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MÜS‹AD’IN 
RUSYA ‹fi GEZ‹S‹ 

DE⁄ERLEND‹RMES‹

AK Parti Genel Baflkan› Recep Tayyip Erdo¤an’›n Rusya’n›n
baflkenti Moskova’ya 23-24 Aral›k 2002 tarihlerinde yapt›¤›
geziye MÜS‹AD Genel Baflkan› Ali Bayramo¤lu baflkanl›¤›n-
da 10 üye ifladam›ndan oluflan bir heyet de ifltirak etti.

100 kadar ifladam› ve bas›n mensuplar›n›n yerald›¤› gezide
Sn. Erdo¤an ve heyetinin gündeme getirdi¤i en önemli dört
konu; Türkiye ile Rusya aras›nda karfl›l›kl› d›fl ticarette Rus-
ya lehine oluflan büyük fazlan›n dengelenmesi, bu amaçla
özellikle Rus gaz flirketi Gazprom’un do¤al gaz fiyat›nda in-
dirim sa¤lamas› ve son olarak 2002 y›l› itibariyle 4 milyar do-
lar› aflmas› kesinleflen bavul ticaretinde en önemli al›c› ülke
konumundaki Rusya’n›n 1 Ocak’ta yürürlü¤e girecek yeni
gümrük düzenlemeleri çerçevesinde bavul ticaretine büyük
sekte vuracak gümrük vergileri getirme karar›n›n en az›n-
dan bir alt› ay daha ertelenmesi ve Rusya’dan Türkiye’ye da-
ha fazla (en k›sa vadede 1 milyon) Rus turistin gelmesini
sa¤lamakt›.

Sn. Erdo¤an ve beraberindeki bakanlar Rusya Devlet Baflka-
n› Vlatimir Putin ve Baflbakan Mikhail Kasyonov ile oldukça
samimi ve yap›c› birer görüflme yapt›lar. Görüflmelerde Türk
taraf› Rusya’n›n 2001 verisi itibariyle 3,4 milyar dolar ihraca-
t›na karfl›n sadece 900 milyon dolar ithalat yapmas›n›n ve
do¤algaz al›m taahhütleri ile aç›¤›n 2003 ve ileriki y›larda da-
ha fazla artaca¤› gerçe¤ini vurgulayarak Rusya pazar›n›n
Türk mallar›na ve ihalelerin Türk müteahhitlerine daha faz-
la aç›lmas› talebini yineledi. Ayr›ca Laleli piyasas› ve bavul

7



ticareti için sevindirici bir geliflme olarak Rusya’n›n 1 Ocak
2003 tarihlerinden itibaren uygulamaya koyaca¤› “yolcu be-
raberinde getirilen ve ancak a¤›rl›¤› 50 kg ve de¤eri 1000 do-
lar› geçmeyen mallar›n Rusya’ya giriflte KDV ve gümrük
vergisi muafiyetinden yararlanabilece¤i s›n›rlamas›” Türki-
ye için 6 ay sonra yürürlü¤e girecektir. Buna göre bavul tica-
reti ile u¤raflan Türk tüccarlar› ve imalatç›lar› 6 ay›n çabuk
geçece¤ini düflünerek tedbirlerini almalar›, Rusya’da depo
ve ma¤aza açma gibi yöntemlere baflvurmalar› zorunludur.

Rus yetkililer, do¤algazda fiyat indirimine gitme konusunda
Gazprom ile BOTAfi aras›ndaki ticari anlaflmalar›n ard›na s›-
¤›narak yan çizmeye çal›flt›lar. 58. hükümetin ucuz enerji va-
adi ve hedefini gözeterek, ‹ran ve Türkmen gaz› projelerini
de aktif olarak devreye alarak Rus taraf›n› do¤algaz›n fiya-
t›nda indirime zorlamas› acilen gereklidir.

Türkiye’nin bugün enerji üretiminde %40 oran›nda do¤alga-
za, bunda da %90 oran›nda yüksek fiyatlar üzerinden Rus
do¤algaz›na ba¤›ml› hale getirilmesi, bu al›m›n karfl›s›nda
ofset ihracat imkan›n›n yok denecek kadar düflük olmas›,
gözden geçirilip Türkiye lehine revize edilmesi gereken çok
ciddi bir sorundur.

Türk heyetinin Moskova Gezisi’nde TOBB ve DE‹K organi-
zasyonu ile Türk-Rus ‹fl Konseyi toplant›s› heyetin kald›¤›
Metropol Otelde yap›ld›. Ayr›ca resmi heyet Koç Holding-
Enka ve Moskova Belediyesi Ortakl›¤›n›n yapt›rd›¤› 14.
Ramstore’un aç›l›fl›na kat›ld›, ifladamlar› ve medya mensup-
lar› Moskova içinde trafi¤in azizli¤ine u¤rayarak 5 saatte bu
aç›l›fla yetiflemeden otele dönmek zorunda kald›lar.

Bu otobüs cefas› s›ras›nda Türk ifladamlar› ve gazeteciler,
Moskova’n›n adeta bir ›fl›kland›rma seline u¤rayarak bat›l›
tüketim markalar›n› satan dükkan ve ma¤azalar›n ne kadar
ço¤ald›¤›n› gözleme imkan› buldular. Piyasa ekonomisine
dönüflten sonra otomobil cenneti haline gelen Moskova’da
trafik adeta bir kabusa dönüflmüfl. Yine de Moskova’n›n tari-
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hi ve sanat de¤eri yüksek olan binalar›n›n flehre güzel bir ha-
va verdi¤ini burada belirtmek laz›m.

Gezinin ikinci gününde Türk heyeti, yine Enka ‹nflaat’›n
Moskova Belediyesi için yapt›¤› muhteflem konser salonu ve
TOBB ile T‹M’in sergi alan› gibi ihtiyaçlar› için birlikte infla
ettikleri ve ilk bölümü 2003 Aral›k ay›nda aç›lmas› hedefle-
nen Türk Ticaret Merkezi’nin inflaat›n› gezerek yetkililerden
bilgi ald›lar.

TÜRK‹YE-RUSYA EKONOM‹K 
‹L‹fiK‹LER‹NDE ÖNEML‹ NOKTALAR

Gerek Sn. Recep Tayyip Erdo¤an’›n resmi temaslar›nda ge-
rekse Türk-Rus ‹fl Konseyi toplant›s›nda Türk taraf›n›n vur-
gulad›¤› noktalar özetle flunlard›r;

- Türkiye ile Rusya aras›ndaki diplomatik iliflkiler 500 y›ll›k
köklü bir geçmifle sahiptir. 

- Türkiye ve Rusya birer Avrasya ülkesi olarak, hem kendi
aralar›nda hem de Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz ve Orta
Asya bölgelerinde rekabetçi de¤il, iflbirli¤i temelinde do¤-
ru etkileflim ve münasebet içinde olmak konumundad›rlar.

- Türkiye ve Rusya , bölgesel istikrar için iflbirli¤i zeminini
hedefleyen bir “Avrasya Eylem Plan›” gelifltirmelidir.

- Sovyetler Birli¤i’nin 1990’da y›k›lmas›n› müteakiben
1990’l› y›llar boyunca Rusya, Almanya’n›n ard›ndan Tür-
kiye’nin en önemli ticari partneri olmufl ve 1990-91’deki
Kuveyt krizi ve Körfez savafl›ndan sonra kapanan Ortado-
¤u pazar›ndan sonra Türk müteahhitlik sektörünün en
büyük pazar› haline gelmifltir. 133 Türk firmas› 1990’dan
bu yana 733 proje üstlenerek 12,8 milyar dolarl›k taahhüt
alm›flt›r. 

- Türkiye bavul turizmi-ticareti ad› alt›nda Rusya’ya 1990’l›
y›llar›n ortalar›nda y›ll›k 10 milyar dolar› aflan miktarda
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ihracat yapmay› baflarm›flt›r. 2002’de bile bavul ticareti
%30 art›flla 4 milyar dolar seviyesinde olacakt›r.

