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ÇİN’İN “ÇİN MALI 2025” STRATEJİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Çin’in “Çin Malı 2025” Stratejisinin Değerlendirilmesi	
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve diğer uluslararası 
kuruluşlarının raporlarına göre, dünyada en büyük 
ikinci ekonomiye sahip olan Çin, 2008 yılına kadar 
%10’a yakın büyüme oranı ile istikrarlı bir şekilde 
büyümüştür. Kısa sürede Asya-Pasifik’deki lider 
ekonomiler arasında yerini alan bu ülke, zengin 
yeraltı kaynaklarının bulunduğu Orta Asya’yı 
etkileyen yeni bir ekonomik güç merkezi olmayı 
başarmıştır. Diğer yandan, Çin Afrika’daki 
yatırımlarını arttırmakta ve bölgede gerek ekonomik, 
gerekse siyasi alanda bölge ülkeleriyle olan stratejik 
işbirliğini geliştirmektedir. Bununla birlikte, ABD 
liderliğinde Doğu Asya’da ve Avrupa’da kurulması 
beklenen çoklu serbest ticaret bölgelerinin gelecekte 
Çin ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği ve 
2011 yılında yaşanan Avro krizinin Çin’in ihracatını 
ve ülkeye giren yabancı sermayeyi azaltıcı etkisinin 
devam edeceği tahmin edilmektedir. 1990 yılından 
itibaren yüksek büyüme hızına sahip olan Çin 
ekonomisinde, 2008 küresel mali krizin ardından 
büyüme oranı sürekli düşmüştür. Ülkede 2014 
yılında %7.4 ve 2015 yılında %6.9 olarak gerçekle-
şen ekonomik büyüme oranı 2015 yılındaki değeriy-
le son 25 yılın en düşük değerini görmüştür.  
 Çin, karşı karşıya kaldığı bu ekonomik zorlukları 
aşmak için yeni stratejik ve jeoekonomik önlemler 
almak zorunda kalmıştır. Bu doğrultuda 2014 yılında 
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in ortaya koyduğu 
"Bir Kuşak, Bir Yol" stratejisi “Çin Rüyası” slo-
ganıyla birlikte değerlendirilmektedir. Bilindiği gibi, 
"Bir Kuşak, Bir Yol" stratejisi Doğu Asya—Orta 
Asya—Afrika—Batı Asya ve Avrupa’da hem kara 
hem de deniz ticaretini sağlayarak, Çin’in bölgesel 
ve küresel düzeyde ekonomik ve siyasi etkinliğini 
arttırmayı hedeflemektedir. Asya, Avrupa ve Afri-
ka’yı kapsayan "Bir Kuşak, Bir Yol" stratejisi 
günümüzde toplam 65 ülkedeki 4.4 milyar insanı 
(dünya nüfusunun %63’ünü) ve 21 trilyon dolar 
değerindeki bir ekonomik gücü (dünya ekonomisinin 
yüzde 29’u) yakından ilgilendirmektedir. “Bir 
Kuşak, Bir Yol” stratejisi kapsamında, 24 Ekim 
2014 tarihinde toplam 100 milyar dolar tutarında 
sermaye ile kurulan Asya Altyapı Yatırım Ban-
kası’nın (AIIB) kurucu üyesi olarak hâlihazırda 57 
ülke bulunmaktadır ve AIIB’ye üye ülke sayısının ve 
bankanın toplam sermayesinin daha da artması 
beklenmektedir. “Bir Kuşak Bir Yol” stratejisinin 
Çin’in doğal kaynaklara erişimini ve yurt dışı 
pazarlara ulaşımını sağlayarak, dış politikasını daha 
dengeli hale getirmesine, küresel gücünü artırmasına 
ve kendini barışçıl bir güç olarak konumlandırıp 
yumuşak gücünü arttırmasına neden olacağı düşünü-
lebilir.  
Çin’in küresel stratejilerini hayata geçirebilmesi ve 
uzun dönemde istikrarlı bir ekonomik büyüme 
hedefine ulaşabilmesi için ülke ekonomisinin temeli 
olan imalat sanayini geliştirmesi gerekmektedir. 
Çünkü Çin dünyanın en fazla üretim yapan ülkeler-
den biri olsa da, imalat sektöründe yabancı ülkeler-
den gelen teçhizata ve kalifiye işgücüne bağımlı 
olmaya devam etmektedir. Ülkede yenilikçi 
yatırımların, kalifiye işgücünün, modernleşmenin ve 
verimliliğin arttırılması konularında sıkıntı yaşan-
maktadır.  
Çin’in imalat sanayinde hâlihazırında 210’dan fazla 
ürün üretilmektedir. Buna rağmen, Çin’in çelik, 
demir dışı metal, petrokimya, enerji, kömür ve inşaat 
malzemeleri gibi 15 imalat sektöründeki teknoloji 
seviyesinin, dünya ortalamasının en az 5-10 yıl, hatta 

