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I.

Çin’de Gelişmeler

Geçtiğimiz

ayında,

Aralık

sanayi

işletmeleri katma değeri bir önceki yılın

 Ekonomi

aynı dönemine göre %5.9 oranında arttı,
Çin

Ekonomisi

2015

büyüme

aylık bazda %0.3 oranında düştü.

rakamları
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, sanayi
Yapılan ön tahminlere göre, Çin’in 2015

işletmeleri katma değeri aylık bazda

yılı gayri safi yurtiçi hasılası (GYSH)

%0.41

67,670.8 milyar yuan (10,295 milyar

sanayi işletmeleri katma değeri ise, yıllık

dolar) oldu, %6.9 oranında büyüdü.

bazda %6.1lik artış gösterdi.

Ülke ekonomisi geçtiğimiz yıl ilk ve ikinci

oranında

arttı.

2015

yılında

Aynı dönemde, 41 sanayi dalının 38’inde

çeyrekte %7, üçüncü çeyrekte %6.9 ve

büyüme kaydedildi. Bunlar arasında;

son çeyrekte %6.8 oranında büyüme

işlenmiş gıda ürünleri sanayi yüzde

kaydetti. Birincil sanayilerde yaratılan

%4.2, tekstil sanayi %7.6, ham kimyasal

katmadeğer %3.9 oranında arttı, 6,086.3

maddeler ve kimya sanayi %9.1, metalik

milyar yuan (925.9 milyar dolar) oldu.

olmayan mineraller sanayi %6.6, demir

İkincil sanayilerde katma değer %6

içeren

oranında arttı, 27,427.8 milyar yuan

metallerin

imalat

ve

işleme

sanayi %5.2, demir içermeyen metallerin

(4,172.7 milyar dolar) oldu. Üçüncül

imalat ve işleme sanayi %11.7, genel

sanayilerde ise katma değer %8.3 arttı,
34,156.7 milyar yuan (5,196.4 milyar
dolar) olarak kaydedildi.(1)

makina

imalatı

makina

ve

%1.2,

ekipman

özel

amaçlı

imalatı

%3.2,

otomotiv imalat sanayi %12, demiryolu,
lokomotif, gemi, bot, uçak ve uzay

Sanayi İşletmeleri Katma Değeri

araçları vb. gibi diğer ulaşım araçları
imalatı

%3.8,

elektrikli

makine

ve

ekipmanları imalatı %7.7, bilgisayar,
telekomünikasyon ve diğer elektronik
cihazların üretimi %7.6 oranlarında arttı.
Elektrik ve ısı üretiminde katma değer,
%1.7 oranlarında düştü.(2)

2

Çin’in imalat PMI’ı Aralık ayında 49.7

Çin’in hizmet PMI’ı Aralık ayında 54.4

oldu

puan oldu

Aralık 2015’te Çin’in imalat PMI’ı bir

Geçtiğimiz Aralık ayında Çin’in hizmet

önceki aya göre 0.1 arttı, 49.7 puana

PMI’ı aylık bazda 0.8 oranında artarak

çıktı.

54.4

seviyesine

yükseldi

ve

Çin’in

ekonomik büyümesine katkı vermeye

Büyük ölçekli firmaların imalat PMI’ı

devam etti.

aylık bazda 0.3 puan geriledi 50.9 oldu.
Orta ölçekli firmaların imalat PMI’ı 1.3

Yine aynı dönemde hizmet sektörü satın

puan arttı, 49.6 oldu ancak yine eşiğin

alma yöneticisi endeksi 53.7 seviyesine

altında seyretti. Küçük ölçekli firmaların

çıktı. Hizmet PMI’ı; parakende ticaret,

imalat PMI’ı ise 0.1 puan artışla 44.9

telekomünikasyon, radyo, televizyon ve

seviyesinde gerçekleti.

uydu iletişim hizmetleri, internet, yazılım
ve bilgi teknolojisi hizmetleri, yükleme,

