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                                                                                GENEL GÖRÜNÜM 

Nominal olarak dünyanın en büyük ikinci, satınalma gücü paritesi ile ise dünyanın en büyük ekonomisi 

konumunda olan Çin, hızla büyüyen bir iş ve tüketici pazarına sahiptir. 1978 yılında yaptığı ekonomik 

reformlar sayesinde günümüze kadar yılda ortalama %10’luk hızlı bir ekonomik büyüme sergileyerek 

dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumuna ulaşmıştır. Son yıllarda Başkan Xi Jingping’in 

uygulamaya koyduğu 13. Beş Yıllık Planı’nın ekonomik büyüme modelindeki çevresel sürdürülebilirlik, 

düşük karbon emisyonu ve enerji tüketimi, yüksek endüstriyel verimlilik ve iç talep odaklı değişime 

yönelmesi ile yavaşlayan büyüme hızına rağmen, halen dünyanın en hızlı gelişen tüketici pazarına 

sahiptir ve yabancı yatırımı ülkeye çekmedeki başarısını sürdürmektedir. 

Doğal kaynaklar bakımından zengin bir ülke olan Çin, sahibi olduğu 17 farklı maden ve mineral türünde, 

hidroelektrik güç potansiyelinde ve kömür rezervlerinde dünya lideri konumundadır. Uzay teknolojisi 

ve elektronik alanda kullanılan bazı nadir madenlerin de artan oranda üreticisidir. 

Çin 1,39 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesidir ve yüksek bir işgücü potansiyeline sahiptir. 

Kalabalık nüfusunun istihdam oranı 2019 yılında %65 olan Çin, dünyadaki birçok ülkeye kaliteli işgücü 

göçü vermektedir. Nüfus artış hızını kontrol altına almak için 2016 yılına kadar uyguladığı tek çocuk 

politikası sonucunda nüfus içerisinde yaşlıların gençlere oranı artmış, ve bu artış halen sürmektedir. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, 2019 yılındaki kişi başına düşen milli geliri 9 bin 6 yüz 

dolar olan Çin, gelişmiş ülkelerin bir hayli gerisindedir. 2019 yılında yıllık reel olarak %6,1 büyüyen Çin 

ekonomisinin, 2020 yılında COVID-19 etkisiyle ancak %1,2 büyüyeceği öngörülmektedir. 

Comtrade verilerilerine göre, Türkiye’nin Rusya ve Almanya'dan sonra en fazla ithalat yaptığı ülke 

konumunda olan Çin’den 2019 yılında toplam 19 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. Diğer taraftan, Çin’e 
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2019 yılında 2,7 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır.  Karşılıklı ticaretimizin 22 milyar dolara yaklaştığı 

Çin ile ticari ortaklığımızın gelecek yıllarda da karşılıklı büyüyerek devam edeceği öngörülmektedir. 

 

TİCARİ CAZİBE FAKTÖRLERİ 

 

İş yapma kolaylığındaki durumu 4 / 5 

Lojistik performansı 3/ 5 

Mal ve hizmet ithalatı büyüme (yıllık) - 

Vizesiz Geçiş YOK 

Mal ithalatı 2019 2.05 Trilyon $ 

Bir iş kurmak için gereken süre 8.5 gün 

Enflasyon (yıllık)                                              2.9% 

Gayri safi yurtiçi hasıla 14.27 Trilyon $ 

GSYİH büyüme (yıllık) 5.95% 

Kişi başına düşen brüt milli gelir, PPP (cari uluslararası dolar) 16.76 Bin $ 

Mal ve hizmet ithalatı(%GSYİH) 17.34% 

Mal ihracatı 2019 2.59 Trilyon $ 

Mal ve hizmet ihracatı büyüme (yıllık) - 

Hava taşımacılığı navlun (milyon ton- km ) 25.39 Bin 

Konteynır liman trafiği (TEU:20 fit eşdeğer birim) 242.03 Milyon 

Tarımsal Katma Değer (% GSYİH) 7.14% 

Endüstriyel Katma Değer (% GSYİH)                                            38.59% 

Hizmet Katma Değer (% GSYİH) 54.27 % 

Mal ve Hizmet İhracatı (%GSYİH) 18.5 % 

Toplam Nüfus  1.39 Milyar 

Doğrudan Yabancı Yatırım, net girişler (% GSYİH) 1.09% 

Mal ticareti (% GSYİH) 32.06 % 

Resmi döviz kuru (1 USD karşılığı yerel para birimi) - 

Sevkiyat noktasından yükleme limanına ortalama teslim süresi 2.0 gün 

Teslim limanından alıcıya teslim süresi 6.0 gün 
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DIŞ TİCARET DESENİ 

ÜLKENİN İTHALATI 

 

ÜLKENİN İHRACATI 
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                                                                       SEKTÖRLER FIRSATLAR 

2019 yılındaki 2,5 trilyon dolarlık ihracatı ile dünya lideri olan Çin, en fazla ihracat yaptığı elektrikli 
cihazlar sektöründe dünya ihracatının %27’sini, en fazla ihracat yaptığı ikinci sektör olan makine ve 
mekanik cihazlar sektöründe ise %17’sini elinde tutmaktadır. Bu sektörler içinde özellikle yayın 
ekipmanı, bilgisayar, telefon ve ofislerde kullanılan makinelere yönelen Çin, dünya ülkeleri için uygun 
üretim fiyatları ile teknolojik ekipman sağlayıcısı konumuna erişmiştir. Türkiye de 2019 yılındaki Çin 
ithalatının yarısını bu iki sektörden yapmaktadır. 

