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I. HONG KONG HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Giriş
Uzakdoğu’nun ticaret merkezi niteliğinde olan Hong Kong, Çin’in güney
batısında irili ufaklı yaklaşık 230 adadan oluşan 1.108 km2’lik yüzölçümüne
sahip, siyasi olarak Çin’e bağlı bir ülkedir. Hong Kong Adası, 18. yüzyılın sonuna
kadar yaklaşık 3.000 kişi dolayında olan nüfusu ile Çin İmparatorluğu’na bağlı,
özel bir önemi olmayan bir adayken, büyük oranda İngiliz şirketleri tarafından
kontrol edilen ticaret filolarınca, gümüş gibi bazı değerli ticari emtialar ile esrarın
Çin İmparatorluğu’na büyük miktarlarda pazarlanmaya başlaması sonucunda
ticari açıdan oldukça önemli ve stratejik bir kara parçası haline gelmiştir.
Hong Kong temel olarak dört ana bölgeden oluşmaktadır: Hong Kong Adası
(80 km²), Kowloon Yarımadası (47 km²), New Territory (794 km²) ve diğer
adalar (174 km²). 1851 yılından bu yana denizin doldurulması suretiyle elde
edilmiş olan 60 km²’lik bir alan ülkenin kara sınırlarına dahil edilmiştir. Hong
Kong’un sadece Çin Halk Cumhuriyeti ile 30 km uzunluğunda kara sınırı
bulunmaktadır.
Hong Kong, küçük bir coğrafi alan üzerinde genel olarak dağlık bir araziye
sahip olması nedeniyle gerek tarımsal üretim gerekse yerleşim alanı bakımından
son derece kıt kaynaklara sahiptir. Bu nedenle, mesken, işyeri, fabrika ve
havaalanı inşaatları için sıklıkla denizin doldurulması ile kazanılan topraklardan
yararlanılmaktadır. Hong Kong’un coğrafyasının önemi, Çin’e olan komşuluğu ile
Uzakdoğu’nun merkezi bir bölgesinde yer almasından kaynaklanmaktadır. Bu iki
realitenin, Hong Kong’un son yıllarda gösterdiği ticari başarıların üzerinde çok
önemli payı bulunmaktadır. ‘Hong Kong Çin’in arka kapısıdır’ sözü çok önemli bir
gerçeğe işaret etmektedir. Gerek coğrafi ve gerekse etnik yakınlığı nedeniyle,
Hong Kong Çin’in dünyaya açılan kapısı mahiyetindedir.
Hong Kong bir serbest limandır. İthal mallar üzerinden gümrük tarifesi ve
benzeri vergiler alınmamaktadır. Yerel üretimden de tahsil edilen ve dolayısıyla
ithal mallar için ek bir mali yük getirmeyen ithalat vergileri, sadece 4 çeşit ürünün
ithalinden tahsil edilmektedir. Bunlar alkollü içkiler, tütün mamulleri,
hidrokarbon yağı ve metil alkoldür. Bu vergi, alkollü içkilerde advalorem (nispi),
diğerlerinde spesifik (maktu) bazda tahsil edilmektedir. Anılan maddelerin
haricinde, motorlu kara taşıtlarına ilişkin olarak, ithal edilen araçların ülkede
pazarlanması halinde tahsil edilen bir vergi daha bulunmaktadır.
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Temel Ekonomik Göstergeler
Hong Kong resmi istatistik verileri ve uluslararası finans kuruluşları
raporlarından temin edilebilen Hong Kong’a dair en güncel temel sosyal ve
ekonomik göstergeler aşağıda verilmektedir.
Resmi Adı

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel
İdari Bölgesi

Yüzölçümü

1.108 km²

Nüfus

7,3 milyon (2015 Aralık)

Nüfus Dağılımı

% 96 Çinli, % 4 Diğer

Türkiye ile Saat Farkı

Yaz saati uygulaması olduğunda +5,
diğer zamanlarda +6

Ortalama Yaşam Süresi

83

Para Birimi

Hong Kong Doları

GSYİH Büyüme Hızı

% 2,5 (2015 tahmini)

Sektörlere Göre GSMH

Tarım % 0,1
Sanayi % 7,2
Hizmet % 92,8 (2015 tahmini)

Faal İşgücü

3,8 milyon (2016 Şubat)

Başlıca İhracat Ürünleri

Elektrikli-elektronik ürünler, makinalar ve
aksam, tekstil ve konfeksiyon ürünleri,
ayakkabı, saat, oyuncak, mücevherat.

Başlıca İhracat Partnerleri

Çin Halk Cumhuriyeti, ABD, Japonya

Başlıca İthalat Ürünleri

Hammadde ve yarı mamul ürünler,
tüketim mamulleri, gıda, petrol. (Büyük
bölümü re-export yapılmak üzere)

Başlıca İthalat Partnerleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Japonya.

İhracat

524 milyar $ (2014)