Üretim endeksi, yeni sipariş endeksi ve

boşaltma, depolama, posta ve

tedarikçi teslimat süresi endeksi eşiğin

finans

sektörlerinde eşiğin üzerinde seyretti,

üstünde seyretti. İstihdam endeksi ve

işletmelerin iş hacmi büyüdü. Ulaşım,

hammadde stok endeksi eşiğin altında

konaklama, restorant hizmetlerinde ise

kaldı.

hizmet

sektörü PMI’ı eşiğin

altında

Üretim endeksi bir öceki aya kıyasla 0.3

kalırken; inşaat sektöründe aylık bazda

puan arttı, 52.2 seviyesinde kaydedildi.

0.2 yükseldi 58.3 puana çıktı. (4)

Yeni siparişlerin endeksi, aylık bazda 0.4

Sektörel Bilgiler:

arttı, 50.2 seviyesine yükselerek eşiğin

 Çin hükümeti ülkenin iç

üzerine çıktı. Bu durum üretimde pazar

turizmini

canlandırmak amacıyla, KDV iadesi

talebinin arttığını gösteriyor. (3)

uygulamasına 6 ayrı bölgeyi daha

3

dahil etti. 2016 yılının Ocak ayından

billion yuan/349.15 milyon dolar)

itibaren

BYD’nin

Tianjin

Şehri,

Liaoning,

hisseleri

%7.26

artışla

Anhui, Fujian, Sichuan Eyaletleri ve

Shenzhen’da ve %1.62 artşla Hong

Xiamen Şehri’ne seyahat edecek

Kong’da kapandı.

olan yabancı turistler KDV iadesi
uygulamasından yararlanabilecekler.
(5)

Çinli Geely ise, 2015 yılı karının %50
ila %60 oranında arasında arttığını
söyledi.

 Çin’in

önce

aluminyum

gelen

altı

“Aluminum

üreticisi

Corporation

of

büyük

China

(Chinalco)”,

Chongqing
2016

Chang’an

yılında

Otomotiv,

firmanın

satış

Corp”,

karında %6.2 ile önemli bir artış

Aluminum”,

beklediklerini duyurdu. Firma, yıl

“Electricity Corp”, “Jiuquan Iron” ve

sonu itibariyle 2.95 milyon araç

“Steel Group” ticari depolama ortak

satışı

teşebbüsü kurma kararı aldı. Detaylar

2016 yılı satış hacmininin 600 bin’e

hakkında

ulaşmasını bekliyor.

“China

Power

“Shandong

Investment

Weiqiao

henüz

yapılmazken,

bir

ortak

açıklama

teşebbüs

ile

yapmayı

planlıyor.

Geely,

Great Wall Motor Co., SUV üreticisi

sektörde yaşanan aşırı kapasite ve

2016

giderek

hacminin %11.4 oranında artacağını

azalan

başedilmesi

talep

sorunuyla

planlandığı

duyuruldu.

yılı

sonunda

satış

tahmin ediyor. (7)

Ticari depodaki rezerv miktarının 1
milyon ila 2 milyon ton olacağı tahmin
ediliyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana

 Çin Devlet Posta İdaresi tarafından
verilen bilgiler doğrultusunda; Çin’in

“London Metal Exchange” aluminyum

ekspres

fiyatlarında

ekonomisindeki

%20’den

fazla

düşüş

yaşandı. Aynı şekilde Çin’in ton başı
na aluminyum fiyatı (10.500 yuan/
1.594,95 dolar) % 20'den fazla düştü.

hizmetleri,

ülke

yavaşlamaya

rağmen 2015 yılında %48 oranında
büyüdü. Yıl içinde toplam 20.65
milyar ekspres posta hizmeti verildi.
Geçtiğimiz yıl, kargo hizmetlerinden

(6)

 BYD, Çinli elektrikli araç üreticisi,
hissedarlarına dağıttığı net karını
2015

posta

yılında

oranında

%518

arrtığını

ve

duyurdu.

