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1. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Güneydoğu Asya Uluslar Birliği 

 

ASEAN ÜYE ÜLKELERİ 

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), 8 Ağustos 1967 tarihinde Bangkok’ta imzalanan 

ASEAN Deklarasyonu ile Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland tarafından 

kuruldu. ASEAN, bugün Güneydoğu Asya’da bulunan on ülkenin üyesi olduğu jeopolitik ve 

ekonomik bir örgüt. Kurulduğu tarihten sonra kurucu üyelere 8 Ocak 1984’te Bruney Krallığı, 

28 Temmuz 1995’te Vietnam, 23 Temmuz 1997’de Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti ile 

Birmanya (Myanmar) ve 30 Nisan 1999’da Kamboçya eklendi. 



 

 

 

  

2015 yılında 10 üye ülke arasında imzalanan Kuala Lumpur Deklarasyonu ile “ASEAN 

Topluluğu” resmen kurulmuş olup bu toplulukta üç ayrı alan yer almaktadır. Bunlar; ASEAN 

Güvenlik Topluluğu, ASEAN Ekonomi Topluluğu, ASEAN Sosyo-Kültürel Topluluğu’dur. ASEAN 

Ekonomik Topluluğu’nun resmen kurulması ile ASEAN, ekonomik bütünleşme yolunda adım 

attı. ASEAN,  üçüncü dünya ülkeleri arasındaki iş birliği teşkilâtlarının en başarılılarından biridir. 

ASEAN dönem başkanlığını 2015 yılında Malezya yürütmüş olup, dönem başkanlığı 2016 

yılında Laos’a geçti. 

ASEAN, yalnızca ASEAN içindeki ülkeler için değil, tüm Asya-Pasifik Bölgesi için de 

istikrar ve işbirliği yaratıyor. Çin, Japonya, Hindistan, Güney Kore gibi bölge güçlerinin yanı sıra, 

AB, ABD ve Rusya gibi küresel güçlerin de katılım gösterdiği bir platform olma özelliği taşıyor. 

ASEAN kuruluş yıllarında, çatışmaların durdurulması ve siyasi istikrarın sağlanması gibi 

konulara ağırlık verirken, soğuk savaş sonrası dönemde bu konular, yerini ekonomik işbirliğinin 

geliştirilmesi amacına bıraktı. Aslında ASEAN 'ın soğuk savaş döneminde komünizme karşı 



 

 

güvenlik öncelikli olarak ortaya çıktığı ve soğuk savaş sonrası dönemde ekonomik alanda 

faaliyetlerine hız vermesi düşünülünce Çin ile ilişkileri kanaatimizce ABD'nin bölgeye yönelik 

politikaları ekseninde ve büyük güçlerin kendi aralarındaki mücadelenin etkisinde ele alınabilir. 



 

 

KURULUŞ KRONOLOJİSİ 

 



 

 
 



 

 

ASEAN YÖNETİM ORGANLARI 

Birliğin üç önemli organı bulunmaktadır. 

1. Hükümet Başkanları Zirvesi: En yüksek karar organı olup ilk defa Bali’de (1976), ikinci 

defa da Kuala Lumpur’da (1977) toplanmıştır. 

2. Bakanlar Toplantısı: Her yıl dönüşümlü olarak üye ülkelerden birinde dış işleri ve 

ekonomi bakanları toplantısı yapılır. İhtiyaç duyuldukça diğer bakanların toplanması da 

mümkündür. 

3. Genel Sekreterlik ve Daimî Komiteler: Hükümet başkanları zirvesinde ve bakanlar 

toplantısında alınan kararların uygulanması ve toplantıların hazırlanmasıyla görevli genel 

sekreterliğin merkezi Cakarta’dadır. Dış işleri bakanları toplantısında rotasyon yöntemiyle ve 

alfabetik sırayla seçilen genel sekreterin görev süresi üç yıldır. Bu makama bağlı olarak faaliyet 

gösteren daimî komisyonlar şunlardır: Gıda, tarım ve ormancılık; finans ve bankacılık; endüstri, 

madencilik ve enerji; taşımacılık ve haberleşme; ticaret ve turizm; kültür ve enformasyon; bilim 

ve teknoloji; sosyal gelişme. 

ASEAN’IN GÜVENLİK YAKLAŞIMI 

Bölgesel karışıklıklar, gerilimler ve ideolojik çatışmaların gölgesinde kurulan ASEAN, 

bölgesel kalkınma hedefinde sorunlar yaşayan ülkeler arasında öncelikle barışı sağlama yoluna 

gitmişti. 

Bu çerçevede kurucuları Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland gibi 

bölgesindeki güçlü bloklar arasında birlik ve gelişimi baltalayan anlaşmazlıkların geride 

bırakılmasında öncülük yapan ASEAN, birliğe daha sonra katılan diğer üyelerin sorunlarından 

bugün birliğin bütünlüğünü ilgilendiren olası tehditlere karşı her koşulda müzakere yoluyla 

güvenliği sağlamaya çalışıyor. 



 

 

Özellikle son dönemde bölgede Çin-ABD gerilimi ve Güney Çin Denizi sorunu 

çerçevesinde yaşanan ikili rekabet ve üye ülkeleri içine alan egemenlik tartışmalarında ASEAN, 

bölgesel kapsamlı ekonomik ve güvenlik iş birliği teşvikinin yanı sıra ikili çatışmaların barışçıl 

yollarla çözülmesi için hem gücünü hem de varlığının önemini ortaya koyma peşinde.  

Güneydoğu Asya ülkeleri için Çin'in ekonomik fırsatları cazip görünüyor. ASEAN 

bünyesinde gerçekleşen ticarette artan rakamlar bunun en büyük göstergesi. 

Taraflarca 2010'da kurulan Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi'nin etkisiyle 2016 itibarıyla Çin, 

ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı, ASEAN da Çin'in en büyük 3. ticaret ortağı konumuna gelmiş 

durumunda. 

ASEAN ve Çin'in karşılıklı ticaretinde ulaşılan 452,2 milyar dolarlık hacimle birlik, Çin ile 

özellikle ekonomik iş birliği teşvikinde Çin fırsatları çerçevesinde kayda değer ilerleme 

göstermesine karşın Çin'in egemenlik tehdidi bölge için önemli bir sorun teşkil ediyor.  

Tarihi geleneksel kültürü ve değerleriyle çok sayıda Güneydoğu Asya ülkesini etkileyen 

Çin, yükselen ekonomisi ve askeri nüfuzuyla bölgede egemenliğini tekrar artırmaya çalışırken, 

ASEAN-Çin toplantıları gibi önemli görüşmelerde de Güney Çin Denizi konusunda sorun 

yaşadığı ülkelere karşı tek blok içinde diplomatik kanaldan egemenlik iddialarını güçlendirmeyi 

amaçlıyor. 