- Türk firmalar›n›n Rusya’daki yat›r›mlar› 800 milyon dola-
ra ulaflt›.

- Türkiye, Rusya ile 2001’de gerçekleflen toplam 4,3 milyar
dolarl›k d›fl ticaret hacmini k›sa sürede 10 milyar dolara ç›-
karmay›, ayn› zamanda karfl›l›kl› d›fl ticaretteki büyük aç›-
¤› (900 milyon dolar ihracat›m›za karfl›n, 3,4 milyar dolar
ithalat›m›z) dengelemeyi amaçlamaktad›r. 

- Türkiye, Rus turistlerinin 1. adresi olmufltur. Her 100 tu-
ristten 27’si Türkiye’ye gitmektedir. Özellikle para harca-
may› seven Rus turistlerden Türkiye’ye gelenlerin say›s›
2001’de %12 art›flla 760 bin kifli olurken, Türkiye 2003’de
bu rakam› 1 milyon turiste yükseltmeyi ümit etmektedir.

- Son bir y›ld›r Türk nakliyecilerine Rus gümrük kap›lar›n-
da ciddi güçlükler ç›kar›lmakta, bu durum ihracat›m›z›
olumsuz etkilemektedir. Acilen düzeltilmelidir.

- Türk ifladamlar› için Rusya pazar›nda baflar›l› olman›n
anahtarlar›; risk alabilmek, özel iliflkiler kurabilmek ve bu-
nu de¤erlendirmek, son olarak da dolar ile Ruble aras›nda
riski asgariye indirmektir.
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TÜRK‹YE - RUSYA DIfi T‹CARET‹

Son y›llarda Türkiye ve Rusya Federasyonu aras›ndaki d›fl
ekonomik iliflkiler dengesi Türkiye’nin aleyhine geliflmekte-
dir. 2000 y›l›nda iki ülke aras›ndaki ticaret hacmi 4,5 milyar
dolara ve 2001’de de 4,3 milyar dolara ulaflmakla birlikte bu
durum büyük ölçüde Türkiye’nin Rusya’dan gerçeklefltirdi-
¤i ithalattaki (özellikle do¤algaz) art›fltan kaynaklanmakta-
d›r. Bununla beraber, 2001 y›l›nda Türk Liras›n›n devalüas-
yonunun Türk ihracatç› firmalar lehine yaratt›¤› rekabet or-
tam› ile Türkiye’nin Rusya Federasyonu’na ihracat›nda art›fl
görülürken ithalat›nda gerileme yaflanm›flt›r.

YILLAR ‹T‹BAR‹ ‹LE TÜRK‹YE - RUSYA FEDERASYONU 
DIfi T‹CARET‹

(milyon dolar)

YILLAR ‹HRACAT (X) ‹THALAT (M) X/M % DENGE HAC‹M

1992 441,9 1.040,8 0,42 -598.5 1.482,7

1993 504,7 1.542,3 0,33 -1.037,6 2.047,0

1994 820,2 1.046,0 0,78 -225,8 1.866,2

1995 1.238,1 2.082,4 0,60 -844,3 3.320,5

1996 1.482,0 1.846,0 0,80 -364,0 3.328,0

1997 2.049,3 2.048,4 1,00 0,9 4.097,7

1998 1.347,5 2.154,9 0,63 -807,5 3.502,4

1999 586,6 2.371,9 0,25 -1.785,3 2.958,5

2000 643,9 3.886,0 0,16 3.242,1 4.529,9

2001 924.1 3.435,6 0,26 -2.511,5 4.359,7

2001 924,1 3.435,7 0,27 -2.511,6 4.359,8

2002 1.162,9 3.854,9 0,30 -2.692,0 5.017,8

Kaynak: Devlet ‹statistik Enstitüsü

Türkiye ile Rusya Federasyonu aras›ndaki d›fl ticarette Tür-
kiye’nin aleyhine bir aç›¤›n oluflmas›nda etkili olan etkenler
flu flekilde özetlenebilir:
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• 1984 y›l›nda imzalanan Do¤algaz Anlaflmas› Rusya Fede-
rasyonu’ndan al›nan do¤algaz›n yüzde 70’inin Türk mal
veya hizmetleriyle ödenmesi konusunda bir maddeyi içer-
mekteydi. Türk-Rus iliflkilerinin gelifliminde bu anlaflma
önemli rol oynam›flt›r. Ancak, son y›llarda Rus taraf› bu
flart› yerine getirmedi¤inden mal ve hizmetle geri ödeme
oran› yüzde 7’ye kadar düflmüfltür. Daha sonraki y›llarda
imzalanan Mavi Ak›m ve Bat› Do¤al Gaz Hatt›’n›n geniflle-
tilmesine iliflkin sözleflmelerde ise bu flart konulmam›flt›r.

• A¤ustos 1998 krizinden sonra Rublenin yüzde 75 oran›nda
devalüasyona u¤ramas›, dolay›s›yla ithalat›n pahal› hale
gelmesi ve Rus halk›n›n sat›nalma gücünün düflmesi nede-
niyle ithalat yar› yar›ya azalm›flt›r. G›da ve içecek madde-
leri, s›hhi tesisat - inflaat ince ifl malzemeleri, ilaç ithalat› en
çok düflen mal gruplar› aras›ndad›r. 

• 1998 krizi sonras›nda, Rusya’da yaflanan devalüasyon ve
uygulanan ithal ikamesi politikas› ile ülke içinde üretim ve
ihracat cazip hale gelmifltir. Bu durum sanayi üretiminde
büyük art›fllar› beraberinde getirmifltir. ‹thalat yoluyla tale-
bi karfl›lanan g›da ve tekstil ürünleri gibi mallar art›k Bat›-
l› ürünler ile rekabet edecek kalitede ülke içerisinde üretil-
meye bafllanm›flt›r.

• Türkiye’nin Rusya’ya ihraç etti¤i ürünler, fiyat esnekli¤i
yüksek olan ürünler olmas› sebebiyle ihracat miktar› ve
de¤eri aras›nda önemli farklar oluflabilmektedir. Son bir
sene içerisinde Rusya’daki tekstil, haz›r giyim ve g›da
ürünlerinin fiyatlar› geçmifl y›llara göre düflük seyretmek-
tedir. 

• Rusya’n›n baz› BDT ülkelerinden ithalatta KDV ve baz› di-
¤er vergileri uygulamamas› Türk ihracatç›lar› olumsuz et-
kilemifltir.

• Türkiye’nin Rusya Federasyonu’na ihracat›nda ticaret fi-
nansman› yetersiz kal›rken, Avrupa Birli¤i ülkeleri bu pa-
zara giriflte önemli finansman kaynaklar›na sahiptir.
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• Özellikle 1990’l› y›llar›n ilk yar›s›nda bavul ticareti yoluyla
Rusya Federasyonu’na kalitesiz Türk mallar›n›n girmesi
ile Türk mallar›na iliflkin olarak oluflan olumsuz imaj,
uzun vadede Türk mallar›n›n Rusya pazar›ndaki rekabet
flans›n› azaltm›flt›r.

• Son y›llarda uluslararas› enerji fiyatlar›ndaki art›fl, bu ürün
grubunun Rusya Federasyonu’ndan ithalat›m›z içerisinde
önemli bir yer iflgal etmesi nedeniyle Rusya Federasyo-
nu’ndan ithalat›m›z›n artmas›na neden olmufltur.

Petrol ve do¤algaz›n uluslararas› fiyatlar›n›n yüksek seyret-
mesinin bir sonucu olarak bu ürünlerin önemli bir ihracatç›-
s› olan Rusya’da al›m gücü artmaktad›r. Bununla birlikte,
Rusya Federasyonu ile olan d›fl ticaret aç›¤›m›z›n, özellikle
dünya enerji projeleriyle birlikte önümüzdeki y›llarda h›zla
artaca¤› aç›kt›r. Nitekim, 2005 y›l›nda Türkiye’nin Rusya’dan
sadece do¤algaz ithalinin 3 milyar dolar seviyesine ulaflaca-
¤› ifade edilmektedir. 