Türkiye’den yapılan ihracata bakıldığında ise, ITC verilerilerine göre en çok ihracat yapılan sektör tuz, 
kükürt, taş ve kireç gibi inşaat malzemeleri iken ikinci sektör Çin’in dünya ihracatının %60’ını sağladığı 
maden cevheri sektörüdür. Çin, bu iki sektörde dünyada en fazla ihracat yaptığımız ülke konumunda 
olmakla birlikte, her yıl düzenli olarak benzer miktarda alış yaptığı için sektörlerdeki ihracatta önemli 
bir büyüme yaşanmamaktadır. Son 5 yılda yıllık ortalama %100’ün üzerinde büyüyen kağıt ve mukavva, 
nikel, deniz ürünleri ve değerli taşlar ihracatlarımız, Çin’e olan toplam ihracatımızı artırmak için 
potansiyel taşımaktadır. Özellikle değerli taşlar sektörü, Çin’de 2019 yılında 33 milyar dolara ulaşan ve 
hızla büyüyen lüks ürünlerin tüketimi ile yüksek potansiyel taşıyan bir sektördür. 

Lüks ürünlerin yanında, gelişen ekonomi ile birlikte ülke içinde orta ve yüksek gelirli zümreye mensup 
insan sayısının da artmasıyla Çin tüketicileri odağını yüksek kaliteli ürünlere yöneltmiştir. Bunun 
yanında, global olarak artan sağlık bilinci ile Çinli tüketiciler besin içeriği yüksek ürün tüketimini 
artırmıştır. Kaliteli bir sebze, meyve ve kuruyemiş üreticisi olduğu bilinen Türkiye’nin bu alanda Çin’e 
yaptığı ihracat son 5 yılda yıllık ortalama %46 büyümüştür. Bu nedenlerle, Çin ihracatımızda ilk 10’da 
yer alan meyve, sebze ve kuruyemiş sektörü Çin ihracatımızı artırmaya yönelik potansiyel taşıyan bir 
diğer sektördür. 

Son yıllarda gerçekleşen politik gelişmeler ve yeni gümrük yasaları uygulamaları ile en büyük ticaret 
partneri Amerika ile ticaretinin azalması beklenen Çin’in ithalatını başka ülkelere yöneltmesi ihtimal 
dahilindedir. Türkiye’nin, Çin’e olası bir ihracat fırsatında avantaj sağlayabileceği sektörleri ve 
potansiyel iş birliklerini takipte olması yararına olacaktır. Buna ek olarak, ABD ve Çin arasındaki ticaret 
savaşlarının küresel düzeyde birçok sektör üzerinde negatif etkileri olabilir. Ticaret savaşları 
neticesinde uygulanan gümrük vergilerindeki artışın etkisi ya üçüncül ülkeler tarafından bir kısım 
karşılanabilir, ya ticaretin bir kısmı kaybedilir, ya da üretim içselleştirilebilir. Hâlihazırda bu mevcut 
senaryolar üzerinde bir kesinlik bulunmamaktadır. Bu nedenle de ticaret savaşlarının ekonomiye 
etkisinin COVID-19 pandemisi kadar büyük olabileceği yönünde tahminler bulunmaktadır. 
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TÜRKİYE’NİN ÇİN’E İHRACAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER 

 

 

 

 

Önemli bulgular 

Türkiye'den Çin'e en büyük ihracat potansiyeline sahip ürünler, Motorlu kara taşıtları ve aksamları, 

Makine, elektrik, Plastik ve kauçuktur. Motorlu taşıtlar ve parçaları, değer bazında potansiyel ve fiili 

ihracat arasındaki en büyük mutlak farkı göstererek, 940.2 milyon $ değerinde ek ihracat 

gerçekleştirmeye yer bırakıyor. 
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ÜLKENİN İTHALAT POTANSİYELİNE GÖRE SEKTÖRLER                     
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 290243 p; ksilen 

2 290121 Etilen (asiklik hidrokarbonlar, doymamış) 

3 300610 Steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemesi, hemostatlar 

4 284019 Diğer disodyum tetraborat 

5 320290 Debagatte kullanılan anorganik maddeler müstahzarlar 

6 290241 o; ksilen 

7 293354 Malonil üre (barbutirik asit) diğer türevleri vb. tuzları 

8 370253 Renkli fotoğraf için filmler (uzunluk=<30m, 16mm<en<35mm slaytlar için) 

9 291020 Propilen oksit (metiloksiran) 

10 291030 Epiklorhidrin (1; klor; 2, 3; epoksipropan) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 030812 Deniz Hıyarı (Stichopus japonicus, Holothuroidea); dondurulmuş 

2 140420 Pamuk linteri 

3 030614 Yengeçler (dondurulmuş) 

4 030531 
Tilapya, yayın, sazan, yılan, nil levreği ve yılanbaş balıkları filetoları; 
kurutulmuş,tuzlanmış veya salamura edilmiş 

5 030251 Morina balıkarı; taze veya soğutulmuş 

6 020441 Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (dondurulmuş) 

7 020422 Koyun eti; kemikli (taze/soğutulmuş) 

8 020450 Keçi eti 

9 020421 Koyun eti; karkas ve yarı karkasları (taze/soğutulmuş) 

10 030344 Bigeye orkinosu (dondurulmuş) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 
 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 750120 Nikel oksit sinterleri ve nikel ara ürünleri 

2 740313 Rafine bakır; kütükler 

3 750610 Alaşımsız nikelden sac, levha, şerit ve yaprak 

4 740311 Rafine bakır-katotlar ve katot parçaları 

5 810199 Tungstenden diğer eşya 

6 911180 Cep/kol saatlerinin diğer zarfları 

7 740319 Rafine bakır; diğerleri 

8 911410 Yaylar (zemberekler dahil) 

9 810790 Kadmiyumdan diğer eşya 

10 911440 Platin ve köprüler 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 844512 Dokumalık elyafın hazırlanması için tarama makineleri (penyöz) 

2 911090 Diğer saatlere ait makine taslakları, makine setleri, yarım set 

3 911012 Cep/kol saati makineleri; tamamlanmamış makineler 

4 911019 Cep/kol saatleri makine taslakları 

5 950621 Rüzgar sörfleri 

6 950730 Olta makaraları 

7 950710 Olta değnekleri 

8 950670 Buz patenleri (tekerlekli paten, patenli ayakkabı dahil) 

9 845941 Nümerik kontrollü diğer rayba tezgahları 

10 842131 İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 510121 Yün; kırkma (yıkanmış) 

2 510220 Kaba hayvan kılları (kardesiz/taranmamış) 

3 500300 İpek döküntüleri (bozuk koza, ditme ve iplik döküntüleri) 

4 550140 Sentetik filament demetleri; polipropilenden olanlar 

5 500100 İpek; makara için uygun ipek-solucan kozaları 

6 551442 Mensucat; 3lü/4lü dimi, baskılı, devamsız poliester170gr 

7 550330 Sentetik devamsız lifler; akrilik/modakrilikten 

8 551430 Mensucat; farklı renkli ipliklerden sentetik lif170gr 

9 530810 Hindistan cevizi ipliği (koko) 

10 510129 Diğer yünler (yıkanmış) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 901839 Kanüller, idrar sondaları, kateterler ve benzeri diğer aletler 

2 853339 Tel sarımlı değişken rezistanslar güç kapasitesi>20 w. 

