




 



TEMEL SOSYAL GÖSTERGELER 



TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER  
(2018 yılı) 

GSYİH  
(Cari Fiyatlar) 

 
13.4 trilyon ABD doları 

GSYİH Büyüme 
(Sabit Fiyatlar) 

 
%6,6 

Kişi Başına Düşen GSYİH 
(Satın Alma Gücü Paritesi) 

 
18.110 ABD doları  

Tüketici Fiyat Enflasyonu (Ort.) %2,1 

Cari İşlemler Dengesi 49,2 milyar ABD doları 



ÇİN DIŞ TİCARET VERİLERİ (2018) 

 

• İhracatı: 2,5 trilyon ABD doları 

• İthalatı:  2,1 trilyon ABD doları 

• Dış Ticaret Hacmi: 4,6 trilyon ABD doları 

• Dış Ticaret Dengesi: 400 milyar ABD doları 

• Dünya İhracatında 1. Ülke: %12,9 

• Dünya İthalatında 2. Ülke: %10,8   

 



ÇİN DIŞ TİCARET VERİLERİ (2018) 

İHRACATINDA ÖNDE GELEN ÜLKELER 

 

• ABD    (%19,2)  

• HONG KONG  (%12,1) 

• JAPONYA   (%5,9)  

• GÜNEY KORE  (%4,4) 

• VİET NAM   (%3,4) 

• TÜRKİYE   (%0,7)  (26. SIRADA )  

 



ÇİN DIŞ TİCARET VERİLERİ (2018) 

İTHALATINDA ÖNDE GELEN ÜLKELER 

 

• GÜNEY KORE  (%9,6)  

• JAPONYA          (%8,4) 

• TAYVAN            (%8,3)  

• ABD                   (%7,3) 

• ALMANYA          (%5) 

• TÜRKİYE   (%0,2)  (58. SIRADA )  

 



 
 

İKİLİ TİCARETİMİZ (2018) 
 
 
  

• İhracatımız: 2,9 milyar ABD doları  

• İthalatımız: 20,7 milyar ABD doları 

• İhracatımızın yaklaşık %65’ini mermer, bor ve metal cevherleri  

   (krom, kurşun, nikel, altın, bakır) gibi ham maddeler oluşturmaktadır. 

• En çok ithal ettiğimiz ürünler: cep telefonu, bilgisayar, elektrikli ve 
elektronik cihazlar, makine aksamları 

 



GUANCO PAZARI NEDEN SEÇİLDİ?-I 
 

 

• Guanco, Guangdong eyaletinin başkentidir. Nüfusu 14,5 milyondur. 

• Guangdong eyaleti ülkenin en zengin bölgesi ve Çin’in en güneydeki eyaletidir. 

• Bölge kıyı şeridindedir. Bu nedenle ticaret gelişmiştir. Diğer bölgelere göre refah 
düzeyi artmıştır. 

• Eyalet, nüfus bakımından en büyük yerleşim bölgeleri arasındadır. 

• Ülkenin en zengin tüketici nüfusu açısından 3. sıradadır.. En zenginler Pekin’dedir. 

• Pekin ve Şanghay’ın aksine, pazara giriş açısından henüz doygunluğa ulaşmamıştır. 

• En çok gıda ithalatının yapıldığı eyalet konumundadır. 

• Çin’in en çok tercih edilen yatırım bölgelerindendir. 

 

 

 

 



GUANCO PAZARI NEDEN SEÇİLDİ?-II 
 

 

• Ekonomisinin ana damarını imalat sanayi oluşturmaktadır.  

• Guanco, önemli bir taşımacılık ve iletişim merkezidir. Limanı Çin ana karasındaki 
en işlek 4. limandır. 

• Eyaletin önde gelen şehirlerinden biri olan Shenzhen, dünyanın en büyük 
elektronik üretim merkezidir. Huawei buradadır. 

• Karayolu ve demiryolu ağı geniştir. Ulusal ticari dağıtım merkezi olarak 
tanımlanmıştır. 

• E-ticarette de öndedir. 

• Nasha serbest ticaret bölgesi vardır.  

• Bölgede yerleşik Orta Doğulu ve Rus kökenli nüfus, ürünlerimizin tercih edilmesini 
sağlamaktadır. 

