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I. Çin’de Gelişmeler 
 

 Ekonomi 

Çin 2015 yılı ekonomik büyüme 

tahminini düşürdü 

Çin Sosyal Bilimler Akademisi’nden 

(CAAS) yapılan açıklamaya göre; 2015 

yılı Çin’in ekonomik büyüme hızı %7 

olarak gerçekleşecek. CAAS, Direktör 

Yardımcısı Li Xue Song’a göre büyüme 

tahminindeki düşüşün temel nedenleri 

arasında; Çin’in başlattığı yapısal 

reformlar, “Yeni Normal” ekonomi 

çalışmaları, dış talepte yaşanan düşüş, 

yetersiz inovasyon çalışmaları, kapasite 

fazlalığı, emlak fiyatlarındaki aşırı artış, 

ülke içi yatırımlardaki yavaşlama yatıyor. 

CASS, %7 oranında bir ekonomik 

büyümenin, Çin’in istikrarlı ekonomik 

gelişimi için yeterli olacağını, ülkenin 

sağlıklı bir istihdam marketine sahip 

olacağını ve yapısal reformları daha 

etkili uygulayabileceğini düşünüyor. 

Song, sabit varlık yatırımlarının ülke 

ekonomisindeki gelişimin 

sürdürülebilirliği için büyük önem 

arzettiğine de ayrıca dikkat çekerek,  

2015 yılında sabit varlık 

yatırımlarının %14.7 oranında artacağını 

ve 59.4 trilyon yuan’e ulaşacağını (9.6 

trilyon yuan) tahmin ettiklerini de 

sözlerine ekledi. (1) 

Sanayi İşletmeleri Katma Değeri  

 

2014 yılının Kasım ayında, sanayi 

işletmeleri katma değeri bir önceki yılın 

aynı dönemine göre yüzde %7.2 

oranında arttı.  

Ocak ve Kasım ayları arasında sanayi 

işletmeleri katma değeri bir önceki yılın 

aynı dönemine kıyasla %8.3 oranında 

artış gösterdi. 

Yılın ilk ayında 41 sanayi dalının 39’unda 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 

büyüme kaydedildi. Gıda ürünleri sanayi 

yüzde 6.2, tekstil sanayi yüzde 7.5, ham 

kimyasal maddeler ve kimya sanayi 

yüzde 10.6 metalik olmayan mineraller 

sanayi yüzde 7.8, demir içeren 

mineraller sanayi yüzde 5.9, demir 

içermeyen metallerin üretimi ve işleme 

sanayi yüzde 11, genel makina imalatı 

yüzde 6.1, omobil sanayi yüzde 9,  

demiryolu, gemi inşaası, havacılık 

sanayi ve diğer ulaşım ekipmanları 
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üretimi yüzde 12.9, elektrikli makine 

üretimi yüzde 6.3, bilgisayar, 

telekomünikasyon ve diğer elektronik 

cihazların üretimi yüzde 12.6, elektrik ve 

ısı üretimi yüzde 2 oranında arttı. (2) 

Enflasyon ve Para Politikası 

Çin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 

 

2014 yılının Kasım ayında, TÜFE bir 

önceki yıla kıyasla % 1.4 arttı.  

Şehirlerde fiyatlar %1.5, kırsal 

kesimlerde %1.3 oranında yükseldi. 

Gıda ürünlerinde TÜFE % 2.3 artarken, 

gıda dışı ürünlerde % 1 oranında artış 

gösterdi.  

TÜFE; tüketim mallarında %1.3, hizmet 

sektöründe %1.8 oranında yükseldi.  

Ocak ve Ekim ayları arasında TÜFE, bir 

önceki yılın aynı dönemine göre, 

ortalama % 2 arttı. (3) 

Çin Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)  

 

 
 

 

2014 yılının Kasım ayında ÜFE, bir 

önceki yılın Ekim ayına kıyasla % 2.7 

düştü.  

Ocak ve Kasım ayları arasında ÜFE 

ortalama  % 1.8 oranında düştü. 

