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RESMİ ADI ÇİN HALK CUMHURİYETİ / TAYVAN 
  

YÖNETİM BİÇİMİ YARI BAŞKANLIK SİSTEMLİ CUMHURİYET 

  

BAŞKAN TSAI ING-WEN 

  

BAŞKENT TAIPEI 

  

NÜFUS - 2019 23,750,788 

  

YÜZ ÖLÇÜMÜ ( KM² ) 36.188 

  

DİL ÇİNCE (MANDARIN) 

  

DİNİ YAPI BUDİZM, KONFÜÇYÜSÇÜLÜK VE TAOİZM 

  

PARA BİRİMİ YENİ TAYVAN DOLARI (TWD) 

  

GSYİH (MİLYON $) 613.295 

  

KBGSYİH ($) 25.977 

  

BÜYÜME ORANI (%) 1,9 

   
 
 
 
 
 
 
 

 



COĞRAFİ KONUM 

 

Tayvan; Pasifik Okyanusu’nda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin güney doğusunda yer almaktadır. Çin anakarasının 

güneydoğu kıyılarının 160 km açığında yer alan bir ada ülkesidir. Tayvan Adasının yanı sıra Tayvan 

Takımadalarındaki 21 adayı, batıdaki Pescadores Adalarını kapsar. Tayvan Adası, kuzeyde Doğu Çin Denizi, 

doğuda Büyük Okyanus, güneyde Bashi Kanalı, batıda da Tayvan (Formoza) Boğazı ile çevrilidir. 
 

 

SİYASİ VE İDARİ YAPI 

 

Temsili demokrasi ile yönetilen Tayvan’da, Devlet Başkanı 4 yılda bir yapılan seçimlerle halk tarafından 
seçilmektedir. Tayvan’da başkanlık ve parlamento seçimleri ayrı ayrı yapılmaktadır. Parlamentoda toplam 
113 sandalye bulunmaktadır. Ülke idari olarak 4 eyalet, 5 özel idare ve 17 il (Hsien)’e bölünmüştür. Her ilin, 
kendisine ait kaza ve nahiyeler üzerinde geniş nüfuzu ve otoritesi mevcuttur. 
 

 

DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE 

 

Tayvan tarihi boyunca tarım, Tayvan ekonomisinin ana unsurlarından biri olsa da şehirleşme ve 
sanayileşmeyle birlikte yıllar geçtikçe önemini yitirmiştir ve günümüzde tarımın GSYİH’deki payı %1 
dolaylarındadır. Tayvan topraklarının aslında dörtte biri ekilebilir alanlardan oluşmaktadır. Fakat zamanla 
katma değeri daha yüksek olan sanayinin tarımın önüne geçmesiyle tarım yapılabilir alanın oranı giderek 
azalmıştır. Tarım yapılabilir alanın sınırlı olması dolayısıyla tarım potansiyeli sınırlı olan Tayvan’ın tarım 
konusunda dışa bağımlı olması kaçınılmazdır. Pirinç ve çay en önemli iki üründür. Bundan başka egzotik 
meyveler, tatlı patates, buğday, yerfıstığı, soyafasulyesi, darı, muz, şekerkamışı ve yerelması da yetiştirilir. 
Tayvan aynı zamanda, göreli olarak sınırlı miktarda maden ve minerallere sahip bir ülkedir. Fakat ülkede 
geniş kömür yataklarının olduğu bilinmektedir. Kömür, doğalgaz, kireçtaşı, mermer, alüminyum ve petrol 
başlıca mineralleridir. Ancak bu kaynakların genel olarak ticari bir değeri bulunmamaktadır ve ülke enerji 
ihtiyacını karşılamak için ithalat yapmak zorundadır. Bunun yanısıra Tayvan’da 3 tane nükleer santral 
bulunmaktadır. Dördüncü nükleer santral inşaatının devam etmesine rağmen özellikle muhalefetin ve 
halkın tepkisinden dolayı alternatif kaynaklar üzerinde de çalışılmaktadır. Bu yüzden son yıllarda ülkenin 
hidrokarbon ürünleri tüketimi artmaktadır. 

