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Çin’de Gelişmeler

I.

Sanayi İşletmeleri Katma Değeri

 Ekonomi
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Geçtiğimiz

Mart

ayında,

sanayi

Yapılan ön tahminlere göre, yılın ilk

işletmeleri katma değeri bir önceki yılın

çeyreğinde ülkenin gayri safi yurtiçi

aynı dönemine göre %5.6 oranında arttı.

hasılası (GSYH) geçtiğimiz yılın aynı

Şubat ayı ile kıyaslandığında ise %0.25

dönemine

oranında artış gösterdi.

göre

%7 oranında

arttı,

14,066.7 milyar yuan (2294.73 milyar
Yılın ilk çeyreğinde ise sanayi işletmeleri

dolar) oldu.
Birincil

sanayide

yaratılan

katma değeri %6.4 oranında arttı.

katma

değer %3.2 oranında arttı, 770 milyar

Mart ayında, 41 sanayi dalının 35’inde

yuan (126.75 milyar dolar) oldu. İkincil

bir önceki yılın aynı dönemine göre

sanayi sektöründe katma değer, %6.4

büyüme kaydedildi. Gıda ürünleri sanayi

arttı, 6,029.2 milyar yuan (983.56 milyar

yüzde %3.8 , tekstil sanayi %5.6, ham

dolar)

kimyasal

olarak

sanayide

kaydedildi.

yaratılan

katma

Üçüncül

maddeler

ve

kimya

değer

sanayi %9.7, metalik olmayan mineraller

ise, %7.9 oranında artarak, 7,260.5

sanayi %3, demir içeren mineraller

milyar yuan’e (1184.42 milyar dolar)

sanayi %5.5, demir içermeyen metallerin

ulaştı. (1)

üretimi ve işleme sanayi %9.6, genel
makina

imalatı

%2.4,

omobil

sanayi %6.3, demiryolu, gemi inşaası,
havacılık

sanayi

ve

diğer

ulaşım

ekipmanları üretimi %15.5, elektrikli
makine üretimi yüzde 6.9, bilgisayar,

2

telekomünikasyon ve diğer elektronik

Çin Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)

cihazların üretimi %12.3 arttı. Elektrik ve
ısı üretimi %2.6 oranında düştü.
Bölgelerde

yaratılan

sanayi

katma

değerine bakıldığında, geçtiğimiz Mart
ayında,

bölgelerinde

doğu

yaratılan

katma değer %6.3 oranında arttı. Bu
oran,

orta

bölgelerinde

bölgelerde
%7.1

arttı.

%6.3,

batı

Kuzeybatı

bölgelerinde ise, %3.2 oranında düştü. (2)

2015 yılının Mart ayında ÜFE, bir önceki
yılın Şubat ayına kıyasla %4.6 oranında

 Enflasyon ve Para Politikası

düştü.
Çin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)
Ocak ve Mart ayları arasında ÜFE’de
ortalama

%4.6

oranında

düşüş

kaydedildi. Mamul ürünlerinin alış fiyatı
endeksi bir önceki yılın ilk çeyreğine
kıyasla %5.6 bazda düştü.
ÜFE; madencilik sanayinde %19.6, ham
madde sanayinde
2015 yılının Mart ayında, TÜFE bir

işleme

önceki yıla kıyasla % 1.4 oranında arttı.

mallarında

Şehirlerde

fiyatlar

%1.4,

ÜFE,

tüketim

oranlarında

düşüş

dayanıklı

sırasıyla

%0.4,

tüketim
%0.6

oranlarında düştü. Giyim sanayinde
ise %0.7 oranında arttı. (4)

TÜFE; tüketim mallarında %1.1, hizmet
sektöründe %2 oranında yükseldi.
Ocak ve Şubat ayları arasında TÜFE, bir
ortalama

emtiada,

mallarında

ürünlerde %0.9 oranında artış gördü.

kıyasla

%0.1

%3.5,

yılla aynı seviyeyi korudu. Öte yandan,

Gıda ürünlerinde TÜFE %2.3, gıda dışı

yıla

sanayinde

gösterdi. ÜFE, gıda sanayinde bir önceki

kırsal

kesimlerde %1.2 oranında yükseldi.

