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I. Çin’de Gelişmeler 
 

 Ekonomi 

Çin 2015 yılı Endüstriyel Kar 

Rakamları 

 

 

2015 yılında, Çin endüstriyel karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %2.3 

oranında düştü. Sanayi firmalarının 

toplam karı 6,355.4 milyar yuan 

(9698.34 milyar dolar)   oldu, ylık bazda 

%0.3 oranında düştü. 

Temel faaliyetlerden elde edilen 

endüstriyel kar %4.5 oranında azaldı, 

5,864.02 milyar yuan (894.849 milyar 

dolar) oldu. 

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, sanayi 

işletlemelerinin karı yıllık bazda %4.7 

oranında düştü, 816.72 milyar yuan 

(124.631 milyar dolar) olarak kaydedildi. 

2015 yılında devlet firmalarının karı yıllık 

bazda %21.9 azaldı, 1,094.4 milyar yuan 

(167.005 milyar dolar) oldu. Kollektif 

şirketlerin karı %2.7 oranında düştü, 

50.75 milyar yuan (7.744 milyar dolar) 

oldu. Anonim şirketlerinin karı ise yine 

bir önceki yıla göre %1.7 oranında 

düşerek 4,298.14 milyar yuan (655.896 

milyar dolar) oldu Yabancı sermayeli 

firmaların, Hong Kong, Makao ve 

Tayvanlı firmaların karı %1.5 oranında 

düşüşle 1,572.61 milyar yuan (239.98 

milyar dolar) olurken; özel firmaların 

2015 yılı sonu karı %3.7 arttı, 2,322.16 

billion yuan (354.362 milyar dolar) oldu. 

2015 yılında, maden ve işleme sanayi 

işletmeleri toplam karı  bir önceki yıla 

göre %58.2 düştü; 260.42 milyar yuan 

(39.74 milyar dolar) olarak kaydedildi. 

İmalat sanayinde toplam kar %2.8 

oranında arttı, 5,560.92 milyar yuan 

(848.596 milyar dolar) oldu.  Elektrik, ısı, 

gaz ve su üretimi ve dağıtımından elde 

edilen kar %13.5 oranında arttı, 534.06 

milyar yuan (814.98 milyar dolar) oldu. 

Aynı dönemde, 41 sanayi dalının 

29’unun kar rakamlarında büyüme 

kaydedildi. Bunlar arasında; karı artan 

sanayi dalları: tarım gıda ürünleri 

(%6.4),, tekstil sanayi (%5.1), petrol 

işleme ve koklaştırma (9.7 kez), ham 

madde ve kimyasal ürünler (%7.7), 

motorlu taşıtlar (%1.5), elektrikli makine 

ve ekipmanları (%12.1), bilgisayar, 

telekomünikasyon ve diğer elektronik 
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cihazlar (%5.9), elektrik ve ısı üretimi 

(%13.8) oldu. Madencilik ve kömür 

yıkama (%65), petrol ve doğal gaz 

çıkarımı (%74.5), metalik olmayan 

minerallerin üretimi (%9), demir içeren 

metallerin üretim ve işleme sanayi 

(%67.9), demir içermeyen metallerin 

üretim sanayi (%11), genel makine 

üretimi (%0.6) ve özel amaçlı makine 

üretimi (%3.4) karlarında artış görüldü. 

(1) 

Çin’in imalat PMI’ı Ocak ayında 49.4 

oldu 

 

2016 yılının Ocak ayında Çin’in PMI’ı bir 

önceki aya göre 0.3 puan düşerek 49.4 

seviyesinde gerçekleşti. 

Büyük ölçekli firmaların imalat PMI’ı 

aylık bazda 0.6 puan geriledi 50.3 oldu, 

eşiğin üzerinde seyretti. Orta ölçekli 

firmaların imalat PMI’ı 0.6 puan düştü, 

49 oldu, eşiğin altında kaldı. Küçük 

ölçekli firmaların imalat PMI’ı ise 1.2 

puan artışla 46.1 seviyesinde gerçekleti, 

daralma aralığında kaldı.  

