
K
UŞAK ve Yol Girişimi, Çin Devlet Baş-
kanı Şi Jinping tarafından 2013 yılında 
ilan edildi. Dev proje aynı zamanda dün-
yanın gündeminden de hiç düşmüyor. 
Kuşak ve Yol projesinin ülkelere faydası 
“kazan-kazan” anlayışıyla özetlenebilir. 
Modern İpek Yolu olarak da tanımlanan 
Kuşak ve Yol girişimi, güzergâhı üzerin-
deki ülkeleri yeniden birleştirip, onlara 
paydaş olabilecekleri küresel bir ortaklık 
stratejisi sunuyor.

China Today Türkiye olarak, okuyu-
cularımıza 21 yüzyılın kapsayıcı, ‘ekono-
milerin yeni çıkış yolu’ gözüyle bakılan 
Kuşak ve Yol girişiminin Türkiye’ye sun-
duğu fırsatları konunun uzmanlarına sor-
duk.  Görüştüğümüz uzmanlar, projenin 
Türkiye’nin önüne Çin’in doğrudan yatı-
rımlarından yararlanma şansı sunduğu-
na dikkat çekiyorlar. Uzmanlar,  Kuşak 
ve Yol girişiminin, Gümrük Birliği’nden 
dolayı yıllardır Avrupa’ya bağımlı kalan 
Türkiye’nin önüne yeni pazarlar çıkardı-
ğının da altını çiziyorlar.

Türk iş dünyasının çatı kuruluşu olan 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) bünyesindeki Ekonomi ve Tek-
noloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) Rektö-
rü Prof. Dr. Güven Sak, “Türkiye, Kuşak 
ve Yol girişimi aracılığıyla, Güney Kaf-
kasya, Ortadoğu, Orta Asya ile Çin'de, 
ihracat pazarları ve yatırım ortakları ara-
yışında iş ağı kurabilecek” diyor.

Güvenlik sorunları hafifler
Prof. Dr. Sak’a göre, Kuşak ve Yol gi-

rişimiyle, Asya’nın küresel sisteme enteg-
rasyonu belirlenecek. Sadece altyapı yatı-
rımlarının değil, yol boyunca tüm Asya’da 
kamu düzenlemelerinde ahengin önemli 
olduğunu belirten Sak, “Türkiye’nin ve 
Türk sermayesinin böyle bir sürecin dı-
şında kalması beklenemez. Türkiye’nin 
görece az gelişmiş doğu kısmından geçen 
Orta Koridor projesi, bu bölgede yoğun 
bir kalkınma fırsatı sunuyor” diye ekliyor.

Türkiye’de kişi başına düşen GSYİH'da 
doğu ile batı arasında ciddi bir fark oldu-

ğunu hatırlatan Prof. Dr. Sak, şu bilgileri 
veriyor:

“Olası bir koridorla doğuda canlanan 
Türk ticareti bu dengesizliği düzeltebilir. 
Türkiye'nin doğusuna altyapı kapasite-
sinin geliştirilmesine odaklanan yatırım 
akışı, Türkiye'nin Orta Doğu'daki prob-
lemli bölgelerle sınırları olması nedeniy-
le var olan güvenlik sorunlarının hafifle-
tilmesine de yardımcı olacaktır. ‘Güney 
Koridoru’ ile seyahat eden Türk kam-
yonları, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 
uzun kuyruklardan kaynaklanan gecik-
melere maruz kalıyor. Önemli olan ge-
çişi en ucuz maliyetle gerçekleştirecek 
alternatif yollar üretmektir. Geçmişteki 
İpek Yolu’nun manası da budur. Türkiye 
ve Çin’in bölgenin güvenliği konusunda 
da ortak bir kavramsal çerçeveye ihtiyacı 
var. Ben bunun Türkiye ve Çin arasında-
ki ilişkilerin derinleşmesine katkı sağla-
yacağına inanıyorum.” 