3 851712 Hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için telefonlar 

4 901890 Tababetle ilgili diğer alet ve cihazlar 

5 901832 Metalden boru şeklinde iğneler, ameliyat dikiş iğneleri 

6 850640 Gümüş oksitli elektrik pilleri, bataryalar 

7 854079 Diğer mikro dalga tüpleri 

8 854040 
Tek renkli veri/grafik gösterge tüpleri;  fosfor ekran noktaları < 0,4 mm renkli 
veri/grafik gösterge tüpleri 

9 854011 Tv alıcısının katot ışınlı renkli resim tüpleri 

10 903141 Yarı iletken disk kontrolüne mahsus cihazlar 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 
 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 200410 Patates (sirke/asetik asitten başka usulde hazır. konserve) (dondurulmuş) 

2 151519 Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; diğer 

3 151511 Keten tohumu yağı ve fraksiyonları; ham 

4 151419 Rep, kolza, hardal yağı; diğer (düşük erusik asitli) 

5 230660 Palm cevizi/palm bademi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı atıklar 

6 230500 Yer fıstığı yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı artıklar 

7 220820 Üzüm şarabı-alkol derecesi % 80'den az, tağyir edilmemiş 

8 230649 Rep/kolza tohumu yağı üretiminden arta kalan diğer küspe ve katı atıklar 

9 160210 Hazırlanmış/konserve edilmiş et, sakatat/kan; homojenize 

10 150120 Domuz yağı (Eritilmiş domuz yağı (lard) hariç) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 480511 Yarı kimyasal odun selülozu fluting kağıdı 

2 440391 Meşe; yuvarlak/kare şeklinde kabaca yontulmuş 

3 470500 Yarı kimyasal odun hamuru 

4 440831 
Koyu&açık kırmızı meranti, meranti bakau kaplamalık, kontrplak için yaprak; 
kalın >6mm. 

5 440395 Huş Ağacı (Betula spp.); herhangi bir enine kesiti 15 cm veya daha fazla olanlar 

6 440112 
Yakmaya mahsus geniş yapraklı ağaçlar; kütük, odun, çalı-çırpı demetleri 
halinde veya benzeri şekillerde 

7 480610 Bitkisel parşömen 

8 470630 Bambudan diğer lifli selülozik maddelerin hamurları 

9 440210 Odun kömürü; bambudan olanlar 

10 440323 
Göknar (Abies spp.) ve Ladin (Picea spp.); işlem görmemiş, herhangi bir enine 
kesiti >=15 cm 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 390120 Özgül kütlesi >=0, 94 olan polietilen 

2 390140 Etilen-alfa-olefin kopolimerleri; özgül kütlesi 0,94?ten az olanlar (ilk şekilde) 

3 390110 Özgül kütlesi < 0,94 olan polietilen 

4 390330 Akrilonitril-butadien-stiren (abs) kopolimerleri (ilk şekilde) 

5 390319 Polisitiran; genleşemeyenleri (ilk şekilde) 

6 390320 Stiren; akrilonitril (san) kopolimerleri (ilk şekilde) 

7 390450 Viniliden klorür polimerleri (ilk şekilde) 

8 390230 Propilen kopolimerleri (ilk şekilde) 

9 390740 Polikarbonatlar (ilk şekilde) 

10 400599 Diğer karıştırılmış kauçuk (vulkanize edilmemiş) 

 
 

 



                    

Sayfa 18 | 36 

       

 
 
 

Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 620729 Erkek/erkek çocuk için gece gömlek ve pijama; dokunabilir diğer maddeden 

2 611510 Dereceli olarak baskı yapan çoraplar (varis çorapları gibi); örme veya kroşe 

3 610442 Kadın/kız çocuk için elbise; pamuktan (örme veya kroşe) 

4 620520 Erkek/erkek çocuk için gömlek; pamuktan 

5 611120 Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı; pamuktan (örme veya kroşe) 

6 611596 Diğer çoraplar; sentetik liflerden (örme veya kroşe) 

7 611595 Diğer çoraplar; pamuktan (örme veya kroşe) 

8 610719 
Erkek/ erkek çocuk için külotlar ve slipler; dokumaya elverişli diğer 
maddelerden (örme veya kroşe) 

9 610729 
Erkek/ erkek çocuk için gece gömlekleri ve pijamalar; dokumaya elverişli diğer 
maddelerden (örme veya kroşe) 

10 620342 Erkek/erkek çocuk için kısa pantolon, şort vs. pamuktan 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 251512 Mermer ve traverten (blok, kalın dilimler şeklinde kesilmiş) 

2 261000 Krom cevherleri ve konsantreleri 

3 261690 Diğer kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri 

4 260700 Kurşun cevherleri ve konsantreleri 

5 252800 Tabii boratlar ve bunların konsantreleri, tabii borik asit (H3BO3 <= %85) 

6 251511 Mermer ve traverten (ham/kabaca yontulmuş) 

7 260112 Demir cevherleri ve konsantreleri (ağlomere edilmiş) 

8 260400 Nikel cevherleri ve konsantreleri 

9 260200 Manganez cevherleri ve konsantreleri 

10 251310 Sünger taşı, zımpara taşı (tabii korindon ve diğer tabii aşındırıcılar) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 700232 Boru (ısıya dayanıklı diğer camdan) 