Üretim endeksi aylık bazda 0.8 geriledi, 

51.4 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam 

üretim faaliyetlerinin genişlediğine işaret 

etti. 

Yeni siparişlerin endeksi 0.7 puan 

geriledi, 49.5 oldu. Bu gerileme, imalat 

sektöründe piyasa talebinin azaldığına 

işaret ediyor. 

İstihdam endeksi aylık bazda 0.4 

geriledi, 47.8 seviyesine düştü. Bu 

düşüş imalat firmalarında işçi alımlarının 

daraldığını gösterdi. 

Hammade stoku endeksi bir önceki aya 

kıyasla 0.8 geriledi, 46.8 oldu. 

Tedarikçi teslimat süresi endeksi 50.5 

seviyesinde gerçekleşti.  (2) 

Çin’in hizmet PMI’ı Ocak ayında 53.5 

puan oldu 

 

 

Geçtiğimiz Ocak ayında Çin’in hizmet 

PMI’ı aylık bazda 0.9 oranında geriledi 

53.5 seviyesinde gerçekleşti. Düşüşe 



 
 

rağmen hizmet PMI’ı genişlemeye 

devam etti.  

Hizmet PMI’ı hizmet sektöründe 1 puan 

geriledi, 52.7 oldu. Bunlar arasında; 

havayolları, karayolları, demiryolları, 

toptancılık, parakende, konaklama, 

restorant hizmetleri, telekomünikasyon, 

radyo, televizyon, uydu iletişim 

hizmetleri ve finans sektörü eşiğin 

üzerinde seyretti. Bu alanlarda iştigal 

eden işletmelerin iş hacmi büyüdü. 

Yine aynı dönemde, hizmet PMI’ı 

yükleme, boşaltma, depolama, posta, 

finans sektörlerinde ve gayrimenkulde, 

eşiğin altına düştü. Öte yandan, inşaat 

sektörü PMI’ı 0.5 puan geriledi, 57.8 

seviyesinde gerçekleşti.  (3) 

Sektörel Bilgiler: 

 Çin'de bu yılki Bahar Bayramı 

seyahat döneminin ilk 10 gününde 

toplam 740 milyon yolcu taşındı. Çin 

Ulaştırma Bakanlığı'na göre, 

yaklaşan Bahar Bayramı öncesinde 

başlayan seyahat döneminin ilk 10 

gününde karayolu, denizyolu, 

havayolu ve demiryolu aracılığıyla 

toplam 740 milyon yolcu seyahat etti. 

Bu dönemdeki sayı geçtiğimiz 

yılınkiyle kıyaslandığında yüzde 2,5 

arttı. Bahar Bayramı tatilinin resmen 

başlayacağı 7 Şubat gününe doğru 

günlük yolcu sayısının 82 milyonu 

bulması bekleniyor. (4) 

 Çin Ulusal Kalkınma ve Reform 

Komisyonu, Ocak ayında 21 adet 

sabit varlık yatırımı projesini 

onayladı. Projelerin toplam yatırım 

miktarı 54.1 milyar yuan’e (8.3 milyar 

dolar) ulaşacak. Yatırımlar, su 

koruma, ulaşım, teknoloji ve enerji 

alanlarındaki projelere yapılacak. (5) 

 Çinli tüketiciler geçtiğimiz yıl 

yurtdışında 1.2 trilyon yuan (183.12 

milyar) dolar harcadı. Çin, 2015 

yılında toplam 116.8 milyar dolar 

lüks ürün satın aldı. Bu rakamla, 

dünyadaki lüks ürünlerin %46’sı Çinli 

tüketiciler tarafından satın alınmış 

oldu. (6) 

 Ocak 2016 tarihinde Çin’in otomotiv 

üretimi ve satışlarında sırasıyla 

%7.14 ve %7.72 düşüş yaşandı. 

