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Asya Pasifik Bölgesi Son Dönem Gelişmeler Yönetici Özeti 
Asya Kalkınma Bankasının (ADB) son açıkladığı rakamlara göre, Asya Pasifik 
bölgesinin 2018’de küresel mal ihracatının %36.1’ini karşıladığı ve bu oranın 2000 
yılında %28 seviyesinde seyrettiği ifade edilmektedir. Küresel ekonominin ağırlık 
merkezinin Doğu Asya’ya kaymasını açıklayan bir başka nokta, Çin’in halihazırda 
global ekonomik büyümenin %27.5’ini tek başına karşılamasıdır. Bununla birlikte, 
Birleşmiş Milletler (BM) verileri, dünya ticaretinin yüzde 80'inin su yolları 
üzerinden gerçekleştiğini ve bu ticaretin de üçte birinin Asya-Pasifik ve Çin Denizi 
üzerinden sağlandığını göstermektedir. ADB baş ekonomisti Yasuyuki Sawada, 
Asya Pasifik bölgesinin global ekonomiye ve BM’nin sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine güçlü katkısının devam ettiğini vurgulamaktadır. Öte yandan, Kanada 
Kraliyet Bankası (RBC) Varlık Yönetimi Anketi de, ticaret savaşlarının ve tüm 
dünyada giderek etkisini artıran ekonomik ve siyasi belirsizliklerin Asyalı 
yatırımcıları daha ihtiyatlı davranmaya teşvik ettiğini belirtmektedir. Nitekim IMF, 
Dünya Ticaret Belirsizliği Endeksi 20 yıllık yatay seyrin ardından 2019’un 3'ncü 
çeyreğinden itibaren yükselmeye başladığına işaret etmiştir. Son yıllarda, bölgenin 
yükselen değeri olarak Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)ön plana 
çıkmaktadır. 2.8 trilyon dolarında GSYİH’e, 2005-2015 yılları arasında ortalama 
%5.5 ekonomik büyüme oranına sahip olan ASEAN, Stratfor tahminlerine göre 
ASEAN 2030 yılına gelindiğinde dünyanın en büyük 4.ekonomik bileşeni olacaktır. 
Ayrıca Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en büyük 3. pazarını temsil eden 
birliğin, 2020 yılında toplam brüt ihracatının 1 trilyon doları geçmesi 
beklenmektedir.  

Ülkemiz dış ticaret açığının 40 milyar dolar büyüklüğündeki kısmının Asya Pasifik 
bölgesinden kaynaklanması ve bununla birlikte ticaret ve yatırım fırsatlarının 
bölgede giderek artması gibi sebeplerin de etkisiyle T.C. Dışişleri Bakanımız Mevlüt 
Çavuşoğlu, “Yeniden Asya” stratejisini Ağustos ayında gerçekleşen 11. Büyükelçiler 
Konferansında ilan edilmiştir. 29 Ağustos 2019’da açıklanan İhracat Ana Planımızda 
belirlenen hedef ülkeler içinde Asya Pasifik bölgesinden Çin, Hindistan, Güney Kore, 
Japonya ve Malezya yer almıştır. Bu minvalde T.C. Ticaret Bakanımız Ruhsar 
Pekcan, hedef ülkelerin ithalatından Türkiye'nin aldığı payı iki katına çıkarma 
hedefinde olduklarını dile getirmiştir. 2019 İzmir Enternasyonal Fuarının partner 
ülkesinin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) olması ve bu kapsamda T.C. Ticaret Bakanımız 
Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla 6 Eylül 2019’da Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım İş Birliği 
Forumu’nun düzenlenmesi ülkemizin ve ÇHC’nin karşılıklı çıkarların geliştirilmesi 
ve ticaret hacminin artırılmaları noktalarında mutabık olduğunu göstermektedir.  
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21. Yüzyılın bütününe tesir etmesi beklenen Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında, Çin 
Halk Cumhuriyeti ve ülkemiz kazan-kazan stratejisinin faaliyete geçmesi için 
yoğun çaba harcamaktadır. Kuşak ve Yol güzergahının “Orta Koridor” olarak 
adlandırılan Çin-Merkez ve Batı Asya Koridoru üzerinde yer alan Türkiye, 
önümüzdeki yıllarda Çin’in ekonomi temelli dışa açılım politikasının önemli bir 
partneri olma amacındadır. Bakanımızın ifade ettiği “Çin, almak için uzak değilse, 
satmak için de uzak değildir.” görüşünün Türk firmalara ilham kaynağı olarak 
özellikle 2. Uluslararası Şanghay İthalat Fuarı sonucunda ihracat odaklı ekonomik 
büyüme hedeflerimizin gerçekleşmesini kolaylaştırması beklenmektedir. 
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Asya Pasifik Bölgesinden Haberler 

 
Avustralya 
Avustralya’nın Hint-Pasifik Uluslarına Mesajı 
Amerika ve Çin arasında artan ticari gerilimin küresel büyümenin önüne geçeceği 
düşüncesiyle Avustralya, Hint-Pasifik uluslarını serbest ticarete olan bağlılıklarını 
artırmaya davet etti. Morrison, bu ülkelerin arkasına yaslanıp kaderlerini 
beklememeleri gerektiğini ve Amerika-Çin ticaret savaşının etkileri sebebiyle 
teknoloji, ödeme sistemleri ve finansal hizmetler gibi alanlarda yenilikler 
yapmaları gerekeceğini dile getirdi. Morrison’un yaptığı bu konuşma hükümetin 
Mayıs ayında yeniden seçilmesi sonucunda yaptığı ilk dış politika konuşması idi ve 
Hint-Pasifik uluslarını pratik tedbirler almak ve uluslararası hukuğa saygı duymak 
konusunda uyardı.  
 
Kaynak:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-25/australia-won-
t-sit-back-as-u-s-china-fight-worsens-pm-says  
 

 
 

Solomon Adaları’na Destek 
Avustralya başbakanı Scott Morrison, hükümetinin seçimle tekrar yönetime 
gelmesinin ardından ilk diplomatik ziyaretini Solomon Adaları’na gerçekleştirdi. 
Ziyareti sırasında Avustralya’nın Pasifik stratejisi kapsamında, Pasifik’te adım 
atmanın kendini göstermenin tek yolu olduğunu belirtirken Solomon Adaları’ndan 
Avustralya’ya gelecek olan işçiler için 250 milyon dolarlık bir hibe programı 
planladığını ve Solomon Adaları’nın Başkenti Honiara’da Başbakanlık, Dışişleri 
Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı binalarını barındıran bir inşaat projesine destek 
vereceğini açıkladı.  

