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Hollanda Hakkında 

Batı Avrupa'da ve kısmen Karayipler'de bulunan bir ülkedir. 

Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden en büyüğü-

dür. Hollanda, Avrupa'da doğuda Almanya'ya, güneyde Bel-

çika'ya ve kuzeybatıda Kuzey Denizi'ne komşu olan on iki vila-

yetten ve Karayipler'de Bonaire, Sint Eustatius ve Saba adaları 

olmak üzere üç özel belediyeden oluşur.  

Hollanda meşruti monarşi ile yönetilen bir Avrupa ülkesidir. Ülke topraklarının çoğunluğu deniz 

seviyesinin altındadır. Hollanda Avrupa Birliği, NATO, OECD üyesidir. Hollanda aynı za-

manda Schengen Bölgesi ve Benelüks topluluğunun bir parçasıdır. Bel-

çika ve Lüksemburg ile Benelüks ülkelerini oluşturan 3 ülkeden biridir. 

Ayrıca Kyoto Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Ülke Eski Yugoslavya Uluslara-

rası Ceza Mahkemesi'ne, Uluslararası Adalet Divanı'na Uluslararası Ceza 

Mahkemesi'ne ve Europol'e ev sahipliği yapmaktadır. 

Ülke özellikle peynirleri, yel değirmenleri, bisikletleri, laleleri, Holştayn adı 

verilen inekleri ve sosyal hakları ile tanınır. (Kaynak: Wikipedia) 

 

Başkent Amsterdam 

Resmi Dil Hollandaca 

Tanınan Bölgesel Diller İngilizce, Papiamento, Batı Frizce 

Etnik Gruplar %75,75 Hollandalı, %7,9 Diğer Avrupalı, %2,39 Türk, 

%2,35 Faslı, %2,05 Endonezyalı, %2,05 Surinamlı, 

%0,61 Suriyeli, %6,90 Diğer gruplar 

Egemen Devlet  Hollanda Krallığı 

Hükümet 
Üniter parlamenter anayasal monarşi 

Yüzölçümü toplam 41.528 m2 

Su %18,41 

Nüfus 17.306.912 (2019 tahmini) 

GSYİH 2021 toplam 1,06 trilyon ABD$ 

GSYİH 2021 kişi başı 60.461 ABD$ 

Para birimi Euro 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Avrupa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Karayipler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hollanda_Krall%C4%B1%C4%9F%C4%B1
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Hollanda – Türkiye Ticari İlişkileri 

AB Gümrük Birliği Anlaşması sayesinde Türkiye ile Hollanda arasında sanayi ürünlerinin 

alım satımında karşılıklı olarak gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. İki ülke ara-

sında ayrıca “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” ve “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun-

ması” ikili anlaşmaları yürürlüktedir. 

Hollanda’da yerleşik Ticari Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz 

Lahey Büyükelçiliği Rotterdam Başkonsolos-

luğu 

Deventer Başkonsolosluğu 

Aşkın PEKEL 

Ticaret Müşavir Yardımcısı 

lahey@ticaret.gov.tr 

Tel 00 31 703623576 

IP Tel 0 312 2048201 

Fax 00 31 703624332 

Ömer Tarık GENÇOSMA-

NOĞLU 

Ticaret Ataşesi 

rotterdam@ticaret.gov.tr 

Tel 00 31 104124212 

IP Tel 0 312 204 8095 

Fax 00 31 107523739 

Volkan Ümit TAKIŞ 

Ticaret Ataşesi 

deventer@ticaret.gov.tr 

Tel 00 31 570597428 

IP Tel 0 312 2048335 

 

Hollanda pazarına giriş yolu önerileri 

Acenteler ve distribütörler: Yerel acenteler veya distribütörler kullanmak, Hollanda’nın küçük 

ve iyi gelişmiş bir pazar olmasından dolayı kolaylıklar yaratabilmektedir. Ülkede yüksek sayıda 

uluslararası şirket bulunduğundan İngilizce iş dili olarak yaygın kullanılsa da tüketiciler ile ileti-

şim kurma açısından Flemenkçe avantaj sağlamaktadır. 

Doğrudan satış: Coğrafi yakınlığa ve gümrük anlaşmasına sahip ülkeler için çekici bir seçenek 

olan doğrudan satış opsiyonu, işletmeler arasında İngilizcenin yaygın olarak bilinmesi sayesinde 

birçok AB ülkesine göre daha uygulanabilir bir yoldur. Girilecek pazarda kapsamlı bir hâkimiyet 

kurmak zorluk oluştursa da yapılacak ihracattan en yüksek kar potansiyelini taşıyan yoldur. 

E-ticaret: Hollanda e-ticaret açısından, 2019 yılında 16 milyar dolarlık geliri ve 2020-2024 yılları 

arasında yıllık ortalama %5,6 büyüme beklentisi ile sürdürülebilir bir pazardır. E-ticaret, diğer 

seçeneklere göre daha uygun fiyatlı ürünlerin Hollanda’ya ulaşımı açısından daha ulaşılabilir bir 

kanaldır. İnternet kullanım oranının %96 ile bir hayli yüksek olduğu Hollanda’da bu yol ile geniş 

bir tüketici kitlesine ulaşmak mümkündür. (Kaynak: www.kolayihracat.gov.tr) 

Aşağıda yer alan Tablo-1’de görüldüğü üzere Hollanda tüm dünyadan 2020 yılında toplam ola-

rak yaklaşık 480 milyar ABD$ tutarında ithalat gerçekleştirmiştir. Aynı yıl içerisinde Hollanda’nın 

dış ticareti 68 milyar ABD$ fazla vermiştir. Hollanda’nın önde gelen ilk beş tedarikçisi Almanya, 

Çin, Belçika, ABD ve B. Krallık’tır. Bu ilk beş tedarikçi ülkenin Hollanda ithalatının neredeyse 

yarısını karşılamakta olduğu görülmektedir. Ülkenin ana tedarikçileri AB’nin diğer üye ülkeleri 

olmakla beraber, Çin, ABD, B. Krallık, Rusya ve İrlanda ilk on tedarikçi ülke içerisinde yer alan 

AB dışı ülkeler olarak dikkat çekmektedir. Türkiye, Hollanda’nın ana tedarikçisi ülkelerden biri 

değildir; 2020 yılı verilerine göre Türkiye’nin Hollanda pazarındaki payı binde 9’dur. Türkiye 
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2020 yılında Hollanda Türkiye’den yaklaşık 4.5 milyar ABD$ alım gerçekleştirmiştir. Hollanda 

ile Türkiye arasındaki ticaret yaklaşık 2 milyar ABD$ Hollanda lehinedir.  

Hollanda’nın 2019-2020 (son bir yıl) döneminde tüm dünyadan yaptığı ithalat %6 düşüş göster-

miş olmasına rağmen 2016-2020 (son beş yıl) döneminde ithalat artışı yıllık ortalama %5 sevi-

yesindedir. 2019-2020 döneminde görülen düşüşe paralel Hollanda’nın Türkiye’den alımında 

da %2’lik bir düşüş görülmektedir. Hollanda’nın Türkiye’den 2016-2020 döneminde ithalatı %11 

oranında artmıştır. Bu artış ile Türkiye Hollanda’ya satışlarını en fazla arttıran ülkeler içerisinde 

İrlanda, Tayvan ve Singapur’dan sonra dördüncü sırada yer almaktadır.   

Hollanda Pazarında Tedarikçi Ülkeler (CIF1 1000 ABD$) 

Tedarikçi 

ülkeler 

2020 ithalatı 2020 dış ticaret 

dengesi 

İthalattaki 

payı  

(%) 

2016-2020 

yıllık ithalat 

artışı (%)   

2019-2020 

yıllık ithalat 

artışı (%)   

Dünya 482,763,693 68,834,111 100 5 -6 

Almanya 85,227,797 36,290,524 17.7 3 -3 

Çin  50,461,274 -34,338,609 10.5 9 5 

Belçika 47,304,275 9,328,547 9.8 3 -7 

ABD  39,229,638 -11,474,223 8.1 5 -6 

B. Krallık  23,002,236 17,088,278 4.8 0 -17 

Fransa 16,777,194 25,677,582 3.5 1 -12 

İtalya 13,144,875 8,881,575 2.7 8 0 

Rusya  10,593,894 -3,690,709 2.2 -7 -39 

İrlanda  10,416,476 -4,990,144 2.2 17 0 

Polonya 10,261,987 5,959,573 2.1 6 1 

Norveç  9,804,232 -4,446,941 2 3 -29 

İspanya 9,595,752 6,840,751 2 6 -4 

Japonya 8,401,489 -2,944,017 1.7 2 -7 

Malezya  8,106,986 -6,908,704 1.7 3 0 

İsveç  7,272,648 3,368,019 1.5 1 -5 

Viet Nam  6,915,646 -5,830,342 1.4 5 8 

Hong Kong  5,874,581 -3,546,953 1.2 6 -15 

Çekya  5,542,169 3,554,225 1.1 0 -5 

Danimarka 5,336,326 2,124,388 1.1 10 -3 

Tayvan  5,281,659 2,059,545 1.1 15 19 

Singapur  4,754,904 -1,656,761 1 13 -5 

Finlandiya 4,700,437 270,595 1 3 0 

Kore  4,558,130 2,874,345 0.9 8 11 

Brezilya  4,502,884 -2,012,530 0.9 -1 4 

Türkiye  4,319,715 2,172,777 0.9 11 -2 

İsviçre 3,780,765 4,968,663 0.8 8 13 
Tablo 1-Hollanda Pazarında Tedarikçi Ülkeler 

Her ne kadar Hollanda gümrüklerinden alınan ithalat verileri ile Türk gümrüklerinden alınan 

ihracat verileri arasında yaklaşık 800 milyon ABD$ fark bulunsa da Tablo-2’de Hollanda’nın 

Türkiye’nin önde gelen ihracat pazarlarından biri olduğu kesindir. Hollanda pazarının Türkiye 

ihracatındaki payı %3.1’dir.  

 
1 CIF; ilgili ithalat gümrüğüne kadar tüm nakliye ve sigorta bedellerini de kapsayan fiyat 
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Türkiye’nin İhracat Pazarları (CIF 1000 ABD$) 

Türkiye’nin 

Pazarları 

2020 ihracatı  2020 dış ti-

caret den-

gesi 

Türkiye’nin 

ihracatındaki 

payı (%) 

2016-2020 

yıllık ihracat 

artışı (%)  

2019-2020 

yıllık ihracat 

artışı (%) 

Dünya 169,657,940 -49,856,433 100 5 -6 

Almanya  15,980,400 -5,752,400 9.4 4 -4 

B. Krallık  11,236,969 5,654,578 6.6 1 0 

ABD  10,183,213 -1,341,969 6 9 14 

Irak  9,142,515 940,860 5.4 5 -11 

İtalya 8,082,942 -1,118,487 4.8 3 -17 

Fransa  7,204,647 216,555 4.2 6 -9 

İspanya 6,684,540 1,645,124 3.9 9 -18 

Hollanda 5,195,418 1,566,825 3.1 12 -10 

İsrail  4,704,455 3,208,195 2.8 13 5 

Rusya  4,506,813 -13,322,423 2.7 26 9 
Tablo 2-Türkiye'nin İhracat Pazarları 

Hollanda’nın tüm dünyadan en fazla ithal ettiği ürünler incelendiğinde, ürünlerin ağırlıklı olarak 

katma değeri yüksek teknolojik ürünler ve makineler olduğu görülmektedir. Ülkenin en fazla dış 

alım yaptığı ürün grubu 8517 Pozisyonunda yer alan telefon cihazlarıdır. Hollanda bu grupta 

yer alan ürünler için 2020 yılında 22 milyar ABD$ dış ödeme yapmış olup dünya toplam ithala-

tının yaklaşık %4’ünü gerçekleştirmiştir. 