Ancak, 2001 y›l›nda Türkiye’de yaflanan kriz sonras›nda
Türk Liras›n›n devalüasyonu ile birlikte Türk mallar›, Rusya
Federasyonu’na ihracatta k›smen rekabet gücü kazanm›flt›r.
Di¤er taraftan Rusya Federasyonu’nun Dünya Ticaret Örgü-
tü’ne (DTÖ) üyelik sürecinin h›zland›r›lmas›na paralel ola-
rak, Türk ihracatç›lar›na yönelik kota ve gümrük tarifelerin-
de olumlu geliflmeler yaflanmas› beklenmektedir. 

Afla¤›daki tablodan da görülece¤i üzere, 2001 y›l› itibari ile
Türkiye’nin Rusya Federasyonu’na ihracat›nda yüzde 19’luk
pay ile demir-çelik ürünleri ilk s›radad›r. Bu mal grubunu
yüzde 8.1’lik pay ile yenilen meyveler ve yüzde 6.2’lik pay
ile otomotiv ve yan sanayi ürünleri izlemektedir.

Türkiye’nin Rusya Federasyonu’ndan ithalat›nda ise yüzde
73.6’l›k pay ile mineral yak›tlar önemli bir a¤›rl›¤a sahiptir.
Bunu yüzde 9.8’lik pay ile demir-çelik ürünleri ve yüzde
3.8’lik pay ile alüminyum ve alüminyum ürünleri izlemekte-
dir. 
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Ç‹N HALK CUMHUR‹YET‹

I- GENEL EKONOM‹K VE SOSYAL YAPI

- Resmi Ad› : Çin Halk Cumhuriyeti

- Yüzölçümü : 9.561.000 km2 (dünyan›n 4. büyük ül-
kesi).

- Nüfus : 1,3 milyar kifli (2001). 56 etnik grup
var. Nüfusun % 3’ü (40 milyon) müs-
lüman (Uygurlar, Kaflgarl›lar ve Çinli-
ler). Ortalama yafl: kad›nlarda 74; er-
keklerde 71.

- GSY‹H 1 Trilyon 258 Milyar Dolar (2002)

1 Trilyon 388 Milyar Dolar (2003 tah-
mini)

- Fert Bafl›na GSY‹H 970 Dolar (2002)

1070 Dolar (2003 tahmini)

- Para Birimi : Renminbi (Yuan)

1 ABD Dolar› = 8,28 Yuan

- Enflasyon Oran› (tüketici fiyatlar›)   % -0,8 (2002)

% 0,4 (2003 tahmini)

- Baflkenti Pekin (12,2 milyon nüfus) (8 milyon
bisiklet)

- Önemli fiehirleri : fiangay (liman flehri, 14 milyon nüfus,
6 milyon bisiklet), fiencen Özel Eko-
nomi Bölgesi, Guangzhou (fuarlar
flehri), Xian.

- Dini Yap›s› : Resmi olarak ateist. Ancak toplumsal
hayatta Taoism, Budizm, ‹slamiyet ve
Hristiyanl›k.
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- Cumhurbaflkan› : Jiang Zemin (Mart 2003’ te yerini Hu
Jintao’ya b›rakacak)

- Baflbakan : Zhu Rongji (Mart 2003’ te yerini Wen
Jiaobao’ya b›rakabilir)

- Ekonomik Yap› : - 1949 - 1978 : Maocu komünist dö-
nem. Kültür devrimi ve  sosyalist eko-
nomi dönemi.

- 1976 : Mao’ nun ölümü ve Deng Xiao-
ping’ in ÇKP Genel Sekreteri olmas›

- 1978 - 1993 : Deng Xiaoping’ in lider-
li¤inde piyasa  düzenlemeleri ile des-
teklenen planl› ekonomi.

- 1993’ den bugüne: Jiang Zemin’ in li-
derli¤inde sosyalist piyasa ekonomisi
modeli ve ekonomide - d›fl ticarette -
yabanc› sermaye giriflinde büyük at›-
l›m dönemi.

- ‹dari Yap› : 22 eyalet, 5 otonom bölge (Uygur, Ti-
bet, Mo¤olistan gibi) ve 4 eyalet statü-
sünde belediye mevcuttur. Ayr›ca
Hong Kong (‹ngiltere’den devral›nd›)
ve Makao (Portekiz’den devral›nd›)
özel idare bölgeleri de vard›r.

- Konuflulan Diller : A¤›rl›kl› olarak Putonghua Çincesi,
Mandarin, Uygurca, Mo¤olca ve ma-
halli dialekt ve diller. Halk›n % 90’›
Mandarin diyalekti¤i konuflur. Çince-
de harf yok, tam 25.000 karakter var.
Çinceyi az çok bilmek için en az 2500
karakter bilmek gerekir.

- 1978-2002 Ekonomik Büyüme Oran› :  Y›ll›k ortalama % 8
2001 = % 7,3, 2002 = % 8
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- 1978-2002 Yabanc› Sermaye Girifli :  
‹zin verilen toplam : 820 milyar dolar. 
Fiili girifl toplam : 400 milyar dolar. 
2002 girifl : 52,7 milyar dolar. 

Yabanc› sermaye girifllerinde ilk ve en bü-
yük kaynak, Hong Kong, Tayvan ve Sin-
gapur kökenli Çin sermayesidir. Onlar›
Japonya ve OECD ülkeleri izlemektedir.

1978 - 2002 Dönemi Ekonomik Geliflmenin Ana Unsurlar›:
Kontrollü piyasa ekonomisi mekanizma-
lar› ve d›fl dünyaya aç›l›m, do¤rudan ya-
banc› sermaye ve yat›r›m ak›fl›; maliyeti
düflük ama disiplinli ve çal›flkan iflgücü;
1,3 milyar nüfuslu iç pazar›n büyüklü¤ü. 

Özel sektör 1990’ dan bu yana y›ll›k % 35
büyümesine ra¤men, Çin ekonomisinin
3/4’ü hala kamu sektörünün elindedir.

- Enerji : Petrolde d›fla ba¤›ml›d›r. 

Benzin fiyat› : 1 litre : 0,3 dolar. Akaryak›t
üzerindeki vergi yükü düflüktür.

Dünyan›n en büyük kömür üreticisidir.

Enerji üretiminin % 72’ si kömür ile çal›-
flan termik santrallerden, % 7,1’i hidro
elektrik santrallerinden gerçeklefltiril-
mektedir.

Elektri¤in KWH’ s› meskenlerde 4,7 Cent,
sanayide 6,5 Cent, a¤›r sanayide 4,8 Cent,
k›rsal kesimler için 5,5 Cent

Do¤algaz›n metreküpü, meskenlerde 20
Cent, sanayide 22 Cent

- Tar›m : 1982- 2002 dönemi ortalama büyüme ora-
n› % 6,5. 

Bafll›ca ürünler: pirinç, bu¤day, m›s›r ve
soya fasülyesidir. Ayr›ca pamuk, yerf›st›-
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¤› ve çay (Çin çay› = Yeflil çay) büyük
miktarda üretilmekte, hayvanc›l›k yay-
g›nd›r, özellikle Tibet ve ‹ç Mo¤olistan
otonom bölgelerinde. Tar›m, ekili arazile-
rin oldu¤u do¤u k›y› bölgelerinde güçlü-
dür. Orta, bat› ve kuzey bölgeler da¤l›k-
t›r. Tar›mda korumac› politikalar, verim-
siz ve rekabet gücü zay›f bir tar›m sektö-
rü meydana getirmifltir. 2005’ den sonra
gümrük vergilerinin DTÖ seviyelerine
inmesi ile baflta tah›l ürünleri olmak üze-
re ithalat›n artmas› beklenmektedir.