Kaynak:https://www.theguardian.com/world/2019/jun/03/australia-pledges-
250m-to-solomon-islands-as-chinas-influence-in-pacific-grows  

 
 
 
 
 



 

 
 
 deikiletisim

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU  |  FOREIGN ECONOMIC RELATIONS BOARD

River Plaza, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak No: 13/9-10 Levent               
34394 İSTANBUL T +90 (212) 339 5000 (pbx)  F +90 (212) 270 30 92
W www.deik.org.tr  E info@deik.org.tr 

 
Faiz Oranlarındaki Düşüş  
Avustralya’da resmi faiz oranının, tarihinin en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.  
%1 olan faiz oranı yakında çok daha düşük olabileceği söylendi. Parlamento, 
ekonomi komitesi tarafından Cuma günü sorgulanan, Avustralya Merkez Bankası 
Müdürü Phillip Lowe, açıklamasında “Olasılıksız olduğunu düşündüğüm halde, sıfır 
sınırında son bulmamız mümkün” dedi. Merkez Bankası’nın son tahminlerinde 
Avustralya için büyüme tahminlerinin düşürüldüğü gözlemlendi. AMP Capital’in baş 
ekonomisti Diana Mousina, tahminlerin düşmesinin iç ekonomideki krizin 
göstergesi olduğunu düşündüğünü belirtti ve Merkez Bankası’nın Eylül ve Kasım 
ayında 2 kez daha faiz düşüreceğini beklediğini ekledi. Enflasyonun %2’ye 
dönmesinin beklenenden daha uzun süreceğini belirten Mousina, ekonomiyi 
yeniden canlandırmak için, Merkez Bankası’nın Aussie’nin ücretlerini büyütmesi ve 
işsizliğin düşürülmesi gerektiğini söyledi.   

Kaynak: https://www.businessinsider.com.au/interest-rates-in-australia-could-
be-headed-to-0-says-the-rba-as-the-aussie-economy-sinks-2019-8 

 

Avustralya Demir Cevheri İhracatındaki Düşüş 
Avustralya’nın yapmış olduğu demir cevheri ihracatı, kötü hava koşulları ve üretim 
gerilemelerinin ardından son yirmi yıldaki ilk yıllık düşüşünü kaydedeceği söylendi 
ve bunun küresel bir kıtlığa neden olacağı tahmin edilmekte olup halihazırda beş 
yılın en yüksek seviyesine yükselen fiyatları da arttıracağı öngörülmekte olduğu 
belirtildi. Dünyanın en büyük ihracatçısı olan Avustralya, 2019 tahminini Mart 
ayında 867 milyon olan 814 milyon tona indirdi.  
Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-30/australia-s-
iron-ore-exports-to-drop-for-first-time-in-18-years  

 

 
 

Avustralya – Hong Kong Serbest Ticaret Anlaşması 
Avustralya ile en büyük 12. ticaret ortağı olan Hong Kong arasında Mart ayında 
imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın, uzun bir süredir Hong Kong’da devam 
eden siyasi huzursuzluklara ve bu konudaki endişelere rağmen yıl sonuna kadar 
onaylanmasının beklendiği belirtildi. Sokaklardaki kitlesel protestolar, Hong 
Kong’u bürokratların benzeri görülmemiş bir "siyasi zorluk" olarak tanımladığı bir 
seviyede iş merkezine dönüştürdü. 
Kaynak: https://www.sbs.com.au/news/hong-kong-australia-free-trade-deal-
pushes-on-despite-political-unrest 
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Huawei 5G Teknolojisi Güvenlik Endişesi Sebebi ile Yasaklandı 
Avustralya, Çin telekomunikasyon şirketi Huawei’nin 5G teknolojisini Avustralya’da 
yaymasını güvenlik endişeleri sebebiyle yasakladı ve Çin’in Güney Pasifik 
Adaları’ndaki etkisine karşı çıktı. Çin Halk Cumhuriyeti Brisbane başkonsolosu Xu 
Jie’nin Avustralya’daki Hong Kong yanlısı protesto yapan gençlere saldıran Çinli 
öğrenciler hakkında yaptığı “vatansever” yorumu sonrası; Payne, Avustralya’daki 
düşünce özgürlüğüne kimsenin karışamayacağını vurguladı ve iki ülke arasındaki 
gerilim Avustralya’nın Çinli diplomatlara uyarısıyla daha da arttı. Geçen ay Payne, 
Avustralya’nın Çin’in Uygur halkına, zorla çalıştırma kullanımı da dahil olmak üzere 
muamele edilmesine ilişkin “derinden endişeli” olduğunu söylemişti. Çin ile ilgili 
artan olumsuzluk, Avustralya medya kuruluşlarının Pekin’in yumuşak güç kullanımı 
hakkındaki geniş kapsamlı raporları ile çakışmakta; Avustralya, Pasifik’te Çin’in 
etkisinin artması ve Güney Çin Denizi’nin devam etmekte olan parlaması hakkında 
endişelenmektedir.  

Kaynak: https://www.theguardian.com/world/2019/aug/03/chinas-top-
diplomat-says-ties-with-australia-unsatisfactory-after-meeting-with-payne  

 

Bangladeş 

Asya Pasifik Bölgesi’nin En Hızlı Büyüyen Ülkesi 

Asya Kalkınma Bankası raporlarına göre Bangaledeş’in 2018 mali yılında daha 
yüksek kamu yatırımları, daha yüksek tüketim talebi ve ihracattaki canlanmanın 
büyümesini hızlandırdığı sonucuna varıldı. Rapora göre, Bangladeş, Asya Pasifik’te 
en büyük büyüme hızına sahip olup 2017’de %7.3 olan büyüme hızı, %7.9’a ulaştırdı. 
Siyasi istikrar ve kaynakların fazlalığı, 1974’ten bu yana Bangladeş’in büyümesine 
katkı sağladı. Hükümet, 1 Temmuz tarihi ile başlayan mali yılda büyüme hızını %8.2 
seviyesine çekmeyi hedeflediğini açıkladı. Bangladeş’in büyüme hızı Güney Asya 
Bölgesi’nin, dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi olmasına yardım edecektir. 

Kaynak: https://bdnews24.com/economy/2019/06/20/bangladesh-clocks-
fastest-growth-rate-in-asia-pacific-adb-says 

 

İklim Değişikliğinden etkilenen Kadın ve Çocuklara Kalkınma Projesi 

Bangladeş'in güneybatısındaki Satkhira ve Khulna bölgelerinde yaşayan ve iklim 
değişikliğinden etkilenen yaklaşık 700 bin kişi için Birleşmiş Milletler (BM) 
ortaklığında proje başlatıldığı bildirildi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı  
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(UNDP) iş birliğinde 33 milyon dolar bütçeli 6 yıl sürecek bir projenin planlandığı 
belirtildi. Projenin büyük bölümü kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 700 bin 
kişiye ulaşmasının amaçlandığı söylendi. 

Kaynak: https://www.mynet.com/bangladeste-iklim-degisikliginden-
etkilenenler-icin-proje-baslatildi-110105578812  

 

 

Çin 

Çin – ABD ticaret savaşları Asya ekonomileri için büyük tehdit 
oluşturuyor  

Çin-ABD ticaret savaşlarına dair gelişmelerin Asya bölgesindeki para piyasalarında 
dalgalanmalara neden olmaya devam ettiği belirtildi. Çin–ABD  gümrük tarifelerinin 
karşılıklı artırılması ile birlikte iki ülke arasında devam eden gerginliklerin ve 
belirsizliğin Asya ekonomisi için büyük tehdit oluşturduğu eklendi. Asya Kalkınma 
Bankası, bu gerginliğin Asya ülkeleri için bir yatırım ve büyüme tehditi olduğunu 
vurguladı. 