2 681299 Amyant ve amyant karışımlarından diğer eşya 

3 681140 Amyantlı çimentodan eşya 

4 681280 Krosidolitten olanlar 

5 681181 Selülozlu çimentodan ve benzerlerinden oluklu levhalar 

6 681320 Amyant içeren fren balataları ve yastıkları 

7 681389 Amyant içermeyen diğer mineraller ve selüloz olan sürtme eşyası 

8 690600 Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları 

9 700220 Cam çubuklar 

10 681011 İnşaat için bloklar, levhalar (çimento, suni taş, cüruf vb) 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 410150 Deriler ve deriler; ham, bütün, sığır veya at hayvanlarının 16 kg'ı aşan derileri 

2 410622 Keçi ve oğlakların dabaklanmış kuru derileri 

3 410712 
Sığır (buffalo dahil) ve atların dabaklanmış ve hazırlanmış bütün haldeki yarma 
post ve derileri 

4 410441 
Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış, kuru, sırçalı, 
parçalanmamış, yarma post ve derileri 

5 420600 Bağırsak, kursak, mesane ve veterden mamul eşya 

6 640312 Ayakkabı; kayak, kuzey disiplini kayak (yüzü deriden) 

7 430219 Diğer dabaklanmış, aprelenmiş (bütün halinde) kürkler 

8 411200 Koyun ve kuzuların diğer deri ve köseleleri 

9 410691 Diğer hayvanların dabaklanmış, yaş derileri 

10 410411 
Sığır (buffalo dahil) ve at cinsi hayvanların dabaklanmış, yaş, sırçalı, 
parçalanmamış, yarma post derileri 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 860630 Kendinden boşaltma tertibatlı vagonlar 

2 870191 Traktörler (8709 pozisyonuna giren traktörler hariç); motor gücü <= 18 kW 

3 860390 Diğer demiryolu ve tramvay vagonları 

4 870830 Kara traşıtları için fren ve servo-frenler vb. aksam, parçaları 

5 860500 Kendinden hareketli olmayan demiryolu/tramvay yolcu vagonları 

6 870899 Kara taşıtları için diğer aksam, parçaları 

7 870829 Kara taşıtlarının diğer aksam-parçaları 

8 871150 Motosiklet; içten yanmalı pistonlu mot. (silindir hacmi>800 cm3) 

9 870821 Kara taşıtları için emniyet kemerleri 

10 870600 Kara taşıtları için motorlu şasiler 

 
 



                    

Sayfa 23 | 36 

 
 

 
 
 
Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 840310 Merkezi ısıtma kazanları 

2 840390 Merkezi ısıtma kazanlarının aksam-parçaları 

3 401693 Vulkanize kauçuktan conta, rondela ve diğer eşya 

4 732219 Demir/çelikten radyatör, aksam ve parçaları 

5 848180 Diğer muslukçu eşyası 

6 903210 Termostatlar 

7 841583 Soğutma tertibatı bulunmayan diğer klima cihazları 

8 841899 Soğutucu/dondurucu-ısı pompalarına ait aksam-parçalar 

9 848120 Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları 

10 841360 Diğer döner deplasmanlı pompalar 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 710900 Altın kaplamalı gümüş ve adi metal (işlenmemiş/yarı işlenmiş) 

2 710229 Diğer elmaslar (sanayide kullanılan) 

3 711039 Rodyum (diğer) 

4 711049 İridyum, osmiyum ve rutenyum (diğer) 

5 710410 Piezo - elektrik kuvarsları 

6 710420 Diğer sentetik vb kıymetli taşlar (işlenmemiş/basit kesilmiş/kabaca yontulmuş) 

7 711031 Rodyum (işlenmemiş/pudra halinde olanlar) 

8 710121 Kültür incileri (işlenmemiş olanlar) 

9 711711 Adi metallerden kol düğmeleri vb. düğmeler 

10 710110 Tabii inciler 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 940190 Oturmaya mahsus mobilyaların aksam, parçaları 

2 940153 Hint kamışından oturmaya mahsus mobilyalar 

3 660390 Şemsiye, güneş şemsiyesi ve bastonların aksam, süs ve teferruatı 

4 940390 Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar 

5 940530 Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar 

6 660320 Şemsiyelerin bir araya getirilmiş tel mesnetleri 

7 940540 Diğer elektrik lambaları, aydınlatma cihazları 

8 940490 Şilte, yorgan, yastık, puf, diz-ayak örtüleri, minderler vb. 

9 940360 Diğer ahşap mobilyalar 

10 940421 Gözenekli kauçuk/plastikten yataklar 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 570220 Yer kaplamsı; koko lifinden (tufte veya floke edilmemiş) 

2 570242 
Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni dokumaya elverişli maddelerden, 
hav yapısında, hazır eşya halinde olan 

3 570291 Yer kaplaması (yün/ince kıldan, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) 

4 570250 Yer kaplaması (hav yapısında olmayan)(hazır eşya halinde olmayanlar) 

5 570232 
Halılar ve diğer yer kaplamaları; sent. / suni dokumaya elverişli maddelerden, 
hav yapısında, hazır eşya halinde olmayan 

6 570231 Yün/ince kıldan yer kaplamaları (tufte veya floke edilmemiş) 

7 570320 Naylon/diğer poliamidlerden tufte halı (yer kaplamaları) 

8 570292 Yer kaplaması (sentetik/suni maddeden, havsız, hazır eşya, tuftesiz/flokesiz) 

9 570241 Yün/ince kıldan kadife şeklinde dokumalar (hazır eşya halinde) 

10 570210 Kilim, sumak, karaman ve elde dokunmuş benzeri yer döşemeleri 
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Sektör içinde potansiyeli yüksek ürünler 

S.NO GTİP AÇIKLAMA 

1 840721 Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı 

2 841121 Turbopropeller (gücü=<1100kw) 

3 930700 Kılıç, pala, süngü, mızrak vb. silahlar vb. aksam, parçaları 

4 901310 Silahlar için teleskopik dürbün, periskop, teleskop vb. aksamı 

5 940110 Hava taşıtlarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalar 

6 930621 Av tüfeği için fişekler 

7 930390 Diğer ateşli silahlar 

8 880400 Paraşütler (sevkedilebilir paraşütler ve paragliderler dahil) ve roto 

9 930629 Havalı silah kurşunları 

10 841182 Diğer taşıtlar için diğer gaz türbinleri (gücü >5000kw) 
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 STRATAJİK PAZARA GİRİŞ KRİTERLERİ 

Türkiye ile Çin arasında serbest ticaret anlaşması bulunmasa da yürürlükte olan “Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması” ve “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” anlaşmaları ticari ilişkileri 
korumaktadır. 

