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1970’li yıllarda ekonomik ve ticari odaklı olarak başlayan AB-Çin ilişkileri zaman 
içerisinde güvenlik ve dış politika, demokrasi ve insan hakları, çevre, ileri teknoloji 
ve kültür gibi birçok alana yayılmıştır. Günümüzde AB’nin Çin ile ilişkilerinde 
altmıştan fazla konu üzerinde kapsamlı bir ortaklık mevcuttur. 2014 yılında AB 
Çin’in en büyük ticaret ortağı olurken, 2020 yılında Çin tarihinde ilk kez AB’nin en 
büyük ticaret ortağı konumuna gelmiştir.  

AB her ne kadar Çin ile ileri düzeyde ilişkiler geliştirse de özellikle Çin’in küresel 
sahnede ekonomik ve siyasi olarak hızla yükselmesinin ardından ikili ilişkilerde 
birtakım çatlaklar oluşmaya başlamıştır. Çin’in AB’nin beklediği gibi AB değerlerini 
benimsememesi, AB’nin Çin’e karşı sürekli büyüyen bir şekilde dış ticaret açığı 
vermesi, AB’li yatırımcıların Çin pazarında eşit şartlarda yer alamaması ve Çin’in 
Kuşak – Yol Girişimi kapsamında AB’nin de nüfuz alanına giren bölgelerde giderek 
artan etkisi gibi faktörler AB-Çin ilişkilerini geren konular olarak ön plana 
çıkanlardır. 

AB-Çin ilişkilerinin Türkiye boyutuna bakıldığında, kurulduğu ilk günden beri 
yönünü Batıya çevirmiş olan Türkiye’nin AB ile ortaklık ilişkisi AET’ye başvuru 
yaptığı 1959 yılına kadar dayanmaktadır. Türkiye’nin Çin ile kurduğu diplomatik 
ilişkiler ise 1971’de başlamıştır. Ekonomik olarak bakıldığında AB Türkiye’nin bir 
numaralı ticaret ortağı Çin ise ikinci sırada yer alan ticaret ortağıdır. Türkiye’nin 
AB ile yaşadığı sorunlu dönemlerde Çin ile ilişkilerinin daha ileriye gittiği 
gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda Türkiye-AB ilişkilerinin çok kötü olduğu son 
yıllarda Türkiye-Çin ilişkilerinin ivme kazanması tesadüf değildir.  

Bu çalışmada AB-Çin ilişkilerinin tarihsel olarak siyasi boyutuna değinilecek, 
ilişkilerin ekonomik boyutu ise veriler ile incelenecektir. Daha sonra Türkiye’nin iki 
aktörle olan siyasi ve ekonomik ilişkilerine bakılacak olan çalışmada, Türkiye’nin 
Çin’in Kuşak-Yol Girişimi ile AB’nin Küresel Geçit stratejisi içerindeki konumu analiz 
edilecektir. 
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Giriş 

AB ve Çin arasındaki siyasi ilişkilerin başlangıcı, Soğuk Savaş döneminde ABD’nin Çin ile 

olan ilişkilerini ilerletmeye başladığı 1970’li yıllara dayanmaktadır. Bilindiği üzere, ABD 

1971’e kadar Çin Halk Cumhuriyeti’ni tanımamış, Çin’in meşru temsilcisi olarak sadece 

Tayvan adasındaki Milliyetçi Çin Cumhuriyetini tanımıştır. Daha sonra ABD pingpong 

takımının Çin’e davet edilmesi ile ısınan ilişkiler, Dışişleri Bakanı Kissinger’ın gizli Çin 

ziyareti ile hız kazanmıştır. Kısa süre içinde Birleşmiş Milletler’de alınan kararla Çin Halk 

Cumhuriyeti tanınmış ve 1945’ten beri Milliyetçi Çin tarafından tutulan Güvenlik Konseyi 

daimî üyeliği Çin Halk Cumhuriyetine verilmiştir.  Bu normalleşme Avrupa’nın da Çin ile 

yakın ilişkiler kurmasına olanak tanısa da, Çin Halk Cumhuriyetinin “Tek Çin” politikası 

Tayvan ile de ilişkilerini yürütmek isteyen ülkeler açısından sorunlara neden olmuştur. 

En baş safhalarda ekonomik ve ticari olarak başlayan ilişkiler zaman içerisinde çok çeşitli 

alanlara genişlemiştir. Günümüzde ikili ilişkiler altmıştan fazla konu etrafında 

şekillenmektedir.  

Taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmeye başlaması da siyasi ilişkilerin başladığı 

1970’li yıllarda gerçekleşmiştir. 1978 sonrasında ekonomik olarak dışa açılma süreci 

başlatan Çin, AB ile çeşitli ticaret anlaşmaları imzalamıştır. AB-Çin arasındaki ekonomik 

ve ticari ilişkiler Çin’in 2001 yılında DTÖ üyesi olması ile artmıştır. İkili ticaretin 

1970’lerde çok düşük seviyelerde olduğu göz önüne alındığında, 2014 yılında AB’nin 

Çin’in en büyük ticaret ortağı olması, 2020 yılında ise Çin’in tarihinde ilk kez AB’nin en 

büyük ticaret ortağı konumuna gelmesi bu ilişkinin geldiği boyutu göstermektedir. Ayrıca 

2000’lerin başında marjinal bir seviyede olan karşılıklı doğrudan yatırımlar 2000-2020 

yılları arasında AB için 148 milyar avroya, Çin için ise 117 milyar avroya kadar ulaşmıştır.  

Bugün AB ve Çin arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler çok ileri boyutlara ulaşsa da 

taraflar arasında bazı fay hatları belirgin hâle gelmiştir. İkili ilişkileri başlıca geren 

konular, Çin’in AB’nin beklediği gibi AB değerlerini benimsememesi, AB’nin Çin’e karşı 

sürekli büyüyen bir şekilde dış ticaret açığı vermesi, AB’li yatırımcıların Çin pazarında eşit 

şartlarda yer alamaması ve Çin’in Kuşak-Yol Girişimi kapsamında AB’nin de nüfuz alanına 
giren bölgelerde giderek artan etkisidir.  

AB ve Çin ilişkilerinin Türkiye boyutuna gelindiğinde katılım sürecindeki Türkiye’nin en 

büyük ticaret ortağı AB’dir. Çin ise son yıllarda Türkiye’nin ikili siyasi ilişkilerini çok ciddi 

ölçüde arttırdığı bir ülkedir ve Türkiye’nin ikinci sıradaki ticaret ortağıdır. Tarihsel olarak 

bakıldığında Türkiye AB’den uzaklaştığı dönemlerde bir denge unsuru olarak Çin ile 

yakınlaşmıştır.  

Türkiye’nin bu iki aktörle olan ilişkilerinin son yıllarda giderek artan Çin-AB geriliminde 

etkilenmesi muhtemeldir. Türkiye hâlihazırda Kuşak-Yol Girişimi projesinin coğrafi 

olarak çok önemli bir bölümünde yer almaktadır. AB 1 Aralık 2021 tarihinde Kuşak-Yol 

Girişimi’ne alternatif bir proje olduğu yönünde yorumlar yapılan Küresel Geçit stratejisini 

duyurmuştur. Jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarı ile Küresel Geçit stratejisi 

içerisinde de yer alacaktır. Birbirine rakip olarak görülebilecek bu iki projenin çok önemli 

bir kesişme noktasında olan Türkiye’nin ileriki süreçte hangi aktöre daha fazla 
yakınlaşacağı soru işaretleri barındırmaktadır. 
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AB’nin Çin ile Siyasi ve Ekonomik İlişkileri 

a) Siyasi Boyut 

Dünya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, ABD liderliğindeki kapitalist sistem ve Sovyetler 

Birliği liderliğindeki komünist sistem ekseninde iki kampa ayrılmıştır. Çin Halk 

Cumhuriyeti, dünyanın komünizm ve kapitalizm arasında ideoloji savaşına girdiği bir 

dönemde, 1 Ekim 1949 tarihinde kurulmuştur.  

Çin kurulduğu yıllarda diplomatik olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke 

tarafından tanınmamış ve kurulan yeni uluslararası düzene dâhil edilmemiştir. Bunun 

neticesinde Çin, sınır komşusu olan Sovyetler Birliği’ne yakınlaşmış ve iki ülke arasında 

14 Şubat 1950’de Dostluk, İttifak ve Karşılıklı Yardım Antlaşması imzalanmıştır.1 Ancak 

Sovyetler Birliği’nden farklı bir kalkınma modeli benimseyen, Marksist-Leninist teoriyi ve 

uluslararası ilişkilerdeki gelişmeleri farklı bir şekilde yorumlayan ve Sovyetler Birliği’nin 

kendi üzerinde hegemonya kurmaya çalıştığını düşünen Çin ile Sovyetler Birliği’nin 

başlangıçta kurduğu yakın ilişki zaman içerisinde bozulmuştur.2 Bozulan Çin-Sovyet 

ilişkileri ABD diplomasisi için büyük bir fırsat doğurmuş, özellikle Çin’in uluslararası 

sisteme dâhil edilmesi gerektiğini savunan Richard Nixon’ın 1968 yılında ABD seçimlerini 
kazanması sonrasında Çin-ABD yakınlaşma süreci başlamıştır.  

