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GİRİŞ 

Küresel güç mücadelesinde sahne almaya çalışan aktörler 21. yüzyılın ilk on yılında bazı hammaddelerin 

teknolojik üretimdeki vazgeçilemez rolünü ve stratejik değerini fark etmek zorunda kaldı. Çin Halk 

Cumhuriyeti (ÇHC), 2008 yılından itibaren çağımızın stratejik hammaddeleri olan Nadir Toprak 

Elementleri (NTE-Rare-Earths) üretiminde tekel hâline geldiğini küresel rakiplerine hissettirmeye başladı. 

ÇHC ilerleyen dönemde NTE kozunu siyasi bir araç olarak kullanmaya başlayınca ABD başta olmak üzere 

dünya ülkeleri ÇHC’ye bağımlılıktan kurtulmaya çalıştılar, ancak NTE üretiminde yeterliliğe ulaşmak için 

uzun bir döneme ihtiyaç olduğu gerçeğiyle de yüzleştiler. ABD ve müttefikleri 21. yüzyılın ikinci on yılında 

NTE konusunda ÇHC’ye olan bağımlılıklarını aşmaya çalışırken Korona virüs pandemisi bu ülkelere hiç 

hesaplamadıkları bir fırsat sundu.  

Bütün dünyanın pandemi nedeniyle kapanmaya gitmek zorunda kaldığı 2020 yılında yaşanan çip tedarik 

krizi Batı ittifakına ÇHC’ye karşı kullanabileceği denge unsurunu altın tepside verdi. Bu dönemde bütün 

dünya çip tedarik zincirindeki kopmalar nedeniyle üretim kayıpları yaşarken ÇHC’nin çip üretiminde 

Tayvan başta olmak üzere, Güney Kore ve Japonya gibi ABD müttefiklerine bağımlı olduğu anlaşıldı. Bu 

fırsatı kaçırmak istemeyen ABD, ÇHC’nin NTE kozuna karşı kaldıraç olarak çip kozunu kullanarak ÇHC’yi 

zorlamayı tercih etti. Bundan sonra bütün dünya teknolojik üretimin stratejik boyutunu daha iyi anlarken 

bu konuda kendine yeterli olmanın önemini de kavradı. Bu kapsamda elinizdeki raporda teknolojik 

üretimde ABD ve ÇHC merkezinde gelişen, stratejik hammaddeler-NTE ve çip üretimi rekabetinde 

yaşanan gelişmeler irdelenecek ve teknolojide stratejik vizyona duyulan ihtiyaç vurgulanacaktır. 
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NTE’ler ve Teknolojik Üretimdeki Yeri   

Çağımızın stratejik hammaddeleri olan NTE’ler günümüz teknolojisinin vazgeçilemez unsurlarındandır. Bu 

hammaddeler olmadan ileri teknoloji ürünü olan araç ve vasıtaları üretmek mümkün değildir. Aşırı 

sıcaklığa, aşınmaya, korozyona karşı dayanıklı parçaların üretiminde NTE kullanımı zorunludur.1 İletişim 

teknolojisinden elektrikli araçlara, savunma sanayisinden nükleer teknolojiye, yüksek teknolojiye ihtiyaç 

duyulan vasıtaların üretiminde bu metaller olmazsa olmaz girdilerdendir. Metalürji, teknolojik cam 

(optik) ve teknolojik seramik üretimi, petrokimya sanayi, nükleer teknoloji, elektrik-elektronik teknolojisi, 

cryogenik soğutma (füze ve uzay teknolojisinde gerekli), tekstil sanayi, güneş enerjisi teknolojisi, 

mücevher işleme teknolojisi gibi birçok alanda ileri teknolojik üretim, bu elementlerin kullanımıyla 

yapılan parça-araç-vasıtalar olmadan sağlanamamaktadır.2 *  

NTE’ler teknik anlamda lantanitlerle birlikte itriyum ve skandiyum elementlerinin oluşturduğu bir grubu 

kapsarken, hafif ve ağır nadir toprak elementleri olarak iki grupta sınıflandırılır. Seryum, praseodim, 

neodimyum, prometyum ve samaryum hafif NTE grubunda yer alırken, itriyum, evropiyum, gadolinyum, 

terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbium, tulyum, iterbiyum ve lutesyum ağır NTE grubunda kabul 

görür.3 Dünyada düşük miktarlarda ve birçok coğrafyada rastlanılan NTE’ler 160'tan fazla mineralde 

bulunurken, işlenebilir mineral sayısı ise çok sınırlıdır. NTE üretiminin 

çoğunluğu bastnazit, monazit ve ksenotim olmak üzere başlıca üç mineralden sağlanır.4 Bu temel 

mineraller haricinde mıknatıslar, floresan lambalar, katalizörler ve şarj edilebilir piller de, NTE içeren 

ikincil değerde kaynaklar olarak öne çıkar.5 NTE’lerde genelde toryum ve uranyum gibi radyoaktif 

elementler de yer alır ve NTE damıtılma  sürecinde doğal olarak toryum da üretilir ve depolanır.6  

                                                           
1  Oktay Celep vd,”  Nadir toprak elementlerinin birincil ve ikincil kaynaklardan üretimi”, GÜFBED/GUSTIJ (2021) 11 (1): 264-280 

2 MTA Genel Müdürlüğü İnternet Sayfası,erişim 03 Mayıs 2022 18:11 

* MTA Genel Müdürlüğü internet sayfasında NTEler şöyle açıklanıyor. “Nadir toprak elementleri kimyasal açıdan skandiyum, yitriyum ve lantanitlerin içinde bulunduğu  bir grubu 

kapsamaktadır. Lantanitler, atom numaraları 57'den 71’e kadar olan ve kimyasal olarak benzer elementlerin oluşturduğu bir guruptur. Atom numarası 39 olan yitriyum ve atom 

numarası 21 olan skandiyum da lantanitlerle benzer kimyasal özellikleri nedeniyle bu grubun içine dahil edilmiştir. Bu iki element nadir toprak elementleri ile benzer iyonik çapları 

ve küçük atomik çapları nedeniyle nadir toprak element cevherleşmeleri ile bir arada oluşurlar. Nadir toprak elementlerini en önemli cevher mineralleri olan bastnazit, monazit ve 

ksenotim oluşturur. NTE içeren başlıca atıklar arasında ise apatit, brannerit, kırmızı çamur atıkları ve bazı killer olarak sıralanabilir (O’Driscoll, 1988; Vijagen et all., 1989). 

Dünyadaki nadir toprak elementlerinin en önemli üretim kaynağı bastnasit mineralidir. En başta gelen üreticiler Çin ve ABD’dir.  Neodmiyum (Nd), seryum (Ce), skandiyum (Sc) 

ve yitriyum (Y) gibi nadir toprak elementleri genellikle yumuşak ve kolay işlenebilir özellikte olup yüksek sıcaklıklarda reaktif özelliği gösterir. Demir grisi ile gümüş beyazı 

arasında değişen renkler gösterirler. Ergime sıcaklıkları 798–1663 oC arasında değişir. Atomik numaraları 57-71 arasında olan bu elementler periyodik tabloda lantanit grubunu 

oluşturur. Yukarıda belirtilen dört elementle birlikte lantanit grubu içindeki diğer elementler lantanyum, disprosyum, terbiyum, lutesyum, tulyum, erbiyum, holmiyum, gadolinyum, 

iterbiyum, prosedmiyum, europyum’dur.” 

3 Hobart M. King, “REE-Rare Earth Elements and their Uses“, Geology.com,erişim 04 Mayıs 2022 11:33 

4 “Nadir toprak elementleri nelerdir? İşte ABD-Çin savaşında nadir elementler”, POSTA, 31 Mayıs 2019, erişim 03 Mayıs 2022 18:28 

5  Oktay Celep vd, age 

6 Reşat Uzmen, “Savunma Sanayisinin Temel Ögeleri: Nadir Toprak Elementleri“, MSI Dergisi 04 Aralık 2019,erişim 03 Mayıs 2022 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Lantanit
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bastnazit&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Monazit
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ksenotim&action=edit&redlink=1
https://geology.com/authors/hobart-king/
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Aslında NTE tanımlamasındaki “Nadir” sözcüğü bu elementlerin dünyamızdaki mevcudiyetinin azlığı 

gerçeğine bağlı değildir. Söz konusu metaller dünyada altından daha az olarak bulunmasına rağmen 

dünyanın farklı zeminlerinde mevcuttur. Benzer özelliklere sahip NTE’ler doğal kaynaklarda birbirine 

yakın olarak yer alır ve birbirlerinin yerine kullanılamaz. Bu elementleri tanımlamada “Nadir” sözcüğünün 

kullanılmasındaki asıl neden; tabiatta bileşik hâlde bulunan bu elementlerin elde edilmesindeki teknik 

zorluk ve yüksek maliyettir.7 Buradaki “Nadir” sözcüğü; bu maddeleri teknolojik olarak üretebilme ve 

damıtma yeterliğine ulaşan ülke sayısının azlığına da gönderme yapmaktadır. Bunun yanı sıra bu 

elementlerin damıtılmasındaki teknolojinin çevreye olumsuz yansımalarının olduğunu da belirtmek 

gerekir.8 Mevcudiyeti 18. yüzyıl sonlarından beri bilinen NTE’lerin üretimi “Çevre Sorunu” açısından 

hassasiyet gerektirir. Bu nedenle Batı ülkelerinde NTE üretimi ciddi eleştirilere ve çevrecilerin tepkilerine 

neden olmaktadır.  

ÇHC’nin NTE Üretiminde Tekelleşmesi  

NTE’lerin teknolojik üretimdeki payı, 1960’lı yılların ortalarında renkli televizyon teknolojisinde 

kullanılmasıyla birlikte artmıştır. NTE’ler bundan sonra değer kazanmaya başlamış ve 1980’li yıllarda 

kullanımı yaygınlaşmıştır. Renkli televizyonlarda kullanılana kadar Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika ana 

üretici olarak yer alırken, renkli televizyon teknolojisi sonrası ABD ana üretici konumuna yükselmiştir.9 

ÇHC, 1985’de bu sektörde yaptığı atılımla 1995’de dünyada söz sahibi olmaya başlamıştır.  

Yaptığı ekonomik reformlar ile dünyanın üretim üssü olmayı hedefleyen ÇHC, yabancı yatırımcıların 

ülkede doğrudan NTE üretmesine izin vermemiştir. Bu minerallerin gelecekteki değerini kavrayan ÇHC 

1990’da, NTE’leri “Stratejik Mineral Kategorisinde” koruma altına almıştır. ÇHC yönetimi, ÇHC 

şirketlerinin de üretime dâhil olması şartıyla, yabancı yatırımcıya ülkede NTE üretme izni verirken, 

teknoloji transferine zemin sağlamayı hesaplamıştır.10 Bu stratejisinde başarılı olan ÇHC‘nin 1990’larda 

artırdığı düşük maliyetli NTE üretimi, ABD gibi kapitalist ülkelerdeki bazı maden şirketlerinin, ÇHC’nin 

ucuz ürünleriyle rekabette zorlanmasına ve sonrasında kapanmasına neden olmuştur. Bu bağlamda 

ABD’nin temel NTE üretim merkezi olan, Kaliforniya Eyaleti’ndeki  “Mountain Pass Madeni” 2002’de 

kapanmıştır.11  

ÇHC’nin ekonomik kalkınma hamlesinin mimarı, dönemin Devlet Başkanı Deng Şioping’in bu hamlelerin 

yapıldığı zamanlardaki; “Ortadoğu’nun petrolü varsa bizim de NTE’ler imiz var“ cümlesi12 ÇHC’nin bu 

konudaki stratejisini özetler. ÇHC Devlet Başkanı Deng Şioping’in Mart 1986’da hayata geçirmeye 

başladığı “Ulusal Yüksek Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Programı-Program 863”; 

biyoteknoloji, uzay, bilgi teknolojileri, laser, otomasyon ve yeni materyaller üzerinde yoğunlaşarak, Batı 

                                                           
7 Hobart M. King, age 

8 Artem Golev vd, “Rare earths supplychains:Currentstatus,constraints and opportunities”, Resources Policy, 41(2014),52–59 

9 Hobart M. King,ae 

10 CSIS-CHINA POWER PROJECT, “Does China Pose a Threat to Global Rare Earth Supply Chains?”, 17 Temmuz  2020, erişim 04 Mayıs 202215:07 

11 Nabeel  A. Mancheri, “World trade in rare earths, Chinese expor trestrictions, and  implications”, Resources Policy, 46 (2015), 262–271 

12 “Why are Rare Earth Elements China's Secret Weapon?, Indian Defence News, 19 Aralık 2021,  erişim 18 Aralık 2021 21: 38 

https://geology.com/authors/hobart-king/
https://geology.com/authors/hobart-king/
https://www.blogger.com/profile/10039798451461108617
http://www.indiandefensenews.in/2021/12/why-are-rare-earth-elements-chinas.html
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ile aradaki teknolojik gelişim farkını kapatmak maksadıyla planlanmıştır.13 Deng Şioping, çalışmaların 

semeresini almanın mutluluğu ile bu cümleyi kurarken, ülkesinin vizyonunu da ortaya koymuştur.  

