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ÖZET 
Çin’in 2013’te açıkladığı Bir Kuşak Bir Yol projesi 
uluslararası alanda ve yeni dünya düzeninin 
oluşumunda oldukça etkili bir çalışma olarak 
görülmektedir. Bu projenin hem Çin’e hem de taraf 
devletlere sağladığı avantajlar ve dezavantajlar doğru 
bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu makalede öncelikle 
taraf devletler açısından Kuşak ve Yol projesinin önemi 
vurgulanmış ve Batı’nın projeye olan bakış açısı da 
açıklanmıştır. Batı’nın tavrının açıklanmasından sonra 
taraf devletlerin çekinceleri anlatılmış ve Batı ile taraf 
devletlerin ilişkisinin projeye karşı olan yaklaşımı ne 
ölçüde etkilediği belirtilmiştir. Türk ve Çin ilişkisinin 
ele alındığı bölümde genel hat itibari ile Çin ve Türkiye 
arasındaki ilişkilerin Kuşak ve Yol projesi ile nasıl 
geliştiğine değinilmiş ve sonrasında iki devletin birbiri 
açısından önemi açıklanmıştır. Yapılan açıklamaların 
amacı ise projeyi değerlendirmenin ne denli önem arz 
ettiğini belirtmektir. Kuşak ve Yol projesinin taraf 
devletlerinden olan Türkiye açısından sağladığı 
avantajlar ve oluşturduğu sorunlar ayrıca incelenmiştir. 
Türkiye jeopolitik konumu gereği projenin en önemli 
koridorlarından birinde yer almaktadır. Bu öneminin 
farkında olarak atılan adımlar ve yapılan çalışmalar 
doğrultusunda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunlara 
karşı alınması gereken önlemler makalede 
belirtilmiştir. Türkiye’de birçok tartışmaya neden olan 
çalışmaların esasında Kuşak ve Yol projesi için olan 
önemi özellikle vurgulanmıştır. Makalede başarıyla 
yürütülen ve beraberinde ekonomik, kültürel ve siyasi 
anlamda başarılar getirecek olan Kuşak Yol projesinin 
Türkiye için oluşturacağı olası sorunlar için hangi 
alanlarda önlem alması gerektiği açıklanmak 
istenmiştir.
 
Anahtar kelimeler: Bir Kuşak Bir Yol, Çin, Türkiye, 
Yeni Dünya Düzeni, İpek Yolu

GİRİŞ 
Çin’in küresel güç olma hedefinin bir adımı olan Kuşak 
ve Yol Projesinin Çin ve Türkiye için olan öneminin 
anlaşılması, Türkiye’nin projeden kazançlı çıkabilmesi 
için çok önemli bir ihtiyaçtır. Çin, Kuşak ve Yol projesi 
ile ihtiyacı olan enerji kaynaklarını sağlayıp, yapılan 
altyapı ve fon yardımlarıyla taraf devletler üzerinde 
siyasi varlık gösterme amacını gütmektedir. Değişen 
uluslararası arena ve söz konusu oluşturulmaya 
çalışılan yeni dünya düzeni de göz önüne alındığında 
yeni bir güç olarak karşımıza çıkan Çin’in önderliğini 
yürüttüğü bu proje Batı tarafından, özellikle de 
Amerika, tepkiyle karşılanmıştır. Taraf devletlerin 
projeye karşı olan yakınlığının yanı sıra Batı’nın tavrı 
yüzünden çekinceleri de mevcuttur. Bu bağlamda 
Türkiye’nin NATO üyesi olması açısından projede yer 
alması, olası sorunlardan biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çin’in taraf devletlere yaptığı yardımlar 
ise uzun vadede değerlendirildiğinde çeşitli ekonomik 
ve siyasi sorunları beraberinde getirme riskini 
taşımaktadır.
  

Kuşak ve Yol Projesinin Türk ve Çin ilişkilerine olan 
katkısı yadsınamaz bir konumdadır. Türkiye ve Çin’in 
birbirleri için olan öneminin kavranması Çin’le yapılan 
iş birliğinin öneminin daha iyi anlaşılmasını 
sağlayacaktır. Özellikle Kuşak Yol projesi açısından 
önem arz eden çalışmaların Türkiye’de bazı 
tartışmalara yol açmış olmasının temelinde özellikle 
vatandaşların çalışmaları yorumlayamaması ve 
konuları bağdaştıramaması yatmaktadır. Bu makalenin 
önemli kısımlarından biri olan çalışmaların açıklandığı 
bölümde yapımı tamamlanan ve yapılması planlanan 
çalışmaların önemi belirtilmiştir. Makalenin 
içeriğindeki bilgiler, Türkiye’nin Kuşak ve Yol 
projesinden kazançlı çıkabilmesi için dikkat edilmesi 
gereken hususların ne ölçüde önemli olduğunu 
vurgulamak amacıyla verilmiştir. Makaledeki bilgiler 
yeni dünya düzeni ve uluslararası alan için kültürel, 
toplumsal, ticari ve siyasi önemi olan Kuşak ve Yol 
projesinin Türkiye açısından önemini ve Türkiye’nin 
bu proje kapsamında yapacağı çalışmalarda dikkat 
etmesi gereken hususları ele alınması açısından önem 
arz etmektedir.
 