Çin'in toprak artırma ve birlik ülkelerinin egemenliğine karşı oluşan tehditte ABD'nin 

stratejik gücünü ve karşıt güç olarak bölgede varlığını koruma çabası ASEAN için çift taraflı bir 

denge unsuru oluşturuyor. ASEAN'ın güvenlik ve savunma mekanizması olmaması nedeniyle 

birliğin bazı ülkeleri Çin'in askeri varlığına karşı ABD'nin dengeyi koruması gerektiğini 

savunuyor. 

ABD denge unsurunda Çin tehdidine yönelik Singapur, Tayland ve Filipinler gibi ASEAN 

ülkelerinin, ABD ile var olan askeri ittifakı ve diğer bazı birlik ülkelerinin askeri konuda iş birliği 

kurma hedefi, bu dengeyi gözettiğine işaret ediyor. 



 

 

ASEAN’ın küresel güç merkezleri ile ilişkisi “Çin ile ekonomi, ABD ile askerî’dir.” 

 

ÖRGÜTÜN BAĞLAYICILIĞI 

 

Örgüt içi konularda üyeler kolaylıkla ortaklaşa kararlar alabilmekte ve bu karaları 

uygulamakta bir sorun yaşamamaktadırlar fakat dış ilişkilerde bazı meselelerde farklı çıkar 

ilişkileri sonucunda ortak tavır alınamamaktadır. 

Güney Çin Denizi bu meselelere örnektir. En son yaşanan bu sorunla alakalı üye ülkelerin 

örgütten bağımsız bir şekilde Çin ile mevcut sorun hakkında bir uzlaşma oluşturması bunun 

açık işaretidir. 



 

 

ASEAN GENEL EKONOMİK YAPI 

ASEAN (Association of South-East Asian Nations) 1969 yılında Brunei, Endonezya, 

Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland arasında kurulmuştur. Birliğin hedefleri ekonomik, 

sosyal ve kültürel gelişmenin desteklenmesi; bölgesel barışın ve güvenliğin artırılması; karşılıklı 

çıkarların bulunduğu alanlarda işbirliği ve ticaretin yaygınlaştırılmasıdır. Hedeflerin 

gerçekleştirilebilmesi için seçilmiş bazı alanlarda tercihli ticaret anlaşmaları; sanayi projeleri, 

sanayide ortak girişimler yoluyla sanayi alanında işbirliği ve bölge dışı ülkelerle diyalog gibi 

araçlara başvurulması öngörülmüştür. 

ASEAN'ın kurulmasından 10 yıl sonra 1976 yılında, Bali Zirvesi'nde ASEAN Anlaşması 

imzalanabilmiştir. Sözkonusu Anlaşma'da bölgesel işbirliği için dört temel alan tespit edilmiştir: 

Temel Mallar: Özellikle gıda ve enerji alanında üye ülkeler birbirlerinin piyasalarına 

serbestçe girme konusunda anlaşmışlardır. 

Endüstriyel Kalkınma: Üye ülkeler büyük ölçekli bölgesel sanayi projeleri 

gerçekleştireceklerdir. Sözkonusu projeler özellikle, bölgenin temel gereksinimlerine cevap 

verecek nitelikte olacaktır. 

Ticaret: Üye ülkeler, tercihli anlaşmalar ve bölge dışı piyasalara geniş ölçüde giriş 

sağlamak suretiyle ASEAN içi ticareti artırma çabasında olacaklardır. 

Ekonomik Konular: Birlik kapsamında 1976 yılında petrokimya, kimyasal gübre, çelik, 

soda, gazete kâğıdı ve lastik alanlarında faaliyet gösterecek büyük tesislerin oluşturulması için 

işbirliği kararı alınmıştır. 

1991 yılında ASEAN ülkeleri arasında imzalanan Anlaşma ile 2008 yılında gümrük 

vergilerinin tümüyle sıfırlanarak ASEAN Serbest Ticaret Alanı (ASEAN Free Trade Area -AFTA) 

oluşturulması öngörülmüştür. 



 

 

 

 

ASEAN’ın Politik ve Ekonomik Kalkınmasının Değerlendirilmesi 

2001’den 2013’e kadar ASEAN’ın toplam gayri safi yurt içi hâsılası 2,4 trilyon dolara 

ulaşarak üçe katlanmıştı ve dünya ekonomisinin % 3,3’üne oluşturmuştur. (Şekil 1’de ASEAN’ın 

diğer büyük ekonomilerle karşılaştırılması, Tablo 2’de ise ASEAN’a üye ülkelerin ekonomileri 

görülmektedir). 2007-2013 yılları arasında ise Bruney Barış Ülkesi Devleti dışında, ASEAN 

ekonomisi küresel ortalamadan daha hızlı büyümüş ve 2000’lerdeki ekonomik krizlere karşı 

dayanıklı olduğunu kanıtlamıştır. 



 

 

 

 

 

ASEAN bloğu bir ülke olsaydı, bahsedilen yıllardaki oranı Asya’da Çin’den sonraki en 

büyük ikinci büyüme olarak kaydedilirdi. Bir bütün olarak bakıldığında, ASEAN’ın ekonomik 

performansı gerçekten göze çarpar niteliktedir. 2004 ve 2011 yılları arasında ASEAN ülkelerinin 

ticari hacimleri, birbirleriyle ve dünyanın geri kalanıyla kıyaslandığında, iki katından fazlasına 

ulaşmıştır. Yabancı şirketler, ASEAN pazarının bu devam eden büyümesine olumlu olarak 

bakmaktadır. Amerikan Ticaret Odası’na üye şirketlerin çoğu, Güneydoğu Asya’da önümüzdeki 

yıllarda daha da büyük kar oranları ve yatırım olanakları olacağını tahmin etmektedirler. 

Ticaretteki bu büyüme ve genişleme, Güneydoğu Asya insanlarına somut faydalar 

sağlamaktadır. 2013 yılında ASEAN’ın gayri safi yurt içi hasılası, 2000’deki 1.172 doları ikiye 

katlayarak, kişi başına 3.770 dolara çıkmıştır. Son 10 yıldır bölgedeki fakirlik oranları da 

düşmektedir. Kamboçya, Laos, Myanmar ve Vietnam’da günlük kazanım olan 1.25 doların 

yüzdesi 2000’deki % 45’den 2010’da % 16’ya düşmüştür. Aynı dönemde ASEAN’daki diğer 

ülkelerde, açlık sınırı altındaki kesim de % 29’dan % 15’e düşmüştür. Ayrıca 2013 yılında 

ASEAN’ın GDP (gayrisafi milli hasıla) artış oranı 4,9 iken, dünyanınki % 3 olarak 

gözlemlenmiştir. 