ÜFE; madencilik sanayinde % 10.7, ham 

madde sanayinde  % 4.7, imalat ve 

işleme sanayinde %2.3, tüketim 

mallarında %0.1, gıdada %0.2 

oranlarında düşerken; giyim 

sanayinde %0.5, emtiada %0.1 

oranlarında arttı. (4) 

Çin Mali Gelirleri 

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre, 

geçtiğimiz Kasım ayında, ülkenin mali 

gelirleri %9.1 arttı, 995.3 milyar yuan 

(162.6 milyar dolar) oldu. Kasım ayında 

merkezi hükümetin gelirleri %12.1 

oranında arttı, 480.1 milyar yuan (77.49 

milyar dolar) oldu. Kasım ayında, ülkenin 

vergi gelirleri %6.9 arttı, 809.7 milyar 

yuan’e (130.69 milyar dolar) ulaştı. 



 
 

2014 yılının  ilk 11 ayında, mali 

gelirler %8.3 arttı, 12.96 trilyon yuan 

(2.09 trilyon dolar) olarak kaydedildi. 

Aynı dönemde, merkezi hükümetin 

gelirleri %7 oranında arttı, 6.11 trilyon 

yuan (986.15 milyar dolar) oldu. Yerel 

hükümetin gelirleri ise, %9.5 oranında 

artış gösterdi, 6.85 trilyon yuan’e (1.11 

trilyon dolara) ulaştı.  

Yerel hükümetin mali gelirleri ise, 

geçtiğimiz ay %7.6 arttı, 661.7 milyar 

yuan’e (107.5 milyar dolar) ulaştı. Aynı 

dönemde, vergi gelirleri %7.5 arttı, 11.06 

trilyon yuan (1.79 trilyon dolar) oldu. 

Kasım ayında, ülkenin mali giderleri 1.28 

trilyon yuan (206.59 milyar dolar) oldu. 

Yılın İlk onbir ayında mali giderler, 12.63 

trilyon yuan (2.04 trilyon dolar) olarak 

kaydedildi. (5)   

 

 Dış Ticaret 

Çin Dış Ticaret Hacmi 

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre, 

geçtiğimiz Kasım ayında Çin’in dış 

ticaret hacmi bir önceki yılın aynı 

dönemine kıyasla %0.3 oranında düştü, 

2.2681 trilyon yuan oldu. İhracat, %4.9 

oranında artış gösterdi, 1.3014 trilyon 

yuan oldu. Ülkenin ithalatında %6.5 

oranında düşüş yaşandı, 966.6 milyar 

yuan olarak kaydedildi. Ülkenin ticaret 

fazlası %60.5 arttı, 334.8 milyar yuan’e 

ulaştı. 

 

Dolar bazında rakamlara bakıldığında; 

geçtiğimiz Kasım ayında Çin ticaret 

hacmi %0.5 düştü, 368.85 milyar dolar 

oldu. İhracat %4.7 oranında arttı, 211.66 

milyar dolar oldu. İthalat %6.7 oranında 

düştü, 157.19 milyar dolar olarak 

kaydedildi. Ülkenin ticaret fazlası %61.4 

oranında arttı, 54.47 milyar dolara ulaştı. 

 

Yine geçtiğimiz Kasım ayında, Çin’in 

Hindistan, ASEAN ve Güney Afrika gibi 

yükselen marketlerle olan dış ticaret 

hacminde hızlı bir artış kaydedildi, 

sırasıyla %25.5, %14.3, %7 oranlarında 

artış oldu. Çin’in Amerika ve Hong Kong 

ile olan dış ticaret hacminde %2 

oranında artış oldu. Ülkenin AB ile 

yaptığı dış ticaret bir önceki yılın aynı 

dönemi ile aynı seviyeyi korudu, %4.4 

oranında arttı. Japonya ile yapılan ithalat 

ve ihracat %6.7 azaldı. Japonya ile 

yapılan dış ticarette geçtiğimiz son 4 

ayda düşüş kaydedildi.   (6) 

 

Çin hükümeti 2015 yılında dış 

ticarette %6 oranında büyümeyi 

hedefliyor 
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Çin hükümeti 2015 yılı dış ticaret 

büyüme tahminini 2014 yılına kıyasla 

düşürdü. 2015 yılında Çin dış ticareti %6 

oranında büyüme kaydedecek. 