Bir Kuşak Bir Yol Projesi 
Çin devlet başkanı Xi Jinping’in 2012 yılında ilk defa 
sözünü ettiği, 2013 yılında da Kazakistan’da açıkladığı 
Kuşak ve Yol Projesi aslında İpek Yolu’nu 
canlandırmaya ve entegrasyona dayalı olan önemli bir 
projedir. Bu projeye göre oluşturulacak olan ticaret 
yolu Çin’den Londra’ya kadar uzanmaktadır. Bu proje 
her ne kadar 2013 yılında açıklanmış olsa da projenin 
yapım aşaması çok daha eskilere dayanmaktadır. İlk 
başta liberal ekonomi politikalarını izleyen Çin 
zamanla ülke içindeki yoksulluk sınırını düşürmüş 
hatta neredeyse sonlandırma noktasına getirmiştir. 
Uluslararası arenada ise Soğuk Savaş döneminden 
sonra ortaya çıkan boşluktan yararlanan Çin, bu 
durumdan faydalanarak başta ekonomi olmak üzere 
birçok alanda yaptığı çalışmalarla gelişmiş ülke 
konumuna gelmiş ve Avrasya bölgesinde sözü geçen 
bir devlet olmayı başarmıştır. Bu başarısından sonra 
Çin hedefini hep küresel tutmuş ve yeni hedefi olan 
küresel hegemon bir devlet olma yolunda ciddi adımlar 
atmaya çoktan başlamıştır. Ciddi yatırımlar ve 
anlaşmalar yaptığı Kuşak ve Yol Projesi ise bunlardan 
biridir. Ekonomik ve siyasi temelli olan bu projede 
Çin’in ana hedefi küresel bir ticaret ağı ile kalkınmayı 
sağlamaktır. (Fatma Şura BAHSİ KOÇER, 2019) 
Enerji kaynağı açısından kendine yetemeyen Çin bu 
proje kapsamındaki yatırımları ve projedeki ulaşım 
yolları sayesinde enerji kaynağı sorununu da çözmeyi 
amaçlamaktadır. Proje sayesinde enerji kaynağı 
açısından zengin olan ülkelere ulaşım kolaylığıyla 
Çin’in bu ihtiyacını kolaylıkla sağlayabilecek olması 
gerek ekonomisini geliştirmesini gerekse ulusal 
refahını arttırmasını sağlayacaktır. Bu ticaret yolu ile 
ürettiği malların uluslararası ticaret alanında daha kolay 
alıcı bulacağını düşünen Çin, proje için büyük 
yatırımlar yapmış hatta dünya bankası niteliğinde olan 
Asya Altyapı Yatırım Bankasını kurmuştur. Bu bankaya 
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Türkiye dahil olmak üzere 50 ülke ortak olmuştur. 
Asya’dan Avrupa’ya uzanan bu proje ülkeler arası çok 
yönlü bir ilişkiyi geliştirmesi yönünden tüm dünyayı 
etkileyecektir. Bu projede Çin’in gelişmiş teknolojisi 
ve ekonomik yatırımları sayesinde yol güzergahında 
bulunan ülkeler projeye daha kolay bir şekilde katılım 
sağlayabilmektedir.  
Kuşak ve Yol projesi İpek Yolu hatlarını kapsasa da 
uluslararası örgütlerin katılımına açıktır bunun temel 
nedeni ise İpek Yolu hatları dışında kalan ülkelerin de 
faydalanabilmesini sağlamaktır. Çin hükümetinin barış 
ve iş birliği yoluyla karşılıklı fayda ve kazancı temel 
aldığı bu proje “kazan kazan” ilişkisine dayalıdır. 
Projeye taraf olan devletlerden siyasi güven ortamını 
oluşturmaları ve dostluk çerçevesi içerisinde kültürel 
paylaşımı arttırmaları beklenmektedir. (DURDULAR, 
2016) Projenin uzun zamanlı başarılı olabilmesi için 
tarafların karşılıklı fayda ve ortak güvenlik hedefi 
doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir.
 
