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İpek Yolu’nun 
Başlangıcı: 

Büyüleyici Çin
“Türkiye’de 2012 Çin Kültür Yılı” 
Hakkında Genel Bilgiler:

Asya Kıtasının bir ucunda yer alan Çin ile diğer bir ucunda 
yer alan Türkiye arasındaki dostça ilişkiler çok eskiye 
dayanır. Bin yıldan fazla bir süre önce iki ülke halklarını 
birbirlerine sıkıca bağlayan dünyaca ünlü İpek Yolu, farklı 
uygarlıklar arasındaki etkileşimde önemli bir adım oldu. 
Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 
40 yıl önce başlayan diplomatik ilişkiler, liderlerin 
karşılıklı ziyaretlerinin sıklaşması, ekonomik ve ticari 
işbirliğinin gelişmesi ve kültürel temasların daha da 
artması ile önemli bir noktaya geldi. 2010 yılında “Çin Halk 
Cumhuriyeti İle Türkiye Cumhuriyeti Arasında Stratejik 
İşbirliği İlişkileri Kurulup Geliştirilmesiyle İlgili Ortak 
Bildiri” yayınlanıp “Türkiye’de 2012 Çin Kültür Yılı” ve 
“Çin’de 2013 Türk Kültür Yılı” etkinliklerinin yapılması 
kararlaştırıldı. 
Kültür yılı münasebeti ile, Çin Halk Cumhuriyeti Kültür 
Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 

Makbule 
Kandakoğlu
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Bakanlığı’nın düzenleyiciliğinde, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 
Eğitim Bakanlığı, Devlet Etnik İşler Komisyonu, Maliye Bakanlığı, Devlet 
Radyo, Sinema ve Televizyon Genel İdaresi, Basın ve Yayın Genel İdaresi, 
Devlet Turizm Genel Müdürlüğü, Devlet Posta Genel Müdürlüğü, Devlet 
Konseyi Yurtdışındaki Çinli Göçmenler Ofisi, Devlet Tarihi Eserler Genel 
Müdürlüğü, Çin Edebiyatçılar ve Sanatçılar Federasyonu, Çin Yazarlar 
Derneği, Çin Halkı Yabancı Ülkelerle Dostluk Derneği’nin katılımlarıyla, 
Çin Sanat ve Eğlence Grubu’nun uygulamalarıyla, Çin Halk Cumhuriyeti 
Kültür Bakanlığı Ankara ve İstanbul gibi kentlerde, Kültür Yılı Düzenleme 
Komitesi’nin eşgüdümüyle bir dizi etkinlik yürütmüş ve yürütecektir.
2011 Aralık ayında Ankara’da yapılan “İpek Yolu’ndan Yeni Sesler” gösterisi 
ve “Renklerle İpek Yolu” sergisiyle “Çin Kültür Yılı” perdesi açıldı. 2012 
Ocak ve Şubat aylarında “Neşeli Bahar Bayramı” adlı kültür etkinlikleri 
dizisi, Nisan’da “Çin Film Festivali”, Mayıs ile Temmuz ayları arasında 
“İstanbul Uluslararası Sanat Festivali”nde konuk ülke olarak Çin gösterileri, 
Eylül’de “Çin Çağdaş Sanatlar Sergisi” ve “Dunhuang Sanat Sergisi”, 
Ekim’de iki ülkenin Ulusal Bayram kutlamaları ve Aralık’ta “Çin Kültür Yılı 
Kapanış Töreni” yapılmış ve yapılacak olan çeşitli etkinliklere örnek olarak 
verilebilirler.

“İpek Yolunun Devamı: 
Teknolojik Gelişim”:

Aylık Bilişim Dergisi olarak biz de Çin 
Kültür yılı sebebiyle Çin bilişim sektörüne 
ilişkin “İpek Yolunun Devamı: Teknolojik 
Gelişim” başlıklı bir röportaj amaçladık. 
Pekin Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla Çin 
Halk Cumhuriyeti Sanayi ve Enformasyon 
Teknolojileri Bakanlığı’na iletilen 
röportajımız aşağıdadır.

S: Çin global dünyada kendisini 
ve teknolojisini nerede 
konumlandırmaktadır? Çin’in gelecek 
için planları nedir? 

C: Çin’in elektronik bilgi üretim gücü 
statüsü beş yıllık gelişme boyunca daha da 

pekiştirilmiş ve toplam gücü yeni 
bir seviyeye yükseltilmiştir.
 
Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Sektörü: 
• Bilişim ağının değişim ve 
gelişimini hızlandırmak
• Bilişim ağının genel düzeni 
hakkında etraflıca bir plan yapmak
• Bilişim servis uygulamalarını 
arttırmak
• Yeni ortaya çıkan servisleri teşvik 
etmek ve genişletmek 
• Global bilgi ve iletişim 
servislerini arttırmak
• Telekomünikasyon ağının, 
yayın ağının ve internetin birleşip 
kaynaşmasını desteklemek
• İnternetle ilgili hususların 
sanayileşme sürecinin 
hızlandırmak
• Güvenlik ve acil durum tepki 
sürelerini geliştirmek  

• Yeşil bilişim ağlarının geliştirilmesini 
teşvik etmek
 
Elektronik Bilişim Üretim Endüstrisi: 
• Kritik teknolojilerde atılım yapmaya 
odaklanmak; endüstrinin ana rekabet 
gücünü arttırmak
• Stratejik ve yeni gelişmekte olan 
alanlardaki gelişmeye odaklanmak; yeni 
büyüme alanlarına teşvik vermek
• Kurumları gelişmeleri yönünde 
desteklemek; akılcı bir işbölümü sistemi 
yapılandırmak
• Endüstriyel mekânsal dağılımı optimize 
etmek; bölgesel büyüme yapılanmasını 
hızlandırmak
• Endüstrinin dengeli bir şekilde 
gelişmesini desteklemek için yurtiçi ve 
yurtdışı pazar kaynaklarını koordine etmek  
• Yeşil üretimeaktif destek vermek; 
sürdürülebilir ve sağlıklı kalkınmayı 
sağlamak.  
• Ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet 
verecek bilişim teknoloji uygulamalarını 
arttırmak
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• Kamusal hizmetsistemlerini geliştirmek; endüstriyel gelişim ortamını 
optimize etmek

İnternet Endüstrisi:
• Yenilikçi Uygulamasistemleri; önem kazanan internet alanlarınıgeliştirmek 
ve gelişmesine yardımcı olmak. 
• “Genişbant Çin’’i inşaa etmek; iletişim ağı altyapısını optimize etmeyi ve 
geliştirmeyi desteklemek
• Genel düzenin gelişmesini sağlamak; yeni nesil internetin yayılmasını 
sağlamak 
• Kritik teknolojilerde atılımlaryapmak; temel ana endüstrileri yoğunlaşmak
• Üst düzey tasarımı güçlendirmek; gelişmiş ve kapsamlı internet standard 
sistemleri kurmak
• Düzenleyici sistemleri geliştirmek; sağlam birinternet ortamı yaratmak
• Kurumsal imkanları geliştirmek; internet altyapı yönetimini güçlendirmek 
• Sistem yapısını geliştirmek; ağ ve bilgi güvenliğini arttırmak

S: Çin’deki Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün büyüklüğü 
(pazarın hacmi ve cirosu, büyüme oranı ve istihdama ilişkin rakamsal 
verilerle) hakkında bilgi verir misiniz?

C: 2010 yılında temel telekom 
kuruluşlarının 113.68 milyar Euro’ u bulan 
teleservis gelirleri toplamda 1290.07 
trilyon Euro’ya ulaştı. Telefon abonelerinin 
toplam sayısı nüfusun %86.5’lik bir oranı 
ile 1.153 milyardır. İnternet kullanıcılarının 
oranı ise nüfusun % 34.3’lük oranı 
ile 457 milyona ulaştı. Sabit ve mobil 
telefonların ardından, internet kullanıcıları 
ve genişbant aboneleri 2008’de artış 
yaşadı. BİT sektöründeki çalışan sayısı 
200 milyonu geçti; GSMH’ da 51.90 
milyar Euro büyümeye ve 2.12 milyon işe 
olanak sağlayan doğrudan 3G ağı altyapı 
yatırımları 33.46 milyar Euro’ya ulaştı.

S: Ülkenizdeki önemli BİT projeleri 
nelerdir?
C: “Geniş bant Çin”: kentsel-fiber-eve ve 
kırsal-genişbant-köye

Q: Çin halkı arasında internet ve sosyal 
medya kullanım oranı nedir?
A: İnternet kullanıcıları dünya 
ortalamasının üzerinde, %34.3 nüfus oranı 
ile 457 milyona ulaştı. Bunlardan 332 
milyonunu kentsel internet kullanıcıları, 
125 milyonunu ise kırsal internet 
kullanıcıları oluşturuyor.