%557
(2.3

elde edilen gelir yıllık bazda %35
oranında arttı, 276 milyar yuan
(42.44 milyar dolar) oldu. (8)

 Enflasyon ve Para Politikası

Çin Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)

Çin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)

2015 yılının Aralık ayında ÜFE; aylık
bazda %0.6, yıllık bazda %5.9 oranında
azaldı.
Geçtiğimiz Aralık ayında ayında, TÜFE
bir önceki yıla kıyasla %1.6 oranında

Mamul ürünlerinin alış fiyatı endeksinde

arttı. Şehirlerde fiyatlar %1.7, kırsal

aylık bazda %0.7, yıllık bazda ise %6.8

kesimlerde %1.5 oranlarında yükseldi.

oranlarında düşüş yaşandı.

TÜFE, gıda ürünlerinde %2.7, gıda dışı
ürünlerde
%1.5,

%1.1,
hizmet

tüketim

2015 yılında ÜFE %5.2 oranında düşüş

mallarında,

sektöründe

gördü. Aynı dönemde, mamul ürünlerinin

%2.1

alış fiyatı endeksi bir önceki yıla göre

oranlarında artış gördü.

%6.1 oranında azaldı.

2015 yılı sonunda TÜFE %1.4 oranında

Üretici fiyatları yıllık bazda; madencilik

arttı.

sanayinde

%19.7,

Geçtiğimiz Aralık ayında tüketici fiyatları

sanayinde

%10.3, imalat ve işleme

aylık bazda %0.5, gıda fiyatları %1.5

sanayinde

oranlarında artarken, gıda dışı ürünlerin

%0.4

fiyatları aynı seviyede kaldı.(9)

Tüketici

%5.4,

ham

tüketici

madde
mallarında

düşüş

oranlarında
mallarındaki

gösterdi.

üretici

arasında,

gıda

maddelerinde

emtiada

%0.9,

dayanıklı

mallarında

%1.1

oranlarında

fiyatları
%0.1,
tüketim
düşüş

kaydedildi. Giyim sanayi üretici fiyatları
%0.7 oranında arttı. (10)
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Çin’in Döviz Rezervi Aralık ayında
rekor düzeyde düşüş yaşadı

 Dış Ticaret
Çin Dış Ticaret Hacmi

Çin’in döviz rezervleri 2015 yılında 107.9
milyar dolar azalarak rekor düzeyde
düşüş kaydetti, 3.33 trilyon dolar oldu.
“Shenyin

and

Ekonomisti

Wanguo

Liu

Securities”

Huiyong,

döviz

rezervlerinde yaşanan keskin düşüşün,
sermaye

çıkışı

üzerindeki

baskının

artığını gösterdiğini söyledi. Liu, Çin
Merkez

Bankası’nın

düzeltecek
savundu.

güce

bu

sahip

durumu
olduğunu

(11)

Çin

İdaresi

Gümrük

verileri

doğrultusunda, 2015 yılı Çin dış ticaret
hacmi yıllık bazda %7 düştü, 24.58
trilyon yuan oldu.
Aynı dönemde ihracat, %1.8 oranında
azaldı,

14.14

trilyon

yuan

oldu.

İthalat; %13.2 oranında düştü, 10.45
trilyon yuan olarak gerçekleşti.
Dolar bazında rakamlara bakıldığında,
2015

ülkenin

yılında

dış

ticaret

hacmi %8 oranında düştü, 3.96 trilyon

Çin’in mali gelirleri

dolar oldu. İhracat %2.8 geriledi 2.28

Geçtiğimiz yıl sonunda, ülkenin mali

trilyon dolar oldu. İthalat %14.1 oranında

gelirleri yıllık bazda %8.4 arttı, 15.2217

düştü,

trilyon yuan (2,315.7 milyar dolar) oldu.

kaydedildi. Ülkenin ithalat ve ihracatında

Merkezi
bazda

hükümetin

yıllık

gelirleri

%7.4 oranında arttı, 6,923.4

milyar yuan’e (1,053.3 milyar dolar)

trilyon

dolar

olarak

yaşanan düşüşe rağmen, ihracat hacmi
gelişmiş ekonomilere ve

gelişmekte

olan pazarlara göre daha çok daha iyi bir
performans sergiledi. Çin, geçtiğimiz yıl

ulaştı.