Çin–ABD ticaret savaşınının yanısıra İngiltere’de süregelen Brexit belirsizliğinin de 
çözüme kavuşmaması;  piyasadaki dalgalanmalara maruz kalan ihracata dayalı 
ülke ekonomileri için büyük risk oluşturdu. 

Kaynak:https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3004515/us-
china-trade-war-biggest-threat-asian-economies-growth 

 

 

 

Güney Çin Denizi Üzerinde Gerginlik 

Çin’in son yıllardaki Güney Çin Denizi’nin tartışmalı bölgelerindeki Kuşak ve Yol 
Girişimi ve yapay ada inşaası yoluyla yapılan geniş altyapı yatırımları, bölgedeki ve 
ötesindeki diğer ülkeler arasında Çin’in gerçek niyetine dair şüpheler yarattı. 
Malezyalı Ekonomist Terence Gomez, projenin başarıya ulaşabilmesi için 
şeffaflığın ve şirketlerin denetlenmesinin önemini belirtirken, Malezya başta 
olmak üzere bazı ortaklar, proje maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet etti. Diğer 
bir yandan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Afrika liderlerini, gelişmekte olan 
ülkelerin finansmanlarına zarar vermekle suçlanan Çin altyapı projelerine açıkça  
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atıfta bulunarak çok fazla borç biriktirilmemesi konusunda uyardı. Kuşak ve Yol 
projesini ekonomik gelişme için fırsat olarak değerlendiren ülkelerin yanısıra 
projenin yabancı devletler üzerinde Çin’in kendi nüfusunu artırmak ve yoksul 
ülkeleri sürdürülemez borç batağına sürüklemek için öne sürülmüş bir truva atı 
olduğunu savunan hükümetler de olduğu belirtildi. 

Kaynak: https://www.scmp.com/news/asia/southeast-
asia/article/3017880/beware-grabbing-hands-chinese-projects-malaysia-
economist 

 

Endonezya 
Başkent Taşınıyor 
10 milyondan fazla insanın yaşadığı Endonezya’nın başkenti bataklık bir alanın 
üzerine kurulu olan Cakarta şehridir. Kentin bazı kesimlerinin her yıl 25 santimetre 
battığı ve yaklaşık olarak yarısının deniz seviyesinin altında olduğu belirtildi. 260 
milyonu aşan nüfusuyla dünyanın dördüncü kalabalık ülkesi olan Endonezya'da 
hükümet, altyapı sorunu olmayan ve sadece merkez hükümet için hizmet sağlayan 
yeni bir başkent kurma kararı aldı. Yeni başkent görece az gelişmiş Kutai 
Kertanegara ve Penajam Paser Utara bölgeleri arasında inşa edileceği söylendi. 

Kaynak:https://www.theguardian.com/world/2019/aug/26/indonesia-new-
capital-city-borneo-forests-jakarta  

 

 

Yeni Başkent  Bursa’dan Yatırımcılar Bekliyor 
Endonezya Cumhuriyeti Başkonsolosu Herry Sudradjat, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. Ziyaretinde, ülkenin yeni başkentinin Cakarta’dan Borneo 
Adası’nda Doğu Kalimantan eyaletinde bir bölgeye kurulacağını belirten 
Başkonsolos Sudradjat,  “Devletimiz sıfırdan bir başkent kuruyor. Bu süreçte 
Bursalı yatırımcıları ülkemize bekliyoruz” dedi. Bursa’ya yaklaşık 10 bin kilometre 
uzaklıkta olan Endonezya’ya 60’a yakın Bursalı firmanın ihracat yaptığını dile 
getiren BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur,  Endonezya ile Bursa arasındaki ticaret 
hacminin artış eğiliminde olduğunu vurguladı. 
Kaynak: http://www.btso.org.tr/  
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Filipinler 

Kanada ve Filipinler Arasındaki Çöp Krizi 
Kanada’nın 2013-2014 yıllarında geri dönüşüme uygun plastik yerine binlerce ton 
evsel atığı yasadışı yollarla Filipinler’e gönderdiği 60’dan fazla çöp dolu 
konteynerın Kanada’ya iadesi istendi. İki ülke arasında tehdit dolu polemiklere yol 
açan krizi çevre aktivistleri de “Filipinler çöp boşaltma yeri değildir.” şeklindeki 
sloganlarıyla protesto etti. 

Kaynak:https://www.dw.com/en/canada-waste-returns-home-after-philippines-
war-threat/a-49415999 

 

Güney Çin Denizi’nde Gerginlik 
Cuma günü yapılan açıklamada, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki kapsamlı iddialarının 
geçersiz kılınmasına karar verilip tahkim kararı verildi. Filipinler Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo, Birleşmiş Milletler destekli kararın 
Manila'ya Pekin karşısında üstünlük verdiğini söyleyerek kararın yararlı bir karar 
olduğunu dile getirdi. Manila’nın Başkan Duterte’in Pekin’le yakın ilişkileri göz 
önüne alındığında; Panelo, Filipinler’in Çin’le “dostça müzakereler” yoluyla baş 
edebileceğini söyledi. Sözlerine devam ederken "Tahkim kararından zorla veya icra 
yoluyla elde edemediğimiz şeyleri dostane görüşmelerden geçirebiliriz" dedi.  
Perşembe günü Duterte, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Manila’yı, Batı Filipin 
Denizi’nde petrol arama çalışmaları yapmaya karar vermesi durumunda onu tehdit 
ettiğini söyledi. 
 
Kaynak:https://news.abs-cbn.com/news/06/28/19/south-china-sea-arbitration-
a-bargaining-leverage-for-philippines-palace 
 

 
 
Hong Kong Protestolarına Filipinler’den Destek 
 
Hong Kong sokaklarında yaşanan protestolara Filipinler Cumhurbaşkanı Rodrigo 
Duterte’den destek geldi. Cumhurbaşkanı, “Hukukun üstünlüğü keyfi bir araç değil, 
herkes için bir değer ve uluslararası bir normdur” dedi. 

Kaynak:https://www.csmonitor.com/Commentary/the-monitors-
view/2019/0829/Philippines-challenges-China-s-mischief-on-the-seas 
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Güney Kore 

Güney Kore – Japonya Ticaret Savaşı 
Güney Kore ve Japonya’nın arasındaki ticari gerilimin, halihazırda ABD ve Çin 
arasındaki ticaret savaşından muzdarip olan küresel ekonomiyi daha da kötü 
etkilemekte olduğu söylendi. Geçen ay, Japonya, Kore'de yarı iletkenler üretmek 
için çok önemli olan üç kimyasal madde (florlu poliamid, fotoresist ve hidrojen 
florid) üzerindeki kontrolü sıkılaştırdığını açıkladı. Yeni düzenlemelere göre, Japon 
şirketlerinin, her kimyasalın Güney Kore'ye ithal edebilmesi için bir lisansa ihtiyacı 
olacak ve bu işlem 90 gün kadar zaman alabilmektedir. Çoğu elektronik cihazda 
yüklü olan önemli bir malzeme olan yarı iletkenler, uzun zamandan beri Kore’nin en 
büyük ihracat kalemi olmuştur ve üretimlerindeki bir gecikme, ekonomisi için 
önemli bir tehdit oluşturabileceğini vurguladı. 

