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1. G‹R‹fi

Sekizinci yüzy›lda hüküm süren Göktürk hükümdar›
Bilge Ka¤an’›n (683-734), kurultayda Türklerin art›k
yerleflik hayata geçmesi, surlarla çevrili flehirler
kurmas› gerekti¤ini söylemesi üzerine, dönemin büyük
devlet adam› Vezir Tonyukuk, ayn› zamanda damad›
olan Bilge Ka¤an’›n bu önerisine karfl› ç›kar. Çinlilerin
say›ca çok, Türklerin ise az oldu¤unu yerleflik haya-
ta geçmenin, Çinlilerin hâkim oldu¤u co¤rafyada
vur-kaç takti¤i ile savaflan ve hareket halinde yafla-
yan Türkler için sak›ncal› olaca¤›n› ileri sürer.1 Kurul-
tayda Vezir Tonyukuk’un görüflleri kabul edilir; Türkler
Orta Asya bozk›rlar›nda, Çinli komflular› ile yüzy›llar bo-
yunca bazen savafl bazen de bar›fl içinde ama göçebe
bir hayat sürdürürler.2

Vezir Tonyukuk’un tavsiyesine uyan ve sekizinci yüz-
y›lda Çin’in varl›¤›n› dikkate alarak co¤rafyadaki yerleri-
ni belirleyen; Çin’in konumuna uygun olacak flekilde ken-
dilerine yaflam tarz› seçenler, Göktürkler idi. Küresel-
leflme sürecinde 21.yüzy›l›n ilk çeyre¤inde ise, bü-
yük bir h›zla geliflen Çin’in konumuna bakarak ken-
disine rol biçecek olanlar sadece Türkler de¤il, bü-
tün dünya ülkeleridir.

Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›, terörizmin küresel bo-
yut kazanmas› ve Ortado¤u’nun yeniden flekillendirilme-
si projesi, gerçekte yeni pazar aray›fllar›yla efl zamanl›
olarak ortaya ç›km›flt›r. Çin, 1.300 milyon civar›ndaki
nüfüsu ile sadece pazardaki tüketiciyi de¤il ayn› zaman-
da “sosyalist pazar ekonomisi” modeli ile dünya pazar-
lar› için rekabete dayal› yeni bir üretimi ifade etmekte-
dir. Yetmiflli y›llar›n sonlar›ndan itibaren Deng Xiaoping
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taraf›ndan ortaya konan “Sosyalist Pazar Ekonomisi”
program›yla Çin, dünyada efline az rastlanabilen bir dö-
nüflümü yakalam›flt›r. Ekonomisini modernlefltirme süre-
cinde kaydetti¤i geliflmeler, Çin’i küreselleflme sürecinin
vitrinine tafl›m›flt›r. Çin’in sosyal ve ekonomik aç›dan ge-
çirmekte oldu¤u de¤iflim Taiyuan, Shanxi, fiangay gibi
sanayi ve ticaret merkezlerini Pasifik’in öteki yakas›nda-
ki Los Angeles, San Francisco gibi cazibe merkezlerine
alternatif olarak ortaya ç›karm›flt›r. 

Çin planl› ekonomiden serbest ekonomiye geçifl süre-
cini, 1978’den itibaren uygulad›¤› reformlarla yumufla-
tarak, Rusya’n›n yaflad›¤› sistem çat›flmas›n› yaflama-
m›flt›r. Dünyan›n en büyük aç›k flantiyesine dönüflen Çin
1990-2003 aras›nda toplam ihracat›n› sekiz kat›na, kifli
bafl›na düflen milli gelirini ise üç kat›na ç›karm›flt›r. Çok
uluslu flirketlerin çekim merkezi haline gelerek 2003 y›-
l›nda 53 milyar Dolar de¤erinde do¤rudan yabanc› yat›-
r›m çekmifltir. Çin’in ABD’den sonra, dünyada en fazla
yabanc› yat›r›m çeken ülke olmas›nda bölgesel ve küre-
sel düzeydeki çabalar› etkili olmufltur. 1997 y›l›nda ‹ngi-
liz idaresinden geri al›nan Hong Kong’da ilk “Özerk Böl-
ge” idaresi uygulamas› mevcut yönetimin ekonomik dö-
nüflüm yönündeki kararl›l›¤›n› ortaya koymufltur. 2001
y›l›nda Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmas› da yabanc›
yat›r›mc›lar›n Çin yönetimine olan güvenini art›rm›flt›r.

Son on y›ldan beri ortalama olarak % 8-9 civar›nda
büyüme kaydeden Çin ekonomisinin ne yönde ve ne h›z-
da bir seyir takip edece¤i araflt›rmac›lar›n ilgi oda¤›n›
oluflturmaktad›r. Çin’in göz kamaflt›ran büyüme süreci,
do¤al bir serbest piyasa içinde cereyan etmedi¤i, sosyal
politikalar› içermedi¤i gibi gerekçelerle elefltirilmekle
birlikte, performans›n›n bu düzeyde daha ne kadar de-
vam edebilece¤i hakk›nda fikir yürütmek bugün için er-
ken say›labilir. Ancak fluras› bir gerçektir ki Çin son y›l-
larda dünyan›n en h›zl› büyüyen bölgesinde, küresellefl-
me sürecinin en önemli aktörü olarak ortaya ç›km›flt›r.

Çin’in, içinde yer ald›¤› ASEAN gibi örgütleri dikkate
ald›¤›m›zda, etkin olabilece¤i bölge nüfusu dünyan›n ya-
r›s›ndan fazlas›na karfl›l›k gelmektedir. Bu yönüyle Çin,
öncelikle bölgesinde ortak güvenlik ve iflbirli¤i politikala-
r› gelifltirerek dünya bar›fl›na katk›da bulunabilir. Uz-
manlar gelecekte bizi Çin, ABD ve AB ile bunlar›n etra-
f›nda yer alacak Japonya, Rusya, Hindistan ve Brezil-
ya’dan olflacak çok renkli bir dünyan›n bekledi¤ini ileri
sürmektedirler. Çizilen bu tabloda en belirgin renklerin
ise ABD, AB ve Çin olaca¤› daha flimdiden tart›flmalar›n
oda¤›n› oluflturmaktad›r. 

Bölgesel ve küresel düzeyde üzerinde teoriler üretilen
bir ülkenin gelifliminin sonuçlar›ndan dünyadaki her ülke

gibi Türkiye’nin de uzak kalmas› düflünülemez. Tekstil
kotalar›n›n 1 Ocak 2005’ten itibaren DTÖ taraf›ndan ta-
mamen kald›r›lm›fl olmas› Çin’i dünya ticaretinde bir
tehdit olarak ortaya ç›karm›flt›r. Çin ile yap›lan d›fl ti-
caret, ithalat›n›n ihracat›n befl kat› kadar fazla ol-
mas› nedeniyle, Türkiye’yi geliflmelerden en çok et-
kilenen ülkeler aras›na sokmaktad›r.

2. Ç‹N’‹N EKONOM‹K GEL‹fiME 
SÜREC‹NDEK‹ YER‹ 

Geliflme genifl anlamda, “bir toplumunun yap›s›nda
sosyal, ekonomik ve politik aç›dan geçirmekte oldu¤u de-
¤iflim” olarak tan›mlanabilir. Ekonomik aç›dan ele al›n-
d›¤›nda ise geliflme “farkl› geliflmifllik düzeyleri aras›nda
üretim faktörlerinin elverdi¤i ölçüde iyiye do¤ru bir ge-
çifl” olarak ifade edilebilir3. Bu bölümde her iki tan›ma
da ba¤l› kalarak Çin’in geliflme sürecini önce genifl an-
lamda ele ald›ktan sonra dar anlamda ekonomik gelifl-
mesinin d›fl ticaret hacmi arac›l›¤›yla bölgesel ve küresel
düzeydeki etkisini ortaya koymaya çal›flaca¤›z.

Geliflmenin göstergesi olarak kullan›lan kavramlar›n
çoklu¤una ba¤l› olarak, geliflmekte olan ülkelerin gelifl-
me süreçleri de farkl› periyodlar halinde ele al›nmakta-
d›r. Dolay›s›yla Çin’in sosyal, ekonomik ve politik gelifl-
me sürecini, farkl› geliflmifllik göstergelerini esas almak
suretiyle anlayabiliriz. Nüfus art›fl›, üretim ve GSMH’da-
ki art›fl gibi kavramlar, ülkelerin geliflme sürecinde bu-
lunduklar› yerleri belirlemede kullan›lan göstergelerden
baz›lar›d›r.

Geliflmenin bafllang›c› olarak dünya nüfusundaki ar-
t›fl› esas ald›¤›m›zda küresel düzeydeki geliflme sürecinin
kayda de¤er ilk aflamas›, 1750-1900 y›llar› aras›nda ol-
mufltur. Bu dönemde Çin’in bulundu¤u Asya grubunda
%0,5’lik art›fl gerçekleflmifltir4. 

Küresel olarak ekonomik geliflme üç dönem halinde
ele al›nabilir: 

1870-1914 aras›ndaki dönemde ‹ngiltere’de baflla-
yan kalk›nma süreci, Asya ülkeleri aras›nda sadece Ja-
ponya taraf›ndan takip edilmifltir. Asl›nda bu dönem, gü-
nümüzdeki geliflmifl ülkeler için iktisadi geliflme süreci-
nin alt›n ça¤›n› temsil etmektedir. Bu dönemde özellikle
Çin ve Hindistan için problemin temelini, tar›ma elverifl-
li topraklar›n azl›¤› oluflturmufltur. 1914 y›l›nda ülkele-
rin geliflmifllik seviyesine bakt›¤›m›zda Asya’da sadece
Hindistan ve Seylan, geliflmeye henüz bafllayabilmifller-
dir. Bölgedeki sömürgeci ülke Japonya (Amerika, Japon-
ya, ‹spanya ve Portekiz gibi her biri di¤erinden farkl› se-
viyede) ise önemli ölçüde geliflme sa¤lam›flt›r. Türkiye,
‹ran, Tayland ve Afganistan gibi ba¤›ms›z ülkeler ise
kayda de¤er bir geliflme seviyesi yakalayamam›fllard›r5.

3 A. P. Samuelson, Économique, Paris, A.Collin, Paris 1982, s.437.
4 Rostow W.W., ‹ktisadi Geliflme Merhaleleri, çev. Erol Güngör, Sosyal Bilimler Komisyon Yay›n›, ‹stanbul 1980, s.51.
5 Lyod G. Reynolds., “Economic Development in Historical Perspective”,  American Economic Review, Papers and Proceedings, May 1980,  pp.91-95.
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GSMH’daki art›fl bak›m›ndan küresel geliflmede
1914-1945 y›llar› aras›nda durgunluk, büyüme ve olgun-
luk dönemleri yaflanm›flt›r. 1914 öncesinde h›zl› bir yük-
selifl gösteren ülkelerin GSMH’s› dünya ekonomik krizi-
nin (Büyük Buhran) bafllamas›yla yavafllam›flt›r. Ancak
Ortado¤u’da ‹ran ve Türkiye, Asya bölgesinde Japonya
taraf›ndan altyap›s› desteklenen Kore ve Tayvan geliflme
sa¤lam›flt›r. Çin bu dönemde bölgenin geliflemeyen ülke-
leri aras›ndad›r.

Üretimde sa¤lanan büyüme aç›s›ndan, ekonomik ge-
liflme sürecinde 1945-1973 y›llar› aras›nda baz› ülkele-
rin önemli ölçüde mesafe kat ettikleri görülmektedir.
Dünya ekonomisinin ola¤anüstü bir geliflme kaydetti¤i
bu dönemde ülkeler ortalama %5’e varan büyüme kay-
detmifllerdir. Dünya üretiminin yan›nda ticaret hacmi de
artm›flt›r. Ancak bu geliflme, nüfus yo¤unlu¤u fazla olan

ülkelere daha az yans›m›flt›r. Asya’da Türkiye, ‹ran, Pa-
kistan, Malezya, Tayland, Tayvan, Filipinler ve Güney
Kore geliflen ülkeler aras›nda yer al›rken, zengin ve fakir
ülkeler aras›ndaki geliflmifllik fark› daha fazla artm›flt›r. 

