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Çin Ekonomi Araştırması 

Asya’nın en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci ekonomisi 

konumunda olan Çin, son yıllarda zayıflayan büyüme oranlarıyla 

ve ABD ile girdiği ticaret savaşı sonucunda küresel ticarette 

uğradığı kayıplarla büyük eleştirilere maruz kalmıştır. Kimisine 

göre çöküşü yakındı, kimisine göre ise yükselişi daha yeni 

başlıyordu. Peki Çin nasıl oldu da dünyanın en büyük ikinci 

ekonomisi konumuna yükseldi? Nasıl sürekli yüksek oranlarda 

büyümeyi başardı? Ürünlerini nasıl bu kadar ucuza satıp küresel 

ticareti elinde tutmayı başarıyor? 
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1-DÜNYA’NIN ATÖLYESİ 
 

    Çin Devrimi’nin büyük lideri Mao Zedong 

önderliğinde başlatılan “Büyük İleri Atılım” 

adı verilen ekonomik ve sosyal içerikli 

reformlar ile Çin, köylü yaşam tarzını terk 

ederek hızla sanayileşmeye başladı. Fakat bu 

girişim başarılı olmamakla birlikte, 1959 ve 

1961 yılları arasında milyonlarca kişinin 

ölmesine neden oldu. 

    1976’da Mao’nun ölümünden sonra 

yönetimi devralan Deng Xiaoping’in başlattığı 

reformlar, Çin ekonomisini yeniden 

şekillendirerek günümüzdeki haline kadar 

getirmiştir. Fakat bu reformların da sonuçları 

olmuştur. Dönüşüm sonucunda hem zenginlik 

görülmemiş boyutlara ulaşmış hem de 

eşitsizlik artmaya devam etmiştir. Artan 

eşitsizliğe rağmen yine de reformlar dahilinde 

dış ticarette uygulanan dönüşüm, Çin’e 

dışarıdan yatırım akışı sağlayarak milyonlarca 

kişiyi de yoksulluktan kurtarmıştır. 

Xiaoping’in başlattığı reformlar sayesinde 

köylüler artık kendi tarlalarını ekebilecekti. 

Bu, hem onların kendi geçimini sağlamasına 

hem de yaşam standartlarının yükselmesine bir 

kapı açtı. 

 

1979 yılında ABD ile Çin arasında kurulan      

diplomatik ilişkiler, ülkenin yabancı 

yatırımlara açılmasını sağladı. Bu yatırım 

akışının artmasına yol açan iki faktör ucuz iş 

gücü ve düşük kira maliyetleriydi. 

     Çin’in hızlı büyüme oranları 1990’lı yıllarda 

başlamaktadır. 2001 yılında Dünya Ticaret 

Örgütü’ne katılması ise bu oranlara daha büyük 

bir ivme kazandırdı: 1978 yılında 10 milyar dolar 

ile dünya ticaretinde %1 paya sahip olan Çin, 1985 

yılında 25 milyar dolar, 2017 yılında ise 2 trilyon 

260 milyon dolara ulaşarak Standard Chartered 

Bank’ın baş ekonomisti David Mann’ın söylediği 

“Dünya’nın Atölyesi” kavramının tartışmasız 

sahibi olduğunu gösterdi. 

     Dünya Bankası verilerine göre, Çin’de 

gerçekleşen reformlar 850 milyon kişiyi 

yoksulluktan kurtardı. Ancak yoksulluktan 

kurtulmak bütün nüfus için geçerli değildi. 1.4 

milyarlık nüfustan 850 milyonluk kısmı 

yoksulluktan kurtarılırken, diğer tarafta da daha da 

yoksullaşan ve yaşlanan bir işgücü vardı. Bu da kır 

ve kent arasındaki eşitsizliğin giderek 

derinleşmesine yol açtı. 

2000’li yıllara geldiğimizde ABD’nin ardından 

dünyanın en büyük ikinci ekonomisi koltuğuna 

oturan Çin yavaşlama sinyalleri vermeye başladı. 

Son yıllarda hızlı büyümesiyle dikkat çeken Çin ile 

beklentiler üzerinde parasal genişlemeye giden 

dünyanın en borçlu ekonomisi Japonya arasındaki 

benzerlikler dikkat çekti. 