daha
Yerel

1.68

hükümetlerin

mali

gelirleri

ise, %9.4 oranında arttı, 8,298.3 milyar

çok

dış

ticaret

sistemini

iyileştirerek kaliteli ve etkin bir dış ticaret
ortamı yaratmaya odaklanmıştı.

yuan (1,262.45 milyar dolar) oldu.
2015 yılında Çin’in Hindistan, Tayland,
Aynı

dönemde,

ülkenin

vergi

Vietnam’a

yaptığı

ihracat

gelirleri %4.8 oranında artış gördü,

sırasıyla %7.4, %11.7, %3.8 oranlarında

12,489.2 milyar yuan (1,900 milyar dolar)

arttı.

olarak kaydedildi.

Vergi dışı gelirler

ise %28.9 arttı, 2732.5 milyar yuan

Aynı

dönemde

Çin’in

Amerika

ve

(415.7 milyar dolar) oldu.(12)

ASEAN ile ihracat hacmi sırasıyla %3.4

ve %2.1 oranlarında artış kaydetti. AB,

Bir Yol (BKBY) güzergahı üzerindeki

Japonya ve Hong Kong gibi geleneksel

ülkelerden,

pazarlara

Makao’dan

yapılan

ihracat

Hong

Kong’tan

yapılan

ve

yatırımlar

sırasıyla %4, %9.2 ve %8.7 oranlarında

sırasıyla %22.1, %4.6, %25.3, %8.8

geriledi. Çin’in Rusya, Brezilya gibi

ve %53.45 oranlarında artış kaydetti.

gelişmekte

ihracat

Yine aynı dönemde, ülkenin doğu

%21.4

kesimlerine

hacminde

olan
de

ülkelerle
%35.2

ve

oranlarında düşüş görüldü. (13)

yabancı

yapılan
direk

reel

sektör

yatırımları

%8.9

oranında arttı, 655.16 milyar dolara
 Yatırımlar

ulaştı. Yangzte Nehri ekonomi kemeri

Çin’e yapılan Yabancı Direk Yatırımlar
(FDI)

bölgesinde toplam 11,974 yabancı

2015 yılında, Çin’de kurulan yabancı

Orta Çin’e yapılan yatırımlar %3.3

işletmelerin sayında bir önceki yılın aynı

oranında düştü, 64.49 milyar dolar

dönemine göre %11.8 oranında artış

oldu. Batı Çin’e giren yabancı direk

görüldü, toplam 26,575 adet yabancı

yatırımlarında

sermayeli

Reel

azalma oldu, toplam yabancı sermaye

sektörde, ülkeye giren yabancı direk

61.7 milyar dolar olarak kaydedildi. (14)

işletme

kuruldu.

işletmeli sermaye kuruldu.

yatırımların toplam sermaye değeri %6.4
oranında

arttı,

781.35

milyar

da

%6.8

oranında

Çin’in Yurtdışı Yatırımları (ODI)

yuan

(126.27 milyar dolar) oldu.

2015 yılında, Çinli yatırımcılar toplam

Geçtiğimiz Aralık ayında, yıllık bazda

155 ülke ve bölgede toplam 6,532 şirket

%17.9 oranında artışla toplam 2,927

ve projeye yatırım yaptı. Çinli firmaların

yabancı sermayeli işletme kuruldu.

deniz aşırı direk yabancı yatırımlarının

Yine aynı dönemde, reel sektörde

toplam değeri bir önceki yılın aynı

ülkeye giren yabancı direk yatırımlar

dönemine göre, %14.7 oranında arttı,

%5.8 oranında geriledi, toplam 77.02

735.08 milyar yuan (118.02 milyar dolar)

milyar yuan (12.23 milyar dolar) oldu.

oldu.