 

 

 

  



 

 

ÖRNEK BİR ÖRGÜT OLARAK ASEAN 

Bugün, Asya bölgesi hem geleneksel hem de geleneksel olmayan güvenlik tehditlerine 

karşı hassas durumdadır. Soğuk savaş yıllarından farklı olarak, günümüzün güvenlik 

tehditlerine devletlerden finansal destek beklentisinin yanı sıra, tam aksine, dünyanın bu  

bölümünde 90lar sonrasında öngörülemeyen yeni tehditlerin sınır ötesi özelliğinin olumsuz 

etkilerin devlet dışı aktörlerce gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Devlet dışı güvenlik 

tehditlerinin varlığı uluslararası toplumun üyeleri arasında gerekli işbirliklerini 

gerçekleştirmesine rağmen, hem nükleer hem de geleneksel silahlar konusunda bertaraf 

edilen bölge silah gücü sebebiyle bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin rekabet özelliği göz önüne 

alındığında, bunu gerçekleştirmek oldukça zor görünmektedir. Ancak, bölge savunma 

mekanizması, yeni güvenlik tehditlerinin sınır ötesi niteliği karşısında umut verici olmaması 

nedeniyle bölgenin rakip ülkeleri arasında bile bir işbirliğine acil ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu 

çerçevede ve Asya bölgesinin tamamında geçmişte var olan ve yeni oluşan önemli güvenlik 

sorunlarına rağmen ASEAN ve ASEAN’ın normları kurulduğu günden bugüne kadar işbirliğinin 

öncelikli araçlarının gerçekleştirilmesi ve angajmanın bölgesel araçlarının yönetilmesi için 

büyük bir fırsat sunmuştur. 

Başlangıcından beri ASEAN’nın formülü elbette ki dünyanın bu bölümündeki müşterek 

güvenlik yaklaşımı çıkarımlarının gerçekleştirilmesidir. Bu bağlamda, aralarındaki rekabet 

ilişkisine rağmen işbirliği yolları arayışında bulunan nispeten orta düzeydeki beş güç arasında 

1967 yılında ASEAN oluşturulduğu zaman, arkasında yatan mantık elbette ki her bir ülkenin 

güvenliğinin ve rejiminin devamıyla ilgilidir. Başlangıçta, zaman içinde eklenen beş yeni devlet 

ile başlangıçtaki 5 ülkenin ortak özelliği komünist olmaması olsa da, ASEAN farklı askeri 

kapasiteleri, ekonomileri ve ideolojileri olan ülkeler için bir mekân teşkil etmektedir. Buna 

rağmen, ASEAN şimdiye kadar AB’nin geçmişte izlediği yolu takip etmeden Asya’nın 

güneydoğu kısmındaki üyeler arasında ‘güvenlik toplumunu’ gerçekleştirmeye yönelik bir 

uygulama bölgesi oluşturmayı başarmıştır. Amitav Acharya’ya göre ASEAN’ın yaklaşım şekli 

dünyanın bu kısmındaki değerlerini [böylesine başarılı bir biçimde] ortaya koymuştur. Öyle ki; 



 

 

yasal olmayan bağlayıcı kurallar ve zayıf kuruluşlara dayanabilen bölgesel işbirliği araçlarını 

oluşturan diğer yollar mevcuttur. Bu bağlamda, ASEAN diğer örgütlerden farklılık 

oluşturmaktadır. En belirgin farkı ise; zayıf usul kurallarının olmasıdır ki bu sayede yeni üyelerin 

kabulü ve düzenlemeler gerçekleşmektedir. Dolayısıyla; yalnızca üye ülkeler değil, Asya-Pasifik 

bölgesine ilgi duyan tüm ülkeler bu kuruluşa dahil olabilmektedir. ASEAN ve ASEAN temelinde 

oluşturulan yeni bölgesel kuruluşlar, ASEAN usul kurallarını çiğneyenlere karşı yaptırım 

gerektiren araçları bünyesinde barındırmamaktadır ki öz kısıtlama davranışı çoğu zaman üye 

ülkeler ve kurulaşa bağlı ülkeler arasında gönüllülük ilkesiyle ortaya çıkmaktadır. TAC’ın 

imzalanmasıyla üye sayısındaki artış bunun gerçek bir kanıtıdır. Nükleer güçler olan Hindistan 

ve Çin’in TAC’ı imzalaması, her iki ülkenin de savaşmayacaklarına dair teminat vermesi 

sebebiyle oldukça önemlidir. 

  ASEAN’ın kuruluşunda, devletlerin birbirlerine karşı nasıl bir tutum izlemesi gerektiği 

açıkça ortaya konmuş ve bu bağlamda, her bir devletin egemenliğinin teminat altına alınması 

en elzem düzenleyici mekanizmadır. Bu durum hala doğruluğunu kaybetmemiştir. ASEAN’ın 

TAC anlaşmasının 2. Maddesinde devletlerin toprak bütünlüğünün korunmasının yanı sıra, 

devletlerin iç politikalarına müdahale etmeme ilkesinin teminat altına alınması hususu açıkça 

belirtilmiştir. Dahası, ASEAN’ın usul mekanizmasındaki TAC anlaşması dâhilinde devlet 

egemenliği güçlendiren diğer bir unsur diyalog olduğundan, diplomasiden, bölge devletlerinin 

karar alma sürecinde uzlaşma araçlarını kullanacakları ve sonunda birbirleriyle uzlaşma 

sağlayacakları alanlarda ortaya çıkan problemleri çözme yönünde kullanılacak araçlar olarak 

bahsedilmektedir. Bu yüzden, savaşa/güce başvurmama ilkesine bağlı kalma, ASEAN üyeleri 

ya da ASEAN’a bağlı bölgesel forumlar için yaygın olan kilit anlayış olarak kabul edilmiştir.  

  Genel olarak değerlendirildiğinde, ASEAN’ın bu yaklaşım şekli bugüne değin hemen 

hemen hiçbir değişikliğe uğramadan korunmuştur. Soğuk Savaş sonrası dönemde henüz 

kurulmuş olan ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3, ARF (ASEAN Bölgesel Forumu), ASEAN Topluluğu 

(AC), karşılıklı Serbest Ticaret Anlaşmaları, AFTA (Serbest Ticaret Bölgesi) gibi yeni bölgesel 



 

 

kuruluşlar ve Doğu Asya Zirvesi, Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM) gibi Asya’dan ilham alan diğer 

çalışmalara temel oluşturmuştur. ASEAN kuruluşunda, yalnızca ekonomik işbirliği alanında 

gerekli olduğu takdirde konsensüse gerek duyulmadan kabul edilmiştir.  ASEAN’ın 

kuruluşundan beri en önemli kuralı ekonomik bir sorunla karşılaşıldığı zaman bu alanda bir 

kısım esneklikler gösterilmesiydi. Son zamanlarda- geçmişte de olduğu gibi- ekonomik 

büyüme, özellikle iç politikaların uygulanması adına ASEAN hükümetlerinin siyasi 

meşruiyetlerini temin etme yönünde elzem yollar olarak düşünülmektedir. Ekonomik araçlar 

sayesinde, bu devletler kendi içlerinde keskin bir biçimde bölünmüş toplumlar arasında bir 

toplumsal bütünlüğe ulaşma ve bunu sürdürme çabası içindedirler. 

