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I.GİRİŞ: ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NE GENEL BAKIŞ 

Çin Halk Cumhuriyeti, Asya kıtasının doğusunda ve Pasifik Okyanusu’nun batı 

kıyısındadır. Çin, yaklaşık 9.6 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle Asya’nın en büyük 

ülkesi; dünyanın ise Rusya ve Kanada’dan sonraki üçüncü büyük ülkesidir. 

Çin'in kara sınırlarının uzunluğu yaklaşık 22.800 kilometredir. Ülke, doğuda Kore 

Demokratik Halk Cumhuriyeti, kuzeyde Moğolistan, kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda 

Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, batı ve güneybatıda Afganistan, Pakistan, 

Hindistan, Nepal ve Bhutan, güneyde de Myanmar, Laos ve Vietnam ile sınır 

komşusudur. Doğu ve güneydoğuda ise Kore Cumhuriyeti, Japonya, Filipinler, Brunei, 

Malezya ve Endonezya ile deniz komşusudur. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Milli Bayrağı, sol üst köşesinde beş yıldız bulunan kızıl 

bayraktır. Bayrağın kızıl rengi, devrimi simgelemektedir. Bayraktaki beş yıldız sarı 

renktedir. Dört küçük yıldızın her bir ucu büyük yıldızın merkezine yönelir. Bu, Çin 

Komünist Partisi’nin önderliğindeki devrimci halkın büyük birlik ve beraberliğini simgeler. 

Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası’na göre Çin’deki idari yapı esas olarak şöyle 

düzenlenmiştir: 

1. Tüm ülke eyaletlere, özerk bölgelere ve doğrudan doğruya merkeze bağlı şehirlere, 

2. Eyaletler ve özerk bölgeler, özerk illere, ilçelere, özerk ilçelere ve şehirlere, 

3. İlçeler, özerk ilçeler ve şehirlere, nahiyelere, azınlık etnik grupların toplu halde 

yaşadıkları nahiyelere ve kasabalara ayrılmıştır. 

Özerk bölgeler, özerk iller ve özerk ilçeler, azınlık etnik grupların özerklik uyguladıkları 

mahallelerdir. Devlet gerekli gördüğü zaman özel idari bölgeler kurabilir. 

Şu anda Çin’de merkeze doğrudan bağlı 4 şehir, 23 eyalet, 5 özerk bölge ve 2 özel 

bölge olmak üzere eyalet düzeyinde 34 idari kuruluş bulunmaktadır. 

Dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkesi olan Çin, çok sayıda etnik grubun bir arada 
yaşadığı birleşik bir ülkedir. 1 milyar 300 milyon nüfuslu Çin’de toplam 56 etnik grup 
yaşıyor. 
 
        

 



 

 
 

5 

Han etnik grubu ülke nüfusunun yüzde 92’sini, azınlık etnik grupların nüfusu da yüzde 

8’ini oluşturuyor. Han etnik grubu dışındaki 55 etnik grup, nüfuslarının Hanlara göre çok 

az olmasından dolayı “azınlık etnik gruplar” olarak nitelendiriliyor. Azınlık etnik gruplar 

esas olarak, Çin’in kuzeybatı, güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinde yaşıyorlar. 

Uzun tarihi gelişme sürecinde Çin’de Han etnik grubunun esas olması temelinde bütün 

etnik grupların bir arada ve azınlık etnik grupların nispeten yoğun olarak bir arada 

yaşadıkları bir durum oluştu. 55 azınlık etnik gruptan Hui ve Man etnik grupları Çince, 

geri kalanı kendi dillerini ve Çince’yi kullanıyorlar. 56 etnik grup 9 milyon 600 bin 

kilometrekare genişliğindeki topraklarda birlikte yaşayıp, Çin’in uzun tarihi ve parlak 

kültürünü yarattılar. 

