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Tarih boyunca süregelen kar×ü×kl×klar ve
iç savaülar×n ard×ndan üu anki görünümde Çin,
tüm bu cereyanlara son vermeye yönelik insan
haklar× ve demokratikleüme reformlar×n×
gerçekleütirmenin yan×nda, sahip olduùu iügücü
potansiyeli ve kalk×nma stratejileriyle küresel
ekonomik hareketlerin de rengini deùiütiriyor.
Mao Zedong (1949) devriminden bu yana
Çin, Komünist Parti taraf×ndan yönetilmekle birlikte
ilginç bir demokrasi ve diktatörlük sentezi
oluüturmaktad×r. Denir ki: “Biz halk için demokrat,
halk devran× için diktatörüz”. Gerçekleütirdiùi sosyal
reformlar×n yan×nda, özellikle 20. yüzy×l×n son
çeyreùinde ortaya ç×kan liberalizasyon ve d×üa aç×lma
at×l×mlar×yla Çin, bugün dünya ekonomisini derinden
etkilemekte ve gerçekleütirdiùi ucuz mal ihracat×
bombard×man×na karü× diùer ülkeleri deùiüik
önlemler geliütirmeye sevk etmektedir. Devletin
üreticilere desteùi, ülkede sendikal haklar×n zay×f;
ücretlerin, vergilerin ve girdi maliyetlerinin düüük
olmas×, marka taklidi gibi önemli haks×z rekabet
unsurlar×n×n varl×ù× Çin mallar×n×n maliyetini
düüürmekte ve fiyat cazibesini art×rmaktad×r .
Çin, yaklaü×k 1,3 milyar nüfus ve 1000 USD
kiüi baü× milli geliriyle geliümekte olan ülkeler
kategorisinde bulunmas×na raùmen, dünya
ticaretinde ABD, Almanya, Japonya ve Fransa’n×n
ard×ndan 5. s×raya yükselmiütir (1). Son 15 y×lda
büyüme h×z× %7-12 dolaylar×nda seyretmiütir.
ûüphesiz mevcut geliümeler Çin’in dünya
ticaretindeki yerinin birkaç y×l içerisinde daha da
yükseleceùini yans×tmaktad×r.
Aüaù×daki tablodan gözleneceùi üzere Çin,
d×ü ticaret fazlas× veren bir ülke konumuna gelmiütir.
Tüm komünist eùilimlere raùmen yabanc× sermayeye
verilen önem ve iügücü, arsa bedeli, inüaat maliyeti,
enerji alanlar×nda saùlanan maliyet avantajlar×yla bir
yabanc× sermaye çekim alan× konumuna ulaüm×üt×r.
Bu inan×lmaz büyüme Çin yönetimini de enflasyonu

Y×l
1996
1997
1998
1999
2000
2001

GSYúH
(Milyar $)
816,5
909,5
954
999,6
1.080,6
1.180,8

Kiüi Baü×na
Gelir ($)
670,6
739,4
768
794,2
856
928,9

Büyüme
Oran× (%)
9,6
8,8
7,8
7,1
8,0
7,4

tetikleyebileceùi endiüesiyle tedbir almaya
yöneltmektedir.
Tüm bu geliümeler ×ü×ù×nda Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaümas× (GATT) ile
1986’da baülayan görüümeler neticesinde Çin, 2001
Aral×k’ta Dünya Ticaret Örgütü (WTO)’ne üye
olmuütur. WTO çerçevesinde belirlenen
s×n×rlamalar×n kald×r×lmas× Ocak 2005’te
gerçekleütirilecektir (4).
Böylece;
- Teknoloji taklidi yaparak geniületilen
üretime izin verilmeyecek.
- Çifte fiyat (içeride pahal×, d×üar×da ucuz)
engellenecek.
- Tüm mallar×n ihraç ve ithal haklar× birkaç
firmaya deùil tüm firmalara tan×nacak.
- úthalat vergilerinde indirime gidilecek.
- Yabanc× sermaye firmalar× ile yerli sermaye
firmalar×na eüit davran×lacak.
Emek-yoùun bir ülke olan Çin’in, WTO
üyeliùinden sonra sahip olduùu s×n×rlamalara son
verecek dünya standartlar×na geçmesiyle birlikte,
ihracat ve ithalat×nda büyük deùiüimler olacaù×;
sosyal eüitliùin olumlu, istihdam×n ise olumsuz
etkileneceùi düüünülmektedir. Bunun yan×nda birçok
geliümekte olan ülke aç×s×ndan s×n×rlamalar×n
kald×r×lmas× büyük bir olumsuzluk olarak
deùerlendirilmekte, Çin’le rekabetin daha da
zorlaüacaù× vurgulanmaktad×r.
Çin’in son çeyrekteki liberalizasyon ve d×üa
aç×lma çal×ümalar× neticesinde ortaya ç×kan durum
karü×s×nda, üüphesiz Dünya Ticaret Örgütü kurallar×
özenle iületilebilmelidir. Bununla birlikte Çin’in sahip
olduùu potansiyel ve sunduùu maliyet avantajlar×n×n
küresel faydalar da içeren bir büyüme projeksiyonu
oluüturmas× yolunda örgütlenmesine teüvik
oluüturmak, hem Çin hem de dünya ekonomik
dengesi bak×m×ndan büyük önem taü×maktad×r.