Günümüzde ekonomik bak›mdan geliflmifl ülkeler ay-
n› zamanda sanayileflmifl olanlard›r. Bu nedenle ço¤u
kez ekonomik geliflme sanayileflme ile efl anlamda kulla-
n›lmakta ya da sanayileflmenin, ekonomik aç›dan gelifl-
mifl olman›n flart› oldu¤u düflünülmektedir. Ekonomik
geliflmeyi bu aç›dan ele ald›¤›m›zda Çin, “yeni sanayile-
flen ülkeler” grubuna Hindistan ile birlikte sonradan ka-
t›lan ülkelerdendir6. 

2.1. Çin’in Ekonomik Geliflme Stratejisi

Dünya ekonomisi, küreselleflme süreci içerisinde çok
yönlü bir de¤iflim geçirmektedir. Geliflmifl ülkeler, sanayi-
lerini yeni üretim flartlar›na uydurmaya çal›flarak ulusal
ve uluslararas› pazarlardaki paylar›n› korumaya yönelik
politikalar gelifltirmektedirler. Ekonomik geliflme süreci-
ne sonradan kat›lan ülkeler gibi Çin de d›fl ticaret hacmi-

ni gelifltirmek suretiyle küresel düzeydeki ekonomik iliflki-
lerde büyük de¤iflme ve geliflmelere yol açm›flt›r.

Ülkeler, ekonomilerinin dünyadaki geliflmelere fi-
nansman, yat›r›m ve yap›sal aç›dan uyumunu sa¤laya-
bilmek için stratejiler gelifltirmektedirler. Özellikle ihra-
catlar›nda, katma de¤eri düflük olan mallardan, katma
de¤eri büyük sanayi mallar›na do¤ru geçifl yapmak iste-
mektedirler. Bu geçifli baflaran ülkeler, basit mamuller
yerine modern teçhizatlar›, ileri teknolojiyi ve ihtisaslafl-
m›fl eme¤i içeren sanayi ürünleri ihraç edebilmektedir-
ler7.

Yeni sanayileflen ülkelerin uygulad›klar› sanayi stra-
tejilerini ve sonuçlar›n› inceledi¤imizde bunlar›n “Uzak-
Do¤u ülkeleri” ve “Latin Amerika ülkeleri”olmak üzere
iki gruptan olufltu¤unu görüyoruz. Çin de içinde bulundu-
¤u Uzak-Do¤u ülkeleri taraf›ndan uygulanan sanayilefl-
me stratejilerini benimsemifltir. Çin taraf›ndan uygula-
nan stratejileri afla¤›daki gibi özetleyebiliriz8:

- Bu stratejiler d›fla dönüktür,
- Bu stratejiler özünde, serbest piyasa güçlerine ve

piyasa mekanizmas›na ba¤l›d›r.
- Ekonominin büyümesini sa¤layan itici güç ihracat-

t›r,
- Ekonominin liberalleflmesi temel unsur olarak kabul

edilmifltir.
Çin taraf›ndan uygulanan bu stratejilerin ortaya ç›-

kan sonuçlar› ise flu flekilde özetlenebilir:
- Düflük enflasyon,
- Fiyat istikrar›,
- Ekonomide yüksek büyüme h›z›,
- ‹hracatta büyüme,
- D›fl borçlarda azalma.

Çin ve bölgedeki di¤er ülkelerin uygulad›klar› strate-
jilerin sonuçlar›, son y›llarda küresel ekonomiye de olum-
lu yans›m›flt›r. Dünya ekonomisindeki olumlu geliflmele-
re ba¤l› olarak Uluslararas› Para Fonu (‹MF), 2005 y›l›
için geliflmekte olan ülkeler genelinde  GSMH baz›nda %
4,4’lük büyüme tahmininde bulunmaktad›r9. Japon eko-
nomisinin 1996’dan beri sergiledi¤i en güçlü konum,
Hindistan ve Asya ülkelerinde özellikle de Çin’deki eko-
nomik geliflmelerin, küresel çaptaki bu büyümede önem-
li etkisi vard›r. 

2.2. Çin Ekonomisinin Yap›sal Geliflimi

Günümüzde Çin, 1.300 milyondan fazla nüfusu ile
Hindistan (1,050 milyon) ve ABD’nin (290 milyon) önün-

6 Yeni sanayileflen ülkeler aras›nda Hong-Kong, Güney Kore, Tayvan, Brezilya ve Meksika yer almaktad›r. (Bkz. Ahmet K›l›çbay., De¤iflen Dünyada Türk Ekonomisi, Cem
Yay›nevi, ‹stanbul 1993, s. 86).
7 K›l›çbay, s.86
8 K›l›çbay, s.87
9 Rapport annuel 2004 du FMI, p. 8.
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de birinci s›rada yer almakta ve dünya nüfusunun
%20,7’sini oluflturmaktad›r. Ayr›ca yüzölçümü bak›m›n-
dan ABD’den (9.620.000 km_) sonra ve Brezilya’dan
(8.510.000 km_) önde gelerek dünyada dördüncü s›ray›
almaktad›r. Buna karfl›l›k Birleflmifl Milletler’in ‹nsani
Geliflme Raporu’na göre Çin 2002 y›l›nda 168 ülke ara-
s›nda Özbekistan, Tunus ve ‹ran’›n yak›n›nda 94. s›rada
bulunmaktad›r. Do¤u Asya’da sadece Mo¤olistan ve Çin
Hindi yar›madas›ndaki ülkeler Çin’e nazaran daha düflük
bir geliflme seviyesi sergilemektedirler.

Çin, 2003’ten itibaren son üç y›lda %9,1, %8 ve %
7,5 büyüme h›z› sa¤lam›fl olmas›na ra¤men kifli bafl›na
düflen milligelir seviyesi bak›m›ndan (2003’te 1090 Do-
lar) orta gelirli ülkeler grubunun alt s›ralar›nda yer al-
maktad›r. 1.409 milyar Dolar de¤erindeki GSMH’s› ile
dünyada yedinci s›ray› almaktad›r. Bu durum, ülkelerin
ekonomik geliflme seviyelerini tan›mlamak aç›s›ndan
GSMH’n›n, ülkedeki nüfus art›fl oran› ile birlikte de¤er-
lendirilmesi gerekti¤ini en iyi flekilde ortaya koymakta-
d›r. Genel olarak, GSMH’daki art›fl›n nüfus art›fl h›z›ndan
yüksek olmas›, ülkenin geliflmekte oldu¤unun iflareti ola-
rak kabul edilebilir. Çin’deki nüfus art›fl oran›, kad›n ba-
fl›na düflen 1,8 çocuk ile sanayileflmifl ülkeler seviyesin-
dedir (168.s›rada). Nüfusun fazlal›¤›, iktisadi geliflmenin
farkl› dönemlerinde, fazla miktarda üretim art›fl›n› ifade
etti¤i halde günümüz Çin ekonomisinde, kifli bafl›na dü-
flen tar›m topraklar›n›n ve GSMH’n›n azalmas› anlam›na
gelmektedir. Nesillerin yenilenmesi için gerekli olan art›fl
seviyesinden düflük olan bu oran, 2030-2040 y›llar›ndan
itibaren Çin’de nüfus azal›fl›n›n olaca¤› ihtimalini ortaya
ç›karmaktad›r.10 

GSMH’n›n önemli bir bölümünü (%60) d›fl ticaretten
elde eden Çin ekonomisinin gelifliminde sektörlerin pay›,
az geliflmifl ülkelere özgü bir da¤›l›m göstermektedir. Ta-
r›m, sanayi ve hizmet sektörlerinin üretim ve d›fl ticaret-
teki pay› afla¤›daki tabloda görülmektedir. 

Tabloda görüldü¤ü gibi, hizmet sektörünün üretim ve
d›fl ticaretteki yeri 1998 y›l›ndan beri sanayi sektörünün
gerisinde kal›rken 2004’ten itibaren sanayi sektörünün
yukar›s›nda yer alm›flt›r. ‹flsizlikle mücadelede en etkin
yollardan birinin, ulusal sermaye yat›r›mlar› yoluyla,
özel sektördeki istihdam gücünü art›rmak oldu¤u bilin-
mektedir. Hizmet sektörü Çin GSMH’s›n›n üçte birini
olufltururken son befl y›ldan beri ekonomideki istihdam›n
%85’ini sa¤lamaktad›r.11

Tablo 1: D›fl Ticaret ve Üretim
(%)

Kaynak: DREE, Ambassade de France en Chine – Missi-
on Economique de Pekin

Çin ekonomisinin üretim sistemi, yaklafl›k 25 y›ll›k
geliflme sürecinde tar›msal ürünlerden sanayi ürünlerine
do¤ru bir dönüflüm geçirmemifltir. Gerçekte, ekonomik
geliflme sürecindeki ülkeler için her sektör ayn› önemi
ifade etmemektedir. Ülkeler geliflmelerinde etkin olabile-
cek sektörlere öncelik vererek di¤erlerini ihmal edebil-
mektedirler. Baz› ülkeler öncelikle tar›msal üretim sis-
temlerinde dönüflüme giderek iç tüketime yönelik üretim
yapmaktad›rlar. Bizzat ülke nüfusunun tüketim ihtiyac›-
n› gidermek amac› güden bu tür bir ekonomide sanayi-
leflmenin bafll›ca amac›, ithalat› k›smak ya da engelle-
mektir12. Çin’in iktisadi politikalar›nda ise sanayi ve hiz-
met sektörlerinin önem arz etti¤i aç›kt›r. Fakat 1.300
milyon nüfuslu bir ekonominin kendi kendine yetecek ta-
r›msal üretimi ihmal etmifl olmas› gelecekte önemli so-
runlar› ortaya ç›karacakt›r. Afla¤›daki tabloda baz› sek-
törlerde Çin’in dünya s›ralamas›ndaki yeri görülmekte-
dir.

Tablo 2: Baz› sektörlerde Çin’in dünya s›ralamas›ndaki
yeri
‹malat sanayi S›ralama Ticaret S›ralama
Otomotiv 3 Mal ihracat› 4
TV 1 Mal ithalat› 3
Oyuncak 1 Hizmet ihracat› 9
Ayakkab› 1 Hizmet ithalat› 8
Beyaz eflya 1
Bilgisayar 3
Finans S›ralama Altyap› S›ralama
Do¤rudan yab. yat. 1 Otoyol a¤› 3
Döviz rezervi 2 Demiryolu a¤› 3
Borsa yat›r›mlar› 11 Telefon flebekesi 1

‹nternete girifl 2
Kaynak: DREE, Ambassade de France en Chine – Missi-
on Economique de Pekin 2003. Statistiques chinoises
MOFCOM

10 Çin istatistiklerinin güvenilirli¤i konusunda bkz. Thomas G. Rawski, “La Chine par les Nombres” Perspectives Chinoises, n 62, Novembre-Décembre 2000.
11 David Hale et Hughes Hale, “Le Formidable Essor Économique de la Chine”, Problemes Économiques, n:2.846, 3 Mars 2004, p.7.
12 François Perroux, Économie des Jeunes Nations, PUF, Paris 1962.
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Çin’in bilgisayar araç gereçleri ve pro¤ramlar› üreti-
minde her geçen y›l mesafe kat etti¤i görülmektedir.
1995 y›l›nda 819 milyon Dolar de¤erinde bilgisayar
pro¤ram› sat›l›rken bu rakam 2001’de 3,5 milyar Dolara
ulaflm›flt›r. Bilgisayar araç-gerçlerindeki art›flta da ben-
zer durum söz konusudur; 1995 y›l›nda 759 milyon Do-
lar olan sat›fllar 2001’de 9,68 milyar Dolar olarak ger-
çekleflmifltir. Bilgisayar alan›nda Çin, kendi markalar›n›
yabanc› markalarla rekabete sunmaktad›r. Bir Çin Bilgi-
sayar firmas› olan Legend, 2000 y›l›nda pazar›n %26’s›-
n› elinde tutarken yabanc› firmalardan IBM %6’s›nda
Hewlett-Packard %3,8’inde pay sahibi olabilmifltir. 

