
Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki  stratejik konumu ile yüzyıllardır 
küresel ticaret ve yatırımın cazip merkezlerinden biri oldu. Bugün 
ise Türkiye Çin'in Kuşak ve Yol girişiminin tam kalbinde yer alarak 
küresel fırsatlardan faydalanırken, Çinli şirketlerin buradaki 
yatırımları ve iki ülke arasındaki karşılıklı yakın işbirliği de artıyor.yeniden zirvede

Türkiye

2016 itibarıyla 
Türkiye'deki toplam 
yabancı yatırım1

12,3 
milyar dolar

Avrupa'dan Türkiye'ye 
yapılan yatırımlar – 
ABD’nin Türkiye’ye 
yaptığı yatırımın iki 
katından fazla6

4,4 
milyar dolar

Türkiye'nin lider yakıt 
tedarikçisi Petrol 
Ofisi'nin 2017'de 
Vitol'e satış fiyatı3

1,45 
milyar dolar

2016 itibarıyla Türkiye'deki Çin yatırımı8
2 milyar dolar

Türkiye'nin 2016'da Çin'den yaptığı 
toplam ithalat9

25 milyar dolar

Türkiye'nin dünyanın 
bir numaralı tedarikçisi 
olarak un ihraç ettiği 
ülke sayısı2

160

Türkiye ile İngiltere 
arasındaki toplam 
mal ve hizmet 
ticareti4

14,4 
milyar sterlin

Türk şirketlerinin 2023 
yılına kadar yapacakları 

tahmini yurt dışı 
yatırım miktarı5

64 
milyar dolar

Türkiye'nin (aynı 
zamanda açık ara en 

büyük ithalat kaynağı 
da olan) AB'ye yaptığı 

ihracatın oranı7

%44,5

Türkiye'de Çin'in 
yatırımlarıyla hayata 
geçirilen yüksek hızlı tren 
projesi sayesinde ulaşım 
ağıyla birbirine bağlanan 
nüfusun oranı12

%33

2017’de açılan 838 km'lik Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu hattı üzerinden Çin-Avrupa 
arasındaki sevkiyat süresi (deniz yoluyla 
taşıma süresinin yarısı)13

15 gün

Çin'in öncü 
uluslararası 
bankasıyız

#1 
Faaliyet 
gösterdiğimiz 
ülke sayısı

67 
Küresel ağımızın 
kapsadığı uluslararası 
ticaret ve sermaye akışı

%90 

Türkiye'deki Yabancı Yatırım 

Türkiye ve Asya

Türkiye ve Avrupa

Kuşak ve Yol etkisi

HSBC'nin 
küresel ağı ve 
uzmanlığı14

2017 yılının ilk 10 ayında 
Türkiye ve Asya-Pasifik 
bölgesi arasındaki 
ticaret hacmi10

53,3 milyar dolar

Çin'in İstanbul'da stratejik konumuyla öne çıkan 
Kumport terminaline yaptığı ve Türkiye'de 
bugüne kadar tek seferde yapılmış en büyük 
yabancı yatırım 11

1 milyar dolar
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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.