Ocak ayında, toplam 2.452 milyon 

araç üretimi yapılırken, satış hacmi  

2.5006 milyon adet olarak kaydedildi. 

(7) 

 Çelik sektörü Çin ve Avrupa 

ticaretinde yaşanan anlaşmazlıkların 

temel alanlarından biridir. 2014 

yılından bu yana Avrupa’nın Çin’den 

gelen ürünlere yönelik 15 adet anti-

dumping soruşturması başlattı. 

İçlerinden 8 tanesi çelik ürünlerine 
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yönelik başlatıldı. 15 Şubat tarihinde, 

Çin Demir Çelik Derneği, 2015 

yılında ülkede %2.3 oranında 

düşüşle toplam 804 milyon ton çelik 

üretimi yapıldığını söyledi. 30 yıldan 

sonra ilk kez çelik üretiminde düşüş 

yaşandı. Dernek bu düşüşün ülkenin 

çelik sektöründe yaşanan zorluklara 

işaret ettiğine dikkat çekti. Bu yıl 

hükümet çelik sektöründeki zombi 

firmaları kaldırmaya yönelik 

çalışmalarını sürdürerek sektörün 

daha sağlıklı gelişimine katkı 

verecek. (8) 

 Enflasyon ve Para Politikası 

Çin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 

 

Geçtiğimiz Ocak ayında, TÜFE bir 

önceki yıla kıyasla %1.8 oranında arttı. 

Şehirlerde fiyatlar %1.8, kırsal 

kesimlerde %1.5 oranlarında yükseldi. 

TÜFE, gıda ürünlerinde %4.1, gıda dışı 

ürünlerde %1.2, tüketim mallarında, 

%1.5, hizmet sektöründe %2.2  

oranlarında artış gördü.  

Yine aynı dönemde, tüketici fiyatları 

aylık bazda %0.5 arttı. Bunlar arasında, 

gıda fiyatları %2 oranlarında artarken, 

gıda dışı ürünlerin fiyatları %0.2, tüketim 

malları fiyatları %0.6 ve hizmet fiyatları 

%0.4 oranlarında artış gördü. (9) 

 Çin Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)  

 
 

2015 yılının Ocak ayında ÜFE; aylık 

bazda %0.5, yıllık bazda %5.3 oranında 

geriledi.  

Mamul ürünlerinin alış fiyatı endeksinde 

aylık bazda %0.7, yıllık bazda ise %6.3 

oranlarında düşüş yaşandı. 

Üretici fiyatları yıllık bazda; madencilik 

sanayinde %19.8, ham madde 

sanayinde %9.1, imalat ve işleme 

sanayinde %4.9 oranlarında düştü. 

Tüketim mallarında üretici fiyatları %0.5 

oranlarınında azaldı. Tüketim malları 

üretici fiyatları arasında; gıda 

maddelerinde %0.2, giyimde %0.7, 

emtiada %1.2, dayanıklı tüketim 

mallarında %1.6 oranlarında düşüş 

kaydedildi.  



 
 

Alıcı fiyat endeksleri yıllık bazda, demir 

içeren malzemelerde %13.6, yakıt ve 

enerjide %10.7, demir içermeyen 

malzemelerde ve kablolarda %10.4, 

kimyasal ham maddede %5.7 

oranlarında düştü. (10) 

Çin’in mali gelirleri  

Geçtiğimiz Ocak ayında, merkezi 

hükümetin gelirleri yıllık bazda %0.67 

oranında azaldı, 725.6 milyar yuan 

(110.75 milyar dolar) oldu.  

Yine aynı dönemde merkezi hükümetin 

mali giderleri %11.6 oranında arttı, 838.7 

milyar yuan’e (128 milyar dolar) çıktı. (11) 

 Dış Ticaret 

Çin Dış Ticaret Hacmi 

Çin Gümrük İdaresi  verileri 

doğrultusunda, geçtiğimiz Ocak ayında 

Çin’in dış ticaret hacmi dış taleplerdeki 

azalma, ithalat ve ihracat fiyatlarında 

yaşanan düşüş nedeniyle %9.8 oranında 

geriledi, 1.88 trilyon yuan (286.89 milyar 

dolar) oldu. 