Çin’de genel KDV oranı %17’dir. Bazı ürünler* için %13 olan KDV, bilimsel araştırma, engellilerin 
kullanımı, hamileliği önleme ve yardım amaçlı ürünler için muaf tutulmaktadır. 

İnsan sağlığına zararlı ürünler, alkol, tütün ürünleri, lüks ürünler, arabalar ve motorsikletler, 
kozmetikler, patlayıcı ürünler ayrıca Tüketim Vergisi’ne tabidir. 

Çin’de uygulanan tarifeler Harmonize Sistem-HS koduna dayanmaktadır. Biri MFN (Most Favored 
Nation, en çok kayrılan ülke) diğeri de genel olmak üzere iki farklı tarife uygulanmaktadır. MFN 
tarifesi, içinde Türkiye’nin de bulunduğu Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelere veya karşılıklı ikili 
anlaşması olan ülkelere, genel tarife ise diğer ülkelere uygulanmaktadır.  

Standartlar  

Çin standartlarının hepsi uluslararası standartlarla uyumlu olmadığından ihraç edilecek sektör için 

geçerli olan yasaları, düzenlemeleri, standartları ve sertifika gereksinimlerini kontrol etmek önemlidir. 

Tıp ve gıda gibi sektörler özel kayıt ve sertifikasyon gerektirir.  

Paketleme ve Etiketleme 

Çin ithal edilecek gıdaların ülkeye girişi esnasında gıda kalitesi ve hijyenini korumak için titiz önlemler 

almıştır. Ülkeye ithal edilmek istenen gıdaların büyük bölümü belge eksikliği ve gerekli kalite 

standartlarını karşılamaması nedeniyle geri gönderilmektedir. Ürünlerin ihracatında Çin Devlet 

Sertifikasyon ve Akreditasyon İdaresi’ne (AQSIQ) kayıt yaptırılması zorunludur. 

Pazara Giriş Yolu 

Çin, çok büyük bir ülke olması, uyguladığı çeşitli tarifeler ve vergiler ile zorlayıcı ve kompleks pazar 

yapısından ötürü, pazara girişten önce uzmanlardan tavsiye alınması önerilmektedir. En çok tercih 

edilen pazara giriş yolları: 

Acenteler ve distribütörler: Anadili Çince olan ortaklar ile yerel varlık yaratmak, dil ve kültür 

farklılıkları ve Çin’de insan ilişkilerine verilen önem açısından avantaj yaratacaktır. Pazar büyüklüğü 

nedeniyle birden fazla acente veya distribütöre sahip olunması önerilmektedir. 

Doğrudan yatırım: Ortak girişim, satın alma, kendi varlığını oluşturma yöntemlerini içeren doğrudan 

yatırım yöntemi Çin'de iş geliştirmenin en kontrol sahibi yolu iken beraberinde finansal, ticari ve itibar 

risklerini taşımaktadır. Kalıcı bir mevcudiyet sağlamak uzun süren bir süreçtir fakat uzun vadede daha 

yüksek büyüme sağlamaktadır. 

E-Ticaret: 2019 yılında dünyada 3,5 trilyon dolara ulaşan e-ticaret sektörünün 672 milyar dolarlık satış 

hacmiyle lideri olan Çin, bu alanda çok çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Çin’de halen artışta olan internet ve 

e-ticaret kullanımı ve potansiyel olarak büyük bir kitleye ulaşılması açısından e-ticaret, başarı 

potansiyeli içeren bir yoldur. 

Ticaret yapılacak site Çince olmalıdır ve çoğu küresel web tarayıcısı, arama motoru ve sosyal medya 

platformu ülkede yasak olduğundan Çin’in kendi çevrimiçi kanalları üzerinden işlem yapılması 

gerekmektedir. “Baidu” en çok kullanılan arama motoru (Çin’in Google’ı), Alibaba en çok kullanılan e-

ticaret sitesi (Çin’in Amazon’u) ve “WeChat” (Çin’in Facebook’u) en çok kullanılan haberleşme ve sosyal 

medya platformudur. 
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İş Kültürü 

Çin’de resmiyete ve hiyerarşiye yüksek derecede önem verilir, toplantılarda ve iş yemeklerinde 

oturulan yerler protokole göre belirlenir. Çinlilerin sahip olduğu iş yemekleri genelde saat akşam 6’da 

başlar ve saat 8’de aniden sonlandırılır. İş gelenekleri arasında soyadının önce kullanılması yer 

almaktadır ve kartvizitlerin bir yüzünün Çin alfabesiyle yazılması önerilmektedir. 

 

İKİLİ ANLAŞMALAR 

 

 

ÜLKEDEKİ TEKNİK ENGELLER 

Ülkedeki yetkili kurum ve kuruluşlar ile iletişim bilgileri 

Standartlar 

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler konularında mevzuat ve uygulamayı 

yürüten kurum AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the 

People's Republic of China) Çin Kalite Kontrol, Denetim ve Karantina İdaresi’dir. Bakanlık düzeyindeki 

bu idari organ Hükümete bağlı bir Bakanlık seviyesinede bulunmaktadır. AQSIQ’nun görevi ülkedeki 

kalite düzenlemeleri ve kontrolü, metroloji, ülkeye ürün giriş ve çıkış denetimi, hijyen karantinası, 

hayvan ve bitki karantinası, gıda güvenliği, sertifikasyon ve akreditasyon sağlayıp standardizasyon 

çalışması yapmaktır. 