Lojistik merkez olabiliriz
Türkiye, Orta Koridor projesi için lojis-

tik altyapısını ve limanlarını geliştirmeye 
başladı. Prof. Dr. Sak, diğer ülkelerdeki 
limanları ve bağlantı noktalarını birbiri-
ne bağlayan bu limanların, Türkiye’nin 
lojistik merkez olma noktasında önem 
taşıdığını söylüyor. Çin’in Türkiye’deki li-
manları geliştirmeye başladığını belirten 
Prof. Dr. Sak, “2015 yılında, Çin merkez-
li Merchants Holdings International ve 
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Kuşak ve 
Yol girişimi, 

önümüzdeki 50 yıla 
damgasını vuracak 

küresel bir proje. 
Yol güzergâhında 

bulunan, aralarında 
Türkiye’nin de 
bulunduğu 80 

ülkeye 1 trilyon 
dolarlık yatırım 

yapılması 
planlanıyor. Çin'in 

yeni vizyonunu 
temsil eden Kuşak 

ve Yol projesinin 
Türkiye’nin önüne 
çıkardığı fırsatları 

araştırdık.
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Türkiye’ye yeni 
fırsatlar sunuyor
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CIC Capital ile birlikte Çin'in kamuya ait 
nakliye ve lojistik şirketi COSCO Pacific, 
940 milyon dolar ödeyerek İstanbul'daki 
Kumport Limanı’nın çoğunluk hissesini 
satın aldı. Kumport'un Marmara Deni-
zi üzerindeki konumu hem Karadeniz’e 
hem de Ege Denizi üzerinden Akdeniz’e 
bağlanması açısından kritik bir öneme sa-
hiptir” diyor. 

“Yüksek hızlı bir demiryolu ağı kur-
mak, Türkiye'nin 2023 Vizyonunun bir 
parçasıdır” diyen Prof. Sak şöyle devam 
ediyor:

“Türkiye, 2023 km uzunluğundaki tren 
yolu ağını, 3.500 km yüksek hız, 8.500 km 
hızlı tren ve 1.000 km geleneksel demir-
yolu hattı olmak üzere 13.000 km demir-
yolu ile 25.000 km'ye çıkarmayı hedef-
liyor. Bu ağın 2035 yılına kadar 31.000 
km'ye çıkarılması planlanıyor. Çin, Kuşak 
ve Yol ile sadece yüksek değerli mallarını 

ihraç etmekle kalmıyor. Yüksek hızlı de-
miryolu ve telekomünikasyon da dahil ol-
mak üzere teknoloji ve mühendislik stan-
dartlarını da ihraç ediyor.”

“Türkiye yolcu taşımacılığını 2023 yılı-
na kadar yüzde 10, demiryolu taşımacılı-
ğını yüzde 15, 2035 yılına kadar ise yolcu 
taşımacılığını yüzde 15 ve demiryolu taşı-
macılığını yüzde 20 artırmayı hedefliyor” 
diyen Prof. Dr. Sak, sözlerini şöyle nok-
talıyor:

“Bu yolda, Bakü-Tiflis-Kars'ı doğudan 
batıya bağlayacak 2.000 km uzunluğunda-
ki Edirne-Kars hızlı tren projeleri planla-
nıyor. Bazıları Çin yatırımcıları tarafın-
dan finanse edilmekte olan bu projeler 
arasında Edirne-İstanbul-Ankara-Kırık-
kale-Yerköy–Sivas-Erzincan-Erzurum-
Kars bağlantıları bulunuyor. Türkiye ile 
Pakistan ve hatta Hindistan arasındaki 
tren yolu bağlantısının ticarette daha et-
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Türkiye’ye 
faydaları 
n Çin’in doğrudan 
yatırımlarından yararlanarak, 
Batı kaynaklı yabancı 
sermayeye bağımlılığı 
azaltabiliriz. 
n Aramızdaki nükleer 
teknolojiye yönelik kapsamlı 
işbirliği anlaşması sayesinde 
bu alanda dünyada söz sahibi 
olabiliriz.
n İlgili ülkelerle ekonomik 
işbirliğinin yanı sıra,  bölgenin 
güvenliği konusunda da 
kavramsal ortak bir çerçeve 
oluşturabiliriz. 
n Orta Koridor projesi 
için lojistik altyapımız 
ile limanlarımızı daha da 
geliştirebiliriz.
n Suriye’deki savaş bitip bu 
ülkede yeniden inşa süreci 
başlayınca, Çin’le doğal ortak 
haline gelebiliriz.  
n Ekonomik yararın yanı sıra, 
dünyanın ikinci büyüğü Çin ile 
kültürel anlamda yakınlaşıp,  
birbirimizi daha iyi tanıyıp 
anlayabiliriz.
n Gümrük Birliği’nden 
dolayı yıllardır Avrupa’ya 
bağımlı kaldık. Kuşak ve Yol 
girişimiyle bu bağımlılığın 
kırılıp, ekonomik vizyonumuzu 
geliştirerek pazarı 
çeşitlendirebiliriz.
n BRICS ülkelerinin 
aralarında geliştirdiği IMF 
benzeri finansman modelinin 
yanı sıra, Yeni Kalkınma 
Bankası’nın uluslararası 
ödemelerde dolara 
alternatif oluşturacağı 
mekanizmalardan 
yararlanabiliriz. 
n Yuan cinsinden yapılacak 
tahvil ihaleleri ve Çin’in 
Panda fonlarını ülkemize 
çekerek, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası’nı mevcut 
sıkışıklıktan kurtarıp, yeni 
seçenekler oluşturabiliriz. 
n UnionPay ve diğer ödeme 
şekillerini geliştirerek, hem 
Çinli turistlerin ödemesini 
kolaylaştırır hem de 
Türkiye’yi dolar yerine, 
çeşitlendirilmiş rezerv 
imkânına kavuşturabiliriz.
n Bilim, sanat, teknoloji ile 
turizm ve spor konularında 
ortaklaşa projeler 
geliştirebiliriz.