Çin, birçok dinin bir arada bulunduğu bir ülkedir. Çinliler esas olarak Budizm, Daoizm, 
İslamiyet, Katoliklik ve Hıristiyanlığa inanırlar. Dini faaliyetlerin yapıldığı yerlerin sayısı 
85 bin civarındadır. Din adamlarının sayısı yaklaşık 300 bindir. Çin’de 3000’den fazla 
dini topluluk ve 74 din okulu bulunuyor.1 
 
Çin tarihinin kuşkusuz en önemli ismi Mao Çe-Tung’dur. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 

kurucusu ve önderidir. Mao Ze-Dong olarak da tanınır. Tahıl ticareti yapan bir köylünün 

oğlu olan Mao, Hunan eyaletindeki Shaoshan'da doğdu. Gençliğinde siyasetle ilgili 

kitaplar okudu ve bu dönemde Sun Yat-sen'in ulusal bağımsızlık için mücadelesinden 

etkilendi. 1911'de Mançu hanedanına karşı yapılan ilk ayaklanma sırasında Hunan'daki 

devrimci orduya katıldı ve Çin Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1912'ye kadar altı ay askerlik 

yaptı. 1921'de Çin Komünist Partisi'nin kuruluşuna katkıda bulundu ve 1920'ler boyunca 

bu partinin örgütlenmesi için çalıştı. 

1924-25'te Hunan'da köylü gösterilerine tanık olan Mao, bu tarihten sonra köylüleri 

örgütlemek için çalıştı. Çin'de devrimin, Avrupalı komünistlerin düşündüğü gibi sanayi 

kentlerinde çalışan işçilerce değil, kırsal kesimdeki köylülerce gerçekleştirileceğine 

inanıyordu. Çin Komünist Partisi 1923'te, Sun Yat-sen başkanlığındaki Kuomintang 

(Ulusal Halk Partisi) ile ittifak kurdu. Amaç, Çin'in çeşitli eyaletlerinin bağımsız askeri 

yöneticileri olan savaş ağalarını yenmek ve Çin'i birleştirmekti. 

1925'te Koumintang'ın başına geçen Çan Kay-Şek'in Şanghay'da 1927'de komünistlerin 

güçlenmesinden korkarak giriştiği kıyım Çin Komünist Partisi ile bağlarının kopmasına 

yol açtı. Mao, Hunan-Jiangxi sınırında bir üs kurarak, burada yerleşti ve köylü birlikleri 

oluşturdu. 1934'te Çan Kay-Şek'in askerlerinin bölgeye saldırması üzerine, 200 bin 

kişilik ordusuyla birlikte ünlü "Uzun Yürüyüş"ü başlatan Mao, ülkenin kuzeybatısına 

çekildi. Bu yürüyüş sırasında Komünist Parti'nin önderi durumuna geldi. 

                                                           
1http://turkish.cri.cn/chinaabc/ 
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Komünistler ile Çan Kay-Şek'in önderliğindeki milliyetçiler II. Dünya Savaşı'nda yeniden 

eylem birliği yaptılarsa da, savaştan sonra 1946'da iç savaş çıktı ve üç yıl içinde 

Mao'nun güçleri Çin'in tüm bölgelerini ele geçirdi. 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu 

ve 1943'te resmen parti başkanlığına getirilmiş olan Mao devlet başkanlığını da üstlendi. 

Mao'nun yürürlüğe koyduğu sanayileşme politikası Çin'de büyük bir değişime yol açtı. 

1957 sonbaharında sanayideki gelişmeleri hızlandırmak amacıyla "Büyük Atılım" olarak 

bilinen hareketi başlattı. 1959'da devlet başkanlığından çekilen Mao, parti başkanlığını 

sürdürdü. 

Mao Çe-Tung 1960'ta SSCB'yi açıkça eleştirdi ve bu ülkenin kapitalizme geri 

döndüğünü ileri sürdü. 1966'da Mao Önderliğinde Kültür Devrimi başlatıldı. Bu yeni 

atılımın amacı, Çin'de devrimci ruhu yeniden canlandırmaktı. Dört yıl boyunca Çin'in dış 

dünyayla ilişkisi en aza indirildi. Kültür Devrimi 1976'ya kadar sürdü. Mao'nun yazılarını 

içeren Kızıl Kitap, o dönemde halkın düşünce ve yaşamını yönlendiren bir simge oldu. 

Mao'nun ölümünden sonra iktidara gelenler onun bazı uygulamalarını değiştirerek  

Çin'in dış dünyayla bağlarını yeniden kurdular.2 

Günümüzde Çin, bağımsız ve barışçı dış politikasını şaşmadan izliyor. Bu politikanın 

temel hedefi ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak, reform 

ve dışa açılma uygulamaları ile modernizasyon inşası için elverişli uluslararası ortam 

yaratmak, dünya barışını korumak ve ortak gelişmeyi ilerletmektir.  