 

 

 Marketwatch’un haberine göre, Çin ve 

Japonya arasındaki çatışma ve rekabete 

rağmen iki ülke de gelişme modellerini 

paylaşıyorlar. Fakat dikkatli olunmazsa Çin’in 

Japonya’nın ekonomik kaderini 

paylaşabileceği kaydediliyor. Bir sonraki 

Japonya olmaktan korkan Çin, yıllardır aldığı 

önlemler ile ithalata bağlı büyümeden 

tüketime bağlı büyümeye yönelmeye çalışıyor. 

Dünya çapında talepte gerçekleşen azalma ve 

ABD ile girdiği ticaret savaşlarının yanında 

ülkenin en büyük sorunu olan yaşlanan nüfus, 

Çin ekonomisinin geleceği açısından büyük 

riskler doğuruyor. Fakat buna rağmen hala 

dünyadaki en yüksek oranla büyüyen ülke 

konumundadır. 

2-NEDEN DAHA UCUZ? 

Küresel ticarette bütün sektörlerden firmaların 

en çok şikayetçi oldukları durum Çin 

ürünleriyle rekabet edememektir. Gün geçtikçe 

de bu ürünlerin kalitesi artmaya devam ediyor. 

Peki Çinli firmalar nasıl bu kadar ucuza üretim 

yapabiliyor? Herkesin aklına gelen nüfus 

kaynaklı ucuz iş gücü olacaktır. Fakat tek 

faktör bu değil; özel sektörlere sağlanan 

teşvikler, ölçek ekonomisi, enerji maliyetinin 

düşük olması, ihracatçılara yönelik vergi iadesi 

gibi teşvikler bu faktörlerden bazılarıdır. 

ÖZEL SEKTÖRE DEVLET DESTEĞİ  

     Çin’in 1980’lerden beri izlediği dışarı 

açılma politikasının adımlarından en 

önemlileri yabancı yatırımları ülkeye çekmek 

ve yerli özel sektörün gücünü artırmaktır. Bu 

güçlendirmelerin en önemli örneklerinden 

birisi KOBİ’lere(Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmelere) yapılan teşviklerdir. Çünkü 

KOBİ’ler, Çinli şirketlerin ihraç ürünlerinin 

%60 gibi bir kısmını üretmektedir. Bu 

teşvikler vergi kolaylıkları, yatırım teşvikleri, 

kira indirimleri, kredi kolaylığı gibi giderleri 

azaltmaya yönelik kalemler üzerinde 

uygulanmaktadır. Vergi kolaylıklarında 

yapılan en etkili uygulama ise ihracatçı 

firmalar için ürüne göre %3 - %13 aralığında 

yapılan vergi iadesidir. 

SOSYALİST DEVLET  

Diğer sosyalist ülkelere kıyasla Çin’de sağlık ve 

eğitim ücretsiz değil, fakat oldukça ucuzdur. 

Bireylerin temel ihtiyaçlarına yönelik 

hizmetlerin(barınma, gıda, giyim vs.) büyük bir 

kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Halkın 

temel ihtiyaç harcamaları düşük olduğundan yaşam 

standartlarının düşük gelirle devam ettirilmesi 

sağlanmıştır. Bunun sonucunda, düşük ücretlerle 

işçi çalıştırmak özel sektör firmaları için düşük 

maliyetle üretimin anahtarı olmuştur. 

DÜŞÜK KAR MARJI  

Çinli firmaların hem iç pazarda hem de dış pazarda 

düşük fiyatlarla çalışabilmelerinin sebebi düşük kar 

marjları ile çalışmalarıdır. Hatta bazı sektörlerde 

firmalar, sadece üretim kapasitesine dayanarak kâr 

sağlıyorlar. KOBİ’ler, bu düşük kâr marjlarını 

fiyatlara yansıtarak satışlarını hızlı şekilde 

artırabiliyor ve fabrikanın tam kapasiteyle 

çalışmasını sağlayarak düşük kâr marjlarıyla 

üretimin devamlılığını sağlıyorlar. Elde ettikleri 

kârı daha sonra yatırıma dönüştürerek firmayı 

büyütmeyi başarıyorlar. 