Çin’in eletrik-eletronik ürünlerdeki baflar›s›, bölge ih-
racat›ndaki pay›n›n artmas›n› sa¤lam›flt›r. Söz konusu
ürünlerde 1997 y›l›nda bölge ihracat›ndaki pay› %14
iken 2002 y›l›nda %30 olarak gerçekleflmifltir. Günümüz
itibar›yle, bu sektörde faaliyet gösteren Tayvan iflletme-
lerinin büyük ölçekli olanlar›n›n %56’s›, orta ölçekli
olanlar›n›n %63’ü ve küçük ölçekli olanlar›n›n da %
73’ü Çin’de üretim birimleri kurmufllard›r. 13

2.3. Çin’in Ekonomik Gelifliminde D›fl Ticaretin
Önemi

Çin ekonomsinin d›fla aç›lma oran› %60 (d›fl ticaret /
GSMH) olup, d›fl ticaretteki art›fl›n bir önceki y›la oran›
% 37’dir (2003). Ülkeye gelen do¤rudan yabanc› yat›r›m
bak›m›ndan (53,5 milyar Dolar) ABD’den sonra ikinci s›-
rada yer almaktad›r. 

2002 y›l›nda % 39 olan Çin’in d›fl ticaretindeki art›fl
h›z› 2003’te yavafllayarak %37 oran›nda artmaya de-
vam etmifltir. Ancak 2004 y›l›nda %35,7 oran›nda büyü-
me sergileyen d›fl ticaret, Çin’in ihracat›nda gerileme an-
lam›na gelmemektedir (Tablo 3). Söz konusu yavafllama
gerçekte ithalattaki azalmadan kaynaklanmaktad›r.
2003 y›l›nda %42,6 oran›nda büyüyen ithalat 2004 y›-
l›nda %36,0 oran›nda yavafllayarak artm›flt›r. Buna kar-
fl›l›k ihracatta ise 2003 y›l›nda bir önceki y›la göre %
35,4 olan büyüme oran› 2004 y›l›nda %35,7 oran›nda
devam etmifltir.14

Tablo 3: 2002-2004 Y›llar› Aras›nda Çin’in D›fl Ticareti
(Milyar $) 2002 2003 2004 De¤iflim oran› 04/03
‹hracat 325,6 438,5 593,4 +35,4
‹thalat 295,2 413,0 561,4 +36,0
Toplam 620,9 851,5 1154,8 +35,7
Fark 30,5 25,5 32,0 +25,5
Kaynak: DREE, Ambassade de France en Chine – Missi-
on Economique de Pekin 

2004’te 32 milyar Dolar fazla veren Çin d›fl ticareti
bir önceki y›la göre 7 milyar Dolar art›fl göstermifltir.
fiüphesiz d›fl ticarette elde edilen bu baflar› uluslararas›
alandaki baflar›l› iliflkilerin sonucudur. Çin, ithalat›n›n
büyük bölümünü bölgesindeki ülkelerden yaparken ihra-
cat›n› ise daha ziyade geliflmifl Bat›l› ülkelere yapmakta-
d›r. 

Tablo 4: Çin’in ‹hracat ve ‹thalat Yapt›¤› ilk 8 Ülke
2004 2004

‹hracat (Milyar $) Toplam % ‹thalat (Milyar $) Toplam %

Toplam 593,4 100 Toplam 561,4 100
ABD 124,9 21,1 Japonya 94,4 16,8
Hong-Kong 100,9 17,0 Tayvan 64,8 11,5
Japonya 73,5 12,4 Güney Kore 62,2 11,1
Güney Kore 27,8 4,7 ABD 44,7 8,0
Almanya 23,8 4,0 Almanya 30,4 5,4
Hollanda 18,5 3,1 Malezya 18,2 3,2
‹ngiltere 15,0 2,5 Hong-Kong 14,0 2,5
Singapur 13,5 2,3 Rusya 12,1 2,2
AB (15) 107,1 18,1 AB (15) 70,1 12,8
Kaynak: DREE, Ambassade de France en Chine – Missi-
on Economique de Pekin

Genel olarak Çin’in ithalat›, sanayisindeki üretimini
beslemeye yöneliktir. Yat›r›m yapan yabanc› flirketlere,
ihracat yapmaya yönelik üretimde kullan›lmak üzere it-
halat izni verilmektedir. 2004 y›l›nda 55 milyar Dolar
olarak gerçekleflen çeflitli madenler, kauçuk, kâ¤›t, ya¤
gibi hammaddelerin ithalat›, y›ll›k olarak ortalama
%62’lik art›fl göstermektedir. Ayn› y›l, 48 milyar Dolar
olarak gerçekleflen petrol gibi enerjiye dayal› ürünlerin
ithalat› ise y›ll›k olarak ortalama %64,5’lik art›fl göster-
mektedir. Dünya piyasalar›nda deri gibi baz› mallar›n fi-
yatlar›n›n art›fl›, arz artmad›¤› için talebin karfl›lanama-
mas›ndan kaynakland›¤› halde petrol gibi ürünlerde ta-
leple birlikte arz da artm›fl olmas›na ra¤men arz art›fl
oran›yla talep art›fl oran› aras›ndaki fark nedeniyle fi-
yatlar yükselmifltir. Genel olarak Çin’in ithalat rakamla-
r›n›n yükselmesinde söz konusu hammaddelerin fiyat ar-
t›fllar› da etkili olmufltur. Çin’in 2004 y›l›ndaki ithalat
miktar› 2003 y›l›na göre bütün ülkeler baz›nda azal›r-
ken, ihracat› AB ülkeleri yönünde artm›flt›r.

Çin ekonomisi demir ve çelik gibi sanayisini besleyen
hammaddeler bak›m›ndan tamamiyle d›fla ba¤›ml› ol-
makla birlikte bu mallar›n d›fl ticaretteki pay› son za-
manlarda azalm›flt›r. Ancak bu durum, iç piyasan›n bu
ürünlerde doyum noktas›na ulaflm›fl olmas›ndan de¤il,
ihracat› art›rmaya yönelik bask›c› politikalardan kay-
naklanmaktad›r.

13 David Hale et Hughes Hale, p.9.
14 DREE, Ambassade de France en Chine – Mission Economique de Pekin 2003.
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‹hraç edilmek üzere ithal edilen ara mallar ise top-
lam ithalat›n %40’›n›, toplam ihracat›n %55’ini olufltur-
maktad›r. ‹thalattaki as›l büyük art›fl tar›ma dayal› g›da
maddelerinde görülmektedir. Bu ürünlerin toplam ithala-
t›nda %54 art›fl olurken, bunun içinde hububat ithalat›
üç kat artm›fl, canl› hayvan ithalat› ise %88 art›fl göster-
mifltir. Tar›ma dayal› ticaretteki aç›k 4,6 milyar Dolar
olup uzun süre devam edecek niteliktedir. Çin ekonomi-
sinde tar›msal kesim, ülkenin yakalad›¤› geliflme süreci-
nin d›fl›nda kalm›flt›r.15 Tar›m ürünleri miktar› yetersiz ol-
makla birlikte uluslararas› pazarlarda rekabet gücünden
uzakt›r.

Çin’in ihracat yap›s›, ithalat› ile benzerlikler göster-
mektedir. Katma de¤er oluflturan mallar daha çok emek
gücüne dayal› elbise, günlük tüketim maddeleri, ev alet-
leri ve kahverengi eflyalar gibi mallardan meydana gel-
mektedir. Plastik, tekstil, deri, a¤aç ve metal gibi dönüfl-
türülmüfl mallar ise ihracat›n % 40’›n› oluflturmaktad›r.
Bunlar›n içinde de haz›r giyim %19, ayakkab› %17, mo-
bilya %40, oyuncak %14 oran›nda paya sahiptir16.

‹malat sanayiine, özellikle de elektirik ve elektroni¤e
dayal› mallar›n içinde tafl›mac›l›kta kullan›lan araç ge-
reçler, bilimsel araçlar önemli bir paya sahiptir. Bu mal
grubunda yerel ürünlerin sa¤lad›¤› katma de¤erlerin
%30’dan %40’a ç›k›yor olmas› teknolojik alandaki ge-
liflmeye iflaret etmektedir.

2.4. Çin D›fl Ticaretini Art›ran Faktörler 

Çin, yaklafl›k 15 y›ll›k bir çaban›n ard›ndan DTÖ’ye
üye olmak suretiyle ekonomisinin, yap›sal reform süre-
cinde ve dünya ticaretine uyumunda önemli bir aflamay›
gerçeklefltirmifltir. ‹hracatta dünya yedincisi olan Çin,
kurallara dayal› çok tarafl› ticaret sistemine dâhil ola-
rak, ilk kez d›fl dünyan›n ticari kural ve disiplinlerine tâ-
bi olmufltur. Çin’in d›fl dünyaya uyumunun, ticari iliflkile-
ri dünya genelinde h›zland›rarak ekonomik büyümeye
yol açaca¤› düflünülmektedir. Çin ve Tayvan’›n DTÖ üye-
liklerinin, 2010 y›l›nda dünya hâs›las›n› yaklafl›k %2,
uluslararas› ticareti ise %3 art›rmas› beklenmektedir.
Çin’in d›fl ticaret hacminin artmas›nda DTÖ’ne üyeli¤i
önemli rol oynam›fl olmakla beraber, baflka faktörler de
söz konusudur.

Son y›llarda Çin’in d›fl ticaret hacminin artmas›nda
etkili olan faktörleri birkaç bafll›k alt›nda s›ralayabiliriz:

Ekonomideki yap›sal de¤iflim: Çin, yaklafl›k 25 y›l-
dan beri devam ettirdi¤i ekonomik politikalar›n sonucun-
da d›fl ticareti art›rmaya imkân veren bir üretim modeli
gerçeklefltirmifltir. Bunu sa¤lamak için Çin, ekonomik ge-

liflme sürecinde iç ve d›fl dinamikleri uygun olarak kul-
lanm›flt›r.

- Çin’in ihracat›ndaki h›zl› art›fl›, para birimi Yuan’›n
ABD Dolar› ile birlikte uluslararas› piyasalarda de¤eri-
nin düflmesi ile aç›klamak k›smen do¤ru olsa bile, d›fl ti-
caret hacmindeki art›fl›n as›l sebebi yap›sal de¤iflimdir.

- Ucuz iflgücü, maliyetleri azaltm›fl ve uluslararas› pi-
yasalarda Çin mallar›n›n rekabet gücünü art›rm›flt›r.

- Ülkeye teknoloji giriflinin kolayl›kla sa¤lanabilmesi,
üretim kapasitesini ve mallar›n kalitesini art›rm›flt›r.

- Asya’daki üretim ve ticaret a¤› Çin’in uluslararas›
pazarlara uyumunu kolaylaflt›rm›flt›r.

Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar: Çin’in d›fl ticaret
hacmindeki art›flta yabanc› iflletmeler önemli bir paya
sahiptir. Yabanc› flirketler, son 15 y›l içinde toplam 550
milyar Dolardan fazla yat›r›m yapm›fllard›r. Bu sayede
Çin, 2004 y›l›nda ülkesine çekti¤i 60 milyar Dolara yak›n
do¤rudan yabanc› yat›r›m ile dünyada ikinci s›rada yer
alm›flt›r. Yat›r›m yapan yabanc› iflletmeler, ihracata yö-
nelik imalat sanayinde faaliyet göstermekte olup bunla-
r›n içinde önemli bir bölümü Asya ülkelerinden gelmek-
tedir. 2000 y›l›nda Çin’in ihracat›nda Asya kökenli ya-
banc› sermaye %48’lik orana sahip iken bu oran
2004’te %57’ye ulaflm›flt›r. 