 

 

 



ÇİN GIDA SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM-I 

 Çin’de tarım sektörünün 2018 yılında     
GSYH’deki payı %7,2’dir. 

Önde gelen tarımsal ürünler: 

• Hububat 

• Yağlı tohumlar-soya 

• Yer fıstığı 

• Kolza tohumu-pamuk 

• Jüt 

• Kenevir 

• Şeker kamışı 

• Şeker pancarı 

• Tütün (kuru) 

 

 

 

• Çay 

• Meyveler 

• Domuz eti 

• Sığır ve koyun eti 

• İnek sütü 

• Kuzu yünü 

• İpek kozası 

• Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar 



ÇİN GIDA SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM-II 

 

• Hızlı şehirleşme ve gelirlerdeki artışa bağlı olarak ambalajlı gıda pazarında dengeli ve sürekli bir büyüme 
gerçekleşmektedir. 

• 2018’de 119 milyar ABD dolarI gıda maddesi ithal etmiştir. ABD’nin ardından ikinci büyük gıda ithalatçısıdır.  

• 2018’de dünya gıda ithalatından %10 pay almıştır. 

• Çin’deki yiyecek tüketimi son 10 yılda düzenli olarak artmıştır.  

• 2018’de ülkenin toplam ithalatı içinde gıdanın payı %5,6’dır.  

• Yıllık toplam ev giderlerinin yaklaşık %30’unu gıda harcamaları oluşturmuştur. 

• Ülke yabancı firmalar için cazip bir pazardır. 

• Gıda sektörü aşamalı olarak yabancı şirketlere açılmakta olup, ithalattaki çoğu kısıtlama son on yılda 
kaldırılmıştır. 

• Yabancı gıda firmaları, tüketicilerin artmakta olan harcamalarından pay almak üzere ülkeye gelmektedir. 
Temsilcilikler açmaya başlamışlardır. 

• İthal yiyecek ve içecek ürünlerine olan talep hızla artmaktadır. 

• Pazara giren ithal gıda ürünlerinin sayısı istikrarlı bir şekilde büyürken, bu ürünler büyük şehirlerdeki 
süpermarketler ve zincir mağazalar aracılığıyla tüketiciye ulaştırılmaktadır. 

 



ÇİN GIDA SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM-III 
 

 

• Mevzuat açısından her eyalette uygulamada farklılıklar olabilmektedir. 

• Sağlıklı beslenme konusunda daha bilinçli tercihler yapılmaya başlanmıştır. Sağlıklı yiyecekler tercih 
edilmektedir. 

• Örnek: Geçtiğimiz yıllarda bebek mamalarında melamin bulunması ve skandalın bebek ölümleri ile 
sonuçlanması neticesinde, gelir düzeyi artan tüketiciler, daha güvenli olduğunu düşündükleri ithal gıdayı 
tercih etmeye başlamışlardır. 

• Çinli tüketiciler yüksek kalitede, güvenli ve otantik ürünleri talep etmektedir. 

• İthal gıda ürünlerinin en üst kalitedeki ürünler kabul edildiğinden bu ürünlere yüksek bedel 
ödenebilmektedir. İthal gıda maddelerinin güvenli ve yüksek kaliteli olduğuna ilişkin yaygın bir kanaat vardır. 

• Tüketiciler fiyat konusunda hassastır. Ucuz ürünleri seçmektedirler. 

• Tüketiciler ayrıca ürünün markasına, toplum tarafından bilinirliğine ve kabulüne, piyasadaki sürekliliğine ve 
tutarlılığına önem vermektedir. 

 



ÇİN GIDA SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM-IV 
 

 

• Lüks tüketim: Sayısı 200 milyonu bulan üst gelir grubundaki tüketiciler, son yıllarda tüketici eğilimlerini 
etkileyen en önemli faktörlerden biridir. 

• Çin’de yüksek gelirli kesim, dünya çapında tanınan ve büyük saygınlığa sahip yabancı markaları tercih 
etmektedir. 

• Çin pazarına girecek firmaların genç tüketicilerin satın alma davranışlarını rakiplerinden daha hızlı yakalayıp, 
daha dinamik bir Pazar bilincine sahip olmaları gerekmektedir. 

• Gençlerde markadan ziyade, modaya uygun ve yenilikçi ürünlerin yanı sıra fiyatı uygun ürünler birinci tercih 
sebebidir.  

