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Resmi Adı 
Danimarka Krallığı 

Yönetim Şekli 
Anayasal Monarşi 

Nüfus (Milyon) 
5.861.000 (Nisan 2022, IMF) 

Yüzölçümü 
43.075 

Dil 
Danca, Faroece 

Başkent 
Kopenhag 

 
GSYİH ( Milyon $ ) 

399.100 (Nisan 2022, IMF) 

 
KBGSYİH ( $ ) 

68.093 (Nisan 2022, IMF) 

 
Büyüme Oranı ( % ) 

2,3 (Nisan 2022, IMF) 

Para Birimi 
Danimarka Kronu 

Üyesi Olduğu Başlıca Kuruluşlar 
AB, NATO, BM, IMF, WTO, Dünya Bankası 
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SWOT ANALİZİ 

 

 
GÜÇLÜ YÖNLER 

 
- Dünyanın en büyük nakliye operatörü 

(2020) 
- Neredeyse kendi kendine yeterli enerji 

(Kuzey Denizi ve Grönland'daki petrol ve 
gazın yanı sıra çok sayıda rüzgar enerjisi 
parkı) 

- Döngüsel olarak hassas olmayan ihracat 
ürünlerine sahip niş endüstriler (örneğin 
ilaç, rüzgar türbinleri, gıda ürünleri) 

-  Uluslararası finansal destekler almaktadır 

 
ZAYIF YÖNLER 

 
- Çok yüksek hane borcu (harcanabilir 

gelirin %215'i, 2020) 
- Kamu sektörü ülke istihdamının önemli 

bir bölümünü oluşturmaktadır (2021 
ortalarında çalışanların %32'si) 

- Yüksek ancak çoğunlukla özel dış borç 
(GSYİH'nın %157'si, 2020) 

 
FIRSATLAR 

 
- İyi yönetilen kamu maliyesi 
- Büyük miktarda cari fazla 
- Euro’ya sabitlenen para birimi 

 
TEHDİTLER 

 
- Parlamentonun güçlü bir şekilde 

parçalanması, koalisyon kurmayı 
zorlaştırıyor (parlamentoya girme eşiği 
bir parti için sadece %2, Faroer Adaları 
ve Grönland için fazladan 4 sandalye) 

- Grönland'da bağımsızlık hareketinin 
güçlendirilmesi 

- Özellikle Almanya ve İsveç'ten gelen dış 
talebe duyarlı küçük açık ekonomi 
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A-GENEL BİLGİLER 

Coğrafi konum: 

Danimarka, Almanya'nın kuzeyindeki Jutland yarımadası ile 406 adadan oluşan 43.075 km2 

büyüklüğünde bir ülkedir. Sadece Almanya ile ortak kara sınırı bulunan Danimarka, kuzey ve 

doğusundaki Baltık Denizi'yle İsveç ve Norveç'ten ayrılmaktadır. Başkenti Kopenhag, ülkenin 

doğusundaki Zealand adasında olup, deniz kıyısında bulunmaktadır. Danimarka'ya bağlı olan Grönland 

ve Faroe Adaları, özerk yönetime sahiptir. 

Nüfus ve İstihdam: 

2021 yılında 6 milyon kişi ile dünyada 108. sırada yer alan Danimarka nüfusunun 2026 yılında 6 milyon 
kişi olacağı tahmin edilmektedir. Nüfusun en yoğun olduğu şehirler Kopenhag, Harning, Aarhus, 
Odense ve Aalborg`dur. 
 
Nüfus artışında ülkeye yönelik göçlerin de etkili olacağı düşünülmektedir. Düşük doğum hızına bağlı 
olarak önümüzdeki dönemde 14 yaş altı grubun kişi sayısının aynı düzeyde kalması beklenmektedir. 
Diğer taraftan emekli sayısında ise artış yaşanması beklenmektedir. Yaklaşık 5,8 milyon olan toplam 
nüfusun 3,6 milyonu iktisadi olarak aktif nüfus grubu (16-66) oluşturmaktadır. Nüfusun %17,4’ü 0-14 
yaş grubunda, %18,3’ü ise 65+ yaş grubunda yer almaktadır. 
 