Tablo 6: Çin’deki 1994-2004 Y›llar› Aras›ndaki Do¤ru-
dan Yabanc› Yat›r›mlar›n Seyri
Milyon $                                                      (%)

Gelen Do¤rudan Yabanc› Yat›r›m
Yurt D›fl›na Giden Yat›r›mlar
Net Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar  
Net Do¤rudan Yat›r›mlar

Kaynak: DREE, Ambassade de France en Chine – Missi-
on Economique de Pekin.

2003 y›l›nda Çin’in sa¤lad›¤› do¤rudan yabanc› yat›-
r›m 53,5 milyar Dolar olurken bir önceki y›la göre %1,4
artm›flt›r. Ancak son y›llardaki art›fl h›z›nda yavafllama
söz konusudur. 2000 y›l›ndan beri do¤rudan yabanc› ya-
t›r›mlar›n dünya genelinde düflme e¤iliminde olmas› ve
2003 y›l›nda SARS hastal›¤›n›n bölgede ortaya ç›kmas›
bu düflüflte etkili olmufltur. Do¤rudan yabanc› yat›r›mla-
r›n büyük bölümü (%63) Asya ülkelerinden gelmektedir.
Yat›r›mlar son on y›lda 11 milyar Dolardan 60 milyar

15 http://www.mfe.org/Dossiers_pays/dossiers.asp
16 http://www.mfe.org/Dossiers_pays/dossiers.asp 
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Dolara yükselmifltir. Çin, ekonomisinin yabanc› yat›r›m-
lara büyük ölçüde aç›lmaya bafllad›¤› 1990’l› y›llarda,
Do¤u Asya’ya yap›lan yat›r›mlar›n %10’unu, dünyadaki
yabanc› yat›r›mlar›n ise %1,9’unu ülkesine çekmifltir.
2003 y›l›nda ise, Do¤u Asya bölgesindeki yat›r›mlar›n
%37’sini, dünyadakilerin ise % 6,1’ini çekmifltir.

Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n Çin’e yönelmesinin
bafll›ca nedenlerini afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz17:

- Çin’in temsil etti¤i potansiyel büyüklük ve bundan
kaynaklanan pazar›n büyüklü¤ü, dolay›s›yla da tüketici
say›s›n›n çoklu¤u,

- Politik ve sosyal aç›dan ülkede istikrar ortam›n›n
sa¤lanm›fl olmas›,

- Altyap›daki iyileflmeler,
- Ekonomik geliflmedeki devaml›l›¤›n y›ll›k ortalama

olarak %7-9 civar›nda büyümeye imkan vermesi.
- 2001 y›l›nda DTÖ’ne giren Çin’in yabanc› yat›r›mc›-

lara hukuki aç›dan güven vermifl olmas›.

Çin’in genel olarak tekstil, ev aletleri ve oyuncak gibi
mallardaki üretimi yeni olmamakla birlikte bu mallar,
1980’li y›llardan itibaren yabanc› sermayenin ülkeye gir-
mesiyle uluslararas› pazarlara tafl›nabilmifltir. Asya kay-
nakl› olan yabanc› yat›r›mc›lar bafllang›çta, ithal ettikle-
ri mallar› yeniden ihraç edilebilir flekle dönüfltürerek
Çin’in d›fl ticaretinin geliflmesinde önemli ölçüde rol oy-
nam›fllard›r.

Günümüzde Çin’in d›fl ticaretinin %60’› yabanc› ser-
mayeli iflletmeler taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir18.
Otomobil, cep telefonu baflta olmak üzere Çin ekonomi-
sinin sektörlerinin ço¤unda önemli paya sahiptirler.
2002 y›l›nda ihracat›n %52’si Bat›l› iflletmeler taraf›n-
dan yap›lm›flt›r. New Balance Athletic Shoe ya da Philips
gibi flirketler Çin’i yabanc› yat›r›mlar bak›m›ndan ön s›-
ralara tafl›m›fllard›r.19 Yerel sermayenin katma de¤er ya-
ratma oran› ise %30 (elbise) ile %40 (elektronik eflya)
ars›ndad›r ve bu oranlar y›ldan y›la artmaktad›r. 

Yabanc› sermayenin %60’l›k k›sm› Asya bölgesinden
özellikle de Hong Kong’dan gelmektedir. Bunun içinde
ise Bat›dan gelen sermayeye yak›n oranda, Çin ve Tay-
van sermayesi bulunmaktad›r. Çin’li sermayenin bir k›s-
m›, ülkelerindeki yabanc› yat›r›m› teflvik yasalar›ndan
faydalanmak amac›yla, Tayvanl›lar ise Çin ile olan tica-
rete konan engelleri bertaraf etmek amac›yla bu yola

baflvurmaktad›rlar. ABD yabanc› yat›r›mc›lar içinde %
8,7 pay al›rken AB %7,8 pay almaktad›r.20

Yabanc› yat›r›mlar, Çin’in ekonomik gelifliminde mo-
tor görevini üstlenirken baz› olumsuz sonuçlar› da orta-
ya ç›karm›flt›r. Yabanc› yat›r›mlar›n %86,4’ünün Çin’in
k›y› flehirlerine, %9’unun orta bölgelere ve %4,6’s›n›n
bat› bölgelerine yönelmifl olmas›, k›rsal kesim ile endüs-
tiyel bölgeler aras›nda geliflme düzeyi aç›s›ndan büyük
farklar ortaya ç›karm›flt›r. Ülkenin do¤u bölgeleri
GSMH’n›n %57’sini üretirken, orta bölgeler %26’s›n›,
bat› bölgeleri ise %17’sini üretmektedir.21 Ülkenin eko-
nomik geliflmesinin finansman›nda yabanc› yat›r›mlar
%10-12’lik paya (2003) sahip olmas›na ra¤men fiziki ve
kurumsal alt yap› bütün bölgelerde dengeli olarak sa¤la-
namam›flt›r. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar, denize k›y›s›
olan bölgelerde yo¤unlaflm›fl, bu durum bölgeler aras›n-
da geliflmifllik seviyesi bak›m›ndan dengesizlikler olufl-
turmufltur. Bununla birlikte Çin ekonomisinde üretim
mekanizmas›n›n modernizasyonu için yabanc› yat›r›mla-
r›n yeri çok önemlidir.

DTÖ’nün 1 Ocak 2005 itibariyle tekstilde kotala-
r› kald›rmas› ve gümrük tarifelerini düflürmesi: 2001
y›l›nda Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmas› d›fl ti-
caret hacmini geniflletmifltir. 1995 y›l›nda Uruguay Ro-
und Ticaret Müzakereleri sonucunda kurularak,
1948’den beri varl›¤›n› sürdüren GATT’› da bünyesine
alan DTÖ günümüz itibariyle temel say›lan baz› anlafl-
malar içermektedir. Çin’i dünya gündemine tafl›yan,
DTÖ’nün 1 Ocak 2005’den itibaren tekstile uygulanan
kotalar›n kald›r›lmas› karar› bu anlaflmalar çerçevesinde
al›nm›flt›r. Bunlar:

- Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaflmas› (GATT 1994)
ve ba¤l› anlaflmalar› da dâhil olmak üzere, mal ticareti-
ne iliflkin çok tarafl› anlaflmalar,

- Hizmetler Ticaretine iliflkin Genel Anlaflma (GATS),
- Ticaretle Ba¤lant›l› Fikri Mülkiyet Haklar› Anlaflmas›.
Mal ticaretine iliflkin çok tarafl› anlaflmalar, DTÖ’ne

üye ülkelerdeki ticari kurulufllar›n birbirleriyle adil reka-
bet koflullar›nda ticaret yapabilecekleri serbest ve aç›k
bir ticaret sisteminin oluflturulmas›n› hedeflemektedir.
GATT ve onun tamamlay›c› anlaflmalar› baz› basit ilke
ve kurallara dayanmaktad›r. GATT’›n çerçevesini oluflt›-
ran dört temel kural› afla¤›daki gibi s›ralayabiliriz:

- Tarifeler arac›l›¤›yla yerel sanayinin korunmas›:

17 Çin’deki yat›r›mlar› genel olarak üç dönem halinde inceleyebiliriz: Birinc dönem, 1980’li y›llar›n bafllar›nda k›rsal kesimdeki iflletmelere yönelik olarak yap›lan yat›r›m-
lard›r. Bu yat›r›mlar 1983-1988 y›llar› aras›nda tar›m kesiminde büyüme sa¤lam›flt›r. ‹kinci dönem, 1990’l› y›llar›n bafllar›nda Tayvan, Hong-Kong ve Amerika’daki Çinli-
ler taraf›ndan yap›lan yat›r›mlard›r. Günümüzde yabanc› yat›r›mc›lar için cazibe merkezi olan k›y› bölgelerindeki sanayi bölgeleri, göz al›c› oteller vs. 1990-1995 y›llar› ara-
s›nda yap›lm›flt›r ve bu dönemdeki ekonomik büyümenin motorunu oluflturmufllard›r. Üçüncü dönem ise günümüzde devam etmekte olan süreçteki yat›r›mlard›r. Bu süreç,
1990’l› y›llar›n sonundan itibaren sanayileflmifl ülkelerden gelen yat›r›mlarla bafllam›flt›r. Bkz. Rigas Arvanitis, Pierre Miege et Zhao Wei., “Regards sur L’émergence d’une
Économie de Marché” Problemes Economiques, n:2.846,  3 Mars 2004, pp.12-18.
18 Yabanc› sermayeli flirketlerin ihracattaki pay› Malezya’da %45, Singapur’da %38, Meksika’da %31 ve Güney Kore’de %15’dir (Bkz. David Hale et Hughes Hale).
19Liesbeth Van De Craen., “Faut-il réévaluer le Yuan?”, Problemes Économiques n: 2.846, 3 Mars 2004, p.30.
20 http://www.mfe.org/Dossiers_pays/dossiers.asp 
21 David Hale et Hughes Hale, p.7.
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Üye ülkelerin yerel üretimlerini yabanc› rekabete karfl›
koruyabilmelerini öngörmektedir. Ancak bu koruma, ta-
rifeler arac›l›¤›yla gerçeklefltirilebilmekte, miktar k›s›tla-
malar› baz› s›n›rl› durumlar d›fl›nda yasaklanmaktad›r. 

- Ba¤l› tarifeler: Üye ülkeler, yerel üretime yönelik ko-
rumac›l›¤› azaltmaya veya kald›rmaya zorlanmaktad›r.
Çok tarafl› ticaret müzakerelerinde, düflürülen tarifeler
her ülkenin ulusal tarife taviz listelerinde s›ralanarak ila-
ve art›fllara karfl› ba¤lay›c› hale gelmektedir. Listeler bu
flekilde GATT hukuk sisteminin ayr›lmaz bir parças› ol-
maktad›r.

- En çok kay›r›lan ülke muamelesi (MFN): Bu kural, it-
hal ve ihraç edilen mallar bak›m›ndan tarifelerin ve di-
¤er uygulamalar›n, ülkeler aras›nda ayr›m yap›lmaks›z›n
uygulanmas›n› gerektirmektedir. Buna göre bir ülkenin
ithal ürünlerine, di¤er ülkelerden gelen ithal ürünlere k›-
yasla daha yüksek gümrük vergileri uygulama olas›l›¤›
ortadan kalkmaktad›r. Ancak bu uygulaman›n, tercihli
ya da gümrüksüz oranlara tabi olan bölgesel ticaret dü-
zenlemeleri türünden istisnalar› vard›r. Bunun yan›s›ra
Genellefltirilmifl Tercihler Sistemi taraf›ndan sunulan is-
tisnalar da mevcuttur. Bu sistem uyar›nca, geliflmifl ülke-
ler geliflmekte olan ülkeler menfleli mallar› gümrüksüz it-
hal etmekte ya da tercihli tarife uygulamakta ancak di-
¤er ülkeler menfleli ithal mallara MFN vergilerini uygula-
maktad›r.