Ülkesinin Asya politikasını değiştirmeyi amaçlayan Nixon’ın bu yaklaşımı Çin’de karşılık 

bulmuş, Çin hükümeti tarafından Pekin’e davet edilen Amerikan masa tenisi takımı 14 

Nisan 1971 tarihinde Çin Başbakanı Chu En Lai tarafından kabul edilmiş ve aynı gün ABD 

Başkanı Nixon 20 yıldır Çin’e karşı uygulanan ticari ambargonun kaldırıldığını ilan 

etmiştir. Tarihe “Pin-Pong Diplomasisi” olarak geçen ve ilişkilere ivme kazandıran bu 

sürecin somut tezahürü Çin’in 25 Ekim 1971’de BM’ye kabul edilmesi, Tayvan’ın ise 

üyelikten çıkarılması ile gerçekleşmiştir.3 İlgili dönemin ABD Dışişleri Bakanı olan Henry 

Kissinger’ın ifadeleriyle “yalnızca bir buçuk yıllık bir zaman içinde, Çin-Amerikan 

ilişkileri, düşmanlık ve izolasyondan kaçınılmaz bir tehdide karşı de facto bir ittifaka 

dönüşmüştür”.4  

Bu noktada AB’nin de Çin ile yakınlaşma sürecinin 1970’li yıllara denk gelmesi tesadüf 

değildir. Soğuk Savaş döneminde ABD liderliğindeki Batı Bloku’nun en önemli parçası 

olan AB, ABD’nin Çin konusunda benimsediği yeni yaklaşımı takip etmiştir. Sovyetler 

Birliği hegemonyasına karşı koyabileceği tek müttefikin Batı olduğunun farkında olan Çin 

ise ABD ile yakınlaşmasına paralel AB ülkeleri ile de diplomatik ilişkilerini ilerletmeye 

 
1 Umut Bekcan, “Gönülsüz Muhabbetten Dostluğa: 1949 Çin Devrimiyle Birlikte Sovyetler Birliği-Çin 

Komünist Partisi/Çin Halk Cumhuriyeti İlişkilerinin Değişen Yüzü SSCB’yi Kendi Üzerinde Hegemonya 

Kurmaya Çalışmak”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 26, 2017, s. 380. 
2 Umut Bekcan, “Sovyet-Çin Uyuşmazlığında ABD Faktörü”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, 2020, ss. 233-243. 
3 “Ping Pong Diplomasisi Buzları Eritmişti”, Dünya Bülteni, 10 Nisan 2013, 

https://www.dunyabulteni.net/genel/ping-pong-diplomasisi-buzlari-eritmisti-h255335.html Erişim 

Tarihi: 22 Haziran 2022. 
4 Henry Kissinger, “Diplomasi”, 2011, s.707. 

https://www.dunyabulteni.net/genel/ping-pong-diplomasisi-buzlari-eritmisti-h255335.html
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çabalamıştır.5 İrlanda hariç o dönemde AT’ye üye olan ülkelerin birçoğu ABD-Çin 

ilişkilerinin yumuşama döneminde Çin’i tanımıştır.  

AB ve Çin arasındaki diplomatik ilişkiler 1975 yılında Avrupa Topluluğu Komisyonu 

Başkan Yardımcısı Christopher Soames'in Çin'e resmî ziyaretinin ardından başlamıştır. 

Ayrıca Çin, AT'nin diplomatik ilişkiler kurduğu ilk komünist ülke olma özelliğini 
taşımaktadır. 

21 Mayıs 1985 tarihine gelindiğinde, AT-Çin Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması’nın 

imzalanması hem AB-Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kurumsal bir boyut 

kazanmasına hem de taraflar arasındaki stratejik ortaklığının temellerinin atılmasına 

olanak sağlamıştır.6  

AB kurulduğu günden bu yana siyasal olarak büyük bir değişim geçirmiş dinamik bir 

oluşumdur. Doğal olarak AB’nin dış politikası da bu değişimlerden etkilenmiştir. AB, 

özellikle Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra demokrasi ve insan hakları gibi normatif 

değerlerin savunulup gözetilmesini dış politikasının ayrılmaz bir parçası hâline 

getirmiştir. AB, liberal değerlerin siyasi ve ekonomik diyalog yoluyla yayılmasını 

amaçlamıştır. Bu bağlamda kurduğu ekonomik ilişkiler sayesinde AB’nin Çin’i liberal 
değerler etrafında dönüştürme amacında olduğu söylenebilir.7  

1995 yılı AB-Çin siyasi ilişkileri açısından bir dönüm noktasıdır. AB, 1995 yılında, Avrupa 

Komisyonunun bir önceki yıl yayımladığı "1994 Yeni Asya Stratejisine Doğru" politika 

belgesine dayanarak “Çin-Avrupa İlişkileri için Uzun Vadeli Bir Politika”8 adlı Çin 

hakkındaki ilk resmî belgesini yayımlamış ve Çin ile ilgili uzun vadeli bir strateji ortaya 

koymuştur. İlgili politika belgesi ile Çin-AB arasındaki ticari ilişkilerin geliştirmesi, Çin’in 

uluslararası düzene uyum sağlaması ve Çin’in dönüşümüne yardımcı olunması 

hedeflenmiştir.9 Bununla birlikte AB’nin Çin’i liberal değerler ekseninde dönüştürme 

isteği 1995 yılı itibarıyla ikili ilişkilerde kendisini açıkça göstermeye başlamıştır. Nitekim 

AB-Çin insan hakları diyaloğu 1995’ten beri devam etmektedir. AB tarafından 2002 

yılında yayımlanan “Country Strategy Paper on China” adlı belgede Çin’in insan haklarına 

saygılı ve kanunlara dayanan açık topluma geçişişini desteklemek AB’nin ikili ilişkilerdeki 

ana hedeflerinden biri olarak nitelendirilmiştir. Ana amacı Avrupalı yatırımcıların ve 

ihracatçıların Çin pazarında daha etkin olmasını sağlamak ve ikili ekonomik ilişkileri daha 

ileriye taşımak olan, Ocak 2007’de imzalanan ve 1985 AT-Çin Ticaret ve Ekonomik İş 

Birliği Anlaşması’nın yerini alan Ortaklık ve İş Birliği Anlaşması’nın dikkat çekici 

 
5 Özlem Zerrin Keyvan, “Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Birliği-Çin İlişkileri-Tehditler, Fırsatlar, Öneriler”, 

YÖK Tez Merkezi, 2015, s. 19. 
6 A.g.e. 
7 Murat Çiçek, “ABD-Çin Rekabeti Ekseninden AB-Çin İlişkileri”, 2019, ss. 62-66. 
8 “Communication from the Commission – A Long Term Policy for China-Europe Relations”, Publications 

Office of the EU, 05 Haziran 1995, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0bcbc1c7-

2c78-4bba-a027-f67035eeac4f Erişim Tarihi: 05 Aralık 2022. 
9 Keyvan, ss. 39-40. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0bcbc1c7-2c78-4bba-a027-f67035eeac4f
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0bcbc1c7-2c78-4bba-a027-f67035eeac4f
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özelliklerinden birisi de anlaşma metninde insan hakları konusunun açık bir şekilde 

geçmesidir.10 

Başta ekonomik ve ticari odaklı olarak başlayan AB-Çin ilişkileri zaman içerisinde 

güvenlik ve dış politika, demokrasi ve insan hakları, çevre, ileri teknoloji ve kültür gibi 

birçok alana yayılmıştır. Yıllık olarak gerçekleştirilen AB-Çin zirveleri ve diyalog 

toplantıları, 1990'lardan günümüze kadar tarafların düzenli etkileşime girdikleri alanlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır.11 Avrupa Komisyonuna göre günümüzde AB’nin Çin ile 
ilişkilerinde 60’tan fazla konu üzerinde kapsamlı bir ortaklık mevcuttur. 

AB-Çin ilişkilerinin bugününde, tarafların ilişkilerini etkileyen ikilemler bulunmakla 

beraber özellikle AB’nin Çin’e karşı birtakım zayıf noktaları bulunmaktadır. Bunlar beş 

başlık altında ithalat, tedarik zincirleri, Çin pazarına erişim, rekabet edebilirlik ve 

güvenlik ile ilgili zayıf noktalar olarak sıralanabilir: 

• İthalat ile ilgili zayıf noktalar: AB ekonomisi içerisindeki pek çok sektör, Çin’den 

yapılan ithalata ciddi şekilde bağımlı hâle gelmiştir. AB dışı üreticilerden ithal 

edilen ve AB’nin bağımlı olunan ürünler olarak tanımladığı 137 üründen 34’ü 

potansiyel olarak daha az çeşitlendirilebilir durumdadır. AB bu ürünlerin 

neredeyse yarısını Çin’den ithal etmektedir. Altını çizmek gerekir ki AB bu 

ürünlerden özellikle ilaç etkin maddeleri, lityum-iyon piller veya bugünün ve 

geleceğin yüksek teknoloji katma değerli ürünlerini üretmek için ihtiyaç duyulan 

bir dizi kritik hammaddede Çin’e bağımlı durumdadır.  

• Tedarik zincirleri ile ilgili zayıf noktalar: Son yıllarda uluslararası sistemde 

yaşanan jeopolitik gerilimler, ABD-Çin rekabetinin ekonomik boyutu ve COVID-

19’un etkileri, AB’nin daha dayanıklı tedarik zincirlerine ne kadar ihtiyaç 

duyduğunu gözler önüne sermiştir. Nitekim Çin’in giderek bir küresel üretim 

merkezi olmasından dolayı Çin pazarına erişimde yaşanan kısıtlamaların ve 

Çin’deki üretimde meydana gelen aksaklıkların AB ekonomileri üzerinde ciddi 

etkilerinin olacağı açıktır.  

• Çin pazarına erişim ile ilgili zayıf noktalar: Çin pazarına girmek isteyen Batılı 

şirketler ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmakta, Çinli şirketler Batılı rakiplerinin 

aksine ciddi devlet destekleri alabilmektedir. Örneğin Çin devletine ait ve gelir 

açısından dünyanın en büyük demiryolu taşıtı üreticisi olan CRRC, 2000’lerin 

başından beri, Batılı rakiplerini yakalamak için kapsamlı sübvansiyonlar ve devlet 

yardımları almış ve bugünkü konumuna ulaşmıştır. Ayrıca Çin'in özel sektörüne 

devlet destekli büyük yatırımları, ileri teknolojinin üretildiği sektörlerde Avrupalı 

şirketleri kendi ülkelerinde ve hatta üçüncü ülke pazarlarında zorlayacak 

niteliktedir. 

• Rekabet edebilirlik ile ilgili zayıf noktalar:  Çin; yapay zekâ, lityum-iyon piller 

ve yarı iletkenler gibi birçok teknolojide küresel liderliği kademeli olarak eline 

alan bir güç olarak ön plana çıkmaktadır. Çin, Huawei'nin 5G teknolojisindeki 

 
10 Çiçek, ss. 62-66. 
11 “EU-China Strategic Partnership”, ECRAN,  https://euecran.eu/partnership-cooperation-agreement 

Erişim Tercihi: 23 Haziran 2022. 

https://euecran.eu/partnership-cooperation-agreement
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hâkim konumu aracılığı ile bu alandaki uluslararası teknik standartları 

şekillendirmektedir. Küresel sistem,  AB-ABD ve Çin rekabeti sonucunda farklı 

standartlara sahip bloklara bölünebilme tehdidi ile karşı karşıyadır.  Bu, çok taraflı 

iş birliği ile gelişim gösteren teknoloji alanında jeopolitik bir uçurum yaratabilir.  

