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BİRİNCİ BÖLÜM 



ÇİN HALK CUMHURİYETİ 

HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 

1. ÜLKE KİMLİĞİ 

 

Resmi Adı : Çin Halk Cumhuriyeti 

Yönetim Biçimi : Tek partili üniter Komünist Cumhuriyet 

Başkent:  : Pekin 

Devlet Başkanı   : Xi Jinping 

Nüfusu : 1,339,724,852 (2013) 

Yüzölçümü : 9.596.961 km2 

Resmi Dil : Çince 

Dini Yapı  : Çin Halk Cumhuriyeti nüfusunun %30'u kültürel dinler ve Taoizm'e     

inanmaktadır. Halkın %18'i Budist, %4'ü Hıristiyan, %2'si 

Müslümandır. Çin Halk Cumhuriyeti nüfusunun %4'lük grubu 

Vajrayana ve Theravada'nın da dahil olduğu yerel dinlere 

inanmaktadır. Nüfusun %42'si kendini agnostik veya ateist olarak 

tanımlamaktadır. 

İdari bölümler : 2 eyalet, beş özerk bölge, dört belediye ve iki özel idari bölgeden   

oluşan 33 eyalet düzeyinde yönetimsel bölüm bulunmaktadır. 

Para Birimi : Yuan (CNY) 1TL : 2,89 CNY 

GSYİH (Kişi Başı) :6.807,43 Dolar (2013) 

 

 

 

 



1.2. GENEL BİLGİLER 

1.2.1. Coğrafi 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'nin doğusunda Doğu Çin Denizi ve güneydoğusunda Güney Çin Denizi yer almaktadır. 
Çin anakarasının toplam sahil uzunluğu 18 000 km’den fazladır. 

1.2.2. Siyasi ve İdari Yapı 

ÇHC 1949 yılından bu yana Çin Komünist Partisi tarafından yönetilmektedir. 7 üyeden 
oluşan, Başkanlığını ve Genel Sekreterliğini Xi Jinping’in yaptığı Polit Büro Daimi Komitesi 
ülkedeki en yüksek yönetim organıdır. Xi Jinping aynı zamanda Devlet Başkanlığı görevini 
de yürütmektedir. 

1.2.3. Nüfus ve İşgücü Yapısı 

2015 yılı rakamlarına göre ülke nüfusu 1,37 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. 

1.2.3. Doğal Kaynaklar ve Çevre 

Çin, maden ve mineraller yönünden zengin bir ülkedir. Aralarında demir, demir alaşımlı metal 
cevherleri, fosfat, tungsten, molibden ve titanyumun bulunduğu yaklaşık 17 maden ve mineral 
türünde dünya lideri konumunda bulunmaktadır. Bu arada Çin, uzay teknolojisi ve elektronik 
alanında kullanılan bazı ender bulunan madenlerin de artan orandaki üretici ve ihracatçısıdır. 
Rusya ve Kanada’dan sonra yüzölçümü en geniş ülke olan Çin Halk Cumhuriyeti, sahip 
olduğu hidroelektrik güç potansiyeli ve kömür rezervleri açısından da dünya birincisidir. 
Ancak üretilen kömürün kalitesi düşüktür. Yer yer karşılaşılan enerji darboğazları ülke 
ekonomik gelişmesinin en önemli engellerinden biri olarak görülmektedir. Hali hazırda 
toplam enerji ihtiyacının %70’i kömürden elde edilmektedir. Çin önemli bir ham petrol 
ithalatçısıdır. 



1.3. GENEL EKONOMİK DURUM 

1.3.1. Ekonomik Yapı 

Çin son dönemde yabancı sermayeyi çekme konusunda çok başarılı olmuştur. 1990’ların 
başından itibaren gelişmekte olan ülkelere 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. 

1.3.2. Ekonomi Politikaları 

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.  



 
Anılan bölgeden bahsedilirken “Çin ekonomisinin kalbi, atölyesi”, “ticaret merkezi”, “açık 
pazar”, “iş odaklı mantalite”, “güçlü üretim merkezi”, “ulaşım ve üretim altyapısı güçlü”, 
“makine, otomotiv, elektronik, mobilya, doğaltaş-mermer sektörleri” ifadeleri 
kullanılmaktadır. Özellikle Guangdong eyaleti, üretim, perakende satış, mevduat, patent 
başvurusu sayısı, ödenen vergi miktarı, dış ticaret, cep telefonu sayısı, internet kullanımı 
açısından Çin’de bir numaradır. Bu ifadeler rakamlara da yansımakta, bölgedeki şehirlerin dış 
ticaretleri dünyadaki birçok ülkenin dış ticaretinden fazla olmaktadır. Diğer taraftan, 
Dünyanın ilk 500 şirketinin % 20’sinin ofisleri ve üretim kolları Guangzhou’da 
bulunmaktadır. Guangzhou’nun başkenti olduğu Guangdong eyaletinde 90 bin yabancı 
(fabrika) yatırımı, 3 bin temsilcilik ofisi vardır. Çin’in en büyük iç ticaret ve dağıtım merkezi 
olarak bilinmektedir. Guangzhou ve çevresinde kozmopolit bir yapı bulunmaktadır. Orta 
Doğulu, Afrikalı ve Latin işadamlarının yoğunluğu dikkat çekmektedir. Guangzhou’da Çin’in 
diğer şehirlerine nazaran Ortadoğu ve Afrikalı işadamlarını yoğun olarak görmek ve bu 
işadamlarına yönelik hizmet veren otel ve restoranlara rastlamak mümkündür. Guangzhou ve 
Shenzen’de 9 adet Türk restoranı ve 1 adet Türk pastanesi bulunmaktadır. Guangzhou ve 
çevresi adeta Çin Hükümeti tarafından az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için bir ticaret 
merkezi olarak konumlandırılmıştır. 