 

Çin  Ticaret Bakanı Gao Hucheng, 

Bakanlığın 2015 yılındaki temel 

hedeflerinin, dış talepte istikrarı 

sağlamak, daha yüksek kalitede üretim 

yapmak ve endüstriyel dönüşüm ve  

yapılanması alanında çalışmalar 

yapmak olduğunu belirtti. 

. 

Gao, Hindistan ve Vietnam gibi 

gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş 

pazarlarda Çin iş dünyası için rekabet 

zorlukları yaratmaktadır. Bu nedenle, 

Çin yeni rekabet gücü yaratacak alanlara 

yönelmeli, marka yaratmalı, yurtdışında 

alım ve birleşme faaliyetlerine katılmalı, 

daha fazla AR&GE Merkezleri açmalı, 

uluslarası satış ağını ve hizmet ağını 

güçlendirmelidir, dedi. (7) 

 

Çin bazı ürünlerin ithalatında tarifeleri 

düşüreceğini duyurdu 

 

Çin Maliye Bakanlığı, resmi intenet 

sayfasında ticari anlaşmazlıklara çözüm 

getirebilmek ve sanayileşme gelişimini 

desteklemek amacıyla, 1 Ocak 

tarihinden geçerli olmak üzere bazı 

ürünlerde tarife indirimi 

uygulayacaklarını duyurdu 

 

Bu ürünler, ileri makina ve parçalarını 

kapsıyor. Örneğin, optik haberleşme 

lazeri, otomatik tel kaynak makinası, 

çevre koruma ekipmanları, elektrikli 

araçlar için elektronik fren, etilen ve nikel 

demir ve macadamia fındık, fotoğraf 

makinası lensleri gibi tüketim mallarını 

içeriyor. (8) 

 

 Yatırımlar  

 

Çin’e yapılan Yabancı Direk Yatırımlar 

(FDI) 

 

2014 yılının Ocak-Kasım ayları arasında 

Çin’de kurulan yabancı işletmelerin 

sayında bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %4.2 oranında artış görüldü, 

toplam 21,296  adet yabancı sermayeli 

işletme kuruldu. Dolar bazında, 2014 

yılının ilk onbir ayında, reel sektörde 

ülkeye giren yabancı direk yatırımların 

değeri %0.7 oranında arttı, 106.24 milyar 

dolar (645.5 milyar yuan) oldu.  

 

Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına 

kıyasla %8.6 düşüşle toplam 2,057 

yabancı firmaya kuruluş için onay verildi.  

Ülkeye reel sektörde giren yabancı 

sermaye %22 arttı, 10.36 milyar dolar 

(63.78 milyar yuan) olarak kaydedildi.  

  

2014 yılının Ocak ve Kasım ayları 

arasında 10 ülke ve bölgeden (Hong 

Kong, Singapur, Tayvan, Güney Kore,  



 
 

Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa ve 

Hollanda) Çin’e yapılan direk yabancı 

yatırımlar bir önceki yıla kıyasla %1.9 

oranında arttı, 100.01 milyar dolara 

ulaştı.  Bu ülkelerin Çin’e giren toplam 

yabancı sermayedeki payı % 94.1 oldu. 

 

Güney Kore ve İngiltere’den yapılan 

direk yabancı yatırımlarda 

sırasıyla %22.9 ve %28 oranlarında artış 

görüldü. Güney Kore’den yapılan direk 

yatırımlar 3.59 milyar dolara, 

İngiltere’den yapılan yatırımlar ise 1.25 

milyar dolara ulaştı. 

 

Japonya’dan Çin’e giren direk yabancı 

yatırımlar %39.7 oranında düştü, 4.08 

milyar dolar olarak kaydedildi. 

Amerika’dan ülkeye yapılan 

yatırımlarda %22.2 düşüş yaşandı, 2.46 

milyar dolar oldu.  

