
Türkiye – Çin İş Fırsatları
Çin ve Türkiye arasındaki ilişkiler 16. yüzyıla dayanırken iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler resmi olarak 1934 yılında başlatıldı. 
2017 yılı itibariyle Çin, Almanya ve Rusya’yı geride bırakarak Türkiye’nin bir numaralı ithalat partneri oldu1. 2018 BRICS zirvesiyle 
karşılıklı işbirliğini arttıran Çin ve Türkiye, Kuşak ve Yol projesinin hayata geçirilmesinde beraber rol almaktadır2. Bu proje, Çin’in 
son dönemde Türkiye’ye yaptığı 2 milyar ABD dolarını aşan yatırımlarında bir artış sağlamıştır3.
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Çin’in tahminlerine göre, oluşan ticaret  
koridorları ve gelişen dijital ekonomiler 
sayesinde Kuşak ve Yol kapsamındaki yıllık 
uluslararası ticaretin önümüzdeki on yıl 
içerisinde, 2015’teki yaklaşık 1 trilyon dollar 
seviyesinden 2,5 trilyon dolara çıkması 
bekleniyor7.
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US$26,3 milyar 

500,000Çin’deki orta gelire sahip 
nüfusun 2025 yılına kadar 1 
milyarı bulabileceği bekleniyor9. 
Türkiye, bu büyüyen kesimin 
katma değerli ürün ve hizmet 
ihtiyaçlarını karşılamak için 
avantajlı bir konuma sahip.

Türkiye ve Çin’in Kuşak ve Yol Projesi’ne verdiği önem, 
Türkiye’nin çeşitli endüstrilerine olan iki taraflı yatırımları 
arttırdı12.

2018 yılının Ekim ayı 
itibariyle Çin’in ithalatı 
bir önceki yıla göre 
%21,4 artarak 183,27 
milyar dolar oldu10.

2017 yılında Türkiye’nin Çin’den en çok ithal 
ettiği ürünlerin arasında telefon, otomatik veri 
işleme makineleri ve araç parçaları yer alıyor17. 

Çin’in 2017 yılında yaptığı ihracatın başında 
bilgisayarlar dahil olmak üzere elektrikli 
ekipman ve makineler yer alıyor. Bunlar, 
Çin’in 2017’deki toplam ihracatının sırasıyla 
%24 ve %17’sini oluşturuyor18.

HSBC Grubu’nun geniş küresel ağı, lider hizmet anlayışı 
ve finansal uzmanlığıyla Çin ile iş fırsatlarını en iyi şekilde 
değerlendirmenize destek olabiliriz19.
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Elektrikli makine ve cihazlar
$455,5 milyar (Çin ithalatının %24,7’si)

Bilgisayar ve diğer makineler
$169,8 milyar (%9,2)

Metal cevherleri, cüruf ve kül
$125,4 milyar (%6,8)

Optik ve teknik malzemeler dahil tıbbi ürünler 
$97,4 milyar (%5,3)

Petrol ve diğer mineral yakıtlar
$247,6 milyar (%13,4)

% 21,4

Türkiye ve Çin 
arasındaki direkt  
uçuş sayısı15
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Bu doküman HSBC tarafından Türkiye’de yerleşik müşterileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. HSBC, Türkiye’de HSBC Bank A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul 
Değerler A.Ş. olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde şube ve kuruluşlarıyla faaliyet göstermektedir. HSBC Bank A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nun, HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerekli lisanslarına sahip kuruluşlardır ve Borsa İstanbul üyeleridir. Tüm işlemler 
HSBC Bank A.Ş.’nin tabi olduğu yerel düzenlemelere uyumlu ve iş uygulama standartlarına bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir. 

Bu dokümanda HSBC tarafından verilen bilgilerin hiçbiri, HSBC’nin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bankacılık hedefleri kapsamında yaptığı bir teklif anlamına gelmemekte, 
pazarlama faaliyeti ve satış dahil sınır ötesi bankacılık hizmeti sağlama amacıyla sunulmamaktadır.
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