
 

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 

HOLLANDA ZİYARETİ İNCELEME RAPORU 

Ziyaretimizin 15-17 Haziran 2010 tarihinde ise Hollanda'da incelemelerde bulunan 

heyetimiz, Lahey Büyükelçisi Uğur Doğan, Ticari Müşaviri Engin Ertekin ile yapılan oturumda 

iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler mercek altına alındı. 

Eskişehir Ticaret Odası, Hollanda'da da ikinci adresi Den Haag Ticaret Odası oldu. Den 

Haag Ticaret Odası Başkanı Marius J. Varekamp ve Den Haag Ticaret Odası Uluslararası 

Ticaret Bölüm Başkanı J. Van der Werf ile de bir araya geldi. Görüşmelerde, odalar arası 

iletişimin geliştirilmesi ve iki ülke yararına çalışılması konuları görüşüldü. 

Den Haag şehrinin gıda, tarım, çiçekçilik alanlarında uzmanlaştığı ve Türkiye'yi hedef 

pazarlar arasında gördüklerini vurgulamışlardır. Bu bağlamda Eskişehirli firmalarımızın 

Hollandalı şirketler ile ortak çalışmalar yürütmesi öngörülebilir. 

 



Hollanda'da bir dizi görüşme gerçekleştiren ETO heyeti. Rotterdam Türk Ticareti 

Geliştirme Ofisi ile de bir toplantı yaptı. Rotterdam Türk Ticareti Geliştirme Ofisi Müdürü 

Beratiye Öncü ile bir araya gelen heyet, ETO'nun ve Eskişehir ekonomik faaliyetleri hakkında 

bilgi aldı. Toplantıda odamız, Öncü'den iki kurum arasındaki ikili diyalogların güçlendirilmesi 

ve ortak çalışmalara imza atılması konusunda taleplerde de bulundu. 

Uluslararası ticaret merkezi olan Hollanda'da, gelişmiş bir taşımacılık altyapısı 

bulunmaktadır. 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 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 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 konteynır 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. 

• Coğrafi yapısı itibariyle düz bir araziye sahip olan ülke topraklarının yarısından çoğu 

deniz seviyesinin altında bulunmaktadır. Amsterdam Uluslararası Havaalanı Schiphol, 

deniz seviyesinin 4.5  metre altındadır.  Nehir,  kanal ve göller, Hollanda'da 4000 

kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. 

• Hollanda kişi başına düşen 40 bin dolar düzeyindeki yüksek milli gelir ile Avrupa 

ülkeleri arasında 6. sırada, dünyadaki en büyük ekonomiler arasında da 16. sırada yer 

almaktadır. 

• Ülke reeksport konusunda uzmanlaşmıştır. Ülke üzerinden yapılan reeksport ticaret, 

ihracatın yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. Bu yüksek oran, Batı Avrupa ve hatta 



dünyanın diğer bölgelerindeki pazarlar için bir giriş kapısı niteliğinde olduğunun bir 

göstergesidir. 

Türkiye'nin Hollanda'ya İhracatı 

• Hollanda'ya yaptığımız ihracatta  başta gelen ürünleri hazır giyim  ürünleri; binek 

otomobiller, steyşın vagonlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, toplu taşım 

araçları ile bunların aksam ve parçaları; buzdolapları, dondurucular, soğutucular ve 

diğer makine sanayi  ürünleri; gemi ve deniz  ulaşım araçları; demir çelik inşaat 

malzemeleri, demir çelik mamulleri; sebze meyve ve işlenmiş gıda ürünleridir. 

• Son yıllarda, otomotiv sanayi ürünleri; elektrikli makineler, diğer makine ve cihazlar 

demir çelik inşaat malzemeleri; gemi inşa sanayi ürünleri gibi ürünlerde önemli 

gelişmeler kaydedilmiştir. 

Hollanda'dan ithal ettiğimiz ürünler, 

• Demir çelik, plastik ve plastikten mamul 

• Eşya, çeşitli makine, cihaz ve makine parçaları, otomotiv sanayi ürünleri, mineral 

yağlar, 

• Yakıtlar ve kimyasal ürünlerdir. 

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ÜYELERİNİN KATILABİLECEĞİ 

HOLLANDA'DA GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ FUARLAR 

ELEKTROTECHNIEK (Utrecht - Ekim/Her Yıl) 
Elektronik 

Europort (former Europort Maritime) - Europort Maritime Maritime and inland 
shipping exhibition (Rotterdam - Kasım/Her Yıl) 

Gemi ve Ekipmanları 
FESPA Digital Printing Europe-Screen Printing and Large Format Digital Imaging 
Technologies Exhibition (Amsterdam - Mayıs/Her Yıl) 

Elektronik IBC - Int. Broadcasting Convention (Amsterdam 
- Ekim/Her Yıl) 



Yayın, Görüntü ve Televizyon Teknolojileri ISE 

Integrated Systems Europe (Amsterdam - Şubat/Her Yıl) 

Bilgisayar ve Görüntüleme Teknolojileri 

International Horti Fair (Amsterdam - Ekim/Her Yıl) 

Tarım, Ormancılık, Bahçecilik, Bağcılık, Balıkçılık ve Hayvan Yetiştiriciliği, Kesme 

çiçek METS - Marine Equipment Trade Show (Amsterdam - 

Kasım/Her Yıl) 

Yat ve AksesuarlarıTeknolojileri 

MODEFABRIEK (Amsterdam - Kasım/Her Yıl) 

Moda 

Detaylı Bilgi İçin: 
Gökhan ÇOBANSOY 0222 230 72 30 / 220 
Dış İlişkiler Birimi 