önceki

%8.4, imalat ve

%1.2

oranında arttı. (3)

3

Çin

Ulusal

Kalkınma

Komisyonu

ve

Reform

(NDRC)

fiyatlar

üzerindeki devlet kontrolünü azaltma
reformlarına devam edecek
Çin'in en

Çin’in mali gelirleri
Geçtiğimiz Mart ayında, ülkenin mali
gelirleri %5.8 oranında arttı, 1.07 trilyon
yuan (174 milyar dolar) oldu. Merkezi

üst ekonomik

hükümetin gelirleri %1.7 oranında düştü,
1.16 trilyon yuan (187.9 milyar dolar)

planlayıcısı konumundaki

oldu.
Çin’in en üst ekonomik planlayıcısı
konumundaki NDRC’nin fiyat düzenleme
departmanı
hükümetin

Direktörü
bazı

Xu

ilaçlar,

Kunlin,

demiryolları

ulaşım ücretleri, bazı posta hizmetleri ve
diğer

profesyonel

hizmetlerin

fiyatları üzerindeki devlet
azaltılmasına

yönelik

kontrolünün
çalışmalarını

sürdürdüğünü söyledi.

Yerel hükümetin mali gelirleri ise, %5.8
arttı, 1.07 trilyon yuan’e (174 milyar dolar)
ulaştı. Aynı dönemde, yerel hükümetin
mali gelirleri, %3.2 oranında arttı, 390
milyar yuan (63.62 milyar dolar) oldu.
Yerel hükümetin gelirleri ise, %7.4 arttı,
680 milyar yuan (110.93 milyar dolar)’a
çıktı.

Emlak

ve

işletme

vergisi

gelirleri %10.5 oranında düştü. (6)

Xu Kunlin, Enerji fiyatlarının piyasaya

 Dış Ticaret

endekslendirilmesi reformu konusunda
da

çalışmalara

sözlerine

devam

ekledi.

ettiklerini

NDRC,

enerji

fiyatlarında, merkezi kontrolün devam
edeceği, ancak belli bir seviyeden sonra
fiyatların

piyasa

tarafından

belirlenebileceği bir sistem arayışı içinde.
Elektrik

fiyatlarında

yapılacak

reformların ilk adımının Shengzhen ve İç

Çin Dış Ticaret Hacmi
Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, 2015
yılının ilk çeyreğinde, Çin’in dış ticaret
hacmi bir önceki yılın aynı dönemine
kıyasla %6 oranında düştü, 5.4 trilyon
yuan oldu. İhracat, %4.9 oranında arttı,
3.15 trilyon yuan oldu.

Moğolistan’ın batı kesimlerinde iletim ve

İthalat %17.3 oranında arttı, 2.39 trilyon

dağıtım fiyatları üzerinde deneysel bir

yuan olarak kaydedildi. Ülkenin ticaret

çalışma ile başlatılacak. Daha sorasında,

fazlası bir önceki yılın aynı dönemine

Anhui, Hubei, Ningxia ve Yunnan’ın da

kıyasla 6.1 kez artarak, 755.3 milyar

uygulamaya eklenmesi planlanıyor. (5)

dolara ulaştı.

Dolar bazında rakamlara bakıldığında;

Rehberde,

dış ticaret hacmi bir önceki yılın ilk

sürecine uygun olarak yavaş ancak

çeyreğine göre, %6.3 oranında düştü,

kaliteli bir gelişim sağlaması için gerekli

904.2 milyar dolar oldu. İhracat %4.7

çalışmaların yapılacağı belirtiliyor.

oranında artışla, 513.9 milyar dolara

e-ticaretin

“yeni

normal”

e-ticaret, tüketimi arttırılmasına destek

ulaşırken, ithalat %17.6 oranında azaldı,

vermeli, istihdama ve dengeli ekonomik

390.2 milyar dolar oldu. Ticaret fazlası

gelişime hizmet etmelidir. (8)

ise 6.1 kez artarak, 123.7 milyar dolara
ulaştı.