• Güvenlik ile ilgili zayıf noktalar: AB’nin Çin’e karşı güvenlik alanındaki 

savunmasızlığında dijital altyapı başlığı ön plana çıkmakta ve bu noktada Huawei 

ile 5G teknolojisi büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle kritik dijital altyapı 

yatırımları için Çin teknolojisine ve Çinli şirketlere güvenme konusundaki 

güvensizlik artmaktadır. Nitekim AB; 5G, yapay zekâ ve daha geniş anlamda 

internet yönetişimindeki teknoloji standartlarının geliştirilmesinde, demokratik 

hesap verebilirlik ve şeffaflık gibi değerleri önceliklendirmekledir. Bu doğrultuda 

birçok Batı demokrasisi; verilere erişim, siber güvenlik, veri gizliliği ve demokratik 

değerlerle ilgili endişelerin yanı sıra savunma sanayi, telekomünikasyon altyapısı 

gibi stratejik sektörler için kilit teknolojilerde Avrupa özerkliğini desteklemeye 

ilişkin endişeleri öne sürmeye ve Huawei'nin ulusal altyapılarındaki yerini 
sorgulamaya başlamıştır. 12,13 

Tüm bu kırılganlıklar göze alındığında, AB temel değerlerine halel getirmeksizin, giderek 

daha bağımlı hâle geldiği Çin ile ekonomik çıkarını korumayı amaçlamaktadır. Çin’e karşı 

üst perdeden açıklamalar gelmese de AB’nin Çin ile olan Kapsamlı Yatırım Anlaşması’nı 

onaylamaması ve AB’nin kendi “ipek yolu”nu oluşturması olarak yorumlanan Küresel 

Geçit stratejisini duyurması ikili ilişkilerde artan rekabeti gösterir nitelikteki 

gelişmelerdir.  

      b-) Ekonomik ve Ticari Boyut 

Çin’in kurucu Devlet Başkanı Mao Zedung’dan sonra, Çin’in en ön plana çıkan lideri olan 

Deng Xiaoping, 1978 yılı itibariyle “Dört Modernleşme” adını verdiği reform ve açık kapı 

politikası ile Çin ekonomisinin günümüze kadar sürecek olan dönüşümünün temellerini 

atmıştır. Ekonomisini dışa açmaya başlayan Çin, bu programın başarıya ulaşması 

amacıyla AB ile anlaşmalar imzalamıştır. 3 Nisan 1978 tarihli AT-Çin Ticaret Anlaşması 

ile en önemli hedeflerinden biri Çin’i DTÖ üyesi yapmak olan AT-Çin Ortak Ticaret 

Komitesi kurulmuştur. Gelişen siyasi ilişkilerin de etkisiyle 1985 yılında sanayi, 

madencilik, tarım, ekonomik iş birliği, bilim ve teknoloji, iletişim, ulaşım, enerji ve çevre 

gibi birçok alanı kapsayan AT-Çin Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Antlaşması 

imzalanmıştır. Çin, bu anlaşmadan bir yıl sonra, yani 1986 yılında, DTÖ’ye – o zamanki 

adıyla GATT- üye olmak için başvuruda bulunmuştur. Çin’in DTÖ üyeliği, bu başvurudan 

15 yıl sonra, 11 Aralık 2001 tarihinde onaylanmıştır.  

Çin’in DTÖ’ye üye olması ile güvenilirliği artmış, yabancı işletmelerin Çin’e erişimi 

kolaylaşmış, Çin ile gerçekleştirilen ticari faaliyetler güvence altına alınmış ve nihayetinde 

 
12 John Seaman vd., “Dependence in Europe’s Relations with China Weighing Perceptions and Reality”, 

European Think-tank Network on China, Nisan 2022, ss. 26-31. 
13 Andreas Aktoudianakis, “EU–China Tech Relations: Conditioning Global Tech Standards Adoption 

Through Market Capitalisation”, Ivano di Carlo (ed.), “EU–China Relations at a Crossroads, Vol. I: Looking 

for a New Modus Vivendi”, Europe in The World Programme, 29 Haziran 2022, s. 14.  
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Çin doğrudan yabancı yatırımlar için elverişli bir ortama kavuşmuştur. Bu doğrultuda 

DTÖ üyeliği AB-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerini de doğrudan etkilemiş, taraflar 

arasındaki ticaret istikrar kazanmış, AB Çin pazarına daha kolay erişebilir hâle gelmiş ve 
bunun neticesinde ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ciddi miktarda artmıştır.14  

Tablo 1’deki ticaret verileri incelendiğinde Çin’in DTÖ’ye girdiği 2001’de AB’nin Çin’e olan 

ihracatı 27 milyar 923 milyon avroyken bu miktar 2021 yılına kadar yaklaşık sekiz kat 

artarak 223 milyar 572 milyon avroya ulaşmıştır. Benzer şekilde AB’nin 2001 yılında 66 

milyar 631 milyon avro olan Çin’den ithalatı yaklaşık yedi kat artmış ve 2021 yılında 472 

milyar 729 milyon avroya ulaşmıştır. Taraflar arasındaki ticaret hacmi 2001’de 94 milyar 

554 milyon avrodan 2021’de 696 milyar 301 milyon avroya yükselmiştir. 2014 yılında AB 

Çin’in en büyük ticaret ortağı olurken, 2020 yılında Çin tarihinde ilk kez AB’nin en büyük 

ticaret ortağı olmuştur.15 Standart uluslararası ticaret sınıflamasına (SITC) göre AB’nin 

Çin’e ihraç ettiği başlıca ürünler sırasıyla makine ve ulaştırma araçları, başka yerde 

belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, çeşitli mamul eşya, başlıca 

sınıflara ayrılan işlenmiş mallar ve canlı hayvanlar ve gıda maddeleri olurken; AB’nin 

Çin’den ithal ettiği başlıca ürünler sırasıyla makine ve ulaştırma araçları, mineral yakıtlar, 

yağlar ve alkali ürünler, çeşitli mamul eşya, başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve 
buna bağlı sanayi ürünleri ve başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallardır.16  

AB-Çin ikili ticari ilişkilerinin ticaret dengesi boyutuna bakıldığında, AB’nin Çin’e karşı 

verdiği dış ticaret açığı artmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda 2001 yılında 38 milyar 

708 milyon avro olan dış ticaret açığı, 2021 yılında zirveye ulaşarak 249 milyar 157 

milyon avroya yükselmiştir. AB tarafına göre Çin ile olan dış ticaret açığının en büyük 

nedenleri Avrupalı ihracatçıların Çin ile ticarette karşılaştıkları sorunlardır. Bu bağlamda 

Çin’in otomotiv endüstrisi gibi stratejik sektörlerde ithalat vergilerini yüksek tutması, 

tarife dışı engellere başvurması ve öngörülebilirlik, hukukun üstünlüğü ve fikri 

mülkiyetin koruması gibi konularda yaşanan eksiklikler AB’nin şikâyetçi olduğu 

konulardır.17 Bunun yanı sıra Çin’in resmî para birimi olan yuanın değerini düşük tutması 

ve ithal ettiği hammadde ürünlerini nihai mal hâline getirip dışa ihraç etmesi dış ticaret 

açığının nedenleri arasında görülmektedir.18 

 

 

 

 

 

 
14 Keyvan, ss. 90-92. 
15 Ian Anthony, Jiayi Zhou, Jingdong Yuan, Fei Su, Jinyung Kim, “China–EU Connectivity In An Era Of 

Geopolitical Competition”, SIPRI, 2021, s.11. 
16 European Commission Directorate-General for Trade, “European Union, Trade in Goods with China”, 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_china_en.pdf Erişim Tarihi: 25 

Haziran 2022. 
17 “What are the Real Reasons for Trade Imbalances?”, Çin Almanya Büyükelçiliği, 2017 

https://china.diplo.de/blob/1092818/39ebb10260213bb132a1428e5607e905/170406-ftchinese-dd-

data.pdf Erişim Tarihi: 26 Haziran 2022. 
18 Keyvan, , s. 93. 

https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_china_en.pdf
https://china.diplo.de/blob/1092818/39ebb10260213bb132a1428e5607e905/170406-ftchinese-dd-data.pdf
https://china.diplo.de/blob/1092818/39ebb10260213bb132a1428e5607e905/170406-ftchinese-dd-data.pdf
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Tablo 1: AB- Çin Ticareti, (2001-2021, milyon €) 

Yıl İhracat İthalat 
İkili 

Ticaret 
Hacmi 

Ticaret 
Dengesi 

2001 27.923 66.631 94.554 -38.708 
2002 32.737 73.607 106.344 -40.870 
2003 38.690 89.298 127.988 -50.608 
2004 44.899 108.662 153.561 -63.763 
2005 47.763 136.380 184.143 -88.617 
2006 58.984 167.109 226.093 -108.125 
2007 66.477 200.699 267.176 -134.222 
2008 72.359 216.471 288.830 -144.112 
2009 76.826 184.797 261.623 -107.971 
2010 105.133 245.447 350.580 -140.314 
2011 126.570 255.959 382.529 -129.389 
2012 132.247 250.139 382.386 -117.892 
2013 134.734 238.932 373.666 -104.198 
2014 145.103 256.518 401.621 -111.415 
2015 145.561 295.914 441.475 -150.353 
2016 153.416 298.932 452.348 -145.516 
2017 178.775 322.754 501.529 -143.979 
2018 187.937 342.641 530.578 -154.704 
2019 198.485 363.460 561.945 -164.975 
2020 202.809 385.144 587.953 -182.335 
2021 223.572 472.729 696.301 -249.157 

                                         Kaynak: Eurostat 

AB-Çin ticari ilişkilerinin hizmetler boyutuna bakıldığında AB’nin hizmet ticaretinde mal 

ticaretinin aksine ticaret fazlası verdiği görülmektedir. Nitekim 2010 yılında 1 milyar 432 

milyon avro olan ticaret fazlası yaklaşık 20 kat artarak 2021’de 20 milyar 631 milyon 

seviyesine ulaşmıştır. AB'nin Çin'e karşı hizmetler sektöründeki ticaret fazlası özellikle 
AB'nin seyahat ve teknolojiyle ilgili hizmetlerindeki ihracatından kaynaklanmaktadır.19 

Tablo 2: AB’nin Çin ile Olan Hizmet Ticareti, (2010-2021, milyon €) 

Yıl İhracat İthalat 
Ticaret 
Dengesi 

2010 17,068 15,637 1,431 
2011 18,951 16,329 2,622 
2012 21,960 18,148 3,812 
2013 22,505 19,271 3,234 
2014 26,050 21,472 4,578 
2015 37,895 26,427 11,468 
2016 38,403 29,684 8,719 
2017 41,415 29,560 11,855 

 
19 Avrupa Parlamentosu, “EU-China Trade and Investment Relations in Challenging Times”, 2020, 

https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/06/EXPO_STU2020603492_EN.pdf Erişim Tarihi: 

26 Haziran 2022. 

https://www.bruegel.org/wp-content/uploads/2020/06/EXPO_STU2020603492_EN.pdf
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2018 48,181 30,986 17,195 
2019 53,251 33,466 19,785 
2020 46,935 31,061 15,874 
2021 57,098 36,467 20,631 

                                                         Kaynak: Eurostat 

AB şirketleri, 2000-2020 yılları arasında, Çin'e 148 milyar avro, Çin şirketleri ise AB'ye 

117 milyar avro yatırım yapmıştır.20 Grafik 1’de görülebileceği üzere, son on yıl içerisinde 

özellikle Çin’in AB’ye doğrudan yabancı yatırımı çok ciddi miktarda yükselmiştir. Nitekim 

2010 yılında 10 milyar avro seviyelerinde olan AB’deki Çin yatırımı bugüne dek 

neredeyse 14 kat artmıştır. Dahası, ileriki bölümde detaylı değinilecek olan AB-Çin 

Kapsamlı Yatırım Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi, karşılıklı yatırımları daha da 

arttıracaktır.  