Ülke nüfusunun %86,3ünü Danimarkalılar, %1,1’ini Türkler, % 12,6’i ise diğer ülke vatandaşlarından ( 
çoğunluğu Polonyalı, Suriyeli, Alman, Iraklı, Romanyalılar olmak üzere) oluşmaktadır. İnsani gelişmişlik 
endeksine göre dünyada 189 ülke arasında 10. sırada olan Danimarka’da, birçok Avrupa ülkesinden 
farklı olarak temel çalışma kuralları kanunlarla değil, işçi ve işveren örgütleri arasındaki anlaşmalar ile 
düzenlenmektedir. Bu anlaşmalar asgari ücret, grev hakkı ve izin süreleri gibi konuları da kapsayacak 
kadar geniş bir içeriğe sahiptir. 
 
Danimarkalı çalışanların %80’i sendikalıdır. İşçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar Sanayi 
Mahkemeleri’nde çözümlenmektedir. Ülkedeki işsiz sayısının toplam işgücüne oranının 2020 yılında %5 
olacağı ve işsizliğin yüksek olduğu ülkeler arasında 67. sıradadır. İşsizlik oranı, kitlesel işten çıkarmaları 
önlemek için uygulanan hükümet ücret destek planıyla dengelenmektedir. 2020'de %5,6' olan işsizlik 
oranının 2021'de %5,4 ve sonraki yıl %5,3'e düşmesi beklenmektedir. 
 
Doğal Kaynaklar: 
 

Danimarka, enerjisi ihtiyacını Kuzey Denizi’ndeki petrol ve doğal gaz rezervleri, kömür ithalatı ve rüzgâr 

enerjisinden sağlamaktadır. Teknolojik gelişmeler ışığında jeotermal enerji, güneş enerjisi gibi 

kaynaklardan da yararlanılmaya çalışılmakta ancak bu kaynaklar oldukça düşük seviyelerde 

kalmaktadır. Kömür, elektrik üretimi açısından büyük önem arz etmekte, maliyet ve nitelik hususları 

göz önünde bulundurularak genellikle Avrupa dışındaki ülkelerden ithal edilmektedir. 

Kuzey Denizi’nde gerçekleştirilen petrol ve doğal gaz üretimi iç talebi karşılamanın yanı sıra ihracatta 

da büyük önem arz etmekte ve 1990’lar sonrasında kaydedilen cari işlemler fazlasına büyük katkı 

yapmaktadır. Doğal gaz için en önemli ihraç pazarları İsveç ve Almanya’dır. 2020 yılında 1 trilyon 

feetküp³ kanıtlanmış doğalgaz rezervine sahip Danimarka, 97 ülke arasında 64. sıradadır. 

Danimarka, Batı Avrupa’da Norveç ve İngiltere’den sonra üçüncü büyük petrol üreticisidir. 2019 yılında 

110 bin varil/günlük ham petrol üretimi ile 127 ülke arasında 47. sıradadır. Bu alanda faaliyet gösteren 

dört şirket Maersk Oiland Gas AS, Statoil Exploration AS, AmeradeHess ApS, Dansk Olieog Naturgas’dır. 
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Rüzgâr enerjisi alanında dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer alan Danimarka’nın, bu sektörde önemli 

düzeyde ihracatı bulunmaktadır. İç pazarda da büyük ilerleme kaydeden sektördeki işgücü arzının 

yetersizliği ilerisi için mevcut büyümenin ve kârlılığın korunabilmesini zorlaştırmaktadır. Rüzgâr enerjisi 

üretimi alanında dünya ölçeğinde rekabet gücüne sahip olunması Danimarkalı firmaların diğer 

ülkelerde yatırım şansını arttırmakta; bu amaçla da çevreye duyarlılık konusu gerek iç kamuoyunda 

gerekse dünyada çeşitli vesilelerle gündemde tutulmaktadır 

2012-2017 döneminde kişi başına düşen yenilenebilir ülke içi temiz su kaynakları azalmakta olan ülkeler 

arasında Danimarka, %3 azalma ile 128. sırada olup 2017 yılında sahip olduğu kişi başına düşen temiz 

su miktarı 1.041m³'tür. 

B- GENEL EKONOMİK DURUM 

Temel Ekonomik Göstergeler: 

 

Danimarka, cari fiyatlara göre,2021 yılı itibariyle 196 ülke arasında dünyanın 35., İsveç ve Norveç'in 

ardından İskandinavya'nın üçüncü büyük ekonomisidir. 

2021 yılında cari fiyatlara göre, 397 milyar dolar olacağı tahmin edilen GSYİH’nin 2022 yılında 415 

milyar dolar olması beklenmektedir. Cari fiyatlara göre Danimarka, 2021 yılında 67 920 dolarlık kişi 

başına düşen milli gelir ile dünyada 7. sırada yer almaktadır. 