Aynı dönemde ihracat, %6.6 oranında 

azaldı, 1.14 trilyon yuan (173.964 milyar 

dolar) oldu.  

İthalat; %14.4 oranında düştü, 0.74 

trilyon yuan (112.924 milyar dolar) 

olarak gerçekleşti.  

Ticaret açığı %12.2 oranında arttı, 406.2 

milyar yuan (91.986 milyar dolar) oldu. 

Özel firmalar tarafından gerçekleştirilen 

dış ticaret hacmi %1.5 oranında arttı, 

782.7 milyar yuan (119.44 milyar dolar) 

oldu. Ülkenin toplam dış ticaret 

hacmindeki payı %41.6 oldu. 

Çin Amerika dış ticaret hacmi düşerken, 

Çin’in çevre ükeleri ile olan dış ticaret 

hacminde artış görüldü. 

Ülkenin Amerika, Avrupa, Japonya ile 

yaptığı dış ticaret sırasıyla %9.9, %9.9 

ve %6 oranlarında düşüş gördü. 

Çin’in Avustralya, Hong Kong ve 

Rusya’ya olan ihracatı yine 

sırasıyla %9.8, %4.8, %2.8 oranlarında 

arttı. 

Oyuncak, tekstil ve plastik gibi emek 

yoğun ürünlerin ihtacatı 

sırasıyla %17.6, %2.5 ve %1.2 

oranlarında arttı. 

Mekanik ve elektrikli ürünler ve teknoloji 

ürünlerinin ihracatında ise sırasıyla %6.8 

ve %4.7 oranlarında düşüş kaydedildi. 

(12) 

 Yatırımlar  

 

2016'da Xinjiang'daki yatırımlar 300 

milar yuanı geçecek 
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Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bu yıl 

toplam 440 proje hayata geçirileceği ve 

bu projelerin yatırımının 300 milyar 

yunanı aşacağı bildirildi. 

Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Kalkınma 

ve Reform Komisyonu'ndan edinilen 

bilgilere göre, bu projelerin çoğu yine 

sulama işleri, ulaştırma ve enerji 

alanlarında gerçekleştirilecek. 

"İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" üzerinde 

çekirdek bir bölge olan Xinjiang'da, Çin-

Avrupa tren seferleri transfer merkezi 

gibi kritik projelere öncelik verilecek; 

Kaşgar ve Horgos Ekonomik Kalkınma 

Bölgeleri'nin altyapı tesisleri inşası 

desteklenecek; Urumçi ve Alashankou 

serbest bölgeleri çalışmaları 

hızlandırılacak. (13) 

 

Çin’e yapılan Yabancı Direk Yatırımlar 

(FDI) 

 

 

Ocak 2016 tarihinde Çin’de kurulan 

yabancı işletmelerin sayında bir önceki 

yılın Ocak ayına göre %11.4 oranında 

düşüş yaşandı, toplam 2008 adet 

yabancı sermayeli işletme kuruldu. Reel 

sektörde, ülkeye giren yabancı direk 

yatırımların toplam sermaye değeri %3.2 

oranında arttı, 88.25 milyar yuan (14.07 

milyar dolar) oldu. 

“Bir Kemer Bir Yol” güzergahı üzerindeki 

ülkeler yıllık bazda %5.2 artışla ülkede 

203 yabancı sermayeli  firma kurdu. Bu 

ülkelerden reel sektörde yapılan yabancı 

direk yatırımlarının toplam sermaye 

değeri %27.4 oranında düştü, 440 

milyon dolar olarak kaydedildi. 