                     Grafik 1: AB ve Çin Arasındaki Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

 

                Kaynak: Avrupa Komisyonu 

 

      c-) AB-Çin Kapsamlı Yatırım Anlaşması 

Çin pazarı AB’ye kıyasla geleneksel olarak yabancı yatırımlara daha kapalı bir pazardır. 
Ayrıca Çin'de faaliyet gösteren AB şirketleri, AB pazarında Çinli şirketlerin sahip olduğu 
şeffaflık ve adil rekabet düzeylerinden yararlanamamaktadır. AB ve Çin bu sorunun 
çözümü ve taraflar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileri bir boyuta taşıma 
amacı ile Şubat 2022 tarihinde kapsamlı bir ticaret anlaşması yapılması için siyasi 
anlaşmaya varmıştır. Bunun sonucunda Ocak 2014’te başlayan müzakereler 32’nci 
müzakere turu sonrasında 30 Aralık 2020’de tarafların AB-Çin Kapsamlı Yatırım 
Anlaşması (Comprehensive Agreement on Investment) üzerinde prensipte anlaşması ile 
sonuçlanmıştır.21 

 
20 Avrupa Komisyonu, “EU–China Comprehensive Agreement on Investment (CAI): Facts and Figures”, 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159481.pdf Erişim Tarihi: 1 Temmuz 2022.  
21 Avrupa Komisyonu, “EU-China Agreement Explained”, https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-

relationships-country-and-region/countries-and-regions/china/eu-china-agreement/agreement-

explained_en Erişim Tarihi: 7 Temmuz 

Kümülatif Olarak AB’nin Çin’deki DYY’leri  

Kümülatif Olarak Çin’in AB’deki DYY’leri  

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/march/tradoc_159481.pdf
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china/eu-china-agreement/agreement-explained_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china/eu-china-agreement/agreement-explained_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/china/eu-china-agreement/agreement-explained_en
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Yatırım Anlaşması’nın ana amacı AB-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerindeki asimetrik 
ilişkiyi dengelemektir. Anlaşma, kamu teşebbüslerine ilişkin açık hükümler, 
sübvansiyonlar için şeffaflık yükümlülükleri ve zorunlu teknoloji transferini yasaklayan 
kurallar dâhil olmak üzere, Çin'deki AB yatırımcılarının daha eşit şartlarda Çin piyasasına 
erişmesini mümkün kılacak kurallar içermektedir. Ayrıca anlaşma ile beraber Çin ilk kez 
Paris İklim Anlaşması’nın etkin bir şekilde uygulanması ve zorla çalıştırmanın 
kaldırılmasını içeren temel Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour 
Organization – ILO ) Sözleşmeleri’nin onaylanmasına ilişkin taahhütleri de kabul 
etmiştir.22 

Anlaşmaya göre Çin hizmetler sektöründe telekomünikasyon hizmetleri, finansal 
hizmetler, özel sağlık hizmetleri, çevre hizmetleri ve hava taşımacılığı ile ilgili hizmetler 
gibi alanlarda Avrupalı yatırımcılara daha adil ve daha rahat bir pazar erişimi 
sağlayacaktır. Hizmet dışı sektörlerle ilgili olarak ise Çin, %28'i otomotiv sektörü ve 
%22'si hammadde olmak üzere, Çin'deki toplam AB yatırımının yarısından fazlasını 
oluşturan imalat alanında Avrupa iş dünyasına ayrımcılık yapmayacak ve AB’li 
yatırımcılara öngörülebilirlik kazandıracak çok önemli taahhütlerde bulunmuştur.23 
Nihayetinde Yatırım Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi ile beraber Avrupalı yatırımcıların 
Çin'deki rekabet koşulları iyileştirilecektir.  

Taraflar, 2020’nin sonlarında, Yatırım Anlaşması konusunda prensipte uzlaşmaya varsa 

da gerilen AB-Çin ilişkileri ilgili anlaşmanın da akıbetini etkilemiştir. AB, Çin’in Uygurlara 

baskı uyguladığı gerekçesi ile Mart 2021’de otuz yıl aradan sonra ilk defa Çin’e karşı 

yaptırım uygulama kararı almış ve dört Çinli yetkili ile bir kuruluşu yaptırım kapsamına 

dâhil etmiştir. Buna anında karşılık veren Çin, Uygur meselesine destek veren bazı AB 

kurumlarına ve siyasetçilerine ülkeye giriş yasağı getirmiştir.24 Mayıs ayında AP, Çin’in 

bazı AB kurumları ve siyasetçilerine yaptırım uyguladığı gerekçesi ile Yatırım 

Anlaşması’nın onaylanmamasını içeren bir kararı kabul etmiştir.25 Bundan dolayı Yatırım 

Anlaşması hâlen onaylanmamıştır ve bu konudaki müzakereler sürmektedir.26  

AB üyeleri arasında birçok ülke Çin ile ilişkilerini geliştirmek ile Çin’in artan etkisine karşı 

direnmek arasında bir seçim yapmak durumunda kalmaktadır. Nitekim AB’ye gelen 

yabancı yatırımların stratejik etkileri açısından bir taramadan geçirilmesine yönelik 

kuralların arkasında da Rusya ve Çin gibi ülkelerden gelen yatırımların güvenlik, 

otoriterleşme ve dezenformasyon gibi açılardan ele alınması ihtiyacı yatmaktadır.  

Son olarak, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz 4 Kasım 2022 tarihinde beraberinde 

Almanya’nın sanayi devlerinden oluşan bir heyet ile birlikte Çin’i ziyaret etmiş ve Şi 

 
22 A.g.e. 
23 A.g.e. 
24 Yücel Özdemir, “AB’nin Çin’e yaptırım planı tutar mı?” Evrensel, 30 Mart 2021 

https://www.evrensel.net/haber/429336/abnin-cine-yaptirim-plani-tutar-mi Erişim Tarihi: 7 Temmuz.  
25 Avrupa Parlamentosu, “MEPs Refuse Any Agreement with China whilst Sanctions are in Place”, 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-

agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place Erişim Tarihi: 4 Ekim 2022. 
26 Ata Ufuk Şeker, “Avrupa Parlamentosu, AB ve Çin Arasındaki Yatırım Anlaşmasını Onaylamayacak”, 

Anadolu Ajansı, 20 Mayıs 2021, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/avrupa-parlamentosu-ab-ve-cin-

arasindaki-yatirim-anlasmasini-onaylamayacak/2249146 Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2022. 

https://www.evrensel.net/haber/429336/abnin-cine-yaptirim-plani-tutar-mi
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210517IPR04123/meps-refuse-any-agreement-with-china-whilst-sanctions-are-in-place
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/avrupa-parlamentosu-ab-ve-cin-arasindaki-yatirim-anlasmasini-onaylamayacak/2249146
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/avrupa-parlamentosu-ab-ve-cin-arasindaki-yatirim-anlasmasini-onaylamayacak/2249146
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Cinping ile görüşmüştür. Üç yıldır bir G7 ülkesi tarafından Çin’e yapılan ilk ziyaret olan bu 

ziyaret kapsamında ilişkiler masaya yatırılmış ve Almanya’nın Çin’deki önemli ekonomik 

ve ticari çıkarlarını korumaya yönelik temaslarda bulunulmuştur. Scholz ziyarette 

Ukrayna savaşında özellikle Rusya’nın nükleer silah kullanma ile ilgili açıklamaları 

karşısında Çin’den destek de istemiştir. Ziyaret öncesinde Çin Devlet şirketi Cosco’nun 

Hamburg limanındaki terminallerden birinin %35’ini alma girişimi Almanya’da büyük 

tartışmalara yol açmış ve Başbakan Scholz’un araya girmesi ile satın alma gerçekleşmiş 

ancak oran %35’ten %24,9’a çekilmiştir. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nin yaptığı bir 

araştırmaya göre AB ve Çin ticaretinin büyük oranda bir düşüş yaşaması Almanya’nın 

GSYİH’sinde %1 oranında bir azalmaya sebep olabilir. 27 Bu durum Almanya başta olmak 

üzere, AB ekonomileri için Çin’in önemini de gözler önüne sermektedir.  

      d-) İki Rakip Girişim: Kuşak-Yol Girişimi ve Küresel Geçit 

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından 2013 yılında ilan edilen Kuşak-Yol Girişimi  (One 

Belt One Road- OBOR) projesi 65 ülkeye yayılmakta, 4,4 milyar insanı ve dünya GSYH’sinin 

%40’ını kapsamaktadır.28 Eski İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını amaçlayan bu 

proje, Asya ve Avrupa arasındaki önemli ekonomik aktörler ile ticaretin geliştirilmesini 

ve yeni karayolları, yeni demiryolları, limanlar, enerji hatları, telekomünikasyon alt 

yapısının iyileştirilmesi ile diğer altyapı çalışmalarını içermektedir.  