Yeni yüzyılın ilk on yılında ÇHC, dünyadaki en önemli NTE üreticisi olmayı başarmıştır. ÇHC’nin İç 

Moğolistan’daki yatakları dünyanın en büyük rezervi olarak kabul edilir. ÇHC üretiminin yüzde yetmişi 

buradan karşılanırken, Shandong ve Sichuan’da da önemli NTE rezervleri bulunur. NTE üretiminde 

ÇHC’den sonra Brezilya, Rusya Federasyonu (RF), ABD, Hindistan, Avustralya, Malezya, Vietnam, Güney 

Afrika ve Kanada gelir.14 Türkiye’de Eskişehir-Beylikova ve Burdur-Çanaklı yörelerinde NTE rezervleri 

mevcuttur.15 Kızılcaören-Eskişehir’deki bastnasit-fluorit-barit rezervi ile Malatya-Kuluncak bölgesi önemli 

kaynak merkezleri olarak kabul edilir.16
 Sivas ve Burdur'da da NTE yataklarının varlığı tespit edilmiş 

durumdadır.17 

ÇHC’nin NTE Kozunu Siyasi Araç Olarak Kullanması  

NTE’lerin stratejik önemi, dünya tekeli hâline gelen ÇHC’nin 2010’da, Japonya’ya karşı uyguladığı bir 

ambargo sonrasında gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. ÇHC’nin iki aylık ambargo ile Japonya’yı sarsıp geri 

adım attırması bu anlamda kırılma noktası olmuştur. Japonya’nın, Senkakau Adaları civarında, “ekonomik 

bölgesi olarak kabul ettiği alanda” avlanan bir Çinli balıkçı teknesinin kaptanını gözaltına alması iki ülke 

arasında krize neden olmuştur. Bu gerilim nedeniyle ÇHC’nin, Japonya’ya NTE ihracını durdurması üzerine 

bu metallerin teknolojideki kritik rolü anlaşılmaya başlanmıştır.18 Japonya’nın geri adım atarak Çinli tekne 

kaptanını serbest bırakması kriz aşılmış, ancak dünya bu noktada ÇHC’ye bağımlı olduğunu fark ederek, 

önemli bir şok yaşamıştır. 

Bu kriz dünya ülkelerinde alarm zillerinin çalmasına neden olmuş ve bu alanda strateji üretme gayretleri 

üzerindeki motivasyonu artırmıştır. ABD, ÇHC’nin bu alandaki hızlı yükselişini analiz eden araştırmalara 

hız verip tekelleşme risklerini değerlendirirken, ÇHC’ye olan bağımlılığını önleyici stratejileri hayata 

geçirememiştir. NTE’lerin işlenmesinin çevreye verdiği zarar ve ÇHC’nin ucuz üretiminin ABD’nin liberal 

sisteminde daha cazip görünmesinin yanı sıra ÇHC tekelini kırabilmek için asgari 20 yıllık bir sürece olan 

ihtiyaç19 da bu başarısızlıkta etkili olmuştur. Avrupa ülkeleri de ÇHC’nin NTE tekelleşmesine yönelik 

akademik araştırmalara hız vermiş ve kaynak temini arayışlarını artırmıştır.20  

ÇHC 2008’den itibaren, NTE üretimi konusunda ülke içinde düzen sağlama arayışına girmiş ve 

yönetmelikler çıkarmaya başlamıştır. Bu adımlar o zaman dünya ülkeleri tarafından dikkate alınmamıştır. 

Japonya ile yaşanan kriz sonrasında ÇHC, 2011 başlarından itibaren NTE’ler konusunda yeni düzenlemeler 

                                                           
13Cindy Hurst, “China's Rare Earth Elements Industry:What Can the West Learn ?”, Institute for the Analysis of Global Security (IAGS) Report, Mart 2010 

14 Ergüder Toptaş,” Nadir Toprak Elementleri Üzerinde Stratejik Savaş“,  Global Savunma, 14 Eylül 2020, erişim 03 Mayıs 2022 19:07 

15 Reşat Uzmen, age 

16 Ergüder Toptaş, age 

17 “Nadir toprak elementleri nelerdir, POSTA, 31 Mayıs 2019  

18“ Nadir toprak elementleri: Çin ile ticaret savaşında ABD'nin 'yumuşak karnı'”, BBC Türkçe, 05 Haziran 2019,erişim 03 Mayıs 2022 18:45 

19 Cindy Hurst,age 

20 Roderick Kefferpütz,” Unearthing China’s Rare Earths Strategy”, CEPS Policy Brief, No. 218, Kasım 2010 
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yapmaya başlamış ve vergi artışlarına gitmiştir.21 Müteakiben 2012’de, NTE üretiminin çevreye verdiği 

zararı ve NTE kaynaklarının azaldığını gerekçe göstererek; ihracatta sınırlamaya gitmiş ve kotalar 

koymuştur.22 Bu gelişme sonrasında NTE fiyatları aşırı yükselince, başta ABD olmak üzere, dünya ülkeleri 

NTE’lerin stratejik değerinin farkına varmıştır.23 ABD yönetimi, yüksek maliyet nedeniyle vazgeçtiği NTE 

üretiminin stratejik önemini anlamış ve çözüm arayışlarına hız vermiştir. Bu çerçevede ABD’de NTE 

yeterliliği konusunda akademik çalışmalar artış gösterirken24 Kongre de bu çalışmalara destek vermiştir.25  

Dünya Ülkelerinin NTE Üretiminde Yeterlilik Arayışları 

Çözüm arayışlarının devamında ABD, 2002’de kapanan, Kaliforniya’daki “Mountain Pass Madeni”ni 

yeniden açma kararı almıştır. Bunun yanı sıra ABD, Japonya ve Avrupa ülkeleri ile birlikte ÇHC’yi Dünya 

Ticaret Örgütü’ne şikâyet etmiştir. Brezilya, Güney Afrika, Malezya, RF, Hindistan, Tayland ve Vietnam 

NTE üretimini artırırken, Sri Lanka ile Myanmar da NTE üretimine girmiştir.26 Dünya Ticaret Örgütü’nün 

2014’de aldığı karar üzerine ÇHC, 2015’te ihraç kotalarını kısmen kaldırmak zorunda kalmıştır.27 Ancak 

ÇHC, kotalar üzerinde fazlaca oynamadan, çevre ile NTE kaynaklarını koruma kapsamında düzenlemeler 

yapmaya devam ederek, NTE kozunu dünyaya hissettirmeye devam etmiştir.28 

ÇHC’nin bu alandaki tekelleşmesi sadece zengin rezervlere sahip olmasından kaynaklanmamıştır. ÇHC, 

kaynak üreten ülkelerden hammadde satın alıp ülkesinde işleyerek, tekelleşme stratejisi gütmüştür.29 

ÇHC’nin ticari kısıtlamaları sonrasında Batı ülkeleri ve Japonya ciddi bir NTE temin arayışına girmiştir. 

Böylece 2012’den sonra, NTE kaynaklarına ulaşım hedefinde küresel bir rekabet sahnelenmiştir. Japonya, 

ülkenin güneydoğusundaki Minamitori Adası’nda önemli miktarda kaynak bulurken,30 ABD, Birleşik 

Krallık, Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda Pasifik Okyanusu adalarında kaynak bulma yarışına girmiştir. 

ABD, ÇHC ve batı ülkeleri, Afrika topraklarında da bu alanda pay kapma mücadelesi yapmıştır.  Bu 

mücadelenin devamında ÇHC’nin Grönland’da imtiyaz hakkı satın alması, başta bu toprakları yöneten 

Danimarka olmak üzere, ABD ve NATO’nun tepkisiyle karşılanmıştır.31  

ÇHC’nin, NTE hâkimiyeti doğal rakibi Hindistan’ı da üretimi artırma yolunda harekete geçirmiştir. Hint 

düşünce kuruluşları ve teknoloji merkezleri bu konuda ciddi araştırmalar yaparak hükûmete öneriler 

                                                           
21 Wayne M. Morrison,”China’s Rare Earth Industry and Export Regime: Economic and Trade Implications for the United States”, Congressional Research Service Report, 30 

Nisan 2012 
22 Nabeel  A. Mancheri,age 
23 Eugene Gholz, “Rare Earth Elements and National Security “, Council on Foreign Relations Report , Ekim 2014 

24 Shane Bilsborough, “The Strategic Implications of China's Rare Earths Policy”, Journal of Strategic Security,Volume 5 Issue 3,  2012, pp. 1-12 

25 Valerie Bailey Grasso, “Rare Earth Elements in National Defense: Background, Oversight Issues, and Options for Congress”, Congressional Research Service Report,17 Eylül 

2013 

26
 
Hobart M. King,age

 
27

 Nabeel  A. Mancheri,age 

28 Aiping Han vd,” An adjustmentinregulationpoliciesanditseffectsonmarketsupply: Game analysisforChina’s rareearths”, Resources Policy, 46, (2015), 30–42 

29
 
Hobart M. King,age

 
30 Stephen Bryen, “If China cuts rare earth supplies, what can the US do?“, Asia Times, 29 Mayıs 2019, erişim 04 Mayıs 2022 15:53 

31 Ergüder Toptaş, age 
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sunmuştur.32 Bu çalışmaların yönetim bazında karşılık bulması üzerine kaynak arayışlarına hız verilmiş ve 

Hindistan, ülke topraklarında yeni rezervler tespit etmiştir. Hint yönetimleri, Batı ülkeleri, Avustralya ve 

Japonya ile bu konuda iş birliği yapmaya da başlamıştır. Hindistan şu anda dünya sıralamasında beşinci 

NTE rezervlerine sahip ülke olarak yer almaktadır.33 ÇHC’nin NTE ambargosu uyguladığı ilk ülke olan 

Japonya ise yüksek motivasyonla alternatif arayışına girerek, kaynaklarını çeşitlendirmeye başlamıştır. 