- ‹malat Sanayi : 1978’ den itibaren sanayileflmeye özel
önem verilmifltir. 1994’ de makine, elekt-
ronik, petrokimya, otomotiv ve inflaat
sektörleri özel destekleme politikas› kap-
sam›na al›nm›fllard›r. 1994’ de sanayii
desteklemek için Devlet Kalk›nma Ban-
kas›, Eximbank ve Tar›msal Kalk›nma
Bankas› kurulmufltur. Desteklenen sek-
törlere tercihli krediler sa¤lamaktad›rlar.

Sanayileflme do¤u k›y› bölgelerinde yo-
¤unlaflm›flt›r. Düflük maliyetli iflgücü, itha-
latta korumac›l›k, ihracatta sübvansiyonlar
ve yabanc› yat›r›m ak›fl› sanayileflmede
patlama yap›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Çin’e gi-
ren yabanc› yat›r›mlar›n % 70’i imalat sek-
törüne gelmifltir, ihracat›n % 90’› da bu sek-
tördendir. Kamuya ait iflletmelerin imalat
sanayindeki pay› 1980’ lerde % 76 iken, bu-
gün % 30’a düflmüfltür. Sanayi ürünlerinin
% 80’inde üretim fazlas› vard›r.

- Güçlü rekabetçi sektörler : Tekstil, deri ve
kürk, plastik, metal, motosiklet, elektrikli
makineler ve ekipman, k›rtasiye, oyuncak.
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- Güçlü olmayan ama orta vadede reka-
bet potansiyeli olan sektörler: G›da-‹çe-
cek ürünleri, tütün, kimyevi ürünler,
kimyasal lif, kauçuk sanayi, ulafl›m ekip-
man› (otomobil ve motosiklet hariç), ka-
¤›t ürünleri, ofis makineleri.

- Rekabet gücü zay›f ama uzun vadede
geliflme yetene¤i olan sektörler: Otomo-
bil, kimyasal ilaç, petrol iflleme ve petro-
kimya sanayi.

- Hizmetler Sektörü : Yeterince geliflememifl ve OECD ül-
kelerinin gerisinde kalm›flt›r, rekabet gü-
cü zay›ft›r. Milli gelire katk›s› 2000 y›l›n-
da 66,5 milyar dolar düzeyindedir, d›fl ti-
caret hacminin %14’ünü oluflturmakta-
d›r, hizmetler sektörünün d›fl ticaretinde
2001 y›l›nda 6 milyar dolar aç›k verilmifl-
tir.

- Çin’in DTÖ Üyeli¤i : Çin, 15 y›l süren müzakerelerden
sonra 11 Kas›m 2001 tarihinde Dünya Ti-
caret Örgütü’ne (DTÖ) üye olarak kabul
edilmifl, Tayvan da ayr› bir gümrük böl-
gesi olarak DTÖ üyesi olmufltur. 5 y›ll›k
bir geçifl döneminden sonra Çin’in koru-
nan iç pazar› sanayi-tar›m ve hizmetlerde
d›fl rekabete aç›lacak olup, bunun yan›n-
da Çin mallar›na uluslararas› pazarlarda
uygulanan s›n›rlamalar, kotalar da kald›-
r›lacakt›r. 1 Ocak 2005’de DTÖ üyesi ül-
keler, baflta Avrupa Birli¤i ve ABD
Çin’den ithalatta uygulanan tekstil - kon-
feksiyon kotalar›n› kald›racaklar, ancak
2008’e kadar ola¤anüstü durumlarda
özel korunma tedbirleri devam edebile-
cektir.
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Tablo: Çin’ in Ekonomik Göstergeleri
1999 2000 2001 2002*

GSY‹H (milyar dolar) 1.004,9 1.080,0 1.159,0 1.258,6
GSY‹H Art›fl oran› (%) 7,1 7,9 7,3 8,0
Enflasyon oran› (tüketici fiyatlar›-%) -1,4 0,3 0,7 -0,8
Nüfus (milyon kifli) 1.250 1.261 1.273 1.284
D›fl borç (milyar dolar) 154,2 149,8 147,7 149,4
Cari ifllemler dengesi (milyar dolar) 21,1 20,5 17,4 28,0
Döviz rezervi (milyar dolar) 157,7 168,3 215,6 273,0
‹thalat (FOB - milyar dolar) 158,7 214,7 232,1 269,6
‹hracat (FOB - milyar dolar) 194,7 249,1 266,1 312,8
Döviz kuru (y›ll›k ortalama) 8,28 8,28 8,28 8,28

* Economist Intelligence Unit’in tahmini
2020 y›l›nda GSY‹H hedefi: % 400 art›fl ile 5 trilyon dolar

Tablo: Çin’in Bafll›ca Ticaret Ortaklar› (2001 y›l›)
Ülkeler Milyar Dolar

‹hracat ‹thalat
Japonya 45,0 42,8
Avrupa Birli¤i 40,9 35,7
ABD 54,3 26,2
Hong Kong 46,5 9,4
ASEAN Ülkeleri 18,4 23,2
Tayvan 5,0 27,3
Rusya 2,7 8,0
Avustralya 3,6 5,4
Kanada 3,3 4,0
TOPLAM 266,2 243,6

2002 y›l› ihracat›: 322 milyar dolar (% 20 art›fl)
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II- TÜRK‹YE-Ç‹N HALK CUMHUR‹YET‹ 
T‹CAR‹ ‹L‹fiK‹LER‹

Tablo : Türkiye - Çin D›fl Ticareti (Milyon Dolar)

‹HRACAT ‹THALAT TOPLAM 
YILLAR (X) (M) X/M HAC‹M DENGE

1990 37,2 246,3 0,15 283,5 -209,1

1991 20,4 171,8 0,11 192,2 -151,4

1992 144,2 172,4 0,83 316,6 -28,2

1993 511,9 255,2 2,00 767,1 -256,7

1994 354,8 257,8 1,37 612,6 +97,0

1995 67,0 539,0 0,12 605,9 -472,1

1996 65,1 551,3 0,11 616,4 -486,2

1997 44,4 787,5 0,05 831,9 -743,1

1998 38,0 846,1 0,04 884,1 -808,1

1999 36,6 894,8 0,04 931,4 -858,2

2000 96,0 1.344,7 0,07 1.440,7 -1.248,7

2001 199,3 925,6 0,22 1.124,9 -726,3

2002 238,7 1.364,3 0,17 1.603,0 -1.125,6

Tablodan görülebilece¤i gibi, 1992 - 93 - 94 y›llar› haricinde
Türkiye-Çin ile d›fl ticaretinde çok büyük miktarda aç›k ver-
mektedir. Bu aç›k Türkiye ekonomisinin büyüme dönemle-
rinde 1/20 mertebesine kadar ç›km›flt›r. 2001 ve 2002 y›llar›n-
da % 17-22 aral›¤›ndad›r ve Türkiye’nin Çin’e ihracat› y›ll›k
200 milyon dolar› ancak aflabilmifltir. Ancak Çin’den ithala-
t›n gümrük vergileri nedeniyle düflük faturaland›r›ld›¤›,
aç›ktan ödeme yap›ld›¤› gerçe¤i dikkate al›nd›¤›nda ithala-
t›n miktar› daha yüksektir.

Türkiye Çin’e baflta demir-çelik ürünleri (%44), bak›r ürünleri
(%7,7), sentetik suni devams›z lifler (% 68) tuz, kükürt, çimen-
to (% 6,5) satmaktad›r. Son y›llarda ham mermer, inflaat mal-
zemeleri, lüks deri ve kürk ürünleri, ev cam ürünleri, a¤aç
ürünleri ihracat›m›zda art›fl kaydedilmifltir. Türkiye Çin’den
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çok say›da ürün ithal ederken, a¤›rl›¤› elektrikli makineler (%
16), kazanlar-makinalar (%12), sentetik suni filamentler (%3),
organik kimyasallar (%3), oyuncaklar (%3), pamuk (%2), sen-
tetik suni devams›z lifler (%2), vb. ürünler almaktad›r.