Bugüne değin, ASEAN’ı yaklaşım şekli henüz ortaya çıkan radikal ekonomik ve siyasi 

değişimler ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan belirsizlikler dışında ciddi bir değişikliğe 

uğramamıştır. Güneydoğu Asya’nın Soğuk Savaş döneminin sona ermesiyle, günlük ekonomik 

ilişkilerin yürütülmesinde bir kısım esneklikleri kabul etmenin yanı sıra ASEAN’ın ilk 

genişlemesi aracılığıyla yeni yeni değişim gösteren çevreye uyum sağlaması bu değişimlerden 

sayılabilir. Bu bölge de 1990ların ortasından sonra ciddi bir biçimde hissedilen tehditlerin yeni 

özellikleri; bölgenin ekonomisini ciddi bir biçimde vuran Asya finansal krizi, Endonezya’daki 

orman yangını gibi çevre güvenlik sorunları ve Asya’da derin biçimde hissedilen terörizmin 

yükselmesi gibi sonuçlar doğuran 11 Eylül saldırılarıdır. Söz konusu henüz ortaya çıkmış 

ekonomik ve güvenlik temelli tehditlere ve sorunlara karşılık ASEAN’ın akla uygun tepkisi, ortak 

güvenlik yaklaşımlarının zaruri unsuru olarak görülen, güvenlik sorunlarına ‘kapsamlı bir 

biçimde’ yaklaşmanın yanı sıra ‘kapsayıcılığı’ bir kural olarak benimseyen bölgesel kurumlar 

oluşturma girişiminde bulunmaktı. Bu yüzden, henüz ortaya çıkmış güvenlik sorunları 

karşısında, ASEAN temelinde kurulmuş yeni kuruluşlar çok çeşitli yerel, bölgesel, küçük, orta 

ve büyük güçlerin birbirleriyle işbirliği yapma adına en çok tercih ettikleri kuruluş olmuştur. 

Asya’daki bölgesel kurumlar arasında, AFTA ve ARF hem önder hem de en etkili kurumlar 

olmuştur. 



 

 

  AFTA, ASEAN’ın karar almada işleminde konsensüse başvurma ve diyaloga dayalı devlet 

içi koordinasyon mekanizması gibi usul temelinden ayrılmadan ekonomik alanda bazı 

kurumsal ilerlemeler uygulamıştır ve bu tür esneklikler, bu bölgede, bölgesel serbestleştirme 

imkânı sunmuştur. Bu bağlamda; AFTA’dan elde edilen başarılı sonucu takiben 2002 yılında 

ASEAN Ekonomik Topluluğu (AEC) 2015 yılında çalışmalara başlamak üzere kurulmuştur. 

AEC’nin amacı; malların, hizmetlerin, yatırımların ve vasıflı işçilerin serbest dolaşımının 

sağlanacağı bütünleşmiş bir Asya piyasası oluşturmaktı. Bununla birlikte, bu girişimler Asya’da 

1997 yılında yaşanan ekonomik krizin olumsuz etkilerinden kurtulma amacıyla yapılmıştır. 

Bütün bunların ardından, Chiang Mai Girişimi (CMI) gibi çok sayıda girişimde bulunulmuştur. 

Örneğin, ASEAN 10 ve Japonya ile Çin gibi büyük güçler işbirliğine ekonomik anlamda dâhil 

olurken diğer taraftan, Asya Tahvil Piyasası Girişimlerinde, kendi aralarındaki işbirliği 

aracılığıyla dâhil olan devletler büyük bir güvensizlik duydukları IMF mekanizmasına 

bağlılıklarının ötesine geçme çabasında olmuşlardır. 

Diğer taraftan, ARF Soğuk savaş sonrasında yeni dönemin getirdiği güvenlik 

sorunlarının çözümü amacıyla kurulmuş bir mekanizmaydı. Kuruluşundan beri, girişimler 

Hindistan, Pakistan, Rusya, Çin, Güney Kore ve bu ülkeler gibi küçük, orta ve büyük devletleri 

kendisine çekmeyi başarmıştır. Girişimler, özellikle,  Asya’nın mevcut güvenlik dinamikleri 

kapsamında en önemli ihtiyaç olan Güven Artırıcı Önlemlerin (CBMs) uygulanmasında büyük 

başarı elde etmiştir. Ancak, ARF önleyici diplomasinin gerçekleştirilmesi adına CBMs’nin 

uygulamaya konmasının ve dolayısıyla 1995 resmi raporunda belirtildiği gibi bir uyuşmazlık 

çözüm mekanizması haline gelmenin çok da ötesine geçemediği yönünde eleştirilere maruz 

kalmıştır. Bununla birlikte, devletlerce desteklenmeyen terör ve belli CBMs’lerin uygulanması 

yönünde üyeler arasında oluşturulan işbirliğinden elde edilen başarı, iç güçler ve dış aktörler 

arasında işbirliğini beklenenden çok daha ileri bir düzeye ulaştırmıştır. Bu bağlamda, ASEAN’ın 

TAC anlaşmasına dâhil olan devlet sayısı, ASEAN ve akabinde ASEAN temelinde henüz 

oluşturulan bölgesel kurumların, yalnızca Güneydoğu Asya’da değil geniş Asya-Pasifik 

bölgesindeki mevcut gerilimin azaltılmasına nasıl yardımcı olduğunun en gerçekçi kanıtıdır. 



 

 

Hem bölge içinde hem de bölge dışındaki büyük güçler, TAC anlaşmasını imzalayarak, bölgesel 

tutum anlamında ASEAN’ın temel usul ilkelerine bağlı kalma arzusuyla iyi niyetlerini ortaya 

koymuşlardır. Bu bağlamda, ASEAN ve devamı niteliğindeki ASEAN temelli bölgesel kuruluşlar, 

ağır geleneksel ve nükleer silahlarla dolu Asya-Pasifik bölgesinin ortasında istikrar ve barış 

bölgesini oluşturmayı başarmıştır. 