 

GENEL EKONOMİK DURUM 
 

Tayvan gittikçe büyüyen bir ekonomiye sahiptir. İklim özelliklerinin etkisiyle ülkede yaklaşık 4 bin farklı ağaç 

çeşidi vardır. Bu çeşitlilik ülke ekonomisinde önemli katkı sağlamaktadır. Adanın kereste rezervi 30 milyon 

metreküptür. Ekonomik değere sahip orman yüzölçümü tüm eyaletteki ormanların beşte dördünü 

oluşturmaktadır. Ülkedeki Kafur ağacı dünyaca ünlüdür. Bu ağaçtan elde edilen kafur topları ve kafur 

yağlarının üretim miktarı dünya toplamının %70’ini oluşturmaktadır. 
 

 

DIŞ TİCARET 
 

Doğal kaynakları göreli olarak sınırlı olan Tayvan, hammadde ve ara mal ithal ederek nihai mal ihraç etme 

stratejisinde uzmanlaşmıştır. Bundan dolayı hem ithalatı hem de ihracatı büyük rakamlara ulaşmıştır. 2018 

yılında ihracat 335,8 milyar $, ithalat ise 286,4 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Birkaç yıl öncesine kadar 

Tayvan'ın dış ticaretinde ABD ve Japonya en önemli ülkeler olmakla birlikte son yıllarda Çin bu iki ülkeyi 

geçmeye başlamıştır. Bu üç ülkenin ekonomilerindeki gelişmeler doğrudan Tayvan’ın dış ticaretini 
 
etkilemektedir.  
 
 
 
  



Tayvan’ın Dış Ticareti (1.000 $) 
 

  

İHRACAT 
  

İTHALAT 
  

HACİM 
  

DENGE 
 

         
             

2015  279,969,446   228,489,273   503,458,719   51,480,173  

2016 280,479,468  230,951,968  511,431,436  49,527,500  
2017  317,664,787   259,624,866   577,289,653   58,039,921  

2018 335,815,761  286,493,830  622,309,591  49,321,931  
 

 

 TAYVAN’IN İHRACATI 
 

Çin, Tayvan’ın ihracattaki en büyük pazarıdır. 2018 yılında Çin’e ihracat yaklaşık 97 milyar $ olarak 

gerçekleşmiştir. Çin, Tayvan’ın özellikle elektronik ürünlerdeki ihracatında önemli bir rol üstlenmektedir. 

Tayvanlı ihracatçılar Çin’deki ucuz maliyetlerden faydalanmak için Çin’de ürettikleri ürünleri re-eksport 

yoluyla ABD, AB ülkeleri ve Japonya’ya satmaktadırlar. Ülkenin başlıca ihraç ürünleri arasında makine ve 

elektrik ürünleri, tekstil ve giyim ürünleri, plastik ve kauçuk, kimyasallar, hayvan ve hayvan ürünleri 

bulunmaktadır. 
 

Tayvan’ın İhraç Ettiği Başlıca Ürünler ($ 1.000) 
 
 

GTİP NO 
  

GTİP TANIMI 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
 

          

 8542   Elektronik entegre devreler   78,226,429   92,424,501   95,863,540  

2710  Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar 9,484,105  10,422,812  13,136,234  
             

 8473   Makine ve cihazlarda kullanıma uygun parçalar ve aksesuarlar   4,981,996   6,336,902   7,802,210  
   (kapaklar, taşıma çantaları vb. Hariç). . .        

              

9013  Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve aletler 7,472,578  8,143,834  7,289,623  
             

 8523   Diskler, bantlar, katı hal geçici olmayan depolama aygıtları, "akıllı   5,527,739   5,675,290   6,970,256  
   kartlar" ve diğer ortamlar için.        

