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Say›n Prof. Dr. Hasret Çomak,

Say›n TASAM Genel Müdürü Atilla Sand›kl›, 

Ekselanslar›, 

Baylar ve Bayanlar,

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Ekselanslar›, Say›n Bay
Song Aiguo ad›na Prof. Dr. Hasret Çomak ve TASAM’›n çal›flkan personeline
böyle bir konferans› gerçeklefltirdikleri için ve bu son derece k›ymetli kat›l›m-
c›lar huzurunda bana Çin hakk›nda konuflma f›rsat› verdi¤iniz için en içten te-
flekkürlerimizi sunmak isterim. 

Çin, bir zamanlar parlak bir medeniyet yaratm›fl bir ülke olmakla birlikte,
günümüzde de insanl›¤›n yaklafl›k yüzde yirmi beflinin evi konumundad›r.
Yüzy›l› aflk›n bir süredir, Çinliler ulusal canlan›fllar›n› gerçeklefltirmeye çal›fl-
maktad›rlar ve bunu yaparken ekonomik ve sosyal de¤iflime öncelik vermek-
tedirler. Çin Halk Cumhuriyeti 1949’da kurulmufltur. Yeni Çin’de, Çin halk›
emsalsiz bir coflku ve yarat›c›l›k ortaya koymufl, 30 y›ldan k›sa bir süre içeri-
sinde modern endüstrinin temel yap›s›n› infla etmifltir. Çin, 1978’de reform ve
d›fla aç›l›m politikas›n› benimsemifl, h›zl› bir ekonomik ve sosyal de¤iflim sü-
recine girmifltir. 

Çin’i modernleflme sürecinde do¤ru yönlendirmek için 1980’li y›llar›n ba-
fl›nda “Üç Kademeli Kalk›nma Stratejisini” oluflturduk. Plan bünyesinde ilk
ad›m; 1980’deki GSMH’yi iki kat›na ç›kartmak ve on y›l içinde Çinlilerin ye-
terli g›da ve giyece¤e sahip olmalar›n› sa¤lamakt›. Bu hedefe 1980’li y›llar›n
sonlar›nda ulafl›ld›. ‹kinci ad›m; 1990’l› y›llar›n sonuna gelindi¤inde 1980’li
y›llar›n GSMH’ sini dört kat art›rmak ve Çinlilerin geçmifle oranla daha iyi ya-
flam standartlar›na sahip olmalar›n› sa¤lamakt›. 1995 y›l›nda bu hedefe de ula-
fl›lm›flt›r. Üçüncü ad›m ise; 21. yüzy›l ortalar›na gelindi¤inde, kifli bafl›na mil-
li gelirin orta düzeyde geliflmifl ülkelerinkine denk bir seviyeye getirmek ve te-
mel anlamda modernleflmeyi baflarmakt›r. Birinci ve ikinci ad›mlar› belirlenen
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takvimden önce baflard›¤›m›zdan, 21. yüzy›l›n ilk yirmi y›l› Çin için stratejik
öneme sahip bir dönemdir. ‹lk yirmi y›lda kendimizi az-çok refah seviyesi
yüksek bir toplum oluflturmaya adayaca¤›z ve 2000 y›l›ndaki GSMH’yi
2020’ye kadar dörde katlamaya çal›flaca¤›z. 2050’ye kadar ise Çin, modern-
leflmesini ana hatlar›yla baflarm›fl olacakt›r. 

Geride b›rakt›¤›m›z 28 y›lda, 1978’ten 2005’e kadar geçen süreçte Çin, ta-
mamen yeni bir görünüm kazanm›flt›r. GSMH’si 216 milyar dolardan, 2.23
trilyon dolara yükselmifl ve dünyan›n dördüncü en büyük ekonomisi olmufltur.
Y›lda ortalama % 9,8 büyüme ile ekonomi 10 katl›k bir art›fl göstermifltir. Ki-
fli bafl›na düflen milli gelir ise 7 kat artarak 226 dolardan bin 707 dolar seviye-
sine yükselmifltir. Y›ll›k d›fl ticaret hacmi ise 67 kat art›fl göstererek, 20,6 mil-
yar dolardan 1.42 trilyon dolara ç›km›fl ve böylece d›fl ticarette dünyan›n en
büyük üçüncü ülkesi konumuna gelinmifltir. Döviz rezervleri de 167 milyar
dolardan 818,9 milyar dolara yükselmifltir. Ekonomik baflar›lara paralel ola-
rak, Çin halk›n›n yaflam standartlar›nda da önemli geliflmeler sa¤lanm›fl ve k›r-
sal yoksul nüfus 250 milyondan 23.65 milyona gerilemifltir. Dünya Bankas›,
Çin’deki bu k›rsal yoksul nüfustaki gerileme, geliflmekte olan ülkelerdeki top-
lam gerilemenin %75’ine karfl›l›k geldi¤ini tahmin etmektedir. Günümüzde
aç›l›m politikalar› ana hatlar›yla belirlenmifl ve siyasi sistemdeki reformlar ka-
demeli olarak derinlefltirilmifltir. Bu do¤rultuda, demokrasi ve yasal yap›lar gi-
derek güçlendirilmifl, bilim, teknoloji, e¤itim, kültür ve kamu sa¤l›¤› gelifltiril-
mifl ve genel olarak yaflam standartlar› sadece öncesinde oldu¤u gibi yeterli g›-
da ve giyecek temininden ileri giderek vatandafllar›na daha kaliteli yaflam stan-
dartlar› sunmay› hedef olarak belirlemifltir. 