Bugün, bölgede yaygın olan güvenlik dilemması zihniyetini aşma ve işbirliği ihtiyacının 

hem bölge içinde hem de bölge dışındaki devletlerin başlıca endişesi olduğu Asya bölgesi her 

türlü güvenlik sorununa açık durumdadır. Bu bağlamda, endişe duyan devletler, kuşkusuz, 

ASEAN’ın müşterek işbirliği araçlarını kullanarak belirli güvenlik sorunları üzerinde zaman 

zaman işbirliğine gitmektedir. Böylece, çoğu zaman, ciddi silahlı çatışmalara yol açabilecek 

krizlerin tırmanması önlenmekte ve bu da tabi ki böylesine karmaşık hassas bir bölgede barış 

ve istikrarın temin edilmesi ASEAN’ın başarısını taçlandıran sonuç olarak kabul edilmektedir.  

ASEAN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ 

Türkiye, ASEAN ile kurumsal ilişkilerini geliştirme kararını 1999 yılında almış, bu 

çerçevede diyalog veya sektörel diyalog ortağı olmak için niyetini beyan etmiştir. Türkiye, 

ASEAN ile kurumsal ilişkileri geliştirmenin ilk adımı olan Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasına 

(ASEAN/TAC) 19-23 Temmuz 2010 tarihlerinde Vietnam’da yapılan 43. ASEAN Dışişleri 

Bakanları Toplantısı sırasında taraf olmuştur. 

ASEAN/TAC’a katılımın yanısıra, Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliği yine aynı yıl ASEAN 

nezdinde akredite edilmiştir. 

Türkiye, ASEAN Zirvesi ile Dışişleri Bakanları Toplantısına, Dönem Başkanı Brunei’nin özel 

konuğu olarak 2013 yılında ilk kez davet edilmiştir. Sözkonusu toplantıya eski Başbakan Sayın 

Ahmet Davutoğlu Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde katılmıştır. 8-10 Ağustos 2014 

tarihlerinde Nepido’da düzenlenen 47. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısına, Türkiye bu kere 

Myanmar Dönem Başkanlığının konuğu olarak davet edilmiş, toplantı tarihlerinin ülkemizdeki 



 

 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine denk gelmiş olması nedeniyle ülkemizi dönemin Kalkınma 

Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ceylan temsil etmiştir. 

Sayın Bakanımız, ASEAN Dönem Başkanı Malezya’nın davetiyle, 2015 Ağustos ayında 48. 

ASEAN Bölgesel Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmıştır. Son olarak Sayın Bakanımız, 

5-8 Ağustos 2017 tarihlerinde Manila’da düzenlenen 50. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısına 

dönem başkanı Filipinler’in davetiyle iştirak etmiştir. 

Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasında tesis edilen daha yoğun ve verimli işbirliği 

neticesinde, ASEAN ülkeleriyle 2002 yılında 1,3 milyar Dolar düzeyinde olan toplam ticaret 

hacmi, 2016 yılında 8,7 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Halen 10 ASEAN ülkesinin 

dokuzunda Büyükelçiliği bulunan Türkiye, Laos’ta açılması planlanan Büyükelçiliğin faaliyete 

geçmesinin ardından, tüm ASEAN ülkelerinde temsil edilmiş olacaktır. 

2005-2015 yılları arasında ASEAN ülkelerine yönelik TİKA’nın yardımlarının toplamı 

147,8 milyon ABD Dolarıdır. 

Ayrıca ülkemiz, ASEAN üye ülkelerinin oluşturduğu polis teşkilatı olan ASEANAPOL’e 

2014 yılında gözlemci üye olmuştur. 

Bölge dışı ülkelerin ASEAN’a tam üye olmaları mümkün değildir. Örgütün bölge dışı 

ülkelerle yürüttüğü kurumsal ilişkilerde en ileri statü olan Diyalog Ortaklığı konusunda da 

ASEAN tarafından moratoryum ilan edilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye’nin ASEAN ile kurumsal ilişkiler tesis etme hedefi çerçevesinde nihai hedefi 

Diyalog Ortaklığıdır. Ancak mevcut moratoryumun kaldırılmasına yönelik herhangi bir eğilimin 

bulunmamasından dolayı, Türkiye-ASEAN ilişkilerinde ivme kaybedilmemesini teminen, 2015 

yılında ASEAN ile Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) tesis edilmesine yönelik çalışmalar 

başlatılmıştır. 

 



 

 

SDO başvurumuz çerçevesinde ASEAN Sekretaryasının talebi üzerine, ilgili 

kurumlarımızın önerdiği, e-ticaret, turizm ve ulaştırma, kamu-özel ortaklığı, madenler, 

araştırma ve geliştirme, inşaat, küçük ve orta ölçekli işletmeler, doğal afet yönetimi, gıda 

güvenliği, enerji güvenliği gibi sektörlerde somut işbirliği projelerini kapsayan Eylem Planımız 

Haziran 2017’de ASEAN Sekretaryasına iletilmiştir. 

Ülkemizle ASEAN arasında SDO ilişkisi tesis edilmesi kararı, Sayın Bakanımızın 50. ASEAN 

Dışişleri Bakanları Toplantısına ev sahibi Filipinler’in davetlisi olarak katıldığı ve ASEAN’ın 50. 

yıldönümünü kutladığı bir dönemde alınmıştır. 

Önümüzdeki dönemde, ASEAN ile tesis edilen kurumsal işbirliğimizin geliştirilmesine 

yönelik olarak, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantılarının gerçekleştirilmesi ve 

başta Eylem Planımızın hayata geçirilmesi olmak üzere birçok alanda çalışmalar yürütülmesi 

öngörülmektedir. 

Ülkemizle ASEAN arasında inşa edilen Sektörel Diyalog Ortaklığı imkânlarını ülkemizin 

sunduğu Eylem Planı çerçevesinde ele almak üzere Bakanlığımız ev sahipliğinde, 3 Ekim 2017 

tarihinde Ankara'da Türkiye-ASEAN İlişkileri başlıklı uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. 

ASEAN ile tesis edilen SDO’nun, ülkemizin hedefleri çerçevesinde sağlanmak istenen 

ticaret rakamlarının elde edilmesinde, Güneydoğu Asya bölgesine açılım politikamız 

çerçevesinde hem ticari hem de ekonomik ilişkilerimize zemin kazandırılmasında, ülkemizin 

bölgedeki görünürlüğünün artırılmasında ve bölge ülkeleriyle ülkemiz aleyhine olan ticaret 

dengesinin düzeltilmesinde faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

ASEAN ABD İLİŞKİLERİ 

Geçmişte bölgede yaşanmış savaş ve iç karışıkların zararları göz önüne alındığında 

bölgesel siyasi ve ekonomik istikrarı korumanın ASEAN’ın önceliği arasında yer aldığını ifade 

ederek, ASEAN'ın dış sorunlara müdahale etmek yerine kendi bünyesinde kalkınma, iç sorunlar 

ve ikili ilişkilere daha çok odaklandığını belirtti. 