     Firmaların düşük kar marjıyla çalışmasını 

sağlayan en önemli faktör ölçeklerin 

büyüklüğüdür. Nüfus, toprak, istihdam, fabrika 

alanları büyük olduğu için üretimde de ölçek 

ekonomisinin faydaları geçerli. 

”DÜŞÜK EMEK GÜCÜ” GÖRÜŞÜ VE YATIRIM  

Sanılanın aksine Çin firmalarının ucuz maliyetlerle 

üretim yapmasının temel faktörü ucuz emek gücü 

değildir. Gerçek şu ki, Çin’deki ücretler Hindistan 

ve Vietnam gibi ülkelere göre fazlasıyla yüksektir. 

Fakat yatırımlar, diğer ülkelere kıyasla fazlasıyla 

iyidir. Hükümeti bu yatırımları daha da 

iyileştirmek için teşvikler ve yeni politikalar 



 

 

uygulanmakta, haliyle bu da maliyetlere yansıyarak 

ucuz üretimin sebebi olmaktadır. 

3-ÇİN’İN DÜŞÜK KAR MARJI İLE 

DIŞARI AÇILMA 

STRATEJİLERİNDEN BAZILARI  

XİAOMİ  

Düşük kar marjına Çinli firmalardan en iyi örnek 

kesinlikle Xiaomi olacaktır. 2018 yılında 

Xiaomi'nin yeni iş modeli için, ürettiği 

donanımların net kâr marjının %5 olması 

gerektiğini söyleyen Lei Jun, bu fikri Yönetim 

Kurulu üyelerine sunduğunu ve kabul 

edildiğini belirterek şu açıklamaları yaptı: 

"Bugünden başlayarak, kullanıcılarımız için 

ürettiğimiz akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer 

ürünlerimizin vergilerden sonra, net kâr marjının 

%5 olacağını taahhüt ediyoruz. Kâr marjımız %5'i 

geçerse aradaki farkı kullanıcılarımıza iade 

etmenin bir yolunu bulacağız. Küçük kâr marjları 

ile büyük hedeflerin belirlenmesi, uzun vadede 

bize büyük getiriler sağlayacaktır." 

 

Xiaomi CEO’su Lei Jun 

ALİBABA  

     Bu firmalara örnek bir diğer isim ise 

Alibaba’dır. Alibaba, son zamanların en büyük e-

ticaret sitelerinden bir tanesidir. Rakipleri 

olan Amazon ve Ebay’ı oldukça geride 

bırakmıştır. Sitenin kurucusu olan Jack 

Ma, dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden bir 

tanesi haline gelebilmek için elinden gelen her şeyi 

yaptı. Hatta o kadar büyüdü ki Alibaba, 2014 

yılının Eylül ayında New York Borsası’nda 24.7 

milyar dolar hacimli halka arz ile tarihin en büyük 

halka arzlarından bir tanesini gerçekleştirmiştir. 

Şirket, halka arzdan sonra %38’lik bir 

büyüme elde etmiştir ve Alibaba’nın pazar değerini 

tam olarak 231 milyar dolara ulaştırmıştır. 

 

Alibaba’nın Kurucusu Jack Ma 

PRC 

     Satın aldığımız bazı ürünlerin ambalajlarında 

“Made in PRC” ibaresi yer alıyor. Çoğu tüketici, 

üzerinde bu yazının yer aldığı ürünlerin hangi 

ülkeye ait olduğunu bilmiyor. Peki gerçekten PRC 

neresi? 

 

Çin’de fiyata göre her kalitede ürün üretilmektedir. 

Fakat düşük fiyatlanmanın yarattığı düşük kalite 

beklentisi sebebiyle, zamanla Çin’de üretilen 

ürünlerin kalitesiz olduğu şeklinde bir algı 

oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla insanların 

kafasında “Çin malı dandik maldır.” düşüncesi 

oluşmaktadır. Bu sebeple 2000’li yılların 

başlarında Çin’de üretilen ürünlere “Made in 

China” yerine “Made in PRC” yazılmaya 

başlandı. Bu yöntemle birlikte Çin malı ürünlerin 

farklı bir ülkede üretildiği gibi bir algı oluşturuldu. 