 

 
27 Michelle Toh, Anna Cooban, “Germany’s Leader and Top CEOs Have Arrived in Beijing. They need China 

More than Ever”, CNN News, 04 Kasım2022, https://edition.cnn.com/2022/11/03/business/germany-

china-olaf-scholz-visit-trade/index.html Erişim Tarihi: 14 Kasım 2022.  
28 Adem Kılıç, “Batı’dan Doğu’ya Geçen ‘Güç’: Bir Kuşak Bir Yol – Modern İpek Yolu”, M5 Savunma Strateji, 

7 Şubat 2021, https://m5dergi.com/one-cikan/batidan-doguya-gecen-guc-bir-kusak-bir-yol-modern-

ipek-yolu/ Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2022. 

https://edition.cnn.com/2022/11/03/business/germany-china-olaf-scholz-visit-trade/index.html
https://edition.cnn.com/2022/11/03/business/germany-china-olaf-scholz-visit-trade/index.html
https://m5dergi.com/one-cikan/batidan-doguya-gecen-guc-bir-kusak-bir-yol-modern-ipek-yolu/
https://m5dergi.com/one-cikan/batidan-doguya-gecen-guc-bir-kusak-bir-yol-modern-ipek-yolu/
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Kuşak-Yol Girişimi’nin birden fazla alt güzergâhı bulunmaktadır. Bunların arasında Çin-

Kazakistan-Rusya-Belarus üzerinden Avrupa’ya ve Çin-Orta Asya-İran ve Türkiye 

üzerinden Avrupa’ya ulaşan güzergâhlar dikkat çekidir. Projenin, Avrupa ile olan 

ticarette, deniz yolu ile kıyaslandığında ortalama 40 gün süren mesafeyi yarı yarıya 

düşürmesi; hava yolu ile kıyaslandığında ise toplam maliyeti beşte biri oranına indirmesi 
beklenmektedir. 29 

Çin hükümeti, Kuşak-Yol Girişimi projesi kapsamında 1 trilyon dolarlık bir hükümet fonu 

ayırdığını ve kamu firmaları ile finansal kurumlara ülke dışında yapılacak inşaat ve altyapı 

projeleri için teşvik verileceğini duyurmuştur. Bu doğrultuda Kuşak-Yol Girişimi 

kapsamında Çin ile ev sahibi ülkelerin ortaklığında 2000’den fazla proje hayata 

geçirilmiştir. Çin tarafından son beş yılda 689 miyar 88 milyon dolar yatırım yapılan 

Kuşak-Yol Girişimi, 2013-2020 yılları arasında dünya genelinde yapılan toplam 

yatırımların %6,85’ini oluşturmuştur. Çin’in, Kuşak-Yol Girişimi kapsamında yaptığı 

yatırımlar arasında 226 milyar 86 milyon dolar ile enerji ilk sırada, 179 milyar 94 milyon 

dolar ile ulaşım ikinci sırada yer almıştır.30 

Gerçekten de Çin’in nüfuzu özellikle Kuşak-Yol Girişimi kapsamında yaptığı yatırımlar ve 

verdiği krediler ile Avrupa’ya kadar ulaşmıştır. Çin’in, özellikle çok stratejik bir liman olan 

Yunanistan’ın Pire Limanı’nı satın alması ve Balkan ülkelerindeki ulaşım rotalarını 

finanse etmesi, bu ülkenin Avrupa’daki dikkat çekici girişimleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca AB ülkelerinin tarihsel olarak nüfuz sahibi olduğu Afrika kıtasında, 

Çin bu ülkelerin en büyük rakibi hâline dönüşmüştür. Her ne kadar Çin’e karşı ortak bir 

dış politika ortaya koyamasalar da “AB ülkeleri kısa vadeli faydalar ve uzun vadeli 

bağımlılık arasında Çin’e karşı bir ikilemle karşı karşıya kalmıştır.”31 Aslına bakılırsa eski 

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in 2018’de Çin’in artan etkisine karşı uyarıda 

bulunması gibi bazı Avrupalı liderler de AB’nin yakın çevresinde ve kendi etki alanında 

genişleyen Çin tehlikesinin farkındadır. Ancak 2021 yılına gelene dek AB Çin’in Kuşak-Yol 

Girişimi’ne karşı sahada somut bir yanıt vermemiştir. Çin’in giderek artan nüfuzu ve 2019 

yılında başlayan COVID-19 salgını sonrasında dünya ekonomileri ve küresel ticarette 

yaşanan aksaklıkların da etkisi ile AB, 1 Aralık 2021 tarihinde, kendi “İpek Yolu”nu32 
yaratmak amacı ile Küresel Geçit stratejisini duyurmuştur.  

Kuşak-Yol Girişimi’ne rakip olarak yorumlanan Küresel Geçit stratejisi, dünya çapında 

dijital teknoloji, iklim ve enerji, taşımacılık, sağlık ile eğitim ve araştırma alanlarındaki 

özel ve kamusal altyapı yatırımlarının sürdürülebilirlik çerçevesinde desteklenmesini 

 
29 Damla Yalın, “Yüzyılın Konsepti: Bir Kuşak Bir Yol”, 21yyte, 24 Mayıs 2021, 

https://www.21yyte.org/tr/merkezler/yuzyilin-konsepti-bir-kusak-bir-yol Erişim Tarihi: 10 Temmuz 

2022. 
30 Kılıç, a.g.e. 
31 Jagannath Panda, “Can Europe’s Global Gateway Offset China’s Belt and Road?”, the National Interest, 13 

Haziran 2022, https://nationalinterest.org/feature/can-europe%E2%80%99s-global-gateway-offset-

china%E2%80%99s-belt-and-road-199291 Erişim Tarihi: 10 Temmuz 2022. 
32 Yunus Erbaş, “The EU’s Alternative to China’s BRI: Global Gateway Project”, Beyond the Horizon, 24 

Şubat 2022, https://behorizon.org/the-eus-alternative-to-chinas-bri-global-gateway-project/ Erişim 

Tarihi: 10 Temmuz 2022. 

https://www.21yyte.org/tr/merkezler/yuzyilin-konsepti-bir-kusak-bir-yol
https://nationalinterest.org/feature/can-europe%E2%80%99s-global-gateway-offset-china%E2%80%99s-belt-and-road-199291
https://nationalinterest.org/feature/can-europe%E2%80%99s-global-gateway-offset-china%E2%80%99s-belt-and-road-199291
https://behorizon.org/the-eus-alternative-to-chinas-bri-global-gateway-project/
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amaçlayan 300 milyar dolar bütçeli bir girişim olarak karşımıza çıkmaktadır.33 COVID-19 

salgınının tedarik zincirleri, lojistik, küresel sürdürebilirlik ve kalkınma üzerindeki yıkıcı 

etkileri AB’yi kalıcı bir küresel toparlanmayı destekleyecek iddialı bir girişim olan Küresel 

Geçit programı konusunda harekete geçirmiştir. Bu proje doğrultusunda AB iş birliği 

içerisinde olduğu ortakları ile bu ülkelerin ihtiyaçları ve kendi öncelikleri doğrultusunda 

küresel bir altyapı gelişim programı oluşturacaktır. Küresel ticarette AB’nin konumunu 

güçlendirecek olan bu proje ile tedarik zinciri çeşitlenecek, kalkınma sürdürülebilir bir 
şekilde gerçekleşecek ve sera gazı emisyonları azaltılacaktır.34  

Küresel Geçit stratejisinin temel ilkeleri:  

• yatırımların hukukun üstünlüğü, insan hakları ve uluslararası normları karşılayan 

ortaklara yapılması,  

• iyi yönetişim ve şeffaflık ilkelerinin gözetilmesi, 

• ortaklık ilişkilerinin hem karşı tarafın ihtiyaçları hem de AB’nin stratejik çıkarları 

gözetilerek eşitlik ilkesi temelinde kurulması, 

• ortaklık kurulan ülkelerin yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişlerinin 

hızlandırılması, 

• doğal veya insan kaynaklı felaketlere, siber ve hibrit tehditlere karşı güvenlik 

odaklı bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.35 

AB’nin Küresel Geçit stratejisi Çin’in Kuşak-Yol Girişimi’ne rakip bir girişim olarak 

yorumlanmıştır. Bu noktada sorgulanması gereken mesele Küresel Geçit’in Kuşak-Yol 

Girişimi ile rekabet edebilecek düzeyde olup olmadığıdır. Belirtmekte fayda vardır ki 

ekonomik olarak zayıf ülkeleri borç tuzağına düşürdüğü iddiası, özellikle gelişmekte olan 

ülkeleri kendisine bağımlı hâle getirdiği ve bu ülkeler üzerinde siyasi ve ekonomik 

nüfuzunu giderek arttırdığı endişesi ve küresel tedarik zincirinde daha baskın hâle 

gelmesi son zamanlarda Çin’in Kuşak-Yol Girişimi’nin sorgulanmasına neden olmuştur.36 

Nitekim Çin gerçekten de dünyanın en fazla borç veren ülkesidir ve Asya-Pasifik, Afrika, 

Avrupa, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar’da yaptığı yatırımlar ile çok etkili bir uluslararası 
aktöre dönüşmüştür.  

Küresel Geçit stratejisinin Çin’in Kuşak-Yol Girişimi’nin aksine daha güvenilir, daha şeffaf 

ve daha az riskli bir alternatif olduğu görülmektedir. Nitekim AB, girişiminin öncelik 

verdiği alanlarda bunu açıkça belirtmiştir. Ancak bu noktada Çin ile rekabetteki temel 

sorun üçüncü ülkelerin Çin yatırımlarına herhangi bir “koşulluluk” olmaksızın daha hızlı 

ve daha kolay ulaşabilmesidir. Ortaklık kurulacak üçüncü ülkenin çevre, demokratik 
haklar, işçi hakları gibi değerler ile ilgilenip ilgilenmeyeceği büyük bir soru işaretidir.  

 
33 A.g.e. 
34 “Küresel Geçit Projesi Nedir?”, Unimar, 12 Nisan 2022, https://globelink-unimar.com/kuresel-gecit-

projesi-nedir/ Erişim Tarihi: 11 Temmuz 2022. 
35 Avrupa Komisyonu, “Factsheet: Global Gateway”, 1 Aralık 2021, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6490 Erişim Tarihi: 12 Temmuz 2022. 
36 Yunus Erbaş, “The EU’s Alternative to China’s BRI: Global Gateway Project”, Behorizon, 24 Şubat 2022, 

https://behorizon.org/the-eus-alternative-to-chinas-bri-global-gateway-project/ Erişim Tarihi: 12 

Temmuz 2022 

https://globelink-unimar.com/kuresel-gecit-projesi-nedir/
https://globelink-unimar.com/kuresel-gecit-projesi-nedir/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_6490
https://behorizon.org/the-eus-alternative-to-chinas-bri-global-gateway-project/
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Çin’in Kuşak-Yol Girişimi’ni hayata geçirmeye başlamasının üstünden neredeyse 10 yıl 

geçmiştir. Ayrıca Çinli şirketler bu proje kapsamında yaptıkları çalışmalar için Çin 

hükümetinden sübvansiyonlar almakta ve AB’nin yaptığı gibi standartlar koymamaktadır. 