• Çin’in genç nüfusu mağazalarda yer alan ithal yiyecek ve içeceklerin en önemli tüketicisi olarak öne 
çıkmaktadır.   

 



ÇİN GIDA SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM-V 
 

• Gıda ithalatındaki ilk 5 ülkenin payları: 

1. Brezilya %27 

2. ABD %11 

3. Kanada %6 

4. Avustralya %5,5 

5. Yeni Zelenda %5,5 

Türkiye %0,1 ile 51. sıradadır. 

• Yağlı tohumlar ülke gıda ithalatında %41 pay almıştır. 

• Bunun büyük bölümünü soya fasulyesi oluşturmaktadır. 

• Soya fasulyesi hem çeşitli gıdaların ana maddesidir hem de soya yağı üretiminde kullanılmaktadır. 

• Çin’de işlenmiş gıda satışlarında başı çeken dört ürün grubu: 

1. Et ve et mamulleri 

2. Süt ve süt mamulleri 

3. Unlu mamuller 

4. Şekerlemeler 

Bu ürün gruplarında lider markalar: Unilever, Nestle, Danone vb. çok uluslu firmalar 

 



ÇİN’E GIDA MADDELERİ İHRACATIMIZ 

 

• Çin’e gıda ihracatımız son 10 yılda gerek değer gerekse pazar payı 
olarak sürekli olarak artış göstermiştir. 

• Çin’e toplam ihracatımız içerisindeki gıda maddelerinin payı 2018 
yılında %4,5’dir. 

• Altılı G.T.İ.P. numaralarına göre en yüksek 30 ürün Çin’e toplam gıda 
ihracatımızın %92,5’ini oluşturmaktadır.   

• İhraç potansiyelimiz olan ürünler, Çin pazarında yeterince yer 
almamaktadır. 

 

 



 
PAZARDA POTANSİYEL ARZ EDEN GIDALAR-I  

 

• Sebze grubu tüketimde baştadır. 

• Şeker tüketimi ise çok düşüktür. 

 

1. Bitkisel Yemeklik Yağlar 

        Çin yemeklik bitkisel yağ pazarında: soya yağı, kolza tohumu yağı, palm yağı, yer fıstığı yağı tüketimin yaklaşık %90’ını 
oluşturmaktadır. 

 Guanco toptancı marketinde ve süpermarketlerde ülkemiz menşeli ve markalı ayçiçeği yağlarının satıldığı gözlemlenmiştir. 

 

2. Makarna, Erişte 

        Ülkemiz menşeli makarna açısından önemli bir potansiyel vardır.    

   

3. Kuru Meyve, Sert Kabuklu Meyve, Atıştırmalık Sektörü 

        Piyasada çok sayıda marka mevcuttur. Hiçbir marka %5’in üzerinde Pazar payına sahip değildir. 

     Bir mağazada Türk inciri görülmüştür.  

 

         

 



 
PAZARDA POTANSİYEL ARZ EDEN GIDALAR-II 

 

 

4. Su Ürünleri 

 Çin,  su ürünleri sektöründe her kategorideki üretimde dünya lideri konumundadır. 

 Dünyadaki en büyük su ürünleri üreticisi, tüketicisi ve ihracatçısıdır. 

 Pazar araştırması sırasında, Guanco’daki dünyada önde gelen kurutulmuş deniz ürünleri pazarı 
ziyaret edilmiştir. 

 Söz konusu pazarda ülkemiz menşeli denizhıyarı görülmüştür. 

 Ülkemiz menşeli su ürünlerinin Çin pazarına ihraç edilebilmesi için işletme bazında akreditasyon 
işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. 

 

    

 

 

         

 



PAZARDA POTANSİYEL ARZ EDEN GIDALAR-III 
 

 

 

5.  Şekerli ve Çikolatalı Mamuller Sektörü 

• Pazar araştırması sırasında şekerli ve kakaolu mamullerin ambalajlarında canlı renklerin tercih 
edildiği bilgisi alınmıştır. 

• Naneli tatların tazelik ve ferahlık vermesi ve daha sağlıklı olduğu kabul edilmesi nedeni ile tercih 
edildiği bilgisi alınmıştır.  