 

 

Dış ilişkiler noktasında, ASEAN-ABD ilişkilerinde tarafların ekonomiden çok siyasi 

ilişkilerinin ağır bastığına dikkat çekiliyor. Siyasi dengenin korunmasında bölgedeki birçok ülke, 

ABD'nin varlığının bir ihtiyaç olduğunun farkında ve özellikle Çin egemenliğine karşılık ABD 

varlığı da bölge ülkelerini güvende hissettiriyor. 

ABD'nin siyasi olarak bölgeden uzak kalamayacağını biliyoruz, Çin hâkimiyeti ve ikili 

rekabet dikkate alındığında siyasi noktada ilişkilerini sıkı tutma ve bölgesel ittifaklarını 

korumanın ABD açısından önemli. 

Ortak siyasi çıkarlar çerçevesinde Trump'ın geçmişte yaptığı bölge ziyaretinden birçok 

Güneydoğu Asya ülkesinin hoşnut olduğunu da gördük. ABD'nin, Filipinler, Tayland, Singapur, 

Malezya ve Endonezya gibi ASEAN’ın güçlü ülkeleriyle savunma, askeri tatbikat ve ikili ilişkileri 

sıkı tutmasının yanı sıra ASEAN ile ilişkileri geliştirme çabalarının bu bölgeye önem verdiğinin 

de göstergesidir. 

ASEAN'ın, Çin ve ABD ile bir problem yaşamanın ötesinde iki tarafın bölgeye olan 

kazanımlarına odaklanarak karşılıklı fayda sağlama amacı taşıdığını belirtmek lazım.  

ASEAN, ne ABD ne de Çin arasında bir tercihe gider. ASEAN, ABD ile bölgede siyasi denge 

oluşturmaya çalışırken güçlü ekonomisiyle bölgesel kalkınma, ticari ilişkiler, yatırımların yanı 

sıra karşılıklı ithalat ve ihracatı artırma potansiyeli açısından Çin, ASEAN için vazgeçilmez bir 

ekonomik kaynak olarak yer alıyor. 

Bölgede bu iki güçlü ülkenin çıkarlarına ters düşen meselelerde ASEAN’ın hiçbir şekilde 

taraf tutmayı ya da sorunlara karışmayı istemiyor.  Son dönemlerde yaşanan Güney Çin Denizi 

meselesine bakıldığında ABD'nin bölgedeki nüfuzu bölge ülkelerine güven sağlarken bu sorun 

karşısında ASEAN, Çin’i de karşısına almadan zıtlıkları dengede tutmaya çalışıyor ve bölgenin 

siyasi ve ekonomik geleceğine hiçbir yararı olmayan gerilimleri de düşürme çabası güdüyor.  



 

 

ASEAN'ın bölgede uzun vadeli sağlıklı ve sürdürülebilir bir istikrar ortamı oluşturma 

gayesindedir. Bu kapsamda da ABD ve Çin'e ne çok uzak ne çok yakın, eşit bir tavır içinde yer 

alıyor. 

ASEAN ÇİN İLİŞKİLERİ 

Çin ASEAN ile iş birliğine büyük önem verdiğini her fırsatta dile getiriyor. Örgüt ile 

ilişkilerin, Çin'in komşu ülkelerle ilişkilerinde öncelikli olduğunu da söylüyor. Çin ile ASEAN 

arasında diyalog ilişkilerinin kurulduğu 1991 yılından bu yana iki tarafın ortak çabaları 

sayesinde karşılıklı siyasi güvenin arttığını ve somut iş birliğinin meyve verdiği görülmekte. 

Çin’in ASEAN ile Güney Çin Denizi'nde sağlanan istikrarı korumaya, "Güney Çin 

Denizi'nde Tarafların Eylem Deklarasyonu" müzakerelerini ilerletmeye ve böylelikle Doğu 

Asya'daki bölgesel iş birliğini güçlendirerek ekonomik küreselleşmeye de güç katmaya hazır 

olduğunu dile getiriyor. 

İkili ilişkilerin kritik yükselme döneminde bulunduğunu ve daha büyük bir gelişme 

fırsatıyla yüz yüze olunduğunun altı çiziliyor. 

KISACA ÇİN DEVLET PROFİLİ 

Çin Halk Cumhuriyeti, 1949 yılından bu yana Çin Komünist Partisi tarafından 

yönetilmektedir. Başkenti Pekin olan ülkede 20 Eylül 1954 tarihli anayasa ile komünizm idaresi 

kurulmuş olsa da, bu rejim uygulamada tam karşılığını bulamamıştır. Mao Dönemi'nin 

ardından yapılan düzenlemelerle yabancı sermayeye kapılarını açan ülkede gerçek anlamda 

komünist bir yönetimden bahsetmek zordur. Ülkede yasama yetkisi kâğıt üzerinde 2987 üyeli, 

senede bir defa toplanan ve dünyanın en büyük parlamentosu olan Çin Ulusal Halk Meclisi'nin 

elindedir. 



 

 

Çin’in Nüfusu 

Çin dünyanın en kalabalık ülkesidir. Ülkenin tahmin edilen nüfusu 1 milyar 300 milyon 

civarındadır. Ayrıca en fazla en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ülkelerden de biridir. Çin 

genelindeki kilometrekareye düşen nüfus yoğunluğu 135 kişidir. İç bölgelerdeki nüfus 

yoğunluğu 71,4 kişi iken, batı bölgelerde kilometrekare başına 11,8 kişi düşmektedir. Ülkedeki 

bu nüfusun etkisi; küresel gıda talebi, enerji kullanımı ve çevre üzerinde kendisini 

göstermektedir. Bu durum Çin'i ucuz işgücü pazarı haline getirmiştir. Ülkenin 2020 yılında 1,4 

milyarlık bir nüfusa ulaşması bekleniyor. 

21. yüzyıl ortalarına kadar nüfusun artmaya devam edeceği ve 1,6 milyar civarında 

dengeleneceği beklenmektedir. Ailelerin tek çocuk sahibi olmaya teşvik edilmesi gibi 

politikalar sonucunda hızı azalsa da nüfus artışı devam etmektedir. 

Nüfusun yüzde 91,6’sı Han kökenli Çinliler, yüzde 16,7’sini ise aralarında Uygurların da 

bulunduğu diğer azınlıklar oluşturmaktadır. 