Enflasyon
Oran× (%)
8,3
2,8
-0,8
-1,3
0,4
0,7

úhracat
(Milyar $)
151,1
182,7
183,5
194,7
249,1
266,7

úthalat
(Milyar $)
131,5
136,4
136,9
158,7
214,7
234,1

Temel Ekonomik Göstergeler (2, 3)
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sürekli Türkiye aleyhine dalgaland×ù× ve en büyük
ticaret hacmine 2000 y×l×nda ulaü×ld×ù×
gözlenmektedir.

Türkiye taraf×ndan bak×ld×ù×nda, TürkiyeÇin Ekonomik ve Ticari úliükilerinin yasal altyap×s× ile
1996-2002 ticaret verileri aüaù×da listelenmiütir (2, 3).
úkili ticaret verileri tablosunda, d×ü ticaret dengesinin

úmza Tarihi

úmza Yeri

RG Tarih ve No’su

Ticaret Anlaümas×

16.07.1974

Pekin

08.01.1975 - 15112

Ekonomik, S×nai ve Teknik úübirliùi Anlaümas×

19.12.1981

Pekin

16.02.1982 - 17607

Yat×r×mlar×n Karü×l×kl× Teüviki ve Korunmas×
Anlaümas×

13.11.1990

Pekin

01.05.1994 - 21921

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaümas×

23.05.1995

Pekin

30.12.1995 - 22863

12.03.1999

Ankara

12.09.2001 - 24521

05.04.2002

Pekin

19.06.2002 - 24790

Anlaüman×n Ad×

DTM ile MOFTEC Aras×nda Ticari ústiüare
Mekanizmas× Kurulmas× Hakk×nda Mutabakat Zapt×
Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti 14. Dönem KEK
Toplant×s× Mutabakat Zapt×

Yasal Altyap×

Y×llar

úhracat

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2001/5
2002/5

65.115
44.375
38.043
36.649
96.010
199.373
87.508
83.522

Genel
úhracat×m×z
úçindeki
Pay (%)
0,28
0,16
0,14
0,13
0,35
0,64
0,68
0,63

ÇHC’nin
úthalat×
úçindeki
Pay (%)
0,04
0,03
0,02
0,02
0,04
0,09

Genel
úthalat×m×z
úthalat
úçindeki
Pay (%)
556.492
1,27
787.457
1,62
846.191
1,84
894.846
2,19
1.344.731
2,48
925.620
2,24
437.888
2,52
458.569
2,58

ÇHC’nin
úhracat×
úçindeki
Pay (%)
0,36
0,43
0,46
0,56
0,54
0,35

Hacim

Denge

621.607
831.832
884.234
931.495
1.440.741
1.124.993
525.396
542.091

-491.377
-743.082
-808.148
-858.197
-1.248.721
-726.247
-350.380
-375.047

úkili Ticaret Verileri (1.000 USD)

Türkiye aleyhine oluüan dalgalanma 2002
y×l×n×n ilk yar×s×nda oldukça daralm×ü gözükse de,
as×l tehlike bu tarihten sonra ortaya ç×km×üt×r.
2004’ün sonlar×na var×ld×ù×nda Türkiye’de birçok
sektör adeta bir Çin mallar× istilas× ile karü× karü×ya
kalm×üt×r. Her 100 oyuncaù×n 95’i, 100 gözlüùün 45’i,
100 hal×n×n 25’i, 100 kliman×n 50’si Çin mal×d×r (4).
Ankara Ticaret Odas×’n×n (ATO), Çin mallar× ile ilgili
yapt×ù× araüt×rma, mallar×n Türkiye'ye giriüinin
kilitlerle baülad×ù×n×, halen iùneden ipliùe birçok
alanda ortaya ç×kan bu mallar×n yaklaü×k 30 sektörü
tehdit ettiùini göstermektedir. Çin mallar×, ucuzluùu
ve ayn× mal×n Türkiye'deki üretim maliyetlerinin
yüksek olmas×ndan dolay× büyük raùbet görmekte ve
en fazla yer ald×ù× sektörlerin baü×nda saraciye, cep
telefonu, oyuncak, elektronik ve bilgisayar
gelmektedir. Dünya tekstil ve konfeksiyon ticaretinin
%50’sinden fazlas×na sahip olabilecek potansiyeli
bulunan Çin, toplam ihracat×n×n 1/3’ü bu sektörden
oluüan Türkiye ekonomisine çok daha büyük zarar
verebilecek çaptad×r (6).
Türkiye’nin, tüm bu geliümeler karü×s×nda
kay×ts×z kalmas× elbette mümkün deùildir. Ancak bu
durum giderek daha da komplike bir hal almaktad×r.