- Ulusal muamele kural›: Bu kural, iç vergilerin ve iç
düzenlemelerin uygulanmas› çerçevesinde ithal ürünler
ile benzer yerel mallar aras›nda ayr›mc›l›¤› yasaklamak-
tad›r. Gümrük vergilerinin ödenmesiyle bir ürün ülke pa-
zar›na girdikten sonra uygulanan bir iç verginin (sat›fl
vergisi veya katma de¤er vergisi gibi), ulusal veya yerel
kaynakl› bir ürüne uygulanandan daha yüksek oranda
uygulanmas› söz konusu de¤ildir.

Yukar›da s›ralanan kurallara ek olarak, ithalatç› ül-
kenin gümrüklerinden girifl yapan ürünleri yönlendiren
genel kurallar da bulunmaktad›r. Bu kurallar, dört temel
kural› tamamlamaya yöneliktir22.

Gümrük tarifelerinin 1 Ocak 2005’ten itibaren ortala-
ma olarak %10’un alt›na düflmesi ve ihracat›n bir bölü-
mü için DTÖ taraf›ndan gözetilen ülkeler prensibinin uy-
gulanmas›yla 2005’te tekstil antlaflmalar› çerçevesinde,
geliflmifl ülkelerin ithalatlar›nda tekstile uygulanan kota-
lar›n kald›r›lmas› Çin’in ihracat›n› önemli ölçüde art›r-
m›flt›r23.

Bu etki, Çin’in 2004 y›l› d›fl ticaret rakamlar›na da
yans›m›flt›r: ‹hracat bir önceki y›la göre %35,4 oran›nda

artarak 593 milyar Dolar gerçekleflirken, ithalat da bir
önceki y›la göre %36 oran›nda artarak 561 milyar Dola-
ra ulaflm›flt›r. D›fl ticaret fazlas› bir önceki y›l 25 milyar
Dolar iken 32 milyar Dolara yükselmifltir. 

Çin d›fl ticaretinin artmas›nda ihracattaki kadar itha-
lattaki art›fl da önem arz etmektedir. Özellikle yeniden
ihraç edilmek üzere yap›lan ithalat, önemli bir paya sa-
hip bulunmaktad›r. Bu nedenle Çin d›fl ticartinin büyü-
mesinin dünya pazar›na iki yönlü etkisi söz konusudur:
Birincisi, Çin’in ihracatta patlama yaparak di¤er ülkele-
rin d›fl ticaret dengelerini de¤ifltirmifl olmas›, ikincisi ise
ekonomik geliflmesini ve üretim gücünü art›rmak için d›fl
dünyadan hammadde ithal ederek girdilerin piyasa fi-
yatlar›n› yükseltmifl olmas›d›r. Bunun en aç›k örne¤i
dünyadaki petrol fiyatlar›n›n art›fl›nda görülmektedir24.
Çin, dünyadaki petrol ithalat›nda ikici s›ray› almaktad›r.
Dünyadaki aliminyum, demir, çelik ve deri üretiminin
1/3’ten fazlas›n› Çin tüketmektedir. Söz konusu ham-
maddelerde arz konusunda sorunlar yaflanmaya baflla-
m›flt›r.

2.5. Çin’in Ekonomik Geliflme Sürecinin Bölgesel ve
Küresel Aç›dan Önemi

Küreselleflme süreci, Güney Asya ve Pasifik ülkeleri
üzerinde önemli de¤iflikliklere yol açm›flt›r. Dünya ticare-
tinde bir zamanlar çok küçük paya sahip olan bölge ül-
keleri günümüzde üst s›ralara yükselmifllerdir. Özellikle
Çin baflta olmak üzere Güney Kore ve Endonezya gibi ül-
kelerin kaydettikleri ekonomik geliflmeler bu de¤iflime
örnek teflkil etmektedir. Bölgedeki geliflmeler, ülkelerin
bölgesel ve küresel örgütlere dâhil olmalar› ve iflbirli¤ini
gelifltirmeleri fleklinde bir seyir takip etmektedir. Bu çer-
çevede Çin, bir taraftan kendi bölgesini içine alan örgüt-
lenmelere giderken di¤er taraftan da dünyan›n di¤er böl-
geleriyle iliflkilerini güçlendirmektedir.

Çin, 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne kat›lm›fl ve
bölgedeki di¤er ülkelerde bu yönde giriflimlerde bulun-
mufllard›r. Bu çabalar, Japonya ve AB taraf›ndan des-
teklenmifltir. Japonya, Çin, Hong-Kong ve Tayvan, arala-
r›ndaki ticari iliflkileri gelifltirmek amac›yla anlaflmalar
yapm›fllard›r. Öncelikle ticari alanda geliflen iliflkilerin
sadece Çin’in komflular›yla s›n›rl› kalmay›p, güvenlik ve
iflbirli¤i gibi di¤er alanlara yans›yaca¤› muhakkakt›r.
Çin’in Rusya ile birlikte flekillendirdi¤i fiangay ‹flbirli¤i
Örgütü bunun örneklerinden birisidir. Bu geliflmelerde

22 Uluslararas› Ticaret Merkezi UNCTAD/DTÖ (ITC) Commonwealth Sekreteryas› (CS) ‹flletmeler ‹çin Dünya Ticaret Sistemi Rehberi, ‹kinci Bask›, Cenevre 1999, s.5-9, 72- 91.
23 Ancak Çin’in DTÖ’ne üyeli¤i ayn› zamanda, iç pazardaki rekabet gücü olmayan yerli tar›msal ürünleri, ithal tar›m ürünlerine karfl› korumas›z b›rakm›flt›r. Bu durumun,
önlem al›nmamas› halinde k›rsal kesimdeki gelir seviyesini azaltaca¤›ndan dolay› kentlere do¤ru nüfus göçünü h›zland›raca¤› düflünülmektedir. Bkz. David Hale au Hug-
hes Hale, p.7.
24 Söz konusu art›flta, Venezuela’daki politik geliflmeler, Irak Savafl› gibi faktörlerin de etkili oldu¤u göz ard› edilmemelidir.
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hiç flüphesiz APEC, ASEAN, ARF ve ASEM gibi bölgede
kurulu örgütler önemli rol oynamaktad›rlar. 25

Bu örgütler aras›nda ASEAN Çin’in bölgedeki etkinli-
¤ini art›rmas› aç›s›ndan önemlidir. Güneydo¤u Asya’da
bulunan ülkeler aras›nda daha çok sosyal ve ekonomik
yard›mlaflma ve dayan›flmay› hedef olarak belirlemifl bu-
lunan ASEAN, kuruldu¤u tarihten bu yana bir yandan
üye ülkeler aras›nda, di¤er taraftan üçüncü ülkelerle ti-
careti ve iflbirli¤ini gelifltirmeye yönelik çeflitli çal›flma-
lar yapm›flt›r. Afla¤›daki tabloda bölge ülkelerinin d›fl ti-
caret iliflkileri görülmektedir.

Tablo 7: 2002 Y›l›nda ASEAN Bölge Ülkelerinin D›fl
Ticaretleri
Milyar $ ASEAN
(GSMH 610) Çin
(GSMH 1.232) Kore
(GSMH 477) Japonya
(GSMH 3.978) AB(25)
(GSMH 8.623) EUA
(GSMH 10.383) Dünya
(GSMH 32.300)
Bruney 1 516 243 450 1 728 240 330 5 054
Kamboçya 1 338 299 130 145 540 1 074 4 018
Endonezya 16 701 5 330 5 754 16 454 12 151 10 215 88 429
Laos 772 68 5 26 160 7 1 202
Malezya 46 488 12 334 7 345 24 326 21 653 33 033 178 723
Birmanya 2 311 922 209 227 474 357 5 606
Filipinler 12 808 5 171 4 943 15 210 9 948 18 389 82 726
Singapur 64 469 15 732 9 511 23 510 31 340 35 711 241 569
Tayland 24 471 8 481 3 925 24 903 17 900 19 719 133 571
Vietnam 6 798 3 378 2 892 4 648 5 968 2 988 34 854
Toplam 177 672 51 958 35 164 111 177 100 374 121 823 775 752

Pay (%) 23 7 4 14 13 16 100

Kaynak: IMF & Dünya Bankas›. DREE, Ambassade de
France en Chine – Mission Economique de Pekin

Çin ve ASEAN ülkeleri aras›nda 2003’te 78,2 milyar
Dolar olan ticaret hacmi 2004’te %28 oran›nda artm›fl-
t›r26. Çin’in en çok ithalat yapt›¤› ülkelerin bafl›nda Ja-
ponya, Tayvan ve Güney Kore gelmektedir. Güney Do¤u
Asya ülkeleri, gerek do¤rudan yat›r›mlar› gerekse gelifl-
tirmifl olduklar› ticaret hacimleri yoluyla Çin’in ekono-
mik geliflmesinden büyük ölçüde etkilenmektedirler. Çin,
ABD ve Avrupa ile yapt›¤› d›fl ticarette fazla verirken
Güneydo¤u Asya ülkeleri ile yapt›¤› d›fl ticarette aç›k
vermektedir. D›fl ticaretinde Tayvan’a karfl› 31,5 milyar

Dolar, Güney Koreye karfl› 31,1 milyar Dolar, Japon-
ya’ya karfl› 5 milyar Dolar, Avustralya’ya karfl› 1,3 mil-
yar Dolar ve ASEAN üyesi ülkelere karfl› da 7,6 milyar
Dolar aç›k vermektedir.27 Dolay›s›yla Çin, bölgedeki eko-
nomik geliflmenin potansiyel motoru ifllevini görmekte-
dir. 

2.6. Asya Ülkelerinin AB’ye Yönelik Ticaret
Politikalar›

Asya ülkeleri aras›nda, bölgesel düzeyde ortak bir
politika gelifltirilmesi söz konusu de¤ildir. Bölge ülkeleri,
ne DTÖ bünyesinde ne de di¤er örgütlerde küresel ölçü-
de bir blok oluflturamam›fllard›r. Ancak DTÖ’nün Do-
ha’daki müzakerelerinin merkezinde rol oynam›fllard›r.
Bölge ülkelerinden Çin, Hindistan, Endonezya, Pakistan,
Filipinler ve Tayland G20 içinde bulunan ülkelerdir.

Asya ülkeleri, AB d›fl ticaretinden dörtte bire yak›n
pay almakta ve bu pay her geçen gün daha da artmak-
tad›r. Bunun içinde ise Kuzey Do¤u Asya ülkeleri (Çin,
Hong-Kong, Tayvan, Japonya ve Kore) %18’lik ticaret
pay›na sahiptir. Bunlar aras›nda Çin %9’luk ihracat pa-
y› ile ön s›rada bulunmaktad›r. Son 20 y›lda 5 kat›na ç›-
kan ticaret hacmi ile Çin 2003 y›l›nda, ABD’den sonra
AB’nin en büyük ticaret hacmi olan ülke konumuna gel-
mifltir. Çin, d›fl ticaretindeki art›fla ba¤l› olarak karfl›l›kl›
iliflkilerini gelifltirmifltir. Fakat bölgedeki di¤er ülkelerin
iliflkileri, AB’nin bölgeye yönelik politikalar› çerçevesin-
de geliflmektedir. AB bölgedeki faaliyetlerini afla¤›daki
yollarla devam ettirmektedir:

- Karfl›l›kl› ticaret anlaflmalar› ile bölge ülkelerinin
Dünya Ticaret Örgütüne girmelerini teflvik etmifltir.
2001 y›l›nda Çin ve Tayvan, 2003’te de Kamboçya ve
Nepal’in DTÖ’ne üye olmalar›n›n ard›ndan Vietnam da
üyeli¤inin sonuçlanmas›n› beklemektedir.

- ‹liflkilerinde Asya ülkelerinin bütününü hedef al-
makta ve öncelikli bölge politikalar› uygulamaktad›r.

