
   İki Ülke Arası 
   Ticareti Destekliyoruz 
 
       Hollanda -Türkiye Ticaret Odası Derneği 
       Dinamik Girişimci Ağı 

Merkez Ofis                       Türkiye Ofis 
Goudse Rijweg 382                      İstiklal Cad.               
382 3031 CK                          Turhol Han Apt  
Rotterdam                       No: 189 /3  
Hollanda                                Beyoğlu/İSTANBUL  
+31 10-7660097                  +90 212 963 17 09 
 www.htto.nl 
 info@htto.nl 
  

 
 
 

Bize Danışın 

www.htto.nl 

https://htto.nl/
https://htto.nl/
https://www.facebook.com/htto.nl
https://www.linkedin.com/company/3273516/admin/
https://kvknederlandturkije.nl/
https://kvknederlandturkije.nl/


 2012 yılında 400. yılını tamamlayan 

Hollanda ve Türkiye  diplomatik ilişkileri, 

geçen süreçte ticari anlamda 

gelişmelere devam etmiştir.  

 Hollandalı yatırımcılar Türkiye’de 

yaklaşık 3000 firma kurmuş 

bulunmaktadır.  

 Hollanda, 22 milyar dolar ile Türkiye’ye 

en fazla doğrudan yatırım yapan ülkeler 

arasında yer alıyor. Hollanda’nın 

Türkiye’ye yapılan doğrudan 

yatırımlardaki payı yüzde 15.8 

seviyesindedir.  

 Bu veriler doğrultusunda uluslar arası 

yatırımlar içerisinde Hollandalı 

şirketlerin ilk sıraya yükseldiğini 

görmekteyiz. Ayrıca Hollanda firmaları 

son yıllarda Türkiye’de yan kuruluşlarını 

açmaktadır.  

 

   

 Diğer yandan birçok Türk şirket ve  

 banka Hollanda’yı bir yatırım yeri 

olarak  seçmektedir. Türk firmalarının 

dünya çapındaki toplam yatırım miktarı 

15 milyar dolar civarındayken yaklaşık 

yüzde 20’si Hollanda’da yerleşiktir.  

 Hollanda’daki Türk yatırımcılarının 

faaliyetlerine yakından baktığımızda 

tekstil ve giyim, petrokimya, tıp 

teknolojileri ve finansal hizmetlerin en 

önemli sektörleri oluşturduğunu 

görmekteyiz. Batı Avrupa’daki merkezi 

konumu ve mükemmel ulaşım altyapısı 

sayesinde Hollanda’daki bir dağıtım 

merkezi  olarak 200 milyon tüketiciye 

açılan bir kapı olarak hizmet 

vermektedir. Çok kalifiye ve birden fazla 

yabancı lisan konuşabilen Hollanda 

işgücü de Türk yatırımcılara sunduğu bir 

başka değerli fırsattır.  

  

     

4 0 0  y ı l l ı k  i ş b i r l i ğ i  
 

“ Hollanda için en doğru temas noktası olarak, profesyonel çözüm ortakları 

ağımız aracılığıyla uygun maliyetli, güvenilir hukuk, finans, lobi ve pazarlama 

hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.” 



 Global piyasada yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen, Hollanda 
ekonomisi şaşırtıcı derecede güçlü ve 
istikrarlı duruş sergilemektedir. 

  

 17. yüzyılda baskın bir küresel 
denizcilik ve ekonomik güç olan 
Hollanda, dünya ticaretinde önemli bir 
oyuncu olmaya devam etti. 2018'de 
Hollanda dünyanın altıncı en büyük 
mal ihracatçısıydı ve GSYİH açısından 
2015'te üçüncü sırada yer aldı. 

  

 2018'de Hollanda dış ticareti GSYİH'nın 
%161'ine eşitken, Almanya için bu oran 
%50'dir. Rotterdam, Amsterdam, 
Moerdijk, Terneuzen ve çeşitli 
uluslararası limanlar ile Hollanda 
özellikle iyi donanımlıdır ve Avrupa'nın 
kalbinde önemli bir lojistik platformu 
temsil eder. 

  

 Daralan küresel ticaret ortamında, 
Hollanda ihracatının diğer ülkelere 
kıyasla yıldan yıla nispeten yüksek 
büyüme oranlarıyla iyi bir şekilde 
gelişmeye devam ettiği görülüyor.  

  

 Hollanda ekonomisinin fiyat rekabet 
gücünün son yıllarda artmasının etkisi 
büyüktür. İşgücü maliyetleri 2014 
yılında önemli ölçüde azaldı ve o 
zamandan beri sabit kaldı. 

   

 Hollanda'nın elverişli coğrafi konumu 
ve rekabetçi altyapısı nedeniyle, birçok 
mal Hollanda üzerinden geçmektedir. 
Bu  anlamda Hollanda uluslar arası 
şirketlere sunduğu vergi avantajları ile 
Avrupa’ya  açılan yatırımlar için en iyi 
başlangıç noktasıdır. 