              

8529  Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan 6,046,918  7,230,208  6,654,530  
 cihazlara mahsus aksam ve parçalar    

            

 8541   Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar;   7,833,060   7,221,017   6,054,286  
   monte edilmiş piezo elektrik kristaller        

              

8517  Telefon setleri, dahil hücresel şebekeler veya diğer kablosuz 6,099,721  6,980,928  5,638,683  
 şebekeler için telefonlar; diğer . . .    

            

 8534   Baskılı devreler   4,928,570   5,551,455   5,589,453  

8471  Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik 4,165,885  4,830,098  5,571,700  
 okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.    

            

 3907   Poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, polikarbonatlar, alkit   3,162,534   3,962,455   4,833,090  
   reçineler, polialiesterler, vb. (ilk şekilde)        

              

           

 
Tayvan’ın Başlıca Ülkeler İtibari ile İhracatı ($ 1.000) 

 
 

ÜLKELER 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
 

        
            

 ÇİN   73,912,265   89,093,893   96,745,705  
 HONG KONG  38,412,981  41,285,373  41,570,739  
         

 A.B.D.   33,583,997   37,046,244   39,741,559  
 JAPONYA  19,559,884  20,809,783  23,080,537  
         

 SİNGAPUR   16,167,154   17,648,633   17,345,916  
 GÜNEY KORE  12,794,264  14,753,402  15,975,069  
         

 VİETNAM   9,551,210   10,516,048   10,802,926  
 MALEZYA  7,846,507  10,382,446  10,606,731  
         

 FİLİPİNLER   8,660,524   9,607,841   8,938,101  
 ALMANYA  5,930,911  6,461,823  7,057,598  
              

 

  



 TAYVAN’IN İTHALATI 
 

İhracat artışına karşılık pek çok ihraç ürününün ithal girdiler içermesi nedeniyle ithalatta da önemli bir 

büyüme olmuştur. Petrol ve maden cevherleri gibi hammaddelerin ithalatında düzenli bir artış eğilimi 

görülmektedir. Zira, yerli üretim artık ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Tayvan’da hasadın kötü olduğu yıllarda 

mısır, soya fasulyesi gibi temel gıdaların ithalatında da artışlar görülmektedir. Bu ihtiyacın görülmesinde 

tarımla uğraşan Tayvan nüfusunun üretimde katma değeri yüksek olan organik gıda ve çiçek gibi ürünlere 

yönelmesinin büyük etkisi vardır. 
 

 Tayvan’ın İthal Ettiği Başlıca Ürünler ($ 1.000) 
 
 

GTİP NO 
  

GTİP TANIMI 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
 

          
               

 8542   Elektronik entegre devreler   36,344,668   43,620,050   50,791,994  

2709  Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar  12,899,936  16,902,103  23,372,625  
             

 8486   Yarı iletken disklerin, külçelerin, entegre devrelerin vb imalatında kullanılan  14,120,369   12,491,985   11,692,682  
   makine ve cihazlar; aksam-parça-aksesuar        

              

2710  Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (excluding 8,021,808  8,989,692  10,073,941  
 crude); preparations containing . . .     

             

 2711   Petroleum gas and other gaseous hydrocarbons   5,672,614   6,983,513   8,965,573  

2701  Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar  4,520,076  6,802,070  8,114,185  
             

 8703   Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer  4,435,956   4,995,823   5,565,402  
   motorlu taşıtlar (yarış rabaları dâhil)        
              

8517  Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye 4,940,926  5,494,764  4,961,273  
 mahsus diğer cihazlar     

             

 8411   Turbo Jetler, turbo pervaneleri ve diğer gaz türbinleri   2,671,317   3,532,763   3,862,076  
               

9030  Osiloskoplar, spektrum analizörleri ve diğer alet ve ölçüm veya kontrol 2,918,469  2,983,839  3,584,024  
 cihazları.     

             

 8471   Otomatik bilgi işlem mak. bunlara ait birimler; manyetik veya optik  3,009,370   3,466,642   3,534,435  
   okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen mak.        

