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 Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, iki ülke arasında siyasi ve ticari 
ilişkilerden oluşan iki aşamanın başarıyla tamamlandığını söylüyor. Bu noktada turizm de öne çıkıyor. Wei 
önümüzdeki dönem için “Şimdi sermaye akışının hızlanacağı üçüncü aşamaya girdik” diyor. KEREM KÖFTEOĞLU

AKICI Türkçe konuşan Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosu 
Cui Wei, farklı bir diplomat. Konsolosluğun Tarabya sırtlarında 
Boğaz’a nazır konutunda gerçekleştirdiğimiz görüşmede kendisine 
yönelttiğiniz soruları açık yüreklilikle yanıtladı. Kendisine Türkiye-
Çin ilişkilerini geliştirmek için neler yaptığını sorduğumuzda, Boğaz 
manzarasını göstererek “Buraya Boğaz’ın güzel manzarasını seyret-
meye gelmedim. Tam tersine projeler üretmeye geldim” diyerek ak-
tif olacağının işaretlerini verdi. Cui Wei, Para Dergisi’ne Kuşak ve 
Yol girişiminde beş yıllık süreçte yaşananları özetleyip, Türkiye’ye 
ilişkin görüşlerini anlattı…

Kuşak ve Yol girişiminde beş yıllık süreçte yaşananları 
özetleyebilir misiniz? 
Kuşak Yol girişimini doğru anlamak için beş temel stratejisine bak-
mamız gerekiyor. Bu girişim, güzergâh üzerindeki ülkelerde siya-

si, ticari, altyapı, sermaye işbirliklerini geliştirip, halkların kalbini 
birleştirmeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanımız Şi Jinping’in ilan et-
mesinden bu yana, Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasında 5 tril-
yon dolarlık iş hacmi gelişti. Beş yıllık süreçte ortak ticari üretimle 
yüzbinlerce istihdam sağlandı. Milyarlarca dolarlık vergi geliri elde 
edildi. 

Girişime şüpheli yaklaşanlar da var. Bunu nasıl 
yorumluyorsunuz? 
Kuşak ve Yol, Çin tarafından önerilmiş olmakla beraber, dünyanın 
tüm ülkelerine yönelik ciddi fırsatları barındıran bir proje. Proje te-
melde ortak akılla hareket, ortak inşa etme, kazan-kazan ilkesine 
bağlı ortak paylaşım anlayışlarını içeriyor. Konuya şüpheyle yakla-
şanlar, bu üç temel ilkeyi göz ardı ediyor. Güzergâh üzerindeki ülke 
ve noktalara şimdiye kadar 20 milyar dolarlık yatırım yapıldı. İlgili 
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ülkelerin hepsi bu yatırımın meyvelerinden 
yararlanıyor. Şimdiye dek yaşananlar, önü-
müzdeki yıllarda işin boyutunun hangi nok-
talara ulaşacağı konusunda somut bilgileri 
ortaya koyuyor. 

Kuşak ve Yol kapsamında ne kadarlık 
bir yatırım planlanıyor? Türkiye bu 
yatırımlardan pay alabilmek için ne 
yapmalı?
Öncelikle Çin kültüründe başka ülkelere 
ne yapacağını söylemek gibi bir anlayışının 
olmadığını hatırlatmak isterim. Biz her or-
tamda ortak istişareye önem veriyoruz. Çin, 
önümüzdeki yıllarda ağırlıklı olarak Kuşak 
ve Yol güzergâhındaki ülkelerde olmak 
üzere 750 milyar dolarlık dış yatırım yapa-
cak. Kuşak ve Yol girişimi, günümüzde 103 
ülke ve uluslararası örgütü kapsıyor. Bir 
yatırımın nereye yapılacağını proje ve orta-
mın uygunluğu belirliyor. 

Diğer ülkelerde olduğu gibi, Türkiye’de-
ki yatırımlar da ortak istişarelerle belirle-
necek. Başarıyla tamamlanan beş yılın ar-
dından Türkiye ile ilişkilerde artık üçüncü 
aşamaya geldik. Bu aşamanın hızlandırıl-
ması için, Kuşak ve Yol kapsamında, iki ül-
kede bakanlık düzeyinde bir koordinasyon 
birimi, bir yetki merkezinin oluşturulması 
gerekiyor. 

Üçüncü aşamayı biraz açar mısınız?
Kuşak ve Yol girişiminin ilan edilmesinden 
bu yana geçen beş yılda, iki ülke arasında-
ki ticaret hacmi 100 milyar dolara ulaştı. 
Çin şirketlerinin Türkiye’deki yatırım hac-
mi yüzde 120 arttı. Türk tarafı sürekli tica-
ri açık ve dengesizlikten yakınıyor. Devlet 
Başkanımız Şi Jinping ile Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 
yapılan beş görüşmede ticari açığı kapata-
cak konular görüşüldü. Hızlı tren, altyapı, 
bankacılık, telekomünikasyon, liman işlet-

meciliği ve doğalgaz depolama alanlarında 
Çin’den Türkiye’ye önemli yatırımlar yapıl-
dı. Şimdi de üçüncü aşama diyebileceğimiz 
sermaye girişlerinin olacağı döneme giri-
yoruz. Dünyanın en büyük bankalarından 
ICBC ve Bank Of China’nın Türkiye paza-
rına girmesi, yatırım için yer arayan serma-
yenin ülkenize girmesini hızlandıracak. İki 
bankamız yeni yatırımlara fon sağlayacak. 
Türkiye pazarına giren dünya devi bankala-
rımızın, somut projelere ciddi katkı yapaca-
ğına inanıyorum.