Ülkenin büyük şirketleri de bu seferberliğe ortak olurken; Toyata firması Hindistan, Sumitomo firması da 

Kazakistan devlet şirketleriyle ortaklılar kurmuştur.34 Japon hükûmetleri de Avustralya, Güney Kore ve 

Hindistan yönetimleri ile iş birliğine girmiştir.35  

ABD-ÇHC Ticaret Savaşları ve NTE Rekabeti 

ABD Başkanı Trump’ın 2018’de ÇHC’ye karşı hayata geçirdiği ticaret savaşları sonrasında NTE’ler, ÇHC’nin 

karşılık verebileceği önemli bir koz olarak tekrar sahneye çıkmıştır.36 ABD’nin, Çin iletişim devi Huawei 

ürünlerine 2019‘da sınırlama getirmesi sonrasında ÇHC Devlet Başkanı Xi Jinping, JL MAG adındaki NTE 

şirketini ziyaret etmiştir. Başkan Jinping’in burada yaptığı konuşmada; üstü kapalı olarak NTE kozunu 

kullanabileceklerini vurgulaması üzerine Çin NTE şirketlerinin hisseleri küresel piyasalarda yükselişe 

geçmiştir.37 Çin yarı resmî yayın organları da benzer açıklamalarla Başkan Jinping’in bu tavrını 

desteklemiştir.38 Bu gelişmeler sonrasında ABD medyasında, ÇHC’nin bu restini uygulaması durumunda 

ABD savunma sanayinin alacağı hasara yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.39  

ABD’de bu konuda tartışmalar devam ederken ABD Ticaret Bakanlığı, NTE tedarikinde dışa bağımlılığı 

azaltma strateji planı kapsamındaki önerilerini açıklamıştır.40 ABD Başkanı Trump, Temmuz 2019’da, 

NTE’leri “millî savunma için gerekli” malzeme olarak değerlendiren bir karar almıştır.41 Müteakiben, ABD 

Enerji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen stratejik plan, 20 Nisan 2020’de basınla paylaşılmıştır.42 Bu 

gelişmelerin yoğunluk ikliminde, ABD’de çıkarılan bazı minerallerin işlenilmesi için halen ÇHC’ye satıldığı 

gerçeği dikkatlerden kaçmıştır.43 ABD’nin 2017 yılında yeniden üretime geçirmeye başladığı 

Kaliforniya’daki “Mountain Pass Madeni”nde çıkarılan mineraller, işlenmek için ÇHC’ye gitmeye devam 

                                                           
32 S.Chandrashekar, “Does India Need a National Strategy for Rare Earths?”, National Institute of Advanced Studies,  Nisan 2013 

33 Indian Defence News “Why are Rare Earth Elements China's Secret Weapon? “, 19 Aralık 2021 

34 Artem Golev vd, age 

35 Ming Hwa Ting ve John Seaman, “Rare Earths: Future Elements of Conflict in Asia?”,  Asian Studies Review, 2013, Vol. 37, No. 2, 234–252 

36 “Nadir toprak elementleri nelerdir , POSTA, 31 Mayıs 2019  

37 Funda Başaran, “Çin'in Huawei kozu: Nadir toprak elementleri“, Gazete Duvar, 23 Mayıs 2019, erişim 03 Mayıs 2022 19:13 

38 CSIS-CHINA POWER PROJECT, “Does China Pose a Threat to Global Rare Earth Supply Chains?”, 17 Temmuz  2020 

39 Stephen Bryen, age 

40 Nadir toprak elementleri, BBC Türkçe, 05 Haziran 2019 

41
 CSIS-CHINA POWER PROJECT, “Does China Pose a Threat to Global Rare Earth Supply Chains?”, 17 Temmuz  2020 

42 US Department of Energy, “Critical Materials Supply Chain White Paper” , US State Report, April 2020 

43
 Nadir toprak elementleri, BBC Türkçe, 05 Haziran 2019 
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etmiştir. ABD’nin buradan çıkan mineralleri işlemesinin zaman gerektirdiği ülke kamuoyu tarafından fark 

edilmemiştir. 44 

Trump Yönetiminin giderayak 2020 sonlarında çıkardığı kararname ile savunma bakanlığını, NTE 

üretiminde “Stratejik Koordinatör” yapması kararına Biden yönetimi de sadık kalmıştır. Bu kapsamda 

savunma bakanlığı koordinatörlüğünde, NTE üretiminde dünyada söz sahibi Avustralyalı “Lynas 

Şirketi”yle bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma gereği; Lynas Şirketi’nin, Avustralya ve Malezya’da 

çıkardığı NTE’leri ÇHC yerine,  ABD’nin Texas Eyaleti’nde inşa edilen Rio Hondo’daki işleme tesislerine 

getirmesi karara bağlanmıştır.45 ÇHC de NTE’ler konusundaki hâkimiyetini yitirmemek için ülke içi üretim 

ve dış tedarike yönelik olarak yeni düzenlemeler yapmıştır. ÇHC yarı resmî yayın organlarında; bu 

düzenlemeler sonrasında ülkenin NTE liderliğinin on yıl daha garantiye alındığı iddia edilmiştir.46 ÇHC bu 

arada Tayvan’a silah satan ABD silah şirketlerine NTE satışını kesebileceğini de duyurmuştur.47 Bundan 

sonra gayretlerini artıran ABD’de, Enerji Bakanlığı, teknolojik araştırmalara verdiği maddi desteği 

yükseltirken, sektöre girecek şirketlere vergi kolaylığı sağlamıştır.48 

ABD ile ÇHC arasında rekabet farklı zeminlerde sürerken, artan fiyatlar ve tedarik sıkıntısından Avrupa 

fazlasıyla etkilenmiştir. Topraklarında zengin NTE rezervleri olmayan ve dışarıya bağımlılığı aşamayan 

Avrupa ülkeleri küresel rekabetin çifte ateşi arasında kalarak ciddi yara almıştır. Çevre hassasiyeti 

nedeniyle hibrit ve elektrikli otomobil üretimine geçiş yapmaya başlayan Avrupalı üretici firmalar, 

çatışma arasında kalmanın şokuyla sürünerek aradan çıkmaya çalışmıştır.49 ABD’nin NTE hakimiyetini koz 

olarak kullanan ÇHC’ye karşı çip sektöründeki Batı üstünlüğünü dengeleyici enstrüman olarak kullanması 

ÇHC’yi sert adımlar atmaktan alıkoyarken, Avrupa hem çip hem de NTE fiyatlarının yükselmesi karşısında 

şaşkınlığa uğramıştır. Kaynak tedarikinde sorun yaşayan Avrupa ülkeleri, kısa vadeli geçici çözümler 

konusunda proje arayışlarını artırmıştır.50   

ÇHC‘ye olan NTE bağımlılığının azaltılması konusu ABD’de zamanla siyaset üstü bir konuma evrilmiş ve 

ulusal güvenlik sorunu olarak görülmüştür. Bu bağlamda Haziran 2021’de, ABD senatosunda, kritik 

minerallerin tedarik zincirinin geliştirilmesini düzenleyen bir yasa kabul edilmiştir.51 Müteakiben Ocak 

2022’de Senato’ya sunulan başka bir tasarı iki parti tarafından kabul görmüştür. Bu tasarı; ABD savunma 

sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin 2026 yılında ÇHC’den NTE alımını sonlandırmasını ve bu zamana 

kadar yapılacak alımlarla stoklarını tamamlamasını dikte etmiştir.52 ABD’nin 2026’ya kadar yerel üretimi 

                                                           
44 CSIS-CHINA POWER PROJECT, “Does China Pose a Threat to Global Rare Earth Supply Chains?”, 17 Temmuz  2020 

45 Ariel Cohen, “China’s Journey To The Center Of The Earth - For Rare Minerals“, Forbes, 02 Haziran 2021,erişim 03 Mayıs 2022 19:27 

46 “Nation tightens rules on rare earths amid global race”, Global Times, 28 Mart 2021,erişim 28 Mart 2021 22:00 

47 Gabriel Honrada, “China closes ranks in battle for rare earth control“,Asia Times, 27 Aralık 2021, erişim 28 Aralık 2021 01:22 

48 Dave Makichuk,” Prices soar as rare earth demand grows: report”, Asia Times, 15 Eylül 2021, erişim 17 Eylül 2021 22:18 

49 Marc Schmid,”Challenges to the European automotive industry in securing critical raw materials for electric mobility: the case of rare earths”, Mineralogical Magazine, (2020), 

84, 5–17 

50 Luca Silvestri vd, “Circularity potential of rare earths for sustainable mobility: Recent developments, challenges and future prospects”, Journal of Cleaner Production, 292, 

(2021), 126089 

51 “Rare earth metals at the heart of China-U.S. rivalry”, AFP, 13 Haziran 2021, erişim 13 Haziran 2021 22:14 

52 “Nadir Element Üretimi Tasarısı Senato’da”,
 
Reuters,15 Ocak 2022,erişim 03 Mayıs 2022 18:56 
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yeterli hâle getirmeyi planladığı ve ikincil kaynaklardan, geri dönüşüm yoluyla NTE üretimi sağlama dâhil, 

53  her türlü seçeneği denemeye kararlı olduğu anlaşılmıştır.  

ABD ve müttefikleri, bütün gayretlerine rağmen ÇHC’nin bu sektördeki hâkimiyetini kıramamıştır. Zira 

ÇHC’nin NTE ve diğer kritik metallerin üretimindeki tekelini yıkmak zaman ister. 2010 yılında ÇHC 

ambargosuna maruz kaldıktan sonra bu sektöre ciddi yatırım yaparak önemli kaynaklar bulan, farklı 

coğrafyalarda üretim yapan Avustralyalı “Lynas Şirketi”yle ortaklıklar kuran ve ABD’nin yatırımlarına 

katılan Japonya bile henüz bu sorunu aşacak duruma gelememiştir. Japonya’nın ÇHC’ye olan NTE 

bağımlılığının yüzde ellinin altına inmesi 2025’ten önce mümkün görünmemektedir.54  

ÇHC’nin NTE Tekelini Koruma Gayretleri ve Küresel Rekabet 

ÇHC, Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’daki NTE kaynaklarına yatırım yapmanın yanı sıra NTE’ler ile 

birlikte elektrikli araç bataryalarında ana hammadde girdilerinden olan bakır, nikel, lityum ve kobalt 

madenlerine, farklı coğrafyalarda yatırım yapmaya devam etmiştir. ÇHC bu istikamette 2021’de, Güney 

Amerika’da bakır, nikel ve lityum madenlerinde önemli kazanımlar elde etmiştir. ÇHC, Myanmar’ın NTE 

üretimini ülkesine yönlendirmeyi de başarmıştır. Bütün bunlara ilave olarak ÇHC, dünyanın en önemli 

kobalt rezervlerine sahip olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kobalt madenlerinde söz sahibi hâle 

gelmiştir.55  

ABD ile ÇHC’nin restleşmesine korona virüs pandemisinin üretim üzerindeki kısıtlamaları eklenince NTE 

fiyatları 2020 ve 2021’de yükselmiştir. NTE’lere olan talep de yıllık ortalama yüzde 22’lik bir artışa erişince 

fiyat artış hızının ivmelenmesi kaçınılmaz hâle gelmiştir.56 Nitekim 2021 sonunda fiyatlar iki katına 

çıkarken, Ocak 2022’de yüzde on zamlanmıştır.57 RF-Ukrayna savaşı sonrasında, RF’ye karşı yaptırımlar 

hayata geçirilmeye başlayınca, 08 Mart 2022’de, Londra Metal Borsası'nda nikel fiyatları rekor yükselişe 

geçmiş ve bir müddet alım-satım durdurulmuştur. Bu gelişme sonrasında dünya metal piyasaları nikel, 

bakır, kobalt, platin ve lityum fiyat artışlarıyla boğuşmuştur. RF’nin, kobalt ve platin ihracında dünyanın 

ikinci ve nikel ihracatında üçüncü ülkesi olması bu sıkıntılara temel oluşturmuştur.58  

Nikel, bakır, kobalt, platin ve lityum gibi madenler NTE değildir. Ancak bu madenler teknolojik üretimde 

NTE’ler ile birlikte kullanılır. Kobalt rezervinde dünyanın birinci ülkesi olan Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti madenlerinin büyük kısmının ÇHC kontrolüne girdiği ve önemli bakır üreticisi Şili'nin de 

benzer bir duruma geldiği dikkate alınınca ÇHC’nin, teknolojik üretimde NTE’ler ile birlikte kullanılan diğer 

madenlere neden yatırım yaptığı daha iyi anlaşılmıştır. ÇHC ile ABD rekabetinin devamında ABD Başkanı 