2021 yılında %1,4 olan tüketici fiyatlarına göre yıllık ortalama enflasyon oranının 2022 yılında %1,6 

olacağı tahmin edilmektedir. 2021 yılında %7 oranında fazla vereceği tahmin edilen cari ödemeler 

dengesinin GSYİH’ye oranının, 2022 yılında da %7 oranında fazla vermesi beklenmektedir. 
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Ekonomik serbestlik endeksine göre2021 yılında 178 ülke arasında 10. sırada, küresel rekabetçilik 

açısından 141 ülke arasında 10. sırada, İş yapma kolaylığı açısından, 191 ülke arasında 3. sırada yer 

almaktadır. 

Ülkenin GSYİH’si içinde tarım sektörünün payı %1, sanayinin %21 ve hizmetler sektörünün %65’dir. 

2021 son çeyreğinde ekonomi pandemi öncesi boyutuna geri dönmüştür ve 2022'de de bu büyümeyi 

sürmesi beklenmektedir. Pandemi öncesi bütçenin fazla vermiş olması sonucunda, salgının kamu 

maliyesine verdiği zarar küçük olmuştur. 

2022'de bütçe açığının bir önceki yıl gibi düşük olması beklenilmektedir. Yılın başında seyreden 

enfeksiyon dalgasıyla birlikte, sınırlama önlemleri yeniden uygulamaya konulması 2021 yılı ekonomik 

performansını etkilemiş, Mart 2021'den itibaren kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte 

ekonomi verilerinde iyileşme, tüketici talebinde artış ve GSYH’de büyüme beklentisine oluşmuştur.  

Ekonomiye yönelik beklentiler, salgının seyrine bağlı bulunmaktadır. Danimarka’da aşı pasaportu 

uygulaması Mayıs 2021’da başlatılmıştır. Ülkedeki Corona-19 önlemlerine paralel olarak iş dünyasına 

ekonomik destekler verilmiştir. 

C- DIŞ TİCARET 

Danimarka’nın 2020 yılında ihracatı 108 milyar dolar, ithalatı 98 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. 

En önemli ihraç ve ithal ürünleri makine, mekanik cihazlar ve elektrikli makinelerdir. 

 

Başlıca Ürünler İtibarıyla İhracatı: 
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Başlıca Ürünler İtibariyle İthalatı: 

 

Başlıca Ülkeler İtibariyle İhracatı: 

 

Başlıca Ülkeler İtibariyle İthalatı: 
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DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE UYGULAMALARI: 

Dış Ticaret Mevzuatı: 

AB İşleyiş Anlaşması’nın 207’nci maddesine göre ortak ticaret politikası AB’nin ayrıcalıklı yetki alanıdır 

ve Avrupa Komisyonu tarafından icra edilmektedir. Avrupa Komisyonu’nun temel hedeflerinden biri 

yerel üretimi haksız ticari uygulamalardan korumaktır. 

Bu doğrultuda çeşitli anti-damping önlemleri, devlet destekli ithalat önlemleri ve koruma önlemleri 

uygulanabilmektedir. Danimarka dış ticaretinin GSYİH içindeki payı büyük önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda Danimarka, ülkeler arasındaki mal ve servis ticaretinin herhangi bir engelle karşılaşılmadan 

yapılmasına önem atfetmektedir. Danimarka dış ticareti, AB ve DTÖ üyeliğinden kaynaklanan kurallara 

göre şekillenmiştir. 

AB Gümrük Birliği’ne tabi olan Danimarka, tarım sektörü dışında tüm sektörlerde serbest mal ticaretini 

benimsemiştir. AB-28 üye ülkeleri arasında malların ticaretinde gümrük tarifesi bulunmamaktadır. AB 

üye ülkeler arasındaki ticarette tarife dışı kısıtlamaların (sağlıkla ilgili düzenlemeler v.b.) kaldırılmasında 

başarılı olunmuştur. 

Danimarka için önemli bir diğer husus da, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve AB üye ülkeleri 

arasında 1 Ocak 1994’te yapılan anlaşma ile Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) kapsamında, AB üyesi 

olmayan Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn ile de tek pazar oluşturulmuş olmasıdır. Ayrıca, AB üye ülkesi 

olması nedeniyle Danimarka’nın Türkiye ile gümrük birliği anlaşması ve bazı ülkelerle de serbest ticaret 

anlaşmaları bulunmaktadır. 