Hollanda’nın en fazla ithal ettiği ilk on ürün grubu içerisinde tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 

veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar grubunda Hollanda dünya ithalatının 

%7.2’sini ve levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar 

aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks ma-

kinaları grubunda dünya ithalatının %8’ini gerçekleştirmektedir. Tablo-4’te gösterilen 

Türkiye’nin Hollanda’ya ihraç ettiği başlıca ürünler Hollanda’nın ana ithal kalemleri içe-

risinde yer almamaktadır.  

Hollanda’nın Tüm Dünyadan İthal Ettiği Ürünler (CIF 1000 ABD$) 

Pozisyon 
 

2020 itha-

latı  

2020 dış ti-

caret den-

gesi 

2016-

2020 

yıllık it-

halat 

artışı 

(%) 

Dünya 

ithala-

tındaki 

payı 

(%) 

Toplam  Bütün Ürünler 482,763,693 68,834,111 5 2.8 

8517  Telefon cihazları (hücresel 

ağlar için veya diğer kablo-

suz ağlar için olan telefonlar 

dahil). . . 

22,378,998 -2,847,455 5 3.9 

2709  Petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen 

yağlar (ham) 

22,039,997 -21,970,293 2 3.2 

2710  Petrol yağları ve bitümenli 

minerallerden elde edilen 

yağlar (hamyağlar hariç). . . 

17,123,958 17,623,262 -6 3.9 
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8471  Tarifenin başka bir yerinde 

belirtilmeyen veya yer alma-

yan otomatik bilgi işlem ma-

kinaları ve bunlara ait birim-

ler. . . 

16,138,778 -3,546,404 9 4 

8542  Elektronik entegre devreler 13,612,184 -2,035,280 31 1.5 

9999  Herhangi bir yerde ve şe-

kilde beyan edilmemiş ürün-

ler 

13,197,061 10,236,587 -2 3.1 

3004  Tedavide veya korunmada 

kullanılmak üzere karışık olan 

veya olmayan ürünlerden 

oluşan ilaçlar. . . 

11,065,786 8,366,011 6 2.6 

8703  Binek otomobilleri ve esas iti-

bariyle insan taşımak üzere 

imal edilmiş diğer motorlu ta-

şıtlar (87.02 pozisyonuna gi-

renler hariç). . . . 

10,441,925 -5,043,891 6 1.6 

9018  Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 

veterinerlikte kullanılan alet 

ve cihazlar (sintigrafi cihaz-

ları, diğer elektromedikal ci-

hazlar ve göz testine mahsus 

cihazlar dahil). . . . 

9,686,825 3,243,597 7 7.2 

8443  Levhalar, silindirler ve 84.42 

pozisyonundaki diğer tabe-

dici unsurlar aracılığıyla 

baskı yapmaya mahsus ma-

kinalar; diğer baskı, kopya-

lama ve faks makinaları. . . 

6,115,560 1,185,772 -4 8 

Tablo 3-Hollanda'nın Tüm Dünyadan İthal Ettiği Ürünler 

Hollanda’nın Türkiye’den gerçekleştirdiği ithalat incelediğinde genellikle mamul ve yarı mamul 

tekstil ürünlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Son üç yıllık ihracat rakamlarına bakıldığında 

2018 yılı üçüncü çeyreğinden sonra tüm dünyada görülmeye başlayan durgunluk ve pandemi 

sürecinde yaşanan gerilemeye rağmen Hollanda’ya olan ihracatımızın yaklaşık %10 oranında 

artış gösterdiği görülmektedir. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz kalem olan erkekler ve er-

kek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, pantolonlar, askılı ve üst 

ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar grubunda 2018 yılında 105 milyon ABD$ olan 

ihracatımız 2020 yılında 206 milyon ABD$’a yükselmiştir. İhracatında önemli artış sağlanan di-

ğer ürünler ise 25 milyon ABD$’dan 142 milyon ABD$’a yükselen yüksek sıcaklıkta taşkö-

mürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik 

unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstahzarlar ve 1 

milyon ABD$’dan 97 milyon ABD$’a yükselen 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 veya 59.07 Pozis-

yonlarındaki mensucattan hazır giyim eşyası olmuştur. 
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Hollanda’nın Türkiye’den ithal ettiği ürünler (CIF 1000 ABD$) 

Pozisyon 
 

2018 2019 2020 

Toplam  Bütün Ürünler 4,090,860 4,392,163 4,319,715 

6203  Erkekler ve erkek çocuklar için takım el-

biseler, takımlar, ceketler, blazerler, pan-

tolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, 

kısa pantolonlar ve şortlar. . . 

104,939 164,160 206,112 

6204  Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbise-

ler, takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler, 

etekler, pantolon etekler, pantolonlar, as-

kılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa panto-

lonlar ve şortlar. . . 

161,822 190,938 168,964 

6109  Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve 

diğer iç giyim eşyası (örme veya kroşe) 

152,044 159,640 150,585 

2707  Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının 

damıtılmasından elde edilen yağlar ve di-

ğer ürünler; içindeki aromatik unsurların 

ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan 

fazla olan benzeri müstahzarlar. . . 

25,137 173,374 142,268 

6110  Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler ve 

benzeri eşya (örme veya kroşe) 

104,768 118,271 113,456 

6210  56.02, 56.03, 59.03, 59.06 veya 59.07 

Pozisyonlarındaki mensucattan hazır gi-

yim eşyası. . . 

1,242 942 97,277 

4011  Kauçuktan yeni dış lastikler 129,883 105,942 94,181 

0304  Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış 

olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya 

dondurulmuş) 

94,910 91,854 83,126 

5402  Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği ha-

riç) (perakende olarak satılacak hale geti-

rilmemiş). . . 

96,183 99,616 82,155 

7113  Mücevherci eşyası ve aksamı (kıymetli 

metallerden veya kıymetli metallerle kap-

lama metallerden). . . 

22,456 58,533 69,786 

8411  Turbojetler, turbopropellerler ve diğer 

gaz türbinleri 

78,561 107,876 69,285 

8708  87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan 

motorlu taşıtların aksam, parça ve akse-

suarı, . . . 

84,771 72,758 68,643 

8412  Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden ma-

kinalar 

4,200 23,227 66,859 

2008  Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 

veya yer almayan meyveler, sert kabuklu 

meyveler ve yenilen diğer bitki parçaları 

(başka surette hazırlanmış veya konserve 

edilmiş) (ilave şeker  veya diğer tatlan-

dırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun 

olmasın). . . 

71,877 70,977 66,548 

6115  Külotlu çoraplar, taytlar, kısa ve uzun 

konçlu çoraplar, soketler, dereceli olarak 

70,565 70,872 66,087 
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baskı yapan çoraplar (örneğin varis ço-

rapları) ve patik şeklinde çoraplar dahil 

(örme veya kroşe) 
Tablo 4-Hollanda'nın Türkiye'den İthal Ettiği Ürünler 

Ürünler 

Rapor kapsamında beş farklı ürün grubunun Hollanda pazarındaki genel durumu hakkında bilgi 

sunulmaktadır. Sunulan bilgiler 

a) Ürünlerin Hollanda'ya toplam ithalat tutarları, tonajlar ve birim fiyatlar 

b) İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki pazar payları, pazar payı değişimleri ve Türkiye'nin 

durumu 

başlıkları altında incelenmektedir. 

Sebzeler, Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler ve Bitkilerin Diğer Kısım-

larından Elde Edilen Müstahzarlar (Fasıl2 no 20) 

20 numaralı fasıl altında  

- Meyve suları, üzüm şırası ve sebze suları, fermente edilmemiş, ilave alkol içermeyenler 

dahil 

- Sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler, don-

durulmuş 

- Meyveler, sert kabuklu yemişler ve bitkilerin yenilen diğer kısımları (hazırlanmış veya kon-

serve edilmiş olsun olmasın) 

- Sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş domatesler 

- Sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer sebzeler 

(dondurulmamış) 

- Sirke ile hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler, meyveler, sert kabuklu yemişler ve 

bitkilerin yenilen diğer kısımları 

- Pişirilerek elde edilen reçeller, meyve jöleleri, marmelatlar, meyve veya fındık püresi ve 

meyve veya fındık ezmesi 

- Mantarlar ve yer mantarları (sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya kon-

serve edilmiş) 

- Sebzeler, meyveler, kuruyemişler, meyve kabukları ve bitkilerin yenilen diğer kısımları, şe-

kerle korunmuş "süzülmüş” ürünleri incelenmiştir.  

 

 

  

 
2 Fasıl; Dış ticareti yapılan ürünlerin gerek isimlerinin tespiti gerekse tabi olacakları vergi oranları ve mev-

zuatı doğru tespit edebilmek için tüm dünyada kullanılan Armonize Sistem (Tarife Cetveli) 21 bölüm ve 

96 fasıldan oluşmaktadır. Fasıllar 2'li kodlara, her bir fasıl 4'lü kod olan pozisyonlara ve her bir pozisyon 

ise 6'lı kod olan alt pozisyonlara ayrılmıştır. Her ülkenin tarife cetvelindeki 2'li, 4'lü ve 6'lı kodları tüm 

dünyada aynıdır. 
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a) Ürünlerin Hollanda'ya ithalat tutarları, tonajlar ve birim fiyatlar 

20 numaralı faslın genelinde Hollanda’nın son beş yıllık ithalatının CIF bazda yaklaşık 3 milyar 

ABD$ tutarında olduğu aşağıda yer alan Tablo-5’te görülmektedir. Söz konusu ürün grubunda 

Hollanda’nın en büyük tedarikçisi komşusu Belçika’dır. Hollanda Belçika’dan 2020 yılında top-

lam 462 milyon ABD$ tutarında ithalat gerçekleştirmiştir. Belçika’yı 446 milyon ABD$’lık alım-

larla Brezilya ve Almanya takip etmiştir. Hollanda pazarında çok ciddi bir rekâbet içerisinde 

olduğu görülen bu üç ülkeyi İspanya, Türkiye, İtalya ve Polonya ortalama 150 milyon ABD$’lık 

satışlar ile takip etmektedir. Bu grup içerisinde Hollanda’nın İspanya ve Polonya’dan yaptığı 

alımları son yıllarda oldukça arttırmış olduğu dikkat çekmektedir.   