S: BİT sektörünün düzenlenmesi ve 
koordinasyonu için neler yapılıyor? Bu 
amaçla faaliyet gösteren kurumlarınız 
var mı?
C: Endüstri düzenleyici sistem kademeli 
bir şekilde geliştirildi. Telekom kurumları 
yeni bir birleşme sürecini tamamladılar. 
Yeniden birleşmenin ardından China 
Telecom, China Mobile ve China Unicom 
3G lisansları aldılar. Daha sonrasında 
öncelikli olarak bu üç temel kurumun 

tam servis işlemleri ve yirmi binden fazla 
pazara değer katan telekom kurumunun 
pazar düzeni oluşturuldu. Endüstri 
ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığının 
oluşturulmasından sonra, bakanlık 
uluslararası finansal krizlerin etkilerinin 
azaltılmasında olduğu kadar endüstriyel ve 
yeniliklere uyum sürecinde aktif bir şekilde 
rol alındı. Bununla birlikte ağ ve bilgi 
güvenliği, birlikte çalışılabilirlik, pazar ve 
hizmetler, iletişim altyapısı vb. alanlarda 
denetimler daha da arttırıldı ve endüstri 
düzenleyici sistemi geliştirilerekkademeli 
olarak sistem geliştirdi.

S: Siber Güvenlik ve Bilgi Güvenliği 
konusunda kişisel ve kurumsal 
farkındalığı arttırmak adına neler 
yapılıyor? 
C: Ağ ve bilgi güvenliği yeteneği önemli 
bir derecede arttırıldı. Yönetim Sistemleri 
altyapısıkuruldu ve düzenleyici standartlar 
teşvik edildi. Ağ ve bilgi güvenliği 
araştırmaları ve geliştirmeleri ile altyapı 
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oluşturulmasında büyük aşamalar kaydedildi. Bilgi güvenliğinin takibi, ağ 
güvenlik koruması, acil durum yönetimi ve endüstrinin kendini düzenlemesi 
etkili bir şekilde ilerletildi, ağ ortamı ve düzeni açık bir şekilde geliştirildi 
ve ağ güvenlik koruması ve acil durum yönetimi seviyesi belirgin bir şekilde 
arttırıldı.

S: Ülkenizin BİT sektöründeki en önemli problemleri nelerdir?

C: BİT sektöründe problemler ve çelişkiler 
kayda değer başarılar olarak önem 
arzeder. İlk olarak BİT sektörünün ulusal 
ekonominin yapısal düzenlemedeki rolü 
arttırılmalı, hizmet bilgilendirme ve 
sanayileşmesinin son derece entegre 
olabilmesi durumu geliştirilmelidir. İkinci 
olarak BİT sektörünün gelişimindeki 
yapısal çelişkiler göreli daha 
belirgindir, sanayi stratejik dönüşümün 
derinleştirilmesine ihtiyaç vardır. Üçüncü 
olarak kırsal ve kentsel kesim arasında 
iletişim servisleri açısından büyük bir 
boşluk bulunmaktadır, bilişim yapısındaki 
rekabetin daha da geliştirilmesi gerekir. 
Dördüncü olarak yeni gelişmekte olan ağ 
ekonomik gelişmelerine rehberlik edecek 
yönetim politikaları eksiktir, küçük ve 
orta ölçekli kurumların desteklendiği 
ortamların geliştirilmesi gerekir. Beşinci 
olarak ağ ve bilgi güvenliği konuları 
giderek geliştirildi, ağ ve bilgi güvenliği ve 
acil haberleşme güvenlik sistemi henüz 
kusursuzlaştırıldı. Ve son olarak, kurumsal 
haberleşme kontrol mekanizması ve 
kuralların daha da güçlendirilmesi, 
teknik araç ve ekipmanların denetim ve 
kurallarının geliştirilmesi gerekir. 
   

Kaynaklar: 
-“Twelve-Five” Plan of the 
Telecommunications Industry 
   issued on May 4, 2012 by the Ministry of 
Industry and Information Technology of the 
People’s Republic of China 
- “Twelve-Five” Plan of the Electronic 
Information Industry
 issud on February 24, 2012 by the Ministry 
of Industry and Information Technology of 
the People’s Republic of China
-  “Twelve-Five” Plan of the Internet 
Industry
   issued on May 4, 2012 by the Ministry of 
Industry and Information Technology of the 
People’s Republic of China
http://turkish.cri.cn/2012year/home.htm

http://www.bilisimdergisi.org/s146


