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-Katı Karantina Kuralları (3 Haftalık 

Gözetim-Aşı Tanıtma)

 Tek Ülke İki Sistem

 Kapitalist Sistem, Vergi 

Avantajları

 Savunma ve dış ilişkiler 

konularında Çin’e bağlı

 Anglo-Sakson Hukuku

 Çin’den ayrı gümrük bölgesi

 İthalat/İhracatta Serbest Pazar ilkesi

 1,316 trilyon ABD Doları Seviyesinde Ticaret Hacmi

 Dünyanın En Büyük 5. , Asya’nın 3. Borsası



HK HAKKINDA İSTATİSTİKİ BİLGİLER
GSYİH : 370 milyar ABD Doları 

KİŞİ BAŞINA GSYİH : 49,613 ABD Doları

BÜYÜME HIZI : % +6.4

ENFLASYON ORANI : % +1.6

PARA BİRİMİ & DÖVİZ KURU Hong Kong Doları (HKD)

1 USD = 7,82 HKD

İHRACAT : 636.0 milyar $

İTHALAT : 680.5 milyar $ 

İŞSİZLİK ORANI : 2021 – 3.7%

DÜNYA BANKASI İŞ YAPMA 

KOLAYLIĞI SIRALAMASI 

: 3/190 (2020)

GSYH’NIN SEKTÖREL DAĞILIMI : Hizmetler (%93.5), Sanayi  (%6.5), Tarım (%0.1) 

İHRACATINDA BAŞLICA 

ÜRÜNLER

Elektrikli makineler, cihazlar ve cihazlar ve bunların elektrikli parçaları (45.6%); Telekomünikasyon ve ses kayıt ve çoğaltma cihaz ve ekipmanları (%15.2); 

Ofis makineleri ve otomatik bilgi işlem makineleri (11.3%); Fotoğraf makinaları, optik ürünler, saatler (2.1%); Güç üreten makine ve teçhizat (%1,8);

İTHALATINDA BAŞLICA 

ÜRÜNLER

Elektrikli makineler, cihazlar ve cihazlar ve bunların elektrikli parçaları (43.7%); Telekomünikasyon ve ses kayıt ve çoğaltma cihaz ve ekipmanları (14.2%); 

Ofis makineleri ve otomatik bilgi işlem makineleri (8.6%); Güç üreten makine ve teçhizat (2.1%); Fotoğraf makinaları, optik ürünler, saatler (2.1%); 

İHRACATINDA BAŞLICA 

ÜLKELER

Çin (59.5%); (Çin’in tüm ithalatında %14’lük orana denk geliyor) USA (6.2%); Tayvan (2.9%); Hindistan (2.7%); Japonya (2.4%); Vietnam (2,1%); Hollanda 

(1.6%); Kore (1.5%); Almanya (1.5%); Birleşik Krallık (1.5%)

İTHALATINDA BAŞLICA 

ÜLKELER

Çin (45.8%); Tayvan (10.3%); Singapur (7.8%); Kore (6.1%); Japonya (5.1%); USA (3.9%); Malezya (3.1%); Vietnam (2.2%); Tayland (1.9); Filipinler (1.7%)

BAŞLICA SANAYİ DALLARI Tekstil ve hazır giyim, elektronik, basım ve yayım, gıda ve içecek

BAŞLICA TARIMSAL ÜRETİM Sebze ve çiçek üretimi dışında Çin’den ithal etmektedir.



GENEL İKİLİ TİCARET

• Türkiye ile Hong Kong arasında ikili ticaret hacmi 2021 yılında yaklaşık 1,1 milyar dolar
olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında Hong Kong’a ihracatımız bir önceki yıla göre %29 artış
göstererek 1 milyar dolara ulaşırken; ithalatımız %70 azalış ile yaklaşık 75 milyon dolar
olmuştur. Asya’nın önemli bir re-export merkezi olan Hong Kong’a ihracatımızda başlıca
ürünler, demir çelik ürünleri, kuyumculuk ürünleri ve tekstil ürünleridir.