- Bölge ülkelerinin geliflmesini sa¤lamay› amaçlayan
tek yanl› yard›mlar yapmaktad›r. Bu yard›m programla-
r›yla bölge ülkelerinin geliflme sürecinde baflar›l› bir ge-
çifl yapmalar›n› sa¤lamay› amaçlamaktad›r.

Ayr›ca geniflleme sürecinde AB’ye kat›lan on yeni üye-
nin ASEM’e kat›l›mlar› da sa¤lanm›flt›r. Bu çerçevede

25 1993’ten beri düzenli olarak bir araya gelen APEC (Asya Pasifik Ekonomik ‹flbirli¤i) üyesi ülkeler; ABD, Avustralya, Bruney Sultanl›¤›, Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler,
Endonezya, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Papua Yeni Gine, Singapur, fiili, Tayland, Tayvan, Yeni Zelanda, Peru, Rusya ve Vietnam’d›r.
ASEAN (Güneydo¤u Asya Ülkeleri Birli¤i), 1967’de Güney Asya’da befl ülke  (Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland) taraf›ndan, Tayland’›n baflkenti Bang-
kok’taki toplant›lar sonunda ilan edilen deklerasyonla kurulmufl, daha sonra di¤er kat›l›mlarla (Bruney Sultanl›¤›, Vietnam, Laos, Kamboçya, Birmanya ) üye say›s› 10’a
yükselmifltir. 
ARF (Güneydo¤u Asya Ülkeleri Birli¤i Bölgesel Forumu), 1994 y›l›nda ASEAN taraf›ndan kurulmufltur. ARF’nin mevcut kat›l›mc›lar› Avustralya, Malezya, Buruney Sultan-
l›¤›, Kamboçya, Mo¤olistan, Kanada, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Avrupa Birli¤i, Filipinler, Hindistan, Rusya Federasyonu, Endonezya, Singapur, Japonya, Tayland,
Kuzey Kore, ABD, Laos, Birmanya, Çin, Güney Kore ve Vietnam’d›r.
ASEM (Asya-Avrupa Zirvesi), ASEAN’›n geliflmekte olan ülkelerini, Çin, Japonya ve Güney Kore gibi Kuzeydo¤u Asya ülkelerini, AB ülkelerini bir araya getiren bir çeflit da-
n›flma forumudur. ASEM organizasyonel aç›dan üyeleri aras›ndaki ticari iliflkileri gelifltirecek ve derinlefltirecek yap›dan uzakt›r.
26 http://www.mfe.org/Dossiers_pays/dossiers.asp 
27 David Hale et Hughes Hale, p.11.
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bölge ülkeleriyle karfl›l›kl› ticari anlaflmalar yap›lm›flt›r.
AB’nin 1980’de ASEAN ile bafllayan iliflkileri, Güney

Asya ülkeleriyle olan d›fl ticaretinde %5’lik art›fl fleklin-
de yans›m›flt›r. AB ile ASEAN aras›ndaki iliflkilerin gelifl-
mesinde etkili olan faktörleri afla¤›daki gibi s›ralayabili-
riz: 

- ASEAN çerçevesinde bütünleflme hareketinin genifl-
leyerek devam etmesi, 

- Özellikle 2003’te Bali Zirvesi’nde ASEAN Ekonomik
Toplulu¤u’nun ilan edilmesi, 

- ASEAN’›n Çin, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelan-
da ile ticari ortakl›klara aç›lmas›, 

- Amerika’n›n Singapur ve Vietnam’daki faaliyetleri,
- 2004’te Çin’in kat›l›m›yla ASEAN+1’in oluflturul-

mas›.

AB birli¤i bölge ülkeleriyle, özellikle Çin ile ticaret
anlaflmalar› imzalam›flt›r. Birli¤’e kat›lan 10 yeni üye de
Birli¤in daha önce yapt›¤› anlaflmalar› bölge ülkeleriyle
yapm›flt›r. AB, Asya bölgesindeki geliflmekte olan ülke-
lerden baz›lar›na yönelik teflvik edici ticari politikalar iz-
lemektedir.

AB’nin Çin ile ya da bölgeyle iliflkileri, Türkiye’yi,
1996’dan beri uygulanmakta olan Gümrük Birli¤i Anlafl-
mas› ile etkilemektedir. Bu anlaflma ile Türkiye, AB’nin
karfl›l›kl› ticaret anlaflmas› yapt›¤› ülkelerin etki alan›na
girmektedir. 

3.TÜRK‹YE-Ç‹N EKONOM‹K ‹L‹fiK‹LER‹

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti aras›ndaki ticari
iliflkiler 1974 y›l›nda imzalanan ticaret anlaflmas› ile
bafllam›flt›r. Gerçekte Türklerle Çinliler aras›ndaki ticari
iliflkiler, Orta Asya’ya kadar uzanmaktad›r. Tarihi ipek
yolu Çin’de bafll›yor ve bu yol üzerinde Türk devletleri
bulunuyordu. Eski Türk devletleri ticaretin güvenli¤ini
sa¤lamak için komflular›yla ortak çal›flmalar yap›yorlar-
d›. Asya Hun Devleti ile Çin aras›nda kurulan, genellikle
Çin’e ait s›n›rlarda pazaryerlerini belirleyen serbest tica-
ret pazar› bunlardand›r.28 Ticaretteki iliflkiler belli bafll›
mallar üzerinde yo¤unlaflm›flt›. Özellikle Türklerin yetifl-
tirdi¤i ve Çinlilerin orduda ihtiyaç duyduklar› atlar al›fl
veriflin odak noktas› idi. M.Ö.206-M.S.220 y›llar› aras›n-
da Çin’de Han Sülalesi’nin hüküm sürdü¤ü dönemlerde,
Çin Hükümdar› Kao-tsu ile Mete Han aras›nda ticari ni-
telikli bir anlaflma yap›lm›flt›. Bu anlaflma, bir k›s›m ara-
zinin, çeflitli g›da maddeleri ve ipekli kumafllar›n Çinliler
taraf›ndan Türklere verilmesini içeriyordu. Bu anlaflma-
n›n önemi, Asya’n›n do¤usundaki iki büyük devlet ara-

s›nda eflit flartlarda yap›lan ilk uluslararas› antlaflma ol-
mas›n›n yan›nda, daha sonraki hükümdarlar taraf›ndan
da yenilenmeyi öngörüyor olmas›ndan kaynaklanmakta-
d›r.29 Ayr›ca, Bilge Ka¤an’›n da Çin ile bir serbest ticaret
pazar› antlaflmas› yapt›¤› bilinmektedir. 

Çinliler ile Türkler aras›ndaki iliflkilerin kökleri olduk-
ça eski olmakla kalmay›p, baz› kaynaklarda Göktürkler
dönemindeki iliflkilerin Çin ile ‹ran aras›nda bir kültür
köprüsü oluflturdu¤u da belirtilmektedir.30 Çin’de üreti-
len seramik ve ipekli kumafl gibi mallar›n Bat›ya nakle-
dilmesinde Türkler önemli roller üstleniyorlard›. Transit
yap›lan bu tafl›mac›l›k, Türklerin hem ‹ran hem de Çin’le
ortak s›n›rlar›n›n mevcudiyetinden kaynaklan›yordu.
Çin’de 618-906 y›llar› aras›nda hüküm süren T’ang Süla-
lesi döneminde ticaret kervanlar› Bat› ve Orta Asya’dan
Çin’e âdeta ak›n etmifllerdi. Bu dönemde el de¤ifltirmifl
olan çok miktarda lüks eflya, Göktürkler taraf›ndan pa-
ran›n yan›nda de¤iflim arac› olarak kullan›lm›flt›r.31 

3.1. Türkiye-Çin Ticari ‹liflkilerinin Geliflimi

Kökleri Orta Asya’ya dayanan Çin-Türk iliflkileri 21.
yüzy›l›n bafllar›nda iki devlet, Çin Halk Cumhuriyeti ve
Türkiye aras›nda devam etmektedir. fiangay’daki Büyü-
kelçili¤ini 1949 y›l›nda kapatmak zorunda kalan Türki-
ye, Pekin’e büyükelçi atayarak 5 A¤ustos 1971’de Çin
Halk Cumhuriyeti’ni tan›m›flt›r. Türkiye bu tarihten itiba-
ren Tayvan ile olan diplomatik iliflkilerini kesmifl ve o
günden beri “tek Çin” politikas› izlemektedir. Türkiye’nin
Tayvan ile ticari, kültürel ve ekonomik mahiyetteki iliflki-
leri ise resmi çerçeveye girmeksizin Tayvan’›n Ankara ve
‹stanbul’da bulunan iki bürosu arac›l›¤›yla sürdürülmek-
tedir.

Çin, 1948 tarihli Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaflma-
s›’n› (GATT) imzalayan 23 ülkeden biri olmakla birlikte
1949 Devrimi sonras›nda çok tarafl› ticaret sistemi d›-
fl›nda kalm›flt›r. Çin 1986 y›l›nda, GATT Sekretaryas›’na
akit taraf statüsünü yeniden almak amac›yla baflvuruda
bulunmufltur. Bu baflvuruyu incelemek üzere DTÖ bünye-
sinde oluflturulan çal›flma grubunun 17 Eylül 2001 tari-
hindeki toplant›s›ndan sonra, 11 Aral›k 2001 itibariyle,
yaklafl›k 15 y›ll›k bir süre sonunda Çin, DTÖ’ne kat›lm›fl-
t›r.

1 Ocak 2005’ten itibaren DTÖ kararlar› çerçevesinde
tekstile uygulanan kotalar›n kald›r›lmas› ile Çin, Türkiye
gündeminin önemli konular›ndan biri olmufltur. Özellikle
de Türkiye’nin, baflta ABD olmak üzere 25 civar›nda ül-
keyle birlikte tekstildeki kotalar›n kald›r›lmas›na iliflkin

28 Özer Sükan, Çin Halk Cumhuriyeti:Tarihi-Kurulmas›-Geliflmesi Türkiye ve Di¤er Devletlerle Olan ‹liflkileri, Harp Akademileri Bas›mevi, ‹stanbul 2000, ss.146-147.
29 Wolfram Eberhard, Çin Tarihi, 3. bsk., Türk Tarih Kurumu Bas›mevi, Ankara 1995, s. 89.
30 Hans Wilhem Haussing, ‹pek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi, Çev: Müjdat Kayayerli, Geçit Yay›nlar›, Kayseri, 1997, s. 213. 
31 Sükan, s.151.
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geçifl sürecinin 2008’e kadar uzat›lmas›yla ilgili giriflimi
Çin-Türkiye iliflkilerine olumsuz yans›m›flt›r.

Türkiye’nin Çin ile ticari iliflkilerinin alt yap›s› afla¤›-
daki tabloda belirtilen antlaflmalarla dayanmaktad›r.

Tablo 8: Çin-Türkiye Ticari ‹liflkilerinin Yasal Altyap›s›
Anlaflman›n Ad› ‹mza Tarihi ‹mza Yeri RG Tarih 
Ticaret Anlaflmas› 16.07.1974 Pekin 08.01.1975
Ekonomik S›nai ve Teknik 
‹flbirli¤i Anlaflmas› 19.12.1981 Pekin 16.02.1982
Yat›r›mlar›n Karfl›l›kl› Teflviki 
ve Korunmas› Anlaflmas› 13.11.1990 Pekin 01.05.1994
Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anl. 23.05.1995 Pekin 30.12.1995
DTM ile MOFTEC Aras›nda 
Ticari ‹stiflareMekanizmas› 
Kurulmas› Hakk›nda 
Mutabakat Zapt› 12.03.1999 Ankara 12.09.2001
Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti 
14. Dönem KEK Toplant›s›› 
Mutabakat Zapt› 05.04.2002 Pekin 19.06.2002
Kaynak: DTM

Ancak Türkiye’nin Çin ile olan ticari iliflkilerinde son
y›llarda art›fl olmakla beraber, ticaret Türkiye aleyhine
geliflmifltir. ‹thalatta uygulanan gümrüklerin ortalama
olarak %10’un alt›na inmesi ve kotalar›n kalkmas›, Çin’i
Türkiye için önemli bir tehdit konumuna getirmifltir. Afla-
¤›daki tabloda, Çin ile yap›lan ihracat ve ithalat›n›n Tür-
kiye’nin d›fl ticaretindeki pay› görülmektedir.

