ÇİN ÜLKE RAPORU
MART 2019
İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ

Genel Bilgiler
Dış Ticaret Bilgileri
Türkiye ile Dış Ticaret
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Dış Ticareti
Çin Ekonomisi
Çin'e İhracatta Dikkat Edilmesi Gerekenler
Resmi Tatil Günleri ve Faydalı adresler

GENEL BİLGİLER
Başkent: Pekin
En büyük şehir: Pekin
Resmi dil: Çince (Mandarin)
Yüz ölçümü: 9.561.000 km²
Nüfus: 1,4 milyar (2018)

EKONOMİK BİLGİLER
Para Birimi: Yuan
Kişi Başı GSYİH: 10.088 $ (2018)
Büyüme Oranı: % 6,6 (2018)
İşsizlik Oranı: % 4,1

COĞRAFİ KONUM
Çin Asya kıtasının doğusunda
yer almaktadır. Doğuda Kore
Demokratik Halk Cumhuriyeti;
güneydoğuda Makao; güneyde
Laos, Birmanya, Vietnam,
Hindistan, Bhutan, Nepal; batıda
Pakistan, Afganistan, Tacikistan,
Kırgızistan, Kazakistan; kuzeyde
Moğolistan Halk Cumhuriyeti ve
Rusya Federasyonu ile
komşudur. Çin’in toplam kara
sınırları uzunluğu 20.000 km’den
fazladır.
Çin'in doğusunda Doğu Çin
Denizi ve güneydoğusunda
Güney Çin Denizi yer almaktadır.

NÜFUS VE İŞGÜCÜ
2018 yılı rakamlarına göre ülke nüfusu 1,4 milyara ulaşmıştır. 21. yy ortalarına kadar nüfusun
artmaya devam edeceği ve 1,6 milyar civarında dengeleneceği beklenmektedir. Uygulanan
politikalar sonucunda nüfus azalarak da olsa artmaya devam etmektedir. Nüfus içerisinde
yaşlıların gençlere oranı giderek artmaktadır. Nüfusun %91,6’sı Han kökenli Çinliler, %16,7’sini
ise aralarında Uygurların da bulunduğu diğer azınlıklar oluşturmaktadır. Ailelerin tek çocuk
sahibi olmaları teşvik edilmektedir. Yüksek nüfus, Çin için en büyük sorunlardan birisini teşkil
etmenin yanı sıra, büyük bir ekonomik güç kaynağı olma niteliğindedir.
Gelecek 10 yıl içinde yaklaşık 70 milyon kişinin iş gücüne katılacağı öngörülmüştür. Bu kitlenin
yarattığı baskının, yüksek büyüme oranlarını önümüzdeki dönemde de zorunlu kılacağı
düşünülmektedir.

ÇİN'İN DÜNYA TİCARETİNDEKİ YERİ
Çin'in
ihracatı: 2,3 trilyon $ (% 7,9 oranında büyüme)
ABD ÜLKE
RAPORU

Çin'in ithalatı: 1,8 trilyon $ (% 16,1 oranında büyüme)
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ÇİN'İN DIŞ TİCARETİNDE ÜLKELER & ÜRÜNLER
Çin'in ürün bazında ihracatında özellikle elektrikli makineler ve bunların
aksamı, makineler ve parçaları ve aksamları ön plana çıkmaktadır.

ÇİN'İN İHRACATINDA BAŞLICA
ÜRÜNLER
Elektrikli makineler ve
cihazlar, makineler ve
aksamları, mobilya,
hazırgiyim ürünleri, plastik
ve aksamı

ÇİN'İN İHRACATINDA İLK 5
ÜLKE

Çin'in ihracatında ilk
sırada ABD yer
alırken, ithalatında ilk
sırada ise G. Kore ön
plana çıkmaktadır.

1. ABD - 430 milyar $
2. Hong Kong - 279 milyar $
3. Japonya - 137 milyar $
4. G. Kore -103 milyar $
5. Vietnam - 72 milyar $
28. Türkiye - 18 milyar $

ÇİN'İN İTHALATINDA BAŞLICA
ÜRÜNLER

ÇİN'İN İTHALATINDA İLK 5
ÜLKE

Elektrikli makine ve
cihazlar, akaryakıt,
mineraller, makine ve
aksamı, değerli taş ve
metaller

1. G.Kore- 178 milyar $
2. Japonya - 166 milyar $
3. Tayvan - 156 milyar $
4. ABD - 154 milyar $
5. Almanya - 97 milyar $
54. Türkiye - 3,8 milyar $

Türkiye'nin Çin ile Dış Ticareti (Milyar $)
300

24,9

24,7

25,4

24,9

23,4

20,7

200
100
0

3,6
2013

2,9
2014

2,4
2015

2,3
2016

2,9
2017

2,9
2018

1,5

0,2

2019 OCAK

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON
ABD ÜLKE RAPORU
ŞUBAT 2017

Dünya hazırgiyim ve konfeksiyon
ithalatında Çin'in yeri
Çin, % 1,57 pay ve 7,2 milyar $
değerinde ithalat ile 456,8 milyar $
değerindeki dünya hazırgiyim ve
konfeksiyon ithalatında 16. sıradadır.