Türkiye, 2023 Vizyonu'nun bir 
parçası olarak birçok bölgeye 
yüksek hızlı demiryolu ağı kuruyor.

Gansu eyaletine bağlı Lanzhou'da demiryolu tüneli donanım imalatında çalışan iki işçi.
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kin kullanılması gerekiyor. Bu çerçeve-
de, ticaret hacminin bir bölümünün de-
niz taşımacılığından kara taşımacılığına 
aktarılması önemli bir başlangıç noktası 
olacaktır. Mevcut deniz hatları dünün 
uluslararası ticaret merkezlerini öne çı-
karıyor. Hâlbuki eski denge artık değişi-
yor. Bu değişim sürecinde ticarette tren 
yolu taşımacılığının önemi artıyor.” 

Teknoloji transferi
Söze “Kuşak ve Yol girişimi, Çin ile 

diğer ülkeler arasında ortak yatırımlar-
la karşılıklı fayda ilkesi çerçevesinde bir 
refah artışı sağlamayı öngörüyor” diye-
rek başlayan Koç Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Dr. Altay Atlı ise, “Türkiye’nin 
ekonomisini güçlendirip, ihracatını geliş-
tirebilmesi ve tüm bunları uzun vadede 
sürdürülebilir bir hale getirebilmesi için 
teknoloji kapasitesini artırmaya ihtiyacı 
var. Çin’den gelecek yatırımlar sadece 
ülkemize sermaye girişi anlamında değil, 
sağlayacağı teknoloji transferi ve ortak 
üretim imkânları açısından da önem ta-
şıyor” diyor.

Enerji alanında üçüncü ve hatta dör-
düncü nükleer santralin Çin tarafından 
inşa edilmesinin gündemde olduğunu ha-
tırlatan Dr. Atlı, Çinli firmanın santrali 
inşa etmesinin yanı sıra, iki ülke arasında 
nükleer teknolojiye yönelik kapsamlı bir 
işbirliği anlaşması olduğuna da dikkat çe-

M. Cahit TURHAN / Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

“Türkiye geleceğin ticaret hattı olacak”
Asya ve Avrupa arasında, Doğu-
Batı güzergâhında, kuzey, güney 
ve orta koridor olmak üzere üç 
ana koridor bulunuyor. “Orta 
Koridor” olarak adlandırılan ve 
Çin’den başlayarak Orta Asya ve 
Hazar bölgesini ülkemiz üzerinden 
Avrupa’ya bağlayacak hat, tarihi 
İpek Yolu’nun devamı olarak büyük 
öneme sahip. Avrupa ve Asya’yı 
tarihsel olarak bağlayan İpek Yolu 
güzergâhı yeniden önem kazanmış, 
Çin Halk Cumhuriyeti, Modern 
İpek Yolu’na yönelik önemli bir 
açılım başlatmıştır. “Bir Kuşak Bir 
Yol Projesi” olarak adlandırılan 
girişim çerçevesinde Çin; Asya, 
Avrupa ve Ortadoğu’yu birbirine 
bağlayan devasa bir altyapı ve 
ulaşım, yatırım, enerji ve ticaret 
ağı oluşturmayı amaçlıyor. Bu 
itibarla Türkiye olarak, Orta 
Koridor yaklaşımımız kapsamında 
Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ne 
ilişkin aktif bir diplomasi başlattık. 
Ülkemizin ulaştırma politikalarının 
temel ekseni, Çin’den Londra’ya 
kesintisiz bir taşımacılık hattı 
sağlamak üzere büyük ölçekli 
altyapı yatırımları gerçekleştirmek 
olmuştur. Uzakdoğu’dan 
Avrupa’ya kadar uzanan tarihi 
İpek Yolu’nun Orta Koridorda 
geliştirilmesi için hem Anadolu’da 
hem de Kafkasya ve Orta Asya’da 
demiryolu ağlarının teşkil edilmesi 
ve karayollarının entegrasyonu 
konularında uzun süreden beri 
bölge ülkeleriyle çalışmalarımız 