2015 yılındaki ekonomik performansa bakıldığında Çin’in GSYH’si 11,2 trilyon dolara 
ulaşmıştır. Enflasyon yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşirken kentsel kayıtlı işsizlik oranı yüzde 
4,1'e inmiştir. Ayrıca, 13,1 milyon yeni istihdamla bu alanda rekor kırılmıştır. Dış ticaret 
hacmi 4 trilyon dolar seviyesini aşmıştır. Böylece Çin, dış ticaret hacmi açısından dünyanın 
en büyük ülkesi olmuştur. 2015 yılında dış ticaret hacmi için yüzde 5,6 oranında artış 
kaydetmiştir. Diğer taraftan, hizmet sektörünün ekonomideki payı yüzde 46,1'e ulaşarak ilk 
kez sanayi sektörünü geride bırakmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

SEKTÖRLER 

2.1. SEKTÖRLER 

2.1.1. Tarım ve Hayvancılık 

Tarım, Çin ekonomisi için önemli bir sektördür. 2012 yılında Tarım sektörünün nominal 
GSYİH’ya olan katkısı %9,3 civarında gerçekleşmiştir. Ülkede toplam istihdamın %37’si 
tarım sektöründe çalışmakta ve çiftçilik, ormancılık, besicilik ve balıkçılık ile geçinmektedir. 
Tarımda kollektif mülkiyetten özel mülkiyete geçilen 1978-2001 döneminde tarım kesiminin 
net geliri 5 kat artmıştır. 2000-2007 döneminde kişi başına net kırsal gelir %51,9 oranında 
artmıştır. Çin'de 2013 yılı itibariyle şehirleşme oranının % 52'ye ulaşması kırsal kesimin gelir 
artışının düşük kalmasına yol açmaktadır. Çin'de tarımsal gelir, özellikle kentlerle 
karşılaştırıldığında çok düşük seviyelerde kalmakta, ayrıca bölgesel farklılıklar da 
göstermektedir. 2013 yılına gelindiğinde kişi başına düşen kentsel gelirin kırsal gelire oranı 
3.33'e yükselmiştir. 1983 yılında bu oran 1.82 olarak ölçülmüştür.  
  

Yüzölçümü 9,561 milyon km² olan Çin’de bu alanın yaklaşık %10’u ekilebilmektedir. 
Buralarda pirinç, buğday, jüt, şeker kamışı ve bazı tropikal ürünler üretilmektedir. Büyük bir 
tarım ülkesi olan Çin, ilk defa 1994 ve 1995 yıllarında önemli miktarlarda hububat -buğday ve 
pirinç- ithal etmek zorunda kalmıştır. Bu konuda yapılan tahminlerde, Çin’in ithal etme 
ihtiyacı göstereceği hububat miktarı kadar, ihraç edilebilecek hububatın dünyada henüz 
üretilmediği ifade edilmektedir. Uzun vadede Çin’de hububatın yanı sıra diğer gıda maddeleri 
arzında da problemler yaşanması beklenmektedir. Diğer taraftan, Çin’in tarımsal üretimin de 
kendi kendine yeterliliği hususunda endişeye gerek olmadığı, normal şartlarda, iyi bir 
planlama ile hububat ithalatının, toplam tüketiminin % 5’ini geçmeyeceği de belirtilmektedir. 

 
Çin’de tarımsal üretim teknikleri gelişmiştir. Özellikle seracılık bütün ülke genelinde oldukça 
yaygın olup, güney bölgelerinde hububat tarımı yılda iki mahsul alacak şekilde 
gerçekleştirilmektedir. Ülkede hayvancılık, özellikle balıkçılık yaygındır. Tarımsal üretim 
tekniklerinde ve tarımda kullanılan makinelerin teknolojik seviyelerinde önemli iyileştirmeler 
sağlanmıştır. 

 
En önemli tarımsal ürünler; hububat, yağlı tohumlar-yer fıstığı, kolza tohumu- pamuk, jüt ve 
kenevir, şeker kamışı, şeker pancarı, tütün (kuru), çay, meyveler, domuz, inek, koyun eti, inek 
sütü, koyunyünü, ipek kozası, küçük ve büyükbaş hayvanlar olarak sayılabilir. 

 

2.1.2. Sanayi 

Son yıllarda toplam sanayi çıktısında çok büyük artışlar gözlenmiştir. 2013 yılında sanayideki 
büyüme %7,8 olmuştur. Bu artış öncelikle köy ve kasaba işletmeleri tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Dolayısı ile yerel tarımsal artık değer düşük teknolojili emek yoğun 
imalat sanayi yatırımları olarak vücut bulmuştur. 1990’lı yıllarda özellikle 1992’den itibaren 
aralarında sayısı hızla artan yabancı sermayeli kuruluşların da katkıda bulunduğu önemli 



ölçüde bir üretim artışı gözlenmektedir.   
  