ABD (21.68%)

ALMANYA (9.16%)

İNGİLTERE (5.84%)

JAPONYA (6.54%)

FRANSA (5.48%)

ÇİN (1.57%)

DİĞER (49.73%)

Çin'in hazırgiyim ve konfeksiyon
ithalatında tedarikçiler
Çin'in en büyük hazırgiyim ve konfeksiyon
tedarikçisi 1.092 milyon $ değerinde
ithalat ve % 15,21 pay ile Vietnam'dır.
Türkiye, % 4,4 pay ile 6'ıncı büyük
tedarikçidir.

VİETNAM (15.21%)

İTALYA (13.33%)

BANGLADEŞ (6.99%)

K. KORE (7.86%)

ENDONEZYA (4.51%)

TÜRKİYE (4.35%)

DİĞER (47.76%)

Çin'e Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatımız (Milyon $)
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TEKSTİL ÜRÜNLERİ

Çin'in tekstil ürünleri ithalatında
tedarikçiler
Çin'in en büyük tekstil ürünleri tedarikçisi
2,6 milyar $ değerinde ithalat ve %10,9 pay
ile Vietnam'dır. Türkiye, % 0,7 pay ve 177
milyon $ ile Çin'in 20'inci büyük tekstil
tedarikçisidir.

VİETNAM (10.87%)
JAPONYA (10.59%)

AVUSTRALYA (10.69%)

TAYVAN (9.98%)

TÜRKİYE (0.74%)

ABD (7.39%)

DİĞER (49.74%)

ABD
ÜLKE RAPORU
Çin'e
ihracatımızda
ürünler

Çin'den ithalatımızda ürünler

ŞUBAT 2017

MERMER VE TRAVERTEN (24.90%)

TELEFONLAR (6.06%)

DİĞER DİSODYUM TETRABOR.. (7.78%)

SES, GÖRÜNTÜ MAKİNALARI (2.92%)

KROM CEVHERLERİ VE KONS.. (7.57%)

PORTATİF NÜMERİK OTOMAT.. (2.82%)

TABİİ BORATLAR VE BUNLA.. (4.82%)

HAVA TAŞITI, RADAR, TEL.. (1.75%)

KURŞUN CEVHERLERİ VE KO.. (4.35%)

DİĞER (50.59%)

STATİK KONVERTÖRLER (1.12%)

DİĞER (85.32%)

2017 yılında Çin'e en önemli ihracat kalemlerimizin başında % 24,9 pay ile mermer ve travertenler
gelirken, % 7,78 pay ile disodyum tetraborat tarafından takip edilmekte ve ardından krom cevherleri ve
tabii boratlar, kurşun cevherleri gelmektedir. Yine 2017 yılında Çin'den ülkemize yapılan ithalatta ise
başı % 6,06 pay ile telefonlar çekmekte olup, ardından % 2,92 pay ile ses ve görüntü makinaları
gelmektedir.

Çin'e hazırgiyim ve konfeksiyon
ihracatımızda ürünler

DIŞ GİYİM (37.85%)

ÖRME GİYİM (14.75%)

KADIN GİYİM (14.48%)

HAZIR EŞYALAR (13.27%)

AKSESUAR (6.80%)
SPOR VE YÜZME GİYİM (3.02%)
ÇORAP (1.54%)

Çin'e tekstil ihracatımızda
ürünler

İÇ GİYİM (4.60%)
ERKEK GİYİM (2.48%)

BEBEK GİYİM (1.21%)

Çin'e 2018 yılında % 24 artışla 84,7 milyon $
değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı
gerçekleştirildi. Çin, 2018 yılında 17 milyar $'ı aşan
toplam hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatımızdaki en
büyük 35. pazarımızdır. Çin'in toplam hazırgiyim ve
konfeksiyon ihracatımızdaki payı % 0,5'tür.

ELYAF (58.21%)
DİĞER (7.87%)

DOKUMA KUMAŞ (28.39%)

İPLİK (4.44%)

ÖRME KUMAŞ (1.09%)

Çin'e 2018 yılında % 6,5 artış ile 141 milyon $
değerinde tekstil ve hammaddeleri ihracatı
gerçekleştirildi. Çin, 8,3 milyar $ değerinde
gerçekleşen toplam tekstil ve hammaddeleri
ihracatımızda % 1,7 payla 18. büyük ihracat
pazarımızdır.