Dünyanın çok kutuplulaşması, ekonominin küreselleşmesi, insanlığın yeni yüzyıla 

girmesinin en önemli sembolleri olarak kabul ediliyor. Dünyanın en kalabalık nüfusuna 

sahip gelişmekte olan bir ülke olan Çin’in gelişmesi dünyaya, dünyanın gelişmesi de 

Çin’e ihtiyaç duyuyor.3  

 

II.TÜRKİYE-ÇİN SİYASİ İLİŞKİLERİ 

1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’nin siyasi yapısı tek parti yönetimine 

dayanmaktadır. Çin Komünist Partisi (ÇKP) ülkenin tek siyasi hakimidir. Parti devletle 

bütünleşmiş olup, devlet politikası Parti vasıtasıyla uygulanmaktadır. ÇKP’nin Genel 

Sekreteri aynı zamanda Devlet Başkanı’dır. 

                                                           
2http://www.nuveforum.net/294-kisiler/53785-mao-ce-tung-mao-zedong-pinyin-cin-halk-

cumhuriyetinin-kurucusu-onderlerinden/ 

3http://turkish.cri.cn/chinaabc/chapter4/chapter40101.htm 
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Çin’de demokratik seçim uygulaması yoktur. Muhalefet bulunmamaktadır. Bunun yerine 

iktidar ve meclis üyeleri atamayla belirlenmektedir. 

Devlet yönetiminin en yetkili organı ÇKP Merkez Komitesi’ne bağlı olan Politbüro Daimi 

Komitesi’dir. Daimi Komite, Hükümetin de üzerinde bir kurum olup, ülkeyi ilgilendiren 

önemli konularda son söz sahibidir. Dokuz üyeden oluşan Daimi Komite’nin başkanı 

Devlet Başkanı Hu Jintao’dur. Başbakan da üyeleri arasındadır. Tüm üyeleri devlet lideri 

olarak kabul edilmektedir. 

Hükümet işlerini Devlet Konseyi takip etmektedir. Devlet Konseyi 28 üyeden oluşmakta 

ve başında Başbakan Wen Jiabao bulunmaktadır. Devlet Konseyi, idari mevzuata ilişkin 

yasama işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir. Ekonomiyi ve diplomatik ilişkileri yönetir 

ve toplumsal konuları ele alır. Başbakan, Devlet Başkanı tarafından atanır ve 

görevinden alınır. 

Çin’de meclisin görevi daha çok temsilidir. Ulusal Halk Kongresi (UHK) adı verilen 

meclisin üyeleri halk tarafından değil ÇKP tarafından belirlenmektedir. Üyelerin 

seçiminde geniş tabanlı temsiliyet gözetilmektedir. UHK yılda bir kez Mart ayında 

toplanır ve Hükümet programını ve ihtiyaca göre hazırlanan yeni yasaları onaylar. Onay 

işlemi UHK’nın 2987 üyesinin onayıyla neticelenir. 

Çin’de, mevcut siyasi yapı nedeniyle kısa dönemli siyasi gelişmeler ve değişimler 

yaşanmamaktadır. Önümüzdeki dönemdeki en önemli siyasi gelişme 2012 yılı için 

öngörülen yönetim değişikliğidir. İktidar beş yılda bir belirlenmekte ve en fazla iki dönem 

görev yapabilmektedir. Bu bakımdan, 2002 yılından beri işbaşında olan Devlet Başkanı 

Hu liderliğindeki mevcut yönetimin görevini 2012 yılında yeni bir Politbüro Daimi 

Komitesi ve Devlet Konseyi’ne devretmesi öngörülmektedir.4 

1971 yılında kurulan Türkiye-Çin diplomatik ilişkileri hem siyasi hem de ekonomik 

alanda son yıllarda büyük bir ilerleme kaydetmiştir. 