Çin’in ekonomisi 

Çin zengin tarihi, özgün uygarlık yapısı, dünyanın en kalabalık nüfusu ve son yıllarda hızla 

gelişen ekonomisiyle dikkatlerin üzerine çekmektetir. 19. yüzyılın başlarına kadar dünyanın 

diğer bölgelerine göre oldukça gelişmiş bir ülke olan Çin, batıdaki sanayileşme devrimi 

sonrasında Avrupalı devletlerin yakaladığı teknolojik gelişim ve deniz aşırı ticaret karşısında 

duramamış ve değişime ayak uyduramayarak hızlı bir ekonomik çöküş süreci yaşamıştır. Batılı 

devletler, Rusya ve Japonya ile yaşanan savaşlar sonucunda bazı topraklarını kaybetmiş, 

sömürgeci devletlerin hedefi durumuna gelmiştir. Dünya güç dengesinde İngiltere, Almanya, 

Japonya, Rusya ve daha sonra ABD gibi güçler ön plana çıkarken, Çin geri planda kalmıştır.  

Uzun yıllar dış dünyaya kapalı bir ekonomi politikası uygulayan Çin, 1980'lerin 

başlarında, kolektif tarım uygulamasını durdurdu ve özel teşebbüse yeniden izin verdi. Şu anda 

dünyanın en büyük ihracatçılarından olan ülkeye rekor düzeylerde dış yatırım çekmektedir.  



 

 

Aralık 2001'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Dünya Ticaret Örgütü'yle 15 yıldır sürdürdüğü 

üyelik müzakereleri tamamladı ve hükümet, başta ticaret rejimi olmak üzere ekonomide çeşitli 

yapısal değişikliklere gideceğinin ve uluslararası ticaret kurallarına uyumlu hareket edeceğinin 

sözünü verdi. 

Hemen ertesinde yıllardır sinyalleri verilen yüksek büyüme hızı beraberinde geldi, ticaret 

hacimlerinde rekorlar kırıldı, uluslararası doğrudan yatırımların en cazip çekim merkezi oldu. 

Satın alma paritesine göre hesaplandığında dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in, 

normal şartlar altında yıllar içerisinde bu sıralamada birinciliğe yükselmesi öngörülmektedir.  

Dış Ticaret 

Ülkenin başlıca ihracat yaptığı ülkeler: ABD (% 21,1), Hong Kong (% 17,4), Japonya (% 

13,6), Güney Kore (% 4,6), Almanya (%  4), Hollanda (% 2,7), Singapur (% 2,2), Türkiye (% 2,1) 

şeklinde sıralanmaktadır. 

Aynı doğrultuda, ülke belli bir miktar da ithalat yapmaktadır. Çin, Japonya (% 18), Tayvan 

(% 11,9), Güney Kore (% 10,4), ABD (% 8,2), Almanya (% 5,9), Hong Kong (% 3,9), Rusya 

Federasyonu (% 3,3), Malezya (% 2,5) gibi ülkelerden mal satın almaktadır. 

Çin Halk Cumhuriyet Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, ülke geçen yıla oranla 2017 

yılında yüzde 7,9 artarak 2 trilyon 260 milyar dolara, ithalatı da yüzde 15,9 yükselerek 1 trilyon 

840 milyar dolara ulaştı. Çin Gümrük Genel İdaresi, geçen yıla ilişkin ihracat ve ithalat verilerini 

açıkladı. Buna göre, ülkenin dolar cinsinden ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 

trilyon 260 milyar dolara ulaştı. Ülkenin ithalatı da yüzde 15,9 artarak 1 trilyon 840 milyar dolar 

oldu. Ülke dışarıya başlıca pamuk ipliği, hazır giyim eşyası, demir-çelik ürünleri, oyuncak, 

elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları, rafine edilmiş petrol ürünleri, yağlama 

maddeleri, kimyasal ürünler, bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, elektrikli makineler, ulaşım 

ekipmanları, büro malzemeleri, canlı hayvanlar, su ürünleri, pirinç, çay, konserve meyve-

sebze, ham ipek, ve kömüre kadar çok geniş bir yelpazede ürünler satmaktadır. 



 

 

Aynı doğrultuda, ülke dışarıdan muhtelif gıda ürünleri, elektrikli makineler, motorlu 

taşıtlar, ham petrol, yağlama maddeleri, bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, doğal kauçuk, 

kereste, kağıt hamuru, pamuk, demir cevheri, gübre, plastik ürünler, çelik mamulleri, 

elektronik devreler ve kimyasallar satın almaktadır. 

ASEAN’DA ENDONEZYA’NIN ROLÜ 

Endonezya’nın kurucularından olduğu ASEAN, ülkenin dış politikasında merkezi bir 

konuma sahipken, Jokowi’nin ulusal çıkarları çok taraflı işbirliğinden önce tutan dış politika 

söylemi, bu kurumun da Endonezya açısından farklı bir konuma gelmesine yol açıyor. 

Endonezya, ASEAN bağlamındaki ekonomik entegrasyona ve özellikle Güney Çin Denizi 

konusunda ASEAN’ın diğer ülkeleriyle işbirliğine muhtaç durumda. Ancak son dönemlerde 

ASEAN’ın Endonezya açısından bir amaçken, araç haline geldiğini, ASEAN’ın artık ancak ülkenin 

ulusal çıkarlarına hizmet ettiği müddetçe bir değeri olduğunu söylemek mümkün. 

Endonezya, bölgesinde ve dünyada iddia taşıyan, çıkarları doğrultusunda gerektiği 

ölçüde risk alan ve diğer aktörlerle çatışmaya girmekten çekinmeyen ve Yudhoyono’nun “bin 

dost, sıfır düşman” sloganından Jokowi’nin bir konuşmasında dile getirdiği “bize sadece 

dezavantaj getirecekse çok sayıda dosta sahip olmanın ne anlamı var ki?” anlayışına evrilen bir 

dış politika paradigması geliştirme sürecine girmiş durumda. Bu süreç içerisinde diğer bölge 

ülkeleriyle ilişkilerin ne yönde gelişeceği, ASEAN’ın Endonezya dış politikası açısından 

konumunun ne olacağı büyük önem taşıyor. Ancak Jokowi ve ekibinin önündeki en büyük 

görev, Endonezya dış politikasının bel kemiğini oluşturacak bir Çin politikası geliştirmek olacak. 

Endonezya’nın Çin’e Karşı Tutumu 

Endonezya bugüne kadar Çin’e mesafeli durdu; karşılıklı ekonomik ilişkileri ön planda 

tutarak çatışmaya girmemeye, aynı zamanda tamamen Çin’in önceliklerine hizmet eden bir 

aktör konumunda da yer almamaya çalıştı. Bugün halen bu tutum sürüyor. Sularına giren 



 

 

Vietnam ve Malezya bandıralı balıkçı teknelerine el koyan ve bunları imha eden Endonezya, 

aynı ihlalleri yapan Çin teknelerine karşı daha temkinli davranıyor. 