İthalat

600 milyar $ (2014)
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Nüfus
Hong Kong nüfusunun %96’sı Çinli’dir ve büyük bir kısmı Budist’tir. Hong
Kong, içerisinde önemli miktarda İngiliz ve Amerikan topluluklarını da
barındırmaktadır. Çincenin bir versiyonu olan Kanton (Cantonese) dili ve
İngilizce, yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
1997 yılında Hong Kong'un el değiştirmesinden sonra, Çin ana karasından
yeni bir göçmen grup ülkeye göç etmiştir. Bundan dolayı bölgede Çinli nüfusun
etnik çeşitliliği artmıştır. Geriye kalan %4 nüfus ise Çinli olmayanlardan meydana
gelmektedir. Bunlar arasında Güney Asya nüfusu ağırlıktadır. Ayrıca Avrupalı,
Kuzey Amerikalı, Japon, Koreli olmak üzere özellikle mali sektörde çalışanlar
bulunmaktadır.
Ekonomi
Hong Kong ekonomisi hizmetler sektörünün ağır bastığı bir
ekonomidir. GSYİH içinde %92,8’lik hizmet sektörünün payı ile bu açıdan
dünyadaki en yüksek orana sahip ülkedir. Özellikle finans, hizmetler, dış ticaret,
bankacılık ve deniz taşımacılığı konusunda gelişmiş olan Hong Kong, yönetimde
“Büyük Pazar, Küçük Devlet” ve “Pazar Yönetir, Devlet Kolaylaştırır”
prensiplerinin benimsendiği, ihracatının %94’ünü ‘re-export’un oluşturduğu
önemli bir liman şehridir. Hong Kong’un Çin pazarına giriş için seçilebilecek en
uygun nokta olduğu söylenebilir. Hong Kong, Çin kültürü hakkında tecrübeli,
uluslararası deneyimli, eğitim seviyesi yüksek ve İngilizce konuşulan bir iş
merkezidir. Hong Kong’un Çin’deki en büyük dış yatırımcı oluşu, pazara yakınlığı
ve bölgedeki en üst düzeyde lojistik altyapısına sahip oluşu da avantajlar arasında
sayılabilir.
Çin Halk Cumhuriyeti idaresine geçişten sonraki on yıl süresince Hong
Kong’da sanayi üretimi gitgide azalmıştır. Tarım ve sanayi üretiminin Gayri Safi
Milli Hasıla’da payı oldukça düşüktür. Hong Kong’daki üreticilerin birçoğu
üretimlerini Çin Halk Cumhuriyeti’ne, özellikle de Çin’in güneyinde yer alan
Guangdong bölgesine kaydırmışlardır. Bunun nedeni Çin’de işçiliğin mukayese
edilemeyecek kadar ucuz olması ve vergi muafiyeti gibi teşviklerle üretimin
desteklenmesidir. Ayrıca, son yıllarda bu bölgede yapılan yenileştirme, yüksek
katma değer sağlayıcı teknoloji geliştirme çalışmalarının arttırılmış olması da
nedenler arasında sayılabilir.
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Tekstil, hazır giyim, oyuncak, elektronik cihazlar, saat ve mücevher gibi
ürünlerin dünya çapında ihracatçısı olan Hong Kong, imalat sanayi ürünlerinin
%80’ini ihraç etmek üzere imal etmektedir.
Hong Kong’daki 270.000 kadar küçük ve orta ölçekli girişimcinin %98’ini
hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalar oluşturmaktadır. Devlet imalat ve
hizmet sanayilerine özellikle altyapı, eğitim, insan kaynakları vb. alanlarda destek
vermektedir.
Bilindiği gibi, Hong Kong ekonomisi, Çin yönetimine geçtiği dönemde
gittikçe daha da güçlenen bağlarla ticari, kültürel ve sosyal olarak anakara Çin ile
ilişkilerini ilerletmiştir. CEPA anlaşmalarıyla iki ülke arasındaki ticari ve
ekonomik ilişkiler liberalleştirilip üst seviyeye çıkarılmıştır. Zira Hong Kong
ihracat ve ithalatının önemli bölümünü Çin ile yapmaktadır.
Hong Kong’un hammadde, doğal kaynaklar ve gıda açısından ithalata
bağımlı olması da ülkenin küresel krize olan duyarlılığını daha da arttırmaktadır.
Güncel gelişmeler ışığında, 2013 yılında %0,7 büyüyen Hong Kong
ekonomisinin 2014 yılında ise %0,6 büyüdüğü açıklanmıştır. 2015 yılı büyüme
hızı ise %0,5 olarak kaydedilmiştir. Öte yandan, kişi başına milli gelir ise 2015
yılında 52 bin doları geçmiş bulunmaktadır.
Bu arada, Hong Kong ekonomisinde, GSMH’nin büyük kısmını hizmet
sektörü (%92,8) oluşturmaya devam etmektedir. 2015 yılında enflasyon oranı ise
%2,9 olarak gerçekleşmiştir.
Öte yandan, güncel verilere göre, Hong Kong genelinde 2015 yılında
tüketici fiyatları %3,1 artarken, perakende satışlarda ise %5,2 düşüş
kaydedilmiştir.
Hong Kong’u ziyaret eden turistlerin ortalama üçte ikisinin Çin’den geldiği
bildirilmektedir. Çin’in yeni zengin sınıfı lüks alışveriş ve seyahat için daha çok
Fransa ve İngiltere gibi Batı Avrupa ülkelerini ziyaret ederken, alım gücü giderek
artan yeni orta sınıf Çinliler ise daha çok Hong Kong’u tercih etmektedir.
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Lojistik
Hong Kong, Asya Bölgesi’nde önemli bir ticaret merkezi konumundadır. Bu
konumunu da büyük ölçüde lojistik açısından gelişmiş altyapıya sahip olmasına
borçludur. Devlet, gerek yolcu gerekse araçların sınır geçişlerini kolaylaştırmaya
yönelik altyapı çalışmalarını yürütmektedir. Telekomünikasyon alanında da
dünyanın en gelişmiş alt yapısına sahip olan Hong Kong bir ticaret ve finans
merkezi olarak kalmak amacıyla bu özelliklerini korumak mecburiyetindedir.
Hong Kong Yönetimi, ihracatta sahip oldukları rekabet avantajını
sürdürebilmelerinin büyük oranda lojistik ve altyapı alanında yapılacak
yatırımlara bağlı olduğunun bilinciyle, taşımacılık ve lojistik konusuna ayrı bir
önem atfetmektedir. Bununla bağlantılı olarak, ülke yönetimi “Hong Kong Limanı
- Master Planı 2020” konulu bir çalışmayı tamamlamış olup, bununla 2020 ve
ötesi Hong Kong limanının master planı ile rekabetçi ve sürdürülebilir stratejileri
belirlemiştir.
Öte yandan, Çin ile Hong Kong arasında uygulanan “Yakın Ekonomik
İşbirliği Anlaşması” (CEPA), Hong Kong’un lojistik anlamda daha da gelişmesine
katkıda bulunmuştur.
Hem hava, hem de okyanus hareketleri, yıllar itibariyle artış
göstermektedir. Hong Kong limanında işlem gören konteynır trafiği de benzer
şekilde artmaktadır.