1. Batı’nın Projeye Bakışı 
Amerika hegemonyası altında olan deniz yollarının 
kullanımı Çin’in çıkarlarıyla uyuşmamaktadır. Arktik 
bölgedeki buzulların erimesiyle yeni deniz yollarının 
açılması Rusya ve Çin arasındaki deniz ticaretini 
rahatlatmış olsa da Çin’in asıl hedefi küresel güç 
olmaktır bu nedenle de Çin daha geniş ve daha rahat 
olan bir deniz ticareti yapma girişiminde bulunmuştur. 
Projedeki bu deniz ağı Asya, Avrupa ve Afrika 
kıtalarına ulaşımı sağlamaktadır. Deniz yolunun 
demiryolları hatları da bulunan bu proje ile Çin malları 
Avrupa piyasasında çok daha hızlı ve kolay bir şekilde 
yer bulabilecektir. Amerika bu projeye çıkarlarına ters 
düşmesi nedeniyle pek sıcak bakmamaktadır. Bunun 
ana nedeni ise Çin’in küresel bir güç olma yolundaki 
adımlarının hızlanması ve dünya düzeninin yeniden 
değişecek olmasıdır. Çin’in küresel güç olmasını 
istemeyen Amerika bu projeyi diğer ülkeler kadar 
desteklememektedir hatta projeye karşı çıkan ülkeleri 
savunmaktadır. Bu projenin başarılı olması durumunda 
mevcut Amerika merkezli ekonomik düzen bozulacak 
ve Çin merkezli olmaya başlayacaktır.
  
2. Devletlerin Çekinceleri 
Devletler Çin mallarının kendi pazarlarında hâkim 
olmasından ve kazançlarının beklenenden az 
olmasından endişe duymaktadırlar. Bunun dışında Çin 
ile projeye katılmayı düşünen devletler mevcut 
hegemon bir devlet olan Amerika ile olan ilişkilerini 
olumsuz etkilemesinden endişe duymaktadırlar. 
Projenin aslında Çin’in yayılma politikasının bir aracı 
olduğunu iddia edenler de vardır. Özellikle gelişmekte 
olan, ekonomik durumu kötü olan devletler daha çok 
endişe duymaktadır. Projeye dahil olan ülkelerdeki 
altyapı sorunlarında projenin sahibi olan Çin altyapı 
yatırımlarını sağlamaktadır. Gerekli olan altyapı 
projelerini gerçekleştirebilmek için gerekli olan 
faaliyetleri İpek Yolu Fonu, Asya Altyapı Yatırım 
Bankası ve Yeni Kalkınma Bankası hayata geçirecektir. 
(DURDULAR, 2016) Bazı Batılılar tarafından Pekin 

yönetimi verdiği yatırım sözleri nedeniyle gelişmemiş 
ülkeler üzerindeki etkisini arttırmayı amaçladığı 
yönünde eleştirilmiştir, (ALPEREN, 2017) bu eleştiri 
de Çin’in yayılmacı politikasına yapılan bir atıftır.  
Çinliler ve Türkler Arasındaki Etkileşim
Orta Çağ döneminden beri Türklerle Çinliler arasında 
yoğun bir etkileşim vardır. Eski dönemlerde sürekli 
savaş vasıtasıyla, daha sonraki dönemlerinde ticaret ile 
yoğun etkileşim halinde olan bu iki millet arasında 
diplomatik ve ekonomik ilişkilerin getirmiş olduğu 
kültürel bir etkileşim de söz konusudur. İlk kurulan 
Türk devletlerinin iç ve dış diplomasisi Çin merkezlidir 
ancak      Türklerin Batı’yla olan ilişkilerinin artması ve 
İslam dinine geçmeleri Türk-Çin ilişkisini azaltmış ve 
zamanla zayıflatmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde ise 
Türk-Çin ilişkisi aradaki mesafenin çok olması ve 
ideolojik sebepler nedeniyle sınırlı bir düzeyde 
kalmıştır, cumhuriyet döneminde imzalanan ilk dostluk 
protokolü de ilişkilerin ilerlemesini sağlayamamıştır. 
(Zorbay, 2019) Özellikle teknolojinin gelişmesiyle 
iletişim araçları ve yükselen uluslararası diplomasi 
nedeniyle Çin-Türk ilişkisi artmıştır. Çin’in uluslararası 
sistemdeki yükselişi ve dış politikanın yeniden 
şekillenmesi gibi çeşitli nedenler Türkiye ve Çin 
arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerin artmasını 
sağlamıştır.
  
1. Türkiye’nin Önemi  
1971 yılında Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti’ni resmi 
olarak tanımıştır 1978 yılında iki devlet arasındaki 
ilişkiler zayıflamış ama 2003 yılından sonra tekrardan 
canlanmıştır. 2010 yılında Çin ve Türkiye arasında 
imzalanan stratejik ortaklık anlaşması ile iki ülke 
arasındaki ilişkiler gelişmeye başlamıştır. 
(DURDULAR, 2016) Türkiye, 2015’te Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile 
Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin 
Mutabakat Muhtırasını imzalamıştır. (YILMAZ, 2020) 
Her iki ülke için de ilişkilerin geliştirilmesi devlet 
çıkarları doğrultusunda önemlidir. Türkiye, Çin ile olan 
ilişkilerini siyasi, ekonomik ve güvenlik açısından 
değerli bulmaktadır. Çin’in gelişmiş teknolojik 
silahları, yükselen bir güç olması ve gelişmiş ticareti 
Türkiye için önemlidir. Çin açısından ise Türkiye 
jeopolitik konumu nedeniyle önemlidir. Türkiye’nin 
Asya ve Avrupa kıtasındaki kesişim noktasında 
bulunması proje bakımından kilit bir noktada yer 
almasına sebep olmaktadır. Türkiye’nin içinde 
bulunduğu Orta Koridor ile birlikte Avrupa’ya ulaşım 
daha da hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecektir Orta 
Koridorun Asya ve Avrupa arasındaki ticaret yolu 
Trans-Sibirya Demiryoluna göre 2.000 km daha kısa 
olması da Türkiye’nin önemini arttırmaktadır.
  