• Tüketicilerin sağlıklı beslenme konusundaki duyarlılıkları nedeni ile içerikleri daha doğal, 
fonksiyonel, şekeri azaltılmış ve besleyici bileşenleri olan ürünler pazarda daha başarılı olmaktadır.  

• Çocuklara yönelik olarak üretilen içerisinde oyuncak olan ürünler ise hızla gelişen bir kategoridir.  

• 2017 yılında ülkede 700’ün üzerinde yeni ürün piyasaya sürülmüştür. Bu durum ülkenin şekerli 
kakaolu ürünlerde ne kadar dinamik bir yapısının olduğunun bir göstergesi niteliğindedir.  

• Piyasaya yeni sürülen ürünler: İçerik açısından sütlü, aromasız, çilek aromalı, naneli ve meyve 
aromalı ürünlerdir.   

    

 

 

         

 



 
PAZARDA POTANSİYEL ARZ EDEN GIDALAR-IV  

 

 

6. Meyve Suyu Sektörü 

• Meyve/sebze suyu içenlerin %99’u doğal ürünlerden oluşan ürünlere rağbet göstermektedir. 

• Meyve/sebze sularından sonra meyve nektarları ikincil olarak tercih edilen ürünlerdir.  

• Tüketicilerin çoğu haftada bir meyve /sebze suyu tüketirken, %33’ü haftada 4-5 kez, %23’ü 10-15 günde bir 
tüketmektedir. 

• Piyasada en çok tercih edilen ürün portakal suyu olmakla birlikte nar suyu, üzüm suyu, havuç suyu gibi farklı 
ürünler de tüketilmektedir. 

• Pazarda başarılı olmak için; Çinli tüketicilerin hangi tatları tercih ettiği, karışımlarda tercih edilen oranlar, 
şeker miktarı gibi özelliklerin dikkate alınarak ürünün pazara uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.  

• Organik ürünler için Çin’den resmi organik sertifikasının alınması ise Çinli tüketiciler açısından daha güven 
sağlayıcı bir unsurdur.  
 

 

 

 

         

 



 
ÇİN PERAKENDE SEKTÖRÜ 

 

• 2020 yılında Çin’in küresel perakende pazarındaki satışların %36’sına sahip olacağı 
öngörülmektedir. 

• Şanghay ve Pekin ithal gıda tüketimindeki büyük merkezlerdir. 

• Çin perakende gıda satışlarında sürekli olarak yeni iş modelleri geliştirilmektedir. 

24 saat açık ve içinde satış elemanı bulundurmayan mağazalar 

Gelişen mobil ödeme platformları 

•  Perakende sektöründe uzmanlaşma önem verilen bir husustur. Firmalar bir gıda grubu 
üstünde yoğunlaşmaktadır. Örneğin sadece organik gıda, et ürünleri veya meyve 
konusunda faaliyet göstermektedir. 

• Başlıca hipermarket ve süpermarketler 

Wal-Mart, Carrefour ve metro gibi uluslararası oyuncular 

China Resources Vanguard, Yonghui gibi yerel zincirler 

    yoğun rekabet altındadır. 

 



ÇİN PERAKENDE SEKTÖRÜ DAĞITIM KANALLARI-I 
 

• Çin’de mağaza perakendeciliği son 5 yılda yıllık ortalama %12 büyüme 
göstermiştir. 

• Mağaza dışı perakendecilik (telefonla pazarlama, doğrudan postalama, kapıdan 
kapıya satış) perakendeciliğin ufak bir kısmını oluşturup henüz gelişme 
aşamasındadır. 

• Pazardaki en etkili model, küçük ölçekli perakende satış mağazaları yolu ile 
ürünün tüketicilere ulaştırılması 

• Son yıllarda büyük perakendeciler, daha iyi tedarik zincirleri ve geniş dağıtım 
ağları sağlayarak pazardaki paylarını artırmaktadır. 

• Büyük şirketler, birleşme ve satın almalar ile durumlarını daha da 
sağlamlaştırmaktadır. 

• Büyük perakendeciler, yerel ve uluslararası tedarikçilerden ürünleri doğrudan 
temin edebilmektedir. 



ÇİN PERAKENDE SEKTÖRÜ DAĞITIM KANALLARI-II 
 

• Ülkede perakende sektöründe çok sayıda firma bulunmakta olup, her biri ülkenin 
farklı bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle de hangi bölgeye hangi 
dağıtım kanalı, hangi iş modeliyle girilmesi konusunun pazara girmeden önce 
incelenmesi gerekmektedir. 