Keza, Çin mallar×na karü× geliütirilen deùiüik
önlemlere yönelik yine Çin’in stratejileri ve serbest
piyasa dinamikleri çemberinde bir cevap oluümakta,
mallar×n ülke piyasalar×n× ciddi ölçüde etkilemesine
engel olunamamaktad×r. Örnekle, Çin mallar×
Gümrük Birliùi Anlaümas×n×n gerekleriyle de
birleüerek Avrupa üzerinden ülkemize
girebilmektedir. Özellikle, ara mallar×n ülkeye giriüi
bu alandaki üreticiyi yok etmekte ve ihraç edilen
mal×n, ülkede kalan katma deùerinin azalmas×
neticesinde istihdam vb. tüm ekonomik dengeleri
etkilemektedir. Bununla birlikte, yerli üretici rekabet
koüullar×na uyum saùlama ad×na vergi ödemekten
kaçmak suretiyle kay×t d×ü× ekonomiyi desteklemekte
ya da yat×r×m×n× yurtd×ü×na taü×yarak ülke
kaynaklar×n×n d×üar×ya ç×kmas×na neden olmaktad×r.
Baz× üreticiler ise üretim faaliyetini b×rak×p tamamen
ithalata yönelmekte, böylece makro ekonomik
dengesizlik ithalat lehine pekiümektedir (7,8).
Geliütirilecek önlemlerle ilgili olarak antidamping, kota uygulamas×, Çin mallar×n× izleme vb.
koruma araçlar× d×ü×nda tüketici davran×ülar×
üzerinde deùiüim oluüturabilecek bilinçlendirme
kampanyalar×na da ihtiyaç bulunmaktad×r. Ancak
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her üeye raùmen müdahaleci araçlar×n ötesinde,
meseleye rekabet odakl× bakmal× ve serbest piyasa
ekonomisi dinamiklerine önem vererek strateji
belirlenmelidir. Ayr×ca, yerli üreticinin rekabet
koüullar×na ayak uydurabilmesini saùlayacak maliyet
avantajlar×n×n oluüturulmas× zorunludur. Bu hususla
ilgili Türkiye úüveren Sendikalar×
Konfederasyonu’nun (TúSK) yay×nlad×ù× raporda Çin
mallar× ile rekabet edebilmenin yolunun, Türkiye'de
üretim, istihdam, enerji, hammadde ve sermaye
maliyetlerinin makul düzeylere indirilmesi olduùu
belirtilmektedir. Ayn× raporda; garanti, servis, bak×m,
onar×m, yedek parça stoku gibi konularda Çin'den
ithal edilecek mallar için özel olarak istenecek
hususlar×n tespit edilmesi ve Çin mallar× için "asgari
fiyat düzeyi" belirlenmesi gerektiùi
vurgulanmaktad×r (8).
Tüm bu geliümelerin yan×nda Çin'in, yerli
üretici ve d×ü ticaret bak×m×ndan bir tehdit unsuru
olduùu kadar, büyük bir pazar f×rsat× üeklinde de
deùerlendirilmesi ve bu ülkeye ihracat olanaklar×n×n
etkin bir üekilde incelenmesi gerekmektedir. Çin’in
kurduùu bu ak×m×n oluüturacaù× yeni ticaret f×rsatlar×
da güçlüce irdelenmelidir. Örnekle, “Ne al×rsan 1
milyon” slogan×yla sat×ü yapan çok say×da maùaza
Çin mallar×n×n kalite zay×fl×ù×n×, fiyat ve çok çeüitle
ikame ediyor gibi görünse de bu durumun
neticelenmesinin ard×ndan, iç üretime yeni pazar
olanaklar× saùlanm×ü olunabileceùi atlanmamal×d×r.
Çin mallar×yla rekabetin k×sa dönemde iç
piyasada nitel deùil nicel bir aç×l×m içermesi,
Türkiye’deki iç piyasa odakl× üreticilerin ucuz ve
kalitesiz sunumlara yönelmesini saùlamakta, bu
durum da günümüz küresel dinamikleri aç×s×ndan
Çin’in, rekabet yetilerimizi geliütirebileceùimiz bir
f×rsat deùil üreticilerimizi kalite önceliùinden
uzaklaüt×ran bir unsur olarak ortaya ç×kmas×na f×rsat
oluüturmaktad×r. Ancak gerçekleüecek doygunluùun
ard×ndan durumun tam aksine döneceùi
unutulmamal×d×r.
úç piyasa için de vazgeçilmezlik taü×makla
beraber, ihracatta rekabet üstünlüùünü
yakalayabilmek ad×na kullan×lacak yegane yöntem,
her aüamada kalite ve bilgiye verilen önemdir.
Özellikle tekstil ve konfeksiyon alan×nda Çin’in
sunumlar×na karü×l×k güçlü bir “Made in Turkey”
prestiji kurulabilmelidir. Yeni yüzy×l iktisadi
gerekleri doùrultusunda, rekabetin daha çok üretimle
deùil, kaliteye verilecek önem ve marka oluüturma
stratejileriyle saùlanabileceùi ortadad×r.
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