 

 

Tüketiciler de Çin’de üretilmediğini sandığı bu 

ürünleri satın aldı. PRC‘nin açılımı People’s 

Republic of China, yani Türkçe’si Çin Halk 

Cumhuriyeti‘dir. Yani aslında üzerinde “Made in 

PRC” yazan ürünler aslında Çin’de üretilmiştir. 

4-ÇİN EKONOMİSİNİN 

DÖNEMLERİ 

 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1949 yılında 

kuruluşundan itibaren uyguladığı merkezi planlı 

ekonomi politikası, Çin ekonomisinde istikrarlı bir 

gelişme sağlamış, fakat bir zamandan sonra 

amacından saparak ekonomide canlılığa ve gelişme 

hızına ciddi biçimde engel olmuştur. Bu politikanın 

sürdürülemeyeceğinin anlaşılmasından sonra 

1980’li yılların başında, kolektif tarım 

uygulamasına son verilmiş ve özel teşebbüslere 

izin verilmiştir. Yaptığı reformlarla Çin 

ekonomisine damgasını vuran Deng Xiaoping’in 

“Bazı kişiler ve bölgeler önce zenginleşsin, 

sonunda toplumun tümü zenginleşecektir” sözü 

ise, 1980 sonrası dönemdeki değişim sürecini 

açıkça ifade etmektedir. Xiaoping döneminde Çin, 

hem askeri ve ekonomik alanda gelişmeyi 

başarmıştır. 

 

 

 

 

1978-1996 SOSYALİST PİYASA EKONOMİSİNE 

GEÇİŞ DÖNEMİ  

 

Bu dönem reformlarının odak noktası tarım 

kesimi olmuştur. Dönemin ekonomik 

büyümesindeki temel etken tarımda verimliliğin 

arttırılması ve ihracatta birincil mallara, özellikle 

petrol, ağırlık verilmesi olmuştur. Çiftçilerin, 

kendilerinden istenen belirli miktar ürünü her yıl 

devlete gönderme zorunlulukları olmasının yanında 

eğer öngörülen miktardan fazla üretimleri varsa 

bunu da piyasa koşullarında belirlenen fiyattan 

serbestçe satmalarına izin verilmiştir. Bu uygulama 

ekonomik gelişmeyi hızlandırmıştır. 

     1985 ve 1991 yılları arasında, reformların odağı 

kamu işletmelerinin modernizasyonu olmuştur. 

Dönemin ekonomik büyümesinin temelinde kırsal 

alan işletmeleri ve emek-yoğun üretilen imalat 

ürünlerine dayalı yapılanma vardır. Büyümeyi 

sağlayan kilit faaliyet ise üretim faktörlerinin 

verimsiz alanlardan verimli alanlara kaydırılması 

ile olmuştur. 

     1992 ve 1996 yılları arasında, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları ihracat sanayisinde 

ve büyümede itici güç olmuştur. Bu dönem, dışa 

açılma hedefiyle ilerleyen planlı ekonomiden 

serbest piyasa ekonomisine geçiş dönemidir. 

1997-2002 DURGUNLUK DÖNEMİ  

Bu dönemde, büyümede düşüş ve dolayısıyla 

fiyatlarda bir durgunluk yaşanmıştır. Bu düşüşün 

asıl sebebi üretim teknolojisindeki başarısızlık 

olarak açıklanmıştır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 

artık sadece devletin mali destekleri ve düşük faizli 



 

 

banka kredileri ile ayakta kalabilir hale gelmiştir. 

Bu dönemde Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 

finansal pozisyonları kötüleşmiş ve karlılık oranları 

da azalmıştır. Bu amaçla, 1997’de benimsenen 

“Büyük olanı tut, küçük olanı bırak” politikası 

doğrultusunda verimsiz olan küçük kamu 

işletmeleri özelleştirilmiş, büyük olanlar ise 

ekonomideki ağırlıklarına bağlı olarak devletin 

idaresinde kalmaya devam etmiştir. 

     Ekonomideki diğer bir sorun ise, bankalar 

açısından geri ödenemeyen krediler sürekli 

artmaya devam etmiş ve ekonomiye büyük bir borç 

yüklemiştir. Bu yüksek oranlı borçların 

nedenlerinden biri, ekonominin büyüme hızının 

azalmasıyla birlikte, işletmelerin borçlarını 

ödemekte zorlanmalarıdır. Bu nedenle, bankalar 

vadeleri uzatmayı veya yeni krediler vermeyi 

reddettiğinde işletmeler iflasla yüz yüze kalmıştır. 