 Yatırımlar

Çin’in Amerika ile yaptığı ihracat %11.5

Çin’e yapılan Yabancı Direk Yatırımlar
(FDI)

oranında

arttı.

Çin’den

Avrupa’ya

yapılan ihracatta da %2.8 oranında artış

2015 yılının Ocak-Mart ayları arasında,

görüldü. Çin’in Japonya ve Hong Kong’a
gerçekleştirdiği

ihracatın

Çin’de

hacmi

kurulan

yabancı

işletmelerin

sayında bir önceki yılın aynı dönemine

sırasıyla %11.5 ve %10.1 oranlarında

göre %22.4 oranında artış görüldü,

düştü.

toplam 5,861 yabancı sermayeli işletme

Güney Afrika, Brezilya, Rusya, Hindistan

kuruldu.

Reel sektörde, ülkeye giren

ve Avustralya’dan yapılan ithalat hacmi

yabancı direk yatırımların değeri %11.3

sırasıyla %48.1, %37.3, %32.4, %29

oranında arttı,

ve %26.9 oranlarında azaldı. (7)

(34.88 milyar dolar) oldu. Geçtiğimiz

214.57 milyar yuan

Mart ayında, Çin’de kurulan yabancı
Çin Ticaret Bakanlığı (MOFCOM) yerel
hükümetlerinin

işletmelerin sayında bir önceki yılın aynı

e-ticareti

dönemine göre %0.4 oranında artış

desteklemelerini istiyor

görüldü, 2,030’a yükseldi.

MOFCOM 3 Nisan, 2015 tarihinde yerel
hükümetlerin tarım ve hizmet sektöründe

Mart ayında, reel sektörde ülkeye giren

e-ticareti desteklemelerini teşvik eden

yabancı direk yatırımlar %2.2 oranında

“e-ticaret

artış kaydetti, toplam 76.8 milyar yuan

Temel

Çalışma

Planı”nı

oldu.

yayımladı. Rehber aynı zamanda yerel
firmaların ürünlerini internet aracılığıyla
yurtdışına

satmalarını

Yılın ilk çeyreğinde, Çin’e 10 ülke ve

destekleyici

bölgeden (Hong Kong, Kuzey Kore,

önerilerde bulunuyor.

Tayvan Eyaleti, Singapur, Japonya,

5

Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa,

Hükümet halihazırda su kıtlığı sorunu ile

yapılan

mücadele ediyor. Öte yandan, kirlenmiş

yatırımlar %12.8 oranında arttı, 33.29

su kaynaklarını iyi şekilde değerlendirme

milyar dolara ulaştı. Bu ülkelerin Çin’e

konusunda

giren toplam yabancı sermayesindeki

göllerin ve nehirlerin temizlenmesi, boru

payı % 95.4 oldu.

hatlarının altyapısının yenilenmesi vb.

Suudi

Arabistan)

çalışıyor.

Bu

nedenle,

gibi çok yüksek rakamlarda finansman
İngiltere, Fransa ve Suudi Arabistan’dan

gerektiren projelerin hayata geçirilmesi

ülkeye

için, özel sermayaye ihtiyaçduymakta.

giren

sırasıyla

%40,

oranlarında

yatırımlar

%258.7,

hızlı

bir

%776.7

artış

gösterdi.

NDRC’nin

internet

yayımlanan

habere

sayfasında
göre,

kalifiye

Yatırımların toplam değeri sırasıyla; 370

yatırımcıların, yabancı yatırımcılar ve

milyon dolar, 370 milyon dolar and 240

uluslararası ortak teşebbüsler dahil, su

milyon dolar olarak kaydedildi. Japonya

projeleri

ve

kazanacaktır.