AQSIQ’ya doğrudan teknik destek sağlayan 15 kamu kurumu bulunmaktadır. Her bir birim AQSIQ’nun 

karar verme ve uygulaması için destek sunmaktadır. Bu kuruluşlar: AQSIQ Servis Merkezi, AQSIQ Bilgi 

Merkezi, Uluslararası Muayene ve Karantina Standart ve Teknik Yönetmeliği Araştırma Merkezi, Çin 

Fiber Muayene Bürosu, Çin Teftiş ve Karantinası Akademisi, Çin Ulusal Standardizasyon Enstitüsü 

(CNIS), Ulusal Metroloji Enstitüsü (NIM), Çin Kalite Belgelendirme Merkezi (CQC), Uygunluk 

Değerlendirmesi için Çin Ulusal Akreditasyon Hizmeti, Çin Özel Ekipman Muayene ve Araştırma 

Merkezi (CSEI), İnsan Kaynakları Geliştirme ve Eğitim Merkezi, Çin Kalite Haber Merkezi, Çin Muayene 

ve Karantina Zamanları, Çin Standartları Basını (SPC), Çin Metroloji Yayınevi olarak sıralanabilir. 

Bu kurumların yanısıra, Çin İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilen toplam 10 adet ticari dernek ve 

federasyon, doğrudan AQSIQ'ya bağlanmıştır. Bunlar: Çin Giriş/Çıkış Muayene ve Karantina Derneği 

(CIQA), Çin Uluslararası Seyahat Sağlık ve Kalite Teftişi Kurumu, Çin Ölçüm Birliği, Çin Ölçüm Topluluğu, 

Çin Sertifikasyon ve Akreditasyon Derneği, Çin Standartlaştırma Birliği (CAS), Çin Sahteciliğe Karşı 

Ticaret Derneği, Çin Bitki Mühendisliği Danışmanları Birliği ve Çin Kalite Geliştirme Birliği’dir. 

AQSIQ ithalat ve ihracat esnasında teftiş ve karantina işlevini yerine getirmek amacıyla, taşra teşkilatı 

hükmünde Çin'in özerk bölge ve eyalet statüsündeki tüm idari birimlerinde toplam 35 adet Giriş-Çıkış 

Muayene ve Karantina Bürosu (Entry exit inspection and Quarantine Bureau - CIQ) kurmuştur. Ülke 

çapında 300'den fazla şubeye ve 200'den fazla yerel ofise sahip olan sistemin mal dağıtım merkezleri, 

deniz limanları, kara limanları ve havaalanlarında çalışanlarının sayısı otuz binin üzerindedir. AQSIQ, 

tüm CIQ'ları doğrudan kontrol ederek yönetmektedir. 
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AQSIQ’ya direkt olarak bağlı olan diğer bir yapı ise kalite ve teknik denetim görevlerinin yerine 

getirilmesi amacı ile Çin’de bulunan eyalet seviyesindeki tüm idari birimlerde kurulmuş olan Kalite ve 

Teknoloji Denetleme Bürosu (Quality and Technology Supervision Bureau)’dur. 2017 rakamlarına göre 

Çin’de toplamda 2800 büro bulunmakta olup; bürolara bağlı olarak 18.000’den fazla kişi çalışmaktadır. 

AQSIQ’nun yönetimindeki diğer önemli birimler Milli Sertifikasyon ve Akreditasyon İdaresi (CNCA) ve 

Çin Standardizasyon İdaresi (SAC) olarak sıralanabilir. Çin idari yapılanması çerçevesinde AQSIQ 

Başkanı Bakan, diğer iki kurumun başkanları ise bakan yardımcısı seviyesindedir. CNCA ve SAC’in 

Bakan Yardımcısı seviyesindeki yöneticilerin AQSIQ’ya doğrudan bağlı olan diğer birimlerin üzerinde 

bir yönetim erki bulunmamaktadır. 

Dünya Ticaret Örgütü Ticarette Teknik Engelleri Anlaşması (WTO/TBT) ve Dünya Ticaret Örgütü Sağlık 

ve Bitki Sağlığı Önlemleri Anlaşması (WTO/SPS) Ulusal Sorgulama Noktaları AQSIQ’a bağlı 

bulunmaktadır. 

Ülkedeki ilgili mevzuat ve mevzuata ulaşılabilecek internet adresleri 

AQSIQ kalite yönetimi, denetim ve karantina alanlarındaki yasal mevzuatın oluşturulmasından, ilgili 

kuralların belirlenmesinden, mevcut yasal mevzuatın uygulamasından sorumludur. AQSIQ’nin kalite 

yönetimi, denetim ve karantina işlevleri aşağıdaki yasa ve yönetmeliklere dayanmaktadır: 

- İthalat ve İhracatta Ürün Denetimi Kanunu (Law of the People's Republic of China on Import and 

Export Commodity Inspection), 

- Hayvansal ve Bitkisel Ürünler Giriş-Çıkış ve Karantina Kanunu (The Law of the People's Republic of 

China on the Entry and Exit Animal and Plant Quarantine), 

- Sınır Sağlık ve Karantina Kanunu (Frontier Health and Quarantine Law of the People's Republic of 

China),  

- Gıda Hijyen Kanunu (Food Hygiene Law of the People's Republic of China), 

- Ürün kalite Kanunu (The Law on Product Quality of the People's Republic of China),  

- Metroloji Kanunu (Metrology Law of the People's Republic of China)  

- Standardizasyon Kanunu (Standardization Law of the People’s Republic of China 

- İthalat ve İhracatta Ürün Denetimi Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik (Regulations for the 

Implementation of the Law of the People's Republic of China on Import and Export Commodity 

Inspection),  

- Hayvansal ve Bitkisel Ürünler Giriş-Çıkış ve Karantina Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik 

(Regulations for the Implementation of the Law of the People's Republic of China on the Entry and Exit 

Animal and Plant Quarantine), 

- Sınır Sağlık ve Karantina Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Özel Hükümler (Specific Rules for 

Enforcing the Frontier Health and Quarantine Law of the People's Republic of China), 

- Belgelendirme ve Akreditasyon Yönetmeliği (Regulation of the People's Republic of China on 

Certification and Accreditation) 