bazı alanlarda 20-30 yıl gerisinde olduğu belirtil-
mektedir. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 
2015 yılı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu Ağ 
Hazırlık Endeksi’nde, Çin 4.2 puanla dünya ülkeleri 
sıralamasında 62. sırada yer almıştır. WEF’in 
Küresel Rekabet Endeksi’ne göre, Çin’in rekabet 
gücü dünyanın 144 ülkesi arasında sadece 28. 
sıradadır. Çin’in ticaret hacmi, 2014 yılında 26.43 
trilyon yuan (yaklaşık 4.06 trilyon dolar) iken 2015 
yılında %7 oranında azalarak toplam 24.55 trilyon 
yuan (yaklaşık 3.8 trilyon dolar) olarak gerçekleş-
miştir.  
Çin kaynaklarına göre ülkenin ileri teknoloji ekip-
manları üretiminde yabancı ülkelere bağımlılığı hala 
%50’nin üzerindedir. Nitekim, üst sınıf sayısal 
kontrol sistemlerinin %95’i ve çiplerin %80’i ve 
hatta üst sınıf hidrolik parçaların, contaların ve 
motorların tamamı gelişmiş ülkelerden ithalat 
edilmektedir. Öte yandan, Çin imalat sanayinde 
kaynak erişimi ve enerji tüketimi konusunda da 
sorun yaşanmaktadır. Örneğin, 2014 yılında ülkede 
toplam 4.26 milyar ton kömür tüketimi gerçekleş-
miştir ve bu miktarın %70’i imalat sanayine aittir. 
2008 yılından itibaren Çin’in imalat sanayi katma 
değerinin artışı da giderek yavaşlamıştır. 2007 
yılında %14.9 olan Çin imalat sanayi katma değeri-
nin artışı 2008 yılında %9.5’e, 2015 yılında ise 
%5.9’a düşmüştür. Aynı zamanda, Çin hala ucuz 
üretim teknikleri ile üretim yapmayı sürdürmektedir. 
Diğer bir ifadeyle, Çin orijinal marka üreticisi 
(OBM) olmak yerine, orijinal ekipman üreticisi 
(OEM) olmayı tercih etmektedir. Nitekim, Çin 
mallarının %90’ı OEM ürünlerinden oluşmaktadır.  
Bu açıdan bakıldığında, dünyadaki gelişmelerin 
gerisinde kalan Çin imalat sanayinde üretim sistemi-
nin geliştirilmesi, verimliliğin arttırılması, teknolojik 
ve yapısal gelişimin güçlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu nedenle, Çin hükümeti imalat sektörünün güç-
lendirilmesi hedefiyle “Çin Malı 2025” stratejisini 
oluşturmuştur. Bu stratejinin oluşturulmasına ilişkin 
ilk bildiri 5 Mart 2015 tarihinde dönemin Çin 
Başbakanı Li Keqiang tarafından yayımlanmıştır. 8 
Mayıs 2015 tarihinde Çin hükümeti tarafından 
devletin ekonomik gelişme stratejisi olarak kabul 
edilen bu strateji “Çin Malı 2025” stratejisi adıyla 1 
Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 24 
Haziran 2015 tarihinde Çin hükümeti stratejiyi 
uygulamaya yönelik özel bir rehber oluşturmuştur ve 
Başbakan Yardımcısı Ma Kai rehberin uygulan-
masından sorumlu tutulmuştur. 
 “Çin Malı 2025” stratejisi Çin’i dünyanın en güçlü 
üretici ülkesi haline getirmeyi amaçlamakta ve bu 
doğrultuda 10 temel sektörün geliştirilmesi öngör-
mektedir: 1) Yeni nesil bilişim teknolojileri; 2) 
Sayısal denetim araçları ve robotik teknolojileri; 3) 
Havacılık ve uzay ekipmanları; 4) Denizcilik ekip-
manları ve yüksek teknolojiyle donatılan gemiler; 5) 
Modern demiryolu ulaşım araçları; 6) Enerji tasarru-
fu ve yeni enerji araçları; 7) Elektrik güç ekipman-
ları; 8) Tarım makinaları; 9) Yeni malzemeler; 10) 
Biyomedikal ve yüksek performanslı tıbbi cihazlar. 
Ayrıca strateji kapsamında 5 büyük projenin hayata 
geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu projeler aşağıda 
açıklanmaktadır.  
1. Endüstriyel teknoloji araştırma merkezleri: Bu 
proje ile 2020 yılına kadar ülkede 15 endüstriyel 
teknoloji araştırma merkezinin kurulması ve 2025 
yılına kadar bu araştırma merkezlerinin sayısının 
40’a yükseltilmesi hedeflenmektedir. 