Amerika’nın

Çin’e

yatırımlar sırasyla

yaptığı

direk

ihalelerine

katılmaya

hak

%12.3 ve %40.4

oranlarında düşüş gösterdi. Yatırımların

Ancak, kentlerdeki su kaynakları

toplam değeri, yine sırasıyla; 1.06 milyar

kanalizasyon ağları inşaası yalnızca

dolar ve 620 milyon dolar oldu. 28

çoğunluk hissesine sahip olan Çinli

Avrupa

firmalarca yapılabilecektir

ülkesinden

yapılan

direk

ve

yatırımlar ise, %30.5 oranında hızlı bir
artış gösterdi, 2.02 milyar dolar oldu.

Çin, sektördeki gelirleri arttırabilmek için,
yerel su fiyatlarını piyasa odaklı yapmayı

Aynı dönemde ASEAN firmalarının Çin’e

amaçlıyor. (10)

yaptığı direk yatırımlar %31.2 oranında
düştü,1.35 milyar dolar oldu. (9)

Su projeleri
açılacak

yabancı

yatırımına

Çin, büyük su projelerine yabancıların
yatırım yapmasına izin vermeyi planlıyor.

Çin’in Yurtdışı Yatırımları (ODI)
Bu yılın ilk çeyreğinde, Çinli yatırımcılar
toplam 142 ülke ve bölgede toplam
2,331 şirket ve projeye yatırım yaptı.
Yatırımların toplam değeri bir önceki
yılın aynı dönemine göre, %29.6 arttı,
158.09 milyar yuan (25.79 milyar dolar)
oldu.

Mart ayında, Çinli firmaların denizaşırı

kültür

diyalogu

direk yatırımları %0.4 oranında arttı,

düzenlenecek.

bu

yıl

içinde

51.43 milyar yuan (8.39 milyar dolar)
oldu. Mart ayı sonunda Çin’in reel

Yang Yanyi, iki tarafın Çin-AB İşbirliği'ne

sektördeki yurtdışı yatırımları 4.12 trilyon

ilişkin 2020 Stratejik Planı'nın hayata

yuan’e (672.1 trilyon dolar) ulaştı.

geçirilmesini hızlandıracaklarına işaret
ederek,

yatırım

İlk çeyrekte, Çin’in Hong Kong, ASEAN,

görüşmelerinin

Avrupa, Avustralya, Amerika, Rusya ve

kolaylığının

Japonya’ya yaptıkları direk yatırımların

Kuşak-Bir

toplam değeri 19.98 milyar dolar oldu.

yaygınlaştırılması

Bu

ülkelere

yapılan

yatırımlarının

denizaşırı

yurtdışı

işbirliğini

sözleşmesi

hızlandırılması,

vize

sağlamlaştırılması,

Bir

Yol

düşüncesinin
gibi

konularda

güçlendireceklerini

söyledi.

Yang Yanyi, Çin ve AB'nin Faşizme

toplam

yatırımlarındaki payı %77.5’e ulaştı. (11)

Karşı Küresel Zafer'in 70. Yıldönümü ve
2015 sonrasında gelişme gündemi gibi

Çin’in Dış Ekonomik İlişkileri

önemli

Çin'in

Avrupa

büyükelçisi

Yang

Birliği

ilişkileri

Çinli Minsheng Çinli firmalarının
Avrupa’da Birleşme ve Satın Alma
(M&A ) faaliyetlerini destekleyecek

nezdindeki

Yanyi,

ülkeleriyle

koordinasyonu

güçlendireceklerini açıkladı. (12)

 Avrupa ülkeleri ile ilişkiler
Çin: Avrupa ülkeleriyle
yoğunlaştıracağız

konularda

Avrupa

Çinli Minsheng Banking Corp. 2015

işbirliğini

yılında Çinli firmaların Orta ve Batı
Avrupa’daki M&A faaliyetlerine destek

yoğunlaştıracaklarını açıkladı.

vereceklerini duyurdu.
Büyükelçi

Yang

Yanyi

yaptığı

açıklamada, bu yıl Çin-AB diplomatik

Zhang Lizhou, Minsheng Bank Genel

ilişkisinin kuruluşunun 40. yıldönümünün

Müdürü, “Bir Yol Bir Kemer” girişimi ile

kutlanacağına işaret ederek, Çin-AB
ilişkisinin

dünyada

en

önemli

birlikte Çinli firmaların Orta ve Batı

ikili

Avrupa’da ileri teknoloji alanındaki M&A

ilişkilerden biri olduğunu dile getirdi.