                                                           
53

 
Artem Golev vd, age

 
54 CSIS-CHINA POWER PROJECT, “Does China Pose a Threat to Global Rare Earth Supply Chains?”, 17 Temmuz  2020 

55
 
Ariel Cohen, age
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57 “Rare earth prices set to keep on the boil after sharp rally”, Reuters, 07 Şubat 2022 , erişim 04 Mayıs 2022 14:57 

58 “ Bunları Petrolden Daha Çok Konuşacağız! Dünyada Krizin Yeni Adı : Mineraller”, Onedio, 29  Nisan 2022, erişim 03 Mayıs 2022 19:58 
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Biden, 31 Mart 2022’de, Ocak 2022’de Senato’ya sunulan “Savunma Üretim Yasası”nı yürürlüğe koyarak, 

NTE’ler de kendine yeterlilik mücadelesine hız verdiklerini açıklamıştır.59 

Günlük hayatın vazgeçilemez iletişim araçları  (cep telefonu, bilgisayar, TV vs), şarjlı piller (NiMH piller), 

sağlık teknolojisindeki görüntüleme cihazları (MR cihazı gibi), rüzgâr türbinleri, katalitik dönüştürücüler, 

motorlar (uçak, elektrikli araç motorları), optik ve teknolojik seramik sanayi, petrol üretim sanayi, güneş 

panelleri, savunma sanayi ve elektrikli araçlara olan ihtiyaç NTE talebini sürekli artırmaktadır.60 Küresel 

ısınma nedeniyle elektrikli araçlara doğru evrilen otomobil teknolojisi, günlük kullandığımız elektronik 

cihazlar ve iletişim aletleri ile sağlık teknolojisinde bu elementlere duyulan zorunluluk yakın gelecekte 

NTE’leri daha da öne çıkaracaktır.61  

Bu arada Avrupa ülkeleri ve Avrupalı teknolji şirketleri Deng Şioping’in “Ortadoğu’nun petrolü varsa bizim 

de NTE’ler imiz var“  anekdotunu acı bir tebessümle hatırlamaktadır.62 Avrupalı otomobil üreticilerinin 

umut bağladığı kısa vadeli çözümlerin başında geri dönüşümden NTE elde etmek gelirken, farklı metal 

bileşimlerini kullanma seçeneği de değerlendirilmektedir.63 ÇHC ise NTE konusunu, ABD’nin küresel bazda 

kendisini çevreleme-sıkıştırma adımlarına karşı bir kaldıraç olarak kullanmaktadır. Çinli akademisyenler 

de uluslararası literatüre bu konuda yaptıkları katkılarda; çevresel riskler ve kaynak azalması karşısında 

ÇHC’nin attığı adımların gerekliliğini matematiksel olarak ispatlamaya çalışmaktadır.64 

Çip Teknolojisi 

Günlük hayatımızın vazgeçilemezleri hâline gelen iletişim araçlarından ev aletlerine, otomobillerdeki 

elektronik sistemlere, savunma teknolojisine ve tekstil sektörüne kadar çok farklı alanlarda kullanılan 

çipler mikro-nano boyutlarda üretilen elektronik devre bileşenleridir. Bu mikro-nano elektronik devreler 

gerek küçük boyutları ve gerekse düşük güç ihtiyaçları nedeni ile günümüzde üretilen elektronik 

ürünlerde vazgeçilmez bileşenler olarak yer almaktadır. Her tür elektronik devrenin çip olarak üretilmesi 

teorik olarak mümkün olsa da, tasarım, test ve seri üretim hattının düzenlenmesindeki aşırı yüksek 

maliyetler nedenleri ile, çip üreticileri yüz bin veya milyon adetler seviyesinde satılamayacak çiplerin 

üretilmesini maliyet-etkin bulmamaktadır. Özellikle otomasyon ve elektronik kontrol alanlarında 

programlanabilir işlemci çipleri ve elektronik algılayıcılar (sensörler) yaygın kullanım ve pazar ihtiyacı 

açılarından öne çıkmaktadır. 

Tasarımı ve üretim hattı düzenlenmesi tamamlanan çipin seri üretimi çok hızlı yapılabilmekte ve boyutları 

nedeni ile de hammadde ihtiyaçları da diğer ürünlere nispetle dikkati çekecek derecede az olmaktadır. Bu 

özellikleri dikkate alındığında, pazardaki çip ücretlerinin ağırlıklı olarak tasarım ve pazarlama (nakliye ve 

                                                           
59 “21. yüzyıla damga vuracak madenler”, Odatv.com, 29 Nisan 2022 , erişim 03 Mayıs 2022 19.46 

60 Oktay Celep vd,age 

61 Hobart M. King,age 

62 Marc Schmid, age 

63 Luca Silvestri vd, age 

64 Zhili Zuo vd, “Catastrophe progression method - path (CPM-PATH) early warning analysis of Chinese rare earths industry security”, Resources Policy, 73 (2021), 102161 
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bayi karları) giderleri ile belirlendiği, birim çip ücretlerinde üretim maliyetlerinin oldukça düşük olduğu 

görülecektir. Yarım yüzyılı aşan bir süredir elektronik bileşenleri çip olarak kullanmayı tercih eden 

sektörde, klasik transistör, kapasitör, diyod gibi elektronik devre elemanlarını temin etme imkanı ve bu 

bileşenlerle elektronik devre üretme becerisi günümüzde oldukça azalmıştır. Bu tür bileşenlere ve iş 

yapma becerisine, çip üretiminin maliyet etkin olmadığı, az satışı yapılan özel ürünlerde ihtiyaç 

olmaktadır. Bir başka ifadeyle; özellikle elektronik otomasyon ve kontrol alanında üretim, öncelikle 

ekonomik ve sonrasında teknolojik boyutlarda çipe bağımlı duruma gelmiştir. 

Çip üretimi alanında ABD teknolojik üstünlüğe sahiptir. 1947‘de transistorü icat ederek sektöre öncülük 

eden ABD firmaları, 1958’de ilk çip prototipini geliştirmiş (Texas Instruments Şirketi) ve 1961‘de ticari 

üretime başlamıştır. 1960’lar sonlarıyla birlikte elektronik beyne olan ihtiyaç neticesinde gelişen çip 

teknolojisinde ABD firmaları önemli bir üstünlük yakalamıştır.65 1980’lerde Japon firmalarının ABD 

firmalarına rakip olarak yükselmesine, 1990’lar başlarında yaptıkları yatırımlar sonrasında Güney Kore 

firmaları (öncelikle Samsung) ortak olmuş ve devamında Japon firmalarının önüne geçmiştir.66 Sektöre 

yatırım yaparak 1987 yılında TMCS şirketini kuran Tayvan, 21. yüzyılda sektör zirvesinde yer edinmeyi 

başarmıştır.67  

ABD, Güney Kore ve Tayvan’ı çip üretiminde hem cesaretlendirmiş hem de ekonomik olarak 

desteklemiştir.68  21. yüzyılın teknolojik ilerlemeleriyle birlikte çip teknolojisine ihtiyaç artmış; özellikle 

iletişim ve otomotiv sektöründe kullanım alanları çok çeşitlenmiştir. Küçük ölçekte üretimin kârlı olmadığı 

ve büyük çaplı yatırımların ekonomik getiri sağladığı çip üretim sektöründe Intel (ABD), Samsung (Güney 

Kore) ve TSMC (Tayvan) firmaları dünya piyasasında zirveye çıkmayı başarmış durumdadır. Bunların 

içinde TSMC (Tayvan), dünyanın en büyük ve en önemli çip üreticisidir.69 

Çip Konusundaki Kafa Karışıklığı 

Günümüzde sözcük olarak yaygın biçimde kullanılan çiplerin ne olduğu ve nasıl bir kullanım alanı 

kapladığı konusunda insan zihni genelde bulanık bir iz haritasına sahiptir. Çiplerin çok küçük boyutlarda 

ileri teknoloji ürünü vasıtalar olduğu konusunda insan algı dünyası ortaklaşırken, fonksiyonları konusunda 

insandan insana farklı kavramlar akla gelmektedir. Çip teknolojisinin sınırının olmaması, mikro ölçekli 

cihazlardan büyük hacimli ulaşım vasıtalarına kadar çok geniş kullanım alanına sahip olması ve bilim 

kurgu filmlerinde insanlara bilgileri dışında çip yerleştirilmesi gibi tedirgin edici senaryolar insan 

algılamalarında çipin farklı zeminlere oturmasına katkı yapmıştır. Günlük hayatta bilgiden ziyade algı 

gölgesinde yer bulan çipler konusunda insan zihni endişelerle karışık bir hâl almıştır. 

                                                           
65 Esther Majerowicz ve  Carlos Aguiar de Medeiros, “Chinese Industrial Policy in The Geopolitıcs of the Information Age: The Case Of Semiconductors”, Revista de Economia 

Contemporânea-(Journal of Contemporary Economics), (2018) 22(1): p. 1-28 

66 Dong-Sung Cho, Dong-Jae Kim ve Dong Kee Rhee, “Latecomer Strategies: Evidence from the Semiconductor Industry in Japan and Korea”, Organization Science , Jul. - Aug., 

1998, Vol. 9, No. 4 (Jul. - Aug., 1998), pp. 489-505 

67 Benjamin J.C. Yuan, John Chih-Hung Hsieh ve Champion Wang,”Foresight for the semiconductor industry in Taiwan”, foresight, Vol. 8 No. 5, 2006, pp. 45-55 

68 Esther Majerowicz ve  Carlos Aguiar de Medeiros, age 

69 Johan Svensson, “Chip shortage could present new US-China flashpoint”, Asia Times, 18 Mart 2021,erişim 18 Mart 2021 23 42 
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Çiplerin insan zihin dünyasını karıştırması Kovid-19 Pandemisi sürecinde daha da ivme kazanmıştır. 

İnsanlığın farkında olmadan birçok alanda kullandığı bu teknolojik ürünlerin fonksiyonlarına yönelik 

olarak pandemi döneminde ortaya atılan iddialar bazı insanların çiplere yönelik olumsuz bakışını 

artırmıştır. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde çip tedariki konusunda otomotiv ve iletişim sektörünün 

yaşadığı sıkıntılar çip konusunda insanların karışık olan zihnini daha da bulanıklaştırmıştır. Oysa insanlığın 

çip teknolojisine ihtiyacı her geçen gün artmakta ve teknolojik üretim sahasında çip kullanımı oranı 

yükselmektedir. Bu arada küresel zeminde çip üretimi ve tedariki konusunda ciddi bir rekabet 

yaşanmakta ve ülkeler için çip üretiminde yeterlilik, öncelikli güvenlik sorununa evrilmektedir.  

Bu sektördeki kafa karışıklığı tedarik zincirinde yaşanan ani daralmalarla ülke ve şirket zemininde de 

artmıştır. Sürekli artan talebe paralel olarak üretici firmalar, arz-talep dengesini sağlamak için önemli 

çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalarda çip ihtiyacının artış eğilimi göz önüne alınarak, âni talep 

yükselmelerine karşı tedbirler aranmıştır.70 Tedbir arayışlarında, dünyanın farklı ülkelerinde çip tedariki 

konusunda sıkıntılar yaşanabileceği değerlendirilmiş ve araştırma-geliştirme çalışmaları desteklenmiştir. 

Bu teknolojik vasıtaların değeri uzun zamandır bilinmesine rağmen, pandemi süreci çiplerin değerini 

yükseltmiş ve bu vasıtalara stratejik anlam yüklenmesine yol açmıştır. Bunun en önemli nedeni; 

otomotivden iletişim sektörüne birçok teknoloji şirketinin, çip tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle, 

pandemi kısıtlamaları döneminde üretim kaybı yaşamak zorunda kalmasıdır.  