• Ülkemiz firmaları, tarım ürünleri ithalatında Çin’in sahip olduğu katı koruma duvarlarını,
Hong Kong üzerinden ihracat gerçekleştirme yolu ile aşmaya çalışmaktadır.

• Hong Kong’dan ithalatımız incelendiğinde ise altın ve kuyumculuk ürünleri, mineral
mamuller, elektrikli makineler ve cihazlar, telekomünikasyon ve tekstil ürünleri olduğu
görülmektedir.



DERİ SEKTÖRÜ (GENEL BİLGİLER)

• Hong Kong'da artan işletme maliyetleri karşısında, yerel üreticiler üretimlerinin daha büyük bir kısmını

Çin’e (Guandong) ve Güneydoğu Asya’ya kaydırdı ve görece küçük ve acil siparişleri karşılamak için

Hong Kong'da yalnızca sınırlı kapasite bıraktılar. 2021 yılı itibariyle deri sektöründe üretim yapan 10 firma

var ve 40 kişi istihdam ediyorlar. Hong Kong'daki deri tüketim ürünleri üreticileri ağırlıklı olarak küçük ve

orta ölçekli işletmelerdir. (Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya'daki lider markalar için sipariş bazında

üretim yapmaktadır.

• Hong Kong'un deri tüketim malları ihracatı, 2021'in ilk dokuz ayında yıllık bazda %5 artarak 17 milyar

HK$'a yükseldi fakat salgın öncesi (2019) seviyesinin %21 altında kaldı.

• Çin, Hong Kong'un deri tüketim mallarının yeniden ihracatının hammadde kaynağı olmaya devam

ederken, son yıllarda önemli ölçüde egemenliği azaldı. Bunun yerine, İtalya ve Fransa'dan gelen deri

mamülleri Hong Kong üzerinden Çin ve Makao’ya gönderiliyor.



DERİ SEKTÖRÜ (ŞİRKETLER-PAZAR)

• Hong Kong borsasında da işlem gören bir şirket olan Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited, bazı Güneydoğu Asya
ülkelerindeki firmalarla birlikte hammaddeden ayakkabı bileşenlerine kadar anlaşarak bir tedarik zinciri oluşturdu. Tayvanlı
hissedarlara sahip bu Hong Kong şirketi, Adidas, ASICS, Converse, Decathlon, PUMA, New Balance, Nike, Merrell, Reebok ve
Timberland gibi dünyaca ünlü markalar üretiyor.

• Hong Kong menşeli Izzue, Staccato ve Belle gibi deri tüketim eşyası firmaları, şirketi varlıklarını Çin ve denizaşırı ülkelere
doğru genişletti. Uluslararası pazarda artan profilini sürdüren Izzue, Londra Moda Haftası'nda defile sergileyen ilk Hong Kong
markası oldu.

• Pandemi döneminde artan e-ticaret, birçok yeni Hong Kong markasını cesaretlendirdi. Matters, ESEMBLĒ, Mischa, Antipear
ve Crudo Leather Craft, dijital pazarlama faaliyetlerini artırarak yeni pazarlara girmeyi hedefliyor.

• Sektörün toplam ihracatının %62'sini oluşturan en büyük kategori olan çanta, bavul ve valiz satışları, pandemi sırasında en
iyi performansı gösterdi ve satışlar 2020'de %10 düşmesine rağmen en önemli performansı sağlayan kalem oldu.

• HK ihracatında 2019’da %53,7 olan çanta-bavul’un oranı 2020’de 62’ye çıkarken, ayakkabının 2019’daki oranı 38’den 31’e
düştü. Geri kalan deri giysi-eldiven-yada aksesuarların toplamı yüzde 6-7 civarında kaldı.



DERİ SEKTÖRÜ-TRENDLER

• ABD’nin koyduğu ek vergiler; çanta-giysi ve aksesuarlara yüzde 25 oranında, ayakkabılara ise yüzde 7,5 olarak konuldu. Ayrıca, Washington
Sözleşmesi (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) Sözleşmesine uyum
zorunluluğu ve AB tarafından titizlikle uygulanan kimyasal maddelerin değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtlanmasına ilişkin Reach Tüzüğü,
Azo Boyar madde denetimleri HK menşeli eşyanın Avrupa pazarına girmesini engelliyor.