     Devlet, büyümede düşüşe sebep olan üretim 

teknolojisindeki başarısızlığın yol açtığı açığı telafi 

etmek için ülkeye daha fazla doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları çekmeyi amaçlamıştır. Bu 

amaç doğrultusunda yapılan teşvikler, aşırı 

kapasite fazlası oluşmasına neden olarak büyüme 

hızını düşürmüştür. Bu sorun, 1996 yılında hem iç 

talepte hem de dış talepte meydana gelen 

eksiklikler ile daha da artmıştır. 

     Kapasite fazlasının tek sebebi bu teşvikler 

olmamakla birlikte, ülke içi tasarruf oranı son 5 

yılda %500 oranında artarak fiyatları aşağıya doğru 

baskılamış, deflasyon problemini gündeme 

getirmiştir. Bütün bunlar sonucunda önce 

yatırımlar azalmış, daha sonra da büyüme 

yavaşlamıştır. 

2003-GÜNÜMÜZ BÜYÜME STRATEJİSİ 

DÖNEMİ  

Bu dönemin temel özelliği, hükümetin Durgunluk 

Dönemi’nde aşırı ısınan ekonomiyi soğutmaya 

çalışmasıdır. Çin’de bankacılık sektörünün tamamı 

devlete aittir. Vatandaşların tasarrufları ise bu 

sektörün kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu 

dönemde devlet denetiminde olan bankaların 

kredileri verimsiz dağıtmaları sebebiyle 

yatırımlardaki artış endişe yaratmaktadır. 

Bankaların verdiği kredilerin tamamı Kamu 

İktisadi Teşebbüslerine aittir. Aldıkları krediler 

sayesinde şirketler kâr edemedikleri durumlarda 

bile büyümeye ve işlemlerini bu kredilerle finanse 

etmeye devam etmişlerdir. 

     2004 yılında Çin Halk Cumhuriyeti 

Başbakanı Jiabao, ekonomiyi soğutmak için 

güçlü tedbirler alınması gerektiğini vurgulamıştır. 

Bunun sonucunda banka kredilerine 

sınırlandırmalar ve yatırım projelerine de daha sıkı 

denetimler getirilmiştir. Dolayısıyla, firmalar 

üretim yapabilmek için daha az borç ve daha fazla 

öz sermaye kullanmak zorunda kalmışlardır. 

     Aşırı ısınan Çin ekonomisi, uygulanan bu 

önlemler sonucunda soğutularak birinci dönem 

olan Sosyalist Piyasa Ekonomisine Geçiş 

Dönemi’ndeki büyüme rakamlarını yakalamıştır. 

Çin ekonomisi; 2004 yılında %9.6 ve 2005 yılında 

%9.2 oranında büyümüştür. 

5-ÇİN EKONOMİSİNDE 

BÜYÜMENİN ETKİLERİ 

 



 

 

DIŞ TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  

Çin’in bugünkü yeri dış ticaret temellidir. Çin, 

1978 yılında uygulamaya başladığı piyasa 

reformuyla birlikte uzun zamandan beri uyguladığı 

kendine yeterlilik ve dışa kapalı ekonomi 

modelinden vazgeçmiştir. Böylece, daha önce 

görülmemiş nitelikteki dış ticaret oranlarına 

kavuşmuş ve kalkınmasını bu şekilde 

gerçekleştirmiştir. 

ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  

Birinci dönemde(1978–1996) enflasyon 

oranlarında yükselme görülmektedir. Reformların 

başından, 1978 yılından, itibaren fiyatlar devlet 

kontrolünde olduğu için Çin’de bir enflasyondan 

söz edilemez. Devlet kontrollerinin kaldırılması ile 

enflasyon ekonomide ciddi bir probleme yol açmış, 

ekonomideki ısınma ile çift hanelere kadar 

yükselmiştir. Zaman içerisinde toparlanan 

enflasyon, aşırı büyüme ve yatırımlar sebebiyle 

1994 yılında %20’ye kadar yükselmiştir. 