Uzakdo¤u’da Çin, Japonya’n›n ard›ndan Türkiye’nin ikinci
büyük d›fl ticaret partneri olmufltur. Türk firmalar›n›n Çin’e
ihracat›n›n önündeki engeller s›ras›yla flunlard›r:

- Çin’in uygulad›¤› yüksek oranl› gümrük vergileri ve ben-
zeri engeller.

- Çin bankalar›n›n teyidli akreditif açmamalar›n›n ortaya ç›-
kard›¤› risk.

- Çin’in ithalat› engellemek için standartlar› ve teknik zo-
runluluklar› (kalite onay, vs.) uygulamas›, bu alanda en
yüksek ve zor standart olan Japon standartlar›n› uygula-
mas›.

- Çin’in ithalat ve yat›r›m mevzuat›n›n fleffaf olmayan bir fle-
kilde uygulanmas›, sonradan bürokratik zorluklar ve mas-
raflar›n ç›kar›lmas›.

- Ulafl›m maliyeti.
- Çin’in uzak ve zor bir pazar oldu¤u ön yarg›s›.

Türkiye’nin Çin’e ‹hracat›nda Gelecekteki 
Beklentiler

Çin’in 11 Kas›m 2001 tarihinde DTÖ’ne üye olmas› ile, güm-
rük vergileri, kotalar ve engeller 5 y›l içinde DTÖ seviyesine
inecektir. Ayr›ca standartlar, teknik engeller ve mevzuat›n
fleffaflaflmas› hususunda DTÖ kurallar› aflamal› bir geçifl dö-
nemi içinde geçerli hale gelecektir.

Garanti Bankas› fiangay’da bir temsilcilik ofisi açm›flt›r. He-
nüz bankac›l›k ifllemi yapam›yor. Ama ihracatç›lara pazar
bilgisi ve finans bilgisi deste¤i verebiliyor. Bank of Chi-
na’dan baflka son dönemde ‹nflaat Bankas› (People’s Const-
ruction Bank of China), Tar›m Bankas› (Agricultural Bank of
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China) ile CITIC Sanayi Bankas› (CITIC Industrial Bank) gi-
bi bankalar da akreditif düzenlemeye bafllam›fllard›r.

Çin’le ekonomik iliflkilerimizin geliflmesinde turizm önemli
bir potansiyel oluflturmaktad›r. 1987 y›l›na kadar, yabanc› dip-
lomatik personel d›fl›nda Çin’e yabanc› girifli yasakt›. Çinlile-
re pasaport verilmesi çok s›n›rl› idi. Çin 2002’den itibaren iste-
yen vatandafllar›na 1 günde pasaport verme uygulamas›n›
bafllatm›flt›r ve 2001 Aral›k ay›nda Türkiye’yi 23. resmi turist
güzergah› ilan etmifltir. 2001’de 25.000 Çinli Türkiye’yi ziyaret
etmifltir. Bu say› baflar›l› kampanyalar sonucu h›zla artt›r›labi-
lirse, tarih ve do¤a turizmine merakl› Çinli turistlerin Türki-
yemize geliflinde önemli ilerlemeler sa¤lanm›fl olacakt›r.

Ayr›ca Çin’in 2008’de Pekin’de yap›lacak Olimpiyat Oyunlar›
için 19 yeni stadyum ve spor salonu infla edecek olmas› da infla-
at müteahhitlerimiz ve inflaat malzemeleri ihracatç›lar›m›z için
önemli imkanlar do¤urabilecek olmakla beraber, müteahhitleri-
mizin en önemli sorunlar› olan teminat mektubu ve Eximbank
deste¤i eksikliklerinin acilen giderilmesi gerekmektedir.

Temas Notlar› : 

1) T.C. Pekin Büyükelçili¤i, Ticaret Baflmüflaviri:
Coflkun Güzelhan
Tel : 86 - 10 - 65323846
Faks : 86 - 10 - 65323268
E-mail : dtpek@turkey.org.cn

2) T.C. Pekin Büyükelçili¤i, Ekonomi Baflmüflaviri :
Burak Deste
Tel : 86 - 10 - 65325054
Faks : 86 - 10 - 65325055
E-mail : hmpek@turkey.org.cn

3) T.C. fiangay Baflkonsoloslu¤u, Ticaret Müflaviri : 
Bn. Sevtap Akgülo¤lu
Tel : 86 - 21 - 64378302
Faks : 86 - 10 - 64330221
E-mail : dtsan@uninet.com.cn
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III- Ç‹N ‹fi GEZ‹S‹ TEMASLARI

AK Parti Genel Baflkan› Sn. Recep Tayyip Erdo¤an’ ›n Çin ge-
zisinde Çin hükümet ve devlet yetkilileri kendisine en üst dü-
zey protokol uygularken, Sn. Erdo¤an ve kendisine efllik eden
resmi heyet Çin Komunist Partisi Genel Sekreteri ve müstak-
bel Devlet Baflkan›, mevcut baflbakan, Meclis baflkan› ve fian-
gay belediye baflkan› ile resmi görüflmelerde bulunmufllard›r. 

‹fladamlar› ise TOBB ve DE‹K’in düzenledi¤i ve Sn. Erdo-
¤an’›n da beraberindeki bakanlarla kat›ld›¤› ifl görüflmeleri-
ne ifltirak etmifllerdir.

PEK‹N’DE TÜRK-Ç‹N ‹fi KONSEY‹ 
TOPLANTISI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i ve D›fl Ekonomik ‹liflkiler
Konseyi (DE‹K) ile Çin’deki muhatap kurulufl CCPIT (Çin
Uluslararas› Ticareti Gelifltirme Konseyi) taraf›ndan
CCPIT’in Genel Merkezinde düzenlenen toplant›da Türk ve
Çinli ifladamlar› bir araya geldiler.

CCPIT Baflkan› Yu Xiaosong yapt›¤› konuflmada, Türk ifla-
damlar›na hofl geldiniz diyerek, Türkiye ve ülkesinin karfl›-
l›kl› ticaretini gelifltirmek iste¤ini vurgulad›. Ancak karfl›l›kl›
ticaretin iki ülkenin de genel d›fl ticaretleri içinde oldukça
küçük bir pay ald›¤›na dikkat çeken Yu Xiaosong, Türk ifla-
damlar›n›n Çin pazar›nda daha çok çaba sarfetmelerini,
ürünlerini tan›tmalar›n›, Çin’ deki fuarlara kat›lmalar›n›,
ofis-ma¤aza açmalar›n› tavsiye etti.

Türk-Çin ‹fl Konseyi Baflkan› Yavuz Onay da konuflmas›nda,
Türk-Çin ‹fl Konseyi’nin yeni kuruldu¤unu, Çin’i yaln›zca ti-
cari partner de¤il, Türkiye’de ortak yat›r›mlar için de yat›-
r›mc› ülke olarak gördüklerini, Çinli üretici-ihracatç›lar›n
Türkiye’yi Avrupa Birli¤i, Rusya, Balkanlar ve Ortado¤u pa-
zarlar› için bir üs olarak de¤erlendirebileceklerini belirtti. Ya-
vuz Onay, gelecek için, Çin’den Türkiye’ye turist gelifli ve
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2008 Olimpiyat Oyunlar› haz›rl›klar›n›n Türk müteahhitlik
sektörüne yans›mas›n› beklediklerini ifade etti.

Çin D›fl Ticaret ve Ekonomik ‹flbirli¤i Bakan Yard›mc›s› An
Min ise konuflmas›nda, ülkesinin 2002’de % 8 büyüme ve %
20 ihracat art›fl› gerçeklefltirdi¤ini, Türkiye ile ikili ticaretin
2003’de 1,4 milyar dolar› aflmas›n› beklediklerini söyledi. Ba-
kan Yard›mc›s› An Min ikili ekonomik ve ticari iflbirli¤inin
düflük seviyede oldu¤unu, ama büyük bir potansiyelin va-
roldu¤unu sözlerine ekledi. 

