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ÇİN –TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
中国与土耳其的关系

15 Mart Aydın Üniversitesi Çin Araştırma Merkezi ÇİN –TÜRKİYE 
İLİŞKİLERİ konuda etkinlik düzenledi. Konuğumuz Boğaziçi 
Üniversitesi Asya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nda öğretim 
görevlisi ve aynı üniversite bünyesindeki Asya Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi’nin koordinatörüdür Dr. Altay ATLI önemli 
konuşma yaptı. 

Çin, ABD’den sonraki en büyük ikinci ekonomisi konumunda; aynı 
zamanda dünyanın en fazla ihracat yapan ülkesi ve en büyük 
ithalatçılar liginde de yine ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor.

Çin, kendi ekonomik büyümesine paralel olarak para birimi Yuan ın 
da uluslararası parasal sistem içerisinde etkili bir konuma gelmesi 
için çaba gösteriyor. Çin'de artık ucuz maliyetli üretim yok. Bunu 
isteyenler başka ülkelere gidiyor “dedi.
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Mayıs 2017'de Çin'de yapılan, 65 ülkeden katılımın olduğu “Kuşak ve
Yol Forumu’na Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan 
katıldı. Türkiye'nin coğrafi ve ekonomik olarak çok önemli bir 
konumda olduğunu dile getiren Dr. Altay ATLI, "Düşünün İpek Yolu 
Projesi Asya'dan Avrupa'ya geliyorsa Asya'yla, Avrupa arasında olan
ülke biziz. Dolayısıyla Çin işbirliğine olumlu bakıyor, Türkiye de 
olumlu bakıyor. Önemli olan artık bundan sonra üretime geçmek".

Dış ticaret açığı bakımından Dr. Altay ATLI, şöyle konuştu:
"Ekonomik açıdan baktığımızda bir ticaret açığımız söz konusu ama 
'bunu nasıl kapatırız?' diye düşünmekten ziyade 'bunu nasıl 
dengeleriz?' önceliğimiz olmalı. Bu sorunu öncelikli olarak ele 
almalıyız. Çünkü bugünden yarına kapanacak bir açık değil bu. 
Dolayısıyla bunu dengelemek için öncelikle 'Çin'den daha fazla nasıl
yatırım çekeriz?' konusuna odaklanmalıyız. Bu yatırımı çekerken de 
sadece sermaye girişi anlamında veya Türkiye’nin ödemeler dengesi
üzerine olumlu etkisi anlamında değil, Çin sermayesiyle birlikte ne 
gelecek? Teknoloji, bilgi, birikim ve ortak üretim gelecek. Bunlar 
uzun vadede Türkiye’ye katma değer sağlayacak konular. Dolayısıyla
altyapı yatırımları, sanayi yatırımlarına odaklanmalıyız diye 
düşünüyorum.''

Konuşma bittikten sonra öğrencilerin sorularına cevap verdi. 
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