Çin ekonomisi pek çok sanayi alanında yetkinliğe ulaşmış durumdadır. Modern metalürji, 
madencilik ve enerji ekipmanları, uçak yapımı, otomobil üretimi, büyük makine parçaları, 
döküm, uzay sanayi, büyük enerji devreleri, elektronik, iletişim ekipmanları, ölçüm araçları 
gibi alanlar, son dönemde Çin ekonomisinin faaliyet gösterdiği başlıca alanlar arasında 
sayılmaktadır. Çin, halen madencilik, enerji santrali, metalürji, akaryakıt, kimyasallar, 
otomotiv ve gemi yapımı konularında tamamen kendi teknik imkanlarına dayanmaktadır. 
  

2.1.3. İnşaat  

Ülkenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda Çin’de konut ve altyapı yatırımları ve 
bunlara ilişkin malzeme talebinin uzun bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. 40 milyar 
m2 bina alanına sahip olan Çin’de her yıl 2 milyar m2 yeni bina ekleniyor. Dünya Bankası’na 
göre bina artış hızı dikkate alındığında 2015 yılı itibarıyla tüm dünyadaki bina inşaatlarının 
yarısı Çin’de gerçekleşecektir. 2011-2015 yılları arasında 36 milyon adet yeni konut inşa 
etmeyi hedefleyen Çin, bu sayede şu anda yüzde 7 olan şehirlerdeki ev sahiplerinin oranını 
2015 yılı sonunda yüzde 20’ye çıkarmış olacaktır.   

 
Çin ekonomisindeki hızlı büyüme, kentlerde yaşam düzeyinin iyileşmesi, yüksek kalitede 
enerji hizmetleri ile birlikte ev aletlerine olan talebi de artırmaktadır. Diğer taraftan son 
dönemde Çin, ev aletleri ve ampul gibi enerji tüketen araçların üretiminde de dünya ölçeğinde 
ön sıralara gelmektedir.  

2.1.4.Enerji  

Çin’de enerji talebi son 30 yıldaki ekonomik performansa paralel olarak son 10 yılda 
toplamda % 110 büyüme gerçekleştirmiştir. 2009 yılında Çin ABD’yi geçerek dünyadaki en 
büyük enerji tüketicisi olmuştur. 2011-15 dönemini kapsayan 12. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nda enerjideki yükselen talebe önlem olarak enerji verimliliğini arttırma ve endüstri 
kümelenmeleri gibi uygulamalar hayata geçirilmeye başlanmıştır. Çevre kirliliğinin 
Pekin’deki gibi birçok bölgede yükselmiş olması alternatif enerji kaynaklarına yönelimi 
başlatmıştır. Doğalgaz, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki 
payının arttırılması hedeflenmektedir. Ancak bu dönüşümün oldukça uzun sürede 
gerçekleşeceği aşikârdır. Örneğin, dünyada hali hazırda elektrik üretiminin % 20’si doğalgaz 
kaynaklarından elde edilirken; Çin’in % 10’a ulaşması ancak 2020 yılında 
gerçekleşebilecektir. Bunun yanı sıra, ülkede 2012 yılında 500 milyon ton olan petrol 
tüketiminin 2020 yılında % 45 artışla 726 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Doğalgaz 
tüketimi ise 2012 yılında 120 milyon ton olarak kaydedilmiştir. 2020 yılında ise % 170 
artarak 324 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Tüm bu gelişime rağmen, Çin’de kömürün 
bol ve ucuz bir enerji kaynağı olmasından dolayı kömür uzun yıllar boyunca en çok kullanılan 
enerji kaynağı olmaya devam edecektir. 2012 yılında % 64,3 olan enerjide kömür kullanımı 
oranı, 2020’de ancak % 57,4’e gerileyecektir. Çin hem dünyanın en büyük kömür üreticisi 
hem de tüketicisidir. Kömür üretimi İç Moğolistan ve Shanxi eyaletlerinde yoğunlaşmıştır. 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin ise Çin’deki rezervlerin % 40’ını barındırdığı bilinmektedir. 
Çin yoğun talepten dolayı 2009 ve 2011 yıllarında net kömür ithalatçısı olmak durumunda 
kalmıştır. Ülkenin en önemli kömür tedarikçileri sırasıyla Endonezya, Avustralya ve G. 



Afrika olmuştur. Yakın dönemde, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki rezervlerini 
hayata geçirerek net ithalatçı durumundan kurtulması beklenmektedir.  
  

Son dönemde, "Enerji Kullanımında Verimlilik" temalı çalışmalar sonuç göstermiş olup 
Ulusal Enerji İdaresi tarafından açıklanan rakamlara göre 2013 yılının Şubat ayında elektrik 
tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre % 12,5 oranında azalmıştır.  
  

