büyükelçilik ya da
Konsolosluğa şahsen başvurma zorunluluğunu kaldırmak; vize başvurusu gereği
daha az belge istenmesi; vize başvurusu ve gerekli belgelerin posta yoluyla
iletilebilmesi; Hollanda’ya sık seyahat eden kişilere daha uzun süreli (beş yıla
kadar) ve çok girişli vize verilmesi.

Başvuru kabul edildiği takdirde, Hollanda’ya seyahat edecek olan şirket
çalışanlarının, vize başvuru formu; bir adet fotoğraf; şirketten alacakları niyet
mektubu ve sigorta başlangıç belgesini Hollandalı yetkililere vermeleri ve vize
ücretini yatırmaları gereklidir. Şirket, niyet mektuplarında, vizenin talebi için tercih
edilen süre ile talebin gerekçesini belirtmelidir. Vize, başvuru sahibinin
pasaportunun geçerlilik süresi ile önceki vize başvurularının sonucu dikkate
alınarak en fazla beş yıla kadar verilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ve Hollanda Krallığı Hükumeti arasındaki Çifte
Vergilendirme Anlaşması ve diğer İkili Anlaşmalara bu linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/HOLLANDA.htm
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Adres: Turkish Embassy Office 
of the Commercial Counsellor 
Jan Evertstraat 15, 2514 BS 
Den Haag/ Netherlands 
Tel: 00 31 70 362 35 76 
Fax : 00 31 70 362 43 32 
E-posta: lahey@ekonomi.gov.tr 
Web Sitesi: Lahey Ticaret Müşavirliği

Faydalı Web Siteleri 
Hollanda Devlet Kurumları için Tıklayınız..

Girişimcilerin ihtiyacı olacak kamusal mevzuat ve uygulamalarla ilgili her türlü
bilgi ve linkler için tıklayınız..

Hollanda İstatistik Bürosu için tıklayınız..

TC Ekonomi Bakanlığı Ülke Raporu için tıklayınız..

TIM Ülke Tanıtım Brosürü için tıklayınız..

RVO Ülke Tanıtım sayfası için tıklayınız..

CIA World Factbook Hollanda sayfası için tıklayınız..

BBC Ülke Profili için tıklayınız..

Bunun dışında detaylı ticaret bilgileri için tıklayınız.. dogrudan yatirimlar icin
tıklayınız..
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