2009 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Çin’i, 2010 yılında ise Çin Halk Cumhuriyeti 

Başbakanı Wen Jiabao’nun ülkemizi ziyaret etmesiyle karşılıklı lider ziyaretleri önemli 

bir ivme yakalamıştır. Başbakan Wen’in ziyareti sırasında “Stratejik İşbirliği İlişkisi 

Kurulmasına ve Geliştirilmesine İlişkin Ortak Bildirge”nin iki Başbakan arasında kabul 

edilmesiyle Çin ile ikili ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanmıştır. 

Çin ile ilişkilerimizin köklü ve zengin tarihine uygun olarak kültürel ilişkilerimiz de 

çeşitlenmektedir. Diplomatik ilişkilerimizin 40. yıldönümünü kutladığımız 2011 yılında 

                                                           
4 http://www.mfa.gov.tr/cin-halk-cumhuriyeti-siyasi-gorunumu.tr.mfa 
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hem Türkiye’de hem de Çin’de birçok etkinlik düzenlenmiştir. Öte yandan, 2012 

“Türkiye’de Çin Yılı”, 2013 ise “Çin’de Türkiye Yılı” olarak kutlanacaktır.5 

 

III.TÜRKİYE-ÇİN EKONOMİK İLİŞKİLERİ 

Çin ile Türkiye arasındaki dostça temaslar uzun geçmişe dayanıyor. İki ülke arasında 
diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 41 yıl içinde ikili ilişkiler hızla gelişti. 
Özellikle son yıllarda iki ülke arasında üst düzey karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi, 
karşılıklı siyasi güven giderek güçlendirildi. 

Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de siyasi süreçle birlikte gelişmiştir. İkili ticaret hacminde 

ilk kez 1 milyar ABD Doları’nın aşıldığı 2000 yılından bu yana kaydedilen düzenli 

gelişme sonucunda bugün 20 milyar ABD Doları’na ulaşılmıştır. Böylece Çin ülkemizin 

üçüncü büyük ticari ortağı haline gelmiştir. Çin’e ihracatımızda Çin ekonomisinin ihtiyaç 

duyduğu hammaddeler ve kimyasallar ağırlıklı bir yapıdadır. İthalatımızın önemli bir 

bölümü yatırım malları ve ara mallar (%76), geri kalanını ise tüketim malları (%24) 

oluşturmaktadır. 

Bunun dışında yatırım alanında işbirliğimiz de gelişim göstermektedir. Ülkemizdeki 

muhtelif altyapı yatırımlarında Çin’in katkısı her geçen gün artmaktadır. Ayrıca üçüncü 

ülkelerde şirketlerimiz ortak projeler gerçekleştirmektedir. 

Çin son dönemde yabancı sermayeyi çekme konusunda çok başarılı olmuştur. 

1990’ların başından itibaren gelişmekte olan ülkelere yapılan yatırımların başında Çin 

yer almıştır. Çin hükümeti yabancı yatırımlara ayrıcalıklı muamele yerine ülkenin bu 

anlamda bir doyuma ulaştığı düşüncesi ile yerli ve yabancı yatırımlara eşit muamele 

anlamına gelen uluslararası kabul görmüş, “Milli Muamele” ilkesini uygulamaya 

koymuştur. Bununla birlikte altyapının zayıf olduğu batı ve iç bölgelerde özellikle uzun 

vadeli projeler için bazı özel teşvikler düşünmektedir. 

Dış Ticaret Kanunu 1995’te yürürlüğe girmiştir. Dış Ticaret, yabancı sermayeli kuruluşlar 
istisna tutulmak üzere, ticaret planlama mekanizması ilkeleri çerçevesinde Dış Ticaret 
ve Ekonomik İşbirliği Bakanlığı (MOFTEC) tarafından yürütülmektedir. Dış ticaret, ulusal 
ve bölgesel düzeyde örgütlenmiş Dış Ticaret Şirketleri (FTC) yoluyla 
gerçekleştirilmektedir. İhracata ilişkin zorunlu planlama kaldırılmakla birlikte bazı ürünler 
üzerindeki lisans uygulaması devam etmektedir. Ancak ithalatta “plan” yerli üretimi 
korumak ve döviz rezervini kontrol etmek amacı ile önemini sürdürmektedir. 

Çin’in son 10 yıldaki yükselişi tarihte ilk kez gerçekleşmemektedir. Çin, 16 ve 17. 
yüzyıllarda Hindistan ile birlikte dünyanın en büyük iki ekonomisinden biriydi. 