 

2015 yılının Ocak ayında 10 ülke ve 

bölgeden ülkeye yapılan direk 

yatırımların toplamı 13.47 milyar dolar 

oldu. Hong Kong 760 milyon dolar, 

Makao 2.7 milyon dolar, Amerika 760 

milyon dolar, Tayvan Eyaleti 450 

milyon dolar, Singapur 400 milyon 

dolar, Japonya 390 milyon dolar, İsveç 

260 milyon dolar, Almanya 250 milyon 

dolar, Kuzey Kore 230 milyon dolar ve 

İngiltere 200 milyon dolar direk yatırım 

yaptı. 

Yine geçtiğimiz Ocak ayında, hizmet 

sektöründe ülkeye yapılan yatırımlar 

bir önceki yıla göre %5.7 oranında 



 
 

arttı, 59.62 milyar yuan’e (9.5 milyar 

dolar) ulaştı. Bunlar arasında, ileri 

teknoloji hizmet sektörü yatırımları 

%123.4 oranında artışla, 7.2 milyar 

yuan (1.1 milyar dolar) olarak 

kaydedildi. 

Çin’in batı bölgelerine yapılan yabancı 

direk yatırımları %16.9 oranında arttı, 

5.87 milyar yuan (935.9 milyon dolar) 

oldu. Ülkenin doğu kesimlerine yapılan 

yabancı direk yatırımlarının büyüme 

hızı %4.1 oldu ve reel sektör 

yatırımlarının toplam değeri 78.2 

milyar yuan (12.47 milyar dolar)  

olarak kaydedildi.  

Orta bölgelere yapılan yabancı direk 

yatırımları %22 düştü, 4.18 milyar 

yuan (666.4 milyon dolar) oldu. (14) 

Çin’in Yurtdışı Yatırımları (ODI) 

 

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan verilen 

bilgiler doğrultusunda;  Çinli firmaların 

yurtdışına yaptığı reel sektör yatırımları 

bir önceki yılın Ocak ayına göre, %18.2 

oranında arttı, 78.76 milyar yuan’e 

(12.56 milyar dolar) ulaştı.  

Çinli yurtdışı yatırımlarının %90’ı imalat 

sanayinde gerçekleşti. Geçtiğimiz Ocak 

ayında Çinli işletmelerin özellikle 

bilgisayar, telekomünikasyon ve diğer 

elektronik cihazlar, ilaç, metal ürünler, 

otomotiv alanında yaptığı yurtdışı 

yatırımları %87.8 oranında arttı, 10.6 

milyar yuan (1.69 milyar dolar) oldu. 

Çin dünyanın en büyük 3. ODI 

gerçekleştiren ülkesidir. Hisse senedi 

piyasaları sıralamasında ise dünyada 8. 

sırada yer almaktadır. (15) 

II．Çin’in Dış Ekonomik İlişkileri  

 

 Avrupa ülkeleri ile ilişkiler 

Çin’in  AR&GE yatırımları Avrupa’dan 

daha fazla: OECD 

 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 

(OECD) Çin’in 2014 yılında Avrupa’dan 

daha fazla AR&GE yatırımı yaptığını 

söyledi. 

OECD raporunda Çin’in 2014 yılında 

yapmış olduğu AR&GE yatırımlarının 

ülkenin gayri safi milli hasılasının 

(GSYH) %2.05’ine denk geldiği belirtildi. 

Aynı dönemde Avrupa’nın bu alandaki 

yatırımları birliğin toplam GSYH’nın 

%1.94’ünü oluşturdu.  

OECD’ye göre Çin’in AR&GE 

harcamaları 1995 yılından bu yana 

düzenli bir şekilde artarak; ülke 

ekonomisindeki payı 2011 yılında 

İngiltere’yi ve 2012’de Avrupa’yı geride 

bıraktı. (16) 

Avrupa Çin’e karşı yeni bir anti-

dumping soruşturması başlattı 
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AB, Çin’den gelen çeliklere anti-dumping 

soruşturması başlattığını ve haksız 

rekabete izin vermeyeceklerini duyurdu. 