ÇİN EKONOMİSİ
Çin son dönemde yabancı sermayeyi çekme konusunda çok başarılı

ABD ÜLKEolmuştur.
RAPORU
1990’ların başından itibaren gelişmekte olan ülkelere

EKONOMİ
POLİTİKALARI

EKONOMİK
PERFORMANS

yapılan yatırımların başında Çin yer almıştır. Çin hükümeti yabancı
yatırımlara ayrıcalıklı muamele yerine ülkenin bu anlamda bir
doyuma ulaştığı düşüncesi ile yerli ve yabancı yatırımlara eşit
muamele anlamına gelen uluslararası kabul görmüş, “Milli Muamele”
ilkesini uygulamaya koymuştur. Bununla birlikte altyapının zayıf
olduğu batı ve iç bölgelerde özellikle uzun vadeli projeler için bazı
özel teşvikler düşünülmektedir.Dış Ticaret Kanunu 1995’te yürürlüğe
girmiştir. Dış Ticaret, yabancı sermayeli kuruluşlar istisna tutulmak
üzere, ticaret planlama mekanizması ilkeleri çerçevesinde Dış
Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Bakanlığı (MOFTEC) tarafından
yürütülmektedir. Dış ticaret, ulusal ve bölgesel düzeyde örgütlenmiş
Dış Ticaret Şirketleri (FTC) yoluyla gerçekleştirilmektedir. İhracata
ilişkin zorunlu planlama kaldırılmakla birlikte bazı ürünler üzerindeki
lisans uygulaması devam etmektedir. Ancak ithalatta “plan” yerli
üretimi korumak ve döviz rezervini kontrol etmek amacı ile önemini
sürdürmektedir.

Merkezi planlamadan ayrıldığı 1978 yılından bu yana Çin yılda
ortalama % 10 oranında büyümektedir. Özellikle ülkenin doğu kıyıları
hissedilir ölçüde bir gelişme göstermektedir. Ancak ekonomik
büyümenin hızı istikrarlı değildir. Tüketim eğilimi artmakta, fiyatlar
yükselmekte, yabancı yatırımlar ve şehirde kişi başına düşen gelir
artmaktadır. Bazı gözlemciler Çin’in resmi olarak açıklanandan çok
daha hızlı büyüdüğünü öne sürmektedir. Reform döneminde
ekonomik büyüme kıyı bölgelerinde çok daha hızlı gerçekleşmiştir.
1980’li yıllar ve 1990’ların başında Guangdong eyaleti genel olarak
İnci Nehri Deltası, en hızlı büyüyen bölge olmuştur. Guangzhou’nun
başkenti olduğu Guangdong Eyaleti ise fakir ve arka planda kalmış
bir tarım bölgesiyken, Shenzen küçük bir balıkçı kasabası olarak
bilinmektedir.
Dönemin ÇHC Devlet Başkanı Deng Xiaoping’in “Açık Kapı
Politikası” reformları ile bu bölgedeki sosyoekonomik koşullar bir
anda değişmiştir. Çin anakarasının ticarete açılması ve Hong
Kong’da maaşların yükselmesiyle, Hong Kong’taki pek çok imalatçı,
ucuz işçilik, düşük arazi kirası ve işletme maliyetlerinden
yararlanmak için Guangzhou ve çevresine akın etmeye başlamıştır.
Böylece emek yoğun sektörlerdeki faaliyetler Çin anakarasında
yapılırken yönetim, tasarım, AR-GE, kalite kontrol ve finans gibi
yüksek katma değerli faaliyetler Hong Kong’da sürdürülmeye devam
etmiştir. “Açık Kapı Politikası”nın etkisiyle 1980’lerde başta Shenzen
olmak üzere Özel Ekonomik Bölgeler gelişmeye başlamıştır.
Ekonomik yükselme, tüm bölgeye yayılmış ve Guangzhou, Shenzen,
Dongguan, Shunde, Nanhai ve Zhongshan gibi yerleşim bölgelerinde
hızlı bir şehirleşme süreci yaşanmıştır. 1992 yılı ile birlikte Deng
Xiaoping’in bu bölgeye olan desteği daha da artmış, Çin’in iç
bölgelerinden milyonlarca göçmen ve mevsimlik işçi daha iyi bir
yaşam standardına sahip olmak için Guangzhou ve çevresine
gelmeye başlamıştır. Lojistik üsleri, havaalanları ve metrolar bu
bölgenin megapolleşmesine olumlu katkıda bulunmuştur.