                                                           
5http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-siyasi-iliskileri.tr.mfa 
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Merkezi planlamadan ayrıldığı 1978 yılından bu yana Çin, yılda ortalama %10 oranında 
büyümektedir. Özellikle ülkenin doğu kıyıları hissedilir ölçüde bir gelişme 
göstermektedir. Ancak ekonomik büyümenin hızı istikrarlı değildir. Tüketim eğilimi 
artmakta, fiyatlar yükselmekte, yabancı yatırımlar ve şehirde kişi başına düşen gelir 
artmaktadır. Bazı gözlemciler Çin’in resmi olarak açıklanandan çok daha hızlı 
büyüdüğünü öne sürmektedir. Reform döneminde ekonomik büyüme kıyı bölgelerinde 
çok daha hızlı gerçekleşmiştir. 1980’li yıllar ve 1990’ların başında Guangdong eyaleti 
genel olarak İnci Nehri Deltası, en hızlı büyüyen bölge olmuştur.  

Bu bölge sermaye, teknoloji ve müteşebbis becerilerini komşusu olan Hong Kong’dan 
almıştır. 1990’lı yıllarda yine Fujian ve Guangdong bölgesi Tayvan kaynaklı yatırımlara 
konu olmuştur. 1990 yılından bu yana Çin’deki Tayvan kaynaklı yatırımların 100 milyar 
doları geçtiği düşünülmektedir. 

Kuzey doğudaki Shandong eyaleti ise Japonya ve Güney Kore kaynaklı yatırımlara ev 
sahipliği etmiştir. Son olarak resmi otoritelerin dikkati “Ejderhanın Başı” sayılan 
Yangtzhe Deltası’nın geliştirilmesinde, yani Şanghay bölgesinde yoğunlaşmıştır. 2011 
yılında Şanghay’da satın alma gücü paritesiyle hesaplandığında kişi başı milli gelir, 
Güney Kore’ye eşittir. Bu çabalar sırasında doğudaki gelişmelerin batı bölgelerine ve 
ülkenin iç kısımlarına sıçraması beklentileri gerçekleşmemiştir. 

2004-2008 döneminde ortalama olarak; Nüfus %0,5, GSYİH %10,8, yabancı yatırımlar 
%3, iç talep %9,2 oranında büyürken enflasyon %3,6 olarak gerçekleşmiştir. 

IMF raporuna göre 1980 yılında Çin’in dünya ekonomisi içindeki ağırlığı %2 iken, bu 
oran 2010 yılında %13,6’ya çıktı. 

Çin ekonomisi, 2011 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre % 9.6 büyüme 
performansı göstermiştir. Çin'de bu yılın ilk yarısında kişi başına düşen milli gelir kentsel 
bölgelerde % 7.6, kırsal bölgelerde ise yüzde 13.7 artmıştır. Büyüme rakamlarıyla 
herkesi kıskandıran bir performans gösteren Çin, dinamikliğiyle de durgunlaşan 
ekonomilerden sıyrılmaktadır. 

Çin, son 10 yıldaki ekonomik atılımıyla ABD'nin ardından dünyanın en büyük ikinci 
ekonomisi olmuştur. Çin ekonomisi, 2011 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine 
göre % 9.6 büyüme performansı göstermiştir. Büyüme rakamlarıyla herkesi kıskandıran 
bir performans gösteren Çin, dinamikliğiyle de durgunlaşan ekonomilerden 
sıyrılmaktadır. Batı ekonomileri krizle boğuşurken, Çin’in 2011 yılında % 9 büyümesi 
beklenmektedir. Diğer yandan Çin'in hızlı ekonomik büyüme gücüyle ABD'yi 
geçebileceğine yönelik tahminler sıkça yapılmaktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF), 
Çin'in 2016 itibariyle ABD ekonomisini geçerek, dünyanın bir numaralı ekonomisi 
olacağını öngörmektedir. IMF'ye göre 2016 yılında Çin, dünyanın bir numaralı 
ekonomisi olacak ve küresel ekonomideki ABD devri sona erecektir. IMF tahminlerine 
göre Çin ekonomisinin büyüklüğü 2011 yılında 11,2 trilyon dolardan, 2016 yılında 19 
trilyon dolarlık bir büyüklüğe erişecektir. Buna karşın ABD ekonomisinin 2011 yılındaki 
15,2 trilyon dolarlık büyüklükten, 2016'da 18,8 trilyon dolara çıksa da Çin'in altında 
kalacağı öngörülmektedir. IMF tahminlerine göre 2016'da ABD'nin dünya 
ekonomisindeki üretim payı %17,7 olurken Çin'in payı da bu üretimde %18 olacaktır. 
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ABD, açıklarını kapatmak için Çin'in atacağı adımları izlemekte, Avrupalılar, borç 
krizinden kurtulmak amacıyla Çin'in kapısını çalmaktadır.