2. Akıllı üretim tesisleri: 2020 yılına kadar, imalatın 
anahtar sektörlerinde akıllı üretimin önemli ölçüde 
yükseltilmesi, işletme maliyetlerinin, üretim döngü-
sünün ve hata payının her birinin %30 oranında 
azaltılması hedeflenmektedir. 2025 yılında ise 
anahtar sektörlerde tamamen akıllı üretime geçilme-
sinin sağlanması, işletme maliyetlerinin, üretim 
döngüsünün ve hata payının her birinin %50 
oranında azaltılması öngörülmektedir. 
3. Kalite arttırma tesisleri: Kalite arttırma tesislerinin 
kurulması yoluyla, 2020 yılına kadar havacılık 
ekipmanları, haberleşme cihazları, elektrik üretimi 
ve iletimi ekipmanları, inşaat makineleri, raylı 
ulaşım sistemleri ve ev aletleri gibi alanlarda temel 
altyapı parçaları ile ana malzemelerin %40’nın yerli 
üretiminin sağlanması ve 2025 yılında kadar yerli 
üretim oranını %70’e yükseltilmesi hedeflenmekte-
dir.  
4. Yeşil üretim tesisleri: 2020 yılına kadar, binlerce 
yeşil üretim tesisinin belirlenmesi, ağır kimya 
sanayilerindeki enerji ve kaynak tüketiminin ve 
kirletici emisyon miktarının %20 oranında 
azaltılması, 2025 yılında ise yeşil üretim tesislerinin 
gelişiminde dünyadaki ileri gelişme seviyesinin 
yakalanması hedeflenmektedir. 
5. Yüksek teknoloji tesisleri: Yüksek teknoloji 
tesislerinin ve araştırma merkezlerinin kurulmasıyla, 
2020 yılına kadar, büyük uçak, uçak motorları ve gaz 
türbinleri, sivil havacılık, yeni enerji araçları, deniz 
mühendisliği ekipmanları ve yüksek teknolojiyle 
donatılan gemiler, akıllı şebeke donanımı, CNC 
takım tezgâhları, nükleer güç santrali ekipmanları ve 
tıbbi teknoloji gibi bir dizi alanda bağımsız araştırma 
ve uygulama yapılmasının sağlanması, 2025 yılına 
kadar bazı önemli alanlarda ve ekipmanlarda ulusla-
rarası düzeye ulaşılarak yabancı teknoloji ve ana 
ekipmanlarına bağımlılığın azaltılması planlanmak-
tadır. Stratejinin temelini imalat sanayini geliştirme 
anlayışı oluşturduğundan, Çin hükümeti üretimde 
rekabet gücünü 2020 yılında %84.5’e, 2025 yılında 
%85.5’e arttırmaya; imalat sanayi katma değerini 
2020 yılında 2 puan ve 2025 yılında 4 puan yükselt-
meye; imalat işgücü verimliliğini 2020 yılında %7.5 
ve 2025 yılında %6.5 civarında gerçekleştirmeye; 
geniş bant internet penetrasyonunu ise 2020 yılında 
%72’ye ve 2025 yılında %84’e çıkarmaya gayret 
edeceklerini beyan etmiştir. 
Sonuç olarak, “Çin Malı 2025” Stratejisi’nin iki 
temel aşamayı içeren ve uzun vadeli bir gelişimi 
öngören bir stratejinin alt yapısını oluşturduğu ifade 
edilebilir. Bilindiği gibi, ilk aşama 2025-2035 yılları 
arasında Çin’in üretim kalitesinin, Almanya ve 
Japonya gibi ülkelerin üretim kalitesi standartlarına 
ulaştırılmasını hatta daha ileriye taşınmasını içer-
mekte, ikinci aşama ise 2035-2049 yılları arasında 
(Çin’in kuruluşunun 100. yılında) Çin’in dünyada 
imalat sanayi alanındaki lider ülke konumunu 
yakalamasını hedeflemektedir. Nitekim 29 Ekim 
2015 tarihli Çin’in 13. Beş Yıllık Kalkınma 
Planı’nda özellikle imalat sanayine yönelik 
çalışmalara öncelik verileceği belirtilmiş ve ülke 
sanayindeki kapasite fazlası, teknoloji ve üretim 
teknikleri seviyesinin düşüklüğü, aşırı enerji ve 
kaynak tüketimi, çevresel sorunlar ve kalifiye işgücü 
gibi alanlarda yaşanan sıkıntıların giderilmesine 
yönelik düzenlemelerin ivedilikle yapılacağına 
yönelik ifadelere yer verilmiştir. 