Tüm bunlardan dolayı AB’nin Küresel Geçit stratejisinin Çin’in Kuşak-Yol Girişimi ile 

rekabet edebilmesi için önünde aşması gereken büyük engeller vardır. 

Türkiye’nin Çin ve AB ile Siyasi ve Ekonomik İlişkileri 

a) Siyasi Boyut 

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından iki kampa ayrılan yeni dünya düzeninde 

Türkiye açık bir şekilde Batı bloğunun yanında yer almayı seçmiştir. Avrupa Konseyi, 

OECD ve NATO gibi Batı merkezli uluslararası örgütlenmelerin etkin bir üyesi olan 

Türkiye, insanlık tarihinin en büyük barış projesi olarak nitelendirilen AET’ye 

kuruluşundan bir yıl sonra 31 Temmuz 1959’da ortaklık başvurusunda bulunmuş ve AB 

ile günümüze kadar süregelecek olan ilişkilerin temeli böylelikle atılmıştır. 1959 

başvurusu sonucunda 1963’te Ankara Anlaşması imzalanmış, bu anlaşma ile beraber 

Gümrük Birliği tam üyelik hedefine ulaşmadaki en önemli ara hedef olarak belirlenmiş; 

başlangıç, geçiş ve son dönem olmak üzere üç dönem öngörülmüş, ortaklık kurumları 
oluşturulmuş ve nihayetinde hedefi tam üyelik olan bir süreç başlamıştır. 

14 Nisan 1987’de AB’ye üyelik başvurusunda bulunan Türkiye, 10-11 Aralık 1999 

tarihlerinde Helsinki’de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde aday ülke 

statüsünü elde etmiştir. 3 Ekim 2005 tarihine gelindiğinde ise Türkiye ile AB katılım 

müzakerelerine başlamıştır. Ancak bu tarihten itibaren Türkiye-AB ilişkileri beklenen 
ivmeyi yakalayamamış ve müzakere süreci henüz tamamlanamamıştır.  

Türkiye-Çin siyasi ilişkilerine gelindiğinde aynı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 

Türkiye’nin de Çin ile diplomatik ilişkiler kurması 1970’li yılların başlarına denk 

gelmektedir. Bu bağlamda Türkiye-Çin diplomatik ilişkileri, ÇHC’nin BM üyesi olması ve 

başta Batı ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumda tanınmasına paralel 1971 yılında 

kurulmuştur.37  

Türkiye-AET ilişkilerinin 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında durma noktasına 

gelmesi ve Ankara’nın siyasi açıdan yeni denge arayışlarına girmesi Türkiye’nin Çin’e 

yönelmesine ve 1980’lere kadar durağan olan Türkiye-Çin ilişkilerinin bu yıllarda hızla 

gelişmesine neden olmuştur.38 Ayrıca bu iki ülkenin aynı yıllarda liberal dünya 

ekonomisine açılma girişimi de ilişkilerin ivme kazanmasına yardımcı olmuştur.39  

1980-1991 yılları arasında iki ülke arasında üst düzey diplomatik ziyaretler 

gerçekleştirilmiştir. Dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Aralık 1982 tarihinde, Çin’i 

 
37 Zekeriyya Akdağ, “Türkiye-Çin İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi”, HAFIZA Uluslararası Sosyal Bilimler 

Dergisi, Sayı:1, Cilt:1, s. 44. 
38 Selçuk Çolakoğlu, “Türkiye-Çin İlişkileri: Tek Taraflı Aşk mı?”, ORSAM, Eylül 2012, 

https://www.orsam.org.tr/d_hbanaliz/5Selcukcolakoglu.pdf Erişim Tarihi: 12 Temmuz. 
39 Deniz Ünver, “Çin-Türkiye İlişkilerinin Daha Detaylı Bir İncelemesi”, AVİM, 28 Mart 2022,   

https://www.avim.org.tr/Blog/CIN-TURKIYE-ILISKILERININ-DAHA-DETAYLI-BIR-INCELEMESI-28-03-

2022 Erişim Tarihi: 12 Temmuz. 

https://www.orsam.org.tr/d_hbanaliz/5Selcukcolakoglu.pdf
https://www.avim.org.tr/Blog/CIN-TURKIYE-ILISKILERININ-DAHA-DETAYLI-BIR-INCELEMESI-28-03-2022
https://www.avim.org.tr/Blog/CIN-TURKIYE-ILISKILERININ-DAHA-DETAYLI-BIR-INCELEMESI-28-03-2022
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ziyaret eden ilk Türkiye Cumhurbaşkanı, dönemin Çin Devlet Başkanı Li Xi-annian, Mart 

1984 tarihinde, Türkiye’yi ziyaret eden ilk Çin devlet başkanı olmuştur.40  

Soğuk Savaş’ın sonra ermesinin ardından Türkiye-Çin ilişkilerinde çatlaklar oluşmaya 

başlamıştır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Orta Asya’da bağımsız Türk 

devletlerinin ortaya çıkması ve Türkiye’nin bu bölgeye yoğun ilgi göstermesi Çin 

tarafından bir tehdit olarak algılanmıştır. Ayrıca bu dönemde Uygur meselesi taraflar 

arasındaki ilişkileri geren bir konu olarak ön plana çıkmıştır. Nitekim dönemin 

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, “Sovyetler yönetimindeki Türki cumhuriyetlerin 

bağımsızlıklarını ilan ettiğini ve sıranın Doğu Türkistan’a geldiğini” ifade etmiştir. Ancak 

1997 yılına gelindiğinde AB’nin Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye’ye adaylık statüsü 

vermemesi Ankara açısından büyük bir hayal kırıklığına neden olmuş ve Türkiye 

alternatif dış politika arayışlarına girmiştir. Bu doğrultuda yeni bir Asya açılımı başlatan 

Türkiye’nin Çin ile ilişkilerinde kısa süreli de olsa bir toparlanma meydana gelmiş fakat 

1999’da Türkiye’ye adaylık statüsü verilmesi ve 2005 yılında AB ile katılım 

müzakerelerine başlanması Türkiye’nin AB ağırlıklı bir dış politika izlemesine neden 

olmuştur. Bunun sonucunda Çin, AB’ye odaklanan Türk dış politikasında geri plana 

atılmıştır.41  

2005 sonrasında AB ile olan ilişkilerinin beklediği gibi ilerlememesi ve 2008 ekonomik 

krizinden ciddi şekilde etkilenen ve duraklayan AB pazarı yerine yeni pazarlar aramaya 

girişmesi, Türkiye’nin küresel sistemde daha aktif bir dış politika izlemeye başlayan Çin 

ile ilişkilerinin yeniden ivme kazanmasına neden olmuştur. Çin Başbakanı Wen Jiabao’nun 

7 Ekim 2010 tarihinde Türkiye’ye resmî bir ziyaret gerçekleştirmesinin ardından ikili 

ilişkiler ilk defa stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır. Bu tarihten günümüze kadar 

hızla gelişerek ilerleyen ikili ilişkilerde Uygur meselesi her ne kadar taraflar arasında 

zaman zaman bir problem olarak ön plana çıksa da Türkiye ve Çin aralarındaki ilişkide 

reel politikaya öncelik vermeyi başarmıştır.42 

b) Ekonomik ve Ticari Boyut 

AB Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır. 1 Ocak 1996 tarihinde Türkiye ve AB arasında 

Gümrük Birliği’nin işlerlik kazanmasından sonra ikili ticaret hacmi ciddi ölçüde artmıştır. 

Nitekim 1996’da 33 milyar 167 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi yaklaşık beş kat 

artarak 2021 yılında 178 milyar 437 milyon dolara ulaşmıştır.  

AB ile olan ikili ticaret hacmindeki büyük artışa rağmen Türkiye’nin toplam ihracatı ve 

ithalatındaki AB payının düşüşü dikkat çekicidir. Nitekim 1996 yılında Türkiye’nin 

ihracatının yaklaşık %48’ini oluşturan AB 2021 yılına gelindiğinde %41’e kadar 

gerilemiştir. İthalatta ise 1996 yılında Türkiye’nin ithalatının neredeyse yarısını 

oluşturan AB’nin payı 2021 yılında %31’e düşmüştür.  

 
40 Akdağ, ss. 45-46. 
41 A.g.e, ss. 46-49. 
42 A.g.e, 50-53. 
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Tablo 3: Türkiye’nin AB ile Ticareti, (1996-2021, milyon €) 

Yıl İhracat İthalat 

İkili 

Ticaret 

Hacmi 

Ticaret 

Dengesi 

Toplam 

İhracatta 

AB’nin 

Payı 

Toplam 

İthalatta 

AB’nin 

Payı 

1996 11.328.579 21.838.787 33.167.366 -10.510.208 48.78 50.06 

1997 11.099.010 23.364.341 34.463.351 -12.265.331 42.26 48.12 

1998 13.095.388 22.613.599 35.708.987 -9.518.211 48.55 49.24 

1999 13.621.355 20.347.853 33.969.208 -6.726.498 51.23 50.03 

2000 13.651.184 25.804.530 39.455.714 -12.153.346 49.15 47.35 

2001 15.400.787 17.926.941 33.327.728 -2.526.154 49.15 43.30 

2002 17.432.965 23.259.924 40.692.889 -5.826.959 48.35 45.12 

2003 23.809.267 31.656.820 55.466.087 -7.847.553 50.39 45.65 

2004 31.154.616 43.813.760 74.968.376 -12.659.144 49.32 44.92 

2005 35.610.069 48.085.688 83.695.757 -12.475.619 48.46 41.18 

2006 41.322.262 54.309.920 95.632.182 -12.987.658 48.31 38.91 

2007 52.119.405 62.995.082 115.114.487 -10.875.677 48.59 37.04 

2008 55.549.563 69.254.329 124.803.892 -13.704.766 42.07 34.29 

2009 41.288.877 53.142.848 94.431.725 -11.853.971 40.42 37.71 

2010 45.697.963 67.710.152 113.408.115 -22.012.189 40.13 36.49 

2011 54.436.524 85.598.331 140.034.855 -31.161.807 40.35 35.54 

2012 50.700.814 82.027.895 132.728.709 -31.327.081 33.25 34.68 

2013 54.253.068 86.176.068 140.429.136 -31.923.000 35.74 34.24 

2014 58.610.951 82.851.274 141.462.225 -24.240.323 37.19 34.21 

2015 53.441.794 73.139.975 126.581.769 -19.698.181 37.15 35.29 

2016 56.657.040 72.180.833 128.837.873 -15.523.793 39.75 36.34 

2017 64.302.995 78.656.466 142.959.461 -14.353.471 40.96 33.64 

2018 72.847.019 73.366.674 146.213.693 -519.655 43.38 32.89 

2019 72.308.293 63.943.661 136.251.954 +8.364.632 42.17 31.55 

2020 70.019.688 73.337.528 143.357.216 -3.317.840 41.28 33.41 

2021 93.053.908  85.383.157 178.437.066 +7.670.751 41.32 31.46 
Kaynak: TÜİK  

Türkiye COVID-19’un ağır ekonomik etkilerinin yaşandığı 2020 yılı haricînde hizmet 

sektöründe AB’ye ticaret fazlası vermiştir. Bu doğrultuda 2016-2020 arasında 

Türkiye’nin hizmet ticaretinde verdiği fazla 8 milyar 572 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir.  
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Tablo 4: Türkiye-AB Hizmetler Ticareti, (2016-2020, milyon €) 