2.1.5.Bankacılık  

1993 yılından bu yana bankacılık sistemi üzerindeki reform çalışmaları hız kazanmıştır. 
Reform çabalarının odak noktasını, Çin Merkez Bankası’nın sosyalist sistemin monopol 
bankası olma statüsünden kurtarılması oluşturmaktadır. Bu bankanın işlemlerinin daha açık 
hale getirilmesi çalışmaları, diğer kamu bankalarının yeniden yapılanmasını da beraberinde 
getirecektir. Bugün için ülkede hem uzman bankalar, hem de geniş kapsamlı işlemler yürüten 
genel nitelikli bankalar faaliyet göstermektedir. Özel projelerin finansmanı söz konusu 
uzmanlık bankalarınca sağlanmaktadır. Kamu bankaları zarar içindeki kuruluşların 
finansmanı yüzünden zor durumda olduğundan, bunların reform kapsamına alınması yerine 
yabancı sermaye ile birlikte yeni finans kurumlarının oluşturulması öngörülmektedir.  

Günümüzde ticari kredi, devlet kredisi ve tüketici kredisi gibi çeşitli modern bankacılık 
araçları kullanılmaya başlanmış ve böylece ticari faturalar, kredi kartları, tahviller gibi 
kavramlar bankacılık sektöründeki yerlerini almaya başlamıştır. Bankacılık sektörünün 
gelişimi Çin ekonomisinin dışa açılma çabalarının bel kemiği durumuna gelmiştir. 2050 yılına 
kadar Çin’de bankacılık sisteminin yurt içi kredi miktarının 45 trilyon dolara çıkması 
bekleniyor. 

Akbank ile Çin Bankası, Türkiye'de ilk kez bir banka tarafından kurulan "Çin Masası" için 25 
Eylül 2012 tarihinde işbirliği anlaşması imzalamıştır. Türkiye'de faaliyet gösteren, Türk 
şirketleriyle ortaklığı bulunan ve Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan Çinli firmalara hizmet 
vermek üzere kurulan "Çin Masası’nın", Çinli firmaların Türkiye'deki ilk "kontak noktası" 
olması planlanmaktadır. Çin ile iş yapan veya yapmak isteyen firmalara ihtiyaç duyacakları 
dış ticaret, yapılandırılmış finansman, hazine ürünleri, yuan işlemleri ve garanti mektupları 
gibi konularda bankacılık hizmeti sunulması planlanmaktadır. 

2.1.6.Madencilik  

Ülkedeki madenlerin %60’ı devlet tarafından işletilmektedir. Özellikle kömür madenlerinin 
çok kötü koşullarda olduğundan söz edilmektedir. Kömür fiyatlarının çok düşük olması bu 
alandaki yatırımları özendirmekten uzaktır. Çin'in yer altı kaynakları ihtiyacının büyük 
bölümünü Sincan Uygur Özerk Bölgesi(Çin’in toplam petrol rezervlerinin % 30’u, doğalgaz 
rezervlerinin % 34’ü ve kömür kaynaklarının % 40’ı) karşılıyor. Ayrıca berilyum, mika ve 
bakır gibi ürünlerde Çin’deki en büyük rezervlere sahip bölgedir. 

 
Ülkede, Tayvan ve Hong Kong’daki diğer etnik Çin toplulukları kadar olmasa da potansiyel 
altın tüketim talebi oldukça yüksektir. Çin dünyadaki 5. büyük altın üreticisidir. 1994 yılında 
altın madenciliğinde yabancı ortaklığa izin verilmiştir. Kişi başına düşen altın tüketimi 
Hindistan’ın ½’si, Tayvan’ın 1/15’i Hong Kong’un ise 1/30’u seviyesindedir. 



 
Çin son dönemde yüksek teknolojili sanayiler için gerekli ender metallerin üretici ve 
ihracatçısı konumuna gelmiştir. Bunlar vanadyum, titanyum, germanyum, galliyum, 
polikristalin ve silikon’dur. Bu ender madenler çoğunlukla İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nden 
çıkarılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DIŞ TİCARET 

 3.1. DIŞ TİCARET 

3.1.1.Çin’ini İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (Milyar Dolar) 

GTIP Ürün Adı 
2013

(USD)

2014 

(USD) 

2015

(USD)

- Toplam 2.209,0 2.342,3 2.281,9

'8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 174,9 195,3 213,2

'8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 161,7 163,4 137,3

'8542 Elektronik entegre devreler 87,9 61,2 70,1

'9405 
Diğer aydınlatma cihazları, lambalar, ışıklı 
tabela, plaka vb. 

24,7 31,1 35,8

'9013 
Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz 
ve aletler 

38,6 34,7 34,0

'8541 
Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, piezo 
elektrik kristaller 

27,9 30,6 33,6

'9403 Diğer mobilyalar vb. Aksam, parçaları 28,9 28,4 29,2

'8473 
Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için 
diğer makine ve cihazların aksamı 

29,4 31,2 28,9

'8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 25,5 28,4 28,3

'4202 Deri ve kösele vb. Den seyahat eşyası 27,6 27,1 28,3

'8528 
Televizyon alıcıları, video monitörleri ve 
projektörler 

26,7 30,3 28,2

'8504 
Elektrik transformatörleri, statik konvertisörler, 
endüktörler 

28,3 27,7 26,6

'6204 
Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket 
vs. 