              

8473  Makine ve cihazlarda kullanıma uygun parçalar ve aksesuarlar (kapaklar, 1,924,216  2,938,974  3,292,428  
 taşıma çantaları vb. Hariç). . .     

             

            

 

2013 yılına kadar Tayvan’ın en çok ithalat gerçekleştirdiği ülke Japonya iken, 2014 yılından itibaren Çin ilk 
sıraya yükselmiştir. 

 
Tayvan’ın Başlıca Ülkeler İtibari ile İthalatı ($ 1.000) 

 
 

ÜLKELER 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
 

        

 ÇİN   44,004,529   50,108,679   53,776,599  
 JAPONYA  40,666,054  42,001,626  44,140,013  
         

 A.B.D.   28,797,004   30,524,243   35,010,853  
 GÜNEY KORE  14,657,574  16,916,509  19,525,220  
         

 ALMANYA   8,639,610   9,211,730   9,960,587  
 BAŞKA YERLERDE BELİRTİLMEMİŞ ALANLAR  6,914,440  8,020,898  9,839,455  
         

 AVUSTRALYA   6,092,795   8,231,654   9,631,891  
 MALEZYA  6,285,516  7,191,865  9,249,656  
         

 SUUDI ARABISTAN   5,806,431   6,876,033   8,643,062  
 SINGAPUR  7,520,007  8,729,953  8,416,342  
         

 ENDONEZYA   4,327,690   4,905,561   5,506,463  
 KUVEYT  2,924,472  3,588,037  5,130,960  
         

 B.A.E.   2,519,832   3,875,782   4,646,604  
             

 
 
 
  



TÜRKİYE İLE TİCARET 
 

1995 yılına kadar göreceli olarak dengeli bir biçimde ilerleyen Türkiye ile Tayvan arasındaki dış ticaret 
rakamları, 1995 sonrasında Türkiye aleyhine bir seyir izlemeye başlamıştır. Türkiye ile Tayvan arasındaki 
ticari ilişkiler, 1996 yılından bu yana ticaret hacmi açısından değerlendirildiğinde, zaman zaman inişler ve 
çıkışlar gösterse de genel olarak düzenli sayılabilecek bir gelişme göstermektedir. İlk kez 1 milyar $’lık ticaret 
hacmi 2004 yılında aşılmıştır. İkili ticaret 2018 yılında yaklaşık 2 milyar dolar Amerikan dolarına yükselmiştir. 
İkili ticari ilişkilerdeki özellikle ticaret hacmi yönündeki memnuniyet verici gelişmeye rağmen, Tayvan ile 
ticarette Türkiye'nin karşılaştığı açık, yıllar itibariyle artış göstermektedir. İkili ticarette, 2018 yılı itibariyle 
Türkiye aleyhine gerçekleşen dış ticaret açığı 1,3 milyar dolardır. Bu açık önceki seneye göre %23 azalış ile 
Türkiye için bir gelişme olarak görülmektedir. 

 
Türkiye’nin Tayvan ile Dış Ticareti ($ 1.000) 

 

YIL İHRACAT İTHALAT HACİM DENGE 

2016 138,694 1,597,302 1,735,996 -1,458,608 
2017 204,462 1,986,583 2,191,045 -1,782,121 
2018 269,068 1,635,417 1,904,485 -1,366,349 

 

 

 İHRACAT 

 

Türkiye’nin Tayvan’a ihracatının yapısı incelendiğinde diğer Doğu Asya ülkeleriyle benzerlikler dikkati 
çekmektedir. Tayvan ekonomisinin ihtiyaç duyduğu hammaddeler ve kimyasallar ağırlıklı bir yapının olduğu 
görülmektedir. Bu kapsamda, mermer ve doğal taş, demir, bakır ve krom cevherleri ve diğer kimyasallar 
Türkiye’nin Tayvan’a temel ihraç ürünlerini oluşturmaktadır. Bununla birlikte, oto yedek parçaları, bazı 
elektrikli cihazlar, çeşitli makineler (yıkama makinesi, iş makinesi vb.), deri, yün, yumuşakçalar, makarna, 
meyve ve bitki parçaları konserveleri, boru ve hortumlar, lastik, tütün ve mamulleri gibi bazı ürün 
gruplarının ihracatında da gelişmeler gözlemlenmektedir. 