DE‹K ‹cra Kurulu Baflkan› Rona Y›rcal› ise 1988’de TOBB’un
öncülü¤ünde kurulan DE‹K’in 65 ülke ile karfl›l›kl› ifl kon-
seyleri kurdu¤unu ve bu konseylerin Türkiye taraf›nda 400
Türk ifladam›n›n üye oldu¤unu belirtti. Türkiye’nin d›fl tica-
ret ortaklar› aras›nda, AB ülkelerinin % 50, KE‹B ülkelerinin
% 12, Ortado¤u’nun % 10 ve BDT ülkelerinin % 8 pay ald›k-
lar›n› söyleyen Y›rcal›, ayr›ca Türk müteahhitlik sektörünün
1975’ten bugüne kadar 54 ülkede 500 kadar proje üstlendik-
lerini ve 45 milyar dolarl›k inflaat ifli gerçeklefltirdiklerini ifa-
de etti. Y›rcal›, Türkiye’de turizm sektörünün 1980’den bu-
yana h›zl› bir geliflme kaydederek, 13 milyon turist ve 8,5
milyar dolar turizm geliri hacmine ulaflt›¤›n› anlatt›.
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TOBB Baflkanvekili Halim Mete ise Türk-Çin iliflkilerinin
‹pekyolu’na dayand›¤›n›, Türkiye’nin Çin ile yetersiz olan ti-
caret ve yat›r›m iliflkilerini gelifltirmek istediklerini vurgula-
d›. Türkiye’nin Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeli¤ini ka-
bul eden ülkeler aras›nda ilk s›ralarda geldi¤ine dikkat çeken
Mete, Türkiye’nin d›fl ticaretinin % 50’sini AB gibi kaliteli ve
standart› yüksek rekabetçi bir pazarla yapt›¤›n› belirterek,
Çin ile baflta müteahhitlik, turizm ve hizmet sektörlerinde ifl-
birli¤i yapmak istedi¤imizi söyledi.

AK Parti Genel Baflkan› Sn. Recep Tayyip Erdo¤an, konuflma-
s›nda flunlar› söyledi: “Türk ve Çin halklar›, kökleri çok eski y›l-
lara dayanan iki büyük uygarl›¤› temsil ediyorlar. Türkler bat›-
ya göç ettikten sonra bile, ‹pekyolu arac›l›¤›yla Çinlilerle sosyal
ve ticari iliflkilerini sürdürmüfllerdir. Ülkemizin, diplomatik
iliflkilerinin kuruldu¤u 1971’den buyana Çin ile iliflkileri yo-
¤undur ve geliflmektedir. Çin’in ekonomik at›l›m›, reformlar› ve
yabanc› sermaye çekmedeki baflar›s›n› takdirle karfl›l›yoruz. Bi-
ze yol gösterici olmufltur. Türkiye de ‹slam Medeniyeti ile de-
mokrasi kültürünü birlikte meczetmifl baflar›l› bir örnektir.

Çin’in karfl›l›kl› d›fl ticaretimizde çok büyük miktarda fazla
vermesi (2001’de 723 milyon dolar, 2002’nin 10 ay›nda 863
milyon dolar) durumu ciddi bir dengesizliktir. Bunun den-
gelenmesi için Çin’in gayret göstermesini bekliyoruz.
Çin’den Türkiye’ye al›m heyetleri gelmesini temenni ediyo-
ruz. Türk ifladamlar›n›n Çin’e ilgisinin artmas› için bu gezi-
de onlar› da getirdik. G›da, inflaat malzemeleri, deri ve kürk,
metalürji, haberleflme, gemi-infla, dayan›kl› tüketim, otomo-
bil, otomotiv yedek parça sektörlerinde, ayr›ca Kars-Tiflis
demiryolu infla projesinde (Çin teknolojisi ve Türk çeli¤i) ba-
flar›l› iflbirli¤i yapabiliriz. Özellikle ulaflt›rma altyap›s› ala-
n›nda, GAP bölgesine Çinli yat›r›mc›lar›n gelmesi, Çinli tu-
ristlerin Türkiye’yi keflfetmesi gibi konularda iflbirli¤i potan-
siyeli büyüktür. 2008’deki Pekin Olimpiyatlar›na haz›rl›k
olarak altyap› ve spor sahalar› için inflaat ihalelerinde Türk
müteahhitlerine imkan sa¤lanmas›n› bekliyoruz.”
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Daha sonra Türk ve Çinli ifladamlar› aras›nda karfl›l›kl› ifl gö-
rüflmelerine geçildi.

Türk F›nd›¤›n› Tan›tma Toplant›s› 

Türk f›nd›¤›n› 1,3 milyar nüfuslu Çin pazar›na tan›tmak ve pa-
zarlamak amac›yla D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› bünyesindeki Orta
Anadolu ‹hracatç› Birlikleri öncülü¤ünde bir kampanya çal›fl-
mas› yürütülüyor. Bu vesileyle Sn. Erdo¤an ve beraberindeki
heyetin de kat›ld›¤› bir tan›t›m toplant›s› düzenlendi. Toplan-
t›da konuflma yapan d›fl ticaretten sorumlu Devlet Bakan› Kür-
flat Tüzmen, Türkiye’nin y›ll›k 700 milyon dolarl›k ihracat› ile
dünya f›nd›k piyasas›n›n % 75’ini kontrol etti¤ini, bu çerçeve-
de 1,3 milyar nüfuslu Çin halk›na da f›nd›¤› tan›tmak ve sev-
dirmek için iki y›ld›r süren kampanyan›n olumlu sonuçlar ver-
di¤ini söyledi. Türkiye’nin Çin’e f›nd›k ihracat› 2001’de 521
ton (1,2 milyon dolar) iken, 2002’de 1162 tona (2,5 milyon do-
lar) yükseldi¤ini belirten Tüzmen, hedeflerinin her bir Çinliye
y›lda 1 avuç f›nd›k satarak 270 milyon dolar ihracata ulaflabil-
mek oldu¤unu ifade etti. Türk f›nd›¤› art›k Çin havayollar›nda
ikram ediliyor ve 500 kadar markette sat›l›yormufl.

Türk f›nd›¤› Çin’de Weizhengou (bol vitaminli yiyecek)
ad›yla tan›t›l›yor ve sat›l›yor.

Çin Seddi’ni ve Yasak fiehri Ziyaret

Türk heyeti Çin’in 800 y›ld›r baflkenti olan Pekin’e 40 km. ka-
dar uzakl›kta bulunan Çin Seddini gezdi. Çin Seddi Çinlile-
rin ifadesiyle, Hunlar›n ve Mo¤ollar›n sald›r›lar›n› püskürt-
mek için M.Ö. 221-207 y›llar› aras›nda Çin ‹mparatoru tara-
f›ndan infla ettirilmifl. Orjinali 5.370 km uzunlu¤unda olup,
sonradan ilavelerle 6000 km uzunlu¤a ulaflm›fl. Sarp kayalar
ve da¤lar aras›nda infla edilen ve 2200 y›ld›r korunabilen bu
muazzam yap› dünyan›n yedi harikas›ndan biri olarak kabul
ediliyor.

Türk heyeti ayr›ca Pekin flehir merkezinde önce Tianenmen
Meydan›n› gezdi. 1989’daki ö¤renci ayaklanmas›n›n yüzler-
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ce ö¤rencinin ölümüyle kanl› bir flekilde bast›r›ld›¤› bu mey-
dan Pekin’in kalbi say›l›yor. 400 bin m2 lik bu aç›k alanda 1
milyon kifli toplanabiliyor. Meydan›n bir köflesinde Parla-
mento binas› (Ulusal Halk Kongresi), bir yan›nda Mao’nun
Mozolesi, an›t› ve Devrim müzesi, di¤er bir yan›nda da ünlü
Yasak fiehrin girifl kap›s› (Meridyen) yeral›yor. 