 

 

H o l l a n d a  p a z a r ı  ü z e r i n d e n    
A v r u p a  v e  D ü n y a  i l e  t i c a r e t  y a p ı n !  



 Avrupa’nın ticari merkezi haline gelen Hollanda 
lojistik altyapısı ile dünyanın önde gelen 
ülkelerindendir. Türk-Avrupa gümrük birliği, 
Türkiye’den gönderilen birçok ürün için ithalat 
vergisinin kaldırılması, iki ülke için ticari avantajlara 
sahiptir. 

  

 Hollanda – Türkiye arasında sürekli artış gösteren, 
ticari hacim ve yapılan ortak yatırımlar bir çok Türk 
firmasının Avrupa pazarına girişinde, Hollanda’yı 
seçmesini sağlamaktadır. Gelişmiş altyapısı ve 
dinamik ekonomisiyle Hollanda, farklı sektörlerde 
yatırım fırsatları sunmakta ve global pazara ilk 
adımı atma fırsatı tanımaktadır.. 

 

 Dünya finans piyasalarında kredibilitesi çok yüksek 
olan  Hollanda'da yatırım şirketi kurulduğu zaman 
dünyanın her yerindeki iştiraklerine para verip 
alabilir, kendi paranızı oraya yatırıp Türkiye'deki 
şirketinize ‘back to back' dediğimiz şekilde 
gönderebilirsiniz. 

  

  

 

 

N e d e n  H o l l a n d a ?  

Dünya Bankası Lojistik 
Performans Endeksi'nde sürekli 
olarak üst sıralarda yer alan 
Hollanda, Avrupa'nın önde 
gelen lojistik etkin noktasıdır.  
 
Dünyanın en verimli 
limanlarına ve AB'deki en 
yüksek kaliteli hava 
taşımacılığına ev sahipliği 
yapan Hollanda'nın lojistik 
altyapısı, Avrupa'ya benzersiz 
erişim sağlar. 
 
Gelişmiş dağıtım yetenekleri ve 
sağlam bir tedarik zinciri sunan 
Hollanda, işletmelerin Avrupa 
ve ötesindeki müşterilere 
ulaşmasına olanak tanır. 
 
Avrupa kıtasının tamamı 24 
saat erişim mesafesindedir.  
Avrupa pazarında gözü olan 
şirketler için Hollanda ideal 
seçimdir. Almanya, Birleşik 
Krallık ve Fransa dahil olmak 
üzere büyük Avrupa 
ekonomilerinin tümü, 
Hollanda'ya bir günlük 
mesafede.  
 
244 milyon tüketici elinizin 
altında olabilir. 

Ü s t ü n  L o j i s t i k  
A l t y a p ı   



 

  
Ülkenin bunu başarmasının yolu, daha az girdiyle daha yüksek verim üretmenin 
yenilikçi yollarını bulmak için durmaksızın odaklanmak oldu. 
2003 – 2014 yılları arasında yeni üretim teknolojileri şunlarla sonuçlandı: 
 Sebze veriminde %28 artış 
 Kullanılan enerjide %6 azalma 
İhtiyaç duyulan gübrede %29 azalma 
 
  

 

  

  

Sadece 41.543 km2 kara olan 
Hollanda dünyanın en büyük 
ikinci gıda ihracatçısı. Hükümet 
kaynaklarına göre, 2017'de 
Hollanda yaklaşık 92 milyar dolar 
değerinde tarımsal ürün ihraç 
etti ve ABD'den sonra ikinci 
sırada yer aldı. Bu, Almanya, 
Fransa ve İtalya gibi çok daha 
büyük komşular da dahil olmak 
üzere diğer Avrupa ülkelerinden 
daha fazla gıda ihraç ettikleri 
anlamına geliyor. 

G e l i ş m i ş  T a r ı m  
T e k n o l o j i l e r i  

“Hollanda -Türkiye Ticaret Odası Derneği olarak , geniş ve verimli topraklarıyla 
tarım ülkesi  olan Türkiye ‘deki tarım üreticilerini Hollanda’nın teknolojik 
inovasyonlarından ve  sektörel gelişmelerden faydalanmaya davet ediyoruz.” 



 Amsterdam, İngiltere'nin Brexit ile Avrupa Birliği'nden 

ayrılmasının ardından kıtanın en büyük hisse senedi ticareti 

ve finans merkezi olan Londra'yı yerinden etti. Avrupa 

finansının başkenti olan Londra artık resmi olarak 

Avrupa’nın bir parçası olmayı bıraktıktan hemen sonra 

hangi şehrin yeni Londra olacağı hakkında spekülasyonlar 

dönmeye başladığı andan itibaren birçok uzmana göre  

Amsterdam zirvede görülüyordu, ki öyle de oldu. 

