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2. Türkiye - Çin Özel Toplantısı 
İstanbul’da Yapıldı 

 

2. Türkiye - Çin Özel Toplantısı, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi 
(TASAM) ile Çin Komünist Partisi Uluslararası Araştırma Departmanı Başkanlığı 
heyetleri arasında “Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler” başlığı 
altında İstanbul Dosso Dossi Downtown Hotel’de gerçekleştirildi. 
 

30 Ekim 2015 Cuma günü gerçekleştirilen toplantıya; Çin Komünist Partisi, Uluslararası Araştırma 
Departmanı Başkan Yardımcısı ve Güncel Dünya Çalışmaları Çin Merkezi üyesi başkanlığındaki 
heyetle katıldı. Dosso Dossi Downtown Hotel’de gerçekleşen toplantıya, Türkiye’den TASAM Başkan 
Yardımcısı E. Büyükelçi Murat BİLHAN başkanlığında bir heyet mukabele etti. 
 

Özel Toplantı’ya TASAM Başkan Yardımcısı BİLHAN heyeti takdimini müteakip yaptığı açış konuşması 
ile başlandı. Bilhan, Toplantı’nın Türkiye'nin seçim atmosferinde düzenlenmesinin yanı sıra 
Güneydoğu sınırına yakın bölgelerdeki çatışma ortamı ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) de Güney 
Çin Denizi’ndeki önemli gelişmelerin olduğu bir süreci yaşamasının bu toplantının gündemine de 
doğal olarak yansıdığını belirtti ve ziyaret için heyet başkanına teşekkür etti. 
 

ÇHC Komünist Parti Dış İlişkiler Komisyonu ve Heyet Başkanı da yaptığı konuşmasında, Türkiye’de 
çok yoğun bir ülke gündemi olmasına rağmen heyetlerinin kabul edilmesi nedeniyle teşekkür etti ve 
bazı sorularına cevap aramak için Ülkemize geldiklerini belirterek heyetini, temsil ettiği kuruluşu ve 
üzerinde çalıştıkları “Toplumsal Kalkınma Modelleri” çalışmasını tanıttı. Heyet Başkanı Türkiye'deki 
genel milletvekili seçim sonuçlarının mevcut dış politikaya muhtemel etkilerinin ne olabileceği ve 
G20 zirvesinden Türkiye'nin nasıl bir sonuç beklediği sorusunu yöneltti. 
 

TASAM Heyeti bu sorulara cevaben; Türkiye'deki seçim sonuçlarının teknik olarak muhtemel 
sonuçlarına değinildi. Özellikle Ak Parti’nin ortağı olmadığı çok partili bir koalisyon ihtimalinin Türk 
Dış Politika uygulamalarında ciddi düzenlemelere yol açabileceği ifade edildi. G20 Zirvesi’ne 
Türkiye’nin önerisi ile son anda dâhil edilen “Terörler Mücadele ve Mülteciler Sorunu” konularında 
Türkiye'nin ortak karar alınması ile şimdiye kadar taşıdığı ağır yükün paylaşılmasına yönelik bir 
beklentisi olduğu izlenimi olduğu belirtildi. 
 



 

Heyetler arasında interaktif olarak devam eden toplantı Türkiye - Çin İlişkileri açısından vurgu 
yapılması gereken potansiyel sektörlere değinilerek, bölgesel ve uluslararası konularla devam etti. 
Diğer taraftan iki ülke arasındaki bölgesel ve sektörel farkındalığın öneminin altı çizildi 
 

Çin Heyeti’nin Türkiye’ye yönelik bölgesel sorularıyla devam eden Toplantı’da Türkiye’nin AB üyelik 
süreci, Suriye ve göçmen krizi, Kürt meselesi ve 1 Kasım genel seçim sonuçlarının dış politikaya 
muhtemel etkisi karşılıklı olarak müzakere edildi. Ayrıca Türkiye’nin G20’deki öncelikleri temel 
gündeminde yer alan “adalet ve kalkınma” vurgusu, ikili ilişkiler (ikili toplantı ve faaliyetler) ve Sivil- 
20 (Youth 20, Women Summit 20, vb.) tema ve konulara da değinildi. 
 

Detaylı bilgi için aşağıdaki link kullanılabilir: 
http://bit.ly/1SyI5dh  
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