	

• Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 
ülkenin Dünya Ticaret Örgütü’ne 
üyeliğine ilişkin Cenevre müzakere 
turunda Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Mahmud Memmed-Guliyev’in Azer-
baycan heyetine başkanlık ettiğini 
duyurmuştur. Şu anda, ülke 19 ülke 
ile görüşmektedir. Şimdiye kadar, 
Azerbaycan Türkiye, Umman, Birle-
şik Arap Emirlikleri, Gürcistan ve 
Kırgızistan ile görüşmelerini tamam-
lamış ve protokolleri imzalamıştır. 

• Türkmenistan Devlet Başkanı Gur-
banguli Berdimuhamedov, Aşka-
bat'ta AGİT Merkezi Başkanı Natal-
ya Drozd ile bir toplantı yapmıştır. 
Toplantıda taraflar, Afganistan'daki 
sorunların çözümü, uyuşturucu ka-
çakçılığı, uluslararası terör ve sınır 
ötesi suçlara karşı mücadele gibi ko-
nulara odaklanarak ortaklığın daha 
da genişlemesi potansiyeli üzerinde 
tartışmışlardır. 

• Özbekistan Başbakanı Şevket Mirzi-
yoyev, Rogun hidroelektrik santrali-
nin inşası konusunda Tacikistan hü-
kümeti ve Salini Impregilo şirketi 
arasında bir çerçeve anlaşmanın 
yapılmasıyla ilgili Özbek tarafının 
endişelerini dile getirerek projenin, 
çağın gereksinimlerine ve deneyim-
lerine göre tekrar gözden geçirilmesi 
çağrısında bulunmuş ve amaçla Ta-
cik mevkidaşı Kohir Rasulzoda’ya 
bir mektup göndermiştir. 