Kaynak:https://www.vox.com/world/2019/8/9/20758025/trade-war-south-
korea-japan 

 

 

Rus Uçağı, Güney Kore Hava Sahasını İhlal Etti 

Güney Kore, hava sahasına giren Rus gözetim uçağına uyarı ateşi açtı. Güney Kore, 
Japonya’nın üzerinde hak iddia ettiği Dokdo / Takeshima adaları üzerindeki hava 
sahasının iki kez ihlal Rus uçakları tarafından ihlal edildiğini bildirdi. Rusya, ülkenin 
hava sahasını ihlal ettiğini reddetti ve uluslararası hava sahasında bir tatbikat 
yaptıklarını belirtti. 

Kaynak:https://www.bbc.com/news/world-asia-49079719 

 

Hindistan 

Gayri Safi Yurtiçi Hasılat 

Hindistan’ın çok uluslu yatırım bankası Morgan Stanley’nin yayınladığı raporda 
Hindistan’ın gayri safi yurtiçi hasılatının 2025 yılında 5 trilyon dolara ulaşacağını 
söyledi.  

Kaynak:https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/why-
indias-5-trillion-gdp-goal-is-drifting-further-away/articleshow/71007674.cms 
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Büyüme Hızı Düşüyor 

Neredeyse 5 yıldır Hindistan Başbakanı Narendra Modi dünyanın en hızlı büyüyen 
büyük ekonomisine başkanlık etti. Şimdi, altı yıldaki en yavaş genişleme Hindistan'ı 
Çin, Endonezya ve bölgedeki diğer ülkelerin arkasında bıraktı. Tüketimin artması, 
bankaların sorunlu oluşu ve kasvetli küresel ortamı sorumlu tutan Hindistan, 
alınan önlemlerin hızlandırılmasına karar verdi. Risk altında olan Asya’nın en büyük 
üçüncü ekonomisindeki yoksulluğu azaltma çabaları ve her yıl işgücüne giren 10 
milyondan fazla gencin iş bulması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 

Kaynak:https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-04/why-in-india-
6-economic-growth-is-cause-for-alarm-quicktake 

 
 
Hindistan ve Rusya Ortak Helikopter Üretimi Başlattı 
Bir Rus fabrikası, bir Hindistanlı yatırımcı, bir Fransız motoru: Yeni Kamov-226T 
helikopteri kendi başına bir küresel sanayi ve jeopolitiğin sentezidir. Uluslararası iş 
birliği ve teknoloji transferi modeli, Moskova ve Yeni Delhi enerji ile ilgili siyasi 
yakınlaşması Ka-226T'nin bir prototipi 5 Eylül Perşembe günü Vladivostok 
forumunda tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı 
Narendra Modi, Kremlin'in yönettiği "Davos Asya" sırasında milyar dolarlık 
anlaşmanın detayları üzerinde anlaşacaktır. 

Kaynak:https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/09/02/l-inde-et-la-
russie-lancent-une-production-commune-d-helicopteres_5505284_3234.html 

 

 
 
Hindistan – Pakistan Geriliminde Trump’a Yardım Çağrısı 
Hindistan, Başbakan Narendra Modi'nin ABD Başkanı Donald Trump'tan Pakistan ile 
uzun zamandır devam eden Keşmir ihtilafında arabuluculuk yapmasını istediği 
haberini reddetti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, "Böyle bir talepte bulunmadığını" 
tweetledi ve Pakistan ile ilgili tüm meselelerin "Sadece iki taraflı ele alındığını" 
ekledi. Muhalefet milletvekilleri, Modi'nin bu konuda parlamentoya hitap etmesini 
istedi. Ana muhalefet kongresi partisinin istifa eden eski şefi Rahul Gandhi, 
Dışişleri Bakanlığı’nın reddetmesinin yeterli olmadığını tweetledi. 

Kaynak:https://www.bbc.com/news/world-asia-india-49079716 
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Chandrayaan-2 Ay’a Doğru Yola Çıktı 
22 Temmuz 2019 sabah 5’te Chandrayaan-2 olarak bilinen Hint uzay aracı ayın 
güney kutup bölgesine doğru yol almaya başladı ve her şey yolunda giderse, Eylül 
ayı başında oraya ulaşacağı bilgisi verildi. Bu misyonla, Hindistan ayın güney 
kutbuna çok yakın yumuşak, kontrollü bir iniş elde eden ilk ülke olmayı ve ay 
yüzeyine yumuşakça inen Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ne katılan 
dördüncü ülke olmayı hedeflemektedir. Bilimsel araçların ayın gizemli iç mekanına 
ve ince dış dünyasına ışık tutacağı ve ayın güney kutup bölgesinin kimyasalları 
hakkında, gelecekteki ay astronotları için en zorlayıcı kamp alanlarından biri olan 
kilit detayları sağlayacakları söylendi. 

Kaynak:https://www.nationalgeographic.com/science/2019/07/chandrayaan-2-
india-historic-moon-mission-launches/ 

 

 

Hong Kong 

Hong Kong Protestoları 
1997 yılından beri “Tek devlet iki sistem” ile yönetilen Hong Kong, sistem 
değişikliğinden bu yana gerçekleşen en büyük sokak protestolarına sahne oldu. 
Nisan ayında Hong Kong parlementosuna sunulan “hüküm giymiş veya hakkında 
suçlama bulunan kişilerin Çin’e, Tayvan ve Makao Özel bölgesine iadesini 
kolaylaştıran” yasa tasarısı Haziran ayında başlayan geniş çaplı protestoların çıkış 
kaynağı olarak değerlendirildi. 20 Temmuz Cumartesi günü yasa tasarısının askıya 
alınmasına rağmen protestoların hız kesmemesi ülke genelindeki karışıklıklığın 
devam etmesine neden oldu. Protestocular, tasarının Hong Kongluların  
özgürlükleri için tehdit oluşturduğunu öne sürerek protestoların durması için 
yasanın iptalini talep etti.  Bunun sonucunda, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi 
Hükümeti, Haziran başından bu yana kitlesel protestolara yol açan “suçluların 
iadesi” yasa tasarısını geri çekeceğini duyurdu. 
Kaynak: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48607723  
 

 

