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DİPLOMATLAR işleri gereği sürekli ülke değiştirirler. Farklı kültürlerle tanışıp sahip ol-
dukları kültürlerine yeni şeyler katmaları onları birer ‘dünya vatandaşı’ haline getirir.
Doğup büyüdükleri ülkelerinden uzak kalan diplomatlar, gurbetçiliği en iyi bilen kesim-
ler arasında gösterilir. Şanghay ziyaretimizde ekip olarak Türkiye Cumhuriyeti Şanghay
Başkonsolosu Özcan Şahin’i ziyaret ettik. China Today Türkiye ekibini makamında son
derece sıcak bir şekilde ağırlayan Başkonsolosumuz Şahin, verdiği bilgilerle bizleri ay-
dınlattı. Biz sorduk Şahin yanıtladı. Ayrıntıları beraber okuyalım…

Kısa süre önce Şanghay’a atanmış olmanıza rağmen,
buradaki Türklerin sevgisini kazandınız. Burada neler
yapmak istiyorsunuz? 
Bu bizim tanıma, tanışma, bir araya gelme ve keşfetme
dönemimiz. Geldiğimizden beri hayli mesafe kat ettik. En
baştaki görevimiz çevremizde yaşayan veya iş için buralar-
da bulunan vatandaşlarımızla daha sık bir araya
gelme faaliyetlerini sürdürmek. Dini ve milli
bayramlarımızda hep birlikte olmaya devam
edeceğiz. İkinci önceliğimiz, ekonomik ilişki-
lerdeki canlılığı sürdürmek olacak. Bu kap-
samda, geçen yıl ülkemizin dokuz adet milli
katılım organizasyonu düzenlediği Şang-
hay’daki uluslararası fuarlara bu sene de işti-
rakimiz sürecek. 

Görev bölgeniz nereleri kapsıyor?
Görev çevremizde Şanghay, Jiangsu, Zheji-
ang ve Anhui eyaletleri var. Çin nüfusunun
yaklaşık altıda birine denk gelen 220 milyon-
dan fazla insan bu bölgelerde yaşıyor. Türki-
ye nüfusunun neredeyse üç katı... Bu bölgede
yılda 2.2 trilyon doları aşan bir gayrisafi hâsıla
üretiliyor. Doğru ortaklar ve doğru bir iş mo-
deliyle yatırımcılarımız için buralarda müthiş fır-
satlar var. Girişimcilerimize bu fırsatlardan daha
fazla yararlanmalarını öneriyoruz. Bilhassa katma
değeri yüksek markalı ürün üreten müteşebbisleri-
mizi uzun soluklu bir yaklaşımla bu topraklara bek-
liyoruz. Hepimizi yoğun bir mesai bekliyor. Görev
çevremizdeki iş adamlarımızla buluşmalarımızı sür-
düreceğiz. Buralarda iş, yatırım ve ticaret yapan mü-
teşebbislerimizin yanı sıra Türkiye’de faaliyeti bulu-
nan ya da bu yönde istekli görünen Çinli dostlarımı-
zı yerinde ziyaret etmeye devam edeceğiz. 

Şanghay’da yaşayan Türkler ağırlıklı olarak hangi
konular için size başvuruyor? 
Şanghay ve çevresindeki dört eyalette bin 500 kadar
Türk yaşıyor. Bunlar sürekli kalanlar, çalışma-otur-
ma izni alanlar ve öğrencilerden oluşuyor. Daimi ol-
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mayanları da kattığımızda toplam sayı
bunun iki katına ulaşıyor. Bize her iki ta-
raftan ticari anlaşmazlıklar konusunda
da bazı şikâyetler geliyor. Bu şikâyetler
malın kalitesi, ödeme veya teslimatlarla
ilgili oluyor. Ticaretin bir kerelik bir iliş-
ki olmadığından hareketle, onlara bu so-
runları kendi parametreleri içinde çöz-
melerini öneriyoruz. Bazen de profesyo-
nel hukukçu veya danışmanlara yönlen-

diriyoruz. Türk iş dünyasından öğrencile-
re kadar her kesimi bir araya getirecek
bazı girişimler üzerinde çalışıyoruz.

Çinli dostlarımıza yönelik
çalışmalarınız da olacak mı?
Elbette olacak. Güzel ülkemizin Çinli
dostlarımız tarafından daha fazla bilin-
mesine yönelik faaliyetleri sürdürece-
ğiz. Bu kapsamda yerel basın-yayın ve
sosyal medyadan istifade ediyoruz. Ör-
neğin, Çin’in ünlü simalarının ülkemiz-
de Acun Medya’nın çektiklerine benzer
bir ‘celebrity show’ için Türkiye’ye git-
melerine yardımcı olduk. Her biri 90’ar
dakika olan 12 bölümlük serinin doku-
zu Türkiye’de çekildi. 13 Mart’tan bu
yana Şanghay Medya Grup bünyesinde
Dragon TV’de her hafta prime time’da
yayınlanıyor. Bir yandan bu tarz çalış-
maları sürdürürken, diğer yandan Çinli
dostlarımızın Türkiye’ye gitmelerine
aracılık eden seyahat acenteleriyle de
düzenli olarak bir araya geliyoruz.