Yasak fiehir, komünizm öncesi dönemde ‹mparator’un çal›fl-
ma ofisi, meskeni ve hükümet binalar›n›n yerald›¤›, kanal-
larla ve yüksek duvarlarla flehir merkezinden tecrit edilmifl
bir kompleks (t›pk› Kremlin gibi).

fiANGAY’DA ‹fi TEMASLARI

Türk heyetinin gezisinin ikinci dura¤› Çin’in en büyük flehri
ve dünyan›n 5. büyük liman›na sahip fiangay oldu. Ortas›n-
dan Yangtze nehrinin geçti¤i ve Pasifik Okyanusuna 25-30
km. mesafedeki bu liman flehri Çin’in adeta ‹stanbul’u, bafl-
ka bir ifadeyle finans merkezi, dünyaya aç›lan kap›s›, liman›,
ticaret merkezi, en kalabal›k flehri, turizm merkezi. fiangay
1990’dan buyana sanki yeni bafltan infla edilmifl. Dev gökde-
lenleri, al›flverifl merkezleri, oteller ve iflyerleri ile New
York’u gölgede b›rakacak kadar düzenli-planl› yeni bir flehir
kurulmufl. Do¤u ‹ncisi TV kulesinin 66. kat›ndan gündüz ve
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Hyatt Oteli’nin çat› kat› olan 85.kattan akflam fiangay’› sey-
retmek gerçekten güzeldi.

Bir Japon yat›r›mc› grubu MORI Group, fiangay’da 560 mil-
yon dolar maliyetinde ve 460 metre yüksekli¤inde dünyan›n
en yüksek binas› olacak Dünya Finans Merkezi’nin inflaat›na
fiubat ay›n›n ikinci haftas›nda bafllad›. Halen dünyan›n en
yüksek binas› Malezya’n›n baflkenti Kuala Lumpur’da bulu-
nan 452 metre yüksekli¤indeki Petronas ikiz kuleleridir.

fiangay’da yap›lan ifl görüflmelerine gelince, Türk ve Çinli
ifladamlar›n›n kat›ld›¤› toplant› Hilton Otelinde yap›ld›. Top-
lant›da Çin taraf› ad›na konuflan fiangay Belediye Baflkan
Yard›mc›s›, fiangay’›n 1990 y›l›ndan buyana y›ll›k %10 eko-
nomik büyüme sa¤lad›¤›n›, Çin’in ihracat ve ithalat toplam›-
n›n %23’ünü (123 milyar dolar) gerçeklefltirdi¤ini belirtti.
Baflkan Yard›mc›s› 25 bin yabanc› firman›n fiangay’a gelerek
ifl yapmaya bafllad›klar›n› ve fiangay’a kümülatif olarak 66
milyar dolar fiili yabanc› sermaye girifli oldu¤unu söyledi.
fiangay 2010’da Dünya Ticaret Fuar›’na (World Expo) ev sa-
hipli¤i yapacak. 2010’da 70 milyon yabanc› turist giriflini he-
deflemifller. ‹stanbul ve fiangay kardefl flehir olmal›.

TOBB Baflkan Vekili Halim Mete’nin konuflmas›ndan sonra
son sözü alan AK Parti Genel Baflkan› Recep Tayyip Erdo-
¤an; hükümetinin Çin ile siyasi, ekonomik ve kültürel iliflki-
leri gelifltirmeye büyük önem verdi¤ini, fiangay’daki planl›
ve muazzam geliflmeyi Türkiye’deki belediyecilik ad›na
mutlaka görmek gerekti¤ini, ayr›ca ‹stanbul ve fiangay Tica-
ret Odalar› aras›nda iflbirli¤i mekanizmas› kurulmas›n› ve
fiangay’dan bir yat›r›m ve al›m heyetinin Türkiye’ye gelme-
sini beklediklerini söyledi. Erdo¤an Türkiye ve Çin’in Türki-
ye’de fiencen benzeri bir ortak özel serbest bölgesi kurma gi-
bi alanlarda ortak yat›r›m ve iflbirli¤i imkanlar›n›n büyük ol-
du¤unu sözlerine ekledi.

Daha sonra Türk ve Çinli ifladamlar› aras›nda karfl›l›kl› ifl gö-
rüflmelerine geçildi. Türk resmi heyeti ayr›ca fiangay yak›n-
lar›nda kurulan Üniversite fiehrini gezdi.
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Ç‹N ‹LE TÜRK‹YE-Ç‹N T‹CAR‹ 
‹L‹fiK‹LER‹ HAKKINDA
GÖZLEMLER-DE⁄ERLEND‹RMELER

- Çin gezisi, ülkemiz aç›s›ndan birçok dersler al›nmas›n› ge-
rektiren faydal› tecrübeler ve bilgi birikimi elde etmemizi
sa¤lad›. 

- Çin 1978’den sonra yapt›¤› ekonomik reformlar ve
1990’dan buyana sa¤lad›¤› ekonomik ve sosyal kalk›nma
ile “2-D Formülü: DE⁄‹fi‹M VE DÖNÜfiÜM”ü baflarm›fl.

- Çin’i gördükten sonra komünist ülke tan›mlamas› yap-
mak çok zor. Kültür devrimini bugün bir hata olarak de-
¤erlendiren Çinli komünist yöneticiler, ekonomik alanda
kontrollü flekilde piyasa ekonomisine geçmeyi baflarm›fl-
lar, yat›r›m›-yabanc› sermayeyi-üretimi-istihdam› teflvik
edip h›zla artt›r›rken, kapitalist tüketim ç›lg›nl›¤›n›, ahlaki
yozlaflma olmas›n› frenleyebilmifller. Çal›flkan - üretken -
dinamik - disiplinli ve milli bilince sahip bir toplum mo-
deli oluflturulmufl. Her nekadar bugün Çin ekonomisi,
ABD ‘nin 1/9’u olsa da (sat›nalma gücü paritesine göre
dünya ikincisi), bu tempoda giderse 2010’a kadar ABD,
AB ve Japonya’n›n yan›nda dördüncü büyük ekonomik
güç olabilecektir. 

- Çin’e giren yabanc› sermayenin bafllang›c› ve büyük k›sm›
Çin diasporas›ndan, yani Hong Konglu, Tayvanl›, Singa-
purlu Çinlilerin imalat sanayi ve hizmetler sektöründe yat›-
r›m amac›yla getirdikleri sermayeden kaynaklanmaktad›r. 

- Çin’de özel sektör y›lda %30 büyümekte, inflaat sektörü
her y›l %25 büyümektedir. Pekin ve fiangay’da göz alabil-
di¤ince toplu mesken ve ifl merkezleri inflaatlar› bulun-
makta. Dünyan›n en büyük demir-çelik üreticisi Çin, infla-
at sektörü için demir-çelik ithalat›n› h›zla artt›rm›flt›r.
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- Otomobil vergilerinin 3 y›l önce % 200’den % 30’a indiril-
mesiyle otomobil sat›fl› adeta patlama yapm›fl. Özel oto-
mobil alma ç›lg›nl›¤› sonucu trafik Pekin ve fiangay’da
çok ciddi bir sorun haline dönüflmüfl (t›pk› Moskova’daki
gibi). Avrupa ve Japonya’n›n lüks araçlar›n› caddelerde
çok say›da görmek mümkün.

- Pekin ve fiangay, renk ve ›fl›k cümbüflüne dönüfltürülmüfl,
adeta her bofllu¤a ›fl›kl› reklam panolar›, outdoor reklam
araçlar› konulmufl. Üstgeçitler çok güzel ›fl›kland›r›lm›fl.
fiangay’da 5 hatta 7 katl› yonca kavflaklar, viyadük üstün-
de çevre yollar yap›lm›fl.

- Çin’de 40 milyon Müslüman var ve yolda sokakta s›kça
karfl›laflabiliyorsunuz. Uygur, Kaflgar ve Çin kökenli Müs-
lümanlar. Asya’daki ilk Camii Pekin’in güneyindeki Xian
flehrinde kurulmufl. Ayr›ca Hong Kong’a komflu Guangz-
hou fuarlar flehrinde, ticaret ve tebli¤ amac›yla oralara ka-
dar gelen Sahabeden bir zat›n o¤lunun (Saad ‹bn-i Abu
Vakkas) kabri ve mescit de yer almaktad›r. 