6
 

2005-2010 yılları arasında Çin ile Türkiye arasındaki ikili ticaret büyüme oranı 25.3% 
olmuştur. Çin’in başlıca ticaret ortakları arasında Türkiye 35. sıradadır. İki ülke 
arasındaki toplam ticaret hacmi 19,3 Milyar ABD $’dır.  

 

 

 

Tablo I. Çin’e İhracatımızda Başlıca Ürünler ve İhracatımızdaki Payı (2010) 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=%C3%87in%20Halk%20Cum.#raporlar 
 

Metal, Mineral 
Maddeler ve 

Kimyasallar, 80 

Tekstil Lifleri ve 
Mamuller, 7 

Makine ve 
Teçhizat, 3.2 

http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=%C3%87in%20Halk%20Cum.#raporlar
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Tablo II. Çin’den İthalatımızda Başlıca Ürünler ve İthalatımızdaki Payı (2010) 

 

 

 

Tablo III. Türkiye-Çin Ticaretinin Gelişimi ve Ticaret Hedefi 

 

Yatırım Malları, 53 
Tüketim Malları , 
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Geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Başkan Yardımcısı Xi Jin Ping’in Türkiye ziyareti iki ülke 
arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi adına oldukça olumlu 
geçmiştir. 

Dünya’nın yakından takip ettiği Çin Devlet Başkan Yardımcısı Xi’nin ülkemizi ziyaretinde 
4.3 milyar dolarlık anlaşmaya imza atılırken, Türkiye’nin başta Kanal İstanbul olmak 
üzere 3. Köprü gibi dev projelerine Çinli şirketlerin talip olduğu belirtildi.  

Xi Jin Ping, Türkiye’nin son yıllarda bölgesindeki en çekici ekonomilerden birisi  
olduğunu söyledi. 3 milyar doları finansal ve 1.3 milyar doları da ticari olmak üzere 4.3 
milyar dolarlık anlaşmaya imza attıklarını söyleyen Ping “2001 yılından 2011 yılına 
kadar Türkiye ve Çin arasındaki ticaret Çin istatistiklerine göre 1 milyar dolardan 19 
milyar dolara,  Türk istatistiklerine göre ise 24 milyar dolara çıktı. Son yıllarda Türk 
şirketlerin Çin’e, Çinli şirketlerin ise Türkiye’ye yaptığı yatırımlar hıza artıyor. Ancak 
gerçek potansiyele tam olarak ulaşılamadı. Biz Çinli şirketleri yatırıma teşvik edeceğiz” 
dedi. Başbakan Erdoğan’ın Nisan ayında Çin’e ziyaretini beklediklerini de ifade eden 
Ping “Çin ve Türkiye, ticaretin liberalleşmesi ve kolaylaşması konusunda çalışarak 
dünya ekonomisinin iyileşmesine katkıda bulunmalıdır” dedi. Ping, Çin ile Türkiye 
arasındaki yatırımların artırılması için önerilerde bulundu. Jin Ping “Önerilerimden ilki 
Türkiye ile Çin arasında karşılıklı siyasi güven perçinlenmelidir. İkinci olarak ticari 
ortaklıkları artırmalıyız. Üçüncü olarak ticari korumacılığa karşı koyulmalıdır” dedi.7 

Xi'nin ziyareti basında "Çin'in Ortadoğu bakışındaki değişimin sinyalleri" şeklinde 
yorumlanırken, Çin'in eski İran Büyükelçisi Hua Liming Fınghuang TV'de katıldığı 
programda "Çin için Ortadoğu'da büyük etki gücü olan Türkiye ile ilişkileri hayati önem 
taşıyor" diye konuştu. 