Year Exports Imports Balance 
2016 12,427 11,391 +1,036 
2017 14,086 12,013 +2,073 
2018 15,766 11,975 +3,791 
2019 14,683 12,383 +2,300 
2020 9,789 10,417 -628 

                             Kaynak: TÜİK 

Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ilişkilerin doğrudan yabancı yatırımlar boyutuna 

bakıldığında DYY’lerde 1984-2002 yılları arasında Türkiye’ye gelen yatırım sadece 15 

milyar dolar kadardır. Bu rakam 2003-2020 döneminde kümülatif olarak 225 milyar 

dolara ulaşmış ve bu yatırımların çok büyük bir bölümü AB’den gelmiştir. Nitekim son beş 

yılda Türkiye’ye gelen toplam yabancı dış yatırımların %64,5’i Avrupa’dan gelmiştir.43  

Türkiye ve Çin arasındaki ikili ticaret verilerine bakıldığında ise ikili ticaret dengesinin 

Türkiye’nin aleyhine geliştiği açıkça görülmektedir. Nitekim 1996 yılında 491 milyon 377 

bin olan dış ticaret açığı 2021 yılına gelene dek giderek artmış ve 28 milyar 575 milyon 

dolara kadar ulaşmıştır.  

Türkiye’nin Çin’e olan ihracatı Türkiye’nin Çin’den olan ithalatına göre çok düşük 

seviyelerde kalmıştır. Çin’e olan ihracatı 1996-2021 yılları arasında oransal olarak artsa 

da Çin’in Türkiye’nin toplam dış ticaretindeki payı aynı ölçüde artmamıştır. Nitekim 1996 

yılında Türkiye’nin dış ticaretinin %0,28’ini oluşturan Çin 2021’e gelindiğince sadece 

1,63’lük bir paya erişmiştir. Ancak Türkiye’nin Çin’den yaptığı ithalatta tam tersi bir olgu 

söz konusudur. 1996 yılında Türkiye ithalatının yalnızca %1,28’ini oluşturan Çin 2021’de 

payını %11,88’e kadar çıkartmıştır.  

Türkiye’nin Çin’den en fazla ithal ettiği ürünler otomatik veri işleme makineleri, telsiz 

telefon cihazları, oyuncaklar, görsel işitsel cihazlar ve yolcu ve ticaret gemileri; 

Türkiye’nin Çin’e en fazla ihraç ettiği ürünler mermer, traverten, krom, bakır, kurşun, 

demir, doğal borat cevherleri, borik oksit ve borik asittir.44 

 

 

 
43 Sevgi Ceren Gökkoyun & Zeynep Çetinkaya, “Türkiye'ye Son 5 Yılda En Fazla Yabancı Yatırım 

Hollanda'dan Geldi”, Anadolu Ajansı, 9 Kasım 2021, https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyeye-son-5-

yilda-en-fazla-yabanci-yatirim-hollandadan-geldi/2415689 Erişim Tarihi: 14 Temmuz 2022.  
44 Ünver, a.g.e. 

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyeye-son-5-yilda-en-fazla-yabanci-yatirim-hollandadan-geldi/2415689
https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiyeye-son-5-yilda-en-fazla-yabanci-yatirim-hollandadan-geldi/2415689
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 Tablo 5: Türkiye’nin Çin ile Olan Ticareti, (1996-2021, milyon €) 

Yıl İhracat İthalat 

İkili 

Ticaret 

Hacmi 

Ticaret 

Dengesi 

Toplam 

İhracatta 

Çin’in 

Payı 

Toplam 

İthalatta 

Çin’in 

Payı 

1996 65.115 556.492 621.606 -491.377 0.28 1.28 

1997 44.375 787.457 831.833 -743.082 0.17 1.62 

1998 38.447 846.134 884.581 -807.687 0.14 1.84 

1999 36.649 894.813 931.462 -858.164 0.14 2.20 

2000 96.010 1.344.731 1.440.742 -1.248.721 0.35 2.47 

2001 199.373 9.256.20 1.124.993 -726.247 0.64 2.24 

2002 268.229 1.368.317 1.636.546 -1.100.087 0.74 2.65 

2003 504.626 2.610.298 3.114.924 -2.105.672 1.07 3.76 

2004 391.585 4.476.077 4.867.663 -4.084.492 0.62 4.59 

2005 549.764 6.885.400 7.435.163 -6.335.636 0.75 5.90 

2006 693.038 9.669.110 10.362.148 -8.976.073 0.81 6.93 

2007 1.039.523 13.234.092 14.273.615 -12.194.569 0.97 7.78 

2008 1.437.204 15.658.210 17.095.414 -14.221.007 1.09 7.75 

2009 1.600.296 12.676.573 14.276.869 -11.076.277 1.57 9.00 

2010 2.269.175 17.180.806 19.449.982 -14.911.631 1.99 9.26 

2011 2.466.316 21.693.336 24.159.652 -19.227.019 1.83 9.01 

2012 2.833.255 21.295.242 24.128.497 -18.461.987 1.86 9.00 

2013 3.600.865 24.685.885 28.286.751 -21.085.020 2.37 9.81 

2014 2.861.052 24.918.224 27.779.276 -22.057.171 1.82 10.29 

2015 2.414.790 24.873.457 27.288.247 -22.458.666 1.68 12.00 

2016 2.328.044 25.441.433 27.769.477 -23.113.389 1.63 12.81 

2017 2.936.262 23.370.620 26.306.881 -20.434.358 1.87 10.00 

2018 2.912.538 20.719.046 23.631.585 -17.806.508 1.73 9.29 

2019 2.586.637 18.496.580 21.083.218 -15.909.943 1.51 9.12 

2020 2.865.866 23.041.354 25.907.220 -20.175.488 1.69 10.50 

2021 3.662.752 32.238.109 35.900.861 -28.575.356 1.63 11.88 

Kaynak: TÜİK  

Türkiye ve AB arasındaki hizmetler ticareti incelendiğinde Türkiye’nin hizmetler 

alanında Çin’e karşı ihracat fazlası verdiği gözlemlenmektedir. Nitekim Türkiye 2016’dan 

2020 yılına kadar Çin’e karşı yaklaşık 1 milyar 569 milyon ihracat fazlası vermiştir. Ancak 

Çin devasa ekonomisi ve nüfusu ile Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli düşünüldüğünde, 

Türkiye-Çin arasındaki hizmetler ticareti olması gerekenin çok altında seyretmektedir.  
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Tablo 6: Türkiye-Çin Hizmetler Ticareti, (2016-2020, milyon €) 

Yıl İhracat İthalat Denge 
2016 619 387 +232 
2017 792 445 +347 
2018 770 319 +451 
2019 777 291 +486 
2020 463 410 +53 

                             Kaynak: TÜİK 

AB’den sonra Türkiye’nin en büyük ikinci ticaret ortağı konumunda olan Çin’in Türkiye’de 

önemli bir miktarda yatırımı bulunmaktadır. Aralık 2020’ye kadar Türkiye’deki tüm 

sektörlere yapılan doğrudan Çin yatırımı 1,92 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye’ye 2020 

yılında 55 milyon dolarlık yatırım yapan Çin’in Türkiye’deki inşaat sözleşmelerinin değeri 

yaklaşık 25 milyar dolardır. Çok önemli bir Çin markası olan Huawei yurtdışındaki en 

büyük 2’nci uluslararası Ar-Ge merkezini Türkiye’de kurmuştur. Vivo, Xiaomi ve Transsion 

gibi Çinli akıllı telefon markaları Türkiye’de yatırımlar yapıp fabrikalar açmıştır. Bank of 

China ve Industrial and Commercial Bank of China gibi Çin bankaları Türk pazarına 

girmelerinin hemen ardından Türkiye’deki yerel projeler ve ikili iş birliği projeleri için 

ciddi finansman destekleri sağlamıştır.45 Türkiye’de enerji, altyapı, lojistik, finans, 

telekomünikasyon ve hayvancılık sektörlerine yatırım yapan Çin ile 2021 yılında 3,6 

milyar dolarlık bir swap (takas) anlaşması imzalanmıştır.46  

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15-6 Eylül 2022 

tarihlerinde Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen ve Çin’in de kurucu üyeleri 

arasında olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü Zürvesine katılmıştır. Erdoğan dönüşte 

gazetecilerin sorularını cevaplarken, ŞİÖ’ye üyelik hedefi olduğunu belirtmiştir. Erdoğan 

“Üye olmak veya olmamak hepsi ayrı ama bizim bu ülkelerle olan münasebetlerimiz, bu 

atılan adımla çok daha farklı bir konuma taşınmış olacaktır” demiştir47. ŞİÖ üyeliğinin 

daha önce de olduğu gibi zaman zaman gündeme gelmesi ve üyelik hedefinin koyulması, 

Türkiye’nin AB sürecindeki akametten doğan hayal kırıklığının yanısıra Türkiye’nin 

yükselen güçler olan Çin ve Hindistan gibi ülkelerle olan ilişkilerini geliştirme ve bölgesel 

bir aktör olarak değişen dünya dengelerinde öne çıkma arayışını da yansıtmaktadır.  

      c-) Kuşak-Yol Girişimi ve Küresel Geçit’in Kesişme Noktası: Türkiye  

Türkiye, Kuşak-Yol Girişimi içerisinde, jeopolitik konumu itibarı ile kilit konumda yer 

almaktadır. Nitekim Türki Cumhuriyetler, Afganistan ve Pakistan üzerinden Avrupa ile 

 
45 “50 Yıl Boyunca Ele Ele Yürüyen Çin ve Türkiye Karşılıklı Yarar ve Ortak Kazanca Dayanan Yeni Bir 