• Geleneksel perakendeciler genel anlamda internet üzerinden alışveriş sürecine 
doğru bir değişim geçirmektedir. 

• Alibaba’nın en büyük rakibi JD’nin şirketi ‘‘fruitday.com’’ Şanghay’da 29 dakikada 
müşterilerine taze meyve sebzeyi ulaştırma sözü vermektedir. 

• Yigou: Alibaba tarafından desteklenen gıda perakende zinciridir. İnternet 
üzerinden alınan siparişlerini müşterilerine ulaştırmaktadır. 

 



PAZARA GİRİŞ-I 
 

 

• Pazar büyük fırsatlar sunmaktadır; ancak pazara girişte zorlayıcı mevzuat hükümleri vardır. 

• İthalatı lisanslı ithalatçılar yapmaktadır. Bu kişi veya kuruluşlar aynı zamanda distribütör olarak da 
çalışmaktadırlar. 

• Distribütörler, genellikle belirli bir bölgeye ve belirli ürün grubuna yönelik faaliyet göstermektedir. 

• Çin pazarında başarı elde etmek için Çinli iş ortağının önemi oldukça büyüktür. 

• Franchising gittikçe önem kazanmaktadır. 

• Ortak yatırımlar yoluyla pazarda yer alan yabancı firmalar vardır. 

• Temsilcilik bürosu açmak da avantajlı bir uygulamadır. 

• Birden fazla temsilci/firma ile de çalışılabilir. 



PAZARA GİRİŞ-II 
 

• Çin’deki toptancı pazarları da ülkeye ihracat için önemli bir kanal oluşturmaktadır. 

• Ülkedeki toptancı pazarlarındaki kişiler aracılığı ile Çin pazarına giriş yapıp, oradan dağıtıcı bularak 
ülkeye giriş yapılması da seçilecek bir diğer yöntemdir. 

• Pazara girişte kullanılabilecek bir diğer yöntem ise tüm işlemleri organize eden firmalarla 
çalışmaktır. Anılan firmalar; ürünün ithalatı, gümrüklenmesi öncesi ve sonrasında depolama 
işlemlerini, belirli bölgelere dağıtımını ve soğuk zincir çerçevesinde ürünlerin naklini sağlamakta, 
gerekli tanıtım ve tadım etkinliklerini düzenlemekte ve ürün ile ilgilenebilecek ithalatçıları davet 
ederek B2B görüşmeleri organize edebilmektedir. 

• Guanco şehrinde yapılan pazar araştırması çerçevesinde benzeri yöntemle çalışan bir firma ile 
görüşülmüştür. Anılan firma distibütörlük yaptığı firmaların ürünlerini, eğer Çin piyasasında henüz 
müşteri bulamamış ise, gümrüklemeden önce gümrüksüz alana depolamakta ve ürün satışı 
yapıldıktan sonra gümrük vergisi ödenip muayeneleri yapılıp, ithalatçı bekletilmeden iç piyasaya 
satış ve teslim işlemleri gerçekleştirilmektedir. Çin’de bu yöntemle çalışan pek çok firmanın olduğu 
bilinmektedir. 



PAZARA GİRİŞ-III 
 

 

• Eyaletler büyük. Her eyalet ve bölgenin kendine özgü kuralları olup tüketim alışkanlıkları, gelişmişlik 
düzeyi ve alım gücünde farklılıklar vardır. Ülke dinamiklerinin etkin değerlendirilmesi için eyalet 
seviyesinde incelenmelidir. Her bölgenin ekonomik yapısı incelenerek ona uygun ürün ve hizmetlerle 
pazara girilmesi gerekmektedir. 

• Çin’e gıda ihracatımızın artırılması için potansiyel arz eden ürünlerin pazarda yoğun, sürekli ve etkin 
tanıtım kanalları ile bilinirliğinin artırılması gerekmektedir. 

• Kişisel ilişkiler: Ürünün pazarlanmasında kişisel ilişkiler büyük önem taşımaktadır. Gerek tüketiciler 
gerekse aracı durumunda olan kişiler açısından tanıdık kişilerle alışveriş yapmak ve onların ürünlerini 
tercih etmek önemli bir kültürel faktördür. 