- Çin’de 1,3 milyar nüfusun içinde 60 milyon zengin, 180
milyon orta gelirli insan var. Bu gruptakiler lüks ve ithal
markalar› tüketebiliyor, para harc›yor. Bu yüzden Çin pa-
zar› mutlaka ihmal edilmemeli. Zor ama genifl bir pazar.
Para harcamay› yeni ö¤reniyorlar. Bu pazarda sab›rl› çal›fl-
ma yapmak laz›m. Mutlaka ofis aç›lmal›, sat›fl ekibi istih-
dam etmeli. Çin halk› reklama, tan›t›ma çok hassas. ‹hra-
catç›lar›m›z pazarda birbirlerinin fiyat›n› k›rmamal›. Türk
firmalar› Çin’e demir-çelik, ham mermer, bak›r ürünleri,
inflaat malzemeleri, sakatat, lüks deri ve kürk ürünleri,
otomotiv yedek parça ve ev cam ürünleri ihraç edebilirler.

- Çin’de ithalat genelde devlet sahipli¤indeki flirketler ara-
c›l›¤› ile yap›l›yor. Çin her üründe hem ihracatç› hem de it-
halatç›. Çin’in bugün birçok üründe dünya pazar›ndaki
üstünlü¤ü ihracat fiyatlar›n›n dampingli veya sübvansi-
yonlu olmas›ndan kaynaklan›yor. Ayn› ürünlerin Çin’deki
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iç piyasa fiyatlar› daha yüksek. Bu yüzden ihracatç›lar›-
m›z Çin iç pazar›nda kendilerini yeterince tan›tmal›d›rlar.

- Çin’de endüstri bölgelerinde % 20 gümrük vergisi, ihracat
iflleme bölgelerinde % 12 gümrük vergisi uygulan›yor.

- Çin’in d›fl ticaretteki kap›lar›; fiangay, fiencen ve Hong
Kong.

- fiehir planlamas›na büyük önem veriliyor. 3 y›lda plan ya-
p›p, dev binalar› 1 y›l gibi k›sa sürede bitirebiliyorlar. Va-
tandafllar›n› 30 y›l vadeli-düflük faizle kira öder gibi toplu
konut projelerinden ev sahibi yap›yorlar.

- Türkiye’deki gibi bir bürokratik oligarfli yok. Siyasi otori-
tenin karar alma ve icra süreci çok h›zl›. Rüflvet ve yolsuz-
lu¤u önlemek için ölüm cezas› dahil en a¤›r cezalar verili-
yor. 

- Devlet Bakan›m›z Kürflad Tüzmen’in bildirdi¤ine göre;
Çinli ihracatç›n›n yeni hedefi; “595 formülünden 397 for-
mülüne geçmek, yani ABD’den ald›¤› sipariflin % 95’ini 5
günde gönderiyorken, flimdi bu sipariflin % 97’sini 3 gün-
de göndermek.”

- Çin, stratejik bir düflünce ile Pekin’e 2005 Olimpiyat
Oyunlar›n› kazanm›fl, fiangay’da 2010 Dünya ihracat Fu-
ar›n› yapacak. Guangzhou’yu uluslararas› fuar merkezi
yapm›fl, fiencen’de özel serbest Ekonomik Bölge kurmufl.
fiangay’› dünyan›n 5. büyük liman› haline getirmifl.
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TÜRK‹YE’N‹N YAPMASI GEREKENLER

1) Bu gezilerin sonras›nda, ziyaret edilen ülkelerle ilgili stra-
tejik bir de¤erlendirme ve hedef planlar yap›lmal›, bu ko-
nuda D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›m›z ifl dünyas› kurulufllar›
ile düzenli ve devaml› istiflarelerde bulunmal›d›r.

2) Çin’deki ekonomik geliflme ve atl›m›n getirdi¤i De¤iflim
ve Dönüflüm’den ç›kar›lacak derslerle, Türkiye’mizde
ekonomik geliflme, yabanc› sermayeyi cezbetme, gurbetçi
sermayesini teflvik etme ve ihracat at›l›m› konusunda ye-
ni politikalar gelifltirilmeli ve mekanizmalar kurulmal›d›r.

3) Çin’in 2001 sonundaki Dünya Ticaret Örgütü üyeli¤i, 2006
bafl›na kadar Çin iç pazar›n›n sanayi ve hizmetlerde güm-
rük vergilerinin indirilmesiyle d›fl rekabete aç›lmas›n›
mümkün k›lacakt›r. Ancak ayn› flekilde Çin mallar›na da
DTÖ üyesi ülkelerin uygulad›¤› gümrük vergileri azalt›la-
cak ve kota engelleri kald›r›lacakt›r. Bu durum özellikle
Avrupa Birli¤i ve ABD gibi ihracat pazarlar›m›zda baflta
tekstil giyim, elektrikli malzemeler, makinalar gibi birçok
sektörde rekabet imkan›m›z› tehdit edecektir. Yine Türk iç
pazar›nda Çin menfleli tekstil ürünleri, k›rtasiye, oyuncak,
promosyon, elektrikli aletler gibi ürünlerdeki koruma du-
varlar› kald›r›l›nca ya da azalt›l›nca yerli firmalar›m›z için
ciddi rekabet sorunlar› do¤acakt›r. Ayr›ca 1980’li y›llarda
önemli ihracat ve müteahhitlik pazarlar›m›zdan olan Or-
tado¤u ülkelerindeki yerimizi 1990’l› y›llarda büyük ölçü-
de Çinli firmalara kapt›rd›k. 

4) ‹hracatta pazar imkanlar› keflfetmek ve bunu uzun vade-
de korumak için mutlaka yurtd›fl› ofis ve ma¤aza açma ve
uluslararas› ihtisas fuarlar›na kat›lma teflviki verilmeli. Bu
teflvi¤in kullan›m› kolaylaflt›r›lmal›d›r.

5) Türk müteahhitlik sektörünün 1980’li y›llarda Ortado-
¤u’da ve Kuzey Afrika’da, 1990’l› y›llarda Rusya ve Türk
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Cumhuriyetlerindeki ifl hacmi ve gücü 2000’li y›llara gi-
rerken önemli ölçüde azalm›fl görünüyor. Sektörün eski
parlak günlerine dönmesi için; devlet deste¤ini yan›nda
hissetmesi; teminat mektubu bulma güçlü¤ünün bertaraf
edilmesi; Eximbank kredilerinin belirli bir oran›n›n müte-
ahhitlik sektörüne ayr›lmas›; ve nihayet yurtd›fl›nda ifl
al›rken risk-sigorta sisteminden yararlan›lmas›; acilen
önerilmektedir.

6) Türkiye “her ifli biraz yapmak yerine, bir ifli dünya ölçe-
¤inde yapma stratejisini benimsemelidir.” Mesela, Dün-
ya Expo Fuar›n› ‹stanbul’da yapmak, Dünya ‹slam Ticaret
Fuar›n› düzenlemek, bir serbest ticaret bölgemizi Singa-
pur veya Dubai’deki Jebel Ali standard›na getirmek, bir li-
man›m›z› Mersin yada ‹zmir’i fiangay liman› seviyesine ç›-
karmak, ‹stanbul’u uluslararas› fuar merkezi yapmak gibi.

7) Son olarak, gerek Uzakdo¤u bölgesinde biriken trilyonlar-
ca dolar sermayeyi, gerekse Ortado¤u-Körfez bölgesinin
800 milyar dolar gibi petro-dolar birikimini Türkiye’deki
yat›r›mlara ve özellefltirme sat›fllar›na cezbedebilmek için
hükümetin öncülü¤ünde ilgili bakanlar›m›z›n kat›laca¤›
“yat›r›m road-show”lar›na ç›k›lmal›d›r.
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