• Türkmenistan Sınır Hizmeti, Al-
matı’da Almalı Bölgesi İçişleri Mü-
dürlüğü ve Milli Güvenlik Komitesi 
Müdürlüğü’nde karakollara düzenle-
nen silahlı saldırıların ardından 
arttırılan güvenlik tedbirleri çerçeve-
sinde, Kazakistan ile olan 413 
km.’lik sınırının beş gün süreyle ka-
palı olacağını bildirmiştir. 

• İran Savunma Bakanı Tuğgeneral 
Hüseyin Dehghan, Rusya'dan sağla-
nan S-300 uçaksavar savunma füze 
sistemlerinin ilk partisinin teslim 
alındığını doğrulamıştır. 

• Azerbaycan Savunma Bakan 
Yardımcısı Ramiz Takhirov, Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev’in, Gyzyl Sharg şehrinde bina-
ların ve tesislerin ve Bakü yakın-
larındaki Hacı Zeynelabidin Tağıyev 
köyündeki havaalanında bulunan bir 
terminalin, Türkiye’ye  kiralanması 
konusunda hükümetler arası protoko-
lün kabul edilmesiyle ilgili bir karar-
name imzaladığı belirtilmiştir. Bu 
protokol, kiralanan binalarda onarım 
ve restorasyon çalışmalarının yürü-
tülmesine yasal bir zemin oluştur-
maktadır.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gur-
banguli Berdimuhammedov, Petrol 
ve Doğalgaz Bakanlığı ile Hidrokar-
bon Kaynakları Yönetimi Devlet 
Ajansı’nın lağvedilmesi ile ilgili bir 
kararname imzalamıştır. Petrol ve 
Doğal Gaz Bakanlığı’nın gözetim ile 
ilgili bazı fonksiyonları, ülkenin pet-
rol ve doğal gaz kompleksini denet-
leyen bir bakanlık birimine tahsis 
edilecektir. Diğer görevleri ise iki 
Türkmen devlet enerji firması olan 
Turkmengaz ve Turkmennebit ta-
rafından yerine getirilecektir. 

• Rusya Federal Gümrük Servisi’ne 
göre, Ocak-Mayıs 2016 döneminde 
ülkenin petrol ürünlerinden elde edi-
len ihracat gelirleri %48.3 oranında 
azalarak 16.8 milyar dolara düşmüş-
tür. Bu rakam, 2015 yılının aynı dö-
neminde 32.5 milyar dolar olmuştur. 
İlgili dönemde petrol ürünleri ihra-
catı, bir yıldan diğerine reel olarak 
%13.5 oranında azalmış ve 66.7 mil-
yon tona düşmüştür. BDT ülkelerine 
ve BDT dışı ülkelere petrol ürünleri 
ihracatı, sırasıyla %13.2 (63.8 mil-
yon ton) ve %17.7 (2.9 milyon ton) 
düşmüştür. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Ba-
kanlığı İstatistik Komitesine göre, 
Ocak-Haziran 2016 döneminde ül-
kede benzin (uçak benzini dahil) üre-
timi geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla %13.6 oranında artarak yak-
laşık 1.53 milyon ton olmuştur. 

• Azerbaycan Devlet İstatistik Komi-
tesi verilerine göre, Ocak-Haziran 
2016 döneminde ülkede yabancı sa-
bit sermaye yatırımlarının toplam 
hacmi geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla %32.3 oranında artarak 2.73 
milyar dolar tutarında gerçekleşmiş-
tir. Yabancı yatırımların %88.5’i 
(2.42 milyar doları) İngiltere, Türki-
ye, Malezya, İsviçre, Rusya, İran, 
ABD ve Japonya'dan gelen yatırım-
cılar tarafından gerçekleştirilmiştir. 