Avrupa Birliği Ortak Dış Ticaret Politikası Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında tesis edilen Gümrük 

Birliği çerçevesinde, üye ülkeler üçüncü ülkelerden ithalatta ortak kurallar uygulamaktadır. Bu 

çerçevede, ticaret politikası münhasıran Avrupa Birliği’nin yetki alanına girmekte ve “Ortak Ticaret 

Politikası (OTP)” olarak adlandırılmaktadır. 

OTP, ortak gümrük tarifeleri; çok taraflı, bölgesel ve ikili ticaret anlaşmaları; üçüncü ülkelere uygulanan 

tek taraflı tavizler ve ticari savunma araçlarını kapsamaktadır. OTP çerçevesinde, mal ticaretinin yanı 

sıra hizmetler, ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları ve doğrudan yabancı yatırımlar AB’nin münhasır 

yetki alanında yer almaktadır. 

Bu doğrultuda: 

AB üyesi ülkelerce ortak gümrük tarifesi ve ticari savunma araçları uygulanmakta olup, ürünlere 

uygulanan gümrük vergileri ve varsa, ürünler üzerinde bulanan ticari savunma araçlarına aşağıdaki 

adresten erişim sağlanabilmektedir. 

(https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en) 

Ayrıca, AB tarafından üçüncü ülkelere karşı yürütülen ve tamamlanan damping, sübvansiyon ve 

korunma önlemleri soruşturmalarına aşağıdaki adresten erişim sağlanabilmektedir. 

(https://trade.ec.europa.eu/tdi/index.cfm) 

AB, ikili ticaret anlaşmaları bağlamında aktif bir ticaret politikası izlemektedir. AB tarafından yeni nesil 

Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ile mal ticaretinin yanı sıra, hizmetler, kamu alımları, fikri mülkiyet 

hakları, sürdürülebilir kalkınma gibi ticaret ile ilgili alanları da içeren kapsamlı STA’lar müzakere 

edilmekte ve akdedilmektedir. AB’nin STA’ları hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki adresten erişim 

sağlanabilmektedir 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
https://trade.ec.europa.eu/tdi/index.cfm
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(https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/) 

AB, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında Gelişme Yolundaki Ülke ve En Az Gelişmiş 

Ülkelere (EAGÜ) belirli dönemler için geçerli olacak şekilde tek taraflı olarak vergi tavizleri 

sağlamaktadır. Halihazırda uygulanan GTS Rejimi, düşük ve düşük orta gelirli ülkeler için gümrük 

tariflerini tamamen ya da kısmen kaldıran Standart GTS Rejimi; sürdürebilir kalkınma ve iyi yönetişimin 

sağlanmasını teşvik etmek üzere GTS Rejimi ekinde sayılan Uluslararası Konvansiyonları onaylamaları 

ve uygulamaları şartıyla gelişmekte olan ülkeler için tarifeleri sıfırlayan GTS + ve silah ve mühimmat 

hariç olmak üzere en az gelişmiş ülkelerden gelen diğer malların vergisiz ve kotasız olarak AB pazarına 

girmesine imkan tanıyan Silahlar Hariç Her Şey (Everything But Arms-EBA) düzenlemelerini 

içermektedir. Güncel GTS yararlanıcısı ülkelerin listesine aşağıdaki adresten erişim sağlanabilmektedir 

(https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-

ofpreferences/) 

Pazarın Özellikleri: 

Dağıtım Kanalları: 

Danimarka’daki dağıtım kanalları ürüne göre farklılık arz etmektedir. Sermaye malları ve sanayi 

hammaddeleri satış acenteleri, yüksek teknoloji ürünler iştirakler, tüketim malları ithalatçı acenteler 

ve distribütörler, gıda dışı perakende ürünleri zincir mağazalar tarafından dağıtılmaktadır. 

Günümüz modern iletişim teknikleri aracı kişilere/kurumlara ihtiyacı ortadan kaldırmışsa da 

Danimarkalı firmalar halen yurt dışından doğrudan almak yerine yerel acente ve distribütörler 

aracılığıyla iş yapmayı tercih etmektedirler. 

Doğrudan alım sistemin gelişimine yönelik olarak yavaş bir gelişme göze çarpmaktadır. Bununla 

beraber, yabancı firmaların ülkede ofis açmalarına yönelik bir eğilimin varlığı da dikkati çekmektedir. 