2.  Kuşak Yol Projesindeki Sorunlar
Kuşak ve Yol projesi her iki ülke açısından askeri, 
siyasi ve ekonomik anlamda önemli olsa da bazı 
sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların başında 
güvenlik sorunu gelmektedir. Türkiye’nin Orta Doğu 
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ÖZET 
Çin’in 2013’te açıkladığı Bir Kuşak Bir Yol projesi 
uluslararası alanda ve yeni dünya düzeninin 
oluşumunda oldukça etkili bir çalışma olarak 
görülmektedir. Bu projenin hem Çin’e hem de taraf 
devletlere sağladığı avantajlar ve dezavantajlar doğru 
bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu makalede öncelikle 
taraf devletler açısından Kuşak ve Yol projesinin önemi 
vurgulanmış ve Batı’nın projeye olan bakış açısı da 
açıklanmıştır. Batı’nın tavrının açıklanmasından sonra 
taraf devletlerin çekinceleri anlatılmış ve Batı ile taraf 
devletlerin ilişkisinin projeye karşı olan yaklaşımı ne 
ölçüde etkilediği belirtilmiştir. Türk ve Çin ilişkisinin 
ele alındığı bölümde genel hat itibari ile Çin ve Türkiye 
arasındaki ilişkilerin Kuşak ve Yol projesi ile nasıl 
geliştiğine değinilmiş ve sonrasında iki devletin birbiri 
açısından önemi açıklanmıştır. Yapılan açıklamaların 
amacı ise projeyi değerlendirmenin ne denli önem arz 
ettiğini belirtmektir. Kuşak ve Yol projesinin taraf 
devletlerinden olan Türkiye açısından sağladığı 
avantajlar ve oluşturduğu sorunlar ayrıca incelenmiştir. 
Türkiye jeopolitik konumu gereği projenin en önemli 
koridorlarından birinde yer almaktadır. Bu öneminin 
farkında olarak atılan adımlar ve yapılan çalışmalar 
doğrultusunda güvenlik, siyasi ve ekonomik sorunlara 
karşı alınması gereken önlemler makalede 
belirtilmiştir. Türkiye’de birçok tartışmaya neden olan 
çalışmaların esasında Kuşak ve Yol projesi için olan 
önemi özellikle vurgulanmıştır. Makalede başarıyla 
yürütülen ve beraberinde ekonomik, kültürel ve siyasi 
anlamda başarılar getirecek olan Kuşak Yol projesinin 
Türkiye için oluşturacağı olası sorunlar için hangi 
alanlarda önlem alması gerektiği açıklanmak 
istenmiştir.
 
Anahtar kelimeler: Bir Kuşak Bir Yol, Çin, Türkiye, 
Yeni Dünya Düzeni, İpek Yolu

GİRİŞ 
Çin’in küresel güç olma hedefinin bir adımı olan Kuşak 
ve Yol Projesinin Çin ve Türkiye için olan öneminin 
anlaşılması, Türkiye’nin projeden kazançlı çıkabilmesi 
için çok önemli bir ihtiyaçtır. Çin, Kuşak ve Yol projesi 
ile ihtiyacı olan enerji kaynaklarını sağlayıp, yapılan 
altyapı ve fon yardımlarıyla taraf devletler üzerinde 
siyasi varlık gösterme amacını gütmektedir. Değişen 
uluslararası arena ve söz konusu oluşturulmaya 
çalışılan yeni dünya düzeni de göz önüne alındığında 
yeni bir güç olarak karşımıza çıkan Çin’in önderliğini 
yürüttüğü bu proje Batı tarafından, özellikle de 
Amerika, tepkiyle karşılanmıştır. Taraf devletlerin 
projeye karşı olan yakınlığının yanı sıra Batı’nın tavrı 
yüzünden çekinceleri de mevcuttur. Bu bağlamda 
Türkiye’nin NATO üyesi olması açısından projede yer 
alması, olası sorunlardan biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çin’in taraf devletlere yaptığı yardımlar 
ise uzun vadede değerlendirildiğinde çeşitli ekonomik 
ve siyasi sorunları beraberinde getirme riskini 
taşımaktadır.
  