- İthal ve İhraç Eşyanın Menşe Yönetmeliği (Regulation on Origin of Import and Export Goods of the 

People's Republic of China) 

- Metroloji Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Özel Hükümler (Specific Rules for Enforcing the Law on 

Metrology of the People's Republic of China) 

- Standardizasyon Kanunu’nun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik (Regulations for the Implementation 

of the Standardization Law of the People's Republic of China) 
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- Özel Ekipmanların Güvenliğinin Denetim Hakkında Yönetmelik (Regulations on Safety Supervision of 

Special Equipment), 

- Sanayi Ürünleri için Belgelendirme Yönetmeliği ( Regulations on Certificate for Industrial Products) 

ÇHC’nin uygunluk değerlendirmesine ilişkin mevzuatı 3 ana başlıkta sınıflandırılabilir: (A) Temel 

Kanunlar, (B) İdari Yönetmelikler ve (C) Bakanlık Tebliğleri 

1. Ürün Kalite Kanunu (Product Quality Law of the People’s Republic of China) (Order No.33 of the 

President of the People’s Republic of China) 

http://www.most.gov.cn/eng/policies/regulations/200501/t20050105_18422.htm 

2. İthalat ve İhracatta Ürün Denetimi Kanunu ( Law of the People's Republic of China on Import and 

Export Commodity Inspection) (Order No.67 of the President of the People’s Republic of China) 

http://www.china.org.cn/english/government/207371.htm 

3. Standardizasyon Kanunu (Standardization Law of the People’s Republic of China) (Order No.11 of the 

President of the People’s Republic of China) 

4. Metroloji Kanunu (Metrology Law of the People's Republic of China) (Order No.28 of the President of 

the People’s Republic of China) 

Sistemde bilinmesi gereken en önemli birimlerden biride Kalite Belgelendirme Merkezi (CQC)’dir. ÇHC 

İthalat ve İhracat Kalite Belgelendirme Merkezi ve ÇHC Elektroteknik Sertifikasyon Komitesinin 2002 

yılında birleştirilmesi ile oluşturulan söz konusu yeni birimin en önemli görevlerinden biri Çin Zorunlu 

Sertifikası (CCC) belgelendirmesinin yönetimini sağlamaktır. Bunun haricinde CQC tarafından farklı 

kategorilerde düzenlenmiş çeşitli sertifikalar bulunmaktadır. Bunlar: İsteğe bağlı ürün kalite belgesi, 

Çevre dostu ürün kalite belgesi, Kaynak koruma (tasarruflu kullanım) sertifikası’dır. CQC kuruluşlarının 

bölgesel dağılımı ve görev alanları aşağıdaki gibidir. 

Ülkeye ihracatta zorunlu belgeler 

Zorunlu Belgeler ve Belgeleri Düzenleyen Kurumlar 

1. Çin Zorunlu Sertifikası (CCC): 

CCC, (China Compulsory Certification) ülkede üretilen ve Çin’e ithal edilen ürünler için Çin Halk 

Cumhuriyeti Merkezi Akreditasyon Kuruluşu (AQSIQ) ve Milli Sertifikasyon ve Akreditasyon İdaresi 

(CNCA) tarafından belirlenir ve kontrol edilir. CCC uygulaması 01.05.2002 yılında merkezi hükümet 

tarafından kararlaştırılıp, 01.08.2003 tarihinde resmi olarak geçerliliği başlatılmıştır. CCC işareti 

yönetimi, denetimi ve işleyişi Merkezi Akreditasyon Kuruluşu’nun belirlediği Kalite Belgelendirme 

Merkezi (CQC) tarafından yapılmaktadır. CCC ürün kataloğu aynı şekilde bu kuruluşlar tarafından 

belirlenir. Alınan sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıl olup, söz konusu sertifikaların geçerliliğini korumak 

için yıllık denetimler gerçekleştirilmektedir. Sertifikanın kontrolü http://bz.3cmark.cn/cccquery 

adresinden yapılabilmektedir. 

2. Çin Denetim ve Karantina Sertifikası (CIQ): 

Çin İthalat İhracat Kanunu hükümleri gereği ithal edilecek her ürün Çin Denetim ve Karantina 

(AQSIQ’nun taşra birimi-CIQ) biriminin kontrolünde sertifika edinmelidir. Bu sertifikanın kısaltması 

CIQ olarak bilinmektedir. Bu sertifika alınmadan ürünün satışı ve ithali yasaktır. CIQ, 2000 yılından 

itibaren yürürlükte olup, Çin’e ihraç edilecek her üründe bu sertifika aranmaktadır. 

Ürünü gümrükten teslim alacak kişi gümrük beyannamesinin bağlı olduğu gümrük alanında bulunan 

Denetim ve Karantina Departmanına başvurmalıdır. Kişi bu işlemler için aynı zamanda yetkili ve 

tecrübeli olan kuruluşlarla çalışıp, kayıt ve denetim işlemlerini hızlandırabilir. 
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3. Medikal ürünler için istenilen izin belgesi: 

İthal tıbbi cihazlar hükümet tarafından belirlenmiş 19 adet özellikli gümrük sahasından ithal 

edilebilmektedir. Bu alanlar Pekin, Tianjin, Shanghai, Dalian, Qingdao, Chengdu, Wuhan, Chongqing, 

Xiamen, Nanjing, Hangzhou, Ningbo, Fuzhou, Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Haikou, Xi'an ve Nanning 

şehirlerinde bulunmaktadır. 

İthalatı gerçekleştirmek isteyen firma ya da kişilerin, ilaç ve tıbbi cihazlar denetleme ve gözetleme 

departmanı var olan bir gümrük bölgesine resmi başvuruda bulunması gerekmektedir. Medikal ürünler 

ithal tescil belgesi, Çin Gıda ve İlaç İdaresi tarafından verilmektedir. 