Hong Kong’daki Protestoların Ekonomik Sonuçları Ağır Oldu  

Kişi başı mili gelirin yıllık 48 bin dolardan fazla olduğu, hem Asya’da hem de 
uluslararası finans merkezleri arasında önemli bir yer tutan Hong Kong’da, Haziran  
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ayından beri süregelen protestolar bölge ekonomisini olumsuz etkiledi. 
Protestolardan olumsuz etkilenen sektörlerden biri olan emlak sektöründe 
kaydedilen verilere göre  Hong Kong’daki konut fiyatlarının %10 oranında düşmesi 
beklenmektedir. Haziran ayından bu yana, emlak milyarderlerinden Li Ka-shing’in 
şirketi yüzde 10, mücevher devi olarak tanınan Henry Cheng’in şirketinin değeri 
yüzde 20, Lee Sham Kee’nin şirketinin ise yüzde 12 değer kaybettiği basına yansıdı. 
Li, zararını 3 milyar dolar olarak açıklarken, en zengin 10 kişinin yaklaşık 15 milyar 
dolar kayıp yaşadığı tahmin edildiği belirtildi. Büyüme oranının ikinci çeyrektekine 
benzer olması durumunda, Hong Kong Finans Sekreteri Paul Chan tarafından, bölge 
ekonomisinin teknik olarak bir durgunluğa gireceği  ifade edildi. Önlem olarak yerel 
hükümet 2,4 milyar dolar yardım paketi açıkladı. Söz konusu paket; gıda, turizm ve 
emlak gibi farklı sektörlerden birçok şirketten alacağı lisans ücretlerinden bir sene 
boyunca feragat etmesini öngörürken, hükümete ait emlak varlıklarının kira 
ücretlerinin düşürülmesini de kapsadığı belirtildi. 
 
Kaynak: http://theconversation.com/how-hong-kongs-protests-are-affecting-
its-economy-122098 
 

 

Japonya 

G20 Zirvesi 
Dünyanın en büyük 19 ekonomisini ve Avrupa Birliği'ni küresel mevzularla ilgili 
görüşmek üzere bir araya getiren G20 zirvesi, 25 Haziran’da Osaka'da 
gerçekleştirildi. 2008’den bu yana düzenlenen G20 zirvelerine ilk kez başkanlık 
yapan Japonya, üç ana konuyu vurgulayan iddialı bir gündem önerdi: serbest ve adil 
ticaret, küresel veri yönetim, dijital ekonomi ve çevre sorunlarına yenilikçi 
çözümler. Üç ana odak alanına ek olarak, Osaka zirvesi; kadınların güçlendirilmesi, 
ticaret ve yatırım, küresel ekonomi, çevre, kalkınma ve sağlık gibi baş döndürücü 
bir dizi tematik alan içermeyi amaçladı. Başbakan Abe, bu alanların ASEAN 
bölgesinin fayda sağladığı Hint Pasifik için, özellikle de serbest ve adil ticaret için 
büyük önem taşıdığını savundu. G20 zirvesinde birkaç konu üzerinde anlaşmaya 
varıldı. Liderler, Avustralya’nın önerisiyle, 2050 yılına dek “Osaka Mavi Okyanus 
Vizyonu” kapsamında denizlerdeki plastik kirliliğini azaltmak amacıyla büyük 
projeler başlatmak konusunda karara vardı. Amerika ve Çin arasındaki ticaret 
savaşından ötürü uluslararası ticarette artan korumacılığın çok taraflı küresel 
ticarete zarar vermekte olduğunu öne süren Endonezya, Dünya Ticaret Örgütü’ne 
yönelik reformu gündeme getirdi. Başta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron  



 

 
 
 deikiletisim

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU  |  FOREIGN ECONOMIC RELATIONS BOARD

River Plaza, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak No: 13/9-10 Levent               
34394 İSTANBUL T +90 (212) 339 5000 (pbx)  F +90 (212) 270 30 92
W www.deik.org.tr  E info@deik.org.tr 

 
 
olmak üzere G20 liderlerinin çoğu, (Amerika Birleşik Devletleri dışında) Paris 
Anlaşmasına yönelik taahhütlerini de yineledi.  
 
Kaynak: https://www.businessinsider.com/japan-colourful-chart-to-explain-us-
investments-to-trump-2019-6  
 

 
 

ABD – Japonya Güvenlik Anlaşması Değişmeli 
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'ye, 
ülkeleri arasındaki on yıllardır süren güvenlik anlaşmasının adil olmadığını ve 
değişmesi gerektiğini söyledi. Trump, anlaşmadan çekilmek istemediklerini; ancak 
Asya Pasifik istikrarı için önemli olan bu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri’ne 
ağır gelen birkaç yönünün olduğunu dile getirdi. 
 
Kaynak: https://www.reuters.com/article/us-g20-japan-trump/trump-says-
unfair-defense-treaty-with-japan-needs-to-be-changed-idUSKCN1TU0AJ  
 

 

Kamboçya 
Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya’nın başbakanı Hun Sen, sene içerisinde Çin’den 
toplam 290 milyon dolarlık teçhizat satın alındığını söyledi. Dünyada iktidarı en 
uzun süren 2. Başbakan Hun Sen, Kamboçya ordusunu güçlendirmek istediğini 
belirtti. Konuşmasında devamla, Kamboçya’da bir Çin yatırımı olan stadyumdan 
bahsetti. Bu konuşmadan önceki hafta Wall Street Gazetesi, Tayland Körfezi’ndeki 
Sihanoukville adasında Çin’in askeri üs kurmasına Kamboçya’nın izin verdiğini 
açıklamış idi. Hun Sen, haberleri reddetti ve haberi "iftira" olarak nitelendirdi, ancak 
Çin'den silah sevkiyatı ile ilgili olarak uzun zamandır lider olmaktan daha fazla 
ayrıntı verdi. 

Kaynak: https://www.theguardian.com/world/2019/jul/22/china-signs-secret-
deal-to-station-troops-at-cambodia-naval-base 
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Malezya 

Örneğiniz Türkiye olsun, Türkiye'ye gidin Türkçe öğrenin 

Temmuz’un son haftasında Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir 
Muhammed, Semarak Merdeka'da bir dizi etkinlik kapsamında halkın karşısına 
çıkarak Türkiye seyahati sırasında gördüklerini paylaştı. Türk halkının 
çalışkanlığını öven Devlet Başkanı, gençlere Türkleri örnek almalarını tavsiyesinde 
bulundu. 

Mahathir, “Türkler kadar bilgiye aç olun. Genç Malezyalılar Türkiye'ye gitmeli. Türk 
dilini öğrenmeli. Orada çalışmalı. Döndüklerinde Türkiye’den getirecekleri ile 
Malezya'da değişiklikler olacağını düşünüyorum” dedi. 

Gençleri ayrıca doğu değerleri ve yaşam biçimleriyle gurur duymaya ve zihinlerinin 
kolonileşmesine neden olabilecek batı kültüründen etkilenmemeye çağırdı. Batılı 
toplumların bir zamanlar sahip oldukları değerlerden uzak kaldıklarını iddia eden 
Başbakan Mahathir, "Bazen tamamen uygunsuz olan yeni yaşam değerleri 
yaratıyorlar. İçimizde bu görüşe hapsolmuş bazı kişiler var. Batı değerlerini taklit 
edersek, bir kez daha batı tarafından sömürgeleştireceğiz" dedi. 