devam ediyor. Bir kuşak bir Yol 
projesi ile gelecek dönem, bizim 
coğrafyamızın içinde bulunduğu 
bölgelerin dönemidir. İnanıyoruz ki; 
Anadolu, Kafkasya ve Orta Asya 
üçgeninde taşımacılık orta vadede 
şu anki ekonomik büyüklüğünün 
birkaç katına ulaşacak. Geçen yıl 
açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
hattı işte bu nedenle Çin’den ve 
Orta Asya’dan ülkemize ulaşan 
tüm yolları birleştiren bir altyapı 
olarak bu noktada çok büyük önem 
taşıyor. Lakin bu projenin önemi 
önümüzdeki yıllarda çok daha iyi 
anlaşılacak. Çünkü Çin ve Avrupa 
arasındaki ticaret bugün, günde 
1.5 milyar doları bulan boyutlara 
ulaştı. Bu ticaret akışının artarak 
devam etmesi ve 5-6 yıl içinde 
günde 2 milyar doları geçmesi 
bekleniyor. Ancak Anadolu, 
Kafkasya, Orta Asya ve Çin’den 
gelecek taşımacılık talebini cevap 
verebilmemiz için tüm ulaşım 
modlarını bir araya getirmemiz 
gerekiyor. Bu nedenle lojistik 
köyleri kurmaya da başladık. Bu 
kapsamda yapımı planlanan 21 
lojistik merkezin 8’i işletmeye 
açıldı, bir tanesinin inşası 
tamamlandı. 5 merkezin de inşa 
çalışmalarına başlandı. Lojistik 
sektörüne yaptığımız yatırımlar, 
potansiyeli 2 trilyon doları aşan 
Doğu-Batı ve Kuzey-Güney mal 
akışının kavşak noktasında bulunan 
ülkelerimizi etkin bir üs haline 
getirecektir.
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kiyor. Türkiye’nin özellikle lojistik altya-
pısını geliştirmesi gerektiğini vurgulayan 
Dr. Atlı’ya göre, Kuşak ve Yol girişimi, 
Türkiye’ye kendi ekonomik ihtiyaçlarını 
karşılaması için önemli bir fırsat. Dr. Atlı, 
“Bunu Çin ile yapmak, Türkiye’nin diğer 
ekonomik ortaklarından vazgeçtiği anla-
mına gelmiyor. Halen ihracatımızın yarı-
sı Avrupa’ya gidiyor. Ülkemizdeki doğru-
dan yabancı yatırımın yüzde 70’i de yine 
Avrupa kaynaklı. Mesele Avrupa’nın ya 
da ABD’nin yerine Çin’i koymak değil. 
Esas mesele, aynı anda hem Avrupa, hem 
ABD, hem de Çin’le karşılıklı fayda üze-

rinden üretken ilişkiler kurarak küresel 
bir aktör olmak” diye ekliyor.

Haritaya bakıldığında Türkiye’nin ko-
num olarak Kuşak ve Yol Girişimi açı-
sından ne kadar hayati bir öneme sahip 
olduğunun görüldüğünü ifade eden Dr. 
Atlı, ”Çin bu güzergâh üzerinde lojis-
tik, ticaret ve yatırım ağları oluşturma-
yı amaçlıyor. Türkiye konumu sayesin-
de tüm bu ağları birbirine bağlayan bir 
özellik taşıyor. Örneğin Çin mallarının 
Avrupa’ya girişi için Çinli firmalar Pire 
Limanı’na yatırım yaptı ve buna ek ola-
rak Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinde 

Dr. Altay Atlı

“Kuşak ve Yol, 
Türkiye’nin  kendi 

ekonomik ihtiyaçlarını 
karşılaması için 

önemli bir fırsat. 
Bunu Çin ile 

yapmak, Türkiye’nin 
diğer ekonomik 

ortaklarından 
vazgeçtiği anlamına 

gelmiyor.”

Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki 
ticaret kargosunun büyük bir bölümü, 
Ekim 2013'te açılan Xinjiang’daki 
Kaşgar-Erkistan otoyolunda taşınıyor.

Eski dengeler artık değişiyor. 
Bu değişim sürecinde ticarette 
tren yolu taşımacılığı büyük önem 
kazanıyor.



30

 

KAPAK-5

de karayolu ve demiryolu çalışmaları-
nı sürdürüyorlar. Ancak Pire, Çin’in 
tüm yükünü karşılayabilecek durum-
da değil. Bu hattın Ambarlı’yla, hatta 
Çandarlı’yla tamamlanması gerekiyor. 
Kuşak ve Yol girişimi, Suriye’deki savaş 
bitip, bu ülkede yeniden inşa süreci baş-
ladığında daha da önemli olacak. Bura-
da da Türkiye, Çin için bir giriş kapısı, 
Suriye’nin yeniden inşası için Çin açısın-
dan doğal bir partner olarak ortaya çıkı-
yor” diyor.

İlişkilerin tümünü etkiliyor 
Kuşak ve Yol girişimini sadece altyapı 

projeleriyle sınırlandırmayıp, geniş bir 
yelpazede ele alınmasının faydalı olaca-
ğını belirten Dr. Atlı’ya göre, bankacı-
lık ilişkileri, Türkiye ile Çin arasındaki 
ekonomik ilişkilerin bütününü etkiliyor.  
“Teknoloji konusu önemli ama sadece 
imalata yönelik teknolojilerle kısıtlı kal-
mamak lazım. Yapacak çok iş var” diyen 
Dr. Atlı, bu konudaki görüşlerini şöyle 
özetliyor: “Örneğin Çin’in hızla büyü-
yen ve artık ABD’li rakipleri ile ulusla-
rarası alanda rekabete başlayan sosyal 
medya şirketlerinin de Türkiye’de faal 
olmalarının fayda sağlayacağını düşü-
nüyorum. Diğer yandan Kuşak ve Yol 
Girişimi üzerinden kurulan bağlantılar 
beraberinde hizmet sektörünün farklı 
alanlarına artan bir talep getirecek. Li-
manı genişletip yolu bağladığınız zaman 
oraya otel yapmanız, lokanta açmanız 
lazım. Ülkemizde çalışan Çinli sayısı 
arttıkça, onların ailelerini getirerek tu-
rizme hız kazandırmanız lazım. Seya-
hatler arttıkça uçak sayısını artırmanız 
lazım.”

Antik İpek Yolu’nun mal ve kervan-
ların yanı sıra, fikirlerin taşınarak me-
deniyetleri de birbirleriyle tanıştırdığını 
anımsatan Dr. Atlı şöyle konuşuyor:

“Yeni İpek Yolu olarak da adlandır-
dığımız Kuşak ve Yol girişimi bu işlevi 
de görecek. Türkiye olarak Çin’i ve Çin-
lileri daha iyi tanımalıyız. Onları daha iyi 
anlayıp, iş yapma anlayışlarını öğrenme-
liyiz.  Ticarete en büyük engel, gümrük 
kapılarında değil, kafaların içindedir. 
Kafalar birbirini anlayıp uyum sağladık-
ça, ticaret de yatırımlar da artacaktır.”

İktisadi ve jeopolitik yararlar 
EPPEN (Enerji Piyasaları ve Poli-

tikaları Enstitüsü) Başkanı Dr. Vol-
kan Özdemir, Kuşak ve Yol girişimini, 

“Modern İpek Yolu’nun karasal ayağı 
olarak Çin’in küresel vizyonunu gös-
teren, 21 yüzyılın en belirleyici altyapı 
projelerinden biri” şeklinde tanımlıyor. 
Bu kavramın Çin’in küresel vizyonunun 
göstergesi olduğunu hatırlatan Dr. Öz-
demir, “Çin ürettiği malları Avrupa ve 
geniş Avrasya coğrafyasına gönderir-
ken tedarik süresini kısaltıp maliyetleri 
azaltmak için güzergâh çeşitliliğine giri-
şiyor. Kuşak ve Yol bu alternatiflerden 
biri” diyor. 