     İkinci dönemde(1997-2002) daha önce 

görülmemiş ölçüde düşük enflasyon oranları 

görülmektedir. Bu dönemde fiyatlardaki düşüş, 

ekonomiyi durgunluğa sokmuş, 1998 yılında 

deflasyon ortaya çıkmış ve 2002 yılına kadar 

sürmüştür. 

     Üçüncü dönemde(2003-2005) ise enflasyonun 

ılımlı bir seyir izlediğinden söz edilebilir. Bu 

dönemde, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne katılımı 

ile ekonomi tekrar canlanmış, fiyatlar yükselmiştir. 

Buradan hareketle, Çin ekonomisindeki 

enflasyonun yatırımlardaki dalgalanmalara bağlı 

olarak değiştiğinden söz edebiliriz. Bu 

dalgalanmalar, devletin sanayi sektörüne yaptığı 

müdahalelerin bir sonucudur. 

İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  

1990’lı yıllarda piyasa ekonomisine geçilmesi ve 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yükünün daha fazla 

kaldırılamayacağının anlaşılması üzerine istihdam 

politikasında önemli değişikliklere gidilmiştir. 

Reform döneminin başlarında genç nüfusun 

köyden kente yönelimi ile birlikte ciddi bir işsizlik 

sorunu ortaya çıkmıştır. 1980’lerde ise hızlı bir 

büyümenin sonucu olarak tam istihdam sağlanmış 

ve 1996’ya bu durum korunmuştur. 1997–2002 

döneminde ekonomideki düşüş eğilimi ile birlikte, 

pek çok sanayi merkezinde işsizlik önemli ölçüde 

artmıştır. İşten çıkarılanların sayısı da 45 milyonu 

bulmuştur. 

6-YABANCI YATIRIMLARIN VE 

DIŞA AÇILMANIN ÇİN 

EKONOMİSİNİN 

BÜYÜMESİNDEKİ ROLÜ  

 

Çin’in yabancı sermaye için çekici bir ülke 

olmasına bağlı olarak, doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarındaki olağanüstü artışın Çin’in 

ekonomik büyümesinde büyük etkisi olmuştur. 

Çin’in doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

açısından çekici olmasının nedenlerinden bazıları; 

hızla büyüyen pazar, düşük enerji maliyetlerinden 

kaynaklanan yüksek kâr payları, kredi 

kullanabilme kolaylığı olarak sayılabilir. 

     Çin’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları, 

1990’lı yıllarda büyük artış göstererek büyüme 

oranlarının yükselmesinde büyük ölçüde etkili 

olmuştur. Doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının önemli bir katkısı da Çin ile gelişmiş 

ülkeler arasındaki teknoloji açığını kapatmak 

olmuştur. 1991 yılında doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının Çin’in toplam üretimi içindeki payı 

%5,29 iken, bu oran 2000’de %22,51’e çıkmıştır. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ekonomide 



 

 

katma değer artışına önemli katkı sağlamışlardır. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları sayesinde 

Çin’in yeni ihracat pazarları elde etme olanağı 

olmuştur. 

     Bu katkıların yanında doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının Çin ekonomisine olumsuz 

etkileri de olmuştur. Verimsiz çalışan kamu 

teşebbüsleri piyasa mekanizmasının dışına itilmiş 

ve işsizlik önemli bir sorun haline gelmiştir. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, fiyatlar 

üzerinde baskıya neden olarak birçok Çinli 

firmanın iflasına neden olmuştur. Son olarak, 

ücretlerde kısmi bir artışa neden olan doğrudan 

yabancı sermaye yatırımları, nitelikli iş gücüne 

olan talebin artmasına yol açarak niteliksiz iş 

gücünü piyasadan kovmuş ve işsizliğin artmasına 

neden olmuştur. 

7-BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ 

 

2013 yılında Çin Halk Cumhuriyeti lideri Xi 

Jinping, “Bir Kuşak Bir Yol” adıyla tarihi İpek 

Yolu’nun tekrar canlandırılmasını amaçlayan bir 

atılımı başlattığını duyurdu. Jinping, bu projeyle 

İpek Yolu güzergâhındaki bütün ülkeleri projeye 

katılmaya davet ediyordu. Bu proje kapsamında 

Çin’in ticaret açısından karadan ve denizden 

Batı’ya açılması hedeflenmekteydi. Proje; Asya, 

Afrika ve Avrupa kıtalarını kapsayan dev bir 

ticaret yolundan ibaretti. 