18,2 25,5 25,9

'6402 
Ayakkabı; dış tabanı, yüzü kauçuk ve plastik 
diğer 

22,1 26,5 24,6

'9401 Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam-parçaları 23,0 23,6 23,7

'8544 
İzole edilmiş tel, kablo; diğer izole edilmiş 
elektrik iletkenleri; fiber optik k 

19,4 22,2 21,4

'8443 Matbaacılığa mahsus baskı makineleri, yardımcı 25,0 24,0 21,1



 

 

3.1.2.    Çin’ini İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Milyar Dolar) 

 

GTIP Ürün Adı 
2013 

(USD) 
2014 

(USD) 
2015

(USD)
-  Toplam  1.950,00 1.958,00 1.681,70
'8542 Elektronik entegre devreler 232,1 218,5 231,1

'2709 
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen yağlar) 

219,7 228,3 134,3

'2601 Demir cevherleri ve konsantreleri 106,2 93,5 57,9

'8517 Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar 46,9 43,9 48,9

'9013 
Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve 
aletler 

55,4 50 46,3

'8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları 47,5 59,7 44,2

'1201 Soya fasulyesi 38 40,3 34,9

'8541 
Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, piezo 
elektrik kristaller 

29,2 31,4 30,7

'8471 Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri 29,1 28,7 26,1

'8802 Diğer hava taşıtları, uzay araçları 20,9 26 25,7

'2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 24,7 30,2 25

'8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları 24,2 27,4 23,3

'7403 Arıtılmış bakır, işlenmemiş bakır alaşımları 24 25,5 21,1

makineler 

'8901 
Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük 
gemileri, mavnalar 

21,3 17,9 20,4

'6110 Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme) 20,5 21,0 19,7

'6104 
Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, 
pantolon vs. (örme) 

28,3 23,5 19,4



'2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri 19,5 21,6 19,4

'8473 
Yazı, hesap, muhasebe, bilgi işlem, büro için diğer 
makine ve cihazların aksamı 

17,9 19,8 16,7

'2902 Siklik hidrokarbonlar 23,9 21,6 16,4

'3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde) 14,9 16,6 15

'2710 
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen 
yağlar 

32 23,5 14,4

'8536 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devresi 
teçhizatı 

14,3 15,3 14,2

'3004 
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan 
ilaçlar (dozlandırılmış) 

10,8 12,8 13

 

3.1.3. Başlıca Ülkeler İtibariyle İhracatı (Milyar  Dolar) 

SIRA ÜLKE 
2013 

(USD) 

2014

(USD)

2015

(USD)

- TOPLAM 2.209,0 2.342,3 2.281,9

1 ABD 369,1 397,1 410,8

2 Hong Kong 384,5 363,1 334,3

3 Japonya 150,1 149,4 135,9

4 G. Kore 91,2 100,3 101,5

5 Almanya 67,3 72,7 69,2

6 Vietnam 48,6 63,7 66,4

7 İngiltere 50,9 57,1 59,7

8 Hollanda 60,3 64,9 59,6

9 Hindistan 48,4 54,2 58,3

10 Singapur 45,8 48,9 53,1

11 Tayvan 40,6 46,3 45,1

12 Malezya 45,9 46,4 44,2

13 Avustralya 37,6 39,1 40,4

14 Tayland 32,7 34,3 38,3



 

 

 

 

 

3.1.4. Başlıca Ülkeler İtibariyle İthalatı (Milyon Dolar) 

SIRA ÜLKE 
2013 

(USD) 
2014 

(USD) 
2015 

(USD) 

- TOPLAM 1.950,00 1.958,00 1.681,70

1 G. Kore 183,1 190,1 174,6

2 ABD 153,4 159,8 150,5

3 Tayvan 156,4 152 145

4 Çin 157,5 144,6 144,4

5 Japonya 162,2 162,8 143,1

6 Almanya 94,2 105 87,7

7 Avustralya 99 97,7 73,9

8 Malezya 60,2 55,7 53,3

9 Brezilya 54,3 51,7 44,3

10 İsviçre 56,2 40,4 41,2

11 Tayland 38,5 38,3 37,2

12 Rusya Fed. 39,7 41,6 33,2

13 G. Afrika Cum. 48,4 44,6 30,2

14 Suudi Arabistan 53,5 48,5 30,2

15 Singapur 30,1 30,8 27,6

16 Kanada 25,2 25,2 26,3

17 Vietnam 16,9 19,9 25,1

18 Fransa 23,1 26,7 25

19 Endonezya 31,4 24,5 19,8

20 Filipinler 18,2 21 19

 

 

15 B.A.E. 33,4 39,0 37,1

16 Rusya 49,6 53,7 34,8

17 Endonezya 36,9 39,1 34,4

18 Meksika 29,0 32,3 33,8

19 Kanada 29,2 30,0 29,4

20 İtalya 25,8 28,8 27,9



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.  TÜRKİYE İLE TİCARET 

4.1.1. Türkiye - Kenya Dış Ticaret Değerleri (Milyon Dolar) 

Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkiler, ilk kez 1 milyar Amerikan doları ticaret hacminin 
aşıldığı 2000 yılından bu yana düzenli bir gelişme göstermektedir. İkili ticaret 2005 yılında 
7,4 milyar, 2010 yılında ise 19,5 milyar Amerikan dolarına yükselmiştir. 2011 yılında ilk kez 
24 milyar doların üzerine çıkan dış ticaret hacmi, 2012 yılında da aynı seviyeyi koruyarak 
24,12 milyar dolar olmuştur. 2013 yılında ise dış ticaret hacmi 2012 yılında ara verdiği artış 
ivmesine devam ederek 28,29 milyar dolara sıçramıştır. 

