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China Institute Turkey is an independent think 
tank aiming to promote understanding of Chinese 
economy and culture among Turkish society 
especially businessmen, academicians and young 
population in order to strengthen Sino-Turkish 
relations.

China Institute Turkey’s missions are:
• To raise public awareness about China’s 
values, history, economy and strategy to eliminate  
misunderstandings about China
• To provide better understanding of China by 
offering an objective and balanced viewpoint by 
including various opinions in its publications and 
events
• To be a source of advice about China and Turkey 
related subjects focusing on the development of 
Turkish – Chinese dialogue on trade and 
socio-economic relations and therefore to 
contribute to Chinese harmonious development 
with Turkey and its region.
• Supports and stimulates research and 
publications
• Organizes events to create mutual balanced 
opportunities
• Develops and maintains projects in order to 
create synergy and harmony with a focus on four 
areas of interest which are economy, culture, 
business and education.

In order to achieve its objectives China Institute 
Turkey focuses on four areas of interest which are 
economy, culture, business and education; 
supports and stimulates research and 

publications, organizes events to create mutual 
balanced opportunities and develops and 
maintains projects in order to create synergy and 
harmony.

The People’s Republic of China, as the second 
biggest economy of the world in terms of GDP has 
always been an attractive society due to its 
specific heritage in terms of culture, science and 
politics.

The fact that it has been unknown for decades and 
the diversity within the country itself has led most 
of the non-Asian cultures to misunderstand and 
misinterpret Chinese culture, science and 
politics.

As China Institute Turkey, we support our 
stakeholders and society at large on exploring 
both China and Turkey, and to discover what 
mutual opportunities can be achieved by an 
harmonious and sustainable cooperation between 
these two fast growing economies.

1) Kitap: “Çin’i Tanımak ve Çin ile İş Yapmak” 
başlıklı bir kitap yayınlayarak ülkemizin bütün 
karar vericileri ve iş adamlarına ulaştırmayı 
hedefliyoruz. Çin ile iş yapmak üzerine teknik, 
hukuki ve finansal boyutta birçok temayı içeren 
kitap aynı zamanda Çin kültürü ve tarihi hakkında 
bir özet ihtiva etmekte, aynı zamanda da Çin dili 
üzerine de kapsamlı bir bölüm içermektedir. 
ÇİTAM olarak yayınlamaya hazır olduğumuz bu 
kitabı ülkemizdeki bütün şirket sahiplerine, üst 
düzey yöneticilerine ve karar vericilerine 
ulaştırmak için paydaşlarımızın desteklerini 
beklemekteyiz. 

2)  Bilimsel Araştırma Yarışması: “Çin ve Türkiye 
arasında inovasyon ve teknolojik gelişim 
alanında işbirliği nasıl arttırılabilir?” konulu bir 
bilimsel makale yarışması düzenlenmesi 
öngörülmektedir. Çin’ce ve İngilizce düzenlenecek 
bu yarışma ile özelikle Çin’de mukim kanaat 
önderlerinin katkılarının temin edilmesi 
planlanmaktadır. Yarışmaya katılacak makaleler 
bir kitapta derlenerek her iki ülkenin politika 
yapıcılarının dikkatine sunulacaktır. 

3)  Eğitim: “Dış Ticaret Finansmanında Renminbi 
Kullanımı” konulu eğitim programları 
düzenlenmesi ön görülmektedir. Ülkemizin önde 
gelen finansal kurumlarının desteği ile yerel 
ticaret odaları işbirliği ile düzenlenmesi 
planlanan bu eğitim çalışmalarında hem konunun 
teknik boyutu ele alınacak, hem de Çin ile iş 
yapma konusunda kültürel, tarihsel ve sosyolojik 
boyutta da paylaşımlar yapılacaktar. 

4) Konferans: “One Belt One Road”, “İpek Yolu 
Fonu”, “Asya Altyapı Katılım Bankası”, “Şangay 
Serbest Ticaret Bölgesi” gibi ana temalar odaklı 
konferanslar düzenlenmesi ön görülmektedir. 

5) Sergi: “Çin Teknoloji Sergisi” başlıklı bir gezici 
sergi düzenlenmesi planlanmaktadır. Sergi alanı 
haline getirilecek bir yolcu otobüsü veya treyler 
tarih boyunca Çin’in liderlik ettiği teknolojileri 
genç beyinlere tanıtmayı amaçlayacaktır. 
Günümüzde özellikle uzay, telekomünikasyon ve 
yeşil/sürdürülebilirlik alanlarında Çin’in konumu 
ile Çin üniversitelerinin sunduğu ileri seviye 
eğitim imkanlarının tanıtılacağı bu gezer serginin 
ülkemizin bütün üniversitelerini ziyaret etmesi 
planlanmaktadır. Bu sergi ile ülkemizdeki Çin 
hakkında oluşmuş negatif ön yargılarını 
değiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

6) Network: “Friends of ÇITAM”: Bu faaliyetleri 
hayata geçirirken bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da başta ÇİTAM’ın hedeflerini ve 
hassasiyetlerini paylaşan iş ve akademik 
dünyamızın önde gelen simalarından oluşan 
“Friends of CITAM” ağından destek almaya devam 
edeceğiz. Bu bağlamda her sene Mart ayı içinde 
yaptığımız “Çin Yeni Yılı” gala yemeğimize bu sene 
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın 
YU HONGYANG şeref konuğumuz olarak iştirak 
edecek ve “Maymun yılında Türk Çin ilişkileri” 
konulu bir konuşma yapacaktır.

“ÇİTAM 2016” gündemini oluşturan ana konular
“China Institute Turkey”
A very timely forward looking think-tank focussing on China and Turkey