Test amacıyla kurulan Şanghay
Serbest Ticaret Bölgesi’ne (STB)
yabancı şirketlerin ilgi gösterdiği
biliniyor. Bunların içinde Türk şirketi
var mı?
STB’yi sadece bir serbest ticaret alanı
olarak değil, Çin ekonomisini daha faz-
la dışa açılma ve daha fazla ekonomik
liberalizasyon çalışmalarının parçası
olarak görmek gerekir. Bildiğimiz ka-
darıyla Türk firmalarından da STB
bünyesine kayıt yaptıranlar var. Takdir
edersiniz ki, müsaadeleri olmadan isim-
lerini zikretmemiz doğru olmaz. 

Burada hangi alanlarda Türk
girişimciler için fırsatlar var? Sizler
Türk müteşebbislere nasıl yardımcı
oluyorsunuz?
Şanghay STB’de kurulu bir şirket, Çin
anakarasının diğer bölgelerinde de faali-
yet gösterebiliyor. Bu şubelerin faaliyet-
lerinin kapsamı, STB’deki ana şirketle

eşit ya da daha az olabiliyor. STB’nin bu
heyecanlı gelişim serüvenini Ticaret Ata-
şeliğimizle birlikte takip ediyoruz. Göre-
bildiğimiz kadarıyla bu proje, kuruluş
amacına uygun olarak ağırlıklı biçimde
finans ve bankacılık sektöründe liberal-
leşmeyi sağlamaya yönelik adımlar ek-
senli ilerliyor. 

Şanghaylılara kültür hizmeti
sağlamak için, eğlence alanında
faaliyet gösteren yabancı
organizasyon şirketlerinin STB’de
ofis ve tesis açmasına izin veriliyor.
Sizce bu alan Türk şirketlerinin
önüne bazı kapılar açıyor mu? 
Türk ve Çin insanının eğlence anlayışı,
kültürel ve bölgesel farklılıklarına rağ-
men kanaatimizce artık birbirinden faz-
la uzak değil. Küreselleşen dünyada te-
lekomünikasyon devrimiyle elde edini-
len kazanımlar belli ölçüde bu tür alış-
kanlıkları birbirine yakınlaştırıyor. Mü-
zik, resim, sinema, sanat, müzecilik,
radyo ve televizyon yayınlarında her
milletten insanın kendinden bir şeyler
bularak keyifli vakit geçirebileceği un-
surların sayısı her geçen gün artıyor.
Türk halkı bu genel gidişatın dışında de-
ğil. Keza görebildiğimiz kadarıyla Çin
halkı da değil. Yeter ki müteşebbisleri-
miz gelip şartları yerinde görerek, eğ-
lence sektöründe hangi vasıtalarla başa-
rılı iş modellerini hayata geçirebilecek-
lerine karar versinler. Bunun Şanghay’a
bakan boyutu itibariyle yakın gelecekte
en güzel örneğini Disneyland ile yaşaya-
cağız. Bu yılın sonuna kadar inşa çalış-
maları tamamlanacak bu eğlence mer-
kezinin, 25 milyonluk Şanghay’ın cazi-
besini artırıcı ilave bir etki doğurması
bekleniyor. Tüm Şanghay sakinleri gibi,
iki küçük oğlumla birlikte biz de geliş-
meleri heyecanla takip ediyoruz. 

Sürekli iki ülke arasındaki ilişkilerin
olması gereken noktada olmadığı
görüşü dile getiriliyor. Sizce bu
durumu aşmak için hangi adımların
atılması gerekiyor?
Bence de birbiriyle iç içe olan iki kadim
millet birbirini yeterince tanımıyor. Bu-
nun için hemhal olmak, birtakım işleri
beraber yapıp, gönülden gönüle, kalpten
kalbe, zihinden zihne daha fazla hemhal
olmamız gerekiyor. Medya olarak sizle-
rin yaptığı iş buna büyük katkı yapıyor.
Bulunduğumuz çevrede yaptıklarımızı,
taraflara mesajlarımızı sizler duyuruyor-
sunuz. Bu alanda daha fazla adım atılma-
sı gerektiğine inanıyorum.

Başkonsolos Özcan Şahin’e
“Şanghay’ı Türkiye’den bir şehirle
kıyaslayacak olursanız hangi ilimize
benzetirsiniz?” diye sorduk. Özcan,
şunları söyledi: “Ben İstanbul aşığı bir
Adapazarlıyım... Mesleğim, insanın
toprağına olan bağını azaltıyor ama
İstanbul dendi mi burnumun direği
sızlıyor. Şanghay ile İstanbul arasında
paralellikler kurdum. Örneğin, iki
şehrin de ortasından su geçiyor. Birini
Boğaz, diğerini Huangpu Nehri ikiye
bölüyor. Nehirde kollarınızı iki yana
açın bir yanda batı diğer yanda doğu
yakası. Yani bir yanda Anadolu diğer
yanda Avrupa Yakası. İki şehirde de
liman var ve iki şehir de hem ticaret
hem de finans merkezi. Buranın Halk
Meydanı İstanbul’un Taksim’i,
Xintiandi’si Nişantaşı’sı, Nanjing
Bulvar’ı İstiklal Caddesi’ni andırıyor.
Bu benzerliklerine karşın metro
sisteminde iki şehir birbirinden
ayrılıyor. Şanghay’da gelişmiş bir
metro sistemi var. Farklı olan katlı
otobanları da trafikte önemli bir akış
sağlıyor. Bu ulaşım sistemleri
insanların trafikte daha az zaman
kaybetmesini sağlıyor, bu da iki şehir
arasındaki farklardan birini
oluşturuyor.”

“Şanghay ile
İstanbul birbirine
benziyor”
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Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Özcan Şahin, China Today Türkiye ekibini makamında kabul etti.
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