Pandemi Sürecinde Yaşanan Çip Tedarik Krizi 

Pandemi kısıtlamalarının çip üretimini engellemesi nedeniyle yaşanan arz daralmasına karşın bu 

dönemde çiplere olan talepte patlama yaşanmış ve dünyanın en büyük otomobil ve bilişim firmaları 

üretimi durdurmak zorunda kalmıştır.71 Pandemi sürecinde eve hapsolan insanlık çevrimiçi çalışma ve 

eğitim zorunluluğu ile karşılaşınca, iletişim araçlarına olan ihtiyaç aşırı artmıştır. Bu durum otomatik 

olarak çip üretimine olan ihtiyacı da artırırken pandemi kısıtlamaları nedeniyle çip üretimi minimum 

seviyelere inmiştir. Arz-talep dengesinde yaşanan bu sarsıntılar doğal olarak dünya genelinde çip tedarik 

krizine neden olmuştur. 

Çip ihtiyacının artışı karşısında aksi istikamette gelişen arz daralması tüm dünyada çip tedariki sıkıntısına 

yola açarken, üretici ülkeler de kaos ortamından payını almıştır. Çip üretimi sektöründe küresel olarak 

ağırlığını korumayı başaran ABD dahi bu krizden ciddi olarak etkilenmiştir.72 ABD, çip üretimi konusunda 

önce Japonya’yı, Japonya ile ekonomi politikalarında sorun yaşaması sonrasında sırasıyla Güney Kore ve 

Tayvan’ı destekleyerek ülke dışında ucuz üretimi kontrol altında tutarak küresel ağırlığını yitirmemesine 

                                                           
70 Chen-Fu Chien ve Jia-Nian Zheng, “Mini–max regret strategy for robust capacity expansion decisions in semiconductor manufacturing”, J Intell Manuf (2012) 23:2151–2159 

71 Chris Baraniuk,” Why is there a chip shortage?”, BBC News,27 Eylül 2021, erişim 09 Ekim 2021 12:59 

72 Paul A. Eisenstein, “US needs to invest in semiconductor infrastructure“, CNBC News, 12 Nisan 2021,erişim 14 Mayıs 2022 12:23 
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rağmen,73 pandemi sürecinde çip tedariki problemi yaşamış ve önemli ABD firmaları üretim 

kısıtlamalarına gitmek zorunda kalmıştır.  

Aslında çip ihtiyacının artışına bağlı olarak 21. yüzyıl başlarından itibaren muhtemel tedarik sıkıntılarını 

giderme yolunda araştırmalara başlanmış ve çözüm önerileri üzerinde çalışılmıştı.74 ABD’nin, ÇHC’ye karşı 

2018’de başlattığı ticaret savaşları çiplerin üretici ülkelerin elinde önemli bir koz olduğunu göstermişti. 

Önemli üretici ülkelerden Japonya’nın 2004’te yaşadığı büyük deprem felaketi sonrasında mecburen 

üretimi kısması ve ABD’de iklim felaketi olayları sonrasında üretimin daralması gibi örnekler daha 

önceleri dünya için uyarı mesajları vermişti.75 Japonya’nın, çip üretimindeki önemli rakibi Güney Kore’ye, 

iki ülke arasında siyasi gerilimler ortaya çıktığında, çip üretiminde kullanılan kimyasal ihracında 

kısıtlamalara gitmesi de çip tedarikinde yaşanabilecek küresel krizlerin habercisi olmuş ve tedbir 

arayışlarını tetiklemişti.76 

Dünya ülkeleri çip tedariki konusunda muhtemel daralmaların yaşanabileceğini değerlendirmiş, ancak bu 

konuda yapılan araştırmalar insanlığın bir pandemi ile karşılaşabileceğine dair senaryoları hesaba 

katmamıştı.77 Korona virüs pandemisi döneminde insanlık bu vasıtaların insan hayatındaki önemini daha 

iyi anlarken, çip üretim ve tedarik zincirindeki muhtemel sorunları aşmaya yönelik çalışmaların teknolojik 

ve ekonomik açmazlara odaklandığını78 ve bu bağlamda alınan önlemlerin pandemi şartları nedeniyle 

etkisiz kaldığını müşahede etti. Pandemi nedeniyle kapanmalarla geçen 2020 yılında bütün dünya çip 

üretiminin düşmesi nedeniyle sorun yaşadı. 

Çip üretiminde dünyada söz sahibi olan ABD firmaları da dışarıdan gelen hammadde-ara madde 

daralması ve mecburi kapanmalar nedeniyle üretim problemleriyle karşılaştı. Bu gelişme ABD ve ÇHC 

arasında yaşanan ticaret savaşlarına çip konusunun dahil olmasına zemin sağlarken ABD, ÇHC’ye olan çip 

ihracında kısıtlamalara gitmeyi tercih etti.79 Dünya sıralamasındaki ilk on şirketin altısı ABD kaynaklı 

olduğu için ABD kriz döneminde, ÇHC’ye karşı önemli bir koza sahip olmanın avantajını kullanmak istedi. 

Avrupalı otomotiv firmaları başta olmak üzere, dünya otomotiv ve iletişim sektörü bu dönemde ABD ve 

ÇHC arasındaki rekabetten ciddi zarar gördü. Böylece pandemi kısıtlamaları nedeniyle daralan çip tedarik 

                                                           
73 Clair Brown, Greg Linden ve Jeffrey T. Macher, “ Offshoring in the Semiconductor Industry: A Historical Perspective [with Comment and Discussion]” , Brookings Trade 

Forum , 2005, Offshoring White-Collar Work (2005), pp. 279- 333 

74 Kyung Hwan Kang ve Young Hoon Lee Make-to-order scheduling in foundry semiconductor fabrication, International Journal of Production Research, 45:3, (2007), pp 615-630 

75 Chris Baraniuk,age 

76 Samuel M. Goodman, Dan Kim ve John VerWey, “The South Korea-Japan Trade Dispute in Context: Semiconductor Manufacturing, Chemicals, and Concentrated Supply 

Chains “, Office of Industries Working Paper ID-062 October 2019 

77 Suman Mallik ve Patrick T. Harker,” Coordinating supply chains with competition:Capacity allocation in semiconductor manufacturing”, European Journal of Operational 

Research, 159, (2004), 330–347 

78 Bikram K. Bahinipati  ve G. Deshmukh, “Vertical collaboration in the semiconductor industry: A decision framework for supply chain relationships”, Computers & Industrial 

Engineering,  62,  (2012), pp 504–526 

79 Corey Rumbaugh, Jacob Hrbek, Malia Hickey, Natali Markowitz, Trevor Howell ve Mohamed Awwad, “ Review of the Effect of COVID-19 on the American Semiconductor 

Industry Supply Chain”,  Proceedings of the International Conference on Industrial & Mechanical Engineering and Operations Management Dhaka, Bangladesh, December 26-27, 
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zinciri sorunu, ABD-ÇHC rekabetinden de etkilenerek, küresel bir krize evrildi.80 Ülkemizdeki otomotiv 

sektörü de bu krizden payını alarak üretim kayıpları yaşadı. 81 

Küresel Çip Rekabeti 

Pandemi sürecinde yaşanan çip tedarik zinciri kopuşu tüm dünyayı bu konuda yeniden düşünmeye 

zorladı. Bunun yanı sıra büyük şirketler ve devletler, bu vasıtaların üretiminde belirli üretim merkezlerine 

bağımlı olunduğu gerçeğiyle yüzleşti.82 Çip sıkıntısı nedeniyle, otomotiv başta olmak üzere, birçok sektör 

üretimi azaltmak veya üretime ara vermek zorunda kalınca83 devletler bu vasıtaların stratejik önemini 

fark etti.84 Küresel ve bölgesel aktörler arasında çip üretimi ve tedarikinde yaşanan rekabet, politika 

belirleyici elitlerin ülkesel bazda yeterliliğin şart olduğu konusunda hemfikir olmasına yol açtı. Bundan 

sonra çip yeterliliği de ülke politikalarının önemli bir konusu haline gelmeye başladı. 

Nadir toprak elementleri konusunda uzun vadeli bir planlama neticesinde dünya tekeli olmayı başaran 

ÇHC, çip üretimi konusunda da planlama ve yatırımlar yapmasına rağmen, çip tedarik krizine yetersiz 

yakalandı.85 Çip hammaddesi silisyumun en önemli üreticisi olmasına rağmen, çip üretiminde ABD ve 

müttefiklerine bağımlı olan ÇHC’nin elleri bu noktada bağlandı. ABD’nin Çin iletişim devi Huawei 

firmasına çip satılmasını yasaklaması sonrasında ÇHC 2020’de, ülkesinde çip ve ara madde üretimi yapan 

ABD firmalarına karşı zorlayıcı tedbirler aldı. Bu gelişme sonrasında ÇHC’de üretim yapan ABD firmaları, 

üretim üslerini ÇHC’den çıkarmak için hazırlıklara başladı.86  

Çiplerin stratejik değeriyle yüzleşen dünya devletleri kendi teknoloji firmalarına destek sağlama 

konusunda adımlar atmaya başladı ve çip sektörüne yapılan yatırımları teşvik etti. Bazı küresel ölçekte 

üretim yapan teknoloji firmaları kendi çiplerini üretme yolunda yatırımlar yaptılar. Türkiye’de 2014’de 

yerli çip üretimi konusunda başlatılan çalışmalara, bu kriz döneminde, TÜBİTAK önderliğinde hız verildi.87 

ABD ile ÇHC arasındaki rekabetten etkilenen bazı ABD firmaları, 2021 yılı başlarında ÇHC topraklarından 

çıkarak, Singapur ve Hindistan gibi ülkelerde yatırım yapmaya başladı.88  

Pandemi ile mücadelede başarısız bir grafik çizen ABD yönetimi, ülkedeki teknoloji firmalarının üretimi 

durdurmaya mecbur kalması üzerine ciddi bir kamuoyu baskısına maruz kaldı. Bu gelişme karşısında 

Başkan Biden, Şubat 2021’de, “Ulusal Tedarik Zinciri İnisiyatifi (National Supply Chain Initiative)”  

projesini hayata geçirerek; çip üretiminde kendine yeterli hâle gelme ve ABD’yi çip üretim merkezi yapma 

                                                           
80 Ruchira Kondepudi,” The Semiconductor Shortage: What caused the supply crunch and how long will it last? “, Moneycontrol, 25 Eylül  2021, erişim  09 Ekim 2021 22:23 

81 Çip krizi nedir? Nasıl başladı, ne anlama geliyor?”, Ekonomist,13 Nisan 2021,erişim 14 Mayıs 2022 11:26 

82 Corey Rumbaugh vd, age 

83 Xiling Wu, Caihua Zhang ve Wei Du, “An Analysis on the Crisis of "Chips shortage" in Automobile Industry-Based on the Double Influence of COVID-19 and Trade Friction”, 

EEI 2021, Journal of Physics: Conference Series, 1971, (2021), 012100 

84 Johan Svensson,  age 

85 Esther Majerowicz ve  Carlos Aguiar de Medeiros, age 

86 Corey Rumbaugh vd, age 

87 Elif Nuroğlu, “Çip ekonomisi ve kriz”, Fikir Turu,15 Haziran 2021, erişim 14 Mayıs 2022 11:36 

88 “Amid Global Chip Shortage Globalfoundries Files for US IPO”,  08 Ekim  2021, Indian Defence News, erişim 07 Ekim 2021 22:27 
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stratejisine start verdi.89 Bu hedef doğrultusunda Başkan Biden, 2021 ilkbaharında, ülkede faaliyet 

gösterecek çip firmalarına 50 milyar dolarlık bir kaynak desteği planı sundu.90 Bu destek planına rağmen 

bazı ABD’li firmalar, ülke içinde üretim yapmanın ekonomik yükünün ağırlığı ve mevcut üretim tesislerinin 

yurt dışında yaygınlaşmış olması nedeniyle ülke içinde üretime geçmeye sıcak bakmadı. Örneğin önemli 

ABD’li üretici firma Entegris, Tayvan’da yeni yatırımlara imza attı. Bu durum ABD yönetiminde endişeyle 

karşılanarak, yeni çözüm arayışlarına neden oldu.91 

Birçok sektörde kendine yeterli olmayı başaran ÇHC, ABD yaptırımları sonrasında çip üretimi konusunda 

geç kaldığı gerçeğiyle yüzleşti. ÇHC aslında 2015 yılında açıkladığı stratejik plan ile 2025’e kadar kendine 

yeterli hâle gelmeyi ve müteakip 25 yıl içinde küresel liderliğe ulaşmayı hedeflemişti.92 ÇHC devamında, 

ABD’nin ticaret savaşlarına teknoloji firmalarını eklemesi üzerine, 2019 yılında, Ulusal Bilim ve Teknoloji 

Danışma Komitesini (National Science and Technology Advisory Committee-NSTAC) kurarak, teknoloji 

alanında dışarıya bağımlı olduğu alanları ortadan kaldırmak için hummalı bir çalışma da başlatmıştı.93 

Bütün bu adımlara rağmen pandemi şartlarında yaşanan çip krizi ÇHC için acı bir sürpriz oldu.  