II. HONG KONG’DA DERİ ve AYAKKABI SANAYİLERİ
Hong Kong Deri Sanayii
Hong Kong, ayakkabılar, seyahat ürünleri, el çantaları, cüzdanlar, valizler,
giyim eşyaları, eldivenler, parmaksız eldivenler, kemerler ve diğer moda
aksesuarları gibi çok çeşitli deri tüketim mallarını üretmekte ve uluslararası
piyasalara sunmaktadır. Hong Kong deri sanayii, yüksek kaliteli ürün imalatı,
üretim ve mal tedarik esnekliği, verilen siparişi kısa süre içinde teslim edebilme
kabiliyeti, moda akımlarına hızla tepki verebilmesi ve müşterinin özel isteklerini
karşılama yeteneği ile yabancı ülke ithalatçılarının çalışmayı tercih ettiği bir
sanayi haline gelmiştir. Denizaşırı alıcılar, Hong Kong’u deri mamulleri için
önemli bir tedarik merkezi olarak görmektedir.
Hong Kong, üretici bir ülke olmaktan çok transit ticaret noktası
olduğundan, ülkede bulunan deri ve deri ürünleri işletmelerinin büyük bölümü
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üretici değil, uluslararası ticaret firmalarıdır. Başta işgücü ve hammadde
maliyetleri olmak üzere, Hong Kong’da üretim maliyetlerinin yükselmesi
karşısında, Hong Kong’daki yerli deri mamulü imalatçılarının çoğunluğu, küçük
miktardaki siparişleri karşılayabilecek sınırlı bir üretim kapasitesini Hong
Kong’da bırakarak, üretim birimlerini Çin’e taşımıştır. Bazı imalatçılar, tüm
üretim sürecine modern ve rasyonel bir yapı kazandırmak için gelişmiş otomatik
makinelere ve operasyon sistemlerine önemli miktarda yatırım yapmıştır.
Hong Kong’lu deri mamulleri üreticileri, Çin’de konuşlandırdıkları fabrika
ve atölyeler ile Çin’deki düşük üretim maliyetlerinden geniş şekilde
faydalanmaktadır. Rekabet gücü yüksek işgücü maliyetlerine ek olarak, Hong
Kong deri sanayii, geniş çeşitlilikte hammadde, parçalar ve hayvan derileri,
kopçalar gibi girdileri de yakın bölge ve ülkelerden temin etme şansına sahiptir.
Bazı Hong Kong’lu, Tayvanlı ve Çinli imalatçılar, kalite kontrolünü ve üretimde
esnekliği artıracak şekilde dikey olarak birleşmiş ve sinerji oluşturmuşlardır.
Birçok Hong Kong’lu firma, deri mamulleri ticareti ile iştigal etmektedir.
Söz konusu firmaların bir kısmı yabancı markalı deri ürünlerinin Çin’i de
kapsayan bölgedeki acentesi olarak deri ürünleri ticareti yapmaktadır. Mirabell,
Staccato ve Belle gibi Hong Kong’un deri mamulleri üreticileri, Çin pazarında
önemli ve güçlü girişimlerde bulunmuş ve dikkate değer bir pazar payı elde etmiş
durumdadırlar.
Deri ve Deri Mamulleri Satış Kanalları
Hong Kong’lu deri mamülleri imalatçılarının çoğunluğu, Kuzey Amerika,
Batı Avrupa ve Japonya’daki popüler markalara orijinal aksam ve aksesuarlarla
(Original Equipment Manufacturing, OEM) şeklinde üretim yapan küçük ve orta
ölçekli firmalardır. Bazı Hong Kong’lu deri mamulleri imalatçıları, artan şekilde
ürün tasarımı geliştirilmesi, mühendislik ve kalite kontrol gibi alanlarda faaliyet
göstermektedir. Ancak, halen bu imalatçıların çoğunluğu, toptancı ve perakendeci
olan deniz aşırı ithalatçılara ve dağıtım şirketlerine ürünlerini satmayı tercih
etmektedir.
Belirli sayıdaki Hong Kong’lu deri mamulü üreticisi, OEM/ODM (Original
Equipment Manufacturing/Original Design Manufacturing) sözleşmelerine dayalı
üretim yerine kendi markaları ile ürettikleri malları, kendilerine ait toptan satış
ve perakende satış ağları vasıtasıyla pazarlamaktadır. Goldlion ve Le Saunda gibi
markalı deri mamulleri üreten Hong Kong‘lu firmalar, kendi ülkelerinde olduğu
kadar Çin başta olmak üzere, diğer ülke pazarlarında da kendi markaları ile deri
tüketim ürünleri satmaktadır.
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Yerel firmaların ayakkabı tasarım yeteneğinin geliştirilmesi ve Hong
Kong’lu firmaların tasarımlarını çeşitlendirmeleri yönünde teşvik edilmesi
amacıyla, Hong Kong Deri Ayakkabı ve Ayakkabı Malzemeleri Tüccarları
Birliğince (Hong Kong Leather Shoe and Shoe Material Merchants’ Association)
Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi (Hong Kong Trade Development Council)
desteğinde her yıl “Hong Kong Ayakkabı Tasarım Yarışması” (Hong Kong
Footwear Design Competition) düzenlenmektedir.
Hong Kong’lu deri mamulleri imalatçıları ve tüccarlarının deniz aşırı
ülkelerdeki potansiyel alıcılar ile biraraya gelmesini ve iş bağlantıları
gerçekleştirmesi için GDS Shoe Fair (Dusseldorf) ve Dalian International Garment
Fair (Çin) ve MOTEXHA (Birleşik Arap Emirlikleri) dahil olmak üzere, Hong Kong
Ticareti Geliştirme Konseyi’nin önderliğinde veya finansörlüğünde uluslararası
fuar ve sergilere aktif olarak katılım sağlanmaktadır. Söz konusu Hong Kong’lu
firmalardan, özellikle el çantaları, cüzdanlar ve diğer aksesuarlar satışını yapan
bazıları, Birmingham International Spring Fair, Ambiente Frankfurt ve Tokyo
International Gift Show (Tokyo) gibi hediyelik eşya fuarlarına da katılmaktadır.
Deri Sektöründeki Eğilimler
Deniz aşırı pazarlardaki rekabet gücünün muhafazası ve üretim
maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Hong Kong’daki deri mamulleri imalatçıları,
üretim bantlarının önemli kısmını Çin’e taşımıştır. Söz konusu firmaların bir
kısmı yabancı markalı deri mamullerinin Çin’i de kapsayan bölgedeki acentesi
olarak ticaretini yapmaktadır.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne, Çin iç pazarının daha
kapsamlı şekilde dışa açılması yönünde verdiği taahhütlerin hayata geçirilmesi,
Hong Kong’lu firmalar için önemli iş imkanları oluşturmaktadır. Bu çerçevede,
Çin’de orta sınıf nüfusun hızla büyüdüğü şehirleşmiş alanlarda, deri mamulleri
açısından diğer bölgelere göre daha iyi pazar potansiyeli olduğu
kaydedilmektedir.
Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi tarafından, Çin’in başlıca büyük
şehirlerindeki deri mamulleri pazarı hakkında gerçekleştirilen araştırmanın
sonuçlarına göre, profesyoneller ve yöneticiler en yüksek harcama gücüne sahip
grubu oluşturmaktadır. Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi uzmanlarınca,
örneğin genç bayanlar için moda tasarımlı ayakkabıların, Hong Kong deri
mamulleri imalatçıları için Çin’deki en yüksek satış potansiyeline sahip mal
grubunu oluşturduğu düşünülmektedir.
Söz konusu araştırma ayrıca, Hong Kong markalı deri mamullerinin Çin iç
piyasasında yüksek ve orta fiyat düzeydeki mal gruplarında rekabet gücü yüksek
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iken, düşük fiyat düzeyindeki ürünlerde yerel markalardan kaynaklanan güçlü
rekabet karşısında şansı olmadığını göstermektedir. Buna ek olarak, anılan
araştırmaya katılan seçilmiş Çinli tüketicilere göre, yüksek ve orta fiyat düzeyinde
yer alan Hong Kong markalı deri mamullerinin Çin iç piyasasındaki rekabet gücü,
ürün stiline/tasarımına ve kalitesine dayanmaktadır.
Hong Kong Ayakkabı Sanayi ve Pazarı
Hong Kong, ayakkabı sektöründe de Uzakdoğu’nun en önemli ticaret
merkezidir. Yüksek miktarda ayakkabı ithalatı ve re-exportu ile ABD ve
Avrupa’nın başlıca ayakkabı dağıtıcısı durumundadır. Kişi başı tüketimi 5,4
çift/yıl’dır.
Hong Kong, üretici bir ülke olmaktan çok transit ticaret noktası
olduğundan, ülkede bulunan ayakkabı işletmelerinin büyük bölümü üretici değil,
ithalat-ihracat kuruluşlarıdır.
Hong Kong halkı ayakkabıyı sadece günlük bir ihtiyaçtan öte güncel
modanın takip edildiği önemli bir aksesuar olarak görmektedir. Hong Kong
ayakkabı pazarı karmaşık bir yapıya sahip olsa da genel anlamda iki segmentte
incelenebilir. Bunlardan ilki üst segment olarak adlandırılan ve üst düzey gelir
sahibi tüketici grubuna hitap eden, markalı ve üst kalite segmentidir. Bu
segmente dahil ayakkabılar genelde başta İtalya olmak üzere Avrupa’dan ithal
edilir. Bu segmente dahil ürünlerin hammaddelerinin üst kalite olmasının yanı
sıra tasarım ve trend anlamında da üst düzey kalite söz konusudur. Bu segmentte
yeralan ithal ürünlerin fiyatları genelde 600 Hong Kong doları (yaklaşık 78 $) ile
2500 Hong Kong doları (yaklaşık 325 $) arasında değişmektedir.
Diğer segmentte yeralan ayakkabı ürünleri ise genelde başta Çin olmak
üzere Tayvan, Endonezya gibi Asya ülkelerinde imal edilerek Hong Kong’a
getirilen ürünlerdir. Bu ürünler fiyat ve kalite olarak diğer segmentten çok daha
düşük
olup,
güncel
modayı
takip
eden
tasarımlar
yerine
işlevsellik ve kullanışlılığın ön planda tutulduğu ürünlerdir. Yine bu segmentte,
Avrupa’nın orijinal markalarını taklit eden ürünler de büyük pay sahibidir. Bu
segmentte yeralan ürünlerin fiyatları ise genelde 400 Hong Kong dolarının
(yaklaşık 52 $) altındadır.
Hong Kong ayakkabı üreticilerinin çoğunluğu, Kuzey Amerika’daki, Batı
Avrupa’daki ve Japonya’daki popüler markalara orijinal aksam ve aksesuarlarla
(Original Equipment Manufacturing, OEM) şeklinde imalat yapan küçük ve orta
ölçekli firmalardır. Miravell ve Le Saunda gibi bazı Hong Kong’lu ayakkabı
üreticileri, Hong Kong’daki, Macao’daki ve Çin’deki kendi perakende satış ağları
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vasıtasıyla kendi özel markalarını geliştirmişler ve tüketicilerce benimsenmesi
konusunda önemli başarılar elde etmişlerdir. Ancak, halen Hong Kong’lu ayakkabı
imalatçılarının büyük bir kesimi ürünlerini, toptancı ve perakendeci olan deniz
aşırı ithalatçılara ve dağıtım şirketlerine satmayı tercih etmektedir.
Hong Kong, iç mekanda ve dış mekanda kullanıma elverişli geniş çeşitlilikte
ayakkabı üretimi yapmaktadır. Hong Kong ayakkabı sanayii özellikle arkadan
askılı ayakkabılar, botlar gibi tabii ve suni deriden mamul ayakkabılar ve gündelik
(rahat) ayakkabılar dahil olmak üzere bayanlar için ayakkabı üretiminde
güçlüdür. Bazı Hong Kong’lu firmalar da erkek botlar, makosenler ve bez
ayakkabı üretiminde uzmanlaşırken diğerleri spor ayakkabılar alanına
odaklanmıştır. Öte yandan, çocuk ayakkabı üretimine giderek daha fazla firma
eğilmektedir.
Mirabell, Le Saunda, Staccato, Teenmix ve Joy and Peace gibi Hong Kong
ayakkabı firmaları marka yaratma konusunda oldukça isteklidirler. Kendi
markalarını, kendi perakende mağazalarında sattıkları gibi, franchising veya Çin
dahil bazı pazarlardaki yerel ortaklar ile oluşturdukları ortak yatırımlar yolu ile
pazarlamaktadırlar. Öte yandan, sağlık ayakkabıları sektöründeki Dr. Kong
Footcare firması gibi, bazı ayakkabı şirketleri aynı zamanda, daha özel nitelikli
(niche markets) pazarlara kendi markaları ile girmektedirler.
Hong Kong’daki yerel ayakkabı imalatçılarının büyük kısmı da işletme
maliyetlerini azaltmak ve rekabet edebilirliklerini korumak amacıyla küçük
miktardaki siparişleri karşılayabilecek sınırlı bir üretim kapasitesini Hong
Kong’da bırakarak, üretim birimlerini Çin’e taşımışlardır. Birçok Hong Kong’lu
ayakkabı imalatçısı firma, üretim birimlerini yurt dışına taşıması sonrası ithalatihracat firması olarak tanımlanmaya başlamıştır.