20. Fasıl ürünlerde Hollanda’nın ithalat tutarları (CIF 1000 ABD$) 

İhracatçı Ülkeler 2016  2017  2018  2019  2020 

Dünya 3,000,200 3,054,032 3,315,190 3,144,465 3,130,864 

Belçika  454,437 458,174 522,262 527,357 462,401 

Brezilya 472,098 463,487 533,480 477,758 446,603 

Almanya 429,664 446,744 481,734 440,926 446,479 

İspanya  109,842 115,573 136,120 149,367 172,348 

Türkiye  165,645 165,307 168,498 162,608 163,563 

İtalya  140,321 135,835 159,240 136,554 154,566 

Polonya 95,473 104,980 123,725 120,128 141,633 

ABD  160,916 161,833 148,359 140,388 115,750 

Fransa  103,463 108,671 104,732 100,375 92,789 

B. Krallık  62,189 95,037 127,814 86,037 84,142 
Tablo 5-20. Fasıl ürünlerde Hollanda’nın ithalat tutarları 

20 numaralı faslın alt pozisyonları incelendiğinde (Tablo-6) ise bazı ürünlerin alımlarının son 

yıllarda ciddi artış gösterdiği görülmektedir. 2004 alt pozisyonda yer alan sirke veya asetik 

asitten başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler, dondurulmuş ürünlerin 

alımının 664 milyon ABD$’dan 705 milyon ABD$’a ve 2008 alt pozisyonda yer alan meyveler, 

sert kabuklu yemişler ve bitkilerin yenilen diğer kısımları (hazırlanmış veya konserve 

edilmiş olsun olmasın) ürünlerin alımının 329 milyon ABD$’dan 380 milyon ABD$’a çıkmıştır. 

20. Fasıl Alt Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın ithalat tutarları (CIF 1000 ABD$) 

Pozisyon3 Pozisyon Adı 2018 2019 2020 

2009  Meyve suları, üzüm şırası ve sebze suları, 

fermente edilmemiş, ilave alkol içerme-

yenler dahil 

1,474,002 1,283,277 1,256,285 

2004  Sirke veya asetik asitten başka şekilde 

hazırlanmış veya konserve edilmiş sebze-

ler, dondurulmuş  

664,652 697,163 705,355 

2008  Meyveler, sert kabuklu yemişler ve bitki-

lerin yenilen diğer kısımları (hazırlanmış 

veya konserve edilmiş olsun olmasın) 

329,693 359,754 380,057 

 
3 Pozisyon; Uluslararası Armonize Sistem (Tarife Cetveli) 21 bölüm ve 96 fasıldan oluşmaktadır. Fasıllar 

2'li kodlara, her bir fasıl 4'lü kod olan pozisyonlara ve her bir pozisyon ise 6'lı kod olan alt pozisyonlara 

ayrılmıştır. Her ülkenin tarife cetvelindeki 2'li, 4'lü ve 6'lı kodları tüm dünyada aynıdır. 
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2002  

 

 

Sirke veya asetik asitten başka şekilde 

hazırlanmış veya konserve edilmiş doma-

tesler 

386,682 378,541 331,247 

2005  Sirke veya asetik asitten başka şekilde 

hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer 

sebzeler (dondurulmamış) 

161,494 152,884 182,354 

2001  Sirke ile hazırlanmış veya konserve edil-

miş sebzeler, meyveler, sert kabuklu ye-

mişler ve bitkilerin yenilen diğer kısımları 

130,186 122,288 126,421 

2007  Pişirilerek elde edilen reçeller, meyve jö-

leleri, marmelatlar, meyve veya fındık pü-

resi ve meyve veya fındık ezmesi 

114,500 117,338 119,158 

2003  Mantarlar ve yer mantarları (sirke veya 

asetik asitten başka şekilde hazırlanmış 

veya konserve edilmiş) 

33,988 26,259 19,613 

2006  Sebzeler, meyveler, kuruyemişler, meyve 

kabukları ve bitkilerin yenilen diğer kısım-

ları, şekerle korunmuş "süzülmüş” 

6,688 5,358 5,858 

Tablo 6-20. Fasıl Alt Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın ithalat tutarları 

Söz konusu ürünlerde Hollanda’nın ithalat miktarlarına bakıldığında ise geçen üç yıllık 

süre içerisinde alt pozisyonlar bazında fazla bir değişiklik olmadığı görülmektedir. 2004, 

2002 ve 2007 numaralı alt pozisyonların her birinde yaklaşık 10’ar bin tonluk ithalat 

artışları gerçekleşmiştir. 

20. Fasıl Alt Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın ithalat miktarları (ton) 

Pozisyon Pozisyon Adı 2018 2019 2020 

2009  Meyve suları, üzüm şırası ve sebze suları, 

fermente edilmemiş, ilave alkol içerme-

yenler dahil 

1,181,122 1,113,696 1,130,939 

2008  Sirke veya asetik asitten başka şekilde 

hazırlanmış veya konserve edilmiş sebze-

ler, dondurulmuş  

459,126 432,986 359,327 

2005  Meyveler, sert kabuklu yemişler ve bitki-

lerin yenilen diğer kısımları (hazırlanmış 

veya konserve edilmiş olsun olmasın) 

324,328 359,175 319,273 

2004  Sirke veya asetik asitten başka şekilde 

hazırlanmış veya konserve edilmiş doma-

tesler 

186,593 177,888 196,924 

2002  Sirke veya asetik asitten başka şekilde 

hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer 

sebzeler (dondurulmamış) 

170,596 183,144 182,621 

2007  Sirke ile hazırlanmış veya konserve edil-

miş sebzeler, meyveler, sert kabuklu ye-

mişler ve bitkilerin yenilen diğer kısımları 

91,967 105,594 106,986 

2001  Pişirilerek elde edilen reçeller, meyve jö-

leleri, marmelatlar, meyve veya fındık pü-

resi ve meyve veya fındık ezmesi 

61,006 63,853 61,293 
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2003  Mantarlar ve yer mantarları (sirke veya 

asetik asitten başka şekilde hazırlanmış 

veya konserve edilmiş) 

19,036 13,924 10,468 

2006  Sebzeler, meyveler, kuruyemişler, meyve 

kabukları ve bitkilerin yenilen diğer kısım-

ları, şekerle korunmuş “süzülmüş” 

1,699 1,524 1,535 

Tablo 7-20. Fasıl Alt Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın ithalat miktarları 

20. fasıl ürünlerin birim ithalat fiyatları bazı ürünlerde artış gösterirken bazı ürünlerde 

ise düşüşler gerçekleşmiştir. Miktar artışları görülen 2002 ve 2004 alt pozisyon ürünle-

rinin birim ithalat fiyatlarının da arttığı görülmektedir. 2004 alt pozisyon ürünlerin fiyatı 

2018 yılında 842 ABD$ iken fiyat 2019 yılında 874 ve 2020 yılında 922 ABD$ olmuştur. 

2002 alt pozisyon grubu ürünlerin fiyatı ise 2018-2020 döneminde 865 ABD$’dan 926 

ABD$’a yükselmiştir. 

20. Fasıl Alt Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın birim ithalat fiyatları (CIF 

ABD$/ton)  

Pozisyon Pozisyon Adı 2018 2019 2020 

2009  Meyve suları, üzüm şırası ve sebze suları, fermente 

edilmemiş, ilave alkol içermeyenler dahil 

1,248 1,152 1,111 

2008  Sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış 

veya konserve edilmiş sebzeler, dondurulmuş  

2,049 1,941 2,209 

2005  Meyveler, sert kabuklu yemişler ve bitkilerin yenilen di-

ğer kısımları (hazırlanmış veya konserve edilmiş olsun 

olmasın) 

1,933 1,964 2,081 

2004  Sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış 

veya konserve edilmiş domatesler 

842 874 922 

2002  Sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış 

veya konserve edilmiş diğer sebzeler (dondurulmamış) 

865 859 926 

2007  Sirke ile hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler, 

meyveler, sert kabuklu yemişler ve bitkilerin yenilen di-

ğer kısımları 

2,134 1,915 2,063 

2001  Pişirilerek elde edilen reçeller, meyve jöleleri, marme-

latlar, meyve veya fındık püresi ve meyve veya fındık 

ezmesi 

1,245 1,111 1,114 

2003  Mantarlar ve yer mantarları (sirke veya asetik asitten 

başka şekilde hazırlanmış veya konserve edilmiş) 

1,785 1,886 1,874 

2006  Sebzeler, meyveler, kuruyemişler, meyve kabukları ve 

bitkilerin yenilen diğer kısımları, şekerle korunmuş "sü-

zülmüş” 

3,936 3,516 3,816 

Tablo 8-20. Fasıl Alt Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın birim ithalat fiyatları 
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b) İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki pazar payları, pazar payı değişimleri ve Tür-

kiye'nin durumu 

20. fasıl ürünlerde Türkiye Hollanda pazarının yaklaşık %5’ini elinde bulundurmaktadır. Bu fasıl 

ürünlerde önde gelen tedarikçi grubunu oluşturan Belçika, Brezilya ve Almanya’nın pazar pay-

ları ortalama %14.5 seviyesindedir. Hollanda pazarında rakip ülkelerin faaliyetlerinde en dikkat 

çekici noktalar Brezilya’nın pazar payının son beş yıl içerisinde %15.7’den %14.3’e, ABD’nin 

payının %5.4’ten %3.7’ye gerilemiş, İspanya’nın payının %3.7’den %5.5’a ve Polonya’nın payı-

nın %3.2’den %4.5’a yükselmiş olmasıdır.  