2015

yılının

Ocak-Aralık

ayları

Yalnızca Aralık ayında, Çinli firmaların

arasında 10 ülke ve bölgeden ülkeye

yurtdışında yapmış oldukları reel sektör

yapılan direk yatırımlar %6.2 arttı,

yatırımları yıllık bazda %6.1 oranında

733.9 milyar yuan (118.63 milyar dolar)

arttı, 86.5 milyar yuan (13.89 milyar

oldu. Ülkeye, ASEAN, AB, Bir Kuşak

dolar)

7

olarak

kaydedildi.

Aralık

ayı

sonunda

ülkenin

reel

sektörde

gerçekleştirdiği ODI 4.5 trilyon yuan
(863.04 milyar dolar) olarak kaydedildi.

dolarlık

mal

ticareti

gerçekleştirdi.

Trenler 1300’den fazla konteyner taşıdı.
Heilongjiang

Eyaleti

Geçtiğimiz yıl Çinli firmalar toplam 54

Akademisi

Ekonomik

ülke ve bölgede 100 milyon doların

Enstitüsü Başkan Yardımcısı Cheng Yao,

üzerinde direk yatırım yaparken, 13

hattın açılmasıyla; Almanya’dan bira,

ülkede (Hong Kong, Cayman Adaları,

İspanya’dan sosis, İtalya’dan piza ve

Amerika,

Adaları,

diğer sanayi ürünleri, günlük kullanıma

Avustralya,

yönelik ürünler vb. pekçok ürünün kısa

İngiltere

Singapur,

Virjin

Hollanda,

Kazakistan,

Lüksemburg,

Laos,

İndonezya, Kanada ve Brezilya) 1 milyar
dolar üzerinde yatırım yaptı.
BKBK

yol

ülkeye

güzergahı

Bilimler

Araştırmalar

Çinli’nin

kullanımına

sunulduğunu söyledi.
Harbin-Avrupa Hattı’nın ilk seferi 13

üzerindeki

yapılan

sürede

Sosyal

Çinli

49

direk

Haziran

2015

Harbin’den

yola

tarihinde
çıkan

başlatıldı.

tren

Rusya,

yatırımları %18.2 oranında arttı, 14.82

Polonya

milyar

Almanya’nın Hamburg kentine 15 günde

dolar

oldu.

ODI’ndaki

payı

Yatırımlar

daha

Ülkenin

toplam

%12.6’ya

ulaştı.

çok

Singapur,

Kazakistan, Laos, Endonezya, Rusya ve
Tayland’da gerçekleşti. (15)

Komisyonu’ndan
doğrultsunda,
arasında

ve

Reform

edinilen

bilgi

Harbin

hizmet

veren

ve
yük

varıyor. (16)
“China

Unicom”

ve

İspanyol

Telefonica, S.A ortak teşebbüs kurdu

firması Telefonica, S.A Çin’de büyük veri

Harbin-Avrupa
yük
treni
ile
gerçekleştirilen dış ticaret hacmi 87
milyon dolar oldu
Kalkınma

geçerek

China Unicom ile İspanyol telekom

 Avrupa ülkeleri ile ilişkiler

Şehri

ülkelerden

Çin’in en büyük ikinci telekom firması

II．Çin’in Dış Ekonomik İlişkileri

Harbin

gibi

hizmeti vermek üzere ortak teşebbüs
kurdu. %55 hissesi Çin tarafına ait olan
ortak teşebbüs firmasının adı “Smart
Steps Digital Technology Co Ltd,” olarak
belirlendi. (17)

Avrupa

İngiltere, 11 Ocak’ta Çinliler’e 2 yıl

treni

süreliğine ziyaretçi vizesi uygulaması

açılışından bu yana toplam 87 milyon

başlatıyor

Çin

İngiltere

Büyükelçiliği’nin

verdiği

Çin ekonomisinde yaşanan duraklama

habere göre, İngitere 11 Ocak tarihinde

nedeniyle GM 25 yıl aradan sonra

ülkeye gelen Çinli ziyaretçilere 2 yıllığına

geçtiğimiz

ziyaretçi vizesi uygulamasını resmen

yaşamıştı. (19)

başlatacak.

