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KONULAR
1. Türkiye ile üçüncü ülkeler arası ticarette Çin’den ürün ve hizmet ithalatının katkı ve etkilerinin
analizi.
2. Bu ithalatın küresel pazarda Türk firmalarının rekabet gücüne fiyat bazında etkisi.
3. Yarı mamullerin ithalatında “yap ya da satın al” analizi.
4. Çin'den ithalat yerine bu ürünlerin yerel üretimlerinin kullanılması durumunda, Türkiye'nin ihracat
ve rekabet gücü üzerindeki etkisinin fiyat bazında analizi.
5. Koronavirüs sonrası finansal kapasite analizi ve fırsatları.
6. Türkiye'deki Çin yatırımlarının Türkiye'nin ihracatı üzerindeki etkilerinin analizi.
7. Koronavirüs sonrası teknoloji, güvenlik ve savunma sanayiinde işbirliği fırsatları.
8. Türkiye ile Çin arasındaki koronavirüs sonrası politika, ticaret, yatırım ve finans ilişkileri.
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AŞAMALAR
İlgili verilerin toplanması (her bir araştırma konusuna dair öneriler aynı sıralama ile aşağıda belirtilmiştir)
1. Türk Otoriteleri ve Çin Başkonsolosluğu’ndan ilgili bilgilerin talep edilmesi ardından ürün alanında yarı
mamül olanların tespit edilip ayrıştırılması. Bu ürünlerin gümrükten hangi GTİP (Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonu) kodu ile girdiğinin tespiti yapıldıktan sonra ilgili sanayi odaları ile iletişime geçilip,
yarı mamüllerin nihai ürüne dönüştükten sonraki GTİP kodları talep edilerek herhangi bir gümrük
müşavirliğinden - veya gümrük dairesinden - belirtilen GTİP kodları ile ilgili son 3 yılın - veya talebe
göre belirlenecek süre aralığında - tespit edilen ithalat ve ihracat rakamlarının karşılaştırmasının
yapılması (aynı şekilde belli başlı hedef ülkelere göre etkinin daha da geniş haritalandırılması
mümkündür).
2. Birinci aşamada tespit edilen ithal yarı mamüllerin GTİP kodlarına göre ilgili sektör dernekleri/ilgili
otoriteler ile iletişime geçilip bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi durumundaki maliyetin ne olacağına
dair ellerindeki bilgilerin talep edilmesi (Türkiye’de üretilmemesi durumunda hangi ülkelerden ithalat
edilebileceği bilgisi de alınarak iletişime geçilebilir. Daha spesifik olarak hem yurtiçinden hem de
yurtdışından her bir ürün için en az 5 farklı tedarikçiden fiyat alınabilir. Böylece Çin’den yapılan
ithalatın Türkiye’den ihraç edilen ürünler üzerindeki fiyat etkisi net olarak görülebilir. Bu çok zaman
alacağından, ürün sınırlandırılması yapılarak bir genelgeye ulaşmak süreç açısından önemlidir).
3. İkinci aşamada yapılan analiz bu konuya hizmet etmekle birlikte bu aşamada sadece fiyat değil makro
ölçekte istihdam, tedarik vb. konuların da göz önünde bulundurulması ile genel bir değerlendirme
yapılması.
4. İkinci aşamada yapılan analizin bu konuya da hizmet ettiği, senaryo önerileri için gerekli detayların da
birinci aşamada ortaya konduğu göz önüne alınarak genel bir derleme ve değerlendirme yapılması.
5. Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan bu konunun minimize edilmesi adına virüs sonrası sağlık
altyapısını güçlendirecek ülkelerde oluşacak finans ihtiyacına ve oluşacak ilgili taleplerin Çin’in sahip
olduğu finans gücü ile ortak bir çerçevede fırsata dönüştürülmesi üzerine yoğunlaşılması (ayrıca
biyoteknoloji alanında iş birliği noktasında finansal fırsatların değerlendirilmesi).
6. Türk Otoritelerden ve Çin Başkonsolosluğu’ndan, Türkiye’de hizmet ve üretim sektörlerinde faaliyet
gösteren Çin firmalarının bilgilerinin talep edilerek, ürettikleri ürünlere ilişkin GTİP kodları üzerinden
Türkiye’de faaliyete geçtikten sonraki yıllara dair ihracat rakamlarının analizinin yapılması (hizmet
tarafında ise başta ICBC - Industrial and Commercial Bank of China - olmak üzere finanslanan ilgili
projelerin analizi bilgilerin gizliliğinden dolayı zor olacağından uzman kişi veya akademisyenlerden
öneri ve yöntem noktasında destek alınması)
7. Tüm araştırmaların sonunda iki farklı senaryo geliştirmenin uygun olacağı öngörülmektedir.

YÖNTEM
Akademik metodoloji, uzmanlık ve etkinlik bağlamında, Süpervizörlerin yönlendirmesinde var olan tüm
entelektüel kapasiteden destek alınması öngörülmektedir.
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