Kuşak ve Yol Projesinin Türk ve Çin ilişkilerine olan 
katkısı yadsınamaz bir konumdadır. Türkiye ve Çin’in 
birbirleri için olan öneminin kavranması Çin’le yapılan 
iş birliğinin öneminin daha iyi anlaşılmasını 
sağlayacaktır. Özellikle Kuşak Yol projesi açısından 
önem arz eden çalışmaların Türkiye’de bazı 
tartışmalara yol açmış olmasının temelinde özellikle 
vatandaşların çalışmaları yorumlayamaması ve 
konuları bağdaştıramaması yatmaktadır. Bu makalenin 
önemli kısımlarından biri olan çalışmaların açıklandığı 
bölümde yapımı tamamlanan ve yapılması planlanan 
çalışmaların önemi belirtilmiştir. Makalenin 
içeriğindeki bilgiler, Türkiye’nin Kuşak ve Yol 
projesinden kazançlı çıkabilmesi için dikkat edilmesi 
gereken hususların ne ölçüde önemli olduğunu 
vurgulamak amacıyla verilmiştir. Makaledeki bilgiler 
yeni dünya düzeni ve uluslararası alan için kültürel, 
toplumsal, ticari ve siyasi önemi olan Kuşak ve Yol 
projesinin Türkiye açısından önemini ve Türkiye’nin 
bu proje kapsamında yapacağı çalışmalarda dikkat 
etmesi gereken hususları ele alınması açısından önem 
arz etmektedir.
 
Bir Kuşak Bir Yol Projesi 
Çin devlet başkanı Xi Jinping’in 2012 yılında ilk defa 
sözünü ettiği, 2013 yılında da Kazakistan’da açıkladığı 
Kuşak ve Yol Projesi aslında İpek Yolu’nu 
canlandırmaya ve entegrasyona dayalı olan önemli bir 
projedir. Bu projeye göre oluşturulacak olan ticaret 
yolu Çin’den Londra’ya kadar uzanmaktadır. Bu proje 
her ne kadar 2013 yılında açıklanmış olsa da projenin 
yapım aşaması çok daha eskilere dayanmaktadır. İlk 
başta liberal ekonomi politikalarını izleyen Çin 
zamanla ülke içindeki yoksulluk sınırını düşürmüş 
hatta neredeyse sonlandırma noktasına getirmiştir. 
Uluslararası arenada ise Soğuk Savaş döneminden 
sonra ortaya çıkan boşluktan yararlanan Çin, bu 
durumdan faydalanarak başta ekonomi olmak üzere 
birçok alanda yaptığı çalışmalarla gelişmiş ülke 
konumuna gelmiş ve Avrasya bölgesinde sözü geçen 
bir devlet olmayı başarmıştır. Bu başarısından sonra 
Çin hedefini hep küresel tutmuş ve yeni hedefi olan 
küresel hegemon bir devlet olma yolunda ciddi adımlar 
atmaya çoktan başlamıştır. Ciddi yatırımlar ve 
anlaşmalar yaptığı Kuşak ve Yol Projesi ise bunlardan 
biridir. Ekonomik ve siyasi temelli olan bu projede 
Çin’in ana hedefi küresel bir ticaret ağı ile kalkınmayı 
sağlamaktır. (Fatma Şura BAHSİ KOÇER, 2019) 
Enerji kaynağı açısından kendine yetemeyen Çin bu 
proje kapsamındaki yatırımları ve projedeki ulaşım 
yolları sayesinde enerji kaynağı sorununu da çözmeyi 
amaçlamaktadır. Proje sayesinde enerji kaynağı 
açısından zengin olan ülkelere ulaşım kolaylığıyla 
Çin’in bu ihtiyacını kolaylıkla sağlayabilecek olması 
gerek ekonomisini geliştirmesini gerekse ulusal 
refahını arttırmasını sağlayacaktır. Bu ticaret yolu ile 
ürettiği malların uluslararası ticaret alanında daha kolay 
alıcı bulacağını düşünen Çin, proje için büyük 
yatırımlar yapmış hatta dünya bankası niteliğinde olan 
Asya Altyapı Yatırım Bankasını kurmuştur. Bu bankaya 
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devletlerine olan jeopolitik yakınlığı Türkiye’nin 
güvenliğini tehdit etmektedir bu da Kuşak ve Yol 
projesindeki yolların güvenliğini tehdit eder mi 
korkusuna yol açmaktadır. Türkiye’nin NATO iş 
birliğinde olması ise başka bir sorundur. NATO 
üyelerinin Türkiye ile Çin yakınlaşmasına vereceği 
olumsuz tepkiler olası sorunları gündeme 
getirmektedir. Türkiye’de Çincenin uzmanlar 
tarafından çok bilinmemesi ise Kuşak ve Yol projesi ile 
ilgili net ve açıklayıcı bilgi aktarımını 
zorlaştırmaktadır. Bir diğer sorun ise Uygur Türkleri 
soykırımı sorunudur. Çin’in Uygur Türklerine yaptığı 
zulüm ve işkencelere Türkiye’nin tepki göstermesi ve 
bazen de müdahale etmesini Çin kendi iç işlerine 
karışmak olarak nitelendirdiği için Uygur sorunu iki 
ülke arasında anlaşmazlıklara neden olmaktadır. 
(DURDULAR, 2016)
 