Üç kademeli kalk›nma stratejimizin ortas›nda bulundu¤umuzdan aç›kça
görmekteyiz ki, ekonominin h›zl› büyümesi kaynaklar›n israf›na neden olmufl-
tur ve bizim ba¤›ms›z yenilik yetene¤imiz hala yeterince güçlü de¤ildir. Ayr›-
ca endüstriyel kazalar, hava ve su kirlili¤i, e¤itim ve sa¤l›k, k›rsal alanda yok-
sulluk,  merkez ve bat› bölgelerinde az geliflmifllik ve gelir da¤›l›m›ndaki ada-
letsizlik gibi birçok birikmifl sorunla karfl› karfl›ya bulunmaktay›z. Bu özgül
sorunlara acil çözümler gerekmektedir.

Çin Hükümeti bu sorunlarla mücadelede bilimsel bir yaklafl›m öne sürerek
baflar› sa¤layabilir. Bu yeni yaklafl›m üç önemli unsuru içermektedir. Bunlar-
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dan ilki elbette ki kalk›nmad›r. Kalk›nma, Çin için hayati önem tafl›maktad›r.
Kalk›nmay› yavafllatmak, geriye götürmek ya da durdurmak için yaklafl›m de-
¤ifltirmedik, aksine daha iyi, h›zl› ve daha az masrafl› bir yol takip etmek için
yaklafl›m›m›zda de¤iflime gittik. ‹kinci unsur önce halk düflüncesidir. Bu dü-
flünce, klasik ve yeni yaklafl›m aras›ndaki fark› en iyi flekilde göstermektedir.
Kalk›nmay›; halk, onlar›n refah›, güçlendirilmeleri ve mutluluklar› hakl› hale
getirir. Üçüncü unsur ise uyum ve dengedir. Bu unsur kapsaml›, koordine edi-
lebilir ve sürdürülebilir kalk›nmay› teflvik etmektedir. 

Bu düflünceleri yak›n gelecekte hayata geçirmek için 2006–2010 y›llar›n›
kapsayan dönem için “11. Befl Y›ll›k Kalk›nma Plan›”n› kabul ettik. Bu dö-
nem, Çin’in her bak›mdan az-çok iyi yaflam standartlar›na sahip bir millet
oluflturmas› için son derece kritiktir. Bu dönemde kifli bafl›na düflen milli gelir,
bin dolardan üç bin dolara yükselecektir. Bu nedenle, birçok uzman bu y›llar›
flimdiden kalk›nman›n alt›n ça¤› olarak nitelendirmektedir. Fakat yine bu dö-
nemde sosyal huzursuzluklar›n da yaflanmas› da olas›d›r. Bu yüzden müreffeh
bir Çin toplumu infla etme çabalar›m›z›n hedefine ulaflmas› için alt› prensip ka-
bul ettik; büyüme türünde de¤ifliklik olmal›, daha güçlü ba¤›ms›z yenilikler ol-
mal›, büyüme kentsel ve k›rsal bölgeler aras›nda dengeli yürütülmeli, toplum
içinde uyum sa¤lanmal› ve reformlar ile aç›l›mlar daha da derinlefltirilmelidir. 

Befl y›ll›k kalk›nma plan›m›zdaki yeni kalk›nma stratejimizi ayd›nlatacak
iki önemli makroekonomik gösterge vard›r. Bunlardan birincisi, % 7,5’lik y›l-
l›k büyüme, di¤eri ise GSMH’de birim bafl›na enerji tüketimindeki % 20’lik
azalmad›r. Plan, ayn› zamanda yedi görevi de tan›mlamaktad›r. Bunlar; yeni
bir sosyalist kentsel bölgenin infla edilmesi, endüstriyel yap›larda optimizas-
yonun teflvik edilmesi, daha iyi koordine edilmifl bölgesel kalk›nman›n sa¤lan-
mas›, kaynaklar›n korunmas›na dayanan çevreye duyarl› toplum oluflturulma-
s›, reformlara ve aç›l›mlara h›z verilmesi, bilim ve e¤itim ile daha güçlü bir
ulus oluflturulmas› ve toplumda uzlafl› kültürünün yerlefltirilmesidir.   