faaliyetlerini arttıracağını, bu çerçevede
bankanın Çinli müşterilerine pekçok

17. Çin-AB Zirvesi, Çin-AB stratejik
diyalogu, ticaret ve ekonomi diyalogu ve

7

finansman

olanağı

sağlayacağını

söyledi. (13)

kendilerine destek vermeye hazırız” diye
sözlerine ekledi. (14)
Çin, Amerika’nın bir iki ay içerisinde
“İkili Yatırım Anlaşması” BIT negatif

 Amerika ile İlişkiler

listesini paylaşmasını gekliyor
Çinli

Başbakan,

Cumhurbaşkanı

Temsilci

Amerika

Şuan Waşington’a resmi bir ziyaret

ve

düzenleyen Çin Maliye Bakanı Zhu

Dış

Ticaret Bakanı ile Görüştü

Guangyao,

Çinli Başbakan Li Keqiang, 13 Nisan

açıklamada; Amerika’nın bu ay ya da

tarihinde

Meclisinde,

önümüzdeki ay içerisinde BIT negatif

Amerika Cumhurbaşkanı Temsilcisi ve

listesini paylaşabileceğini söyledi. Her iki

Ticaret Bakanı Penny Pritzker ile görüştü.

taraf

Büyük

Halk

17

Nisan’da

anlaşmanın

yaptığı

Obama

yönetimi

süresinde tamamlanmasını arzu ediyor.
Li Keqiang görüşmede, Cumhurbaşkanı
Xi Jinping’in Eylül ayında Amerika’yı

Amerika ise, Çin’in mümkün olduğunda

ziyaret

kısa bir negatif listeyi sunmasını arzu

edeceğini,

diyaloğun

Amerika

arttırılmasını,

ile

ikili

işbirliklerinin

ettiklerini yineledi.

daha ileri bir seviyeye çıkarılmasını arzu

Zhu Guangyao, bu yılın Eylül ayında

ettiklerini söyledi. Li, konuşmasında, “İkili

Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Amerika’yı

Yatırım

ziyaret edeceğini, ziyaret esnasında iki

Anlaşması”

müzakerelerinde

ileri düzeyde ve dengeli bir sonuca

tarafın

varmayı arzu ettiklerini belirtti.

mümkün

Li,

“Çin’in

reform

ve

dışa

açılım

zamana

anlaşmayı

görünmediğini,
kadar

çalışmaları ve Dünya Ticaret Örgütü’nün

müzakerelerde

kurallarına

gelinmiş

bağlılığı

değişmeyecektir.

Çin dış dünyaya daha çok açılacak ve
bunu yaparken daha şeffaf bir politika
izleyecek. Yabancı firmalara her zaman
açığız ve Çin pazarında eşit muamele

imzalamasının
en

önemli

olmasını

ancak

bir

arzu

o

azından
aşamaya
ettiklerini

vurguladı. (15)
 Diğer ülkeler ile İlişkiler
Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" ülkeleriyle
ticareti artıyor

görmelerini arzu ediyoruz. Özellikle fikri
mülkiyet haklarını koruma konusunda

Çin'in

"Bir

güzergâhındaki

Kuşak,
ülkelerle

Bir

Yol"

ticaretinin

2015'in ilk çeyreğinde önemli ölçüde
artış gösterdiği açıklandı.

Çinli Firma Gana Atuabo “Free Port”
Projesi
için
Pekin’de
anlaşma
imzaladı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shen

China Harbor Engineering Company

Danyang, ilk çeyrekte Çin ile "Bir Kuşak,

(CHEC) Atuabo’da “Free Port” Projesi

Bir

ihalesini

Yol"

güzergâhındaki

ülkeler

kazandı.