Çin ile Türkiye arasında büyük bir ticari dengesizlik 
vardır. Çin’in Türkiye’nin toplam ithalatındaki payı her 
geçen gün artmaktadır. İthalat artış oranında Çin ve 
Türkiye arasında büyük bir fark vardır ve bu 
Türkiye’nin ticaret açığının hızla büyümesine neden 
olmaktadır. (DURDULAR, 2016)
 
Türkiye Asya Pasifik Bölgesi’nde Çin’den en fazla 
ithalat yapan ülkedir.  (YILMAZ, 2020) Türkiye, Çin 
ile yapılacak iş birliğinin artmasının ikili ticaret 
ilişkisindeki dengesizliğin azalmasına yardımcı 
olacağını düşünmektedir. Çin’den gelecek olan turistler 
ve Çin’in yapacağı yatırımlar, Asya pazarındaki payın 
arttırılması Türkiye ekonomi açısından önemlidir. 
(Enver GÜNAY, 201
 
Bu hususların dışında dikkat edilmesi gereken diğer bir 
sorun ise Çin’in ekonomik ilişkilerdeki yaklaşımının 
Batılı ülkelerden çok farklı olmasıdır. 
Yaklaşımlarındaki en temel noktanın ayrımı ise borç 
konusunda karşımıza çıkmaktadır. Batılı ülkeler, 
gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelere borç 
verirken paranın kontrolünü sağlayıp hesabını isterken 
Çin hiçbir sorgulamada bulunmadan istenilen fonu 
çıkarmaktadır. Çin’in kredi verirken gösterdiği bu 
bolluğu tercih eden devletler kredi almaya devam 
ettikçe borçları ödenemeyecek duruma gelmektedir. Bu 
durumda Çin borcunu ödeyemeyen devletin kamu 
mallarına belli bir süre el koymaktadır. Borç karşılığı 
uygulanan ekonomik ve siyasi baskı Çin’in otoritesini 
güçlendirmektedir. (YILMAZ, 2020) Bu bağlamda 
Çin, borç diplomasisi ile siyasi üstünlük elde etme 
politikası gütmektedir. Türkiye ile Çin arasındaki ticari 
dengesizlik de dikkate alınırsa Türkiye’nin Çin’e 
borçlanmaması ya da kontrollü kredi kullanması 
gerekmektedir, aksi durumda Türkiye hem ekonomik 
hem de siyasi olarak bir sorunla karşılaşacaktır.

4. Çin ve Türk İş birliği ile Oluşturulan Çalışmalar  
Karşılıklı iş birliğini destekleyen çalışmaların 
örneklerinden biri Ankara-İstanbul hızlı trenidir. 2014 
yılında tamamlanan bu tren hatta Çin’in ilk denizaşırı 
tren yolu projesidir.  

Türkiye Kuşak ve Yol projesine katıldıktan sonra 
Türkiye’de yapılan bazı Kuşak ve Yol projesine dahil 
edilmiş mevcut çalışmaların dışında alternatif yollara 
göre daha tasarruflu ve verimli yeni projeler de 
geliştirilmiştir. (YILMAZ, 2020) Mevcut projeler 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Marmaray, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve İstanbul 
Havaalanıdır. Tamamlanmış olan Bakü-Tiflis-Kars 
Demiryolu Azerbaycan’dan Türkiye’ye uzanan bir 
hattır. Türkiye’de 4 istasyon 3 köprü ve 76 km 
demiryolu inşa edilmiştir. Bu hat Azerbaycan’dan 
gelerek Ankara-İstanbul üzerinden Avrupa’ya ulaşım 
sağlamaktadır. (YILMAZ, 2020) Mevcut uyarlanan 
hatlardan diğer bir önemli olanı ise Yavuz Sultan Selim 
köprüsüdür. İstanbul Boğazı’nda yer alan bu üçüncü 
köprü hem karayolu ulaşımında hem de demiryolu 
ulaşımında hızlı bir alternatiftir. Kuşak ve Yol projesi 
kapsamında planlanan projeler ise 1915 Çanakkale 
Köprüsü, Edirne Kars Hızlı Tren Hattı ve Bağlantıları 
Projesi ve deniz yolları olarak da Filyos, Çandarlı ve 
Mersin Limanlarıdır. Çin’in bu projelere yatırım 
yapması beklenmektedir. Türkiye kesin olarak Kuşak 
ve Yol projesine katılacağını bildirdiğinden bu yana 
Çin’in Türkiye’ye yönelik yatırımları da artmıştır. 
Özellikle Çin temelli bankaların Türkiye pazarına 
katılması iki ülke arasındaki ticari bağları 
güçlendirmiştir. Türkiye’de ticaret yapan Çin kökenli 
şirketlerin sayısı da çoğalmıştır. (YILMAZ, 2020) 