 
Türkiye’nin Tayvan’a İhracatında Başlıca Ürünler ($ 1.000) 

 
 

GTİP NO 
  

GTİP TANIMI 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
 

          
               

 8703   Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu   5,483   58,518   100,752  
   taşıtlar (yarış rabaları dâhil)        

              

7207  Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamul ürünler 0  0  24,801  
         

 4410   Yonga Pano vb. levhalar   7,968   15,049   19,287  

5402  Sentetik  filament  iplikleri  (dikiş  ipliği  hariç)  (perakende  olarak  satılacak  hale 12,597  16,146  17,305  
 getirilmemiş)    

            

 2528   tabii boratlar ve bunların konsantreleri   17,579   13,923   13,913  
2515  Mermer ve traverten, ekosin, su mermeri, kireçli taşlar 10,282  8,877  9,737  

 1108   nişastalar; inulin   970   1,638   6,421  

9999  Başka yerde belirtilmeyen imtia 6,019  3,643  4,631  
             

 2836   Karbonatlar; perokso karbonatlar "perkarbonatlar"; amonyum içeren ticari amonyum   13   834   4,101  
   karbonat. . .        

              

0804  Hurmalar, incir, ananas, avokado, guava, mango ve mangosten (taze veya kurutulmuş) 2,315  2,313  3,387  
             

 7213   Demir veya alaşımsız çelik çubuklar ve çubuklar, sıcak haddelenmiş, düzensiz sargılı   0   0   3,261  
   rulolar halinde        

              

1902  Makarna: pişmiş ve ya pişmemiş, et veya başka bir malzeme ile doldurulmuş ya da sade 2,925  2,869  2,883  
 olarak hazırlanmış    

            

 1905   ekmek, hamur işleri, kekler, bisküviler ve diğer fırıncılık malları; Kakao olsun ya da   526   925   1,663  
   olmasın        

              

7205  Pik demir, demir ve manganez alaşımı, demir veya çelik granülleri ve tozları (granüller 873  1,038  1,645  
 ve tozlar hariç).    

            

 2008   Meyveler, kuruyemişler ve bitkilerin yenilebilir kısımları (hazırlanmış veya konserve   1,831   1,046   1,489  
   edilmiş)        

               

  



 İTHALAT 
 

Tayvan’dan gerçekleştirilen ithalatın yapısı incelendiğinde, geniş bir ürün çeşitliliği ile 
karşılaşılmaktadır. 

 
İthalatın önemli bir bölümünü yatırım ve ara malları, geri kalanını ise tüketim malları oluşturmaktadır. 

 

2018 yılı verilerine göre Türkiye’nin Tayvan’dan ithalatında öne çıkan kalemler, elektronik 

devreler, elektrik transformatörleri, metal işlemeyle ilgili tezgahlar, otomatik bilgi işlem 

makineleri ve aksamı, telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar, elektrikli ses/görüntülü işaret 

cihazlar, elektrik konvertisörleri, kauçuk, pamuk, petrol yağları, televizyon alıcıları, fotoğraf 

filmleri, lifler ve oto yedek ürünleridir. 