Pekin’de

Firma,

arasındaki ticaretin, ülkenin toplam dış

Ghana Etuabo Freeport Ltd. İle işbirliği

ticaret

anlaşması imzaladı.

hacminin

yüzde

26'sını

oluşturarak, 236 milyar ABD Doları'na

Gana Maliye Bakanı, Hon Seth Terpker

ulaştığını belirtti.

ve Çin Gana Büyükelçisi Anani Okuminyi
Demuyakor Pekin’deki imza törenine

Sözcü, dün yaptığı açıklamada, yılın ilk

katıldılar.

üç ayında Çin ile söz konusu ülkeler
arasındaki ihracat hacminin yüzde 10

Anlaşmanın toplam değeri 3.5 milyon

artarak 144 milyar 500 milyon doları

dolar. Projenin önümüzdeki 25 aylık süre

bulduğunu, ithalat hacminin ise 91 milyar

zarfında tamamlanması planlanıyor. (17)

500 milyon dolara çıktığını kaydetti.
 Türkiye ile İlişkiler
İlk

çeyrekte

"Bir

Kuşak,

Bir

Yol"

Çin’den Ankara’ya füze mesajı

güzergâhındaki ülkelerin Çin'de kurduğu
şirket sayısı da geçen yılın aynı süresine
göre yüzde 18,4 artarak 457'ye ulaştı.

Çin,

Çin'de fiilen kullanılan yabancı sermaye

ancak beş kez uzattığı hava savunma

ise 1 milyar 680 milyon doları buldu.

sistemi ihalesiyle ilgili olarak, Ankara’nın
kendi

Bunun yanında, Çin'in yılın ilk üç ayında

kararı

cevapta, “Çin ile Türkiye arasındaki

olduğuna işaret eden sözcü, ayrıca
70'in

uygun

Hong Lei, konuyla ilgili bir soruya verdiği

yatırımın 2 milyar 560 milyon dolar

ülkelerle

en

düşündüğü

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden

ülkelere yaptığı finans dışı doğrudan

ilgili

çıkarına

almayı

vereceğine inandığını açıkladı.

"Bir Kuşak, Bir Yol" güzergâhındaki

Çin'in

Türkiye’nin

tartışma ve görüşmeler normal bir ticari

üzerinde

alışveriştir. İnanıyoruz ki Türk tarafı

ekonomik işbirliği bölgesi inşa etmekte

kendi çıkarları doğrultusunda en uygun

olduğunu bildirdi. (16)

kararı

verecektir.”

dedi.

Geçtiğimiz

günlerde Milli Savunma Bakanı İsmet

9

Yılmaz’ın, bir soru önergesine verdiği

Çin'in kuruluş sermayesinin 50 milyar

cevap, söz konusu ihalenin Çinli şirkete

dolarlık kısmını karşılayacağını taahhüt

kaldığı şeklinde anlaşılmıştı. Türkiye,

ettiği bankaya 50'den fazla ülke üye

son olarak Çin ile Füze savunma

olmak için başvurdu. Bu ülkelerden 38'i

konusunda

çok

detaylı

görüşmeler

kurucu üye olurken, diğer ülkelerle ilgili

açıkladı.

Türkiye’nin

değerlendirme süreci sürüyor. Bankanın

şartlarından biri olan ortak üretime tek

kurucu üyelerine ilişkin nihai sayı, 15

‘evet’ diyen Çinli şirket, ihalede 3,4

Nisan'da belli olacak.

sürdürdüğünü

milyar dolarla en düşük teklifi vermişti. (18)
Türkiye

Asya

Altyapı

Yatırım

Bankası'na kurucu üye oldu!

Söz konusu bankanın Asya ülkelerinin
kalkınma

ve

finansmanı

altyapı

açısından,

yatırımlarının
Japonya

ve

Amerika'nın büyük hissedarı olduğu
Çin

Maliye

Bakanlığının

internet

sitesinde yer alan açıklamaya göre,
Türkiye'nin,

Asya

Altyapı

Yatırım

Bankasına kurucu üyelik için 26 Mart'ta
yaptığı

başvuru

sonuçlandırıldı.

Bankanın kurucu üye sayısı, Türkiye'nin
de kabul edilmesiyle 38'e yükseldi.