Brokenshire

yeni

vize

uygulamasının ülkelerini ziyaret eden
Çinliler’e avantajlar sağlarken, İngitere
sınırlarında

da

güvenliği

satışlarında

düşüş

Çin Amerika’dan ithal edilen Mısır
Kurutulmuş
Damıtma Çözünürlü Taneleri için antidumping
ve
telafi
edici
vergi
soruşturması başlattı

İngiltere’nin Göçten Sorumlu Bakanı
James

yıl

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan 12 Ocak 2016

sağlamaya

tarihinde yapılan açıklamada, Amerika’dan

yardımcı olacağını söyledi.

ithal

edilen

Mısır

Kurutulmuş

Uygulama ile Çinliler 90 gün süresi olan

Damıtma Çözünürlü Taneleri

Schengen

dumping ve telafi edici vergi soruşturması

vizesinden

daha

fazla

duyuruldu.

için

anti-

avantaja sahip olacak. Örneğin: ticari

başlatıldığı

Uygulamanın

ziyaretler, turistik ziyaret, yerinde analiz

İngilizce ürün adı “Distiller’s Dried Grains

ziyaretleri, çoklu giriş hakkı vb. gibi. (18)

with or without Solubles” olarak verildi.
Ürünlerin Çin Halk Cumhuriyeti İthalat

 Amerika ile İlişkiler
General Motor’un
satışları %5.2 arttı

İhracat Malları Gümrük Tarifesi HS kodu:

2015

yılı

Çin

2303300. (20)
Whirlpool Amerika, Çin’den ithal edilen
büyük model çamaşır makinelerine
anti-dumping soruşturması başlattı

6 Ocak’ta Çin medyasında yayımlanan
haber doğrultusunda, General Motors
Co.’nun Çin’deki araç satışları (GM)

Amerika Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan

2015 yılında %5.2 oranında arttı, toplam

açıklamada, Çin’den ithal edilen büyük

3.61 milyon adet araç satışı yapıldı.

çamaşır makinelerine (24.5-32 inç) anti-

Haberde GM ve GM’in Çin’deki ortak

dumping

teşebbüs firmasının geçtiğimiz yıl Aralık
ayında

445,227

adet

araç

soruşturması

uygulaması

başlatıldığı duyuruldu.

satışı
Soruşturma

gerçekleştirdiği duyuruldu.

Whirlpool

Corporation’dan

yapılan başvuru ile başlatıldı. (21)
Firma 2016 yılında Çin’de, Cadillac CT6,
Malibu XL and Cruze XL dahil olmak

Çin ve ABD'den işbirliği vurgusu

üzere 13 yeni ya da yenilenmiş modeli

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ABD

satışa sunmayı planlıyor.

Dışişleri

9

Bakanı

John

Kerry

bugün

Beijing'de

Büyük

Halk

Sarayı'nda

buluştu.
Xi

başarıyla tamamlanması ve İran nükleer

Jinping

görüşmede

yaptığı

konuşmada, Çin ve ABD'nin ekonomi,
ordu, kütlür ve siber güvenlik gibi
alanlardaki
verimli

işbirliğinin

geçtiğine

genel

işaret

olarak

ederek,

iki

ülkenin iklim değişikliği ve İran nükleer
sorunu

Paris İklim Değişikliği Konferansı'nın

gibi

bölgesel

veya

küresel

sorunlarda koordinasyon ve işbirliğinin

sorununda

önemli bir teminat olduğunu kaydetti.
Kerry, Başkan Obama'nın önümüzdeki
günlerde Xi Jinping'le koordinasyonu
güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.
Kerry aynı gün Çin Devlet Müşaviri Yang
Jiechi ile de bir araya geldi. (22)
 Diğer ülkeler ile İlişkiler

İki ülke arasındaki ilişkilerin sağlıklı
ilerlemesinin

çıkarlarına

uyduğu

iki

ülkenin

gibi,

dünya

halklarının da ortak arzusu olduğuna
dikkati çeken Xi Jinping, önümüzdeki
günlerde

ABD

Başkanı

anlaşmaya

varılması sürecinde Çin-ABD işbirliğinin

istikrarlı şekilde ilerlediğini dile getirdi.