20. Fasıl ürünlerde ihracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki payları (%) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya  100 100 100 100 100 

Belçika 15.1 15 15.8 16.8 14.8 

Brezilya  15.7 15.2 16.1 15.2 14.3 

Almanya  14.3 14.6 14.5 14 14.3 

İspanya  3.7 3.8 4.1 4.8 5.5 

Türkiye  5.5 5.4 5.1 5.2 5.2 

İtalya  4.7 4.4 4.8 4.3 4.9 

Polonya  3.2 3.4 3.7 3.8 4.5 

ABD  5.4 5.3 4.5 4.5 3.7 

Fransa  3.4 3.6 3.2 3.2 3 

B. Krallık  2.1 3.1 3.9 2.7 2.7 
Tablo 9-20. Fasıl ürünlerde ihracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki payları  

20. fasıl ürünlerde Hollanda pazarına mal veren ilk yirmi ülkenin dünya ve Hollanda performans-

ları incelendiğinde aşağıda Grafik-1’de de açıkça görüldüğü üzere Almanya, Belçika ve Bre-

zilya’nın Hollanda pazarını diğer tedarikçi ülkelerden çok açık ara ellerinde bulundurdukları gö-

rülmektedir (yatay eksende). Ancak, Brezilya’nın tüm dünyaya yaptığı ihracatın 2016-2020 dö-

neminde %5 oranında düşüş göstermiş olması dikkat çekmektedir. Aynı dönemde Belçika ve 

Almanya’nın tüm dünyaya ihracatları yaklaşık %5 artmıştır (dikey eksende). Grafik-1’de mavi 

renk ile gösterilen ülkelerin örneğin İspanya, Hollanda’ya yaptığı ihracatın artışı, İspanya’nın 

dünyaya yaptığı ihracatın artışından fazla olmuştur. Sarı renk ile gösterilen ülkelerin örneğin 

Türkiye, Hollanda’ya yaptığı ihracatın artışı Türkiye’nin dünyaya yaptığı ihracatın artışından 

daha az olmuştur.  
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20. Fasıl ürünlerde İhracatçı ülkelerin dünya ve Hollanda pazarındaki payları (%)  

 

Grafik 1-20. Fasıl ürünlerde ihracatçı ülkelerin dünya ve Hollanda pazarındaki payları (%)  

20. fasıl ürünlerde tedarikçi ülkelerin Hollanda pazarındaki son beş yıllık faaliyetleri incelendi-

ğinde ise (Grafik-2) çok farklı bir ülke; Kanada’nın öne çıktığı görülmektedir. Kanada son beş 

yılda tüm dünyaya yaptığı ihracatı %5 seviyesinde arttırırken aynı dönemde Hollanda’ya yaptığı 

ihracat yıllık bazda %20’den fazla artmıştır. Bu anlamda Hollanda pazarında artış gösteren diğer 

ülkeler ise sırasıyla İspanya ve Polonya olmuştur. Artış sıralamasında rekâbet halinde olan diğer 

tedarikçi ülkeler ise Meksika, Avusturya ve Yunanistan’dır. Bu üç ülkenin Hollanda pazarında 

sağladıkları ihracat artışları yaklaşık %6-7 seviyesindedir. Türkiye her ne kadar tüm dünyaya 

yaptığı ihracatı 2016-2020 döneminde yaklaşık %6 arttırmış olmasına rağmen Hollanda’ya ger-

çekleştirdiği ihracatın artışı %0 seviyesindedir. 

20. Fasıl ürünlerde İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki rekâbeti

 

Grafik 2-20. Fasıl ürünlerde ihracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki rekâbeti 
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Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç) 

ve mamulleri; mermer, traverten ve su mermerinden mamûl (Pozisyon 

no 6802.91) 

a) Ürünlerin Hollanda'ya ithalat rakamları, tonajları, fiyatları 

6802.91 pozisyonunda Türkiye Hollanda pazarının önemli tedarikçilerinden biridir. Hol-

landa 2020 yılında söz konusu ürün grubunda 8.7 milyon ABD$ ithalat gerçekleştirirken bunun 

1.25 milyon ABD$’lık kısmını Türkiye’den satın almıştır. Üründe pazardaki en büyük tedarikçi 

yaklaşık 3.7 milyon ABD$’lık satış ile İtalya olmuştur. Hollanda’nın ithalatı ve rakip ülkelerin ih-

racatları son beş yıl içerisinde düzenli bir şekilde yükselirken aynı dönemde Türkiye’nin satış-

larında düzensizlikler dikkat çekmektedir. Türkiye’nin pazardaki önemli rakipleri olan İtalya ve 

Hindistan’ın son beş yılda düzenli ihracat artışı sağladığı hatta Hindistan’ın 2020 yılı ihracatı ile 

Türkiye’nin önüne geçtiği görülmektedir.   

6802.91 Pozisyon ürünlerde Hollanda'nın ithalat tutarları (CIF 1000 ABD$) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya 5,683 6,124 6,883 7,167 8,770 

İtalya  2,003 2,683 3,217 3,264 3,690 

Hindistan 114 355 461 567 1,308 

Türkiye  1,344 979 1,092 627 1,255 

Çin  748 703 905 1,186 862 

Endonezya  297 121 97 234 502 

Belçika  66 68 10 517 348 

Almanya  280 224 254 251 309 

İspanya  189 159 237 168 149 

Tayvan  31 34 30 16 56 

Mısır  65 64 42 43 31 
Tablo 10-6802.91 Pozisyon ürünlerde Hollanda'nın ithalat tutarları 

6802.91 pozisyonunda Hollanda’nın ithalatında 2020 yılında yaklaşık 2 bin tonluk bir düşüş ya-

şandığı görülmektedir. Düşüşün neredeyse tamamı İtalya’dan yapılan alımlarda gerçekleşmiş-

tir. Türkiye bu dönemde satışlarını 885 tondan 1574 tona, en yakın rakibi Hindistan ise 628 

tondan 807 tona yükseltmiştir. Türkiye’nin değer bazında Hindistan’ın gerisinde kalmasının se-

bebi Türkiye’nin ürünleri Hindistan’dan daha ucuza satıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 
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6802.91 Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın ithalat miktarları (ton) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya 6,846 6,815 7,794 7,632 5,979 

İtalya  2,155 2,565 3,473 3,707 1,896 

Türkiye  2,212 1,836 2,082 885 1,574 

Hindistan 137 398 405 628 807 

Çin  650 604 512 676 726 

Endonezya 167 132 109 173 320 

Belçika  52 66 9 831 211 

Almanya  371 132 168 192 153 

İspanya 180 141 213 119 99 

Arnavutluk         47 

Fas   26     19 
Tablo 11-6802.91 Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın ithalat miktarları 

Hollanda pazarına söz konusu ürün grubunda en ucuz ürün Türkiye’den satılmaktadır. Hollanda 

tüm dünyadan ortalama 1,467 ABD$/ton fiyat ile ithalat yaparken Türkiye’den yaptığı alımların 

ortalama fiyatı 2020 verilerine göre sadece 797 ABD$/tondur. Rakip ülkelerin Hollanda paza-

rındaki fiyatları 2020 verilerine göre incelendiğinde İtalya’nın 1,946 ABD$/ton, Hindistan’ın 

1,621 ABD$/ton, Çin’in 1,187 ABD$/ton birim fiyat ile satış yaptıkları görülmektedir. Pazardaki 

en büyük ilk on tedarikçi arasında en yüksek bedelli ürünler ise ton başına 3,111 ABD$ ile 

Tayvan ve Pakistan ürünleridir. 

6802.91 Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın birim ithalat fiyatları (ABD$/ton) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya 830 899 883 939 1,467 

İtalya 929 1,046 926 880 1,946 

Hindistan  830 892 1,138 903 1,621 

Türkiye  608 533 524 708 797 

Çin 1,151 1,164 1,768 1,754 1,187 

Endonezya 1,778 917 890 1,353 1,569 

Belçika 1,269 1,030 1,111 622 1,649 

Almanya 755 1,697 1,512 1,307 2,020 

İspanya 1,050 1,128 1,113 1,412 1,505 

Tayvan  2,583 2,833 3,000 2,667 3,111 

Mısır 496 547 764 878 2,214 

Lüksemburg  600   0 594 1,647 

Pakistan  2,250 2,500 2,750 2,800 3,111 

Fas   654     1,211 
Tablo 12-6802.91 Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın birim ithalat fiyatları 
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b) İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki pazar payları ve pazar payı değişimleri ve 

Türkiye'nin durumu 

6802.91 pozisyonunda Türkiye 2020 yılı verilerine göre Hollanda ithalatının %14.3’lük kısmını 

karşılamıştır. En büyük tedarikçi olan İtalya pazarın %43.1’ine hakimdir. 2016 yılında yaklaşık 

%10’luk bir farkla İtalya’nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye’nin İtalya ile olan farklı %30’a 

çıkmıştır. Hollanda pazarında Hindistan ve Çin Türkiye’nin rakipleri olarak dikkat çekmektedir.  

6802.91 Pozisyon ürünlerde ihracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki payları (%) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya  100 100 100 100 100 

İtalya 35.2 43.8 46.7 45.5 42.1 

Hindistan 2 5.8 6.7 7.9 14.9 

Türkiye  23.6 16 15.9 8.7 14.3 

Çin 13.2 11.5 13.1 16.5 9.8 

Endonezya  5.2 2 1.4 3.3 5.7 

Belçika  1.2 1.1 0.1 7.2 4 

Almanya 4.9 3.7 3.7 3.5 3.5 

İspanya 3.3 2.6 3.4 2.3 1.7 

Tayvan  0.5 0.6 0.4 0.2 0.6 

Mısır  1.1 1 0.6 0.6 0.4 
Tablo 13-6802.91 Pozisyon ürünlerde ihracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki payları 

6802.91 pozisyonunda İtalya Grafik-3’te görüldüğü gibi pazardaki rakiplerinin çok önünde pa-

zarın hakimidir. İtalya’nın Hollanda pazarındaki payı %40’ın üzerindedir. İtalya’nın mavi renkle 

gösterilmiş olması İtalya’nın Hollanda pazarında elde ettiği ihracat artışının dünyaya yaptığı ih-

racatın artışından fazla olduğunu belirtmektedir. İtalya’dan sonra pazarda Hindistan %14.9 pay 

ile ikinci sırada yer almaktadır. Hindistan’ı temsil eden dairenin küçüklüğü Hindistan’ın Çin, 

İtalya ve Türkiye’ye nazaran çok daha küçük bir tedarikçi olduğunu göstermektedir. Üçüncü 

sırada bulunan Türkiye grafikte sarı renkle gösterilmiştir, yani, Türkiye’nin dünyaya yaptığı ih-

racatın artış oranı Hollanda’ya yaptığı ihracatın artış oranından fazladır.  

6802.91 Pozisyon ürünlerde İhracatçı ülkelerin dünya ve Hollanda pazarındaki payları 

(%) grafiği 

 

Grafik 3-6802.91 Pozisyon ürünlerde ihracatçı ülkelerin dünya ve Hollanda pazarındaki payları (%)  
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Hollanda pazarındaki ilk yirmi tedarikçi ülkenin ihracat artış oranları değerlendirildiğinde (Gra-

fik-4), en büyük üç tedarikçinin dışında Lüksemburg ve Hong Kong’un ihracat artışlarının 2016-

2020 döneminde yıllık %100’ün üzerinde artış gösterdiği dikkat çekmektedir. Bu ülkeleri yıllık 

yaklaşık %70’e varan artışlar ile Hindistan ve Belçika takip etmektedir. Ancak, bu dört ülkenin 

Çin, İtalya ve Türkiye’ye göre düşük ihracat kapasitesine sahip oldukları unutulmamalıdır. Buna 

ek olarak, Hong Kong ve Belçika’nın aynı dönemde tüm dünyaya gerçekleştirdiği ihracatlar 0 

(sıfır) hattının altında kalmıştır. Bu nedenle Hindistan dahil bu dört ülke her ne kadar Hollanda 

pazarında elde ettikleri artışlar ile dikkat çekseler de sahip oldukları kapasite açısından İtalya, 

Çin ve Türkiye’ye rakip olabilir nitelikte görülmemektedir.   