 

AB 28 üye ülkesinden ülkesinden ve 

ASEAN’dan ülkeye yapılan direk 

yabancı yatırımları sırasıyla %9.8  

ve %23.6 oranlarında azaldı, yatırımların 

toplam değeri yine sırasıyla 6.17 milyar 

dolar ve 5.87 milyar dolar olarak 

kaydedildi. (9) 

 

 

 

 

Çin yabancı yatırımcıların yaşlılara 

saglık ve bakım hizmetleri veren 

projelere yatırımlarını destekliyor  

 

2 Aralık’ta Çin Sivil İşler Bakanlığı’nın 

resmi internet sitesinden yapılan 

açıklamada, Çin Ticaret Bakanlığı ve Çin 

Sivil İşler Bakanlığı ortak bildiri 

yayımlayarak, yabancı yatırımcıların 

Çin’in yaşlı bakım hizmetleri sektörüne 

katılmasını teşvik ettiklerini duyurdu. 

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 

yabancı yatırımcılar tamamiyle yabancı 

sermayeli yaşlı bakım enstitüleri kurabilir, 

ya da Çinli firmalarla ortak teşebbüs 

kurabilirler. 

 

Enstitünün kurulmasından önce, 

yabancı yatırımcı yerel ticaret odalarına 

başvuru yaparak, gerekli dökümanları 

vermelidir.  

 

Bakanlıklardan yapılan açıklamaya göre,  

yabancı firmalar Çin’in devlete ait yaşlı 

bakım veren enstitülerine katılım 

sağlayabileceklerini de duyurdu. Çin bu 

alanda açılım yaparak, ülkenin yaşlı 

bakım hizmet sektöründe tecrübe 

kazanmayı amaçlıyor.  

 

Yabancılar yatırımcılar, Çinliler ile eş 

muamele görecek ve aynı vergi 
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teşviklerinden ve idari ücret 

indirimlerinden yararlanabileceklerdir. (10) 

 

Çin’in Yurtdışı Yatırımları (ODI) 

 

2014 yılının Ocak-Kasım ayları arasında, 

Çinli yatırımcılar toplam 153 ülke ve 

bölgede toplam 5,402 şirket ve projeye 

yatırım yaptı. Reel sektörde yapılan 

yurtdışı direk yatırımlarının değeri bir 

önceki yıla göre, %11.9 oranında arttı, 

89.8 milyar dolar oldu. (551.82 milyar 

yuan) 

 

Geçtiğimiz Kasım ayında, Çinli firmaların 

gerçekleştirdiği deniz aşırı reel sektör 

yatırımları %26.1 azaldı, toplam 7.92 

milyar dolar olarak kaydedildi. (48.67 

milyar yuan) 

 

Ocak ve Kasım ayları arasında, Çinli 

firmaların Hong Kong, ASEAN, AB, 

Avustralya, Amerika, Rusya ve Japonya 

gibi yedi önemli ekonomiye 

gerçekleştirdiği deniz aşırı yatırımlar 

67.16 milyar dolara ulaştı. Bu bölgelere 

yapılan yatırımların Çin’in tüm yurtdışı 

direk yatırımlarındaki payı %74.8 oldu. 

Aynı dönemde Hong Kong’a yapılan 

yatırımlar %13.3 oranında arttı.  

 

AB ve Japonya’ya yapılan direk 

yatırımlarda sırasıyla %195, %80 

oranlarında artış kaydedildi. Amerika’ya 

yapılan deniz aşırı yatırımlar %27.1 

oranında  arttı, 4.64 milyar dolara ulaştı. 

Çinli firmaların Avustralya’ya ve 

ASEAN’a yaptığı yatırımlarda ise 

sırasıyla %29.8 ve %3.8  oranlarında 

düşüş yaşandı. Aynı şekilde Rusya’ya 

yapılan yatırımlar %76.7 oranında düşüş 

gösterdi.(11) 

 

Çin’in Dış Ekonomik İlişkileri  

 

 Avrupa ülkeleri ile ilişkiler 

 

Çin Sanayi Bölgeleri Avrupa 

tecrübesi istiyor 

 

AB-Çin Kentleşme ve Sanayi İstikrarlı 

Gelişim Komisyonu, 18 Aralık tarihinde 

Pekin’de düzenlendi. Toplantıda, Çin’in 

sanayi bölgelerinin Avrupalı firmalardan 

teknoloji ve know-how edinmesine 

yönelik rehber yayımlandı. 