• Trend olarak “makul fiyatlı lüks eşya” yükselişte. Kaçınılmaz olarak laptop çantaları tüketici gardıroplarında popüler statü sembolleri haline
gelirken, birçok alıcı daha uygun fiyatlı lüks markalara ve ürünlere yöneliyor. Çevre dostu ve sürdürülebilirlik, yeşil üretimin benimsenmesi gibi
konular deri endüstrisi için temel konular olmaya devam ediyor. Daha fazla deri üreticisi, LWG Deri Üreticisi Denetim Protokolü gibi tanınmış denetim
standartlarına uygun olarak sürdürülebilirlik performanslarının düzenli olarak değerlendirilmesine alışıyor. Sağlıkla ilgili endişeleri gidermek için bazı
bebek ayakkabısı ithalatçıları kromsuz deri ayakkabılar talep ederken, bitkisel boyalar vb. gibi çevreye duyarlı yaklaşımlar giderek daha popüler hale
gelmektedir. Bazı kimya şirketleri ve araştırma kurumları da 'daha yeşil' deri üretimine katkıda bulunmuştur.

• Ayakkabı;

• Hong Kong, iç ve dış mekan aktivitelerine uygun çok çeşitli ayakkabılar üretmektedir. Sektör, gerçek veya sentetik deriden yapılan botlar dahil
olmak üzere özellikle kadın ayakkabısı imalatına özellikle önem vermektedir.

• En son resmi istatistiklere göre, Hong Kong'un ayakkabı imalat sanayisinin 2020 itibariyle toplam sadece 20 işçi istihdam ettiğini gösteriyor.
Ayakkabı üreticilerinin çoğu, işletme maliyetlerini azaltmak ve rekabetçi kalabilmek için Çin ve ASEAN'da açık deniz üretim tesisleri kurmuş, sadece
Hong Kong'da küçük ve hızlı siparişleri karşılamak için sınırlı kapasite bırakmışlar. Bazı üreticiler, üretim tesislerinin açık denizlere taşınmasından
sonra, üretici yerine ithalat-ihracat kuruluşları olarak sınıflandırılıyorlar. 2020 yılı itibariyle 4.480 işçi çalıştıran 1.140 ithalat veya ihracat kuruluşu
bulunmaktadır.



GIDA SEKTÖRÜ-ANA MEVZUAT

• Hong Kong’ta gıda güvenliği kontrolü, Halk Sağlığı ve Belediye Hizmetleri Mevzuatı’nın 5. Kısmına
dayanıyor. Temel şart, insan tüketimine uygun olmayan hiçbir gıda satılamayacağıdır.

• Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı (Food and Enviromental Hygiene Department) gıda güvenliği kanun ve
mevzuatlarını uygulamakla sorumludur. Halk Sağlığı ve Belediye Hizmetleri Kanunundan aldığı yetkiyle
gümrüklerde gıdalardan örnek alıp çeşitli testlere tabi tutar. (kimyasal ve biyolojik testler dahil)

• Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı (Food and Enviromental Hygiene Department) tarafından ithalatçıdan
alınan örnekler için ürünün market fiyatı üzerinden aldığı örnek için ödeme yapılır. Gümrük noktasında
ürünün pazar fiyatına ulaşılmasında zorluklar yaşanması durumunda, Departman örnek aldığında gıda
örnekleme tutanağı düzenler. Tutanakta örnek alınan ürünün özellikleri ve miktarı belirtilir. İthalatçı firma
ödeme için fatura ve örnek alma tutanağını Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı’na gönderir. Gıda ithalatçıları
ithal ettikleri ürünün ihracatçı ülke kanunlarına ve insan tüketimine uygun olarak üretildiğini ihracatçı ülke
yetkili mercileri tarafından düzenlenmiş sağlık sertifikasıyla belgelendirmek zorundadır.