Danimarka’ya ihracatımızın yoğun olduğu gıda alanındaki perakende sektörüne bakıldığında, Coop 

Denmark ve Salling Group olmak üzere iki büyük perakende zinciri dikkati çekmektedir. Son yıllarda 

yeni firmaların çeşitli ortaklıklar yoluyla pazara girmesi sonucunda özellikle düşük fiyatlı ürünlere 

yönelik perakende piyasasında rekabetin artması beklenmektedir. 

Gıda ürünlerinin bazı kesimlere dağıtımı, bağımsız ya da büyük perakende zincirleri ile entegre olmuş 

toptancılar tarafından gerçekleştirilmektedir. Genellikle bu toptancılar aynı zamanda ithalatçı 

konumundadırlar. Birçok büyük perakende zinciri, ithalatlarını kendileri gerçekleştirmektedir. Buna 

ilave olarak orta ölçekli bazı toptancılar, daha çok yeni gelişmekte olan etnik ve organik gıda 

piyasasında faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadırlar. 

Tüketici Tercihleri: 

Danimarka’da tüketici tercihlerinde demografik durum büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda 

yaşlanan nüfusun etkisiyle tüketiciler özellikle sağlıklı ürünlere yönelmektedir. Bunun yanında artan 

gelir durumu, hane halkı sayısı ve çocuklu aile sayısının az oluşu kişisel harcamaları da arttırmaktadır. 

Özellikle tek kişilik hane halkı sayının fazla olması nedeniyle eve yapılan harcamaların oranı yüksektir. 

Bunun yanında çalışan kadın nüfusunun fazla olması pratik ve dayanıklı ürünlere olan talebi arttırmıştır. 

Danimarkalı tüketicilerin teknolojik ürünlere ve teknolojinin kullanıma yakınlığı fazladır. Alışverişte e-

ticaretin kullanımı ise her geçen gün artmaktadır. 

 

 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-ofpreferences/
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Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler: 

İthalatçıyla ilk defa bağlantıya geçmek için ilk adım olarak tercihen numune ve katalogla birlikte bir 

ihracat teklifi gönderilmeli ve bu teklifte en iyi fiyat verilmelidir. İletişim bilgilerinin yanlış verilmesi kötü 

bir izlenim verebilmekte ve ithalatçının ilgisi kaybolmaktadır. Öte yandan, ithalatçılar ihracatçının 

internet sayfası olmasına önem vermektedirler. 

Tüm pazarlama bilgilerinin ve internet sitesinin İngilizce olması gerekmektedir. İhracatçı firmanın, 

görüşmede fiyat, kalite, teslim süresi gibi tüm ilgili sorulara cevap verebilmesi için hazırlıklı olması 

gerekmektedir. İhracatçı, iş bağlantısı kurulmadan önce ithalatçı ile çok sayıda görüşme yapmak 

zorunda kalabilir. Bu nedenle, ilk görüşmede çok şey beklenmemelidir. Ürün, ithalatçının doğrudan iş 

alanına giriyorsa, ithalatçı numune ve somut teklifler olmayınca görüşme için isteksiz davranmaktadır. 

Danimarkalı işadamları genel olarak sonuç odaklıdır ve kendi konularına hâkimdir. 

Sevkiyat ile ilgili güvenilirlik ve taahhüdü yerine getirmek büyük önem taşımaktadır. Danimarkalı 

ithalatçılar, kısa dönemlerle çalışmaktadırlar ve siparişin anlaşmaya varılan sürede, miktarda teslim 

edilmesini beklemektedirler. İhracatçının sevkiyatı zamanında ve güvenilir bir şekilde teslim etmesi 

fiyat kadar önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu nedenle yeni iş ilişkilerinin geleceği, yerine 

getirebileceği gerçekçi bir teslim süresini tayin etmeye bağlı olacaktır. İşbirliğinin kurulmasından önce, 

ihracatçının gerçekçi bir teslim süresi belirlemesi zorunlu gözükmektedir. 

Sözleşmede yer almayan gecikme ve ürüne yönelik tolerans çok sınırlıdır ve siparişin iptal edilmesine 

neden olabilmektedir. Ürünlerin Danimarka’ya nakliyesi önemli bir gider kalemidir. Güvenli ve 

zamanında sevkiyat ve maliyeti önemli olduğundan en iyi ulaştırma aracını seçmek önem arz 

etmektedir. Son on yılda, Danimarka’da “politik tüketiciler” olarak adlandırılan ve gittikçe büyüyen 

tüketici grubu, ithalatçı ve üreticilerden, gelişmekte olan ülkelerden ithal edilen ürünlerin üretiminde 

çocuk işçi çalıştırılmaması, endüstriyel kirliliğe yol açılmaması ve çevreye zarar verilmemesi konusunda 

garanti istemektedirler. Bu nedenle Danimarkalı ithalatçılar, gelişmekte olan ülkelerdeki 

tedarikçilerden söz konusu hususlarda garanti vermesi için bir sözleşme imzalanmasını talep 

edebilmektedirler. 