Döneme Giriyor”, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 04 Ağustos 2021, 

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cetur/tur/xwdt/t1897335.htm Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2022.  
46 Ünver, a.g.e.  
47 “Erdoğan: Hedef Şanghay İş Birliği Örgütü Üyeliği”, BBC News Türkçe, 17 Eylül 2022, 

https://www.bbc.com/turkce/articles/c51xjq2ry11o 14.11.2022 Erişim Tarihi: 15 Temmuz 2022. 

https://www.fmprc.gov.cn/ce/cetur/tur/xwdt/t1897335.htm
https://www.bbc.com/turkce/articles/c51xjq2ry11o%2014.11.2022
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Çin’i bağlayan çok önemli bir güzergâhta bulunan Türkiye, Kuşak-Yol Girişimi’nin Orta 

Koridor’unu oluşturmaktadır.48 

 

Çin Orta Koridor’un altyapısının güçlendirilmesi ve Türkiye’nin buna entegre edilmesi 

için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Bu doğrultuda Çinli şirket konsorsiyumu, 2015 

yılında, Kuşak-Yol Girişimi güzergâhında bulunan ve Türkiye’nin üçüncü en büyük limanı 

olan Kumport Liman’ını satın almıştır.49 Türkiye ve Çin arasında Ortak Koridor 

kapsamında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile Orta 

Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ve “Türkiye-Çin 

Demiryolu İş Birliği Anlaşma Tasarısı” 2016 yılında TBMM onayından geçmiştir.50 Türk 

tarafındaki bölümü 2017 yılında tamamlanan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ile Orta 

Koridor’un önemi giderek artmıştır. Ayrıca Ortak Koridor’un altyapısı, Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü, Marmaray ve İstanbul Havalimanı gibi 
yatırımlarla güçlendirilmiştir.51 

 
48 Kılıç, a.g.e.  
49 “Kumport Limanı, Cosco Pacific'e Satıldı”, Dünya Gazetesi,  17 Eylül 2015, 

https://www.dunya.com/sirketler/kumport-limani-cosco-pacific039e-satildi-haberi-292370 Erişim 

Tarihi: 16 Temmuz 2022. 
50 Taner Filiz, “Çin’in Küresel Tek Kuşak Tek Yol Girişiminde Türkiye’nin Konumu Üzerine Bir İnceleme”, 

Oğuzhan Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2020, s. 126. 
51 Soner Esmer, “Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road) Projesinde Türkiye’nin Önemi”, Utikad, 17 Şubat 

2022, https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberleri/14489/bir-kusak-bir-yol-one-belt-one-road-

projesinde-turkiye-nin-onemi Erişim Tarihi: 18 Temmuz 2022. 

https://www.dunya.com/sirketler/kumport-limani-cosco-pacific039e-satildi-haberi-292370
https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberleri/14489/bir-kusak-bir-yol-one-belt-one-road-projesinde-turkiye-nin-onemi
https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberleri/14489/bir-kusak-bir-yol-one-belt-one-road-projesinde-turkiye-nin-onemi
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24 Şubat 2022 tarihinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve Batının Rusya karşı 

uygulamaya koyduğu ağır yaptırımlar Çin’in Kuşak-Yol Girişimi için birtakım riskler 

doğurmuştur. Nitekim Çin-Avrupa ticaretinin büyük bölümü Çin ile Avrupa’yı Rusya ve 

Trans-Sibirya Demiryolu üzerinden birbirine bağlayan Kuşak-Yol Girişimi’nin Kuzey 

Koridoru’ndan gerçekleştirilmektedir. Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı bu güzergâhın 
geleceğini tehlikeye sokmuştur.52 

Kuzey Koridoru diğer güzergâhlara göre çok daha güçlü bir altyapıya sahip olsa da Orta 

Koridor iklim açısından daha elverişli bir konumdadır ve bu güzergâhın Avrupa ile Çin 

arasındaki mesafeyi yaklaşık olarak 7 bin kilometre kısalttığı bilinmektedir. Rusya-

Ukrayna Savaşı’nın Kuzey Koridoru güzergâhında yarattığı belirsizlikler coğrafi olarak 

daha avantajlı bir konumda yer alan Orta Koridor için büyük fırsatlar doğurmuştur. Bu 

noktada Orta Koridor açısından kilit konumda yer alan ancak önemli altyapı eksiklikleri 

olan Türkiye, Edirne-Kars hızlı tren hattının tamamlayarak, bunu Bakü-Tiflis-Kars hattına 

entegre ederek ve Çandarlı Limanı’nda ilerleme kaydederek bu süreci kendi lehine 

çevirebilir ve Çin-Avrupa arasında alternatif transit konuma ulaşabilir.53  

Türkiye Kuşak-Yol Girişimi’nde olduğu gibi Küresel Geçit projesi için de çok önemli bir 

jeopolitik ve jeostratejik konumda yer almaktadır. Nitekim Türkiye Orta Asya, Orta Doğu 

ve Afrika'yı birbirine bağlayan kilit bir yerde, AB’nin bu bölgeler ile yapacağı ihracat için 

en güvenli güzergâh konumundadır. AB’nin, yeni ticaret stratejisinde, tedarik zincirlerini 

daha dayanıklı hâle getirebilmek için üretim ve yatırımın coğrafi olarak kendisine daha 

yakın ülkelere kaydırılabileceğini vurguladığı düşünüldüğünde, Küresel Geçit projesi 

Türkiye’nin karşısında büyük bir fırsat olarak durmaktadır.  

Hâlihazırda AB ile bir entegrasyon sürecine girmiş Türkiye’nin AB’nin Küresel Geçit 

stratejisine hızlı bir şekilde uyum sağlaması mümkündür. Ayrıca Küresel Geçit 

stratejisinin sürdürebilir kalkınma hedefleri düşünüldüğünde, Yeşil Mutabakat sürecini 

dışarıya ihraç etmek isteyen AB’nin Türkiye’yi Küresel Geçite’e paralel olarak bu 

dönüşüm sürecine de entegre etmesi iki tarafında çıkarına olacaktır. 

Sonuç  

1970’li yıllarda başlayan AB-Çin siyasi ve ekonomik ilişkileri günümüzde çok ileri 

boyutlara ulaşmıştır. 2014 yılında AB Çin’in en büyük ticaret ortağı olurken, 2020 yılında 

Çin tarihinde ilk kez AB’nin en büyük ticaret ortağı hâline gelmiştir. 2021 yılında 696 

milyar 301 milyon dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmi tarafların ekonomik ve 

ticari ilişkileri ne kadar ilerlettiklerinin bir göstergesidir. Nitekim bu rakam 2001’de 

sadece 94 milyon 554 milyar dolardır. 2020 yılında AB’deki Çin yatırımı 117 milyara, 

Çin’deki AB yatırımı ise 148 milyar avroya ulaşmıştır. Ancak son otuz yılda ekonomik 

 
52 Nurettin Akçay, “Ukrayna'daki Savaş ve Türkiye'nin Orta Koridoru için Fırsatlar”, Independent Türkçe, 

14 Mayıs 2022, https://www.indyturk.com/node/509336/t%C3%BCrki%CC%87yeden-

sesler/ukraynadaki-sava%C5%9F-ve-t%C3%BCrkiyenin-orta-koridoru-i%C3%A7in-f%C4%B1rsatlar 

Erişim Tarihi: 18 Temmuz 2022. 
53 A.g.e. 

https://www.indyturk.com/node/509336/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/ukraynadaki-sava%C5%9F-ve-t%C3%BCrkiyenin-orta-koridoru-i%C3%A7in-f%C4%B1rsatlar
https://www.indyturk.com/node/509336/t%C3%BCrki%CC%87yeden-sesler/ukraynadaki-sava%C5%9F-ve-t%C3%BCrkiyenin-orta-koridoru-i%C3%A7in-f%C4%B1rsatlar
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anlamda olağanüstü bir şekilde büyümesi ve bu gücünü askeri alanda da göstermeye 

başlaması başta Batı ülkeleri olmak üzere diğer uluslararası aktörlerin Çin’i bir tehdit 

olarak algılamaya başlamasına neden olmuştur. Nitekim son yıllarda giderek gün yüzüne 

çıkan Çin-AB ilişkilerindeki gerilim bunun bir göstergesidir. AB’nin Kapsamlı Yatırım 

Anlaşması’nı onaylamaması ve Çin’in Kuşak-Yol Girişimine karşı Küresel Geçit’i 

oluşturması ise giderek artan AB-Çin rekabetinin geldiği boyutu gösterir niteliktedir. 

Son yıllarda siyasi olarak Türkiye’nin yakın ilişkiler geliştirdiği Çin, ekonomik anlamda da 

Türkiye için giderek daha önemli bir konuma gelmiştir. Ancak AB-Çin ticari ilişkilerinde 

gözlemlendiği Türkiye-Çin ticari ilişkilerinde de bir dengesizlik mevcuttur. Nitekim Çin’e 

karşı çok ciddi dış ticaret açıkları veren Türkiye’nin 2021 yılında Çin’e olan ihracatı 3 

milyar 662 milyon dolar gibi düşük bir seviyede kalırken Türkiye’nin Çin’den ithalatı 32 

milyar 238 milyon dolar gerçekleşmiş ve Çin Türkiye’nin ikinci sıradaki ithalat ortağı 

olmuştur. AB ise hem siyasi boyutta hem de ekonomik boyutta Türkiye için çok önemli bir 

konumdadır. Nitekim son yıllarda ilişkiler gergin olsa da Türkiye’nin AB katılım süreci 

halen devam etmektedir ve AB Türkiye’nin bir numaralı ticaret ortağıdır. 2021 yılında 

Türkiye-AB ikili ticaret hacmi 178 milyar 437 milyon olarak rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 

Coğrafi konumu itibarı ile Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan ve başta ekonomi olmak 

üzere AB ve Çin ile olan ilişkilerini ilerleten Türkiye’nin bu iki aktör arasında ortaya çıkan 

gerilim ve rekabetten etkilenmemesi mümkün değildir. Önümüzdeki süreçte Türkiye, 

Çin’in Kuşak-Yol Girişimi ve AB’nin Küresel Geçit stratejisinin kesişme noktasında 

olmasından dolayı birtakım fırsatlar ve meydan okumalar ile karşı karşıya kalacaktır. 

Türkiye bu süreçte AB ve Çin arasındaki dengeyi korumalı ve bu iki aktörün ortaya 

koyduğu iddialı girişimlerden azami faydayı almaya çalışmalıdır.  

 