SONUÇ 
Çin’in dışa açılma girişiminin yeni bir adımı olan ve 
yeni dünya düzenini inşa etme politikasının en önemli 
aracı olan Kuşak ve Yol projesi uluslararası bir öneme 
sahiptir. Asya’dan Avrupa’ya uzanan bu ticaret hattı 
sadece ekonomik değil siyasi ve ekonomik öneme de 
sahiptir. Batı hegemonyası altında olan ticaret 
hatlarından Çin hegemonyası altındaki bir ticaret 
hattına geçiş söz konusudur. Çin’in deniz ticaretine 
bağlı kalmama adına serbest ticaret ağırlıklı yürüttüğü 
bu büyük Kuşak ve Yol projesi ülkeler için hem büyük 
avantaj hem de dezavantajdır. Bu hususta dikkat 
edilmesi gereken Kuşak ve Yol projesinin iyi 
anlaşılması ve yürütülecek olan politikaların üzerinde 
dikkatlice çalışılmasıdır. Özellikle gelişmemiş ve 
gelişmekte olan ülkeler için Kuşak ve Yol projesinin 
anlaşılması büyük önem arz etmektedir. Çin’in Kuşak 
ve Yol projesi ile asıl amaçladığı ekonomik kalkınmayı 
güçlendirip sürekli hale getirmek ve yumuşak güç 
politikası ile küresel bir hegemonya haline gelmektir. 
Bunu özellikle Çin’in başarıyla yürüttüğü borç 
diplomasisi üzerinde açıklayabiliriz. Çin devletlerin 
borçlanmasını arttırarak politik baskıyla devletler 
üzerinde güç kurma çabasındadır. Kuşak ve Yol projesi 
sayesinde ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarına ulaşım 
kolaylığını elde etmenin yanı sıra borçlandırdığı 
ülkelerin altyapısını güçlendirirken aynı zamanda 
ülkeler üzerindeki ekonomik ve siyasi gücünü de 
arttırmaktadır. Özellikle Türkiye gibi Çin ile ticari 
dengesizliği olan devletlerin borç diplomasisi 
konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir aksi 
takdirde Çin’in önemli kurumlarını ellerinden alması 
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önemli kısımlarından biri olan çalışmaların açıklandığı 
bölümde yapımı tamamlanan ve yapılması planlanan 
çalışmaların önemi belirtilmiştir. Makalenin 
içeriğindeki bilgiler, Türkiye’nin Kuşak ve Yol 
projesinden kazançlı çıkabilmesi için dikkat edilmesi 
gereken hususların ne ölçüde önemli olduğunu 
vurgulamak amacıyla verilmiştir. Makaledeki bilgiler 
yeni dünya düzeni ve uluslararası alan için kültürel, 
toplumsal, ticari ve siyasi önemi olan Kuşak ve Yol 
projesinin Türkiye açısından önemini ve Türkiye’nin 
bu proje kapsamında yapacağı çalışmalarda dikkat 
etmesi gereken hususları ele alınması açısından önem 
arz etmektedir.
 
Bir Kuşak Bir Yol Projesi 
Çin devlet başkanı Xi Jinping’in 2012 yılında ilk defa 
sözünü ettiği, 2013 yılında da Kazakistan’da açıkladığı 
Kuşak ve Yol Projesi aslında İpek Yolu’nu 
canlandırmaya ve entegrasyona dayalı olan önemli bir 
projedir. Bu projeye göre oluşturulacak olan ticaret 
yolu Çin’den Londra’ya kadar uzanmaktadır. Bu proje 
her ne kadar 2013 yılında açıklanmış olsa da projenin 
yapım aşaması çok daha eskilere dayanmaktadır. İlk 
başta liberal ekonomi politikalarını izleyen Çin 
zamanla ülke içindeki yoksulluk sınırını düşürmüş 
hatta neredeyse sonlandırma noktasına getirmiştir. 
Uluslararası arenada ise Soğuk Savaş döneminden 
sonra ortaya çıkan boşluktan yararlanan Çin, bu 
durumdan faydalanarak başta ekonomi olmak üzere 
birçok alanda yaptığı çalışmalarla gelişmiş ülke 
konumuna gelmiş ve Avrasya bölgesinde sözü geçen 
bir devlet olmayı başarmıştır. Bu başarısından sonra 
Çin hedefini hep küresel tutmuş ve yeni hedefi olan 
küresel hegemon bir devlet olma yolunda ciddi adımlar 
atmaya çoktan başlamıştır. Ciddi yatırımlar ve 
anlaşmalar yaptığı Kuşak ve Yol Projesi ise bunlardan 
biridir. Ekonomik ve siyasi temelli olan bu projede 
Çin’in ana hedefi küresel bir ticaret ağı ile kalkınmayı 
sağlamaktır. (Fatma Şura BAHSİ KOÇER, 2019) 
Enerji kaynağı açısından kendine yetemeyen Çin bu 
proje kapsamındaki yatırımları ve projedeki ulaşım 
yolları sayesinde enerji kaynağı sorununu da çözmeyi 
amaçlamaktadır. Proje sayesinde enerji kaynağı 
açısından zengin olan ülkelere ulaşım kolaylığıyla 
Çin’in bu ihtiyacını kolaylıkla sağlayabilecek olması 
gerek ekonomisini geliştirmesini gerekse ulusal 
refahını arttırmasını sağlayacaktır. Bu ticaret yolu ile 
ürettiği malların uluslararası ticaret alanında daha kolay 
alıcı bulacağını düşünen Çin, proje için büyük 
yatırımlar yapmış hatta dünya bankası niteliğinde olan 
Asya Altyapı Yatırım Bankasını kurmuştur. Bu bankaya 
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riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Çin’in dış devletlere 
Kuşak ve Yol Projesi kapmasında Konfüçyüs 
Enstitüleri kurup bu enstitülerde sosyal politikalar 
izlemesi projenin kültürel ve toplumsal boyutunu da ön 
plana çıkarmaktadır.
  