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları: 

Danimarka Patent ve Marka Ofisi (https://www.dkpto.org/) 

yetkili kuruluştur. 

Kamu İhaleleri: 

Kamu ve belediyelerin alım işleriyle ilgili kuruluşa https://m.ski.dk/ 

Adresinden ulaşmak mümkündür. 

İŞ İNSANLARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler: 

Danimarkalıların mesai süreleri, diğer ülkelere göre daha kısadır. Standart çalışma süresi haftada 37 

saattir. 3 haftası yaz aylarında olmak üzere yılda 5 hafta zorunlu tatil bulunmaktadır. Sömestir tatilleri 

Haziran 20 ile Ağustos 8 arasında olmaktadır ve işler bu dönemde yavaşlamakta ve bazı firmalar kapalı 

olmaktadır. 

Sömestir ve yaz tatilinde (Haziran-Ağustos başlangıcı) ve Paskalya zamanında iş ziyaretleri yapılmaması 

tavsiye edilmektedir. Resmi tatillerle ilgili bilgiler ekte yer almaktadır. Danimarkalı işadamları 

https://www.dkpto.org/
https://m.ski.dk/
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başlangıçta biraz resmi görünmekle birlikte, bir süre sonra daha samimi iletişim kurulabilmektedir. 

Bununla birlikte, görüşmeler sonuç odaklı yürütülmektedir. Karşılaşma ve ayrılışlarda tokalaşma 

kullanılmaktadır. 

İş kabulleri daha çok öğleyin yapılmakta, nadiren akşam tercih edilmektedir. İş yaşamında, kurallar 

ilişkilerin önünde gelmektedir. Kişisel ve profesyonel ilişkiler arasında belirgin bir fark bulunmaktadır. 

Danimarkalılar, ticari ortaklarını kişisel olarak tanıma konusunda pek istekli olmamaktadırlar. Ancak bu 

ticaret yapmak istemedikleri anlamına gelmemektedir. Danimarkalılar iş görüşmelerinde dakikliğe 

önem vermektedirler. 

Dakik olmak saygılı bir davranış ve verimli bir iş ortağı olarak algılanmaktadır. Randevuya geç kalmak 

karşı tarafın zamanına saygı gösterilmediği anlamına gelmektedir. Bu konudaki kültürel farklılıklara pek 

hoşgörü gösterilmemektedir. Randevulara, toplantılara zamanında gelmek ürünlerinde zamanında 

teslim edileceği imajını vermektedir. 

Danimarkalılar görüşmelerde ne beklediklerini ve ne tür bir katkıları olacakları konusunda çok açık ve 

net davranmaktadır. İhracatçı firmaların karşılayamayacakları veya yerine getiremeyecekleri taahhütte 

bulunmamaları gerekmektedir. 

Danimarkalılar varılan mutabakatın yazıya dökülmesini tercih etmektedirler. Sözleşme imzalandıktan 

sonra yükümlülükleri mutlaka yerine getirmek gerekmektedir. İş görüşmelerinde hediye vermek pek 

yaygın değildir. Hediye verilecekse, maddi değeri düşük hediyelerin verilmesi önerilmektedir. 

Para Kullanımı: 

Para birimi olarak, Danimarka Kronu kullanılmaktadır. 1 Danimarka Kronu, 100 Öre'den oluşmaktadır. 

Madeni paralar, 25 öre, 50 öre, 1,2,5,10 ve 20 Kron olarak basılmaktadır. Banknotlar ise, 

50,100,200,500 ve 1000 Kron olarak mevcuttur. Visa, Mastercard ve American Express, Diners Club gibi 

belli başlı kredi kartları rahatlıkla ve oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte, bilhassa küçük dükkanlar kart kabul etmeyebilmektedir. Ayrıca, Danimarka’ya özgü 

bir debit/kredi kartı sistemi olan “Dankort”lar dışındaki kartlara çoğu işyeri işlem başına % 3 ilE 5 

oranında faiz uygulamaktadır. Çek kullanımıyla yapılan ödemelerde, kullanım bedeli olarak 4,- DKK ilave 

ücret tahsil edilmektedir. Yabancıların çekleri çoğunlukla kabul edilmemekle birlikte, bunların büyük 

bankalar tarafından nakde çevrilmesi imkanı vardır. 