Hollanda’nın başkenti Amsterdam zaten hali hazırda 

şehirde merkezlenmiş 180 farklı ülkeden 2.700 şirket ile 

uluslararası global bir köy. Ayrıca Hollanda halkının çoğu 

global ticaret dili olan İngilizce’yi çok iyi bilmektedir. 

F i n a n s ı n  Y e n i  M e r k e z i  H o l l a n d a !  



 Derneğimiz, iki ülkede bulunan iş 
ortaklıklarıyla yatırımcılara  
ihtiyaçlarını karşılama noktasında 
rehberlik etmektedir.  

 İş ortaklarımız; finansal hizmetler, 
hukuksal mevzuatlar, tedarikçi, 
üretici, distributor, ticari 
organizasyon alanlarında profesyonel 
hizmet sunan kuruluş ve şirketlerden 
oluşmaktadır. Hollanda’da ticaret 
yapmak isteyen yatırımcılar öncelikle 
derneğin uzmanlarıyla belirlenen 
ihtiyaçlar doğrultusunda yol haritası 
oluşturularak alanlarında uzman iş 
ortaklarına yönlendirilmektedir. 
Taraflar arası sağladığımız  
yönlendirme desteklerinden 
faydalanabilirsiniz.  

  

T i c a r i  r e h b e r l i k  

• Hukuki danışmanlık ve destek hizmetleri 
 
• Pazar analizi ve pazarlama hizmetleri 
 
• Ticari dağıtım ağlarının organizasyonu 
 
• Ticaret geliştirme stratejileri 
 
• Muhasebe hizmetleri 
 
• İnsan kaynakları, bordro, kişisel vergi 
 
• Bireysel şirket ziyaretleri 
 
• Online / yüz yüze bilgi alışverişi 
 
• Sektör temsilcileri ile proje planlama 
 
•  İki ülke arası ticari heyet organizasyonları 
 
 
 

Ç ö z ü m  O r t a k l a r ı m ı z  

https://www.mkb.nl/
https://ticaret.edu.tr/
https://www.ito.org.tr/en
https://turkishdutchtrade.com/
https://inter-focus.nl/
https://raadinternational.nl/


S i z  S o r u n  B i z  C e v a p l a y a l ı m !  

Ethem Emre, «HTTO» Derneğinin (2013) kurucusu ve 
başkanı. Hollanda ve Türkiye'de çeşitli sektörlerde bağımsız 
girişimci. Uzmanlık: yasal hizmetler; kültürlerarası girişimler. 

Genç yetenekler için çeşitli fırsatlar geliştirmek Ethem Emre 
ve Ticaret Odası Derneği için birincil önceliktir.  

 

Leyla de Mos, «HTTO» Derneği Koordinatörlüğü, yönetim 
kurulu üyesi. Uzmanlık alanı: ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi, 
ithalat ve ihracat faaliyetleri 

 

Peter Wolters, , «HTTO» Derneği Başkan Yardımcısı. 
Uzmanlık alanı: ulaşım, yeşil lojistik, eko-yenilikler, AB 
savunuculuğu, uluslararası Ar-Ge projeleri ve Türkiye lojistik 
uzmanıdır. 

 

“Hollanda – Türkiye Ticaret Odası Derneği’nin yönetim kurulu üyelerinin 
tamamı iki ülke de kendi alanlarında uzman  girişimcilerdir.  Profesyonel 
çözüm ortaklarımız ile başarınıza katkı sağlayan benzersiz bilgi ve 

deneyim ağı sunuyoruz” 
 
 

https://www.linkedin.com/in/ethememre/
https://www.linkedin.com/in/leyla-de-mos-007080192/
https://www.linkedin.com/in/wolterspeter/
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İletişim 

Herman VanderWeide, , «HTTO» Derneği Yönetim Kurulu 
üyesi. Uzmanlık: yönetim kurulu danışmanı, Hollanda ve 
Türk sağlık sektörüyle ilgili mevzuatlar ve geleceğe 
yönelik vizyon geliştirme. 

 

Fred van der Weijde, , «HTTO» Derneği Yönetim Kurulu 
üyesi. Uzmanlık: IT, enerji, ürün yönetimi, program ve proje 
yönetimi ve uluslararası dış kaynak kullanımı / Hollanda - 

Türkiye. 

John van Wijk, , «HTTO» Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve 
Finans Uzmanı. Uzmanlık: vergi danışmanlığı, finans, 
idare, uluslararası işletme yapılandırması /  Hollanda -
Türkiye. 
 

https://www.linkedin.com/in/frederikvanderweijde/
https://www.linkedin.com/in/john-van-wijk-a2270ab/
https://www.linkedin.com/in/herman-van-der-weide-7228851/
https://www.facebook.com/htto.nl
https://www.linkedin.com/company/3273516/admin/