"Türkiye'nin bölgede kilit rol üstlendiğinin altını çizen" Hua, "Türkiye ekonomik ve sosyal 

reformları başarıyla hayata geçirmiş bir ülke. Bununla beraber Çin'in Türkiye ile ilişkilere 

önem vermesini gerektirecek sebeplerin başında Türkiye'nin gelişen ekonomik gücü ile 

bölgede ve dünyada etki gücü artan başarılı dış politikasının geldiğini" ifade etti.8 

Geleceğin küresel lideri olarak gösterilen Xi’nin ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve Türkiye’yi 
aynı dönemde ziyaret etmesi Çin’in Türkiye’ye verdiği önemin derecesini anlamamızı 
sağlıyor.  

 

                                                           

7http://www.stargazete.com/ekonomi/cilgin-teklif-haber-427583.htm 

8http://www.haber7.com/haber/20120222/Si-Cinpingin-Turkiye-ziyaretinin-anlami.php 

  

http://www.stargazete.com/ekonomi/cilgin-teklif-haber-427583.htm
http://www.haber7.com/haber/20120222/Si-Cinpingin-Turkiye-ziyaretinin-anlami.php
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IV. TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİNDE UYGUR SORUNU 

Türkiye’nin Batı uygarlığının bir parçası olduğu fikri akademik, siyasal ve ekonomik 
çevreler tarafından sıklıkla vurgulanan bir argüman olmuştur. Bu argümanla Türkiye’nin 
Asya’daki etki alanı göz ardı edilmiştir. 1990’lı yılların başında Batı Türkistan’daki 
cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmaları, 11 Eylül saldırısı ve Asya’nın sürekli ivme 
kazanan gelişimi Türkiye’deki çevrelerin de bir nebze olsun Asya’ya yönelmelerine 
sebep olmuştur. Asya’nın en büyük, geleceğin süper gücü olmaya aday Çin Halk 
Cumhuriyeti ile olan ilişkiler ise hep ekonomik çerçeve içinde incelenmeye çalışılmış, 
diğer sorunlar fazla incelenmemiştir. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında ikili 
ilişkilerde sürekli gündeme getirilen sorunların başında Doğu Türkistan’daki Uygur 
Türklerinin durumları yer almaktadır. 
 
Türkiye-Çin ilişkileri, Temmuz 2009’da Çin’in Uygur bölgesinde yaşanan olaylar ile 
birlikte gergin bir atmosfere girmişti. Türkiye, soydaş ve dindaş olan Uygurların yanında 
yer alırken, Çin yönetimine karşı da sert tepki göstermişti. Bu tepkisinin ilk nedeni, 
iktidarın iç kamuoyunu tatmin etme isteğidir. İkincisi ise 1997’de Çin’e karşı başlatmış 
olduğu açılımdan elle tutulur bir sonuç alamamasının verdiği hayal kırıklığıdır.  
 

Politik, ekonomik ve demografik olarak Uygurların yaşadığı, Pekin hükümeti için çok 
önemli olan Doğu Türkistan bölgesi, resmi olarak Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak 
adlandırılmaktadır. Bölge Çin kıtasının altı özerk bölgesinden birisidir. Sekiz Orta Asya 
devleti ile sınırı vardır.9 
 
2002 nüfus sayımı sonuçlarına göre 8.2 milyon Uygur nüfusunun yanı sıra bölgede 
küçük Kazak, Kırgız, Oyrat, Mongol, Sibe, Hui (Müslüman Çinliler) ve diğer gruplarda 
bulunmaktadır. Ünlü İpek Yolu’nun üzerine yerleşmiş olan Uygurlar Doğu ve Batı 
arasındaki kültürel değişimde ve tek bir kültürün ve kendilerine ait bir uygarlığın 
gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 
 
1990’ların başında bölgenin kalkınma programına alınması bölgenin Han istilasına 
uğramasına neden olmuştur. 1953’te 300,000 olan nüfus, 1990’da 6 milyona 
yükselmiştir. Bu istila, bölge toprakları ve doğal kaynakları üzerinde rekabet 
yaşanmasına sebep olmuştur. 1949 yılında % 87 olan Türk nüfusu 2002 yılında % 53’e 
düşerken, 1949’da % 7 olan Han nüfusu Çinli Müslümanlar Hui’lerle birlikte 2002 yılında 
toplam nüfusun yaklaşık % 45’ini teşkil etmektedir. Bu durumun oluşmasında ağır baskı 
gören Uygurların bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya’ya göçü de etkili olmuştur. 
 