ÇİN PAZARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Çin’deki iş gelenekleri arasında soyadının önce kullanılması önemlidir. İş toplantıları sırasında
kart alınıp verilmesi doğal bir uygulamadır. Kartın bir yüzünün Çin harfleriyle yazılmasının uygun
olacağı düşünülmektedir. İş toplantıları için, gerek kamu kurumlarında, gerekse büyük
şirketlerde özel salonlar kullanılır. Büroların kullanılması adet değildir. Toplantılar resmi bir
havada geçer ve oturulan yerler protokole göre belirlenir. En üst düzey Çinli katılımcının, en üst
düzey misafiri kendi sağına oturtması yaygın bir uygulamadır. Dakik olmak önemlidir. Toplantı
sırasında her iki taraf kısa bir tanışma ve açış konuşması
2000 yapar. Önemli olan ise, bundan
sonraki kısımda Çinli taraf önce söze başlamışsa, sonuna kadar müdahale etmemek ve kendi
görüşlerini en sonda söz alındığında dile getirmektir.İş toplantıları sırasında, Çinlilerin ev sahibi
olduğu akşam yemeklerinin erken saatte başladığını bilmek gerekir. İş yemekleri çoğu kez
akşam saat 18.00’de başlatılır. Yemek, meyvelerden hemen sonra, aniden saat 20.00 gibi sona
erdirilir.Bu şaşırtıcı gelse de yaygın bir durumdur.Özellikle bir masaya sığılmayacak derecedeki
büyük iş yemeklerinde, hiyerarşi sırasına göre konukları masalarında elde kadehle tek tek
ziyaret etmek önemli bir gelenektir.

Çin’de kullanılan para birimi olarak 1 yuan, 100 fen etmektedir. Piyasada en yüksek 50 ve 100
yuan banknotlar bulunmaktadır. Özel ekonomik alanlar dışında yabancı paranın ülke içinde
dolaşımı yasaktır. Gümrüklerde ülkeye girerken yanınızda olan para ile ülkeyi terkederken sahip
olduğunuz para miktarı birbirine yakın olmalıdır.
Kullanılmayan Çin parasının ülkeyi terk ederken yeniden dövize çevrilmesi ancak 6 ay içinde ve
pasaport, uçak bileti ve döviz bozdurma belgesini göstererek mümkün olmaktadır. Dolayısıyla
başlangıçta Çin parası alırken elde edilen döviz bozdurma belgesinin iyi muhafaza edilmesi
gerekmektedir. Son olarak, yeniden dövize çevirdiğiniz miktar, önceden Çin parasına çevirdiğiniz
miktarın yarısını geçemez. Böylece tüm parayı yeniden dövize dönüştürmek mümkün olmaz.
Seyahat çekleri ve kredi kartları kullanımı ancak belli merkezlerde mümkündür.Alışveriş için
kullanılabilecek mağazalar üç tiptir. Devlet mülkiyetli veya Çin-yabancı ortaklığı olan mağazalar
daha ucuz olabilir, ancak pazarlık olanağı yoktur. Üçüncü tip mağazalar özel şahıslara aittir.
Buralarda alışveriş pazarlıkladır. Ancak değerli bir mal alınacaksa bu tip mağazalar tavsiye
edilmez.

RESMİ TATİL GÜNLERİ
Çin'de normal çalışma günleri Pazartesi-Cuma arasıdır.
Mesai saatleri 08.00 - 17:00 arasındadır.

Yeni Yıl : 1 Ocak
Bahar Festivali : 1-2-3 Ocak (Ay takvimine göre)
Dünya Kadınlar Günü: 8 Mart
İşçi Bayramı: 1 Mayıs
Gençlik Günü : 4 Mayıs
Çocuklar Günü: 1 Haziran
Çin Komunist Partisinin Kuruluşu : 1 Temmuz
Silahlı Kuvvetler Günü: 1 Ağustos
Ulusal Gün: 1-2 Ekim

YARARLI ADRESLER
T.C. Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği
Tel. : +86 10 646 49 538
Faks: +86 10 646 42 268
E-posta: pekin@ticaret.gov.tr

Türkiye Cumhuriyeti Şangay Ticaret Ateşeliği
Tel.: +86 21 643 78 302
Faks: +86 21 643 30 221
E-posta: sanghay@ticaret.gov.tr

T.C. Ticaret Bakanlığı İstatistik Bilgi Sistemi
T.C Ticaret Bakanlığı Web Portalı
Trademap www.trademap.org/
Market Access Database http://madb.europa.eu/

KAYNAKÇA

İSTANBUL HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (İHKİB)
www.ihkib.org.tr
HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ARGE ŞUBESİ
konfeksiyonarge@itkib.org.tr
Takip ediniz:@ihkibirlik

Çobançeşme Mevkii, Sanayi Cad. Dış Ticaret
Kompleksi B Blok P.K.34196 Yenibosna /
İSTANBUL 0212 454 02 00 0212 454 03 25