Pandemi sürecinde ummadığı bir çip krizi ile karşılaşan ÇHC, ABD’nin yaptırımları nedeniyle ilk başlarda 

sersemledi. ÇHC, çip üretiminde dışarıya bağımlı olduğu için nadir toprak elementleri konusundaki 

avantajını da istediği gibi kullanamadı. Çip üretimi sektöründe yeterli seviyeye ulaşamayan ÇHC, 

Tayvan’ın çip üretim zincirini kendi teknolojik üretimine kanalize ederek çözüm bulmayı tercih etmişti.94 

ÇHC ile Tayvan arasında kuruluş sürecinden bu yana gelen uzun süreli gerilim çip krizi sonrasında daha da 

artma eğilimine girdi.95 Zira ABD, ÇHC’yi çip tedariki noktasında zora sokmak için müttefiki devletleri de 

baskı altına aldı ve ÇHC’ye akan çip tedarik zincirine darbe vurmaya çalıştı.96 

Kriz başlangıcında yaşadığı şoku atlatan ÇHC çip üretimindeki daralmayı aşmak ve kendine yeterliğe 

ulaşmak için seferberlik başlatırken; ilk olarak yerli çip markası SMIC (Semiconductor Manufacturing 

International Corp) firmasına Shenzhen’de, Hollandalı ASML firması ortaklığında, Mart 2021’de yeni bir 

üretim merkezi kurmaya başladı.97 ÇHC ülkede yeni çip üretim tesisleri açmaya devam ederken,98 Asyalı 

komşuları başta olmak üzere, üretici ülkelere işbirliği seçenekleri önerdi.99 ÇHC, ülkesinde çip üretimi için 

yatırım yapmaya devam ederken, ABD’li üreticilerin kar hırsından faydalanmaya ve yaptırımları boşa 

çıkarmaya çalıştı. Biden yönetimi ise ÇHC’ye çip ihracında getirilen kısıtlamalara ilaveten, ÇHC’nin çip 

                                                           
89 White house Press Release , “FACT SHEET: Biden- Harris Administration Bringing Semiconductor Manufacturing Back to America”, January  21, 2022 

90 Paul A. Eisenstein, age 

91Scott Foster, “US chips firm snubs Biden with big new Taiwan investment “, Asia Times, 15 Aralık 2021 erişim 16 Aralık 2021 00:15  

92 Niclas Frederic Poitiers ve Pauline Weil, “A new direction for the European Union’shalf-hearted semiconductor strategy”,  Policy Contribution,Issue No 17-21,  July 2021 

93 Jeff Pao, “China’s secret plan to become tech self-sufficient“, Asia Times, 25 Kasım 2021, erişim 25 Kasım 2021 22:30 

94 Benjamin J.C. Yuan, John Chih-Hung Hsieh ve Champion Wang, age 

95Johan Svensson,  age 

96 Niclas Frederic Poitiers ve Pauline Weil, age 

97 Frank Chen, “China takes first baby step towards chip self-reliance”, Asia Times, 23  Mart 2021,erişim 24 Mart 2021 00;57 

98 “Chinese chipmaker YMTC's 128-layer memory chip achieves mass production”, Global Times, 30 Temmuz 2021, erişim 31 Temmuz 2021 00:27 

99 Xiling Wu, Caihua Zhang ve Wei Du, age 
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üretiminde kullandığı ara malzeme ihracına da sınırlama getirdi. Ancak ÇHC, ABD’nin kısıtlamalarını ABD’li 

ve Asyalı firmaların kâr motivasyonunu artırarak, kısmen de olsa, aşmayı başardı.100  

ABD’nin ÇHC’ye yönelik yaptırım baskıları bir süre sonra Tayvanlı üreticileri de zorlamaya başladı. ABD’nin 

yaptırım baskısı ile ÇHC-Tayvan geriliminin artması, Tayvan firmalarının ÇHC’nin tepkisini almaktan 

kaçınmasına yol açtı. Çok büyük rakamlar çerçevesinde ÇHC’ye yönelik tedarik anlaşmaları bulunan 

Tayvan firmaları, ÇHC pazarını kaybetme riski ile karşılaşınca kendi topraklarında ara malzeme üretme 

tesisleri kurma yoluna giderek, ABD baskısını aşmayı seçti. Benzeri gelişmeler bazı Kore ve Japon 

firmalarında da yaşandı. Bu firmalar yaklaşık 300 milyar dolarlık ÇHC pazarını kaybetmek istemedi.101  

Tayvan önce Temmuz 2021‘de, TMSC firmasının ÇHC’nin SMIC firması ile iş birliği içinde, ÇHC 

topraklarında yeni üretim tesisleri açmasını onayladı. Devamında ÇHC’nin mevcut siparişlerinin 

karşılanmasına destek vererek, ÇHC ile artan gerilimi hafifletmeyi seçti. Daha sonra Eylül 2021’de TMSC, 

ÇHC’nin Nanjing Bölgesi’nde mevcut üretim tesislerinin kapasitesini artırmak için 2,8 milyar dolarlık 

yatırım planını açıklayarak, ÇHC’li SMIC firmasının 8,9 milyar dolarlık yatırımını destekledi.102 TMSC 

yılsonunda yatırım bütçesini, 30 milyar dolardan 44 milyar dolara çıkararak, ÇHC ve dünya pazarındaki 

yerini kaybetmeye niyeti olmadığını gösterdi.103 Bu gelişmeler ÇHC’yi 2025’te kendine yeterli seviyeye 

gelme hedefinde bir adım daha ileri taşıdı. TMSC, ÇHC topraklarında yatırım yaparken ABD’yi 

dengelemeyi de ihmal etmedi. TMSC bu istikamette, ABD firmalarının üretim artışını desteklemek için 

Tayvan topraklarında yeni tesisler kurdu.104   

Böylece büyük firmaların kâr motivasyonu ABD’nin ÇHC’ye yönelik yaptırımlarının akamete uğramasına 

yol açarken, ÇHC’nin pandemi sürecini az hasarla atlatmasına zemin sağladı. ÇHC’nin ABD 

yaptırımlarından kurtulma yolları bulması, ABD yönetimini yeni tedbirler almaya itti.  ABD bu istikamette 

Ekim 2021 ayında, küresel çip firmaları üzerindeki baskısını artıran bir uygulamayı hayata geçirdi. ABD 

yönetimi aldığı bir karar çerçevesinde; çip üretim sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı 

firmalardan, üretim ve satış detaylarına ait bütün teknik bilgilerin, 08 Kasım 2021 tarihine kadar ABD 

Ticaret Bakanlığına verilmesini istedi. Bu karar çip firmalarınca endişe ile karşılanırken, ÇHC tarafından; 

“ABD’nin kendilerini teknolojik çevreleme politikasının yeni bir adımı” olarak yorumlandı.105 Tayvan 

firması TMCS, ABD’nin talep ettiği bilgileri vereceğini açıklayınca ÇHC sert tepki verdi. Çip üretimi yapan 

firmaların üretim tesislerinin önemli bir bölümünün ÇHC topraklarında faaliyet yürütüyor olması 

nedeniyle ÇHC, ABD’nin bu talebini, “ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik bir tehdit” olarak 

değerlendirdi.106   

                                                           
100 David P. Goldman,”The Biden administration’s China chip conundrum“, Asia Times, 16 Aralık 2021, erişim 16 Aralık 2021 00:09 

101 David P. Goldman, “Taiwan chipmakers hint at decoupling from the US“,Asia Times,  11 Aralık 2021 erişim, 11 Aralık 2021 23:47 

102 Scott Foster, “SMIC and TSMC respond to the semiconductor shortage “, Asia Times, 17 Eylül 2021 , erişim 17 Eylül 2021 22:13 

103 Scoot Foster ,“TMSC Raises the Bar with Record Capital Spending”, Asia Times, 18 Ocak 2022, erişim 18 Ocak 2022 21:59 

104 Scott Foster, “SMIC and TSMC respond to the semiconductor shortage”, 17 Eylül 2021 

105 “China has leverage in semiconductor contest despite US pressure:GT Voice”, Global Times, 04 Kasım 2021, erişim 04 Kasım 2021 23:33 

106 “Chipmakers risk violating Chinese laws over US’ hegemonic data request”, Global Times, 24 Ekim 2021,  erişim 24 Ekim 2021 22:06 
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ABD’nin baskılarının meyve vermesi sonrasında Güney Kore firması Samsung, 24 Kasım 2021’de; ABD’nin 

Texas Eyaleti’ndeki üretim tesislerinin yakınında, 17 milyar dolarlık yeni bir üretim tesisi kurma planını 

açıkladı. 2024 yılının ikinci yarısında hizmete girmesi planlanan “Taylor Bölgesi” tesisleri ABD 

makamlarının Samsung üzerindeki baskılarını kaldırırken, Tayvanlı TMCS firmasının da Arizona Eyaleti’nde 

bir çip üretim tesisi kuracağı bilgisi geldi.107 Benzer bir yatırım kararı da ABD firması Intel’den geldi. Intel 

firması 21 Ocak 2022’de; 20 milyar dolarlık bir yatırım çerçevesinde, ABD’nin Ohio Eyaleti’nde yeni bir çip 

üretim tesisi kuracağını açıkladı.108 ABD yönetiminin ülkeyi çip üretim merkezine dönüştürme politikası 

ABD düşünce kuruluşları tarafından memnuniyetle karşılanırken, ABD yönetimi bu konuda araştırmalar 

ve raporlar ile desteklendi.109 Bu arada ABD’nin çip yaptırımlarıyla ilk olarak hedef aldığı ÇHC’li iletişim 

firması Huawei’nin 2021 yılını, dünyadaki payını fazla kaybetmeden aşmayı başardığı anlaşıldı.110 

ABD-ÇHC rekabetinin yanında pandemi kısıtlamalarıyla birleşen çip tedariki krizi Avrupa Birliği (AB)’ni 

derinden etkiledi. ABD ve ÇHC bu sorun nedeniyle üretim kayıpları yaşasalar da çip üretiminde yer 

aldıkları için, AB ülkeleri kadar hasar almadılar.111 Artan tedarik krizi ve aşırı yükselen fiyatlardan dolayı 

önemli ekonomik kayıplar yaşayan AB ülkeleri çözüm arayışlarını artırdı. Bu konuda yapılan çalışmalar 

neticesinde AB Konseyi, Mart 2021’de, çip üretimini artırmak için teşvik planı açıkladı.112 Bu konuda 