Orta Koridor’da İran’dan sonra önem-
li ikinci ülke konumundaki Türkiye’nin, 
kendi başına halledemeyeceği büyük 
altyapı yatırımları için Çin’den kredi 

sağlayabileceğini belirten Dr. Özdemir, 
“Türkiye uluslararası enerji, ulaşım ve 
altyapı için çekeceği yatırımlarla coğra-
fi konumunu da güçlendirecek. Böylece 
Kuşak ve Yol Girişimi’nden hem iktisa-
di hem de jeopolitik yararlar sağlayacak. 
Türkiye’de demiryolu projeleri yıllarca 
ihmal edildi. Girişim sayesinde demir-
yolları modernize edilerek hızlı tren ve 
yük taşımacılığına yönelik çalışmalar hız 
kazanacak” diye ekliyor. 

“Türkiye, Gümrük Birliği’nden dola-
yı yıllardır Avrupa’ya bağımlı kaldı. Bu 
bağımlılığın kırılıp, ekonomik vizyonun 
geliştirilerek üreticilerimiz için pazarın 
çeşitlendirilmesi gerekiyor” diyen Dr. 
Özdemir, açıklamalarını şöyle sürdürü-
yor:

“Kuşak ve Yol Girişimi, Türkiye’nin 
önüne kardeş coğrafyalardaki ülkelerle 
iktisadi uyum fırsatı da çıkarıyor. Tür-
kiye dünya iktisadi sıklet merkezinin 
Asya-Pasifik’e kaydığı bir çağda, doğuya 
ancak bu tür projelerle eklemlenebilir. 
Batıdan gelen tehditlerin dengelenebil-
mesi için de ayrıca yeni coğrafyalara yö-
nelmekte yarar var.” 

Yeni rezerv imkanı
Dr. Özdemir’e göre, Türkiye, BRICS 

ülkeleriyle ticari ilişkilerini daha da güç-
lendirecek. BRICS ülkelerinin kendi 
aralarında IMF benzeri finansman mo-
delleri geliştirdiklerini hatırlatan Dr. 
Özdemir şu bilgileri veriyor:

“Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan 
farklı olarak BRICS bünyesindeki Yeni 
Kalkınma Bankası ve oluşma aşamasın-
daki uluslararası ödemelerde dolara al-
ternatif mekanizma, Türkiye için de çok 
faydalı olacak. Bu modellerin yanı sıra, 
Çin’in sağlayacağı kredi finansmanları-
nın Türkiye’nin son zamanlarda sıkış-
tırılmaya çalışıldığı borç krizinde pan-
zehir görevi üstleneceğine inanıyorum. 
Kuşak ve Yol girişimi, Türkiye’nin kar-
şısına 13 trilyon dolarlık ekonomiye sa-
hip Çin ile ilişkilerini güçlendirme fırsatı 
çıkarıyor. Türkiye’nin iki ülke arasında 
siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirecek 
doğru işbirliği modeli geliştirmesi ha-
linde bundan somut kazançlar sağlaya-
cak.”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
sı’nın mevcut sıkışmışlığı aşması için 
yeni alternatifler oluşturması gerektiği-
ni belirten Dr. Özdemir, önerilerini şöy-
le özetliyor:

Dr. Volkan Özdemir

Çin, Kuşak ve Yol ile yüksek hızlı demiryolu 
ve telekomünikasyon da dahil olmak üzere 
teknoloji ve mühendislik standartlarını da 
ihraç ediyor.
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“Bu noktada Yuan cinsinden yapıla-
cak tahvil ihaleleri ve Çin’in Panda fon-
larının çekimi önemli imkânlar sunuyor. 
Bu yüzden iki ülke merkez bankaları 
arasındaki ilişkilerin daha da sıkılaştı-
rılması gerekiyor. UnionPay ve diğer 
ödeme şekillerinin de geliştirilmesinde 
yarar var. UnionPay ödeme sistemi-
nin geliştirilmesiyle Türkiye’ye gelecek 
Çinli turistlerin ödemesi kolaylaşacak-
tır. Türkiye, Yuan’ın konvertibl hale 
gelmesiyle beraber Çin’in UnionPay, 
Rusya’nın Mir Kartı ve kendisinin Troy 
gibi alternatif ödeme sistemlerini bu ül-
kelere entegre edebilirse dolar yerine, 
çeşitlendirilmiş rezerv imkânına kavu-
şacak. Çin, çok kutuplu dünya sistemin-
de önemli bir yer tutuyor. Türkiye de 
Kuşak ve Yol Girişimine aktif katılımla 
çok kutuplu dünya ruhuna uygun hare-
ket ederek, jeopolitik ve ekonomik ya-
rarlar sağlayacak. Bu anlamda uzun so-
luklu işbirliğinin somut yansıması olan 
Kuşak Yol projesine Türkiye’nin aktif 
katılımı ülkemizin ileride BRICS üyesi 
olma yolunu da açacaktır. Türkiye, Batı 
merkezli dünya sisteminde prangalarını 
kırıp Doğu’ya yöneldikçe kendini keşfe-
decek.”