şekilde

kapsamlı

Barack

Çin'in Afganistan'a desteği sürecek
Çin

Cumhurbaşkan

Yardımcısı

Li

Yuanchao bugün Beijing'de Afganistan
Dışişleri Bakanı Salahuddin Rabbani'yle
bir araya geldi.

Obama'yla etkili temasları sürdürmeye

Li Yuanchao, iki ülkenin, diplomatik ilişki

hazır olduğunu söyledi.

kurulmasından bu yana karşılıklı anlayış,

İki ülkenin mevcut işbirliğini sürdürmesi
gerektiğine işaret eden Xi, böylece
küresel ve bölgesel sorunların çözüm
sürecini hızlandıracaklarını kaydetti.

güven ve destekte ısrarcı olduklarını
hatırlatarak, Afganistan'ın bağımsızlığını,
egemenliğini
korumak

ve

için

toprak

harcadığı

yapılanmasını

uzak, saygı, eşitlik ve çifte kazanç

uzlaşma

ilkeleri

desteklediklerini ifade etti.

çağrısında

bulunan

tesis
Xi

edilmesi

Jinping,

çabaları,

Afganistan'ın barışçı şekilde yeniden

İki ülke arasındaki işbirliğin çatışmadan

temelinde

bütünlüğünü

ikili

ilişkileri yeni bir düzeye taşıyacaklarını
kaydetti.

ve

bu

ülkede

sağlanmasını

ulusal

kararlılıkla

İki devlet başkanı arasında varılan fikir
birliğinin

eyleme

dönüşmesini

istediklerini dile getiren Li Yuanchao,

John Kerry ise Çin-ABD ilişkilerinin son

ekonomi, ticaret, kültür, güvenlik, ve

derece önemli olduğuna işaret ederek,

karşılıklı bağlantı gibi alanlardaki somut

işbirliğinde

sürekli

yeni

ilerleme

Türkiye’nin Çin’den yaptığı ithalat %0.1
oranında arttı, 20.68 milyar dolar oldu.

kaydedilmesini ümit ettiklerini kaydetti.
Salahuddin
yeniden
uzlaşma
katkılarını

Rabbani,

yapılanma

Afganistan'ın

süreciyle

sağlanmasında
takdirle

Türkiye’nin

ulusal

Çin’e

verdiği

ticaret

açığı, %2.9 arttı, 18.69 milyar dolar

Çin'in

olarak kaydedildi. (25)

değerlendirdiklerini

söyledi. Bir Kuşak-Bir Yol olarak bilinen
Burak Yılmaz da Çin yolcusu

İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21.
Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun inşasına ve

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Burak

bölgesel

Yılmaz, Çin ligi takımlarından Beijing

işbirliğine

katılmaya

hazır

olduklarını ifade eden Rabbani, ortak
gelişme

fırsatını

Guoan yolunda.

değerlendirmek
Beijing Guoan Kulübü, Galatasaraylı

istediklerini ifade etti. (23)

futbolcu için 8 milyon avro bonservis
Filipinler Asya Altyapı
Bankası (AIIB)’na katıldı

Kalkınma

önerdi.

Çin Maliye Bakanlığı tarafından verilen

Sarı-kırmızılı

haberde,

Büyükelçisi

alınan bilgiye göre, Beijing Guoan ekibi

Erlinda F. Basilio Filipin hükümeti adına

tarafından Burak Yılmaz için yapılan 8

AIIB resmi belgesine imza attı. Böylece

milyon avroluk teklif kabul edildi.