Hong Kong Kürk Sanayii
Hong Kong, kaliteli kürk giyim eşyaları ve aksesuarlarında dünyanın
önemli tedarik merkezlerinden biridir. Hong Kong’un ihraç ettiği başlıca kürkten
mamul ürünler, vizon ve tilki kürkünden mamul giyim eşyaları, şapkalar, atkılar,
şallar, elkürkü(manşon), kolluklardır. Hong Kong’lu kürk ve kürkten giyecek
imalatçılarının çoğunluğu, karşılaştırmalı olarak daha ucuz üretim maliyetlerinin
olduğu Çin Halk Cumhuriyetine üretim tesisleri kurmuş ya da Hong Kong’daki
üretim tesislerini Çin’e taşımıştır. Ancak, özellikle satış ve dağıtım olmak üzere,
kürk sanayiinin birçok önemli alt sektörü, Hong Kong’da kalmıştır.
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Hong Kong’un kürk mamul ihracatı içerisinde %95’dan fazla payı olan Çin
Anakarası, en önemli pazar durumundadır. Hong Kong’un kürk mamulü
ihracatının hemen hemen tamamını, kürkten giyim eşyası imal etmek amacıyla
denizaşırı ülkelerden Çin anakarasına yapılan re-export oluşturmaktadır. Hong
Kong’da ve/veya Hong Kong’lu imalatçıların Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki
fabrikalarında üretilen kürk giyim eşyalarının çok büyük bir kısmı denizaşırı
pazarlara satılmaktadır. Hong Kong kürk imalatçıların çoğunluğu, tanınmış
markalar için yüksek kalitede, orijinal aksam ve aksesuarlı (Original Equipment
Manufacturing, OEM) şeklinde kürk giysiler üreten firmalardır. Ancak, son
zamanlarda artan sayıda Hong Kong’lu kürk imalatçısı firmanın Çin iç pazarını
hedefleyen kendi tasarımlarını ve markalarını geliştirdiği gözlenmektedir.
Hong Kong’daki yüksek işgücü maliyetleri ve katı çevresel koruma
önlemleri nedenleri ile kürkten ürün imalatçılarının büyük bir bölümü, üretim
birimlerini Çin’e taşımış ve Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki düşük üretim
maliyetlerinden geniş şekilde faydalanmaya başlamıştır. Söz konusu eğilim
nedeni ile Hong Kong’da yerleşik kürk ürünleri imalathaneleri sayısı hızla
azalmaktadır.
Hong Kong Perakende Pazarı ve Satış Kanalları
Hong Kong tam bir transit ticaret ülkesi olması ve ekonomisinin büyük
oranda üretimden çok ticarete dayanmasının da etkisiyle büyük ve karmaşık bir
perakende sektörüne sahiptir.
Resmi istatistiklere göre perakende sektöründe 60 bine yakın işletme
mevcut olup, bu işletmelerde 290 bine yakın insan çalışmaktadır. Diğer bir
deyişle, Hong Kong toplam iş gücünün %8,3’ü perakende sektöründe istihdam
edilmektedir. Perakende sektörünün GSYİH içindeki payı ise %2,6 olarak
hesaplanmıştır.
Hong Kong’da deri ve saraciye ürünlerinin başlıca satış kanalları ise şu
şekildedir:
Çok Katlı Mağazalar: Başlıca üç kategoriye ayrılmaktadır. Lane Crawford,
Seibu gibi çok katlı mağazalar, ticari ve turistik alanlarda faaliyet göstermekte
olup; profesyonel çalışanları ve turistleri hedeflemektedir. İkinci kategoride Sogo,
Wing On, Sincere gibi mağazalar bulunmakta olup; bunlar ticari ve mesken
alanlarında faaliyet göstermekte ve hem genel halkı hem de turistleri
hedeflemektedir. Jusco, Citistore gibi perakendecilerin dâhil olduğu üçüncü grup,
aileleri ve genel halkı hedef alan mesken alanlarında faaliyet göstermektedir.
Ürün portföylerine bağlı olarak çok katlı mağazalar, denizaşırı tedarikçilerden
doğrudan ithalat yapabildikleri gibi yurtdışındaki veya Hong Kong’daki acenteler
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aracılığıyla

da

ihtiyaç

duydukları

malları

temin

edebilmektedirler.

Yüksek Tasarım Markaları (High-end Designer Labels): Kimi markalar
acenteler tarafından temsil edilirken, giderek artan sayıda yabancı marka Hong
Kong’da kendi ofislerini kurmaktadır. Prada, Gucci, Giorgia Armani bu markalara
örnek olarak verilebilir. Bu markalar başlıca üç şekilde faaliyet göstermektedir:
· Free standing mağazalar (Gucci, Prada gibi),
· Çok markalı mağazalar (multi label stores) (Joyce, Swank gibi),
· Çok katlı mağazalarda mağaza içi mağaza (Shop in shop in department
stores).
Uzman Zincir Mağazalar: Tek bir ürün grubunda uzmanlaşan bu mağazalar,
esas olarak alışveriş merkezlerinde veya Nathan Road gibi işlek caddelerde turist
ve genel halkı hedef alan mağazalardır. Satışını yaptıkları ürünleri doğrudan ithal
etmekte veya yerel üreticilerden temin etmektedirler.
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III. HONG KONG DIŞ TİCARETİ
Yıllar İtibariyle Genel İhracat ve İthalat
Hong Kong 2014 yılı itibariyle 1.124 milyar doların üzerinde dış ticaret
hacmine sahiptir. 2014 yılında genel ihracat 524,1 milyar dolar ve genel ithalat
ise 600,6 milyar dolar olarak verilmektedir. Bir önceki yıla göre Hong Kong’un
genel ihracatı %2,1, genel ithalatı ise %3,3 oranında düşmüştür.
2006 yılından 2014 yılı sonuna kadar Hong Kong’un dış ticaretine ilişkin
veriler aşağıdaki tabloda izlenebilir:
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En Çok İhraç Edilen Ürünler
2014 yılında Hong Kong’un en fazla ihraç ettiği ürün grubu, %45,8
oranında pay ile Fasıl 85 kapsamındaki elektrikli makine ve cihazlardır.
Bu dönemde en fazla ihraç edilen diğer ürün grupları, %15,7 oranında pay
ile Fasıl 71 kapsamındaki tabii inciler veya kültür incileri, %13,2 oranında pay ile
Fasıl 84 kapsamındaki nükleer reaktörler, kazanlar ve makinalar, %3,1 oranında
pay ile Fasıl 90 kapsamındaki optik alet ve cihazlar ve %2,6 oranında pay ile Fasıl
39 kapsamındaki plastikler ve mamulleridir.
2014 yılı verilerine göre Hong Kong’un en fazla ihraç ettiği ürünlere ilişkin
rakamsal bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