• Ambalaj ve pazarlama çok önemli iki konu olup müşteriyi cezbedecek ambalajların kullanılması, pazara 
yüksek fiyattan giriyor ise ürünün lüks ürün imajı verecek bir ambalaj ile piyasaya sunulması 
önerilmektedir.  

• Pazarda tüketici ve ithalatçının güvenini sağlamak zaman almakta olup bu güveni sağlamak için Çinli iş 
ortağınız ile düzenli olarak iletişim içinde olmak alıcıların güvenini kazanmayı sağlayabilecek bir yol 
olarak önerilmektedir.  

 

  

 



PAZARA GİRİŞ-IV 

 

• Gıda ithalatında titiz ve pek çok aşamadan oluşan bir kontrol sistemi vardır. Amaç: 
gıda kalitesi ve hijyenini korumaktır. 

• Her yıl ülkeye ithal edilmek istenen gıdaların büyük bölümü belge eksikliği ve 
gerekli kalite standartlarını karşılamaması nedeniyle gümrüklerde imha edilmekte 
veya geri gönderilmektedir. 

• Gümrüğe gelen ürünlerin ithalatında bir aksaklık yaşanmaması için Çin makamları 
tarafından istenen belgelerin eksiksiz hazırlanmasına büyük özen gösterilmelidir. 

•  Çin’e ihracatı yapılacak tüm gıda maddelerinin gümrükten çekilebilmesi için 
etiketlerinin Çince (basit Çince) olması istenmektedir. 

• İlk defa Çin’e gıda maddesi ihraç edecekler için gümrüklerde kontroller daha sıkıcı 
ve zorlayıcı olabilir.  

 

 



 
 

ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERİLMEYEN  
TÜRKİYE MENŞELİ GIDA MADDELERİ 

 

 

 

• Halen Çin’e yaş meyve ve sebze ihracatı için Çin makamlarından izin 
alınamamıştır.  

• İlk olarak onaylı işletmelerden yapılan yaş kiraz ithalatı için onay 
alınmış ve ilk ihracat 2018 yılında gerçekleşmiştir. 

• Çin’e ülkemiz menşeli kırmız et mamulleri, beyaz et mamulleri ve 
dondurulmuş gıdalar, süt mamulleri halen ihracatı için onay alınmamış 
ürün gruplarıdır. 

 



ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ/PATENT/SÖZLEŞME 
 

 

• Çin’de ticaret yaparken tek bağlayıcı nokta, taraflar arasında yapılan sözleşmelerdir. 

• Çin’de yapılan sözleşmelerde her ne kadar Çincenin yanı sıra bir diğer dilde hazırlanıp imzalanmış 
olsa da, Çin mahkemeleri sadece Çince metni esas almaktadır. 

• Bu nedenle sözleşmenin Çince metninin güvenilir bir hukuk şirketince kontrol edilmesi, daha 
sonraki olası anlaşmazlıklarda sözleşmeden kaynaklı bir sorun yaşanmasının önüne geçebilecektir. 

• Anlaşmazlıkların çözümü için en çok başvurulan yöntem tahkimdir. 

• Çin pazarında patent almak ve temsilcilik açmak gibi tüm işlemler, Çin yasalarına göre 
işlediğinden, hukuki yardım almak bir zorunluluk olmaktadır. 

• Çin pazarına girerken ürünün marka tescilinin Çin’de yapılması ürünün pazara girdikten sonra 
markasının ve ürünün kopyalanmasının önüne geçebilecek ve firmalarımızı maddi zararlardan 
koruyacak bir adımdır.       



SONUÇLAR 

 

• Pazar ülkemiz gıda ürünleri için önemli bir potansiyel taşımaktadır. 

• Ancak iş çevrelerimizce henüz yeterince değerlendirilmemiştir. 

• Çin’in ithal ürün ve içecek tüketiminin payının artışını sürdüreceği 
beklenmektedir. 

• Gıda sektörü ile ilgili fuarlara katılım, 

• Eyaletler esas alınarak tanıtım faaliyetlerinin yapılması, 

• Etkili dağıtım kanallarının kullanılması, 

• Pazarda ülkemiz ürünlerinin bilinirliğinin zayıflığı ve tanıtım eksikliği 
güçlendirilmesi gereken noktalardır. 

 

 

 