 

Komisyon, Çin Ticaret Bakanlığı’nın 

Yatırım Destekleme İdaresi ve Ulusal 

Kalkınma ve Reform Komisyonu’na bağlı 

Çin Kentsel Gelişim Merkezi ve Amerika 

Ulusal Sanayi Kalkınma Organizasyonu 

tarafından oluşturuldu. Komisyon, Çin’in 

pekçok sayıdaki sanayi bölgesine; şehir 

planlama, mimari dizayn, sanayi dizaynı, 

enerji tasarrufu, çevre koruma vb. 

pekçok alanda Avrupa uzmanlığı 

kazandırmayı amaçlıyor. 

 



 
 

Komisyon, Çin’in “ekonomi ve teknoloji 

gelişim bölgeleri’nin kuruluşunun 30. Yıl 

dönümünde resmi olarak kuruldu. 

 

Çin’de 1984 yılından bu yana 200’den 

fazla devlet düzeyinde ekonomi ve 

teknoloji gelişim bölgesi; on binlerce  

sanayi bölgesi kuruldu. Bu bölgeler 

Çin’in sanayileşme ve kentleşmesinin 

bel kemiğini oluşturuyor. (12) 

 

 Amerika ile İlişkiler 

 

Çin ve Amerika yatırım koruma 

anlaşmasında ilerleme kaydediliyor- 

anlaşma tüm dünya ekonomilerinin 

gelişimine fayda sağlayacak 

 

Çin’in Maliye Bakan Yardımcısı Zhu 

Guangyao, Çin ve Amerika ikili 

yatırımları koruma anlaşmasının resmi 

yazısının tamamlanmak üzere olduğunu 

söyledi. Zhu, anlaşmanın ayrımcılıktan 

uzak durduğunu ve son derece şeffaf ve 

kaliteli olduğunu belirtti. 

 

İkili yatırımları koruma anlaşması 

müzakereleri iki ülke gündemindeki en 

önemli konulardan biri olarak 

değerlendiriliyor. 

 

Anlaşma Çin-Amerika ekonomik 

ilişkilerinin temelini daha da 

güçlendirecektir. Öte yandan, 

anlaşmanın imzalanması ile birlikte tüm 

dünya ticaretine de olumlu fayda 

sağlayacaktır. 

 

Pekin’de düzenlenen 2015 Netease 

Ekonomistler Yıllık Toplantısı’nda 

konuşan Zhu, Çin ve Amerika’nın 

müzakereleri en geç iki yıl içerisinde, 

Obama’nın görev süresinde 

tamamlamayı arzu ettiğini ifade etti. 

 

Çin Amerika Ticaret Odası, üyelerinin bu 

anlaşmayı çok olumlu bir girişim olarak 

değerlendirdiğini, Shanghai Serbest 

Bölgesi ile ilgili olumlu gelişmeleri 

desteklediklerini belirtti. (13) 

 

Micron Tech Xi’an İleri Teknoloji 

Bölgesi’ne 250 milyon dolar yatırım 

yaptı 

 

3 Aralık’ta, Fortune 500 firması Micron 

Technology Inc, Çin’in Xi’an kenti İleri 

Teknoloji Bölgesi’ne 250 milyon dolar 

değerinde yatırım yaptı. Bu yatırım ile 

birlikte Micron’un bölgedeki yatırımı 

toplam 1 milyar dolara ulaştı. 

 

Eylül 2015 tarihinde Micron, yarı iletken 

ambalaj üretimi için bölgeye 250 milyon 

yatırım yaptı. Proje 2007 yılında 

tamamlandı. 2010 yılında firma, hızla 

artan talepleri karşılayabilmek için 

bölgeye 300 milyon dolarlık daha yatırım 

yapma kararı aldı.   
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2013 yılı sonunda Micron, bölgeden 

toplam 8  milyar dolar değerinde ithalat 

ve ihracat yaptı. 2013 yılında firmanın 

tek başına gerçekleştirdiği ticaret 

hacminin, Shaanxi Eyaleti’nin toplam 

ticaret hacmindeki payı %40 oldu. (14) 

 

 Diğer ülkeler ile İlişkiler 

Xi: Çin – CELAC ikili ticaret hedefi 500 

milyar dolar 

 

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile 

Latin Amerika ve Karayip ülkeleri 

arasındaki ikili ticaretin 10 yıl içinde 500 

milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini 

söyledi. 