Baylar ve Bayanlar,

Çin, ülke içinde bilimsel, koordineli ve uyumlu kalk›nmay› benimsemek-
te, d›fl iliflkilerinde ise bar›fl›n geliflmesi, d›fla aç›l›m ve iflbirli¤ini öngörmek-
tedir. Bu, Çin’in bar›flç›l kalk›nmas›n›n yoludur. Bu durum zaten, Çin’in ulu-
sal flartlar›na, tarihi ve kültürel geleneklerine ve günümüz dünyas›n›n durumu-
na ba¤l› kaç›n›lmaz bir seçimdir. Büyüyen ekonomisi ve artan sorumluluklar›
ile bar›flç›l bir ülke olarak Çin, uluslararas› bar›fl›n temini ve ortak zenginli¤i-
mizin teflvik edilmesine daha fazla katk› sa¤layacakt›r. 
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Di¤er uluslar ile birlikte biz yaln›zca bir tek evi paylaflmaktay›z, o da ta-
rihte befleri felaketlere sahne olmufl ve halen de savafl ve çat›flmalara sahne
olan dünyad›r. Sürdürülebilir bar›fl›n hüküm sürdü¤ü ve birlikte refah›n hâkim
oldu¤u bir dünyan›n infla edilmesi, tüm dünyan›n oldu¤u gibi Çin’in de bar›fl-
ç›l kalk›nma stratejisindeki hedefidir. Çin, bar›fl›n hakim oldu¤u dünyan›n; de-
mokratik, adil ve hoflgörülü olmas› gerekti¤ine inanmaktad›r. Tüm ülkeler bir-
birine sayg› duymal› ve birbirlerine eflit muamelede bulunmal›d›rlar. Ekono-
mik küreselleflmeyi küresel refaha do¤ru yönlendirmek için de çaba gösterme-
liyiz. 

Medeniyetler aras› diyalog ve al›fl-verifl teflvik edilmelidir. BM Güvenlik
Konseyi’nin daimi üyesi olan Çin, her zaman bölgesel tansiyonu düflürmek
için çaba göstermekte, anlaflmazl›klar›n bar›flç›l yollarla çözülmesi için çal›fl-
makta, herkesin geliflimini umut etmekle birlikte çeflitli sosyal sorunlar›n ve
kalk›nma eksikli¤inin merkezindeki sorunlarla ilgilenmektedir. Biz, uluslara-
ras› ticari ortaklar›m›zla “kazan-kazan” mant›¤›yla hareket ediyoruz. Buna
karfl›n baz› ülkeler ile ticari sürtüflmeler yaflamakta ancak partnerlerimizin en-
diflelerini de giderme noktas›nda h›zl› davranmaktay›z. Geçen y›lki BM zirve-
sinde Çin, önümüzdeki üç y›l içinde geliflmekte olan ülkelerin borçlar›n›n si-
linmesi, gümrük vergisi indirimi ve muafiyeti, hibe ve personel e¤itimi fleklin-
de toplam 10 milyar dolar yard›m sözü vermifltir. Zenginleflen Çin, dünya ba-
r›fl› ve kalk›nmas› için daha fazlas›n› yapacakt›r. 

Bu y›l Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti aras›nda diplomatik iliflkilerin te-
sis edilmesinin 35. y›l dönümüdür. Çin ve Türkiye, her alanda bar›fl içinde bir-
likte var olman›n befl ilkesi üzerine kurulu dostane iliflkiler gelifltirmifltir. Tür-
kiye bu bölgede önemli bir ülkedir ve uluslararas› olaylarda giderek daha
önemli roller üstlenmektedir. Çin, Türkiye ile olan iliflkilerine büyük önem
vermekte ve Türk dostlar›yla iliflkilerini daha da ileri götürmeyi planlamakta-
d›r. 

Sonuç olarak, Çin halk›n›n bar›fl, kalk›nma ve iflbirli¤i dileklerini sizlere
iletmek istiyorum. Biz, tüm dünyada bütün ülkelerle birlikte daha iyi bir dün-
ya infla edilmesini umuyoruz. Ümit ederim, sunumum burada haz›r bulunan
kat›l›mc›lara Çin hakk›nda daha net bir resim ortaya koymufltur. 

Teflekkürler.
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