Çince eğitim kitapları piyasaya çıktı. 
Bu gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz?
Türkiye’ye 11. Çin İstanbul Başkonsolosu 
olarak geldim. Buraya Boğaz’ın güzel man-
zarasını seyretmeye değil, projeler üretme-
ye geldim. İki ülke arasında ticaretin yanı 
sıra, dostluğun da geliştirilmesi gerekiyor. 
Bu anlayıştan hareketle Kırmızı Kedi yöne-
timine, “Çince Öğretim” kitabının Türkçe-
sini yayınlanmaları için destek verdik. Çe-
virisini sekreterimin yaptığı eğitim serisinin 
iki kitabının ardından, serinin diğer kitap-
larının yayını için de destek vereceğiz. Çin-
ce eğitiminin yaygınlaşması için İstanbul 
İl Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde 
gümrük kapılarında görev yapan polislere 
eğitim verdik. İBB yönetimiyle görüşerek 

İSMEK’te açılan Çince eğitim kurslarına 
da gereken yardımı yapacağız. Tüm bu pro-
jeleri, Kuşak ve Yol girişiminin halkların 
kalbini birleştirme hedefine uygun olarak 
geliştiriyoruz. 

Türkiye’de daha fazla Çinli turisti 
görebilmemiz için sektör temsilcilerine 
dostça önerileriniz var mı?
Vatandaşlarımızın bir ülkeye gitmesini en-
gelleyebiliriz, ancak hiçbir ülkede turist sa-
yısını emirle artıramayız. Kimsenin bir şey 
yapmamasına rağmen bu yılın ikinci yarı-
sında Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı 
önceki yıla göre yüzde 91 arttı. Türklerin 
misafirperverliği, kültürü ve yemekleri Çin-
lilerin ilgisini çekiyor. İstikrar ve güven orta-
mının tam anlamıyla sağlanması rakamlara 
da olumlu yansıyacaktır. Türk dostlarımıza 
Çinli turiste kendi dillerinde hizmet vere-
cek Çince rehber sayısını artırıp, bunlara 
Çince kültürünü yakından tanıma imkanı 
tanımalarını öneriyorum. Çinli turist gezer-
ken sıcak su içip, Çin yemeği tatmak ister. 
Bu konuları çözmeliler. Herkesin üstüne 
düşeni yapması ve sonuçta ülkenize gelen 
turistin buradan memnun ayrılması gereki-
yor. Bunlar yapılırsa, önümüzdeki yıllarda 
Türkiye’ye milyonlarca Çinli turistin gele-
ceğinden kimsenin şüphesi olmasın. 
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Öğrencilere Çince bursu
Görev bölgesinde İstanbul, Balıkesir, 
Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, 
Kocaeli, Tekirdağ, Yalova ve Manisa’dan 
oluşan 10 kent bulunan Çin Halk 
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, 
2017’den beri her yıl 50 Türk öğrenciye 
Çince dil bursu veriyor. Başkonsolos Cui 
Wei söz konusu bursla ilgili olarak şu 
bilgileri verdi: “Ülkeler arasında dostluk, 
halkların yakınlaşmasıyla olur. Dil eğitimi 
bu yakınlaşmada önemli rol oynuyor. 
Çince bölümü bulunan tüm okullarla sıkı 
iletişim halindeyiz. ‘Çin Başkonsolosluğu 
Bursları’ adıyla yılda ortalama 50 Türk 

öğrenciye dil bursu veriyoruz. Bu bursla, 
iki ülke arasındaki eğitim ve kültür 
işbirliğini hızlandırmayı amaçlıyoruz. Dil 
eğitiminin sonunda ‘Çin Köprüsü’ adıyla 

uluslararası bir yarışma yapılıyor. 
Mayıs ayında, Pekin’de dil eğitiminde 
başarılı olanların arasında ‘Çince Dil 
Olimpiyatı’ gibi bir etkinlik düzenleniyor. 
Bu yılki etkinlikte Türk öğrencileri 
yarışırken görmekten büyük mutluluk 
duydum. Türk öğrencilerin Çince 
öğrenme konusundaki gayretleri beni 
çok sevindiriyor. Yetki bölgemdeki Çince 
eğitimin güçlendirilmesi noktasında 
gerekli tüm destekleri vermeye hazırım. 
Bir Türkçe-Çince sözlüğüne ihtiyaç var. 
Önümüzdeki dönemde bu konuda da bir 
çalışma başlatabiliriz.”
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