İkili ticari ilişkilerdeki memnuniyet verici gelişmeye rağmen, Çin ile ticarette Türkiye'nin 
karşılaştığı açık, yıllar itibariyle artış göstermektedir. İkili ticarette, 2011 yılı itibariyle dış 
ticaret açığı 19,2 milyar Amerikan dolarıdır. 2012 yılında ise dış ticaret açığının 18,5 milyar 
doların altında olduğu gözlemlenmektedir. 2013 yılında gelindiğinde dış ticaret açığının 
artışına devam ederek 21 milyar doları aştığı görülmektedir. 

Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret hacmi 2015 yılında 27 milyar dolar seviyesine ulaşmış 
bu dönemde Çin'e ihracatımız 2,4 milyar dolar, Çin'den ithalatımız ise 24,8 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. 

Yıl 
İhracat 
(USD) 

İthalat 
(USD) 

Denge Hacim 

1996 65 556 -491 622 
1997 44 787 -743 832 
1998 38 846 -808 885 
1999 37 895 -858 931 
2000 96 1.345 -1.249 1.441 
2001 199 926 -726 1.125 
2002 268 1.368 -1.100 1.637 
2003 505 2.610 -2.106 3.115 
2004 392 4.476 -4.084 4.868 
2005 550 6.885 -6.336 7.435 
2006 693 9.669 -8.976 10.362 
2007 1.040 13.234 -12.195 14.274 
2008 1.437 15.658 -14.221 17.095 
2009 1.599 12.677 -11.077 14.276 
2010 2.260 17.180 -14.920 19.440 
2011 2.467 21.692 -19.225 24.159 
2012 2.833 21.295 -18.462 24.128 
2013 3.600,90 24.685,90 21.085,00 28.286,80 



2014 2.862,00 24.918,20 22.056,30 27.780,20 
2015 2.415,10 24.864,30 22.449,30 27.279,30 

 

4.1.2. Türkiye’nin Çin’e İhracatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

Türkiye’nin Çin’e ihracatı yıllar itibariyle artış göstermekle birlikte, gerek Çin’in ithalat 
potansiyeli gerek Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesi dikkate alındığında yeterli 
görülmemektedir. 2002 yılında sadece 268 milyon Amerikan doları olan Türkiye’nin Çin’e 
ihracatı, 2007 yılında 1,04 milyar Amerikan dolarına, 2015 yılında ise 2,4 milyar 
dolar  Amerikan dolarına yükselmiştir. 

İki trilyon Amerikan dolarına yaklaşan ithalat potansiyeline sahip olan ve ve iç tüketime 
dayalı büyüme sürecine geçmeye çalışan Çin’e yönelik Türkiye’nin ihracatının yeterli bir 
seviyeye ulaşamamasının temel nedenleri olarak, bu ülkedeki tüketim eğilimleri ile pazar 
farklılığı, Çin pazarının “kendine özgü” yapısı, bölge içi (Güneydoğu Asya ve Pasifik) 
ticaretin çok güçlü olması, Çin’in önemli küresel ticaret ülkeleri ve blokları tarafından 
çevrelenmesi, Türkiye ile Çin arasında özel ticaret anlaşmalarının bulunmaması ve karşılıklı 
yatırım ilişkilerinin yeterince gelişmemiş olması ve ihracatçılarımızın Çin ve Asya-Pasifik 
bölgesine yönelik sistematik çalışmalar yürütmemesi gösterilebilir. 

Türkiye’nin Çin’e ihracatının yapısı incelediğinde, Çin ekonomisinin ihtiyaç duyduğu 
hammaddeler ve kimyasallar ağırlıklı bir yapının olduğu görülmektedir. Bu kapsamda, 
mermer ve doğal taş, krom cevherleri, bakır cevherleri, kurşun cevherleri, çinko cevherleri, 
kimyasallar Türkiye’nin Çin’e temel ihraç ürünlerini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, oto 
yedek parçaları, çeşitli makineler (gaz türbini, dokuma makinesi vb.) deri, yün, pamuk ve halı 
gibi bazı ürün gruplarının ihracatında da gelişmeler gözlemlenmektedir. 