En Çok İthal Edilen Ürünler
Hong Kong’un en çok ithal ettiği ürünlerin başında %43,6 oranında pay ile
Fasıl 85’de yer alan elektrikli makine ve cihazlar gelmektedir.
%16,4 oranında pay ile Fasıl 71 kapsamındaki tabii inciler veya kültür
incileri, %11,2 oranında pay ile Fasıl 84 kapsamındaki nükleer reaktörler,
kazanlar ve makinalar, %2,7 oranında pay ile Fasıl 90 kapsamındaki optik alet ve
cihazlar ile % 2,6 oranında pay ile Fasıl 27 kapsamındaki mineral yakıtlar ve
yağlar en fazla ithal edilen ürünler olarak sıralanmaktadır.
2014 yılı verilerine göre Hong Kong’un en fazla ithal ettiği ürünlere ilişkin
rakamsal bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
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En Çok İhracat Yapılan Ülkeler
Hong Kong’un en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke, ülkenin bu dönemde
gerçekleştirdiği 524,1 milyar ABD Doları değerindeki toplam ihracatın %81,6’sını
oluşturmaktadır.
2014 verilerine göre Hong Kong’un en fazla ihracat yaptığı ülke, toplam
ihracattan aldığı %57,3 oranında pay ve 300,4 milyar ABD Doları seviyesinde
ihracat değeri ile Çin’dir. Çin’e yapılan ihracat 2014 yılında %6,3 oranında
gerilemiştir.
En fazla ihracat yapılan ikinci ülke, toplam ihracattan aldığı %8,4 oranında
pay ile ABD’dir. ABD’ye yapılan ihracat, 2014 yılında %3,2 oranında artmış ve
44,1 milyar ABD Doları değerinde gerçekleşmiştir.
En fazla ihracat yapılan üçüncü ülke ise toplam ihracattaki %3,3 oranındaki
payı ile Japonya’dır. Japonya’ya yapılan ihracat, 2014 yılında %2,2 oranında
gerilemiş ve 17,1 milyar ABD Doları değerine ulaşmıştır.
2014 yılında Türkiye, Hong Kong’un ihracat yaptığı ülkeler arasında 31’inci
sırada yer almaktadır. Hong Kong’un bu dönemde Türkiye’ye ihracatı %25,3
oranında artarak 1,1 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Hong Kong’un toplam
ihracatından Türkiye, %0,2 oranında pay almaktadır.
2014 yılında Hong Kong’un en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke listesindeki
ülkelerden altısına yönelik ihracat %1,6 ile %8,1 arasında değişen oranlarda
16

azalmış, diğer dördüne yönelik ihracat ise %2,4 ile %16,9 arasında değişen
oranlarda artmıştır.
Bu dönemde en fazla ihracat artışı, Hindistan’a yapılan ihracatta
kaydedilmiştir. Hindistan’a yapılan ihracat, %16,9 oranında artışla 13 milyar ABD
Doları değerine ulaşmıştır.
Vietnam ise Hong Kong’un en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke içerisinde,
ihracatın en fazla düşüş gösterdiği ülke olmuştur. Bu ülkeye yönelik ihracat 2014
yılında %8,1 oranında gerilemiştir.
Hong Kong’un en fazla ihracat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkelerin toplam
ihracattan aldıkları paylara ilişkin veriler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

En Çok İthalat Yapılan Ülkeler
2014 yılında Hong Kong’un en çok ithalat yaptığı ülkelerin başında, Çin
gelmektedir. Çin’in Hong Kong’un toplam ithalatı içerisindeki payı %44,7 olarak
hesaplanmaktadır. Bu dönemde Hong Kong’un Çin’den ithalatı bir önceki yıla
göre %0,5 oranında artmış ve 268,3 milyar dolara ulaşmıştır.
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En fazla ithalat yapılan ikinci ülke, toplam ithalattan aldığı %6,6 oranında
pay ile Tayvan’dır. Tayvan’dan yapılan ithalat, 2014 yılında %15,9 oranında
artmış ve 39,3 milyar ABD Doları değerine yükselmiştir.
En fazla ithalat yapılan üçüncü ülke ise toplam ithalattaki %6,5 oranındaki
payı ile Japonya’dır. Japonya’dan yapılan ithalat, 2014 yılında %0,1 oranında
yükselmiş ve 38,9 milyar ABD Doları değerine ulaşmıştır.
Türkiye, Hong Kong’un en fazla ithalat yaptığı 39’uncu ülke olarak
sıralanmaktadır. Hong Kong’un Türkiye’den yaptığı ithalat değeri 2014 yılında bir
önceki yıla göre %15,3 oranında artmış ve 432 milyon dolar düzeyine
yükselmiştir. Bu ithalat değeri ile Türkiye’nin Hong Kong’un toplam ithalatı
içerisindeki payı sadece %0,1 olarak hesaplanmaktadır.
2014 yılında Hong Kong’un en çok ithalat yaptığı ilk 10 ülke listesindeki
ülkelerin ikisinden yaptığı ithalatın bir önceki yıla kıyasla %6 ile %53 oranında
azaldığı, diğer sekiz ülkeden ithalatın ise %0,1 ile %16,7 arasında değişen
oranlarda arttığı anlaşılmaktadır.
En fazla ithalat artışı %16,7 ile Malezya’dan yapılan ithalatlarda
görülürken; ithalatı en fazla düşüş gösteren ülke ise %53 ile İsviçre olmuştur.
Hong Kong’un en fazla ithalat yaptığı ilk 10 ülke ve bu ülkelerin toplam
ithalattan aldıkları paylara ilişkin veriler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

18

IV. DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ DIŞ TİCARETİNDE HONG KONG’UN YERİ
Başlıca Deri Ürünleri İhracatçısı Ülkeler İçinde Hong Kong’un Yeri
Dünya’nın en fazla deri ürünleri ihracatı yapan ülkeleri Çin, İtalya, Hong
Kong, Vietnam, Fransa ve Almanya olarak sıralanmaktadır.
Hong Kong, 14,3 milyar ABD Doları değerinde deri ürünleri ihracatı ile
2014 yılında dünya deri ve deri ürünleri ihracatından %5,4 pay almaktadır ve en
fazla deri ve deri ürünleri ihracatı yapan üçüncü büyük ülke olarak dikkat
çekmektedir.
Dünya’nın en büyük deri ve deri ürünleri ihracatçılarına dair veriler
aşağıdaki tabloda detaylı olarak görülebilir.

19

Başlıca Deri Ürünleri İthalatçısı Ülkeler İçinde Hong Kong’un Yeri
Dünya’nın en büyük deri ürünleri ithalatçıları ABD, Almanya, Hong Kong,
İtalya, Çin ve Fransa olarak sıralanmaktadır.
Hong Kong, 15,7 milyar ABD Doları değerinde deri ve deri ürünleri ithalatı
ile 2014 yılında dünya deri ve deri ürünleri ithalatından %6,3 pay almaktadır ve
en fazla deri ürünleri ithalatı yapan üçüncü büyük ülke olarak dikkat
çekmektedir.
Dünya’nın en büyük deri ve deri ürünleri ithalatçılarına ait veriler
aşağıdaki tablodan görülebilir.

V. HONG KONG’UN DERİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİ
Hong Kong dünyanın önemli deri ve deri ürünleri ihracatçıları ve
ithalatçıları arasında yer almaktadır.
Hong Kong’un deri ürünleri ihracatı 2014 yılında 2013 yılına göre %9
oranında azalmış ve 14,3 milyar dolara gerilemiştir. İthalatı ise %10,3 oranında
azalmış ve 15,7 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir.
20
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Hong Kong’un İthal Ettiği Deri Ürünleri
Dünyanın önde gelen deri ve deri ürünleri ithalatçısı ülkelerinden birisi
olan Hong Kong’un 2013 ve 2014 yıllarında dünyadan yaptığı deri ve deri
ürünleri ithalatının detayları aşağıdaki tabloda verilmektedir.
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2014 yılında Hong Kong’un ithal ettiği deri ve deri ürünleri içerisinde en
büyük payı, toplam deri ürünleri ithalatında aldığı %36,6 oranında pay ve 5,7
milyar dolarında ithalat değeri ile saraciye ürünleri almaktadır. Hong Kong’un
saraciye ürünleri ithalatı 2014 yılında %0,3 oranında gerilemiştir.
Hong Kong’un en fazla ithal ettiği ikinci deri ürünü grubu ise %29,2
oranında pay ile ayakkabılardır. Bu ürün grubunda Hong Kong, 2014 yılında %0,7
oranında düşüşle yaklaşık 4,6 milyar ABD Doları değerinde ithalat
gerçekleştirmiştir.
Hong Kong’un yarı işlenmiş deri ithalatı %6,8 oranında düşüşle yaklaşık
2,5 milyar dolar değerinde gerçekleşmiştir. Değer olarak, toplam deri ürünleri
ithalatının %15,7’sini yarı işlenmiş deri ürünleri oluşturmaktadır.
Hong Kong’un ham ve işlenmiş kürk ithalatı ise 2014 yılında %43,5 düşüşle
1,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve toplam deri ithalatının %11,4’ünü
oluşturmaktadır.
Hong Kong’un deri giyim ithalatının toplam deri ürünleri ithalatındaki payı
%1,5’dur. Deri giyim ithalatı ise 237 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kürk
giyimin payı ise %1,7 olup 269 milyon dolar değerindedir. Deri giyim ve kürk
giyim ithalatı 2014 yılında sırasıyla %13 ve %5,3 oranında azalmıştır.