Kaynak: https://www.ahaber.com.tr/gundem/2019/08/04/malezya-basbakani-
mahathir-muhammed-orneginiz-turkiye-olsun-turkiyeye-gidin-turkce-ogrenin  

 

Mahathir'in Altına Endeksli Para Birimi Planı  

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in Japonya'nın başkenti Tokyo'da 
düzenlenen "25. Uluslararası Asya'nın Geleceği Konferansı"nda yaptığı konuşmada 
gündeme getirdiği, "Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ticaret için altına endeksli 
ortak para birimi kullanılması" teklifini sundu. Uluslararası basında yer alan çeşitli 
analizlerde Mahathir'in teklifi "para spekülatörlerine karşı ciddi bir hamle" ve 
"dolar tuzağından kaçış planı" olarak nitelendirildi. Ortak para biriminin Güneydoğu 
Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri arasında ticarete mahsus kullanılabileceğini 
öngören Malezya lideri, "An itibarıyla dolara bağlıyız, fakat dolar sabit değil. Bizim 
sunduğumuz para birimi altına endeksli olacak, çünkü altının değeri daha 
sabit"dedi. 

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/mahathirin-altina-endeksli-para-
birimi-plani-ekonomistlerin-gundeminde/1504313 
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Malezya Başbakanı Dr. Mohamed Bin Mahathir’in Türkiye Ziyareti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi konuğu olarak  temaslarda 
bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed,  eşi Dr. 
Siti Hasmah ve beraberindeki heyetle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na da 
ziyarette bulundu. İstanbul'da DEİK organizasyonuyla yapılan toplantıda Malezya 
Başbakanı Dr. Mahathir Muhammad, Türkiye ile yatırım iş birliği açısından üç 
sektöre vurgu yaptı: Havacılık sanayi, otomotiv sanayi, makine imalatı. 

Kaynak:https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/asirlar-oncesine-dayanan-turkiye-
malezya-iliskileri-hizla-gelisiyor/1540923 

 

Malezya’nın Ekonomik Büyümesi Beklentilerin Üstüne Çıktı 

Malezya'nın ekonomik büyümesi, ikinci çeyrekte iç talebin artması ve ürün 
fiyatlarında artışa bağlı bir güçlenme yaşadı. Gayri safi yurtiçi hasıla bir önceki yıla 
göre yüzde 4.5 artarak ikinci çeyrekte yüzde 4.9 arttı. Bu, Malezya ekonomisinde 
geçen yılın başından bu yana en güçlü genişleme oldu. İstatistiklere göre yüzde 7,8 
büyüme büyümenin temel taşının özel tüketim olduğu belirlendi. Ekonominin tüm 
sektörleri yılın ikinci çeyreğinde genişledi, net ihracat yüzde 22.9, hizmetler ve 
üretim yüzde sırasıyla 4.3 ve yüzde 4.3 arttı. 

Kaynak: https://www.straitstimes.com/business/economy/malaysias-economy-
grows-49-in-q2-faster-than-forecast 

 

Nepal 

Dang Humması Salgını 

Nepal’de bir kişinin daha dang humması nedeniyle hayatını kaybetmesi ve Tarım 
Bakanı Chakrapani Khanal’da dang humması tespit edilmesinin ardından ülke 
genelinde alarma geçildi. Haziran “ulusal dang salgını” alarmının verildiği 
Filipinler’in ardından bu kez Nepal, başkent Katmandu’da bir kişinin hayatını 
kaybetmesi ve Tarım Bakanında da dang humması tespit edilmesinin ardından 
alarma geçti. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile hastalığı taşıyan 
sivrisineklerin üremesini kontrol etmek için ülke genelinde halka açık alanların 
temizlenmesi talimatı verdi. 

Kaynak: https://www.trhaberler.com/genel/nepalde-dang-hummasi-alarmi-
h413423.html 
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Pakistan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Ağustos 2019’da Pakistan Başbakanı 
İmran Han ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 
görüşme, İmran Han'ın, Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir konusunda yaşanan 
son gelişmelerle ilgili bilgi vermek için aramasıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın, taraflara diyalog sürecinin güçlendirilmesi çağrısında bulunduğu 
kaydedildi. 

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kesmirde-yeni-gerilim-pakistan-
basbakani-cumhurbaskani-erdogani-aradi-41294406 + 
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pakistandan-erdogana-tesekkur/1565857 

 

Müslümanlar Savaş İstemiyor Ancak Zorlanırlarsa Geri Adım 
Atmayacaklar 

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan'ın bağımsızlık günü kutlamaları için 
düzenlenen bayrak törenindeki konuşmasında, Hindistan'ın Cammu 
Keşmir'in statüsünü değiştirme kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu 
belirterek, Pakistan'ın Keşmirlileri yalnız bırakmayacağını söyledi. Alvi, 
müslümanların savaş istemediğini ancak zorlanırlarsa geri adım atmayacaklarını 
iletti.  

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pakistan-cumhurbaskanindan-
hindistana-sert-tepki/1556335 

 

ABD ve Pakistan Yakınlaşıyor 

ABD Başkanı Donald Trump, hem Afganistan konusunda hem de ikili 
ilişkilerde Pakistan'la yeni bir sayfa açmak üzere olduklarını belirtti. "Kısa süre 
içinde Pakistan'la harika ilişkilere sahip olacağız, olmalıyız da. Pakistan çok önemli 
ve büyük bir ülke." diyerek sözlerine devam eden ABD Başkanı Trump ve Pakistan 
Başbakanı İmran Han’ın Beyaz Saray’daki görüşmelerinden sonra ABD’nin 
Pakistan’a yapacağı askeri yardımların artacağı söylendi ve bunların yanısıra ABD 
Başkanı Trump, Keşmir konusunda da arabulucu olabileceğini belirtti.  

Kaynak: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-pakistan-iliskilerinde-yeni-bir-
sayfa-aciliyor/1538749 
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Singapur 

Singapur, 13 Ağustos 2019 Salı günü yıllık büyüme tahminini düşürdü. Küresel 
ticarette yaşanan gerginlikler çerçevesinde yılın ikinci çeyreğinde mücadele 
etmekte zorlanan üretim sektörü neredeyse durma noktasına geldi. Amerika 
Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret savaşından kötü etkilenen ülkelerden 
biri olan Singapur’da ekonomik daralmanın gerçekçi olduğu belirtildi. 

Kaynak: https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-cuts-full-
year-gdp-growth-forecast-to-0-to-1-q2-growth-falls-to-decade &  

Kaynak: https://edition.cnn.com/2019/08/13/economy/singapore-gdp-
recession-trade-war/index.html 

 

 

Singapur’un ihracata bağlı gayri safi yurtiçi hasılatı %3.4 oranında azaldı 

Singapur’un ekonomisindeki beklenmedik daralma ve Çin’in ihracatındaki gerileme 
küresel ekonomideki gerginliklerin artacağına işaret olarak gösterildi. Singapur’un 
ihracata bağlı gayri safi yurtiçi hasılatı %3.4 oranında azaldı ve 2012’den bu yana 
en büyük düşüş gerçekleşmiş oldu. 

Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-12/singapore-s-
economy-contracts-sharply-as-manufacturing-slumps 

 

Singapur-Hindistan Ortaklığı 

Singapur Dış İşleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Singapur’un Güney Asya’nın 
büyümeye yönelik planları arasında olan altyapı planlaması, su tasarrufu ve iş 
genişlemesi konularında Hindistan’a yardım edebileceğini dile getirdi. Next Phase 
iş ve inovasyon zirvesinde iki ülkeden liderler bu konu üzerinde karşılıklı fikir 
paylaşımında bulundular. 

Kaynak: https://www.channelnewsasia.com/news/business/singapore-is-
natural-partner-for-india-s-urbanisation-efforts-11887774 
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Sri Lanka 

Paskalya Patlamaları 

Paskalya bayramına denk gelen 21 Nisan 2019 Pazar günü Sri Lanka’da 
gerçekleştirilen terör saldırıları ülkenin en kanlı günü olarak tarihe geçti. İkisi 
Katolik, biri Protestan üç kilisenin yanı sıra üç lüks otele yönelen terör saldırısı 
300’e yakın insanın hayatına mal oldu. Bu boyutta bir saldırıyı Irak ve Suriye’deki 
son toprak parçaları da elinden giden IŞİD/DAEŞ’in üstlenmiş olması Sri Lanka’yı 
yakından takip eden uzmanları bile şaşırtan bir durum oldu. Eski bir Britanya 
sömürgesi olan Sri Lanka, siyasal şiddetten ya da terör olaylarından uzak bir ülke 
değil. Ülkenin yakın tarihine damgasını vuran LTEE – Tamil Kaplanları‘nın isyanı 
(1983-2009), ve toplam 100 bin kişinin hayatına mal olan bu isyanın bastırılma 
biçimi halen tartışılmaktadır. Ancak LTTE’nin en etkin olduğu dönemde bile ülkede 
bu çapta bir saldırı düzenlenmemişti. Üstelik LTTE’nin intihar saldırıları konusunda 
hiç çekingen davranmadığı ve bu saldırılarda bilhassa kadın eylemciler kullandığı 
da bilinmektedir. 22 milyon nüfuslu Sri Lanka dinsel şiddetle de yeni tanışmıyor. 
Ülke nüfusunun %70’i Budist, %13’ü Hindu, %10’u Müslüman ve %7’si 
Hıristiyanlardan oluşuyor. Ancak şimdiye kadarki şiddet olayları genellikle 
Budistlerle Müslümanlar ya da Budistlerle Hıristiyanlar arasında cereyan ediyordu. 
Ülkedeki dinsel azınlıklara karşı nefret söyleminde bulunan radikal Budist gruplar 
yıllardır faaliyette ve büyük ölçüde Myanmar’da bulunan Rohingya karşıtı 
Budistlerin söylemlerinden etkileniyorlar. Bu çerçevede son olarak 2018 Mart 
ayında Kandy şehrinde Budistlerin Müslümanlara ait ev ve dükkanlara saldırdığı 
olaylar yaşanmıştı.  

Kaynak: Tolga Bilener, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
(tolgabilener.com) 

 

Tayland 
Tayland, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bölgesinde “süper şebeke” olarak 
adlandırdığı elektrik şebekesi ağı yaratmak için  yıllardır üzerinde çalışılan planına 
başlamaya hazırlandığını bildirildi. Bu şebekede merkez ülke olmayı planlayan 
Tayland’ın, bölgenin elektrik merkezi olmak için enerji nakil hatlarını geliştirmeyi, 
son on yılda yeni hidroelektrik barajları inşa eden ve kendisini Güney Doğu Asya'nın 
bataryası olarak markalaştıran Laos’tan hidroelektrik santrali almayı ve Malezya, 
Kamboçya ve Myanmar'a satmayı planladığı belirtildi. Wattanapong, ülkenin enerji 
politikası ve planlama ofisinin genel müdürü, Bangkok’taki bir röportajda, bölgesel  
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merkez olma vizyonunu destekleyecek kapasiteye ve altyapıya zaten sahip 
olduklarını dile getirdi. Güneydoğu Asya enerji piyasalarını kapsayan BNEF analisti 
Caroline Chua ise Taynaland’ın bu girişimini, “Tayland’ın bölgesel enerji ticareti için 
gösterdiği baskı, özellikle düşen maliyetler ve yüksek devlet hedefleri, ASEAN 
bölgesinde değişken yenilenebilir enerji üretiminin hacmini artırdığı için arz 
güvenliğinin ve sistem esnekliğinin artırılmasında bir adım olabilir.” olarak 
değerlendirdi. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından, şebekenin başarıyla 
oluşturulması, kullanılmayan yenilenebilir kaynakların geliştirilmesine ve güvenli 
bir enerji tedarik zincirinin oluşturulmasında önemli bir rol oynayacağı vurgulandı. 

Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-25/thailand-
wants-to-be-southeast-asia-s-power-trading-middleman & 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/24/c_138170228.htm 

 

Tayvan 
Apple Inc. gibi teknoloji devleri için küresel tedarik zincirinin önemli bir parçası ve 
üreticileri olan Tayvan fabrikalarının,  ticaret savaşı kesintilerinden ve akıllı 
telefonlar gibi yüksek teknoloji ürünü araçlara yönelik küresel talebin 
durgunluğundan muzdarip olduğu belirtildi. 

Tayvan, teknoloji ürünlerindeki talebin yavaşlama endişesine ve süregelen Çin -  
ABD ticaret savaşına rağmen üretimi Çin’den adaya taşıyan fabrikaların daha da 
artma olasılığıyla birlikte 2019 ekonomik büyüme tahminini yükseltti. Buna ek 
olarak, Istatistik kurumu da, yıl içindeki tahmininini Mayıs ayındaki 2.19'dan 2.46'ya 
yükseltti. Tayvan hükümeti, 2020 yılındaki ilk öngörüsünde, gelecek yıl % 2,58 
oranında tam yıl büyüme öngördü. 

Yuanta Securities ekonomisti Woods Chen, ticari korumacılığın ve Hong Kong'daki 
protestolar gibi jeopolitik risklerin Tayvan’ın ekonomik görünümüne ilişkin 
belirsizliğinin devam etmesine karşın, önümüzdeki çeyrekte istikrarlı bir büyüme 
beklenebileceğini belirtti. Tayvan'ın aksine, bölgesel ihracatçılar Hong Kong ve 
Singapur, ekonomik durgunluk riskleri arasında yıl boyunca süren ekonomik 
büyüme tahminlerini azalttı. 