Filipinler

Çin

kulüp

yetkililerinden

AIIB’nin kurucu üye sayısı 57’ye çıktı.
AA'da

(24)

yer

alan

haberde,

Milli

oyuncunun da Çin ekibiyle büyük

 Türkiye ile İlişkiler

ölçüde anlaştığı haberi yer aldı.

Türkiye-Çin Ticaret Rakamları
Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle UEFA

Bu yılın Ocak ve Ekim ayları arasında iki

organizasyonlarından

ülke dış ticaret hacmi bir önceki yılın

cezasıyla

aynı dönemine göre, %1.2 oranında

karşı

men
karşıya

edilme
olan

Galatasaray Kulübü, bu transferle bir

azaldı, 22.67 milyar dolar oldu.

nebze olsun nefes almak istiyor.
Aynı dönemde, Türkiye’nin Çin’e yaptığı

Galatasaray'a,

ihracat %16.7 oranında düştü, 1.99

2012-2013

sezonu

başında Trabzonspor'dan transfer olan

milyon dolar oldu. Yine aynı dönemde,

Burak,

sarı-kırmızılı

ekipte

birçok

önemi başarıya katkı sağladı. Burak,

11

Galatasaray'da
Kupası

ikişer

ve

TFF

şampiyonluğu

lig,

Türkiye

Süper

Kupa

yaşarken,

UEFA

Türk Lirası, Amerikan Doları ve AVRO
karşısındaki Çin Yuan (RMB) kuru
(7.02.2016) (28)

Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final
oynama başarısı gösterdi. (26)
Ankara'da helal Çin yemeği!
Çin'in meşhur Müslüman lokantaları
Türkiye'ye girmeye hazırlanıyor.
Çin'in

Gansu

Lanzhou

eyaletinin

kentine

merkezi

özgü dana

etli

makarna ve diğer birbirinden lezzertli
helal

yemekleri

lokantası

Mart

pişiren

Müslüman

ayında

Ankara'da

Türk Lirası

2.24871

Amerikan Doları

6.57375

AVRO

7.33591

III ． Çin’in Birleşme ve Satın Alma
Faaliyetleri (M&A)
●

Çin'in

üreticilerinden

büyük

iş

makinaları

Zoomlion,

Amerikan

firması Terex'i satın almak için teklifte
bulundu. Zoomlion'dan dün yayımlanan
duyuruda, söz konusu şirketle satın
alma

açılacak.

en

görüşmelerinin

yürütüldüğü

kaydedildi. Terex'ten yapılan açıklamada
Benzer

lokantalar

Kırgızistan'ın

daha

başkenti

Bişkek

önce

ise, satın alma teklifinin şirketin tüm

ve

hisselerini

kapsadığı

Kazakistan'ın başkenti Almatı'da açıldı.

tamamının

nakit

ve

ödemenin

gerçekleşeceği

kaydedildi. Zoomlion'ın satın almayla iş
Çin'in kuzeybatısında yer alan Gansu
eyaletinde

faaliyet

gösteren

helal

lokantalar, İpek Yolu güzergâhında yer

çapını

küreselleştirmeyi

zincirinde

ve

tırmanmayı

endüstri

amaçladığı

belirtiliyor. (29)

alan ülkelerde şube açmaya yöneliyor.
● Dalian Wanda Group, Amerikalı
Ankara'nın ardından Beyaz Rusya'nın
başkenti Minsk'te Gansu Müslüman
lokantası açılacak. İran, Endonezya ve
Nepal'de de şube açılması planlanıyor.
(27)

Legendary

Entertainment

firmasının

çoğunluk hissesini satın alma kararı
aldı. Anlaşma değerinin 3 milyar dolar
ile 4 milyar dolar arasında olması
bekleniyor. (30)
●

China

National

(ChemChina),

Chemical

Alman

Corp

KraussMaffei

Group GmbH firmasını 925 milyon
AVRO’ya (1.01 milyar dolar) satın alma
kararı aldı. Bu satın alma işlemi Çin’in
Almanya’da

bugüne

kadar

yapmış

olduğu en büyük yatırım oldu. (31)
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