6802.91 Pozisyon ürünlerde İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki rekâbeti 

 

Grafik 4-6802.91 Pozisyon ürünlerde ihracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki rekâbeti 

Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer Hazır Eşya, Yatak Çarşafları, 

masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri (Pozisyon 6302) 

a) Ürünlerin Hollanda'ya ithalat rakamları, tonajları, fiyatları 

6302 pozisyonunda yer alan ürünlerde Pakistan Hollanda ithalatının yaklaşık yarısını karşıla-

maktadır. Tablo-14’te gösterildiği gibi söz konusu ürün grubunda Hollanda’nın yıllık dış alım 

talebi yaklaşık 520 milyon ABD$ seviyesindedir. 2020 verilerine göre Pakistan bu talebin 231 

milyon ABD$’lık bölümünü karşılamıştır. Pazarda Pakistan’ı 58 milyon ABD$’lık satışı ile Al-

manya ve 53 milyon ABD$’lık satışı ile Türkiye takip etmiştir. Pazarda talep sabit kalmasına 

rağmen Türkiye’nin satışı beş yıl içerisinde yaklaşık %50 oranında düşmüştür. 2016 yılında 100 

milyon seviyesinde olan ihracat 2020 yılı verilerine göre 53 milyon ABD$’a gerilemiştir. Aynı 

dönemde Pakistan’ın ihracatı 153 milyon ABD$’dan 231 milyon ABD$’a ve Almanya’nın ihracatı 

50 milyon ABD$’dan 58 milyon ABD$’a yükselmiştir. Bu ülkeler dışında Hollanda pazarında 

Hindistan, Mısır ve Danimarka’nın elde ettiği artışlar da dikkat çekmektedir. 

  

https://www.gumruk.com.tr/gtip/listele.aspx?ID=63
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6302 Pozisyon ürünlerde Hollanda'nın ithalat tutarları (CIF 1000 ABD$) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya 479,597 516,107 524,725 516,245 521,760 

Pakistan  153,270 187,685 211,844 202,871 231,835 

Almanya  49,565 68,823 62,082 65,667 58,230 

Türkiye  100,217 79,382 67,924 57,408 53,587 

Çin  55,585 61,153 53,023 50,702 47,150 

Hindistan 27,723 23,141 30,171 33,928 33,560 

Belçika 29,952 26,534 28,179 29,028 26,476 

Mısır  8,723 10,562 11,910 13,212 14,915 

Bangladeş  13,029 19,163 14,745 12,069 12,498 

Portekiz 14,709 9,620 10,628 13,101 10,946 

Danimarka  4,938 6,332 8,222 7,808 8,224 
Tablo 14-6302 Pozisyon ürünlerde Hollanda'nın ithalat tutarları 

 

6302 pozisyonunda Hollanda pazarındaki tedarikçilerin ihracat miktarlarına bakıldığında da bir 

önceki değer listesinde görülen sıralama ve değişikliklere benzer bir durumun söz konusu ol-

duğu hemen dikkat çekmektedir. Pakistan ihraç ettiği ürün miktarını beş yıl içerisinde 23 bin 

tondan 37 bin tona, Almanya 4.6 bin tondan 5.2 bin tona yükseltirken Türkiye’nin ihracat miktarı 

12 bin tondan 6.8 bin tona gerilemiştir. Tablo-15’te en dikkat çekici nokta Hollanda pazarında 

miktar bazında düzenli bir talep artışı olduğudur. Son beş yıllık süre zarfında bu talep artışı 

Pakistan ve Hindistan tarafından karşılanmıştır. 

 

6302 Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın ithalat miktarları (ton) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya 62,718 66,086 68,204 70,032 72,048 

Pakistan  23,465 27,767 31,950 32,473 37,885 

Türkiye  12,254 9,916 8,388 8,060 6,812 

Çin 7,563 7,511 6,929 6,764 6,526 

Almanya 4,645 6,389 5,858 6,165 5,216 

Hindistan 4,491 3,231 4,204 5,133 5,098 

Belçika 3,096 3,025 2,979 2,833 2,960 

Mısır 1,340 1,629 1,805 2,043 2,238 

Bangladeş  2,065 2,861 2,021 1,689 1,707 

Danimarka  632 794 944 867 873 

Portekiz 1,176 730 759 1,098 803 
Tablo 15-6302 Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın ithalat miktarları 

6302 pozisyonunda Hollanda pazarında oluşan ithal ürün birim fiyatları incelendiğinde ise or-

talama CIF fiyatın 7200 ABD$/ton olarak gerçekleştiği ve Türkiye’nin de bu ortalama rakamın 

bir parça üzerinde bir bedel ile ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir. Pazardaki en büyük te-

darikçi olan Pakistan 6100 ABD$/ton, Almanya 11,000 ABD$/ton ve Çin 7,200 ABD$/ton sevi-

yelerinde birim fiyatlar ile ihracat yapmaktadır.  
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6302 Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın birim ithalat fiyatları (ABD$/ton) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya  7,647 7,810 7,693 7,372 7,242 

Pakistan  6,532 6,759 6,630 6,247 6,119 

Almanya  10,671 10,772 10,598 10,652 11,164 

Türkiye 8,178 8,005 8,098 7,123 7,867 

Çin 7,350 8,142 7,652 7,496 7,225 

Hindistan 6,173 7,162 7,177 6,610 6,583 

Belçika  9,674 8,772 9,459 10,246 8,944 

Mısır  6,510 6,484 6,598 6,467 6,664 

Bangladeş  6,309 6,698 7,296 7,146 7,322 

Portekiz 12,508 13,178 14,003 11,932 13,624 

Danimarka  7,813 7,975 8,710 9,006 9,420 
Tablo 16-6302 Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın birim ithalat fiyatları 

 

b) İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki pazar payları ve pazar payı değişimleri ve 

Türkiye'nin durumu 

Tablo-17’de görüldüğü gibi 2016-2020 döneminde Pakistan Hollanda pazarındaki payını %40 

seviyesinde arttırarak %32’den %44.4’e yükseltmiştir. Türkiye’nin pazar payı ise yaklaşık %50 

oranında düşerek %20.9’dan %10.3’e düşmüştür. Bu dönemde Hindistan’ın payı %5.8’den 

%6.4’e ve Mısır’ın payı %1.8’den %2.9’a yükselmiştir. 

6302 Pozisyon ürünlerde ihracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki payları (%) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya 100 100 100 100 100 

Pakistan  32 36.4 40.4 39.3 44.4 

Almanya  10.3 13.3 11.8 12.7 11.2 

Türkiye  20.9 15.4 12.9 11.1 10.3 

Çin 11.6 11.8 10.1 9.8 9 

Hindistan  5.8 4.5 5.7 6.6 6.4 

Belçika  6.2 5.1 5.4 5.6 5.1 

Mısır  1.8 2 2.3 2.6 2.9 

Bangladeş 2.7 3.7 2.8 2.3 2.4 

Portekiz  3.1 1.9 2 2.5 2.1 

Danimarka  1 1.2 1.6 1.5 1.6 
Tablo 17-6302 Pozisyon ürünlerde ihracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki payları 

Pazardaki ülkelerin pazar paylarını ve Türkiye’nin durumunu Grafik-5’te incelediğimizde Pakis-

tan’ın çok açık fark ile Hollanda pazarına hakim olduğu görülmektedir. Buna ek olarak Pakis-

tan’ın Hollanda’ya yaptığı ihracat son beş yıl içerisinde tüm dünyaya yaptığı ihracattan daha 

fazla artmıştır. Yani Hollanda’nın Pakistan ihracatı içerisindeki payı da yükselmiştir. Pakistan’ı 

takip eden Almanya, Çin ve Türkiye’nin ihracatında Hollanda’nın payı son beş yıl içerisinde 

düşüş göstermiştir. Pakistan’ın Hollanda pazarına olan ilgisinin devam etmesi durumunda önü-

müzdeki birkaç yıl içerisinde pazar payının %50 seviyesine yükselmesi belenebilir. 
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6302 Pozisyon ürünlerde İhracatçı ülkelerin dünya ve Hollanda pazarındaki payları (%) 

grafiği

 

Grafik 5-6302 Pozisyon ürünlerde ihracatçı ülkelerin dünya ve Hollanda pazarındaki payları (%) 

6302 pozisyon ürünlerde Hollanda pazarında yer alan ilk yirmi ülke içerisinde 2016-2020 dö-

neminde ihracatını yıllık bazda en fazla arttıran tedarikçi ülke Vietnam olmuştur. Vietnam’ın bu 

dönemde elde ettiği artış %100’ün üzerinde olmuştur. Vietnam’ı %40 üzerinde artış ile Avus-

turya ve %25 civarı artışlarla Çekya ve İspanya takip etmişlerdir. Sözü geçen bu dört ülkenin 

tüm dünyaya gerçekleştirdikleri ihracatları içerisinde Hollanda’nın payı artış göstermektedir. 

Türkiye ilk yirmi ülke içerisinde ihracatı en fazla düşen ülke olmuştur. Son beş yıl içerisinde 

Türkiye’nin Hollanda’ya ihracatı yıllık ortalama %15 seviyesinde düşmüştür. Buna ek olarak 

Türkiye’den Hollanda’ya yapılan ihracatın Türkiye’nin tüm dünyaya gerçekleştirdiği toplam ih-

racat içerisindeki payı da düşüş göstermiştir. Bu nedenle Türkiye sarı renk ile gösterilmiştir.  

6302 Pozisyon ürünlerde İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki rekâbeti 

 

Grafik 6-6302 Pozisyon ürünlerde ihracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki rekâbeti 
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Nükleer Reaktörler, Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar Ve Alet-

ler; Bunların Aksam Ve Parçaları (Fasıl no 84) 
 

a) Ürünlerin Hollanda'ya ithalat rakamları, tonajları, fiyatları 

84 numaralı faslın genelinde Hollanda 2020 verilerine göre yaklaşık 62 milyar ABD$ tutarında 

bir ithalat gerçekleştirmiştir. 2016-2020 döneminde bu ürün grubunda ithalat talebinin yaklaşık 

%20 oranında arttığı görülmektedir. Pazarda Almanya 12 milyar ABD$ ile önde gelen tedarik-

çidir. Almanya’yı yakından takip eden Çin’in 2020 yılında Hollanda pazarına satışı 11.8 milyar 

ABD$ olarak gerçekleşmiştir. Bu iki ülkeden sonra pazarda üçüncü sırada yer alan ABD’nin 

satış tutarı ise 5.7 milyar ABD$’dır.  

Türkiye bu ürün grubunda Hollanda pazarında ana tedarikçilerden biri olmamakla beraber Hol-

landa’nın Türkiye’den ithalatı beş yıl içerisinde yaklaşık %100 oranında artarak 226 milyon 

ABD$’dan 434 milyon ABD$’a yükselmiştir.  