Tablo 9: Türkiye-Çin D›fl Ticaret Verileri
Y›llar ‹hracat (Milyon $) Gen. ‹hr. ‹. Pay (%) ‹thalat (Milyon $) Gen. ‹th. ‹. Pay (%) Denge

1996 65.115 0,28 556.492 1,27 -491.377

1997 44.375 0,16 787.457 1,62 -743.082

1998 38.043 0,14 846.191 1,84 -808.148

1999 36.649 0,13 894.846 2,19 -858.197

2000 96.010 0,35 1.344.731 2,48 -1.248.721

2001 199.373 0,64 925.620 2,24 -726.247

2001/5 87.508 0,68 437.888 2,52 -350.380

2002 238.7 0.66 1,364.3 2.65 -1.125.600

2003 492.4 1.05 2,596.1 3.78 -2.103.700

Kaynak: DTM, D‹E

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye’nin en çok ihracat
yapt›¤› ülkeler aras›nda 19. s›rada yer al›rken, en çok it-
halat yapt›¤› ülkeler aras›nda ise 8. s›radad›r. 2003 y›l›
d›fl ticaret verilerine göre Çin Halk Cumhuriyeti
492.400.000 Dolar de¤erindeki ihracat› ile Türk d›fl tica-
reti içinde % 1,05 oran›nda pay alm›flt›r. Ayn› y›l
2.596.100.000 Dolar de¤erindeki ithalat ile Türk d›fl ti-
caretindeki içindeki pay› % 3,78 olarak gerçekleflmifltir.

Tablo 10: Türkiye’nin ‹hracat ve ithalat›nda yer alan ilk
20 ülke aras›nda Çin’in yeri 

ÜLKELER 2003 ÜLKELER 2003
‹hracat PAY ‹hracat PAY 
(Milyon $.) (%) (Milyon $.) (%)

1 ALMANYA 7,452.8 15.90 1 ALMANYA 9,400.0 13.68
2 A.B.D. 3,736.5 7.97 2 ‹TALYA 5,446.0 7.92
3 ‹NG‹LTERE 3,658.6 7.80 3 RUSYA 5,420.4 7.89
4 ‹TALYA 3,166.8 6.76 4 FRANSA 4,158.0 6.05
5 FRANSA 2,817.6 6.01 5 ‹NG‹LTERE 3,471.4 5.05
6 ‹SPANYA 1,781.4 3.80 6 A.B.D. 3,420.4 4.98
7 HOLLANDA 1,520.4 3.24 7 ‹SV‹ÇRE 2,957.5 4.30
8 RUSYA 1,363.3 2.91 8 Ç‹N 2,596.1 3.78
9 ‹SRA‹L 1,066.8 2.28 9 ‹SPANYA 1,953.0 2.84
10 YUNAN‹STAN 902.6 1.93 10 JAPONYA 1,913.5 2.78
11 ROMANYA 871.4 1.86 11 ‹RAN 1,857.2 2.70
12 BELÇ‹KA 871.1 1.86 12 HOLLANDA 1,632.9 2.38
13 IRAK 778.6 1.66 13 BELÇ‹KA 1,521.3 2.21
14 S. ARAB‹STAN 738.7 1.58 14 G. KORE 1,308.4 1.90
15 B.A.E. 697.7 1.49 15 UKRAYNA 1,304.4 1.90
16 BULGAR‹STAN 619.1 1.32 16 L‹BYA 1,071.1 1.56
17 CEZAY‹R 567.5 1.21 17 CEZAY‹R 997.2 1.45
18 ‹RAN 524.0 1.12 18 S. ARAB. 967.9 1.41
19 Ç‹N 492.4 1.05 19 ROMANYA 942.4 1.37
20 POLONYA 482.7 1.03 20 AVUSTURYA 823.1 1.20

Kaynak: D‹E

2003 y›l›nda Türkiye’nin Çin ile olan d›fl ticaretinde-
ki aç›k, 2.103.700.000 Dolara ulaflm›flt›r. Söz konusu
aç›k, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti aras›ndaki ekono-
mik iliflkinin tek tarafl› oldu¤unu göstermektedir.

Türkiye’nin Çin’e yapt›¤› ihracat›n ana kalemleri, ma-
den cevherleri baflta olmak üzere mermer, g›da sanayi
ürünleri, kereste, sanayi bitkileri ve çeflitli cihazlardan
oluflmaktad›r. Düyan›n en büyük aç›k flantiyesi olarak
tan›mlanan Çin’in, faaliyetlerini devam ettirmek amac›y-
la bu ürünlerden inflaat sektörüne dayal› olanlara ithala-
t›nda daha fazla yer verece¤i aç›kt›r. Bu bak›mdan plas-
tik inflaat malzemeleri, cam ve seramik ürünleri Çin ile
olan d›fl ticaret hacmimizi art›rabilecek kalemler aras›n-
da say›labilir. G›da maddeleri aras›nda ise beyaz et, ku-
ru meyve, tütün ihracat hacmi yüksek olan ürünler ara-
s›ndad›r32.

‹thalat kalemlerinde ise makineler ve elektronik mal-
zemelerinin yan› s›ra oyuncaklar, ayd›nlatma lambalar›,
deri eflyalar yer almaktad›r.

3.2. Türkiye-Çin D›fl Ticaretini Etkileyen Faktörler

Türkiye-Çin d›fl ticaretine flekil veren, Çin’in ihracata
yönelik üretim sisteminin yap›s›d›r. Bu yap›n›n ortaya ç›-
kard›¤› ürünler üç grup halinde incelenebilir. Buna göre,
birinci grupta en güçlü rekabet özelli¤i ile emek yo¤un ve
geliflme kapasitesi yüksek tekstil, haz›r giyim, deri ve
kürk, plastik, metal, motosiklet, elektrikli makine ve teç-

32 http://www.turkey.org.cn/Turkce/index.html 
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hizat gibi ürünler Çin için büyük avantaj ifade etmekte-
dir. ‹kinci grupta, günümüz itibariyle rekabet gücü yük-
sek olmamakla birlikte potansiyel rekabet avantaj› ile g›-
da ve içecek, tütün, kimyasal ürünler, kauçuk sanayi,
otomobil ve motosiklet d›fl›ndaki ulafl›m araçlar›, kâ¤›t
sanayi ve büro makineleri grubundaki üretim orta ve
uzun vadede yüksek geliflme flans›n› ifade etmektedir.
Son olarak ise Çin, halen rekabet gücü olmad›¤› bilinen
otomobil üretimi, ilaç sanayi ve petrol iflleme ve petro-
kimya dallar›nda orta ve uzun vadede geliflme imkân› ve
rekabet gücünü k›smen gelifltirme flans›na sahiptir. 

Çin’in birçok ülkeyle oldu¤u gibi Türkiye ile olan d›fl
ticaretinde de fazla vermesini sadece düflük iflçilikle izah
etmek mümkün de¤ildir. Çin’in bir yandan yukar›da bi-
rinci grupta say›lan tekstil ve haz›r giyim ürünleri baflta
olmak üzere, birçok dalda DTÖ üyeli¤inin getirdi¤i im-
kânlar sayesinde dünya pazarlar›na giriflte yeni avantaj-
lar elde etmifl, di¤er yandan ihracatta ola¤anüstü boyut-
lara ulaflabilen devlet teflvik ve destekleri sa¤lamay› sür-
dürmüfltür.33 Bunlar›n Türk-Çin d›fl ticaretinin Türkiye
aleyhine dönmesinde büyük etkisi vard›r. Bununla bera-
ber, Türkiye’nin Çin ile olan d›fl ticaretinde aç›k vermesi-
nin bafll›ca nedenleri:

- Çin’in izledi¤i d›fl ticaret politikas›nda ticaret yap-
ma hakk› belirli firmalara verilmekte ve bu firmalar›n
yapt›¤› ithalat ve ihracat da ayr› izne tabi olmaktad›r.
Çin pazar› küçük ve orta ölçekli firmalardan ziyade bü-
yük firmalar›n hâkim oldu¤u bir pazara dönüflmüfltür.

- Gümrük vergisi oranlar›n›n yüksek olmas› ve güm-
rük uygulamalar›n›n efl güdümlü olmamas› bu ülkeye ih-
racat için dezavantaj oluflturmaktad›r.

- Yabanc› flirketlerin sadece üretim yapabilmek için
ihracat izni alabilmeleri ithalat› s›n›rlamaktad›r. Buna
karfl›l›k Türkiye’de vergi numaras› olan gerçek ve tüzel
kiflilerin serbest olarak ithalat yapabilmektedirler.  

- Çin’de kambiyo mevzuat›nda sorunlar olmas›na
ra¤men, Türkiye’de serbet olmas› ithalat› kolaylaflt›r-
maktad›r. 

- Çin’deki üretim maliyetlerinin düflüklü¤ü, ürünleri-
nin fiyat yönünden rekabet gücünü art›rmaktad›r.

- Türkiye’de kurulmufl bulunan çok say›daki Çin ser-
mayeli flirketlerin varl›¤› Türkiye’nin ithalat›n› art›rmak-
tad›r. Gerçekte bu firmalar›n ço¤u yerli sermayeli olup,
Çin’den ithalat yapmak amac›yla kurulmufl firmalard›r34.

- Türk firmalar›n›n bu ülkeye ihracat yapmalar›n›
sa¤layacak da¤›t›m kanal› gibi alt yap›n›n haz›rlanma-
m›fl olmas› Türk firmalar›n›n Çin pazar›na girmelerini
zorlaflt›rmaktad›r35.

- 1995 y›l›nda yürürlü¤e giren tekstil ve haz›r giyim

anlaflmas› ile 1 Ocak 2005’ten itibaren tekstile uygula-
nan kotalar kald›r›lm›flt›r. Ancak Çin ihracat›n›, yerli fir-
malar›n›n üretimini devlet eliyle destekleyerek kotal› or-
tamda iken art›rmaya bafllam›flt›r36.

3.3. Türkiye-Çin Ticaretini Gelifltirmeye Yönelik
Tedbirler

Türkiye’nin Çin ile olan d›fl ticaretindeki bu dengesiz-
li¤i giderebilmek için yeni politikalar gelifltirmesi kaç›n›l-
mazd›r. Çin’in DTÖ’ne girmesiyle, Türkiye kendi pazar›-
n›n bir k›sm›n› Çin mallar›na kapt›rmakla kalmam›fl ay-
n› zamanda uluslararas› pazarlarda da rekabet avanta-
j›n› kaybetmifltir. Amerika pazar›na hâkim olan Türk
tekstilinin yerini Çin mallar›n›n almas› bunun en belirgin
örne¤idir. Türkiye’nin, Çin ile olan d›fl ticaretinden daha
fazla pay almas›n› sa¤layacak baz› politikalar gelifltir-
mek mümkündür:

- Türkiye, Çin pazar›nda rekabet gücü yüksek baz›
mallarla tutunabilir ve daha sonra da pazar pay›n› art›-
rarak ürün çeflitlendirmesine gidebilir.

- Rekabet gücünün olmad›¤› mallarda ise Çin firma-
lar›n›n iflbirli¤i yapt›¤› yabanc› ülke firmalar›yla birlikte
hareket ederek pazarda yeni ürünlere da¤›t›m a¤› olufltu-
rabilir. Bu konuda de¤iflik ülkelerle yap›lan ekonomik ifl-
birli¤i anlaflmalar›ndan yararlan›labilir.