Açıklamada, Çin’den ithal edilen çelik 

ürünlerin fiyatlarının çok düşük olduğu 

ve sektöre büyük zarar verdiği belirtildi. 

Soruşturma Luxembourg merkezli 

ArcelorMittal’in geçtiğimiz yıl Çin’de ithal 

edilen çelik ürünler nedeniyle 8 milyar 

dolar zarar ettiğini bildirmesi ve 

sektördeki kötülemenin binlerce iş 

kaybına neden olduğu gerekçesi  

üzerine başlatıldı. 

Avrupa geçtiğimiz ay yine Çin’den gelen 

ve inşaat sektöründe kullanılan çelik 

çubuklara da anti-dumping soruşturması 

başlatmıştı. (17) 

Çin: İspanya, ICBC şubesine baskın 

olayını adil şekilde çözmeli 

 

Çin, İspanya hükümetinin ICBC'nin (Çin 

Sanayi ve Ticaret Bankası) Madrid 

şubesine yapılan baskın ve ilgili 

tutuklamalara adil şekilde yaklaşmasını, 

ülkedeki Çinli işletmelerin ve Çinlilerin 

yasal haklarını koruması gerektiğini 

açıkladı. 

İspanya'da yürütülen yolsuzluk 

operasyonu kapsamında dün ICBC'nin 

Madrid şubesine baskın düzenlendiği, 

aralarında şube genel müdürünün de 

bulunduğu beş yetkilinin tutuklandığı 

bildirilmişti. 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hong 

Lei, bugün yaptığı açıklamada, Çin 

hükümetinin daima Çinli işletmelerden 

bulundukları ülke veya bölgelerin 

yasalarına uymalarını talep ettiğini 

hatırlattı. 

İspanya'dan meselenin yasalar 

doğrultusunda adil biçimde çözülmesini 

istediklerini söyleyen sözcü, Çin 

hükümetinin ülkedeki Çinlilerin ve Çin 

firmalarının yasal haklarının güvence 

altına alınması çağrısı yaptığını da dile 

getirdi. 

Sözcü, İspanya'nın Çinli işletmeler ve 

finansal kuruluşlar için önemli yatırım 

noktalarından biri hâline geldiğini, 

İspanyol tarafının gelişen ikili ilişkileri 

korumasını umduklarını sözlerine ekledi. 

(18) 

Air China Airbus ile anlaşma imzaladı  

 

“Air China” ve “Airbus Group SE” 20 

Şubat tarihinde 2.927 milyar dolar 

değerinde işbirliği anlaşması imzaladı. 

Anlaşmaya göre Air China, Airbus’tan 12 

adet A330-300 tipi uçak satın alacak. 

 

Air China’dan yapılan açıklamaya göre, 

12 adet geniş gövdeli uçak alımının 

ülkenin havayolları kapasitesini %5.6 

oranında arttıracağı ifade edildi. (19) 



 
 

 Amerika ile İlişkiler 

Amerika Düşünce Kuruluşu: TPP’nin 

Çin ekonomisindeki olumsuz etkisi 

çok az olacak  

 

Bu yılın Şubat ayında 12 ülke dünya 

gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) 

%40’ını temsil eden “Trans-Pacific 

Partnership (TPP)” anlaşmasını 

imzalandı. TPP dünyanın en büyük ticari 

anlaşması olarak adlandırılıyor. 

Amerikanın önde gelen düşünce 

kuruluşu “Peterson Institute for 

International Economics (PIIE)”, TPP’nin 

Çin ekonomisi üzerindeki olumsuz 

etkisinin çok az olacağını düşündüklerini 

belirtti. 

TPP 2030 yılı itibariyle Vietnam’ın 

ekonomik gelişimine büyük fayda 

sağlayacak. Örneğin ülkenin reel 

gelirlerinin GSYH’nın %8.1’ine denk 

gelmesi ve yıllık 41 milyar dolar artması 

bekleniyor. Öte yandan, TPP Amerika’ya 

da büyük yarar sağlayacak ve 2030 yılı 

itibariyle ülkenin reel gelirlerini 131 

milyar dolara çıkaracak. 