CFDA ilaç denetimlerinde genelde ürünün içeriği, geçerlilik süresi, kalite standartları gibi etkenleri 

tetkik ettikten sonra tescil belgesi vermektedir. Ürünle ilgili beklenmedik bir durum gözlendiğinde 

(insanlara zarar veren bir takım etkiler gibi) kurum tarafından hızlı bir biçimde ürünün tüm bölgelerde 

ithalatı yasaklanır, hali hazırda satışı varsa durdurulur ve piyasadan toplatılır. CFDA kapsamında olan 

ve izni alınmamış ürünler ülkeye ithal edilememektedir. 

4. Çin Enerji Tüketim Etiketi: 

Enerji tüketen ürünler için ulusal enerji tasarrufu politikası gereği Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti 

tarafından 06.12.2016 yılında alınan kararla, ithal edilecek enerji tüketen ürünler için, enerji tüketimini 

açıkça gösteren etiketlerin ürünlerin üzerinde bulunması zorunlu hale getirilmiştir. Etikette ürün 

hakkında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: 

- Üretici veya kısaltması adı; 

- Modelleri ve özellikleri; 

- Enerji verimliliği seviyesi; 

- Enerji tüketimi; 

- Enerji verimliliği standartları geçerli GB seri numarası. 

5. Etiketleme: 

Çin Halk Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Yasasının 42. Maddesi uyarınca paketlenmiş gıdaların paketlerinin 

üzerinde belirtilen şartlara uygun etiket olmak zorundadır. Etiketin üzerindeki yazıların tamamı Çince 

olmalıdır (İngilizce ya da başka bir dilde yazılması gereken alanların yanında Çince çevirisi olmalıdır.). 

Etiketin içeriğinde ürünün Çince açıklaması eksiksiz yapılmalıdır. Yapılacak olan etiket Gıda Güvenliği 

Yasasına ve ÇHC Anayasasının tüm hükümleri ile uyumlu olmalıdır. 

Çin idari kanunu ve gıda güvenlik kanunu gereği, ithal edilecek ürünün üzerindeki etikette ürünün, 

menşe ülkesi (üretildiği ülke, şehir), ÇHC’de bulunan temsilci ya da distribütör şirketin ismi, adresi ve 

iletişim adresi eksiksiz yazmalıdır. 

Konuya ilişkin uygulama ilgili birimlerce aşağıdaki şekilde yapılmaktadır. 

Çince etiket doğrulama Gümrük Kontrol Memurları tarafından ürünün üzerindeki etiketler kontrol 

edilir. Eğer standartlara uygunsa ürünün içeriği kontrol edilir. Tamamının uyumu durumunda ikinci 

işleme geçilir. 

Etiket kalite kontrolü ithal edilecek ürünün üzerindeki Çince etiketin dayanıklı olması gerekmektedir. 

Kolay sökülebilen su ve benzeri maddelere maruz kalması sonucu silinebilen etiketler, kalite 

kontrolünden geçmemektedir. 
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Etiket düzeltme veya yapıştırma Belirtilen standartları yakalayamayan ürünler için ek bir işlem yapma 

hakkı kontrol memuru tarafından ithalatçıya verilir. Kontrol dahilinde yapıştırma veya düzeltme 

işlemleri tek tek yapılır. Bu uzun ve zahmetli bir prosedürdür. 

Ülkede ürün güvenliği denetimleri 

İthalat Denetimi 

AQSIQ tarafından belirlenmiş ürünler için, sadece yerel kurumlardan yapılmış laboratuvar sonuçları 

kabul edilmekte olup uluslararası kurumlardan alınmış belgelerin geçerliliği bulunmamaktadır. 

Diğer kurumlar ile karşılaştırıldığında ÇHC kuruluşlarında yapılan işlemlerin maliyet bakımından 

nispeten uygun olduğuna dair birçok yorumlar mevcut olmakla birlikte; işlem süresi açısından diğer 

kurumlara göre bir hayli yavaş olduğu da mezkur yorumlarda ifade edilmektedir. 

                      

                                                                         ETKİNLİKLER 

 

FUAR ADI TARİH SEKTÖR 
HEDE

F 
ÜLKE 

DESTEĞE 
ESAS 

TUTAR 

CIFF GUANGZHOU 2021 1. FAZ 
2021-03-18 
2021-03-21 

           Mobilya - 
2.763,00 
TL 

CIFF GUANGZHOU 2021 3. FAZ 
2021-03-28 
2021-03-31 

           Mobilya - 
2.224,00 
TL 

CHİNAPLAS 2021 
2021-04-13 
2021-04-16 
 

Plastik ve Kauçuk - 
2.271,00 
TL 

129. CANTON ÇİN İTHAL VE İHRAÇ 
ÜRÜNLERİ 1. FAZ 

2021-04-15 
2021-04-19 

Elektrik-Elektronik - 
4.365,00 
TL 

HOFEX 2021 
2021-05-12 
2021-05-14 

İşlenmiş Tarım 
Ürünleri 

- 
 
4.199,00 
TL 

SİAL CHİNA 2021 
2021-05-18 
2021-05-20 

İşlenmiş Tarım 
Ürünleri 

- 
4.702,00 
TL 

AQUATECH CHİNA 2021  
2021-06-02 
2021-06-04 

Tekstil, Halı ve Ev 
Tekstili 

- 
2.628,00 
TL 

JEWELLERY AND GEM ASİA FAİR 
2021 

2021-06-24 
2021-06-27 

Mücevherat ve 
Kıymetli Taşlar 

- 
5.855,00 
TL 

HONG KONG INTERNATİONAL 
JEWELLERY SHOW 201 

2021-07-02 
2021-07-06 

Mücevherat ve 
Kıymetli Taşlar 

- 
5.968,00 
TL 

APLF LEATHER & MATERİALS 2021 
2021-07-05 
2021-07-07 

Deri, Ayakkabı, 
Saraciye 

- 
4.227,00 
TL 

ALL CHİNA LEATHER EXHİBİTİON 
ACLE 

2021-08-31 
2021-09-02 

Deri, Ayakkabı, 
Saraciye 

- 
2.696,00 
TL 

FOOD AND HOTEL CHİNA 2021 
2021-09-11 
2021-11-11 
 

İşlenmiş Tarım 
Ürünleri 

- 
3.749,00 
TL 
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                                    TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİMİZ VE ATAŞELİKLERİMİZ  
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