Hong Kong’un Deri ve Deri Ürünleri İthal Ettiği Ülkeler
Dünyanın en büyük deri ve deri ürünleri pazarlarından birisi olan Hong
Kong’un en büyük tedarikçisi, %48 oranında pazar payı ve yaklaşık 7,5 milyar
ABD Doları ithalat değeri ile Çin’dir. Ucuz işgücü ve hammaddeye sahip olan Çin,
tek başına Hong Kong deri ve deri ürünleri pazarının yaklaşık yarısına hakim bir
ülke olarak dikkat çekmektedir.
İkinci büyük tedarikçi olan İtalya, 2,1 milyar ABD Doları ithalat değeri ile
Hong Kong deri pazarının %14’ünde etkilidir.
İtalya’nın ardından %9 oranında pay ile Fransa gelmektedir. Hong Kong’un
Fransa’dan deri ve deri ürünleri ithalatı 2014 yılında 1,4 milyar ABD Doları
değerinde gerçekleşmiştir.
Hong Kong’un Türkiye’den deri ve deri ürünleri ithalatı oldukça sınırlıdır.
2014 yılında Türkiye’den sadece 38 milyon ABD Doları değerinde ithalat yapılmış
ve Türkiye’nin bu pazardaki payı %0,2 olarak belirlenmiştir.
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Aşağıdaki tabloda Hong Kong’un en büyük on deri ve deri ürünleri
tedarikçisi ve Türkiye’nin 2014 yılında pazardan aldıkları paylar görülebilir.

Hong Kong’un En Fazla Ham Deri İthal Ettiği Ülkeler
Hong Kong, 2014 yılında %50 oranında düşüşle 90 milyon dolar civarında
ham deri ithal etmiştir.
Hong Kong’un en büyük ham deri tedarikçileri A.B.D, Japonya ve Güney
Afrika’dır.
Hong Kong’un 2014 yılında Türkiye’den ham deri ve ham kürk ithalatı yok
denecek kadar azdır.
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Hong Kong’un En Fazla Yarı İşlenmiş/Bitmiş Deri ile Ham/İşlenmiş
Kürk İthal Ettiği Ülkeler
Hong Kong dünyadan, 2014 yılında %10 oranında düşüşle yaklaşık
3 milyar dolar değerinde yarı işlenmiş/bitmiş deri ithal etmiştir.
Bu ürün grubunda Hong Kong’un en büyük tedarikçisi %19 pay ile
İtalya’dır. İtalya’dan 2014 yılında 572 milyon dolar değerinde ithalat yapılmıştır.
İtalya’yı Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan takip etmektedir.
Hong Kong 2014 yılında Türkiye’den 29 milyon dolar değerinde yarı
işlenmiş/bitmiş deri ithal etmiştir.
Ham ve işlenmiş kürk ithalatında ise Hong Kong’un birinci tedarikçisi Çin
Halk Cumhuriyeti’dir. Bu ülkeden 2014 yılında bir önceki yıla oranla %36,3
oranında düşüşle 852 milyon dolarlık ham ve işlenmiş kürk ithal edilmiş olup bu
ürün grubunda Çin’in payı %47,7’dir.
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Çin’i, Danimarka, Kanada ve Finlandiya izlemektedir. Danimarka’nın ham
ve işlenmiş kürk ithalatındaki payı %34,1, Kanada’nın %6,9 ve Finlandiya’nın
% 4,2’dir.
2014 yılında, Türkiye Hong Kong’un ham ve işlenmiş kürk ithalatında 2
milyon dolar ile 14. sırada yer almaktadır.
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Hong Kong’un En Fazla Deri Giyim ve Kürk Giyim İthal Ettiği Ülkeler
Hong Kong dünyadan, 2014 yılında %13 oranında artışla 237 milyon dolar
değerinde deri giyim ve %5 oranında artışla 269 milyon dolar değerinde kürk
giyim ithal etmiştir.
Hong Kong’un deri giyim grubundaki en büyük tedarikçisi %34 oranında
pazar payı ile Çin’dir. 2014 yılında Çin’den %4 oranında gerilemeyle 80 milyon
dolar değerinde deri giyim ithal etmiştir.
Türkiye Hong Kong’un yedinci büyük deri giyim tedarikçisidir. Türkiye’den
yapılan ithalat, 2014 yılında, %9 oranında artarak 5 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Kürk giyimde ise Türkiye Hong Kong’un on üçüncü tedarikçisi
konumunda olup 2014 yılında %54 oranında düşüşle 1 milyon dolar değerinde
ithalat gerçekleşmiştir.
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Hong Kong’un En Fazla Saraciye Ürünleri İthal Ettiği Ülkeler
2014 yılında Hong Kong, dünyadan 5,7 milyar dolar değerinde saraciye
ürünü ithal etmiştir.
Hong Kong’un en büyük saraciye ürünü tedarikçisi 2,8 milyar dolarlık
ithalat ile Çin’dir. Çin’in Hong Kong saraciye pazarındaki payı %49’dur. Çin’den
yapılan saraciye ithalatı bu dönemde %6 oranında azalmıştır.
Çin’i %19 oranında pazar payı ile Fransa ve %17 oranında pazar payı ile
İtalya takip etmektedir.
Hong Kong 2014 yılında Türkiye’den 1 milyon dolar değerinde saraciye
ürünleri ithal etmiştir. Türkiye’den yapılan saraciye ithalatı bu dönemde %23
artmıştır.
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Hong Kong’un En Fazla Ayakkabı İthal Ettiği Ülkeler
Hong Kong, 2014 yılında %1 oranında azalışla yaklaşık 4,6 milyar dolar
değerinde ayakkabı ithal etmiştir.
Hong Kong’un en büyük ayakkabı tedarikçileri Çin ve İtalya’dır. Çin’den
yapılan ithalat bu dönemde %6 oranında gerilerken, İtalya’dan yapılan ithalat ise
%14 oranında artmıştır.
Hong Kong 2014 yılında %29 oranında artışla Türkiye’den 1 milyon dolar
değerinde ayakkabı ithal etmiştir.
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VI. TÜRKİYE – HONG KONG DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
Türkiye - Hong Kong Genel İhracat ve İthalat
Uzakdoğu’nun ticaret merkezi niteliğindeki Hong Kong ile Türkiye arasında
2014 yılında 534 milyon dolar değerinde olan genel dış ticaret hacmi, %20,2
oranında azalarak 2015 yılında 427 milyon dolara gerilemiştir. Hong Kong
Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle 238 ülke içerisinde genel ihracatında 62’nci sırada
ve ithalatında ise 94’üncü sırada yer almaktadır.
Hong Kong’un 2015 yılında 143,9 milyar dolar olan Türkiye genel
ihracatında payı binde 2 ve 207,2 milyar dolar değerindeki genel ithalatta payı
onbinde 4 düzeyindedir. 2015 yılı sonu itibariyle Hong Kong’a yönelik toplam
ihracat 345 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre %21,4
oranında azalmıştır. 2014 yılından 2015 yılına Türkiye’nin genel ihracatı da %8,7
oranında azalmıştır.
Diğer yandan, 2015 yılında Hong Kong’tan toplam 81 milyon dolar
değerinde ithalat yapılmış, ithalat 2014 yılına kıyasla %14,4 oranında azalmıştır.
İki ülke arasındaki genel ticaret Türkiye lehine gelişmektedir. Türkiye’nin Hong
Kong ile dış ticaretini, deri ve deri mamulleri ticareti ile birlikte değerlendiren bir
tablo aşağıda yer almaktadır.
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Hong Kong ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilere yıllar itibarıyla
bakıldığında, 2011 yılından 2015 yılının sonuna kadarki beş yıllık süreçte, hem
ihracatta hem de ithalatta belli oranda düşüşler olduğu görülmekle birlikte
durum Türkiye lehine gelişmektedir. 2012 yılında Hong Kong’a ihracatımızda
%23,4’lük bir düşüş yaşanmış olmasına rağmen yine ithalatın üç katı düzeyinde
ihracat gerçekleşmiştir. 2013 yılında %26,9’luk ihracat artışına karşılık %13’lük
ithalat gerilemesi ihracatın ithalatın yaklaşık dört katı olarak gerçekleşmesini
sağlamıştır. 2014 yılında da ihracatta %6,3’lük artış ve buna karşılık ithalatta
%2,4’lük düşüş ihracatın ithalatın neredeyse beş katına çıkmasını sağlamıştır.
Hong Kong’a genel ihracatta, 2016 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına
oranla %39,2’lik düşüş yaşanırken, ithalatta %40,9’luk bir düşüş yaşanmıştır.
2011 yılından 2016 yılı Ocak ayı sonuna kadar Türkiye’den Hong Kong’a
yapılan ihracat, bu ülkeden ithalat ile yıllık ve dönemsel değişimler, aşağıdaki
tablo ve grafikte görülebilir.
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TÜRKİYE -HONG KONG DIŞ TİCARETİ
Birim: Milyon $