GTİP ÜRÜNLER 
2013 

(USD) 
2014 

(USD) 
2015 

(USD) 

2515 
Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, 
kireçli taşlar 

977,2 825,0 726,0 

2840 Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar) 224,8 218,5 197,7 

2610 Krom cevherleri ve konsantreleri 422,6 273,1 186,0 

2607 Kurşun cevherleri ve konsantreleri 154,3 97,7 117,3 

2616 Kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri 184,1 134,7 114,7 

2603 Bakır cevherleri ve konsantreleri 405,7 215,8 111,2 

2528 Tabii boratlar ve bunların konsantreleri 109,5 117,4 108,3 

5501 Sentetik filament demetleri 30,9 6,0 35,0 

5101 Yün ve yapağı (kardesiz/taranmamış) 24,8 34,4 28,4 

8403 
Merkezi ısıtma kazanları (84.02 
pozisyonundakiler hariç) 

27,7 37,2 28,2 

5702 
Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli 
maddelerden diğer yer kaplamaları 

44,7 49,5 27,2 



2810 Bor oksitleri, borik asitler 55,3 44,2 26,3 

9018 
Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 
veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar 

13,9 19,6 25,7 

3202 
Debagatte kullanılan sentetik organik ve 
anorganik maddeler ve müstahzarlar 

23,7 23,1 24,8 

0802 
Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) 
(kabuğu çıkarılmış/soyulmuş) 

1,6 2,1 23,1 

7322 
Demir veya çelikten elektriksiz merkezi 
ısıtmaya mahsus radyatör, motorlu hava 
püskürtücüler, bunlar 

26,6 29,8 22,1 

4302 Dabaklanmış, aprelenmiş kürkler 37,8 24,0 19,0 

8411 
Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz 
türbinleri 

1,0 0,5 17,8 

2008 
tarifenin başka yerinde belirtilmeyen 
meyve ve yenilen diğer bitki parçalarının 
konserveleri 

11,2 10,9 17,8 

1905 
ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer 
ekmekçi mamüller, hosti, boş ilaç kapsülü 
mühür güllacı, pirinç 

7,8 12,4 15,3 

 

4.1.3. Türkiye’nin Çin’e İthalatında Başlıca Ürünler (Bin Dolar) 

GTİP ÜRÜNLER 
2013 

(USD) 
2014 

(USD) 
2015 

(USD) 

8517 
Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer 
bilgileri almaya veya vermeye mahsus 
diğer cihazlar 

2.440,80 2.636,40 2.959,00

8471 
Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait 
birimler; manyetik veya optik okuyucular, 
verileri koda dönüşt 

1.819,40 1.802,00 1.394,10

7207 
Demir veya alaşımsız çelikten yarı 
mamuller 

0,2 72,1 510,9

8529 
Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 
pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus 
aksam ve parça 

770,3 561,8 464,7

5402 
Sentetik filament iplikleri (dikiş ipliği 
hariç) (perakende olarak satılacak hale 
getirilmemiş) 

447,1 465 450,8

9405 
Diğer aydınlatma cihazları, ışıklı panolar, 
ışıklı tabelaları ve benzer eşya ve bu 
eşyanın aksam ve 

354 427,2 391,3

8708 
Karayolu taşıtları için aksam, parça ve 
aksesuarlar

283,9 317,9 373,6



 

 

 

 

 

 

 

 

8541 
Diyodlar, transistörler vb yarı iletken 
tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş 
piezo elektrik 

74,2 132,7 362

8504 
Elektrik transformatörleri, statik 
konvertörler (örneğin; redresörler) ve 
endüktörler

287,1 318,1 310

9503 
Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, oyuncak 
bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş 
modeller, bilm 

343,1 351,1 304,5

8414 
Hava veya vakum pompaları, hava veya 
diğer gaz kompresörleri, fanlar, aspiratörü 
olan havalandırmaya 

349,2 278,2 278

7225 
Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde 
mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha 
fazla) 

6 67 275,1

8528 
Monitörler ve projektörler, televizyon alıcı 
cihazları 

249 222,7 247,2

8516 
Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik 
cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el 
kurutucuları, ütüler 

263,6 268,1 237,8

8501 
Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik 
enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç]

231,1 216,3 227

8481 
Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve 
benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler 
(vanalar) ve ben 

238,1 231,3 224

4202 
Deri ve köseleden sandık, bavul, valiz, 
evrak çantası, seyahat eşyası, kılıf vb.

276,2 284,8 218,4

8443 
Baskı yapmaya mahsus makinalar; 
kopyalama ve faks makinaları; bunların 
aksam, parça ve aksesuarları

282,7 283,9 213

3926 Plastikten diğer eşya 193 230,6 211,8

6210 
Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş 
elyaftan hazır giyim eşyası

189 184,9 203,6



BEŞİNCİ BÖLÜM 

KONYA İLE TİCARET 

5.1. KONYA İLE TİCARETİ 

5.1.1.Konya – Çin  2015 Yılı İhracat Kalemleri 

S.N. Ürün Adları  Dolar 

1 
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş 
mensucat 4.445.448

2 Metal cevherleri, cüruf ve kül 1.568.035
3 Kakao ve kakao müstahzarları 710.896

4 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları 672.322

5 Şeker ve şeker mamulleri 390.641
6 Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri 245.201
7 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 219.460

8 
Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve 
bitkisel mumlar 196.564

9 
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde 
edilen müstahzarlar 105.965

10 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 
bunların aksam, parça, aksesuarı 94.167

11 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 74.433
12 Demir veya çelikten eşya 46.963

13 
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta 
kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 38.160

14 Silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı 19.480
15 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 15.919
16 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 3.680
17 Demir ve çelik 2.716

18 
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb 
mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 2.394