Asya Kalkınma Bankası karşısında yeni
oyun kurucu olacağı belirtiliyor. ABD
daha önce İngiltere, Almanya, Fransa ve
İtalya gibi müttefiklerinin kurucu üye
başvurularını

karşı olduğunu göstermişti.
Bankanın

itibariyle şu ülkelerden oluştu:

milyar

Fransa,

Brunei,

Almanya,

Kamboçya,

Bangladeş,
Hindistan,

gözden

geçirmesini isteyerek bu yeni oluşuma

Bankanın kurucu üyeleri, 10 Nisan

"Çin,

yeniden

toplam

dolar

sermayesinin

olması

100

hedefleniyor.

Bankanın 2015 sonunda faaliyetlerine
başlaması bekleniyor.

Endonezya, İtalya, Ürdün, Kazakistan,

Çin Maliye Bakanlığı : Türkiye Asya

Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Lüksemburg,

Altyapı

Malezya, Maldivler, Malta, Moğolistan,

kurucu üye olarak kabul edildi

Yatırım

Bankası’na

(AIIB)

Myanmar, Nepal, Yeni Zelanda, Umman,
Pakistan,

Filipinler,

Katar,

Suudi

Arabistan, Singapur, Sri Lanka, İsviçre,
Tacikistan,
Emirlikleri,

Tayland,

Birleşik

İngiltere,

Vietnam, İran ve Türkiye."

Arap

Özbekistan,

Çin Maliye Bakanlığı’ndan 10 Nisan
tarihinde

yapılan

açıklamada,

Türkiye’nin AIIB’ye kurucu üye olarak
resmen kabul edildi. Türkiye’nin üyeliği

ile birlikte bankanın üye sayısı 38’e çıktı.

Boston gayrimenkul projesine yatırım

(19)

yaptı. Wall Street’in yayımladığı haber

27

Mayıs

Antalya’ya

tarihinde
direk

doğrultusunda, China Life ve China Ping

Urumqi’den

uçak

An projede üçte bir hisseye sahip oldu.

seferleri

New York Tishman Speyer Properties

başlatılacak

LP de projenin geri kalan hissesini satın
Mayıs

ayının

27’den

itibaren

aldı. (22)

Çinli

turistler Urumçi’den Türkiye’nin sahil

● 8 Nisan, BBC 8 Nisan tarihinde,

kenti

Avustralya

Antalya’ya

uçulabilecek,
havasından

direk

olarak

Akdeniz’in

temiz

International Holding’in John Holland’ı

ışığından

satın alma kararını onayladığını duyurdu.

ve

güneş

hükümeti

Çinli

CCCC

faydalanabilecek.

Çinli taraf satın alma işlemi için toplam

Urumçi-Antalya hattı Atlasjet havayolu

1.15 milyar Avustralya doları (881.8

şirketi tarafından açılacak. Firma, Airbus

milyon dolar) ödeyerek firmanın %100

320 tipi uçakları ile haftanın Çarşamba

hissesine sahip oldu. (23)

ve Pazar günleri uçacak. Hattın Çin ile

● 15 Nisan, Çinli Xiaomi’nin hisselerinin

Türkiye

arasında

ilişkilerin

ticari

artmasına

ve

kültürel

bulunduğu Ninebot Tech. Co, Amerikalı

hizmet

etmesi

elektrikli denge bisikleti/scooter üreticisi

bekleniyor. (20)

Segway Inc’i satın aldı. (24)

Türk Lirası, Amerikan Doları ve AVRO

● 21 Nisan, Çinli Fosun International

karşısındaki Çin Yuan (RMB) kuru

Kanadalı sirk ve eğlence devi Cirque du

(6.05.2015) (21)

Soleil’in

Türk Lirası

2.29101

Amerikan Doları

6.19803

AVRO

6.96482

 Çin

ve

Arasında

%20

hissesini

satın

aldı.

Teksaslı TPG ise, firmanın %60’lık
hissesini satın aldı.

Diğer

Ülkeler

İmzalanan

Ortaklık Anlaşmaları
● Nisan 2015, China Life ve China Ping
An, proje değeri 500 milyon dolarlık
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