Çin – Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri 

Topluluğu (CELAC) Forumu'nun birinci 

bakanlar toplantısının açılış töreninde 

konuşan Xi Jinping, önümüzdeki 10 yılda 

Çin'in Latin Amerika ülkelerine doğrudan 

yatırımlarının 250 milyar dolara 

ulaşacağını söyledi. 

 

Cumhurbaşkanı Xi, Çin ekonomisinin 

büyümesini sürdürerek, tüm dünya için 

yeni fırsatlar sağlayacağını ifade etti. 

 

Söz konusu hedeflerin, Temmuz 2014'te 

bölgeye yaptığı ziyarette ele alındığını 

hatırlatan Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 

Çin – CELAC yapıcı işbirliğinin 

ziyaretinden bu yana genişletildiğini, 

şahsının da aktif şekilde hayata geçirilen 

bir dizi ortaklık girişiminden memnuniyet 

duyduğunu dile getirdi. 

Xi, Çin'in CELAC üyelerinin ortaklaşa 

yürütülecek projelere katılımını 

beklediğini ifade etti. (15) 

 

Çin ve Brezilya, işbirliğini 

yoğunlaştıracak. 

 

Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff 

kısa süre önce yemin ederek görevinde 

ikincidöneme resmen başladı. 

 

Rousseff Brezilya'nın başkenti 

Bresilia'da Çin Cumhurbaşkanı Xi 

Jinping'in özel elçisi ve Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Li Yuanchao ile dün bir araya 

geldi. 

 

Li Yuanchao öncelikle Çin 

Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Rousseff'e 

gönderdiği kutlama mesajını iletti. 

Cumhurbaşkanı Xi, mesajında Beijing'de 

Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri 

Topluluğu (CELAC) Forumu 

kapsamında ilk kez bakanlar toplantısı 

yapılacağını hatırlatarak Brezilya'nın 

katkıları sayesinde toplantının verimli 

geçeceğini vurguladı. 

 

Li Yuanchao görüşmede yaptığı 

konuşmada, Çin'in Brezilya ile ilişkilere 

büyük önem verdiğine işaret ederek, 

Brezilya tarafıyla birlikte, üst düzey 



 
 

temasları yoğunlaştırmaya, çok taraflı 

işbirliğini güçlendirmeye, böylece Çin-

Brezilya stratejik ortaklığını yeni düzeye 

taşımaya hazır olduklarını vurguladı. 

 

Li Yuanchao ayrıca, Atlantik ile Pasifik 

okyanuslarını birbirine bağlayacak 

demiryolunun inşasında önemli 

ilerlemeler kaydedilmesini 

arzuladıklarını sözlerine ekledi. 

 

Rousseff görüşmede yaptığı konuşmada, 

Çin-Brezilya ilişkilerinin stratejik önem 

taşıdığına işaret ederek, Çin ile 

işbirliğinin Brezilya'nın dış politikasında 

ön planda yer aldığına dikkat çekti. 

 

Rousseff, önümüzdeki günlerde Çin'le 

çeşitli alanlarda işbirliğini 

yoğunlaştıracaklarını ve küresel işlerde 

koordinasyonu pekiştireceklerini ifade 

ederek, böylece iki halka daha fazla 

yarar getireceklerini söyledi. (16) 

 

Afrika Serbest Ticaret Bölgesi (ASTB) 

China-Africa bağlarını güçlendirecek: 

Ekonomist 

Beninli Ekonomist Pascal Komlan, 

Xinhua’ya verdiği demeçte, ASTB’nin 

2017 yılında kurulacağını ve bölgenin 

Çin ve Afrika ikili ekonomik ve ticari 

ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacağını 

belirtti. 