- Çin’de düflük iflgücü maliyetinin yan› s›ra üretim,
devlete ait iflletmeler taraf›ndan desteklenmektedir. Tür-
kiye’de, Çin pazar›na yönelik üretim yapan iflletmeler de
devlet taraf›ndan teflvik edilmeli ve rekabet gücünün ge-
lifltirilmesi amac›yla, enerji, hammadde, finansman, iflçi-
lik üzerindeki yüklerin azalt›lmas›n› sa¤layacak önlemler
al›nmal›d›r. Çin’e yönelik ihracat sanayi lehine maliyet
deste¤i sa¤lanmal›d›r. 

- Özellikle tekstil ürünlerinde Türk firmalar›n›n kendi
markalar›n› gelifltirmeleri gerekmektedir. Ayr›ca Türki-
ye’deki tekstil ihracatç›lar›n›n büyük bir k›sm› KOB‹’ler-
den oluflmaktad›r. KOB‹ ço¤unlu¤u içeren genifl ihracat-
ç› kesimlerinin koflul ve ihtiyaçlar›n› dikkate alan farkl›
ve çeflitli yöntemlerin de uygulanmas› gereklidir. Bu tür
uygulamalar, yerli üretimde kalite yan›nda verimlili¤i ar-
t›rmaya da hizmet edecektir. 

- Üretimde bilgi ve teknoloji yo¤unluklu ürünlere ön-
celik verilmelidir. 

- Çin, ekonomik geliflme sürecinde tar›m sektörünü
ihmal etmifltir. Dünyan›n en kalabal›k nüfusuna sahip ol-
mas›, gelecekte Çin’in tar›m ürünleri ithalat›nda büyük
art›fllar olmas›n› kaç›n›lmaz k›lmaktad›r. Türkiye, GAP
çerçevesinde yap›lacak yat›r›mlarla Çin’in hububat ve
di¤er g›da maddeleri ithalat›ndan önemli pay alabilir37. 

33TOBB., Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ticaret Örgütü’ne Getirdikleri, Rapor, Ankara 2004, ss.1-20.
34 Hidayet Gayret, Çin Ekonomisinin De¤erlendirilmesi ve Türkiye Çin Ekonomik ‹liflkileri, ASAM, Ocak 2004, s.10. 
35 http://www.sectoryayincilik.com/yedekparca/detay.asp?y=305 
36 Ayfle Tarcan, “Çin’e Markaj Lobisi”, Akflam Gazetesi, Ekonomi Sayfas›, 9 Eylül 2003.
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- Çin’in, ülkenin Kuzeybat› bölgesi için bafllatt›¤› ge-
lifltirme projesinden yararlanarak Türkiye, Do¤u Türkis-
tan’a belirli sektörlerde yat›r›m yaparak hem oradaki
yerli pazara hem de Çin’e ürünlerini pazarlayabilir38.

Çin’e karfl› önlem almaya elveriflli mevzuat ve uygu-
lamaya yönelik araçlar bugünkü sistemimiz içinde vard›r
ancak bunlar›n süratle ve kararl›l›kla uygulamas› gerek-
mektedir. Bunun için de baflta gümrükler olmak üzere, il-
gili kurulufllar›n yetki ve fiziksel imkânlar›n›n bu tür özel
uygulamalar› etkin k›lacak yap›ya kavuflturulmas› gerek-
mektedir.39 Türkiye’nin Çin’le yapt›¤› d›fl ticaret, Çin’in
Türkiye ve dünya pazar›na yönelik politikalar›n›n her iki-
sinden de etkilenmektedir. O halde etkin önlem al›nabil-
mesinin yolu, Çin’in içeride ve d›fl pazarlardaki ticaret
politikalar›n›n ve uygulamalar›n›n iyi izlenmesinden geç-
mektedir. 

SONUÇ

Çin’in 25 y›ldan beri geçirmekte oldu¤u sosyo-ekono-
mik de¤iflim sürecinin son 15 y›l›, bu de¤iflimin dünya ile
bütünleflmesini sa¤lamaya yöneliktir. DTÖ’ne üyeli¤inin
kabul edilmesi, ASEAN ve fiangay ‹flbirli¤i Örgütü gibi
çeflitli bölgesel örgütlerde önemli roller üstlenmesi ile bu
bütünleflmeyi k›smen gerçeklefltirmifltir. Dünyan›n en bü-
yük nüfuslu ve alt›nc› büyük ekonomisi olan Çin’in geçir-
mekte oldu¤u dönüflüm süreci küresel ekonomiyi büyük
ölçüde etkilemifltir. Di¤er bir ifadeyle bu süreç, gelifl-
mifl ülkeler ve Çin’in bölgesindeki geliflmekte olan
ülkeler için f›rsat› ifade ederken, dünyan›n geri ka-
lan› için tehdit olarak nitelendirilebilmektedir. Bu-
nunla birlikte kapitalizmin kurumlar› aç›s›ndan Çin’in
dönüflüm sürecinde, kat edece¤i mesafe henüz kat etti-
¤inden fazlad›r. 

Kapitalist ekonomik düzenin gereklerinden olan bur-
juvazi Çin’de geliflme aflamas›ndad›r. Günümüz itibariy-
le 1.300 milyon nüfuslu Çin’de geliflmekte olan 200 mil-
yonluk nüfus içinden ç›kan 60 milyonluk seçkin kesim bu
rolü üstlenmektedir. Bu kesimin kültürel, politik ve eko-
nomik aç›dan uluslararas› düzeyde iletiflim halinde ol-
mas›, bu ülkenin özellikle bat› dünyas›ndan hiç te kopuk
olmayan burjuvazisini yaratmakta oldu¤unu göstermek-
tedir. 1978’de dönemin Devlet Baflkan› Deng Xiaoping
yönetiminde “Sosyalist Pazar Ekonomisi” prensibini uy-
gulamaya koyan Çin, savunma, bilimsel araflt›rmalar,
tar›m ve sanayi alanlar›nda modernleflmeyi hedeflemifl-
tir. Ancak hedeflerin hepsinin gerçekleflmeyece¤i yönün-
de endifleler mevcuttur. 

Çin bugün ulaflt›¤› nokta itibariyle, pazar ekonomisi-
nin niteliklerinden uzakt›r. Bölgeler aras›ndaki degesiz
geliflme, k›rsaldan flehirlere göç ve nüfusun h›zla yafllan-
mas›n›n do¤uraca¤› sosyal sorunlar ekonomik geliflimin
süreklili¤i hakk›ndaki flüpheleri ortaya koymaktad›r. 

Paul Krugman’›n “Foreign Affairs”de yay›nlanan bir
makalesinde Asya ülkelerine yönelik ç›kard›¤› sonucu
Çin için de geçerli sayabiliriz; Çin’deki büyüme, verimli-
likteki art›fl›n de¤il, kaynaklardaki art›fl›n sonucu-
dur. Çin son y›llarda ola¤anüstü büyüme sergilemifl fa-
kat buna eflde¤er büyümeyi verimlilik art›fl›nda göstere-
memifltir.40 Yabanc› sermayedeki yo¤un yat›r›mlar, ifllet-
melerde sermaye verimlili¤ini ortadan kald›rmaktad›r.
2003 y›l›nda Çin’deki yat›r›mlar GSMH’n›n %42,2’sini
oluflturmufltur. Bölge ülkelerindeki yat›r›mlara oranla
Çin’de yüksek düzeyde gerçekleflen yat›r›mlar, iflletmele-
ri kapasitelerinin üstünde ve verimlili¤i düflürücü üreti-
me yöneltmektedir. 2,8 milyon otomobil üretme kapasi-
tesi olan Çin’in 2003 y›l› itibariyle 1,8 milyon otomobil
satm›fl olmas› bunun en aç›k örne¤idir41. 1997-1998 Do-
¤u Asya krizinden etkilenmifl olan Çin’de yat›r›mlar için-
de öz sermayenin azl›¤› önemli bir risk oluflturmaktad›r.
Yabanc› yat›r›mlara ba¤›ml› olmas›, Çin’in ekonomik ge-
liflmesinin devaml›l›¤› aç›s›ndan risk teflkil etmektedir.

Çin, 1990’l› y›llardan itibaren bafllayan yabanc› yat›-
r›mlar için cazibe merkezi olmaya devam edecektir.
2001 y›l›nda DTÖ’ne girmifl olmas› yabanc› yat›r›mc›la-
r›n Çin’e duyduklar› güveni art›rm›fl, 2004 sonunda ASE-
AN ile birlikte bölgede Serbest Ticaret Bölgesinin temeli-
ni atmas› ise Çin’i bölgesel güç yapm›flt›r. 2008’de Pekin
Dünya Olimpiyatlar›n›n, 2010’da ise fiangay Dünya Fua-
r›’n›n gerçekleflecek olmas› Çin’in gelecek perspektifi
aç›s›ndan yabanc› yat›r›mc›lara güven vermeye devam
edecektir. Bat›l› ülkeler bu perspektif do¤rultusunda, As-
ya’ya yönelerek Çin ile ilgili politikalar gelifltirmekte ve
Çin pazar›na yapt›klar› yat›r›mlarla bu ülkeyi f›rsata dö-
nüfltürmeye çal›flmaktad›rlar. Bu ülkeler, yabanc› yat›-
r›mlarla beslenen üretim sistemi sayesinde, tarihinde ilk
defa küresel bir aktör konumuna gelmifl olan Çin’in öne-
mini kavram›flt›r.

Avrupa Birli¤i’nin, 1989 y›l›ndan beri Çin’e uygulad›-
¤› silah ambargosunu Haziran 2005’de kald›rmay› pren-
sip itibariyle kabul etmesi bunun en aç›k örne¤idir. Ger-
çekte bu geliflme, Çin’e en çok ihracat yapan Japonya ve
Tayvan gibi ülkelerin Çin’le ilgili endiflelerini aç›¤a ç›kar-
makla beraber ayn› zamanda Çin’in küresel bir aktör

37 Mehmet Ö¤ütçü, “Turkey and China”, Journal of International Affairs, vol 1, no 3, 1996, s.28.
38 Hidayet Gayret, “DTÖ üyeli¤i Çin Ekonomisine Doping mi Olacak?” Stratejik Analiz Dergisi, Ankara, Cilt 2, Say› 24, Nisan 2002, ss.103-104.
39 http://www.tobb.org.tr/yayinlarraporlar/TOBB-CinRaporu.pdf 
40 Paul Krugman (2000), The Return of Depression Economics, Londres, Alen Lane The Penguin Pres, p.32.
41 David Hale et Hughes Hale, pp.3-11.
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olarak AB taraf›ndan kabul edildi¤ini ortaya koymufltur.
AB, Çin’in son y›llarda göstermifl oldu¤u ekonomik büyü-
meden, küresel a¤›rl›¤›n› kullanarak daha fazla pay al-
may› hedeflemifltir.

Orta Asya Türk Tarihinde do¤u hanl›¤› (Ka¤an) ve ba-
t› hanl›¤› (Yabgu) olarak ikiye ayr›lan Türk devletlerinde
daima, bat›daki (Çin’e uzak olan) hanl›k do¤udakine
(Çin’e yak›n olana) tâbi olurdu. Do¤uda olan (Çin’e ya-
k›n) büyük kabul edilir ve buna göre bir d›fl siyaset belir-
lenirdi. Kökleri tarihin derinliklerinde olan bir d›fl siyase-
tin 21. yüzy›l›n efli¤inde Türkiye Cumhuriyeti taraf›ndan
devam ettirilmesi acaba bize co¤rafyada baflka ülkelerin
do¤usunda ama Çin’in bat›s›nda yer kazand›rabilir
mi?42 Gelecekte Çin’in bafl›n› çekece¤i,  de¤iflen dün-
yada yerini alabilmek için Türkiye’nin de Çin’e yöne-
lik, Çin’i tehdit olmaktan ç›karacak etkin ve sürekli
bir siyaset üretmesi kaç›n›lmazd›r. Üstelik Türkiye,
21. yüzy›l›n büyük devletlerinden biri olmaya aday
ise.
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