Pasaport ve Vize İşlemleri: 

Türk vatandaşları için umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hizmet ve hususi 

pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde 

vizeden muaftır. AB ve Schengen Anlaşması taraf ülkeleri vatandaşlarının ülkeye girişinde vize 

istenmemektedir. 

Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri 

1 Ocak (Yeni yıl), 1-2-5 Nisan(Paskalya), 30 Nisan (Dini Bayram), 13 Mayıs( Dini tatil), 24 Mayıs( Dini 

tatil), 5 Haziran(Ulusal Gün), 24 Aralık(Noel arifesi), 25 Aralık( Noel), 26 Aralık(Noel sonrası) 

Danimarka’da resmi tatil günleridir. 

Danimarka’da, ülkemizde olduğu gibi, Pazartesi-Cuma günlerini kapsayan hafta içindeki beş gün iş 

günlerini, Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatil günlerini oluşturmaktadır. Danimarka’daki özel 

işyerleri ve mağazalar genellikle, hafta içi günlerde 09.00-18.00 saatleri arası açık olup, Cumartesi 

günleri anılan işyerlerinin kapanış saatleri 16.00 ila 17.00 olarak değişmektedir. 



 

 
12 

Pazar günleri ise, “Kiosk” olarak adlandırılan küçük marketler dışındaki tüm mağaza ve işyerleri kapalı 

kalmaktadır. Bu ülkede, kamu kurumlarının tamamında ve özel sektörün çok büyük bir bölümünde, 

hafta içi çalışma saatleri 09.00-17.00 olarak belirlenmiş iken, Cuma günleri resmi daireler dahil olmak 

üzere, söz konusu kurum, kuruluş ve işyerlerinin büyük bölümü 09.00-15.00 saatleri arasında 

çalışmaktadır. 

Kullanılan Lisan: 

Danca Danimarka'da konuşulan, İskandinavca olarak da bilinen Kuzey Cermen dil ailesinden bir dildir. 

Danimarka, Noveç, İsveç, Finlandiya ülkelerinde daha çok İskandinavca olarak bilinir. Dünya çapında, 

5.5 milyon kişi tarafından konuşulur. Bunların çoğu Danimarka ve Almanya'nın Danimarka sınırında 

yaşar. Ayrıca Danimarka'nın eski sömürgeleri olan İzlanda, Grönland ve Faroe Adalarındaki okullarda 

da zorunlu ikinci dil olarak öğretilir. 

Ulaşım: 

Danimarka’da ulaşım imkanları oldukça gelişmiş ve çok çeşitlidir. İyi yapılmış yollan, hızlı dizel trenleri, 

çok sayıda köprüsü ve adalar arası işleyen feribotları bulunmaktadır. Falster ve Seeland adalarını 

birbirine bağlayan köprü olan “Great Belt” köprüsü Avrupa'nın en uzun köprülerinden biridir. 

Danimarka’da bisiklet ile ulaşım çok yaygındır ve anayolların yanı sıra, özel bisiklet yolları 

bulunmaktadır. 

Toplam 92 adet sivil havaalanına sahip olan Danimarka’da hava trafiğinin en yoğun olduğu alanlar, 

başta Kopenhag olmak üzere, Aarhus, Aalborg ve Billund havaalanlarıdır. Türk Hava Yolları, 

Kopenhag'la İstanbul arasında, hem kış, hem de yaz döneminde karşılıklı olarak haftada 7 sefer (her 

gün) düzenlemektedir. Yaz aylarında ise Kopenhag ile Ankara arasında haftada üç sefer doğrudan uçuş 

yapılmaktadır. En önemli limanları ise Kopenhag, Aarhus, Esbjerg’dir. Gelişmiş bir raylı ulaşım sistemine 

sahip olan Danimarka’daki Kopenhag metrosu da dünyanın en iyi metroları arasında gösterilmektedir. 

D- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR 

UNCTAD tarafından 2021 yılında yayınlanan Dünya Yatırım Raporu’na (World Investment Report-2021) 

verilerine göre Danimarka’ya, 2020 yılında 1.151 milyon dolar doğrudan yabancı sermaye girişi 

olmuştur. 2019 yılında ülkeye yapılan 3.587 milyon dolar yatırım ile kıyaslandığında, 2020 yılında bir 

önceki yıla göre değerce %68 düşüş olmuştur. 