Geçtiğimiz aylarda Endonezya karasularında yer alan Natuna adaları civarında 

gerçeklesen bir olay, Çin’e karşı tutumun sorgulanmasına yol açtı. Endonezya’nın tam 

egemenliğinin söz konusu olduğu karasularına giren bir Çinli balıkçı teknesi, Endonezya 

güvenlik güçleri tarafından önce uyarıldı sonra mürettebatı gözaltına alınarak kıyıya çekilmeye 

başlandı. Bu esnada olay mahalline intikal eden bir Çin sahil güvenlik gemisi şiddet kullanarak 

balıkçı teknesinin serbest kalmasını sağladı. Söz konusu sularda Çin’in hiçbir hakkı olmasa da 

Çinli yetkililer eylemi buraların Çinliler için “geleneksel avlanma alanı” olduğu gibi zayıf ve 

hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir sav ile gerekçelendiriyorlar. 

Natuna krizi atlatıldıysa da, bir yenisinin patlak vermesi an meselesi. Endonezya bundan 

sonra ya Çin’in taleplerine boy eğecek, balıkçı teknelerine göz yumacak ve Çin’in Güney Çin 

Denizi’ndeki hak iddialarını kabul etmiş olacak; ya da kendi çıkarlarını ödün vermeden 

savunmaya devam edecek. Birinci seçenekte Jokowi yönetimi kendi politikasıyla çelişkiye 

düşmüş olur ve güvenirliliğini yitirir; ikinci seçenek ise Endonezya’nın tek başına gücünün 

yetemeyebileceği, ASEAN’dan uzaklaşmayı değil tam tersine ASEAN’la daha fazla 

kenetlenmeyi gerektirecek, hatta ABD ile de daha yakın ilişkiler kurulmasını şart kılacak bir 

seçenek. Dolayısıyla Jokowi’nin önünde zor bir Çin sınavı var. 

Endonezya, Asya’nın uyuyan deviydi, şimdi uyanıyor. Ancak bu uyanış, iyi yönetilmesi 

gereken, bir yandan Endonezya’yı daha iddialı bir hale getirirken diğer yandan da bazı 

dengelerini korunmasını gerektirecek bir süreç. 

ÇİN VE ASEAN ARASINDAKİ TİCARET 

Çin ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ticareti 220,69 milyar dolara yükseldi.  



 

 

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Çin ve ASEAN arasındaki yatırım 120 milyar dolara  

yükselirken, bunun 80 milyar doları ASEAN'dan Çin'e, 40 milyar doları da Çin'den ASEAN'a 

gerçekleştirildi.  

Çin'e geçen yıl en fazla yatırım yapan ASEAN ülkesi 7,2 milyar dolarla Singapur olurken, 

aynı dönemde Çin ile en çok ticaret yapansa 100 milyar dolarla Malezya oldu.  

Çin, ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. (2014 VERİLERİ) 

ÇİN VE ASEAN ARASINDAKİ NİTELİKLİ TİCARET GEÇMİŞİ 

Çin ve ASEAN 2002 yılında Kapsamlı Ekonomik İşbirliği konusunda bir Çerçeve Anlaşması 

imzaladılar. Bu, Çin-ASEAN Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA) öncüsü oldu.2010 yılında 

yürürlüğe giren Çin'in ilk STA'sı. Erken adımlar atmak için daha önce bazı adımlar atıldı. 2018'e 

kadar, Çin ile on ASEAN ülkesi arasındaki mal ticaretinde tüm tarifeler kaldırılacaktır. Tarife 

eliminasyonu merkez değil çünkü ASEAN ve Çin arasındaki ticaret çoktan tarife içermiyordu. 

STA, hizmet ve yabancı yatırımı ve ticaretin kolaylaştırılmasını amaçlayan tedbirleri de içerecek 

şekilde daha derin bir bütünleşme gerektirir. Çin ile ASEAN arasındaki mal ticareti, 2000 yılında 

40 milyar doların altında, 2014'te 480 milyar doları aştı ve 2020'ye kadar 1.000 milyar dolara 

ulaşacağı tahmin ediliyor. 

ASEAN-Çin STA'sını Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda ve Hindistan ile 

ASEAN STA'lar izledi. ASEAN + 6 grubu şu anda bu STA'ları birleştirecek ve uyumlu hale 

getirecek bir Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını müzakere ediyor. 

RCEP'ye ne olursa olsun, Çin'in ASEAN ticaret ortakları arasında bir numara olduğu ve Çin'in 

Asya'daki merkeziyetçiliğinin nedeni açık. 

Çin, ticaret maliyetlerini azaltmak ve altyapı yatırımları yoluyla Güneydoğu Asya ile 

ticaret bağlarını güçlendirmek için çalışıyor. Nanning ve Singapur arasındaki iki koridor, yol ve 

demiryolu ile yükseltilmiş bir Kunming-Bangkok Otoyolu ve diğer demiryolu projeleri 

planlanmaktadır. 2010 ASEAN-Çin hava taşımacılığı anlaşmasının ardından, daha sık uçuşlar 



 

 

Çin'deki daha fazla şehri Güneydoğu Asya destinasyonlarına bağlamaktadır. One Belt One 

Road Initiative'nin 2013 yılı duyurusu, Çin'in altyapı yatırımı taahhüdünün önemini ve Asya 

Yatırım Bankası'nın Güneydoğu Asya'ya fon vaat ettiğini vurguladı. 

Özetle, Çin ve Güneydoğu Asya'yı sık sık çatıştıran siyasi haberlerin aksine, 1990'lardan 

beri ekonomik ilişkiler gelişmiştir. Bu, ASEAN ülkelerini ve Çin'i kapsayan maliyet düşürücü 

bölgesel değer zincirlerinin aşağıdan yukarıya bir tanımlanması üzerine kurulmuştur. ITA ve 

FTA gibi politikalar, büyük ölçüde trende yaşanan gelişmeleri pekiştirerek yardımcı oldu. 

Bazen, Güneydoğu Asya'daki Çin yatırımı yabancı düşmanlığına veya çok daha büyük bir 

komşunun aşırıya kaçma korkusuna dayanan muhalefetle karşılaştı; ancak, çoğu zaman 

bölgesel değer zincirleriyle ilgili olarak hızla büyüyen ticaret ve yatırım bağlantıları; ASEAN 

(veya Çinli) liderler, ülkelerini bu gelişmeden hariç tutmaya isteklidir. 
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