Türkiye’nin jeopolitik konumu nedeniyle Kuşak ve Yol 
projesi açısından önemi yadsınamazdır. 2010’lu 
yıllardan sonra gelişen Çin-Türk ilişkileri ile gelişen 
ekonomik ve siyasi yakınlaşmalar iki devlet açısından 
da farklı amaçlar taşımaktadır. Çin ekonomik çıkarlar 
nedeniyle bu yakın ilişkiyi yürütürken Türkiye 
ekonomik, siyasi ve askeri çıkarlarını gözetmektedir. 
Çin ile yapılan bu anlaşma ile Çin’den Türkiye’ye 
gelecek olan turistler ve yatırımlar Türkiye’nin 
ekonomisi için oldukça önemlidir. Türkiye’nin bu 
Kuşak ve Yol projesini avantaja çevirmesi projelerini 
kontrollü yürütmesi hem iki devletin arasındaki ilişki 
açısından hem de Türkiye’nin Kuşak ve Yol 
projesinden kazançlı çıkabilmesi açısından son derece 
kritik bir konudur. Kuşak ve Yol projesi kapsamında 
yapılan hat çalışmaları ile Türkiye’de yoğun bir ticaret 
ağı oluşacaktır. Çin’in ucuz mallarının Türkiye’den 
hızlıca ve kolayca ulaşılabilir olması Türkiye’nin 
KOBİ’lerine zarar verebilir. Türkiye’deki Kobiler 
içerisinde lojistik depolama ve taşımayı büyütmeyi 
hedeflemesi ve bu konuda çalışmalar yapması 
gerekmektedir. Bunun dışında Türk sanayi sektörünün 
gelişmiş Çin sanayisi ile nasıl rekabet edeceği büyük 
bir sorundur. Çin’in gelişmiş sanayisi ile rekabetin 
sürdürülememesi ya da bu bağlamda yanlış politikalar 
izlenmesi sonucu Türk ticari kesim büyük bir sıkıntı 
yaşayacaktır. Bu sorunla karşılaşıldığında Türk 
ekonomisinin de büyük darbe alması kaçınılmazdır. 
Türkiye’nin Çin’e karşı jeopolitik konumunu en iyi 
şekilde kullanması ve bunun yanı sıra sanayi alanında 
geliştirme politikaları izlemesi gerekmektedir aksi 
takdirde Türk iç ekonomisi büyük bir sorunla 
karşılaşacaktır. Bunun dışında Çin’in Avrupa pazarına 
giriş bileti olan bu Kuşak ve Yol projesi Türkiye için de 
Asya pazarına bir giriş biletidir. Türkiye’nin hem 
Çin’le hem de diğer Asya devletleri ile yapacağı ticareti 
geliştirmesi ve ihracatı geliştirmenin yanı sıra yeni 
ihracat mallarını da piyasaya sürmesi gerekmektedir. 
Çin ile arasındaki ticaret açığını azaltması da hem 
ekonomik hem de siyasi açıdan hayati bir öneme 
sahiptir. Türkiye’nin Kuşak ve Yol projesini avantaja 
dönüştürmesi izleyeceği politikalara bağlıdır. 
Oluşabilecek sorunları önceden analiz edebilip Çin ile 
sıkı ilişki içerisinde olabilecek uzmanlarla çalışılması 
gerekmektedir. Türkiye’nin Kuşak ve Yol projesinden 
uzun dönemli kazanç sağlayabilmesi gibi kayıp 
vermesi de olası bir durumdur. Bu riskleri analiz etmek 
ve yeni düzene adapte olmak Türkiye’nin izleyeceği 
politikalara bağlıdır.
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