GIDA SEKTÖRÜ-ANA MEVZUAT

• Gıda ithalatçıları ithal ettikleri ürünlerin ihracatçıları ile yakın işbirliği halinde
ithal ettikleri ürünlerin yerel mevzuata uygunluğunun sağlanmasından
sorumludur. Gıda hijyen standartlarına uygunluğun sağlanması için ihracatçı
ülke yetkili makamlarından ilgili ürünün insan tüketimine uygun olduğunu
belgeleyen sağlık sertifikası alınması teşvik edilmektedir. Çürüyebilir nitelikleri
nedeniyle aşağıda belirtilen ürünler için için özel hukuki ve idari düzenlemeler
yapılmıştır ;

• (a) Etler, kümes ve av hayvanı etleri, (b) Süt ve sütlü içecekler; (c)
Dondurulmuş şeker mamulleri; ve (d) Deniz ürünleri



GIDA SEKTÖRÜ-BÜYÜK İTHALATÇILAR

• Hong Kong'daki başlıca gıda ithalatçıları/tüccarları arasında Dah Chong
Hong, Four Seas Food Investment, EDO Trading Co, Kampery ve Sun Shun
Fuk bulunmaktadır. Yiyecek ve içecek üretiminde en karlı alt dallar hazır
erişte, makarna, bisküvi, hamur işleri, kekler ve içeceklerdir. Diğer ilgili
faaliyetler arasında deniz ürünlerinin (balık, karides, karides ve kabuklular),
süt ürünlerinin (taze süt, yoğurt ve dondurma), yemeklik yağlar ve
baharatların konservesi, muhafazası ve işlenmesi yer alır. Hong Kong'un soya
sosu, istiridye sosu ve hamur işleri gibi yiyecekleri ve çeşnileri özellikle Çin
pazarında giderek daha popüler hale gelmiştir.



GIDA SEKTÖRÜ-BÜYÜK ŞİRKETLER

• Birçok Hong Kong yiyecek ve içecek üreticisi, doğrudan denizaşırı ithalatçılar

ve süpermarket zincirleriyle iş yapmayı tercih ediyor. Kee Wah Bakery

(geleneksel hamur işleri), Vitasoy (alkolsüz içecekler), Amoy ve Lee Kum Kee

(yemeklik soslar), Lam Soon (yenilebilir yağlar) ve Kampery (hazır sütlü çay)

önde gelen Hong Kong markalardır. Bu markaların çoğu, yurtdışında tanıtım

yapmak için distribütörler aracılığıyla ofisler kurdu ve uluslararası tanınırlık

kazandı. Örneğin, Vitasoy Grup, ürünlerini dünya çapında 30'dan fazla

pazarda satıyor.



GIDA SEKTÖRÜ-PAZARA GİRİŞ

• Türkiye menşeili “dondurulmuş et, kanatlı eti ve yumurta” ürün grupları için pazara

giriş müzakereleri devam etmektedir.. Bilgi akışında yaşanan kesintiler ile birlikte

2012 yılından beri devam eden bahse konu sürecin hızlandırılması ve pazara giriş

imkanlarımızın arttırılmasına yönelik girişimler, hem Hong Kong makamları hem de

Tarım ve Orman Bakanlığımız nezdinde Ataşeliğimizce sağlanmıştır. Bu bağlamda,

Tarım ve Orman Bakanlığımız yönlendirmeleri ile pazara giriş sürecinde özellikle

yumurta grubunun önceliklendirilmesi ve ayrıca devam eden pazara giriş süreci ile

ilgili istişarelerde bulunmak üzere HK Makamlarının tüm taleplerine ilişkin bildirim

28 Mart 2022 tarihi itibariyle yetkili kuruma elden teslim edilmiştir.



T.C. HONG KONG TİCARET ATAŞELİĞİ

Teşekkür ederim

Tel: (852) 2893 6609

Fax: (852) 2893 6620

Email: hongkong@ticaret.gov.tr
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Ticaret Ataşesi
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