Söz konusu üründe Hollanda pazarında ilk on tedarikçi içerisinde satışlarını en fazla arttıran 

ülke ise Tayvan olmuştur. Tayvan’ın 2016 yılında 756 milyon ABD$ olan satışının 2020 yılı so-

nunda 2 milyar ABD$’a yükseldiği görülmektedir. 

 

84. Fasıl ürünlerde Hollanda’nın ithalat tutarları (CIF 1000 ABD$) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya 52,775,478 54,841,302 62,580,227 62,632,418 61,856,805 

Almanya  9,627,099 10,632,479 12,713,775 12,308,510 12,245,014 

Çin  9,666,902 10,659,943 11,416,183 11,062,029 11,810,271 

ABD  4,335,396 4,988,967 5,880,140 5,839,774 5,785,699 

Belçika 2,557,598 2,772,807 3,019,856 3,271,372 3,228,347 

Japonya  2,781,579 3,404,551 3,640,456 3,578,160 3,125,723 

B. Krallık  2,192,067 2,533,152 2,888,619 2,389,296 2,239,271 

Tayvan  756,835 901,646 1,185,949 1,527,101 2,006,429 

İtalya 1,649,508 1,794,424 1,878,880 1,961,513 1,941,979 

Fransa 1,534,496 1,558,596 1,698,642 1,640,949 1,477,058 

Çekya  811,170 986,184 1,276,663 1,355,830 1,379,709 

….  …. …. …. …. …. 

Türkiye  225,989 234,399 342,301 435,425 434,016 
Tablo 18-84. Fasıl ürünlerde Hollanda’nın ithalat tutarları 

84 numaralı fasılda yer alan alt pozisyonlar bazında incelendiğinde Hollanda’nın 2020 verilerine 

göre en fazla 8471 pozisyon numarasında yer alan tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen 

veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimlerin ithalatını ger-

çekleştirdiği görülmektedir. Hollanda toplam 61 milyar ABD$’lık ithalatının 16 milyar ABD$’lık 

kısmını bu ürün grubunda yapmıştır. Bu ürün grubunu 6.1 milyar ABD$’lık ithalat ile levhalar, 

silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya 

mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ve 4.5 milyar ABD$’lık ithalat 

ile sadece ve esas itibariyle yarı iletken disklerin veya külçelerin, yarı iletken tertibatın, 

elektronik entegre devrelerin veya düz panel göstergelerinin imalatında kullanılan tür-

deki makine ve cihazlar takip etmiştir. 

https://www.gumruk.com.tr/gtip/listele.aspx?ID=84
https://www.gumruk.com.tr/gtip/listele.aspx?ID=84
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8471 pozisyon numarasında yer alan tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer al-

mayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimlerin ithalatının, dünya dış ticare-

tinin gerileme ve duraklama yaşadığı 2018 yılı üçüncü çeyreğinden sonra ve dünya dış ticare-

tinde yaklaşık %15 seviyesinde bir gerilemeye neden olan pandemi döneminde düzenli bir şe-

kilde artış göstermiş olması özellikle dikkat çekicidir. 

84. Fasıl Alt Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın ithalat tutarları (CIF 1000 ABD$) 

Pozisyon Pozisyon Adı 2018 2019 2020 

8471  Tarifenin başka bir yerinde belirtilme-

yen veya yer almayan otomatik bilgi iş-

lem makinaları ve bunlara ait birim-

ler. . . 

14,236,417 15,031,449 16,138,778 

8443  Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyo-

nundaki diğer tabedici unsurlar aracılı-

ğıyla baskı yapmaya mahsus makina-

lar; diğer baskı, kopyalama ve faks ma-

kinaları. . . 

7,869,606 7,103,443 6,115,560 

8486  Sadece ve esas itibariyle yarı iletken 

disklerin veya külçelerin, yarı iletken 

tertibatın,elektronik entegre devrelerin 

veya düz panel göstergelerinin imala-

tında kullanılan türdeki makine ve ci-

hazlar. . . 

3,382,557 3,662,802 4,525,792 

8473  Sadece veya esas itibariyle 84.70 ila 

84.72 pozisyonlarındaki makina  

ve cihazlarda kullanılmaya elverişli ak-

sam, parça ve aksesuarlar. . . 

3,810,813 2,824,058 3,307,388 

8411  Turbojetler, turbopropellerler ve diğer 

gaz türbinleri 

3,149,870 3,444,635 2,202,682 

8481  Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve 

benzeri diğer kaplar için musluklar, 

valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar 

(basınç düşürücü valfler ile termostatik 

kontrollü valfler dahil) 

1,782,688 1,870,228 1,902,010 

8429  Kendinden hareketli buldozerler, ang-

ledozerler, greyderler, toprak  tesviye-

sine mahsus makinalar…   

2,251,828 2,185,033 1,709,019 

8413  Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı ol-

sun olmasın); sıvı elevatörleri 

1,532,466 1,654,163 1,678,415 

8431  Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 

pozisyonlarındaki makina ve cihazlar 

ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam 

ve parçalar 

1,794,188 1,780,459 1,660,542 

8414  Hava veya vakum pompaları, hava 

veya diğer gaz kompresörleri,  fanlar 

(vantilatörler ve aspiratörler); bir aspi-

ratörü olan havalandırmaya mahsus 

davlumbazlar (filtreli olsun olmasın) 

1,491,315 1,497,074 1,453,604 

8479  Bu fasılın başka pozisyonlarında belir-

tilmeyen veya yer almayan kendine 

1,345,961 1,424,752 1,423,703 
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özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve 

mekanik cihazlar. . . 

8421  Santrifüjler (santrifüj kurutma makina-

ları dahil); sıvıların veya gazların fiItre 

edilmesine veya arıtılmasına mahsus 

makina ve cihazlar 

1,229,089 1,317,411 1,364,213 

8409  Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 

84.08 pozisyonlarındaki motorların ak-

sam ve parçaları 

1,474,379 1,403,847 1,267,286 

8418  Buzdolapları, dondurucular ve diğer 

soğutucu ve dondurucu cihazlar (elekt-

rikli olsun olmasın); ısı pompaları 

(84.15 pozisyonundaki klima  cihazları 

hariç) 

1,080,545 1,133,919 1,188,122 

8415  Klima cihazları (motorlu bir vantilatör 

ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus 

tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak 

ayarlanamadığı cihazlar dahil) 

811,713 1,005,914 1,164,563 

8427  Forkliftler; kaldırma ve elleçleme terti-

batı olan diğer yük arabaları. . . 

1,026,744 1,027,812 893,935 

8419  Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, 

pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye 

etme, steril hale koyma, pastörize 

etme, etüvleme, kurutma, buharlaş-

tırma, kondanse etme veya soğutma 

gibi) maddelerin işlenmesi için makina-

lar … 

910,016 889,413 853,927 

8422  Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri 

veya diğer kapları temizlemeye veya 

kurutmaya mahsus makinalar…  

691,053 754,005 812,897 

8467  El ile kullanılan, pnömatik, hidrolik veya 

elektrikli ya da elektriksiz kendinden 

motorlu olan aletler. . . 

762,399 731,215 796,291 

8483  Transmisyon milleri (kam milleri ve 

krank milleri dahil) ve kranklar. . . 

877,179 811,294 784,102 

8428  Kaldırma, elleçleme, yükleme veya bo-

şaltma işlerine mahsus diğer   makina 

ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdi-

venler, konveyörler, teleferikler gibi) 

949,927 877,883 770,356 

8408  Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı 

pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel) 

973,204 934,408 732,537 

8412  Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden 

makinalar 

524,203 711,262 707,114 

8482  Her nevi rulman 766,706 760,917 674,365 

8433  Tarım ürünlerinin hasat ve harman 

edilmesine mahsus makina ve cihazlar 

(ot ve saman balyalamaya mahsus 

olanlar dahil). . . 

656,536 625,632 651,679 
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8424  Sıvı veya toz halindeki maddeleri püs-

kürtmeye, dağıtmaya veya pülverize 

etmeye mahsus mekanik cihazlar… 

552,679 578,902 631,261 

8438  Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer al-

mayan veya belirtilmeyen      

yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla 

hazırlanması veya imaline mahsus ma-

kina ve cihazlar. . . 

504,933 519,815 546,453 

8426  Gemi vinçleri (“derricks”); vinçler 

(“cranes”) (taşıyıcı halatlı vinçler  

dahil) . . . 

393,723 406,101 414,932 

8407  Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı 

doğrusal veya döner pistonlu motorlar 

(patlamalı motor) 

438,401 385,712 352,425 

8466  Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 

84.65 pozisyonlarındaki makinalarda 

kullanılmaya elverişli aksam, parça ve 

aksesuar. . . 

302,672 313,867 324,996 

8436  Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, 

kümes hayvancılığına veya arıcılığa 

mahsus diğer makina ve cihazlar. . . 

338,596 320,361 322,270 

8474  Toprak, taş, cevher veya katı haldeki 

diğer mineral maddeleri (toz ve  

hamur halinde olanlar dahil) tasnif et-

meye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, 

kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya 

yoğurmaya mahsus makina ve cihaz-

lar. . . 

272,571 333,010 296,701 

8403  Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozis-

yonundakiler hariç) 

257,232 264,145 278,575 

8450  Ev veya çamaşırhane tipi yıkama maki-

naları (yıkama ve kurutma tertibatı bir 

arada olanlar dahil) 

217,096 233,878 248,418 

8432  Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ek-

meye mahsus tarla ve bahçe  tarı-

mında veya ormancılıkta kullanılan ma-

kina ve cihazlar; çimenlikler ve spor 

sahaları için silindirler 

201,892 220,350 233,549 

8487  Bu fasılın başka pozisyonlarında belir-

tilmeyen veya yer almayan makinaların 

aksam ve parçaları. . . 

212,116 210,631 216,457 

8477  Bu fasılın başka pozisyonlarında belir-

tilmeyen veya yer almayan kauçuk 

veya plastiğin işlenmesine veya kau-

çuk veya plastikten eşyanın imaline 

mahsus makina ve cihazlar. . . 

223,987 217,718 209,947 

8441  Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun iş-

lenmesine mahsus diğer makina ve ci-

hazlar (her cins kesme makina ve ci-

hazları dahil) 

156,492 170,206 197,681 
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8430  Toprağın, minerallerin veya cevherlerin 

taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrıl-

ması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp 

sıkıştırılması, çıkarılması veya delinme-

sine mahsus diğer makina ve cihaz-

lar. . . 

182,392 241,929 176,979 

8484  Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal 

tabakalardan veya iki ya da daha fazla 

metal tabakalardan yapılmış conta-

lar. . . 

169,135 177,969 165,454 

8465  Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert 

plastik maddeler veya benzeri   

sert maddeleri işlemeye mahsus maki-

nalar. . . 

