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ÇİN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNİN SON YILLARI 
 
2013 yılından bu yana Çin, Almanya ve Rusya’dan sonra Türkiye’nin üçüncü en büyük ihracatçısı oldu. Türkiye 
Rusya’dan doğal gaz, Almanya’dan teknoloji ve sanayi ürünleri ithal etmektedir. Türkiye enerji ve 
teknolojideki ithalatını bu iki ülkeden ağırlık olarak karşılamaktayken Çin’de Türkiye pazarı için önemli bir 
tedarikçi ülkedir. 
 
2013’ten 2020’ye kadar Çin’in Türkiye’ye ihracatı 163,3 milyar dolar iken aynı dönemde Türkiye’nin Çin’e 
ihracatı sadece 23,3 milyar dolar olmuştur. Cari açık yılda yaklaşık 17 milyar dolar ile Çin lehinedir. Çin 
dünyanın en büyük ihracatçısı olan ülke konumundadır. Türkiye, Çin’in ihracat yaptığı ülkeler listesinde 16. 
sırada yer alıyor.  Türkiye’nin Çin’den yaptığı ithalatın çoğunu cep telefonları, elektronik ürünler, endüstriyel 
makineler ve tekstil oluşturuyor. Türkiye’nin Çin’e yaptığı başlıca ihracat ise mermer, krom ve bakır gibi 
hammaddelerdir. Çin hammadde konusunda bağımlı olan bir ülkedir. Bu nedenle son yıllarda zengin yeraltı 
kaynaklarına sahip Afrika ülkeleri ile de yakın ilişkiler kurmakta ve bu ülkelerdeki yer altı kaynaklarının 
çıkarılması konusunda ihaleler almaktadır. 
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Çin’in “Kuşak Yol” girişimi, Asya ülkeleri ile Avrupa ülkelerini eski İpek Yolu güzergâhları boyunca birbirine 
bağlamayı amaçlamakta ve bu amaçla Çin, kurmak istediği bu ticari ağın üzerinde bulunan ülkelere yatırım 
yapmaktadır.  
 
Türkiye’de bu hattın üzerinde olan bir ülkedir ve Çin ile Türkiye bu amaçla ikili anlaşmalar imzalamıştır. Bu 
anlaşmanın amacı Çin ile Türkiye arasındaki sermaye akışını artırmak, çıkabilecek anlaşmazlıkları başarıyla 
çözmek ve istikrarlı bir yatırım ortamı sağlamaktır. Bu amaçla Çin, Türkiye’ye şimdiden 18,7 milyar dolar 
yatırım yapmıştır. Çin’in kendi ticaret ağını kurabilmek için ülkelere yaptığı yatırımlar kısa vadede bu ülkeler 
için avantaj olarak görülebilir. Ancak uzun vadede Çin’e bağımlı olma ve bu ülkelerin tek bir tedarikçi ülkeye 
mecbur kalması gibi durumların oluşması halinde bu tamamen bir dezavantaja dönüşecektir. 
 
Türkiye’nin mevcut durumu göz önüne alındığında ithalata bağımlı bir ülkedir. Bu durum Çin’in dikkatini 
çekmekte ve bu durumu fırsata dönüştürmek istemektedir. Pekin, Türkiye’nin “Kuşak Yol” girişiminin hayati 
bir parçası olmasını sağlamak için bu fırsatı değerlendirmektedir. Bir Çinli lojistik şirketi yakın zamanda 
Kumport Terminal’in yüzde 48’ini 940 milyon dolara satın aldı. Marmara Denizi’nin kuzeybatı kıyısında yer 
alan Kumport, Türkiye’nin üçüncü büyük konteyner terminalidir ve Avrupa ile stratejik bir bağlantıya 
sahiptir. 
 
Şu anda Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 1000 Çinli şirket var. Ağırlıklı olarak lojistik, elektronik, enerji, 
turizm, finans ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmekte ve işlerini genişletmektedirler. Kuşak 
Yol projesinin başlatılmasından sonra bu şirketlerin Türkiye’deki faaliyetleri artmıştır. Çinli şirketler 
yaptıkları ticarette veya kurdukları ilişkilerde tamamen bağımsız bir aktör gibi hareket etmemektedirler. Bu 
şirketler üzerinde Çin devletinin kontrolü vardır. Şirketler Çin’in politikalarına aykırı bir ilişki veya girişimde 
bulunmaları mümkün değildir. 
 
Çin, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çok yönlü politikalar uygulamaktadır. Turizm açısından 
bakıldığında, Çin, 2018 yılını “Türkiye Turizm Yılı” ilan etmesi ile Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısındaki 
artışta önemli katkı sağlamıştır. Bunun bir sonucu olarak, Türkiye’de 2018 yılında Çinli turist sayısı neredeyse 
yüzde 60 artmış ve ülkeyi ziyaret eden turist sayısı 400.000’e ulaşmıştır. 
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