Kaynak: https://www.reuters.com/article/us-taiwan-economy-gdp/taiwan-
raises-2019-growth-outlook-sees-faster-pace-next-year-idUSKCN1V60PU 
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Çin’den Tayvan’a silah satışı yapan A.B.D’li şirketlere ambargo  

ABD'nin Tayvan'a 2,2 milyar dolar değerindeki silah satışını onaylamasının 
ardından Çin ordusu, ülkenin "güneydoğu kıyısında" hava ve deniz tatbikatı 
düzenledi. Tayvan’a silah satışı yapan A.B.D’li şirketlere ambargo uygulanacağını 
açıklayan Çin hükümeti ise yapılan satışların ulusararası hukuk ve temel normları 
ihlal ettiğini, uluslararası ilişkilere zarar verdiğini ve “Tek Çin” ilkesini çiğneyerek 
Çin’in egemenlik ve güvenlik haklarını tehdit ettiğini kaydetti. Tayvan Devlet 
Başkanı Tsai Ing-wen ise Çin’in yükselen askeri tehdidine karşın söz konusu 
silahların Tayvan’ın meşru müdafaa kabiliyetini güçlendirmeye yardımcı olacağını 
vurguladı. New York'ta yaptığı açıklamada, Tayvan hükümetinin, demokrasiyi 
korumak için Tayvan'ın savunmasını güçlendirdiğini ifade etti. 

Kaynak: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3018691/china-
repeats-threat-sanction-us-companies-over-taiwan-arms 

 

 

Vietnam 

Çin- ABD Ticaret Savaşının Kazananı Kim? 

 
Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında geçen ticari savaşın sonucunda ABD ve 
Çin’in ithalatlarını birbirlerinden yapmaktansa başka ülkelerle yapmaları o 
ekonomilerdeki bazı endüstrilere yarar sağladığı görülmektedir. (Nouman, 2019) 
 
Düşük işçi ücretleri, yatırım destekli politikalar ve Amerika Birleşik Devletleri ile 
ticari kısıtlamasının olmaması; Çin ve ABD arasındaki gerginlikten kaynaklı Asya 
piyasayındaki dalgalanmadan Vietnam’ın faydalanması için olanak sağladı. 
 
Çin’in ürünlerini Amerika pazarına sokmak için Vietnam’ı paravan olarak kullandığı 
iddialarına cevap veren Vietnam Hükümeti, Çin’de üretilen ürünlerin Vietnam’da 
üretilmiş gibi etiketlenip Amerika’ya satıldığını kabul etti. 
 
Kaynak: https://www.voanews.com/east-asia-pacific/vietnam-economy-
benefits-us-china-trade-war-spillover 
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ABD-ÇİN Ticaret Savaşının Meyvelerini Vietnam Topluyor 

İki ülke arasındaki ticaret savaşı süresince Vietnam GSYH’sini 7.9% oranında 
arttırarak bu savaştan olumlu etkilenen Asya ülkelerinden biri oldu.  Vietnam’ı, 
GSYH’sını ithalat ikamesi ile %2.1 arttıran Tayvan takip etti. Yapılan çalışmanın 
sonuçlarına göre ABD-Çin ticaret savaşının diğer en çok kazananları ise Şili, 
Malezya ve Arjantin oldu.    

Kaynak: https://epochtimestr.com/index.php/abd-cin-ticaret-savasinin-
meyvelerini-vietnam-topluyor 

 

 

Vietnam’da Doğrudan Yabancı Yatırımlar Artıyor 

Çin - ABD ticaret savaşından sonra Çin’deki şirketlerin güney komşuları Vietnam’a 
taşınması için hükümet tarafından  teşvik veriliyor. Çin’den yabancı yatırım çeken 
Vietnam’ın doğru yabancı yatırımı 16.74 milyon dolar ile dört yılın en yüksek 
oranına ulaştı. 

Kaynak: https://www.vietnam-briefing.com/news/fdi-in-vietnam-investment-
by-sector.html/ 

 

 

Türk Hava Yolları’ndan Hanoi ve Ho Chi Minh’e Direkt Uçuşlar Başladı! 

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada Türk Hava Yolları’nın Hanoi’ye 
haftada altı, Ho Chi Minh’ e ise haftada yedi sefer yapacağı belirtildi. 2020 Nisan 
ayından sonra Hanoi’ye olan uçuşların da haftada yedi frekansa çıkartılacağı 
söylendi. 

Kaynak: https://www.airturkhaber.com/haberler/thyden-yeni-vietnam-
programi/ 
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Avrupa Basını Vietnam’ın EVFTA imzasını tebrik ediyor 

Avrupa Basını, Vietnam-Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması’nı ve Vietnam-Avrupa 
Birliği Karşılıklı Yatırımları Koruma Anlaşması’nı içeren makaleler yayınlamaktadır. 
Avrupa Birliği ve gelişmekte olan ülkelerden biri arasında imzalanmış en iddialı 
anlaşmalardan olduğu düşünülmektedir. 10 yılda iki taraf arasında işlem gören 
mallarda tarifelerin %99’u kaldırıldı ve sonuç olarak Vietnam’ın AB’den ithalatı 
%29 artarken, Vietnam’ın AB’ye ihracatı %18 arttığı belirtildi. 

Kaynak: https://www.lecourrier.vn/la-presse-europeenne-salue-la-signature-
de-levfta-vietnam-ue/608742.html 

 

 

%6.6 Büyüme Oranı Gerçek Olacak 

Başbakan Nguyen Xuan Phuc yılın ilk 8 ayındaki pozitif ekonomik veriler ışığında 
hedeflenen büyüme oranı %6.6-6.8’lik orana ulaşılacağını belirtti. 4 Eylül’de yaptığı 
konuşmada Başbakan, küresel belirsizliklere rağmen Vietnam’ın ekonomisinin 
istrikrarlı bir makroekonmik büyüme ivmesine sahip olduğunu belirtti. 2019 yılının 
ilk sekiz ayında ortalama enflasyon, son üç yılın en düşük seviyesi olan %2.57 idi. 
Döviz kurları, dolara karşı zayıflayan birçok para biriminin yanında sabit kaldı. 

Kaynak: https://en.nhandan.org.vn/business/item/7882602-vietnam-on-track-
to-meet-2019-growth-target-pm.html 

 

Yeni Zelanda 
Daha önce, FinTech kapsamında Almanya ve İsviçre’de Bitcoin ile maaş ödemesi 
denemelerine şahit olunmuştu ama bu ödemeler asla yasal olarak 
meşrulaştırılmamıştı. Yeni Zelanda bu konuda yasa koyan ilk ülke oldu. Yapılan 
açıklamada, 1 Eylül’den itibaren isteyen firmalar istedikleri kripto paralar ile 
(Bitcoin, Libra vs. ) ödeme yapabilecek ve hatta bu sanal paralar ile vergi stopajı 
yapabilecekleri aktarıldı. 

Kaynak: https://www.lopinion.fr/edition/economie/nouvelle-zelande-adoube-
crypto-monnaies-salaires-l-impot-a-source-194989 
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Fransa Vatandaşlarına Zorunlu Seyahat İzni 

1 Ekim’den itibaren tüm Fransa Pasaportu sahiplerinin, Yeni Zelanda’ya seyahat 
ederken internet üzerinden seyahat izni almak ve hem turist hem de çevre vergisi 
ödemek zorunda oldukları belirtildi. Güvenlik önlemlerini artırmak için öne sürülen 
bu yeni yasa ile yıllardır sadece pasaportlarını göstererek ülkeye giriş yapan 
kesimin artık bu kurala tabii tutulacağı belirtildi. 

 Kaynak: https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/nouvelle-zelande-
autorisation-voyage-electronique-obligatoire-745681.html 
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