YILLAR

YILLIK
DEĞİŞİM (%)

GENEL İHRACAT

GENEL İTHALAT

YILLIK DEĞİŞİM
(%)

2011

425

-

100

-

2012

326

-23,4

112

12,1

2013

413

26,9

97

-13,0

2014

439

6,3

95

-2,4

2015

345

-21,4

81

-14,4

2015 OCAK

27

-

7

-

2016 OCAK

17

-39,2

4

-40,9

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi ; İhracatçı Birlikleri Kayıt Rakamları / Mart 2016

TÜRKİYE - HONG KONG GENEL DIŞ TİCARETİ
2011-2015 YILLIK ; 2015-2016 Ocak
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2015 yılı sonu itibariyle, Hong Kong ile Türkiye arasındaki ticarete ürünler
bazında bakıldığında, 7113 GTİP başlıklı kıymetli metaller ve kaplamalarından
mücevherci eşyası, 5211 GTİP başlıklı %85’den az pamuk içeren ve sentetik/suni
liflerle karışımlı pamuklu mensucat, 0207 GTİP başlıklı kümes hayvanlarının
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etleri ve yenilen sakatatı, 5209 GTİP başlıklı m²si 200 gramdan fazla olmayan
pamuklu dokuma kumaşlar en fazla ihraç edilen mamullerin başında gelmektedir.
En fazla ihraç edilen ilk 20 ürün grubu içerisinde 3 grup tekstil mamulü, 2
grup konfeksiyon mamulü ve 2 grup deri mamulü yer almaktadır. 4107 GTİP
başlıklı sığır ve atların dabaklanmış ve ileri derecede hazırlanmış deri ve
köseleleri, 4112 GTİP başlıklı koyun ve kuzuların diğer deri ve köseleleri Hong
Kong’a 2015 yılında en fazla ihraç edilen ilk 20 ürün grubu içerisinde
bulunmaktadır.
Hong Kong’a 2015 yılında en fazla ihraç edilen ürünler, aşağıdaki tablodan
görülebilir.
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2015 yılı verilerine göre Türkiye’nin Hong Kong’dan ithal ettiği ürünlerin
başında ise 7113 GTİP başlıklı kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci
eşyası ve 7106 GTİP başlıklı gümüş ve 4821 GTİP başlıklı kağıt ve kartondan her
cins etiketler gelmektedir. 5807 GTİP başlıklı dokumaya elverişli maddelerden
işlenmemiş etiketler, armalar ve benzeri eşya, 3926 GTİP başlıklı plastikten diğer
eşya ve 7102 GTİP başlıklı işlenmiş/işlenmemiş elmaslar diğer en fazla ithal
edilen mamuller olarak sıralanmaktadır.
7113 GTİP başlıklı kıymetli metaller ve kaplamalarından mücevherci
eşyalarının ithalatı 2014 yılına kıyasla 2015 yılında %25,7 düşüşle 9 milyon
dolara gerilemiştir. 7106 GTİP başlıklı gümüş ithalatı ise %15,8 düşüşle 7,5
milyon dolara gerilemiştir.
Bu ürünlerin dışında, 2015 yılında Hong Kong’dan ithalatı oransal olarak
en fazla artan ürün grupları %2263,1 artışla 1,3 milyon dolarlık ithalat yapılan
7219 GTİP başlıklı paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri, %2093,9 artışla 1,2
milyon dolarlık ithalat yapılan 7202 GTİP başlıklı ferro alyajlar ile %647,1 artışla
2,9 milyon dolarlık ithalat yapılan 5504 GTİP başlıklı işlem görmemiş suni
devamsız lifler olmuştur.
2015 yılında Hong Kong’dan en fazla ithal edilen ilk yirmi ürün grubu
içerisinde iki tekstil ürün grubu bulunmakta ve deri ürün grubu
bulunmamaktadır.
Hong Kong’dan 2015 yılında en fazla ithal edilen ürünler, aşağıdaki
tablodan görülebilir.
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Türkiye – Hong Kong Deri ve Deri Mamulleri Ticareti
2011 yılında 48,3 milyon dolar hacmi bulunan Türkiye ile Hong Kong
arasındaki deri ve deri mamulleri ticareti, 2015 yılı sonu itibariyle 22,3 milyon
dolara düşmüştür. Bununla birlikte iki ülke arasındaki deri ve deri mamulleri
ticareti, Türkiye lehine olma durumunu korumaya devam etmektedir.
2011 yılında 45 milyon dolar değerinde olan Hong Kong’a deri ve deri
mamulleri ihracatı, 2015 yılı sonunda 21 milyon dolara gerilemiştir. 2015 yılında
bu ülkeye yönelik deri ve deri mamulleri ihracatı bir önceki seneye kıyasla %45,9
oranında düşerken, ithalat 2015 yılında 2014 yılına kıyasla %70,7 oranında
düşmüştür.
2015 yılı itibariyle %21,1 oranında düşüşle yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak
gerçekleşen Türkiye’nin toplam deri ve deri mamulleri ihracatı içerisinde Hong
Kong’un payı %1,5 olmuştur.
2011 yılından 2015 yılı sonuna kadar, Türkiye ile Hong Kong arasındaki
deri ve deri mamulleri ticaretini, yıllık değişimlerle birlikte gösteren bir tablo
aşağıda verilmektedir.
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Tablodaki veriler kullanılarak hazırlanan grafik ise aşağıda yer almaktadır.
Grafikte dikkat çekici husus, 2011 yılından 2013 yılı sonuna dek Hong Kong’a deri
ve deri mamulleri ihracatının yüksek oranlı artışlar göstererek 57 milyon dolara
ulaşmasıdır. Hong Kong’da gerçekleşen deri ve deri ürünleri ithalatı ise yıllar
içerisinde iniş ve çıkışlar yaşasa da 2015 yılında ciddi bir düşüşle 1,3 milyon
dolar olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılında Türkiye’den Hong Kong’a en fazla ihraç edilen deri ürünleri
yarı işlenmiş derilerdir. 2015 sonu itibariyle Hong Kong’a yarı işlenmiş deri
ihracatı bir önceki seneye kıyasla %34,2 oranında azalmış ve 13,2 milyon
dolardan 8,7 milyon dolara gerilemiştir.
İkinci en fazla ihraç edilen ürün grubu bitmiş derilerdir. 2015 yılında 10,7
milyon dolar olan bitmiş deri ihracatı, 2015 yılında %53,8 oranında azalarak 4,9
milyon dolara gerilemiştir.
Ham ve işlenmiş kürk ürün grubu en fazla ihraç edilen üçüncü ürün grubu
olup, 2015 yılında 2014’e kıyasla %63 düşüşle 2,9 milyon dolarlık ihracat
gerçekleşmiştir.
Deri giyim eşyalarında ihracat 2014 yılına oranla 2015 yılında %53,4’lük
bir düşüş yaşayarak 3,4 milyon dolardan 1,6 milyon dolara gerilemiştir. Kürk
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giyim ihracatı ise %46,7’lik düşüşle 2,3 milyon dolardan 1,2 milyon dolara
gerilemiştir.
Türkiye’den Hong Kong’a ayakkabı ihracatında 2015 yılında 2014 yılına
oranla %27’lik artış kaydedilmiş ve ihracat 1,1 milyon dolara yükselmiştir.
Hong Kong’a Saraciye ihracatımız ise 2015 yılı sonunda %31,7’lik düşüş ile
1,5 milyon dolardan 1 milyon dolara gerilemiştir. 2014 ve 2015 yıllarında
Türkiye’den Hong Kong’a hiç ham deri ihracatı gerçekleştirilmemiştir.
Türkiye’nin Hong Kong’a deri ve deri mamulleri ihracatının ürün grupları
bazında 2014-2015 yılları ve 2015-2016 yılları Ocak ayı değişimleri aşağıda yer
alan tabloda görülebilir.
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Türkiye’nin Hong Kong’dan 1,3 milyon dolarlık deri ve deri ürünleri ithalatı, 21
milyon dolarlık ihracata oranla hayli düşük seviyede seyretmektedir.
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2015 yılında, Hong Kong’dan ithal edilen deri ve deri ürünlerinde, saraciye
ürünleri 2014 yılına göre %53,6 oranında düşüşle 1,7 milyon dolardan 802 bin
dolara gerilemiştir. Ayakkabı ithalatı ise 2014 yılına göre %97,4 oranında bir
düşüşle 984 bin dolardan 25 bin dolara gerilemiştir.
Hong Kong’dan bitmiş deri ithalatı ise önceki yıla göre %79,8 gibi ciddi bir
düşüş yaşayarak 807 bin dolardan 163 bin dolara gerilemiştir.
Türkiye’nin Hong Kong’dan gerçekleştirdiği deri ve deri mamulleri ithalatının
ürün grupları bazında 2014-2015 yıllık ve 2015-2016 Ocak ayı değişimleri
aşağıda yer alan tabloda görülebilir.
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Türkiye’nin Deri ve Deri Mamulleri Ticaretinde Hong Kong’un Yeri
2015 yılında, Türkiye’den yaklaşık 1,5 milyar dolarlık deri ve deri
mamulleri ihracatı yapılmıştır. 2014 yılına kıyasla ihracat dolar bazında %21,1
oranında azalmıştır. Aynı dönemde Hong Kong’a deri ve deri mamulleri ihracatı
ise %45,9 oranında düşüşle 21 milyon dolara gerilemiştir.
Türkiye’den en fazla deri ve deri mamulleri ihraç edilen ülkeler arasında,
Rusya Federasyonu, Irak, İtalya, Almanya, İngiltere ilk beş sırayı alırken, Hong
Kong ise Romanya ve Ukrayna’nın arkasından on beşinci sırasındadır.
Türkiye’den en fazla deri ve deri mamulleri ihraç edilen ülkeler, değişimler
ve paylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