çalışmalara devam eden AB liderleri Eylül 2021’de, “Avrupa Çip Kararnamesi”ni onayladılar. Bu 

kararname; AB’nin çip üretimini artırarak, 2030’da dünya üretiminin yüzde yirmisine sahip olma hedefini 

detaylandırmaktaydı.113  

Hindistan da 2021 yılında çip üretimini artırmak için ciddi bir gayret sarf ederken, Hindistan Başbakanı 

Narendra Modi, 24 Eylül 2021’deki QUAD Liderler Zirvesi için gittiği ABD’de, ABD yönetimi ve 

şirketlerinden destek istedi. ABD teknoloji firmaları temsilcileriyle görüşen Başbakan Modi, Hindistan’da 

üretim için öneriler sundu.114  Çip üretimi konusunda iş birliği, 24 Eylül 2021’deki QUAD Liderler 

Zirvesinde gündem maddelerinden biri oldu.115 Hindistan, ABD yöneticileriyle yaptığına benzer bir 

görüşmeyi Tayvan yönetimi ile de yaparak, ülkede üretim kolaylıkları önerdi. Eylül 2021’de Hindistan’da 

yapılan görüşmeler sonrasında iki ülke, Hindistan’da 7,5 milyar dolarlık bir yatırım yapma konusunda 

mutabakata vardı.116  

                                                           
107 Andrew Salmon,”Samsung pumps $17bn in Texas to hedge chip risk“,Asia Times, 25 Kasım 2021, erişim 25 Kasım 2021 22 24 

108 White house Press Release , January  21, 2022 

109 Will Hunt,” Sustaining U.S. Competitiveness in Semiconductor Manufacturing, Priorities for CHIPS  Act Incentives” CSET Policy Brief, Ocak 2022 

110 Robert Lewis,  “Huawei defeats US chip ban to post record profits “, Asia Times, 28 Nisan 2022, erişim 28 Nisan 2022 22:38 

111 Maria Grazia Attinasi, Roberta De Stefani, Erik Frohm, Vanessa Gunnella, Gerrit Koester, Alexandros Melemenidis and Máté Tóth, ” The semiconductor shortage and its 

implication for euro area trade, production and prices”, ECB Economic Bulletin, Issue 4, 202,1 erişim 09 Ekim 2021 13:30 

112 Niclas Frederic Poitiers ve Pauline Weil, age 

113 Vivienne Machi,” How will Europe’s planned semiconductor strategy affect its nations’ military ambitions? “, Global Defense News, 11 Ekim 2021, erişim 11 Ekim 2021 

22:12 

114 Ruchira Kondepudi, age 

115 “Quad Leaders Including India Agree On A Safe And Secure Supply Chain Of Microchip Tech”, 20 Eylül 2021, Indıan Defence News, erişim 19 Eylül 2021 22:13 
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RF-Ukrayna Savaşı Sonrası Çip Rekabeti 

Çip rekabeti RF’nin Ukrayna’yı işgal girişimi sonrasında küresel ölçekte hız ve zemin kazandı. ABD Mart 

2022 ayında, çip üretiminde ÇHC’yi sınırlama stratejisine hız verirken, müttefik ülkelerdeki üretimi 

destekledi. ABD bu bağlamda Hindistan’a önemli destek verdi. Hindistan da çip üretimini artırma hedefi 

kapsamında, “Semicon India” planını hazırladı. Bu plan çerçevesinde çip üretimi için konsorsiyum kuran 

bazı Hint firmaları hükûmet tarafından desteklendi. Başbakan Modi bu plana destek sağlaması için Nisan 

2022 başlarında, ABD’li Intel firmasının genel müdürünü ağırladı. Bu görüşmeyi takip eden günlerde ABD 

Çip Endüstrisi Birliği (US Semiconductor Industry Association)  yönetimi Hindistan’ı ziyaret ederek üretim 

imkânlarını değerlendirdi.117 Başbakan Modi bu adımların devamında, Bengaluru’da 29 Nisan 2022’de 

düzenlenen “Semicon India” konferansının açılışına video konferans yoluyla bağlanarak; ülkede çip 

üretecek firmalara sağlanacak milyarlarca dolarlık teşvik paketini açıkladı.118  

ABD’nin RF’ye karşı hayata geçirmeye başladığı yaptırımlardan çip üretimi konusunda en fazla AB 

etkilendi. RF’nin Ukrayna’yı işgal girişimi üzerine AB’nin RF karşıtı yaptırımlara katılması sonrasında 

AB’nin çip üretim stratejisi sekteye uğradı. RF’nin AB ülkelerine neon vermeyi durdurması nedeniyle 

akamete uğrayan AB çip üretim stratejisine destek ABD tarafından geldi. ABD’nin en büyük çip üretim 

firması Intel, AB’ye 30 milyar dolarlık bir üretim destek planı sundu. Bu plan gereği Intel firması, farklı AB 

ülkelerine üretim ve araştırma geliştirme tesisleri kurmayı önerdi. Intel yöneticileri, tesis açmayı 

düşündükleri AB ülkelerini teker teker ziyaret ederek, üretim planları konusunda ikna etmeyi 

denediler.119 

ABD, Hindistan ve AB’ye destek açılımları yaptıktan sonra bu istikametteki adımlarına, Güneydoğu Asya 

ülkelerini dâhil ederek devam etti. ABD, ASEAN ülkeleri (Association of South East Asian Nations-

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) liderlerini 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde, ülke başkentinde ağırladığı 

ABD-ASEAN zirvesinde, bu ülkelere ÇHC’ye karşı güvenceler verirken, çip konusunda birlikte hareket 

etmeyi önerdi. ABD bu zirveden iki gün önce Malezya ile çip üretimi konusunda bir anlaşma yaparak, 

Malezya’ndan ÇHC’ye giden ara malzeme akışını azaltma noktasında bir adım attı. ABD, benzer bir 

anlaşma teklifini Filipinler’e de yaptı. ABD’nin adımları ÇHC tarafından dikkatle izlenirken, bu adımlar 

ABD’nin bu kendilerine karşı bir  “Çip İttifakı” kurma çalışması olarak değerlendirildi.120 

ABD çip rekabetini Mayıs 2022’de Japonya’da icra edilen QUAD Liderler Zirvesine de taşıdı. ABD Başkanı 

Biden Japonya’da 24-25 Mayıs 2022 tarihlerinde icra edilecek QUAD zirvesi öncesinde, 20 Mayıs 2022’de 

Güney Kore’yi ziyaret etti.  Bu ülkede üç gün kalan Başkan Biden, ilk olarak Samsung firmasının çip 

üretim merkezini ziyaret ederken Güney Kore Başkanı Yoon ile burada buluştu. Dünyanın en büyük çip 

üretim merkezi olan Pyeongtaek tesislerini ziyaret eden Başkan Biden, Samsung yöneticilerine ABD’nin 
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Texas Eyaleti’nde açtıkları çip üretim tesisleri için teşekkür etti.121 Biden‘in ülkeye gelir gelmez Samsung 

firmasının çip üretim merkezini ziyaret ederek verdiği mesaj ÇHC tarafından dikkatle takip edildi. Bu 

mesaj ÇHC yönetimince, ABD’nin “Çip İttifakı” kurmaktaki kararlılığının işareti olarak değerlendirildi.122  

Başkan Biden’ın Güney Kore ziyareti devam ederken, 21 Mayıs 2022‘de, Güney Kore otomotiv firması 

Hyundai genel müdürlüğünce yapılan basın açıklamasında; ABD’nin Georgia Eyaleti’nde, 5,4 milyar dolar 

değerinde, elektrikli araç ve elektrikli araç bataryası üretim tesisi kurma planı ifşa edildi. Açıklamada, 

Ocak 2023‘te inşasına başlanacak fabrikanın 2025’in ilk yarısında üretime geçmesinin hedeflendiği teknik 

detaylar arasında yer aldı. ABD Başkanı Biden, Hyundai yönetim kurulu başkanı ile görüşerek ülkesinde 

yaptıkları yatırımlar için teşekkür etti.123 Başkan Biden’ın ziyaretinde açıklanan bu yatırımların, Güney 

Kore teknoloji firmalarının piyasa değerinin yükselmesine yol açması, Güney Kore kamuoyunda olumlu 

karşılık buldu.124 

Türkiye’de Teknolojik Üretimde Yeterlilik Gayretleri 

Türkiye’de NTE konusunda devlet öncülüğünde çalışmalar yapılıyor. Ülkemizde bu konuda devlet bazında 

çalışmalar yapıldığı gibi devlet bu konudaki çalışmaları destekliyor. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

bünyesinde, 15 Temmuz 2018’de kurulan, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü (NATEN), NTE ve 

diğer stratejik elementler konusunda politika belirleme konusu ile araştırma-geliştirme alanında 

koordinatör rol üstleniyor.125 Bu istikamette araştırmacılar ve akademik çalışmalar da devlet organları 

tarafından destekleniyor.126 Konuya yönelik araştırma yaparak, öneriler sunan düşünce kuruluşları ile 

akademisyenler de mevcut.127 Türkiye’de devlet bu konuda çözüm üretmek için gayret sarf ediyor. Ancak 

ülkemizde bu alandaki literatür ve akademik çalışmalar zayıf kalıyor. 

Türkiye’de çip üretiminde yeterlilik konusunda da farkındalık mevcut ve konuya yönelik çalışmalar 

yapılıyor. Bu konuda da devlet teknolojik çalışmalara önderlik ediyor. Ülke bazında çip üretimi çalışmaları 

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde, Çakıl Milli İşlemci Projesi 

kapsamında yürütülüyor ve Malezya ile işbirliği yapılıyor.128 Çip yeterliliği konusunda da ülkemizde 

literatür ve akademik çalışmaların zayıf kaldığı görülüyor.  

Çip tedariki sorununu aşma kapsamda dünya genelinde yeni yatırımlar hayata geçirilmesine rağmen bu 

adımların sonuç vermesinin 2030’u bulması bekleniyor.129 Dijitalleşmenin her alana ulaşması, ulaşımda 
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elektrikli otomobillerin yaygınlaşması, yerli savunma sanayi gerekliliği ve güncel hayatın vazgeçilemezi 

iletişim teknolojisine olan ihtiyaç yerel bazda teknolojik bağımsızlığı zorunlu kılıyor. Bu zorunluluk uzun 

vadeli stratejik hedeflerin hayata geçirilmesini bütün dünya ülkelerine dayatıyor. Bu alanda küresel 

aktörler ile AB ülkelerinin dahi ciddi sıkıntılar yaşadığı dikkate alındığında, çip yeterliliği konusundaki millî 

stratejik programın hızlandırılması ve akademinin de sektörü desteklemesi gerektiği öne çıkıyor.  

DEĞERLENDİRME  

ÇHC 1980’li yılların ortalarından itibaren yürüttüğü bilinçli bir politika sonucunda NTE konusunda kendine 

yeterli olma hedefine ulaştı. Batı’yı teknolojik olarak yakalama hedefiyle başlatılan “Program 863”ün 

sunduğu fırsatların görülmesi sonrasında, 1990’dan itibaren NTE’ler stratejik bir araç olarak 

değerlendirilerek, tekelleşme amacına geçildi. ÇHC stratejik planlama mekanizmaları Batı’nın liberal 

ekonomisinin kâr hırsına olan bağımlılığından yararlanarak, NTE üretiminde tekel olmak için sessiz ve 

derinden bir politika yürüttü ve başarıya ulaştı. ÇHC, sektörde tekelleşme hedefine ulaştıktan sonra NTE 

üretiminin çevreye verdiği zararı azaltmaya yöneldi ve sektörde düzenlemeler yaptı. 