“Çin’in liderliğinden yararlanalım”
Doğu’nun üretim gücü, maddi zen-

ginlik, entelektüel birikim ve teknolo-
jik liderlikte Batı’yı tekrar yakaladığını 
belirten ÇİTAM (Çin-Türk Araştırma 
Merkezi) Başkanı Dr. Rıza Kadılar, 
“Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temel ilkelerinden birisi olan ‘muasır 
medeniyet’ seviyesine çıkma kararlılığı 
artık ülkemizin Batı ile olduğu kadar 
Doğu ile de münasebetlerini geliştirme-
sini gerekli kılıyor” diyor. 

Çin’in e-ticaret, robot teknolojisi, ya-
pay zekâ, büyük data, sürdürülebilirlik-

le ilgili teknolojik gelişmelerde dünya 
çapında lider ülke konumuna geldiğine 
dikkat çeken Dr. Kadılar, “İnsanımızın 
daha müreffeh bir yaşam kalitesine ulaş-
ması için ülkemizin Çin’in bu alanlarda-
ki liderliğinden faydalanmaya, bu bağ-
lamda işbirlikleri geliştirmeye ihtiyacı 
var. Kuşak ve Yol ilk bakışta Çin’in belli 
alanlarda artık atıl kalan fazla üretim 
kapasitesini kanalize etmek ve bu vesile 
ile bu büyük coğrafyada siyasi ve kültü-
rel varlığını güçlendirmek için başlattı-
ğı bir girişim olarak karşımıza çıkmıştı. 
Keza inşa edilen limanlar, demir yol-
ları, ticaret koridorları özellikle demir, 
çimento, inşaat malzemeleri, ulaştırma 
teknolojileri ve benzeri alanlarda Çin 
firmaları için bir açılım sağlamıştı. Çin 
bir yandan ekonomik anlamda tıkanma 
yaşadığı bu alana bir çözüm bulur iken, 
bir yandan da ticaret yolları konusunda 
Çin Denizi’ne olan bağımlığını da azalt-
mayı hedefliyordu. Pakistan’da oluştu-
rulan ticaret koridoru her iki amaca da 
hizmet eden bir örnek olarak karşımıza 
çıkıyor. Ancak Çin’in yeni teknolojiler-

“Bu bir barış 
projesidir”

Kuşak ve Yol girişiminin 
Türkiye’nin önüne Çin’in doğrudan 
yatırımlarından yararlanma şansı 
çıkardığını belirten TOBB-ETÜ 
Rektörü Prof. Dr. Güven Sak, 
“Yüksek cari açığı olan Türkiye, 
kişi başına düşen GSYİH düzeyini 
ve büyüme hızını sürdürmek için 
dış tasarruflara ihtiyaç duyuyor. 
Günümüzde Türkiye, büyük 
ölçüde Avrupa'dan gelen yabancı 
tasarruflara bağımlıdır. Çin DYY’si, 
Türkiye'nin AB'ye bağımlılığını 
azaltacağı gibi, Türkiye'nin 
sermaye stokunu artırmasına 
da yardımcı olacaktır. İhracat 
kalemlerindeki çeşitliliği önemli 
ölçüde geliştirmiş olan Çin, aynı 
zamanda Türkiye'nin verimliliğini 
artırıp, teknolojik bir sıçrama 
yapmasına da önayak olabilir” 
diyor.
Prof. Dr. Sak’a göre, Asya’nın 
batı ucunda, Türkiye’nin rolünü 
üstlenebilecek kabiliyetlere 
sahip başka bir ülke bulunmuyor. 
“Türkiye ve Çin’in serbest piyasa 
deneyimleri kaçınılmaz bir ortaklığı 
gerektiriyor” diyen Prof. Dr. Sak, 
açıklamalarını şöyle noktalıyor:
“Kuşak ve Yol vizyonu, Türkiye'nin 
Çin'i Avrupa'ya bağlama vizyonunu 
temsil ediyor. Burada, Orta Asya 
ve Güney Kafkasya odaklı Orta 
Koridor seçeneklerden yalnızca 
bir tanesidir. Bu yolla, alternatif 
bir rotanın güçlenmesi rekabeti 
artırarak, tüm ticareti olumlu 
yönde etkileyecektir. Böyle 
bakıldığında, Türk hükümetinin 
vurgulamayı sevdiği, Orta Koridor 
projesi Türkiye'den başlayarak 
Güney Kafkasya'da Gürcistan 
ve Azerbaycan üzerinden Hazar 
Denizi'ni geçerek Türkmenistan, 
Kazakistan ve Özbekistan'a 
bağlanan bir ticaret yolu 
projesidir. Bu aynı zamanda bir 
barış projesidir.”