     Çin, proje için 2014 yılında İpek Yolu 

Ekonomik Kuşağı Fonu’nu kurdu ve bu fona 40 

milyar dolar kaynak ayırdı. Aynı yıl içerisinde yine 

projeye destek oluşturabilmek amacıyla yaklaşık 

100 milyar dolar yatırım ile Asya Altyapı Yatırım 

Bankası’nı kurdu. Bu bankanın kurucu üyeleri 

arasında Türkiye Cumhuriyeti de bulunmaktadır. 

Çin ayrıca Afrika ülkelerine de krediler vermekte 

ve iç kesimlerin liman bağlantılarının demiryolları 

ile yapılması için bazı teşvikleri devreye 

sokmaktadır. 

     Londra ile Pekin’i birbirine bağlaması 

hedeflenen kesintisiz demiryolu projesinin 

güzergâhı Türkiye’yi de kapsamaktadır. Proje 

kapsamında bulunan rota yaklaşık değeri 30 milyar 

doları bulan Edirne-Kars yüksek hızlı tren 

projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Bakü-

Tiflis-Kars demiryolu projelerini kapsamaktadır. 

Dolayısıyla Türkiye proje için vazgeçilmez bir 

konumda bulunuyor. Türkiye'nin coğrafi konumu 

nedeniyle İpek Yolu'nun önemli ülkelerinden biri 

olduğuna dikkat çeken Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

konuşmasına şöyle devam etti: 

 

"Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmaray, 

26 Ağustos 2016'da hizmete giren Yavuz Sultan 

Selim Köprüsü, 20 Aralık 2016'da açılan Avrasya 

Tüneli ile İstanbul'da inşası süren yeni havalimanı 

ve inşasına başlanan Çanakkale Köprüsü, projenin 

ulaşım altyapısı bakımından çok önemli diğer 

adımlarıdır. Türkiye'yi bir uçtan diğer uca kat eden 

Edirne-Kars Hızlı Tren Demiryolu Projesi, yine 

ülkemiz tarafından ortaya konulan önemli projedir. 

Bu tarihi projeyi, Çinlilerle birlikte 

gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyorum. 

Özellikle dünyada gelişmekte olan teröre karşı bu 

girişim, terörü adeta yerle yeksan edecek bir 

girişim olacaktır. Herkes için fayda sağlayacak bu 

iş birliği modelinin başarılı olacağını 



 

 

düşünüyorum. Türkiye olarak bunun için her türü 

desteği vermeye hazırız." 

     Avrupalı yetkililere göre, Çin’in hedeflediği 

bazı altyapı yatırımları ilgi çekici gibi gözükse de, 

İpek Yolu projesinin geneli Pekin’in dünya 

ekonomisindeki etkisini artırma hedefiyle ilgili. 

İpek Yolu projesi, önceki Amerikan Başkanı 

Barack Obama’nın hayata geçirdiği ve serbest 

ticareti öngören Trans-Pasifik Ortaklığı’na karşı 

bir hamle olarak görülüyor.  

 

Çin, 2019 yılı boyunca Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki payını için İtalyan şirket Astaldi ile görüşmeler 

gerçekleştirmekteydi. 23 Aralık 2019 tarihinde Astaldi, köprüdeki payını Çinli şirketlere devrederek projeden 

çıkma kararı aldı. Zaten bir süre önce yaşadığı ekonomik problemlerden ötürü Astaldi İtalya’da konkordato 

ilan etmişti. 6 Çinli şirket, oluşturdukları konsorsiyum ile projenin %51’ini 688.5 milyon dolara satın aldı. 

     Peki bu proje Çinliler için neden bu kadar önemli? Çin bu projeyle birlikte, dünya ticareti üzerinde şu anda 

olduğundan daha büyük bir hakimiyet kuracak, büyük bir tedarik zincirine sahip olacaktır. Aynı zamanda 

yüksek finansman ihtiyacı sebebiyle Yuan’ın konvertibilitesi artacak ve ülkedeki sermaye piyasaları 

derinleşecektir. 
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