Komlan, “ASTB’den önce Çin uzun 

yıllardır Afrika’nın en büyük ticaret ortağı 

olmuştur. Bu yeni aşamada, iki ülke ticari 

ilişkileri büyük bir ilerleme kaydedecektir, 

diye sözlerine ekledi. Bölge 26 Afrika 

ülkesinin katılımıyla oluşacak. 

 

Komlan’a göre, geçtiğimiz 10 yıllık süre 

zarfında Çin-Afrika dış ticareti hızla  arttı 

ve 2000 yılındaki 10 milyar dolarlık 

ticaret hacmi 2013 yılında 200 milyar 

dolara ulaştı.  

 

Komlan, kıtanın dünya maden 

rezervlerinin üçte birinden fazlasına 

sahip olduğunu, demir, manganez, 

platinyum ve boksit’in rezerv 

payının %70’in üzerinde olduğunu belirtti. 

(17) 

 
 

 Türkiye ile İlişkiler 

 

Türkiye-Çin Ticaret Rakamları 

 

Türk İstatistik Bürosu verilerine göre, 

geçtiğimiz Ocak ve Ekim  aylarında iki 

ülke ticaret hacmi bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %2.3 düştü, 22.93 milyar 

dolar oldu. Türkiye’nin Çin’e yaptığı 

ihracat %19.5 oranında düştü, 2.39 

milyar dolar oldu. Türkiye’nin Çin’den 

yaptığı ithalat  %0.2 oranında arttı, 

azaldı, 20.54 milyar dolar oldu.  
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Türkiye’nin Çin’e verdiği ticaret açığı 

aylarında %3.6 arttı, 18.15 milyar dolar 

olarak kaydedildi. Geçtiğimiz Ekim ayı 

sonunda, Çin; Türkiye’nin 18. en büyük 

ihracat pazarı olurken, 2. en büyük 

ithalat pazarı oldu. (18) 

 

Türk Yataş Mobilya Grubu Çin 

pazarına girdi 

 

2014 Çin Harbin “ Türk Kahve Tadımı” 

ve Yataş’ın Çin pazarına resmen  

girişine yönelik kutlamalar “”moon star 

international household square”de 

yapıldı. 

 

Firma 5 Aralık’ta Harbin’de resmen 

kuruldu. Yataş Çin pazarında büyümeyi 

hedefliyor. Firmanın yurtdışında 600 

mağazası bulunuyor. (19) 

 

Türk Lirası, Amerikan Doları ve AVRO 

karşısındaki Çin Yuan (RMB) kuru 

(12.01.2015) (20) 

 
 

 Çin ve Diğer Ülkeler 

Arasında İmzalanan 

Ortaklık Anlaşmaları 

● Bloomberg News’te yayımlanan haber 

doğrultusunda, Dalian Wanda Group Co 

Başkanı Wang Jianlin Lions Gate 

Entertainment Corp.’u satın alma 

aşamasında olduğunu duyurdu.  

Wang, firmasının Lions Gate’in tüm 

hisselerini almayı arzu ettiklerini, ancak 

Lions Gate ortaklarının az oranda 

hisseyi satmak istediklerini söyledi. 

Wang, Wanda’nın James Bond 

filmlerinin yapımcı firması Metro-

Goldwyn-Mayer Inc’i de almayı 

planladıklarını duyurdu. (21) 

● Çinli brokeraj firması Haitong 

Securities Ltd, Portekizli Banco Espirito 

Santo's (BES)’i satın almak istediğini 

duyurdu. Portekiz yerel medyası  

satınalma işleminin yaklaşık 493 million 

dolar civarında olacağını tahmin ediyor. 

(23) 

 

● Çinli China Communications 

Construction Company’nin (CCCC), 

Avustralyalı inşaat firması John Holland’ı 

1.15 milyar Avustralyan dolarına (950 

milyon dolara) satın aldı. Satın alma 

işlemlerinin 2015 yılının ilk çeyreğinde 

tamamlanması bekleniyor. (24) 

 

 
 

 

 

Türk Lirası 2.70496 

Amerikan Doları 

AVRO 

6.20120 

7.64610 
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