Prof. Dr. Güven Sak

Dr. Rıza Kadılar

Türkiye, Batı merkezli dünya sisteminde Doğu’ya yöneldikçe kendini keşfedecek.
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deki liderliği ile birleşince Kuşak ve Yol 
projesi çok daha anlamlı bir boyut kaza-
nıyor. Türkiye olarak Kuşak ve Yol proje-
sini fırsat bilip, bilim, sanat ve teknolojik 
konularda işbirliği imkânlarını değerlen-
dirmeliyiz. Çin’in yeni teknolojilerdeki 
liderliğini göz önünde bulundurarak bu 
imkânı çok daha kapsamlı bir şekilde ele 
almalıyız” diyor. 

Turizmde işbirliği
Turizm alanında dünyanın en büyük 

potansiyeli olan Çin pazarına bu vesile ile 
adım atılabileceğine değinen Dr. Kadılar, 
“Teknoloji ile ilgili konularda Batı dün-

yasına olan bağımlılığımız bu tip işbir-
likleri ile kırılacaktır. Altyapı yatırımları 
konusunda da Çin’in ve diğer Uzak Doğu 
ülkelerinin yanımızda olması bize önemli 
imkânlar sunacaktır. İnşaatı devam eden 
Çanakkale köprüsünde hem teknoloji 
hem de finansman tarafında Kuşak ve 
Yol projesinin etkilerini görüyoruz. Çin 
bankalarının bu ve benzeri projelerde 
son derece iştahlı oldukları aşikârdır”  
diye ekliyor. 

Bilim, sanat, teknoloji ile turizm ve 
spor konularının etraflıca ele alınması 
gerektiğini belirten Dr. Kadılar, açıkla-
malarını şöyle noktalıyor:

“Bir bağlamda Kuşak ve Yol inisiya-
tifiyle ele alınan her projenin içine bu 
boyutlarda bir işbirliği imkânı yerleştiril-
melidir. Böylece hem toplumlar birbirine 
yakınlaşır hem de üçüncü ülkelerde ortak 
işbirlikleri için bu münasebetlerin insani 
boyutu gelişir. Öğrenci değişimleri, ortak 
bağımsız düşünce kuruluşları, sanatsal fa-
aliyetler, ikili spor müsabakaları, özellik-
le de e-spor alanında işbirliklerine önem 
verilmelidir. Suriye’deki savaş bittiğinde 
bu ülkenin yeniden inşasında Çin firma-
larının aktif olmak isteyeceği aşikârdır. 
Bu bağlamda ülkemizin hem ulusal hem 
de bölgesel boyutta bir strateji belgesi 
ve eylem planı üzerinde çalışması gerek-
mektedir. ÇİTAM olarak, bütün işbirlik-
lerinin yanı sıra bu alanda da katkıda bu-
lunmak için hazırlıklar yapıyoruz.”

Turizm alanında 
dünyanın en büyük 
potansiyeli olan 
Çin pazarından 
yararlanabiliriz.

Türkiye'de çalışan Çinli sayısı arttıkça, 
onların ailelerini getirerek turizme hız 
kazandırmak gerekiyor.

Kuşak ve Yol inisiyatifiyle ele alınan 
projelerde özellikle turizm, bilim, sanat, 

teknoloji ve spor konularının etraflıca 
ele alınması büyük önem arz ediyor.
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