Aynı şekilde TPP Japon ekonomisine de 

olumlu katkı sağlayacak. Anlaşma ile 

ülkenin gelirleri yıllık 125 milyar dolar 

artacak. 

Ancak, TPP’nin Çin ekonomisi 

üzerindelki olumsuz etkisini kestirmek 

henüz mümkün olmasa da, 2025 yılı 

itibariyle ülke ekonomisinde 9 milyar ila 

20 milyar dolar arasında bir  kayba 

neden olacağı tahmin ediliyor. (20) 

Çinli ve Amerikalı firmalar Çin’in 

Kuzeydoğusunda bir otomotiv parkı 

kuracak 

 

“Huaqi Investment Co. Limited” ve “Ima 

Design Group Inc.A” firmaları Çin’in 

Liaoning Eyaleti’nde 500  dönümlük bir 

alana otomotiv parkı inşa edecek. 

Projeye yaklaşık 7 milyar yuan (yaklaşık 

1.07 milyar dolar) yatırım yapılacak. 

Parkın açılmasıyla birlikte yıllık 30 

milyon kişinin ziyaretçi alması 

bekleniyor. 

Projenin 3 yıl içerisinde tamamlanması 

planlanmakta. (21) 

 Diğer ülkeler ile İlişkiler 

Çin, Ortadoğu'da işbirlikçi rol 

oynayacak 

 

Filistin ziyaretinde bulunan Çin'in 

Ortadoğu Özel Elçisi Gong Xiaosheng, 

dün Filistinli yetkililerle görüşerek, Çin 

Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Ortadoğu 

ziyaretinin sonuçları ve Çin yönetiminin 

Filistin sorunu başta olmak üzere 

Ortadoğu meseleleri hakkındaki 

tutumunu açıkladı. 
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Çin, bölgedeki durumu yakından izliyor 

Ortadoğu'da terörizmin yayıldığı ve 

ekonomik koşulların kötüleştiği bir 

dönem yaşandığına dikkat çeken Gong 

Xiaosheng, dünyanın bu bölgeye 

odaklandığını kaydederek, şunları 

konuştu: 

"Çin de, uluslararası toplum gibi, 

Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından 

izliyor. Özellikle bölgedeki halkların 

sorunları ve acılarını anlıyoruz. 

Bölgedeki sorunların çözülmesi için ilgili 

ülkelerin siyasi diyalog kurmasına 

yardım etmeyi arzuluyoruz." 

"Bir Kuşak-Bir Yol" çerçevesinde işbirliği 

güçlenecek 

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping 

tarafından ortaya koyulan "Bir Kuşak-Bir 

Yol" çağrısının önemini vurgulayan 

Gong Xiaosheng, söz konusu projenin 

bölgede ekonomik gelişmenin 

ilerletilmesi ve barışın sağlanması için 

gereken koşulları yaratabileceğini de 

söyleyerek, şunları aktardı: 

"İpek Yolu, diğer tarihi yollara göre biraz 

daha farklı. İpek Yolu, bir barış yolu, 

ticaretin geliştiği ve medeniyetler 

arasında iletişimin pekiştiği bir yol. 

Bugün kanlı çatışmaların yaşandığı 

bölgede, İpek Yolu'nun yeniden 

canlandırılıp geliştirilmesinin önemi 

aşikâr. İpek Yolu üzerinden işbirliğini 

güçlendirerek, bölgedeki ülkelerle 

dostluğu derinleştirmeye ve 

Ortadoğu'daki ülkelere, hatta tüm dünya 

ülkelerine daha güzel bir gelecek 

yaratmak için çaba harcamaya hazırız." 