 
 

 Türkiye’nin Tayvan’dan İthalatında Başlıca Ürünler ($ 1.000) 
 
 

GTİP NO 
   

GTİP TANIMI 
  

2016 
  

2017 
  

2018 
 

           

 8542   Elektronik entegre devreler    152,355   217,962   160,306  
8541  Diyodlar, transistörler vb yarı iletken tertibat; ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo 35,460  211,732  101,508  

 elektrik kristaller      

              

 8457   İşleme merkezleri, birim inşaat makineleri "tek istasyon" ve çok istasyonlu transfer  91,798   91,734   94,279  
   makineleri         

               

8529  Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus 44,593  136,353  68,304  
 aksam ve parçalar      

              

 3906   birincil formda Akrilik polimerler   15,845   46,427   61,684  
4002  Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, 54,271  69,633  58,557  

 tabaka, şerit halinde)      

              

 7219   Yassı haddelenmiş paslanmaz çelik ürünler, genişliği> = 600 mm, sıcak haddelenmiş veya  48,021   59,199   55,826  
   soğuk haddelenmiş. . .         

               

5402  Sentetik filament ipliği, <67 decitex sentetik monofilamentleri (dikiş ipliği hariç). 31,843  41,522  49,892  
          

 8458   Metal sökmek için torna merkezleri dahil torna tezgahları   50,360   49,043   48,024  
8517  Telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer 65,923  49,370  39,763  

 cihazlar      

              

 8477   Kauçuk veya plastik işlemek veya bu malzemelerden ürün üretmek için kullanılan  28,766   25,866   35,418  
   makineler         

               

7318  Vidalar, cıvatalar, somunlar, otobüs vidaları, vida kancaları, perçinler, parmaklıklar, 66,143  54,284  35,398  
 parmaklıklar, rondelalar      

              

 7220   Yassı haddelenmiş paslanmaz çelik ürünler, <600 mm genişliğinde, sıcak haddelenmiş  21,380   26,115   32,172  
   veya soğuk haddelenmiş.         

               

3903  Birincil formda Stiren polimerleri  35,445  39,160  31,285  

 8471   Otomatik veri işleme makineleri ve birimleri; manyetik veya optik okuyucular, makineler.  31,012   33,219   29,607  

 

YEREL SAAT VE TELEFON KODU 
Tayvan yerel saati Greenwich Saatine göre 8 saat ileridedir (GMT + 8) . 

 

Türkiye saati Tayvan saatinin 5 saat gerisindedir. 

 

Tayvan’ın uluslararası telefon kodu +886 dir. 
 

RESMİ TATİLLER 
 

ÇİN CUMHURİYETİ (TAYVAN) KURTULUŞ GÜNÜ 1 OCAK 
  

ÇİN YENİ YILI / İLKBAHAR FESTİVALİ 23-26 OCAK 

BARIŞ GÜNÜ 28 ŞUBAT 
  

MEZAR SÜPÜRME GÜNÜ 5 NİSAN 

İŞÇİ BAYRAMI 1 MAYIS 
  

ULUSAL GÜN 10 EKİM 

GERİ DÖNÜŞ GÜNÜ 25 EKİM 
  

CHIAN KAI-SHEK’ın DOĞUM GÜNÜ 31 EKİM 

 



 
 
 
 
 

SWOT ANALİZİ  
 
 
 

GÜÇLÜ YANLAR 
 
 

 

• Yoğun nufusa uygun lokasyonların 

bulunması 
 

• Ürün çeşitliliğinin fazlalığı 
 

• Konumsal lojistik ağı 
 

• Kalifiye eleman bulma sıkıntısının 

olmaması 
 

 
 
 

ZAYIF YANLAR 
 
 
 

• Yeni ürünler için yüksek fiyat 
 
• Yer yer yetersiz Ar-Ge ve altyapı 
 

• Bilişim Teknoloji Bağımlılığı  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIRSATLAR 
 
 

 

• Nüfusunun büyük çoğunluğunun 

varlıklı olması 
 

• Yeni Hizmetler 
 

• Ortaklık avantajları 
 

• Yatırım fırsatları 
 

• Sektör çeşitliliği  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHTIDLER 
 
 

 

• E-Ticaretteki rekabet 
 

• Artan nüfusla beraber 

yenileklere ihtiyaç duyulması 
 
• Artan enerji maliyetleri  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