43

2015 yılında, Rusya Federasyonu %46,8 oranında düşüş 234 milyon
dolarlık ihracat değeri ile Türk derisi ve deri mamulleri için birinci büyük pazar
olurken, Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ihracatında Rusya’nın payı %16
düzeyine gerilemiştir. Hong Kong ise bu ürünlerde 21 milyon dolarlık ihracat
değeriyle on beşinci büyük pazar konumundadır.
Türkiye’nin en fazla deri ve deri ürünleri ithalatı gerçekleştirdiği ülkelere
bakılacak olursa;
En fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti’dir. 2015 yılında Çin’den
ithalat, %25,1 düşüşle 828 milyon dolardan 620 milyon dolara gerilemiştir.
Türkiye’nin toplam deri ve deri mamulleri ithalatından Çin’in aldığı pay,
%38,6’dır.
İtalya, deri ve deri mamullerinde Türkiye’nin ikinci tedarikçisidir. Bu
ülkeden ithalat 2015 yılında %16,9 oranında azalmış ve 233 milyon dolara
gerilemiştir. İtalya’nın Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ithalatından aldığı
pay ise %14,5 olarak gerçekleşmiştir.
Vietnam, deri ve deri mamullerinde Türkiye’nin üçüncü tedarikçisidir. Bu
ülkeden ithalat 2015 yılında %1,5 oranında düşmüş ve 173 milyon dolar
olmuştur. Vietnam’ın Türkiye toplam deri ve deri mamulleri ithalatından aldığı
pay bu dönemde %10,8’dir.
Hindistan, Endonezya ve İspanya 2015 yılında diğer önemli deri ve deri
mamulleri ithal edilen ülkeler olmuştur.
En fazla deri ve deri mamulü ithal edilen ilk yirmi ülkenin on altısında
ithalat %1,5 ile %71,1 arasında değişen oranlarda azalırken, dört ülkeden ithalat
%2,5 ile %103 arasında değişen oranlarda artmıştır.
Hong Kong, ülkemizin deri ve deri ürünleri ithalatında %0,1’lik payla
60’ıncı sırada yer almaktadır.
Türkiye’nin en fazla deri ve deri mamulleri ithal ettiği ülkeler, değişimler
ve payları gösteren tablo aşağıda verilmektedir.
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VII. FAYDALI ADRESLER
Türkiye Hong Kong Konsolosluğu Ticaret Ataşeliği
60 Gloucester Road Wanchai Hong Kong- Çin
Tel:+ 852/ 28 93 66 09
Fax: +852/ 28 93 66 20
E-mail: hongkong@ekonomi.gov.tr

Hong Kong Ticaret Odası
(The Hong Kong General Chamber of Commerce)
95, Queensway, United Center 22 / F Hong Kong
Tel: +852/ 25 299 229
Fax: +852/ 25 27 9843
E-mail: chamber@chamber.org.tr
Web: www.chamber.org.hk

Devlet Kuruluşları
Tüm Devlet ve Hükümet Kuruluşları
İstatistik Kurumu
Gümrükler Bölümü
Telif Hakları Bölümü
Hong Kong Ticaret Geliştirme Konseyi
Ticaret, Endüstri ve Teknoloji Bürosu

http://www.info.gov.hk/orgindex.htm
http://www.info.gov.hk/censtatd/home.html
http://www.info.gov.hk/customs/ieflash.shtml
http://www.info.gov.hk/ipd/
http://www.tdctrade.com/
http://www.citb.gov.hk/

Ticaret Odaları ve Mesleki Kuruluşlar
Hong Kong Ticaret Odası
Hong Kong Sanayi Federasyonu
Hong Kong İhracatçılar Birliği
Hong Kong Ekonomik Araştırmalar Merkezi
Hong Kong İhracat Kredi Sigortası Kurumu
Hong Kong Verimlilik Konseyi
KOBİ Merkezi
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Parkları

http://www.hkgcc.org.hk/
http://www.fhki.org.hk/
http://www.exporters.org.hk/
http://www.hku.hk/hkcer
http://www.hkecic.com/
http://www.hkpc.org/
http://www.smecentre.com/
http://www.hkiec.org.hk/
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VIII. YARARLANILAN KAYNAKLAR

·

Trademap / ITC Ticaret Veritabanı

·

Ekonomi Bakanlığı, İstatistik Bilgi Sistemi.

·

Footwear, Hong Kong, Hong Kong Trade Development Council.

·

Leather Consumer Goods, Hong Kong, Hong Kong Trade Development Council.

·

Closer Economic Partnership Agreement (CEPA), Hong Kong Economic and
Trade Office.

·

Hong Kong Economy Latest Developments, Hong Kong Trade Development
Council.

·

China and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA)
http://www.tid.gov.hk/english/cepa/further_liberal.html

İTKİB Genel Sekreterliği
Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi
Mart 2016
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