Xi'nin Ortadoğu ziyaretleri tarihi bir 

gelişme 

Gong Xiaosheng ziyareti kapsamında, 

dün Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 

Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Konseyi 

Genel Sekreteri Saib Erekat, Filistin 

Başbakanı Rami Hamadallah ve Filistin 

Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'yle 

görüştü. 

Görüşmelerde Filistinli yetkililer, Çin 

Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Ortadoğu 

ziyaretlerinin tarihi ehemmiyet taşıdığını 

dile getirdi. Çin'in öteden beri barışçı 

gelişme politikası izlediğini ve bölgedeki 

sorunların siyasi diyalogla çözülmesini 

desteklediğini kaydeden yetkililer, Çin'in 

Ortadoğu ve dünya meselelerinde daha 

aktif rol oynamasını beklediklerini 

söyledi. (22) 

Çin Gürcistan Serbest Ticaret 

Anlaşması müzakelerine başladı 

22 Şubat tarihinde, Çin ve Gürcistan 

Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’te Serbest 

Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine  

başladı. Toplantıda müzakerelerin bu yıl 

içinde tamamlanması konusunda 

mutabık kalındı.  



 
 

2015 yılında Çin ve Gürcistan dış ticaret, 

713 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 

Çin Gürcistan’ın üçüncü en büyük ticaret 

ortağıdır. (23) 

 Türkiye ile İlişkiler 

 

Çin ve Türkiye başbakan yardımcıları 

görüştü 

   

Çin Başbakan Yardımcısı Wang Yang, 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı 

Mehmet Şimşek ile dün başkent 

Beijing'de bir araya geldi. 

 

Çin Başbakan Yardımcısı Wang, 

görüşmede son yıllarda iki ülke 

arasındaki ilişkilerin istikrarlı gelişme 

eğilimini sürdürdüğüne dikkat çekti. 

 

Wang, iki ülke arasında başbakan 

yardımcısı düzeyindeki iş birliği 

komitesinin rolünün artırılarak karşılıklı 

güvenin güçlendirilmesinin yanı sıra, 

altyapı, ekonomi, ticaret, finans, güvenlik 

ve kültür gibi alanlardaki iş birliğinde 

daha büyük başarılar kazanılmasını 

dilediklerini ifade etti. 

 

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Çin ile 

ilişkilerini geliştirmeye büyük önem 

veren Türkiye'nin, Çin'le Bir Kuşak-Bir 

Yol projesi çerçevesinde her alanı 

kapsayan iş birliğini derinleştirerek ortak 

kalkınmayı gerçekleştirmeye hazır 

olduğunu kaydetti. 

 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 

Shanghai'de düzenlenen G-20 Maliye 

Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları 

Toplantısı'na katıldıktan sonra başkent 

Beijing'e geçti. (24) 

 

Türk Lirası, Amerikan Doları ve AVRO 

karşısındaki Çin Yuan (RMB) kuru  

(29.03.2016) (25) 

 

III ． Çin’in Birleşme ve Satın Alma 

Faaliyetleri (M&A) 

● 19 Şubat, Çinli HNA Group, Amerikalı 

Ingram Micro’yu 6 milyar dolara satın 

alacağını duyurdu. (26) 

● Çin’in kamu hizmetleri sağlayıcısı 

BEIJING Enterprises, Almanya’nın atık 

üretimi yapan EEW firmasını 1.438  

milyar Avro’ya (1.6 milyar dolar) satın 

aldı. (27) 

● ChemChina, İsviçreli Syngenta’nın 

tüm hisselerini 43 milyar dolara satın 

aldı. (28) 

● 25 Şubat’ta Bloomberg’de yayımlanan 

haberde, Çinli Wanda’nın, Türkiye'nin 

Türk Lirası 2.26760 

Amerikan Doları 

AVRO 

6.51192 

7.27428 
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sinema zincirlerinden olan Mars 

Cinema'ya talip olduğu duyuruldu.  

 Mars Cinema'nın satışı için resmi teklif 

süreci mart ayında başlatılacak. (29) 
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