Ülke 2020 verilerine göre DYY girişi yapılan ülkeler arasında dünyada 76. sırada yer almaktadır. Ülkenin 

yurt dışına yaptığı doğrudan yatırım değeri ise 2020 yılı için 4.395 milyon dolar olmuştur. 2018-2020 

dönemine ait ülkedeki toplam doğrudan yabancı yatırım stoku 11 milyar dolar olan Danimarka, 2020 

yılında 135 milyar dolarlık toplam yabancı sermaye stoku ile dünyada 44. sıra yer almaktadır. 

E-TÜRKİYE İLE TİCARET 

Danimarka’ya ihracatımız 2020 yılında 1,04 milyar dolar olmuştur ve ihracat yaptığımız ülkeler arasında 

37. sırada yer almıştır. 2020 yılında ülkeden ithalatımız 844 milyon dolardır. Bir önceki yıla göre %12 

düşüş kaydedilmiş olup ithalat yaptığımız ülkeler arasında 47. sıradadır. İkili ticaret dengesinde 

Türkiye’nin 200 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiği gözlenmektedir. Danimarka’nın AB üyesi olması 

nedeniyle, Türkiye -Danimarka arasındaki ticarete AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde 

yürütülmektedir. 
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Türkiye - Danimarka Dış Ticareti: 

 

Türkiye’nin Danimarka’ya İhracatında Başlıca Ürün Gruplar: 

 

Türkiye’nin Danimarka’dan İthalatında Başlıca Ürün Grupları: 
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F- KOCAELİ’ NİN DANİMARKA İLE TİCARETİ: 

2019 yılında; Kocaeli İlinden Danimarka’ya 20.411 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 

Aynı yıl Kocaeli ilinin Danimarka’dan yaptığı ithalat rakamı ise yaklaşık 30 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

2020 yılına gelindiğinde ise bu rakam ihracatta; yaklaşık 2.500 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 

ithalat rakamı yaklaşık 44 milyon dolara yükselmiştir. 

Son 4 yıllık dönem ele alındığında İlimiz Kocaeli, Danimarka ile yaptığı ticarette 2019 ve 2020’de eksi 
verirken, 2021 ve 2022 ilk altı aylık süreçte fazla veren taraf konumunda bulunmuştur. 
 

 
Yıl 

 
İl 

 
Ülke 

 
İhracat $ 

 
İthalat $ 

 
Hacim $ 

 
Denge $ 

2019 Kocaeli Danimarka 20.411.042 29.928.175 
 

50.339.217 
 

 
-9.517.133 

 

2020 Kocaeli Danimarka 20.549.061 43.947.943 
 

64.497.004 
 

 
-23.398.882 

 

2021 Kocaeli Danimarka 48.834.090 28.794.024 
 

77.628.114 
 

 
+20.040.066 

 

2022 
(ilk 6 ay) 

Kocaeli Danimarka 22.037.010 11.149.769 
 

33.186.779 
 

 
+10.887.241 

 

 
YARARLI ADRESLER: 
 

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu 

Adres: Trump Towers, Büyükdere Cad., No:1, Kule: D.2 No:463 Şişli / İST 

Telefon: +90 (212) 359 19 00 

E mail: istgkl@um.dk 
 

T.C. Kopenhag Büyükelçiliği 

Adres: Rosbaeksvej 15,2100 Kopenhag Ø 

Telefon: 0045 39 20 27 88 

Faks: 0045 39 20 51 66 

E-posta: embassy.copenhagen@mfa.gov.tr / consulate.copenhagen@mfa.gov.tr 

İnternet-adresi: http://kopenhag.be.mfa.gov.tr/Mission 

Nöbetçi telefon: 0045 81 93 74 31 

Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24): + 90 312 292 29 29 

 

mailto:istgkl@um.dk
mailto:embassy.copenhagen@mfa.gov.tr
mailto:consulate.copenhagen@mfa.gov.tr
http://kopenhag.be.mfa.gov.tr/Mission
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Kaynakça: 

Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi: www.ekonomi.gov.tr 
Türkiye İstatistik Kurumu: www.tuik.gov.tr 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK): www.deik.org.tr 
IMFCEF: www.cef.imf.org 
Coface Economic Studies: www.coface.com 
TradeMap: www.trademap.org 

www.ekonomi.gov.tr
www.tuik.gov.tr
www.deik.org.tr
www.cef.imf.org
www.coface.com