158,838 150,197 163,668 

8425  Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları 

(skipli yük kaldırıcıları hariç); bucurgat-

lar ve ırgatlar; krikolar 

149,704 158,011 151,501 

8451  Ev veya çamaşırhane tipi yıkama maki-

naları (yıkama ve kurutma tertibatı bir 

arada olanlar dahil). . . 

122,474 131,630 144,264 

8423  Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 

santigram veya daha iyi olan teraziler 

hariç)…  

139,941 125,412 137,065 

8458  Metal işlemeye mahsus torna tezgah-

ları 

113,858 110,010 132,004 

8452  Dikiş makinaları . . . 131,730 137,631 128,018 

8472  Diğer büro makinaları. . . 169,353 140,695 122,883 

8470  Hesap makinaları ve hesaplama fonksi-

yonu olup verilen bilgileri kaydeden, 

kaydedilen bilgileri yeniden veren ve 

gösteren cep tipi makinalar 

126,340 108,399 111,643 

8457  Metal işlemeye mahsus işleme mer-

kezleri, tek istasyonlu tezgahlar   

ve çok istasyonlu transfer tezgahları. . . 

143,218 110,050 110,184 

8417  Sanayi veya laboratuvarlara mahsus 

elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar 

(çöp yakma fırınları dahil) 

58,614 90,900 109,970 

8476  Otomatik satış makinaları . . . 90,886 93,533 93,471 

8456  Herhangi bir maddenin aşındırılarak, 

lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, 

ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -

kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya 

plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine 

mahsus makina ve aletler, su püskürt-

meli kesme makinaları. . . 

106,359 104,839 86,183 

8434  Süt sağma makinaları ve sütçülükte 

kullanılan makina ve cihazlar 

134,824 88,059 84,249 

8480  Metal dökümhaneleri için dereceler 

(döküm kasaları); döküm plakaları;dö-

küm modelleri; metaller (külçe kalıpları 

91,768 87,471 83,372 
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hariç), metal karbürler,cam,mineral 

maddeler, kauçuk veya plastik madde-

ler için kalıplar 

8462  Metalleri dövme, çekiçleme veya ka-

lıpta dövme suretiyle işlemeye   

mahsus takım tezgahları. . . 

68,895 77,994 82,525 

8439  Lifli selülozik maddelerden kağıt ha-

muru imaline veya kağıt veya   karton 

imaline veya finisajına mahsus makina 

ve cihazlar 

61,514 55,513 54,105 

8464  Taş, seramik, beton, asbestli çimento 

veya benzeri mineral maddeleri işle-

meye veya camı soğuk olarak işle-

meye mahsus makinalar. . . 

35,639 46,906 51,991 

8459  Metalleri talaş kaldırmak suretiyle del-

meye, raybalamaya, frezelemeye,  

diş açmaya veya vida yuvası açmaya 

mahsus takım tezgahları . . . 

60,152 66,101 46,180 

8442  Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici 

unsurları hazırlamaya ve yapmaya 

mahsus makinalar, cihazlar ve teçhi-

zat… 

48,741 49,480 45,634 

8402  Buhar kazanları (aynı zamanda alçak 

basınçlı su buharı da üretebilen mer-

kezi ısıtma için sıcak su kazanları ha-

riç); kızgın su kazanları 

33,307 37,816 43,458 

8416  Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya 

gaz yakıtlı ocak brülörleri; mekanik kö-

mür taşıyıcıları (bunların mekanik ızga-

raları, mekanik kül boşaltıcıları ve ben-

zeri cihazları dahil) 

50,821 43,873 40,206 

8455  Metalleri haddeleme makinaları ve 

bunların silindirleri 

34,755 42,681 38,945 

8468  Lehim ve kaynak yapmaya mahsus 

makina ve cihazlar. . . 

37,078 40,822 38,675 

8404  84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki ka-

zanlarla birlikte kullanılmaya mahsus 

yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kız-

gın su hasıl edenler, kurum temizleme 

ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı 

veya diğer buhar güç üniteleri için kon-

dansörler 

33,688 29,268 37,174 

8405  Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcı-

ları ile birlikte olsun olmasın) 

24,433 72,927 34,429 

8445  Dokumaya elverişli elyafın hazırlanma-

sına mahsus makinalar. . . 

170,286 41,445 33,876 

8440  Cilt makinaları ve kitap formalarını dik-

meye mahsus makinalar 

36,063 41,932 31,075 

8406  Buhar türbinleri 21,307 29,601 24,601 
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8460  Metalleri veya sermetleri taşlama taş-

ları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri 

vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, 

taşlama, honlama, lepleme, parlatma 

veya başka şekilde tamamlama işlem-

lerine mahsus tezgahlar. . . 

22,621 20,968 23,432 

8475  Elektrik veya elektronik ampullerin, 

tüplerin veya valflerin veya flaş ampul-

lerinin cam zarflar içinde montajına 

mahsus makinalar… 

15,346 17,299 20,814 

8461  Metalleri veya sermetleri taIaş kaldıra-

rak işleyen, tarifenin başka bir  

yerinde beIirtilmeyen veya yer alma-

yan planya,vargel, yiv açma, broş, dişli 

açma, dişli taşIama veya dişli tamam-

lama tezgahları, testere, diIme tezgah-

ları ve diğer takım tezgahIarı. . . 

18,555 23,119 20,635 

8420  KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı 

(metal veya cam hadde makinaIarı ha-

riç) ve bu makinaIarın siIindirleri 

17,236 13,598 19,422 

8448  84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 Pozisyon-

larındaki makinalar için yardımcı ma-

kina ve cihazlar. . . 

46,676 67,899 18,665 

8437  Tohumların, hububatın, kuru baklagille-

rin temizlenmesine, tasnif edilmesine 

veya ayıklanmasına mahsus makina ve 

cihazlar. . . 

15,926 12,293 13,973 

8401  Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler 

için ışınlanmamış yakıt elemanları (kar-

tuşlar); izotopik ayırım için makina ve 

cihazlar 

58,478 19,271 13,175 

8454  Metalürjide veya metal dökümhanele-

rinde kullanılan tav ocakları, döküm po-

taları, külçe kalıpları ve döküm makina-

ları. . . 

17,702 11,450 11,406 

8463  Metalleri veya sermetleri talaş kaldır-

madan işlemeye mahsus diğer  

takım tezgahları. . . 

8,375 8,658 8,572 

8478  Bu fasılın başka pozisyonIarında belir-

tilmeyen veya yer almayan tütünün ha-

zırlanmasına veya işlenmesine mahsus 

makina ve cihazlar. . . 

9,292 13,768 8,059 

8435  Şarap, elma şarabı, meyva suları veya 

benzeri içeceklerin imaline mahsus 

presler, fulvarlar ve benzeri makina ve 

cihazlar 

1,495 5,591 7,112 

8447  Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makina-

ları ve gipe edilmiş iplik, tül,  dantela, 

işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya 

file imaline mahsus makina ve cihazlar 

9,106 6,683 5,619 
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ve püskül, ponpon makina ve cihaz-

ları. . . 

8449  Şekilli veya parça halinde keçe veya 

dokunmamış mensucat imalatına veya 

finisajına mahsus makina ve cihaz-

lar. . . 

1,146 1,301 4,679 

8453  Post, deri ve köselelerin hazırlanması, 

dabaklanması veya işlenmesi,  deri 

veya köseleden yapılan ayakkabı veya 

diğer eşyanın imaline veya tamirine 

mahsus makina ve cihazlar 

8,741 5,264 3,234 

8446  Dokuma makinaları (tezgahlar) 5,366 1,165 1,396 

8444  Dokumaya elverişli sentetik veya suni 

maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fış-

kırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, 

tekstüre edilmesi veya kesilmesine 

mahsus makina ve cihazlar 

2,082 3,227 1,143 

8410  Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için 

regülatörler 

304 189 153 

Tablo 19-84. Fasıl Alt Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın ithalat tutarları 

84 numaralı fasılda Hollanda pazarına yapılan ithalatın miktar (ton) ve CIF ABD$/ton veri-

lerine ve  ilgili tablolara …………………………………………….. linkinden ulaşabilirsiniz.  

b) İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki pazar payları ve pazar payı değişimleri ve 

Türkiye'nin durumu 

84 numaralı fasıl ürünlerinde Hollanda pazarında Almanya yaklaşık %20 pay ile ilk sırada yer 

almaktadır. Almanya’yı %19.1 ile Çin ve %9.4 ile ABD takip etmektedir. Türkiye bu fasıl ürün-

lerde Hollanda pazarında ilk yirmi ülke içerisinde yer almamaktadır.  Tablo-22’de en dikkat çe-

kici nokta bu fasıl ile ilgili diğer tablolarda da görüldüğü gibi Tayvan’ın ihracatını ve pazar payını 

düzenli olarak arttırıyor olmasıdır.  

İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki payları (%) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya  100 100 100 100 100 

Almanya 18.2 19.4 20.3 19.7 19.8 

Çin 18.3 19.4 18.2 17.7 19.1 

ABD  8.2 9.1 9.4 9.3 9.4 

Belçika  4.8 5.1 4.8 5.2 5.2 

Japonya 5.3 6.2 5.8 5.7 5.1 

B. Krallık  4.2 4.6 4.6 3.8 3.6 

Tayvan  1.4 1.6 1.9 2.4 3.2 

İtalya  3.1 3.3 3 3.1 3.1 

Fransa  2.9 2.8 2.7 2.6 2.4 

Çekya  1.5 1.8 2 2.2 2.2 
Tablo 20-84. Fasıl ürünlerde ihracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki payları 

Grafik-7’de Hollanda’ya ihracat yapan ilk yirmi ülke pazar paylarına göre gösterilmektedir. Sarı 

renkle gösterilen Çin’in Hollanda’ya gerçekleştirdiği ihracatın artışı Çin’in tüm dünyaya yaptığı 
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ihracatın artışından az olmuştur. Yani Çin’in Hollanda’ya gerçekleştirdiği ihracatın artış hızı 

Çin’in tüm dünyaya yaptığı ihracatın artış hızından az olmuştur. Diğer yandan Hollanda paza-

rında en büyük paya sahip olan Almanya’nın Hollanda’ya gerçekleştirdiği ihracatın artış oranı 

Almanya’nın tüm dünyaya yaptığı ihracatın artış oranından yüksek olmuştur. Bu nedenle Al-

manya mavi renk ile gösterilmiştir. Bu mantıkla incelendiğinde Almanya, ABD, Japonya, Bel-

çika, İtalya, Tayvan gibi ülkelerin Hollanda pazarına ciddi şekilde önem verdikleri söylenebilir. 