ÇHC, tekelleşmeyi sağladıktan sonra NTE’leri bölgesel-küresel hedeflerine ulaşmada önemli bir vasıta 

olarak görmeye başladı. Böylece NTE’ler zamanla ÇHC’nin küresel düzlemde kullanmayı seçtiği önemli bir 

koz hâline geldi. ÇHC, ABD’nin kendi üzerine gelmeye başladığını gördükten sonra elindeki kritik kartları 

açmayı tercih etti. ÇHC’nin Japonya’ya NTE ambargosu koyduğu 2010 yılında yaşanan olaylar da bu 

mihverde gelişti. ÇHC, Japonya ile aralarındaki tarihî anlaşmazlık konusu olan Senkaku Adaları civarına 

bilinçli olarak gönderdiği balıkçı gemisinin kaptanının Japonlar tarafından gözaltına alınması sonrasında, 

Japonya’ya NTE ambargosu uyguladı. Japonya da Çinli balıkçı gemisi kaptanını serbest bırakmak zorunda 

kaldı.  

ÇHC’nin NTE’ler konusunda ilk düzenlemelere başlamasının 2008 yılına denk gelmesi tesadüfî değildir. 

ÇHC’nin 2011 ve 2012 yılında yaptığı düzenlemeler, Güney Çin Denizi gibi tarihî hak iddiasında bulunduğu 

bölgelerde karşısında Batı cephelenmesini gördüğü dönemlere denk gelir. Bu dönemler, ÇHC’nin 

özgüveninin arttığı ve bölgesel-küresel hedeflerini aşikâr etmekten çekinmediği sürecin başlangıcına 

işaret eder. Bu gelişmeler ÇHC’nin temkinli dış politikayı bırakarak, kendini güç ekseninde ifade etmeye 

başlamasıyla paralellik arz eder. ÇHC böyle bir sürecin sonunda NTE kozunu sahneye koydu ve rakiplerini 

sürklase etti. ABD başta olmak üzere, tüm dünya, stratejik hammaddelerin kâr hırsı ile ihmal edilmemesi 

gerektiğini anladığında, yaklaşık 20 yıllık bir kayıp yaşandığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. ABD, 

NTE’lere karşı çip kozunu masaya koyarak ÇHC’yi yavaşlatmayı başardı. ÇHC de çip konusunda Batı’ya 

bağımlı olduğunu gördüğü için NTE kozunu kullanma yolunda vites küçültmek zorunda kaldı. Ancak ÇHC, 

NTE’ler ile birlikte kullanılan diğer metaller üzerinde de belirleyici olmayı da başardı.  

Dünya NTE’lerin stratejik değerini geç de olsa anladı. ABD, RF, Japonya, Hindistan, Fransa, Birleşik Krallık, 

Avustralya ve Güney Kore başta olmak üzere bölgesel ve küresel aktörler, NTE temininde ÇHC 
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bağımlılığından kurtulabilmek için yoğun bir çaba içine girerek, yeni stratejileri hayata geçirdi. Ancak bu 

konuda kendine yeterli olmak ABD gibi bir küresel aktör için dahi kısa sürede mümkün değildir. NTE 

üretimi ve işlemesi uzun bir süreçtir ve maddi kaynağın yanı sıra işbirliği ortaklarına ihtiyaç vardır. Ayrıca 

çevre sorunları ile birlikte çevrecilerin protestolarını göğüslemek gerekir. NTE yeterliliği ödenecek birçok 

bedelin yanında zaman da gerektirir.  

Günümüz teknolojisinin vazgeçilemez elektronik bileşenleri çiplerin stratejik önemi pandemi döneminde 

net olarak ortaya çıktı. Dünya çiplerin önemini ve yerel bazda yeterliliğin gerekliliğini daha önce yaşanan 

daralmalarda tecrübe etmiş ve bu konudaki muhtemel problemlere yönelik önemli çalışmalar da 

yapılmıştı. Yapılan çalışmalar daha önce yaşanmış olan doğal afetler, iklim felaketleri, siyasi krizler, 

bölgesel çatışmalar gibi kriz durumlarında karşılaşılan bölgesel ölçekteki daralmaları baz almış ve 

önlemler de bu tür senaryolar üzerine inşa edilmişti. İnsanlık çözüm arayışlarında, pandemi gibi tüm 

dünyayı etkileyecek bir senaryoyu hesaba katmamıştı. Bu nedenle pandemi kısıtlamaları döneminde 

üretici ülkeler de mağdurlar kervanına katılmak zorunda kaldı. Pandeminin ABD ile ÇHC arasında yaşanan 

küresel rekabette karşılıklı olarak kılıçların çekildiği bir döneme denk gelmesi de yaşanan kaosun hasar 

katsayısını artırıcı etki yaptı.  

Pandemi kısıtlamalarının hüküm sürdüğü 2020 yılında yaşanan çip tedarik zinciri kopuşu tüm dünyayı bu 

konuda yeniden düşünmeye zorladı. Çip üretiminin daralması nedeniyle, otomotiv ve bilişim sektörü 

başta olmak üzere, birçok sektör üretimi azaltmak veya üretime ara vermek zorunda kalınca bütün dünya 

bu minik vasıtaların stratejik önemini daha iyi kavradı. Küresel aktörler arasında çip üretimi ve 

tedarikinde yaşanan rekabet, özellikle AB ülkelerinin üretim sektörünü vurdu. Bu gelişmeler dünya 

ülkelerine stratejik üretim kavramı üzerinde yeniden düşünmek gerekliliğini hatırlattı. Sürecin devamında 

küresel aktörlerin teknoloji satrancını karşılıklı hamlelerle sürdürmesi, ekonomik olarak bağımsız olmak 

isteyen bir ülkenin kritik alanlarda muhtemel krizlere yönelik tedbir alması gerektiğini gösterdi. 

Çip krizi, ABD’nin NTE konusunda ÇHC karşısında sıkıntı yaşadığı bir döneme denk geldi. Bu noktada ABD 

çip krizini, ÇHC’nin NTE kozuna karşı bir kaldıraç olarak kullanmayı seçti. Çip sektöründe en önemli 

tüketiciler arasında yer alan ÇHC bu krize ummadığı bir zamanda yakalandı. ÇHC’nin küresel rakiplerine 

karşı elinde tuttuğu kozlar, ABD ve müttefiklerine olan çip bağımlılığı nedeniyle sekteye uğradı. Tayvan’ı 

kendi ülkesinin bir parçası olarak gören ÇHC muhtemelen, çip üretiminde Tayvan’ın üretim potansiyelinin 

kendi üretimini tamamlayacağını düşünmüş ve bu konuda biraz işi ağırdan almıştı. ÇHC bu rekabet 

döneminde ana vatanda büyük ölçekte çip üretimi yatırımı yapmamış olmanın pişmanlığını derinden 

hissetmek zorunda kaldı.  

ÇHC’nin NTE konusunda tekelleşmesinin verdiği çaresizlikten aldığı tecrübe ile ABD çip krizini avantaja 

dönüştürmeye çalıştı. ABD bu strateji kapsamında ÇHC’nin kendine yeterli hâle gelmesini engellemek için 

elindeki bütün kartları masaya koydu. ABD, bir yandan ÇHC’nin çip üretimindeki adımlarına çelme 

takarken diğer yandan kendi ülkesini üretim merkezi hâline getirmeye çalıştı. Bu hedefe ulaşmak için her 

türlü fırsatı kullanmaktan çekinmeyen ABD,  müttefik ülkeleri de bu noktada baskı altına aldı. ABD, çip 
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üretiminde söz sahibi olan müttefikleri Tayvan, Güney Kore ve Japonya’nın, komşu olmaları itibariyle 

ÇHC’nin manipülasyonlarına maruz kalma ve darbe alma ihtimali nedeniyle kendi topraklarındaki üretimi 

artırmayı hedefledi. Nitekim ÇHC, komşu ülkeleri ve firmalarını baskı altına alarak, krizden ağır yara 

almadan çıkmayı başardı.  

ÇHC’nin ABD firmalarını kullanarak yaptırımları örtülü olarak delmesi önemli bir gelişme olarak yer 

alırken, kapitalizmin zirvesinde yer alan ABD’nin, ülkesine yatırım yapan Asyalı müttefiklerinin ABD 

topraklarında yaptığı yatırımları, “ülkede iş imkânı yarattığı” için alkışlaması dikkat çekti. Bu gelişme; kâr 

hırsı nedeniyle stratejik sektörleri çevre hassasiyeti olmayan ucuz emek cennetlerine yönlendirmenin 

bedelini ödeyen ABD’nin, devlet kapitalizmi uygulayan sosyalist ÇHC’den yediği darbelerden ders 

çıkarmaya başladığını gösterdi. ABD’nin bu politika değişikliği diğer sanayileşmiş dünya ülkeleri için 

önemli bir örnek oldu. ABD’yi takip eden gelişmiş ülkeler de stratejik sektörlerde yeterliliğe ulaşabilmek 

için yeni stratejileri hayata geçirdiler. 

Günümüzde ABD çip sektöründe dünyanın üretim merkezi olmaya çalışıyor. ABD bu istikamette müttefik 

ülkelerdeki çip firmalarını ABD topraklarında üretim yapmaları konusunda ikna etmek için ciddi bir 

strateji yürütüyor. ABD bunları yaparken ÇHC’nin çip üretiminde yeterli hâle gelme kapsamında attığı 

adımları baltalamak için her türlü imkanı kullanıyor. ABD, RF’nin Ukrayna’yı işgal etme girişimi sonrasında 

çip üretim stratejisi zarar gören AB’yi desteklemeyi de ihmal etmiyor. Hindistan’ı da ÇHC’ye alternatif bir 

üretim merkezi olabilmesi için teşvik ediyor. ÇHC de çip firmalarına bütçeden çok büyük rakamlar 

ayırarak; ekonomik bağımsızlığını korumak ve kendine yeterli olmak için yatırımlar yapıyor.  

ABD’nin, Batı, Güney Kore ve Tayvan kaynaklı çip firmalarını kendisine karşı organize etmesi sonrasında 

ÇHC, ABD yaptırımlarını delerek ve kendi çip teknolojisine yatırımları artırarak, yeterliliğe ulaşma sürecini 

az hasarla atlatmaya çalıştı. Bu hedefinde de kısmen başarılı oldu. Mevcut durumda Çin teknoloji 

firmaları çip konusunda çözüm üretmeyi başarmış görünüyor ve üretim zincirlerinde ciddi problemler 

yaşanmıyor. Çip konusunda ABD’nin kendisi de sorun yaşadı ve üretimi artırmak için çaba harcıyor. ABD 

ve ÇHC arasında yaşanan NTE ve çip rekabetinin bedelini daha çok diğer dünya ülkeleri ödüyor. ABD’nin 

ÇHC’yi geriletmek için hayata geçirmeye başladığı “Önleyici Soğuk Savaş”, az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeleri öncelikle vururken, diğer gelişmiş ülkeleri de derinden sarsıyor.  

Teknolojik üretimde yaşanan bu küresel rekabet sürecinde ülkemiz de olumsuz etkilendi, ancak bu sıkıntı 

çok ileri seviyelerde yaşanmadı. Mevcut konjonktürde çok fazla teknolojik üretim yapan firmaya sahip 

olmadığımız için yaşanan sıkıntıyı derinden hissetmedik. Ülkemizde teknoloji sahasında yatırım yapan 

şirket sayısı arttıkça stratejik üretim sorunu ile daha fazla yüzleşeceğiz. Bu konularda daha fazla akademik 

çalışmaya ve teknolojik araştırma-geliştirme gayretine ihtiyaç olduğu aşikâr. Bu hedef istikametinde 

akademik çalışmaların nitelik ve niceliğini artırarak, kamuoyu farkındalık düzeyini yükseltmek önemli 

görünüyor. Dünyanın yeni bir soğuk savaşa girdiği dönemde ülkemizin de bu konuda ivmelenmeye 

ihtiyacı vardır. 
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