Kalkınma programı benzetme politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Bu programla 
Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti bölgenin nüfus dengelerini değiştirmeyi başarmış ve bu 
politika tüm dünyaya azınlık bölgesinin kalkındırılması olarak sunulmuştur. 

                                                           
9http://www.ataum.gazi.edu.tr/pdf/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-iliskilerinde-dogu-turkistan-sorunu-
1236245932.pdf 
  

http://www.ataum.gazi.edu.tr/pdf/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-iliskilerinde-dogu-turkistan-sorunu-1236245932.pdf
http://www.ataum.gazi.edu.tr/pdf/turkiye-cin-halk-cumhuriyeti-iliskilerinde-dogu-turkistan-sorunu-1236245932.pdf


 

 
 

14 

 
 
Türkiye Asya’ya olan bakışını değiştirdiği takdirde, bölgeyle olan derin tarihi ilişkileri 
sebebiyle bölgede barış ve güvenliğin yeniden inşasında ve korunmasında önemli rol 
oynayabilecektir. Tarihi ve kültürel bağlarından dolayı Türkiye’nin konumu, diğer 
devletlerle kıyaslandığında kendisine bazı üstünlükler sunmaktadır. Diğer taraftan 
coğrafi konumu, jeopolitik ve jeostratejik özelliklerinin taşıdığı önem, Türkiye’yi bölge ile 
yakından ilgilenmek durumunda bırakmaktadır.10 
 
 

V. SONUÇ 

TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ ÜZERİNE 

Çin ekonomisinde son yıllarda görülen istikrarlı yüksek büyüme ve artan ithalatı kaynaklı 
fırsatları Türkiye değerlendirebilirse iki ülke arasında mutabakata varılan 2015 yılı 50 
milyar, 2020 yılı 100 milyar Amerikan doları dış ticaret hacmi hedefine, öncelikli olarak 
bu ülkeye olan ihracat performansımızı daha da ileri seviyelere taşıyarak erişmek 
mümkündür. 

Çin pazarının, 1,3 milyar nüfus ve neredeyse 20 yıldır sürdürülen yıllık %10 dolayında 
büyüme hızı ile yabancılar açısından sunduğu fırsatlar herkesçe bilinmektedir. Ne var ki, 
Çin pazarında elde edilecek bir başarı için uzun süre beklemek gerekebileceği 
bilinmelidir. Çin pazarında başarının yavaş geldiği, yabancı iş adamlarınca sıklıkla 
belirtilen bir husustur.11  

2002 yılında toplamda yaklaşık 1 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2011 
sonunda 24 milyar dolara çıkmıştır. İvmenin bu şekilde devam etmesi beklenmektedir.  

İkili ilişkilerde, Çin bankalarının Türkiye'de daha fazla iş yapması ve daha fazla şube 
açması, Türk bankalarının da Çin'de daha faal olması ve Çin'de kurulmuş Türk 
bankalarının oluşması arzu edilmektedir.  

İki ülke arasında siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra kültürel ilişkiler de 
son derece önemsenmektedir, 2013 yılı Çin'de Türkiye yılı olacak kutlanacaktır. 

Çin'de öğrenim gören Türk öğrencilerin sayısı hergeçen gün artmaktadır. Çin'de Yunus 
Emre Enstitülerinin kurulması, Türk dili ve kültürüyle ilgili daha yakın bir öğrenme 
ortamının oluşturulması da gündemdedir. 

                                                           
10http://www.gpotcenter.org/dosyalar/UygurSorunu.pdf 
  

11http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=%C3%87in%20Halk%20Cum.#raporlar 
 

http://www.gpotcenter.org/dosyalar/UygurSorunu.pdf
http://www.ibp.gov.tr/pg/section-pg-ulke.cfm?id=%C3%87in%20Halk%20Cum.#raporlar