19 
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı 
tabelalar vb, prefabrik yapılar 1.948

20 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 1.000
21 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 774

22 
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve 
makina yazısı metinler ve planlar 396

23 
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, 
vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 249

24 
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden 
bunların aksam ve parçaları 169

 

 



5.1.2.Konya – Çin  2015 Yılı İthalat Kalemleri 

S.N. Ürün Adları  Dolar 

1 
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların 
aksam ve parçaları 70.851.798

2 
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses 
kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı 61.131.674

3 
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, 
bunların aksam, parça, aksesuarı 16.041.400

4 Organik kimyasal ürünler 15.244.625

5 
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı 
tabelalar vb, prefabrik yapılar 12.088.094

6 Demir veya çelikten eşya 10.628.655
7 Kauçuk ve kauçuktan eşya 6.380.036
8 Plastikler ve mamulleri 6.347.716

9 
İnorganik kimyasallar, kıymetli metal, radyoaktif element, metal ve izotopların 
organik-anorganik bileşikleri 3.839.836

10 
Optik, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar, tıbbi, cerrahi alet ve cihazlar, 
bunların aksam, parça ve aksesuarı 3.665.077

11 
Muhtelif kimyasal maddeler (biodizel, yangın söndürme maddeleri, 
dezenfektanlar, haşarat öldürücüler, vb.) 2.794.199

12 Adi metallerden çeşitli eşya (kilit, kasa, mobilya tertibatı, vb.) 2.174.190
13 Demir ve çelik 2.092.955
14 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 1.878.689
15 Cam ve cam eşya 1.727.875
16 Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya 1.679.993

17 
Yağlı tohum ve meyvalar, muhtelif tane, tohum ve meyvalar,sanayiide ve tıpta 
kullanılan bitkiler, saman ve kaba yem 1.396.609

18 
Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya 
elverişli maddeler 1.182.890

19 Gübreler 964.894
20 Alüminyum ve alüminyumdan eşya 962.121
21 Başlıklar ve aksamı (şapka, kasket, koruyucu başlıklar vb.) 866.546
22 Seramik mamulleri 860.710

23 
Çeşitli mamul eşya (hijyenik havlu, bebek bezi, kalem, çakmak, fermuar, fırça 
vb.) 617.434

24 
Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş 
mensucat 576.951

25 Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya, bunların aksamı 513.485
26 Şeker ve şeker mamulleri 475.175
27 Metal cevherleri, cüruf ve kül 452.317

28 
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokunabilir mensucat, 
dokunabilir maddelerden teknik eşya 421.476

29 
Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler, boyalar, pigmentler,vb, 
vernikler, vb, macunlar, mürekkepler 406.774

30 
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci 
eşyası, metal paralar 381.755

31 Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya 364.244
32 Ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü 360.440



33 Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya 324.515

34 
Adi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden 
bunların aksam ve parçaları 281.196

35 Örme eşya 270.533

36 
Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan 
saçından eşya 226.508

37 Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday gluteni 151.432
38 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular 136.454

39 
Demiryolu vb hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam-parçaları, 
mekanik trafik sinyalizasyon cihazları 115.110

40 Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 83.235

41 
Diğer adi metaller (tungsten, molibden, tantal, magnezyum, kobalt, bizmut, 
kadmiyum, vb.), sermetler, bunlardan eşya 78.524

42 
Deri-saraciye eşyası, eyer-koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları vb 
mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya 74.803

43 Lak, sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar 61.688

44 
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş 
diğer eşya, paçavralar 60.118

45 Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler 55.792

46 
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, 
bitümenli maddeler, mineral mumlar 48.729

47 
Sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama-yağlama müstahzarları, 
mumlar,bakım müstahzarları, dişçilik müstahzarları 44.324

48 
Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler, tutkallar, 
enzimler 33.932

49 Saatler ve bunların aksam ve parçaları 28.783
50 Eczacılık ürünleri 26.011

51 
Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller, sepetçi ve 
hasırcı eşyası 10.031

52 Bakır ve bakırdan eşya 9.230

53 
Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler, yumrular, kökler ve benzerleri, kesme çiçekler ve 
süs yaprakları 8.447

54 
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri, el ve 
makina yazısı metinler ve planlar 7.229

55 Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları 7.206

56 
Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar 
ve bunların aksamı 6.427

57 Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı 5.087

58 
Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokunabilir mensucat,dantela,duvar 
halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler 2.597

59 Mantar ve mantardan eşya 2.240

60 
Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve 
bunlardan mamul eşya 927

61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 845
62 Pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat 261
63 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 195



 

5.1.3.Türkiye-Çin-Konya Yıllara Göre İthalat / İhracat Rakamları  

 Türkiye- Çin Rakamları 

  2013 2014 2015 

İhracat Dolar 3.600.865.335 2.861.052.429 2.414.790.409 

İthalat Dolar 24.685.885.338 24.918.223.694 24.873.456.845 

 

Konya-Çin  Rakamları 

  2013 2014 2015 
 
İhracat  
Dolar 

8.288.431 7.803.606
 

8.856.980 
 

 
İthalat Dolar 177.027.513 226.669.767

 
231.834.619 

  
 

 