• Gürcistan Tarım Bakanı Yardımcısı 
Levan Davitashvili tarafından yapı-
lan açıklamaya göre, ülkede rekor 
seviyedeki hasat sezonu ile başa 
çıkılabilmesi için Azerbaycan hükü-
meti tarafından Gürcistan'a 30 adet 
biçerdöver sağlanmıştır. Hektar ba-
şına ortalama verimliliğin, yaklaşık 
iki kat artarak 4 tona çıkması bek-
lenmektedir. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Ba-
kanlığı İstatistik Komitesi, 2016 
yılının ilk yarısında ülkede otomobil 
üretiminin 2015 yılının aynı dönemi-
ne kıyasla %62.2 oranında azalarak 
2,980 adet gerçekleştiğini bildirmiş-

tir. Kazakistan, 2015 yılında 12,450 
adet otomobil ve 1,660 adet kamyon 
üretimi gerçekleştirmişti. 

• Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 
Kırgızistan ile ilgili açıklamasına gö-
re, IMF 2016 yılında Kırgız ekono-
misinin büyümesine yönelik tahmi-
nini %2.2’ye düşürmüştür. Buna ek 
olarak, IMF, 2016 yılında mali 
açığın GSYİH’ya oranını %4.5 
sınırında tutmak için Kırgız hüküme-
tine her türlü çabayı göstermesini 
önermiştir. 

• Türkmenistan Ekonomi ve Kalkınma 
Bakanlığı, Ocak-Haziran 2016 dö-
neminde GSYİH artışının %6.1 sevi-
yesinde olduğunu bildirmiştir. Aynı 
zamanda tüm finansman kaynak-
larından elde edilen yatırımların, 
Ocak-Haziran 2015 dönemiyle 
karşılaştırıldığında %5.7 arttığı belir-
tilmiştir.  

• Özbekistan Merkez Bankası, 2016 
yılının ilk yarısında ülkenin ticari 
bankalarında yer alan toplam aktifle-
rin 2015 yılının aynı dönemine 
kıyasla %12.6 oranında artarak 24.85 
milyar dolar tutarında olduğunu 
açıklamıştır. Özbek bankaların top-
lam kredi portföyü, %12.4 artarak 
16.25 milyar dolara ulaşmıştır. 

• Özbekistan İstatistik Devlet Komite-
si’ne göre, ülkedeki resmi işsizlik 
oranı 2016 yılının başlarından bu ya-
na değişmemiş ve 2016 yılının ilk 
yarısında %5.2 olarak gerçekleşmiş-
tir. İlgili dönemde Özbekistan'ın 
ekonomik açıdan aktif nüfusu 13.192 
milyon kişiye ulaşmıştır. Bu sayı, 
2015 yılındakinden %1.8 daha faz-
ladır.   

 

Toplum ve Kültür 
 

• Bişkek’te bulunan AGİT Merkezi 
Başkanı Sergey Kapinos, Kırgızistan 
Devlet Milli Güvenlik Komitesi ile 
uzun vadeli bir anlaşma imzala-
dıklarını duyurmuştur. Bu anlaşma, 
hem ülkenin güvenlik sektörünün 
desteklenmesine yönelik işbirliğinin 
artırılmasını, hem de terör ve şiddete 
yönelik aşırılığa karşı mücadelenin 
artırılmasını hedeflemektedir. 

• Kırgızistan Sağlık Hizmetleri Ba-
kanlığı, Bişkek'te Kırgızistan'ın ba-
ğımsızlığının 26. Yıldönümüne kadar 
140 yataklı Kırgız-Türk Dostluk 
Hastanesinin inşa edileceğini açıkla-
mıştır. Hastane, 31 Ağustos 2017 ta-
rihine kadar devreye girecektir. 

• Uluslararası Uzay İstasyonu için Rus 
Görev Kontrol Merkezi (ISS), Rus-
ya'nın Progress MS-03 kargo uzay 
aracının ISS Pirs modülüne otomatik 
olarak yerleştirildiğini açıklamıştır. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Daniyar Nurbayev. 
Meiramgul Issayeva 
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