84. Fasıl ürünlerde İhracatçı ülkelerin dünya ve Hollanda pazarındaki payları (%)  

 

Grafik 7-84. Fasıl ürünlerde İhracatçı ülkelerin dünya ve Hollanda pazarındaki payları (%) 

 

Hollanda pazarında faaliyette olan ilk yirmi tedarikçi ülkenin ihracat artışları incelendiğinde (Gra-

fik-8) daha önce de belirtildiği gibi Tayvan’ın son beş yılda yıllık ortalama %30’a yakın bir artış 

gerçekleştirdiği görülmektedir (yatay eksen). Aynı dönemde Tayvan’ın tüm dünyaya yaptığı ih-

racat ise yıllık yaklaşık %10 artmıştır (dikey eksen). Hollanda pazarında Tayvan’ı %20’ye yakla-

şan ihracat artışı ile İrlanda ve %15’e yaklaşan artışlarla Macaristan, Danimarka ve Çekya takip 

etmişlerdir. Sözü geçen bu ülkelerin hepsinin mavi renkle gösterilmiş olması dikkat çekicidir. 

İlk yirmi tedarikçi içerisinde sadece Fransa, B. Krallık, İsveç ve Vietnam’ın ihracatlarının artma-

dığı görülmektedir. Vietnam’ın tüm dünyaya yaptığı ihracat %15 oranında artmışken Hol-

landa’ya ihracatı %17 seviyesinde düşmüştür.   
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84. Fasıl ürünlerde İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki rekâbeti 

 

Grafik 8-84. Fasıl ürünlerde İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki rekâbeti 

 
İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kap-

lanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (Pozisyon no 8544) 

a) Ürünlerin Hollanda'ya ithalat rakamları, tonajları, fiyatları 

8544 pozisyon numaralı ürünlerde Hollanda pazarında düzenli bir ithalat talep artışı olduğu 

Tablo-23’te görülmektedir. Hollanda 2016 yılında gerçekleştirdiği 1.37 milyar ABD$ tutarındaki 

ithalatını 2020 yılında 2.14 milyar ABD$’a yükseltmiştir. Pazardaki en büyük tedarikçi Al-

manya’dır. Hollanda 2020 yılında Almanya’dan toplamda yaklaşık 0.5 milyar ABD$ tutarında 

tedarik gerçekleştirmiştir. Çin 0.37 milyar ABD$’lık satışla ikinci sırada yer almıştır. Daha sonraki 

tedarikçiler sırası ile ABD, Belçika ve B. Krallık olmuştur. 

Türkiye söz konusu ürün grubunda ilk yirmi tedarikçiden biridir. Hollanda’nın Türkiye’den alım-

ları son beş yıl içerisinde düzenli bir artış göstermiştir; Türkiye 2016 yılında 8 milyon ABD$ 

ihracat gerçekleştirirken bu rakam 2020 yılında yaklaşık 24 milyon ABD$ olmuştur. Türkiye bu 

artış ile tüm tedarikçiler içerisinde üçüncü, ilk yirmi tedarikçi içerisinde ilk sırada yer almaktadır 

(Grafik-10) 

8544 Pozisyon ürünlerde Hollanda'nın ithalat tutarları (CIF 1000 ABD$) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya 1,376,215 1,604,189 2,103,897 2,121,034 2,146,428 

Almanya 333,693 367,436 467,016 504,678 498,369 

Çin 202,294 291,971 395,918 351,319 371,009 

ABD  164,024 153,362 186,646 186,435 177,873 

Belçika 117,281 121,045 141,299 161,430 155,022 
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B. Krallık  62,265 75,819 93,833 104,485 100,071 

Polonya  45,490 48,944 79,578 76,753 88,250 

İtalya 43,334 59,103 62,350 81,048 80,398 

Hong Kong  51,095 48,522 81,934 62,448 70,434 

Macaristan 42,451 49,542 63,546 63,415 63,220 

Romanya 42,753 57,105 79,152 66,678 59,232 

…  … … … … … 

Turkey  8,110 10,681 16,513 21,377 23,858 
Tablo 21-8544 Pozisyon ürünlerde Hollanda'nın ithalat tutarları 

Hollanda’nın söz konusu ürün grubunda ithalatı miktar bazında incelendiğinde geçmiş beş yılda 

düzenli bir artış hemen dikkat çekmektedir. Almanya ve Çin’in ton bazında da önde gelen te-

darikçi ülkeler olduğu görülmektedir. Almanya 44 bin ton ve Çin 35 bin ton 2020 yılında ihracat 

gerçekleştirmiştir.  

Türkiye miktar bazında Hollanda’nın ilk on tedarikçisi içerisinde yer almakta ve ihracatını düzenli 

olarak arttırmaktadır; 2016 yılında 1569 ton olan ihracat 2020 yılında 4092 tona yükselmiştir.   

8544 Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın ithalat miktarları (ton) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya 127,295 137,250 179,360 181,929 183,215 

Almanya 29,699 26,510 36,668 43,639 44,120 

Çin 23,031 28,265 39,912 30,825 35,752 

Belçika 20,152 22,425 24,256 24,644 20,530 

İtalya 9,052 9,055 9,858 11,673 12,800 

B. Krallık  4,743 7,935 7,867 9,172 8,616 

Fransa  6,480 4,586 5,478 7,089 8,412 

Macaristan 5,920 6,768 7,447 7,619 7,044 

Polonya 3,355 3,744 6,534 5,307 6,309 

Türkiye  1,569 1,770 2,655 3,522 4,092 

ABD  3,844 3,949 4,726 5,331 4,063 
Tablo 22-8544 Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın ithalat miktarları 

8544 pozisyonunda Hollanda’nın gerçekleştirdiği ithalatın en fazla alım yapılan ülkeler bazında 

birim fiyatları incelendiğinde ortalama fiyatın 11,715 ABD$/ton olduğu görülmektedir. Diğer 

yandan, B. Krallık hariç, geçen beş yıllık dönemde ana tedarikçilerin hepsinin birim ihraç fiyat-

larında artış olduğu dikkat çekmektedir. Bu dönemde Türkiye’nin birim fiyatı da 5,169 

ABD$/ton’dan 5,830 ABD$/ton’a yükselmiştir. Hollanda’nın alım yaptığı en pahalı ürünler ton 

başına 43 bin ABD$ ve 39 bin ABD$ ile sırasıyla ABD ve Hong Kong’dan alınmıştır. 

8544 Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın birim ithalat fiyatları (ABD$/ton) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya 10,811 11,688 11,730 11,659 11,715 

Almanya 11,236 13,860 12,736 11,565 11,296 

Çin 8,784 10,330 9,920 11,397 10,377 

ABD  42,670 38,836 39,493 34,972 43,779 

Belçika 5,820 5,398 5,825 6,550 7,551 

B. Krallık  13,128 9,555 11,927 11,392 11,614 

Polonya  13,559 13,073 12,179 14,463 13,988 

İtalya 4,787 6,527 6,325 6,943 6,281 
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Hong Kong  28,529 30,691 45,292 37,551 39,525 

Macaristan 7,171 7,320 8,533 8,323 8,975 

Romanya 13,611 18,094 20,044 19,361 17,809 

…  … … … … … 

Turkey  5,169 6,034 6,220 6,070 5,830 
Tablo 23-8544 Pozisyon ürünlerde Hollanda’nın birim ithalat fiyatları 

b) İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki pazar payları ve pazar payı değişimleri ve 

Türkiye'nin durumu 

8544 pozisyonunda yer alan ürünlerde Hollanda pazarında %23 ile en büyük paya Almanya 

sahiptir. Son beş yıl içerisinde Almanya’nın payında ufak değişiklikler dışında bir farklılık ger-

çekleşmemiştir. Almanya’yı takip eden Çin’in pazar payı aynı süre içerisinde %14.7’den 

%17.3’e yükselmiştir. En büyük değişiklik ABD verilerinde görülmektedir; 2016 yılında %12 olan 

ABD’nin payı 2020 yılında %8.3’e gerilemiştir. 

Türkiye’nin Hollanda ithalatındaki payı 2020 verilerine göre %1.1’dir. 

8544 Pozisyon ürünlerde ihracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki payları (%) 

İhracatçı Ülkeler 2016 2017 2018 2019 2020 

Dünya 100 100 100 100 100 

Almanya 24.2 22.9 22.2 23.8 23.2 

Çin 14.7 18.2 18.8 16.6 17.3 

ABD  11.9 9.6 8.9 8.8 8.3 

Belçika 8.5 7.5 6.7 7.6 7.2 

B. Krallık  4.5 4.7 4.5 4.9 4.7 

Polonya  3.3 3.1 3.8 3.6 4.1 

İtalya 3.1 3.7 3 3.8 3.7 

Hong Kong  3.7 3 3.9 2.9 3.3 

Macaristan 3.1 3.1 3 3 2.9 

Romanya 3.1 3.6 3.8 3.1 2.8 

…  0.5 0.4 0.4 1 1.2 

Turkey  0.6 0.7 0.8 1 1.1 
Tablo 24-8544 Pozisyon ürünlerde ihracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki payları 

Grafik-9’da Hollanda pazarına ürün tedarik eden ilk yirmi ülke satış paylarına göre gösterilmek-

tedir. Almanya’nın en büyük paya sahip olduğu, onu Çin’in takip ettiği görülmektedir. İlk dört 

ana tedarikçi dışında geri kalan ülkelerin payları %1-5 arasında değişmektedir. Grafikte en dik-

kat çekici nokta tedarikçi ülkelerin hepsinin mavi renkle gösterilmiş olmasıdır. Yani, ülkelerin 

Hollanda’ya gerçekleştirdikleri ihracatın artış oranı bu ülkelerin tüm dünyaya gerçekleştirdiği 

ihracat artış oranının üzerindedir. Bu durum Hollanda’nın tedarikçi ülkeler tarafından hedef ülke 

olarak değerlendirilen bir ülke olduğunun göstergelerindendir. 

  



32 
 

8544 Pozisyon ürünlerde İhracatçı ülkelerin dünya ve Hollanda pazarındaki payları (%) 

 

Grafik 9-8544 Pozisyon ürünlerde İhracatçı ülkelerin dünya ve Hollanda pazarındaki payları (%) 

8544 pozisyonu ürünlerde tedarikçi ülkelerin ihracat artış oranlarına göre sıralanması aşağıda 

Grafik-10’da gösterilmektedir. Litvanya söz konusu ürün grubunda 2016-2020 döneminde yıllık 

bazda ihracatını en fazla arttıran tedarikçi ülke olmuştur. Litvanya’yı Danimarka ve Türkiye takip 

etmiştir. Türkiye aynı zamanda Hollanda pazarında yer alan ilk yirmi tedarikçi ülke içerisinde 

2016-2020 arasında dünyaya ihracatını en fazla arttıran ikinci ülke (Danimarka’dan sonra) ol-

muştur. Türkiye’yi sırasıyla Avusturya, İspanya, Tayvan ve Polonya’nın takip ettiği görülmekte-

dir. 

8544 Pozisyon ürünlerde İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki rekâbeti 

 

Grafik 10-8544 Pozisyon ürünlerde İhracatçı ülkelerin Hollanda pazarındaki rekâbeti 
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Raporda yer verilen Tablo ve Grafikler UN Comtrade verileri kaynak alınarak Trade Map tarafından 

hazırlanmıştır.  


