ÇĐN ĐŞ KÜLTÜRÜ
Çin’in 5.000 yıllık köklü, tarihi bir geçmişi vardır ve yüzyıllar boyunca kültürel
liderliğini sanat, bilim alanında sürdürmüştür. MÖ 221 yılında Qin veya Ch'in hanedanlığı
altında birleşme olmuş, 1 Ocak 1912 Manchu Hanedanlığı, Cumhuriyet tarafından
devralınmıştır. Tarih boyunca pek çok birleşme, bölünme ve hanedan çatışmalarına sahne
olan Çin’de imparatorluk sistemi 1911’de sona ermiştir.
1911-1949 dönemini içine alan siyasi güç çatışmaları, Mao Zetung’un 1 Ekim 1949’da
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan etmesi ile son bulmuştur. 1949-1976 döneminde
ülkede Mao Zetung’un mutlak siyasi hakimiyeti ekonomik ve sosyal gelişmelerde etkili
olmuştur. Mao 1976 yılında ölmüştür.
1992 yılında Çin Komünist Partisi’nin 14. Ulusal Kongresi’nde ülkede “Sosyalist
Piyasa Ekonomisi” tesis edilmesi kabul edilmiştir. Ayrıca 1997 yılında Hong Kong’un ve
1999 yılında Makao’nun ÇHC’ye dahil olması ve bu ülke bünyesinde “Özel Đdari Bölge”
statüsü kazanması Çin’in bölgedeki önemini bir kat daha artırmaktadır.
Bugün Çin, Dünya ekonomik sistemine entegre olmak üzere çaba göstermektedir.
GATT/WTO Dünya Ticaret Örgütü’nün 1947’deki kurucusu ve fikir babalarından biri olan
Çin, 1950’de ayrıldığı sisteme 11 Kasım 2001 tarihinde geri dönmüş bulunmaktadır.
Çin Halk Cumhuriyeti dışa açılma ve piyasa ekonomisine geçiş yönünde önemli ve
ihtiyatlı adımlar atmaktadır. Ülkenin 21. yüzyılın en önemli ekonomik güçlerinden biri
olacağına kesin bir gözle bakılmaktadır.
TEMEL SOSYAL VE EKONOMĐK GÖSTERGELER 1

Nüfusun Yaş Yapısı
0-14 yaş
% 21.4 (erkek 148.134.928/kadın 131.045.415)
15-64 yaş % 71 (erkek 477.182.072/ kadın 450.664.933)
65 yaş ve üzeri % 7.6 (erkek 47.400.282/ kadın 51.886.182) (2005 tahmini)
Çin Halk Cumhuriyetinde nüfusa sınırlama getirmek amacı ile bir çocuğa sahip olma
kuralı getirilmiştir. Kırsal arazilerde yaşayan ailelere ise, ilk çocukları kız ise ikinci bir çocuk
şansı verilmektedir.
1

Deniz Çakıroğlu, ĐGEME Yayını, Çin Ülke Profili-2006

1

Doğal Kaynakları : Kömür, demir cevheri, petrol, doğal gaz, civa, kalay, tungsten,
antimon, manganez, molibden, vanadyum, manyetit, alüminyum, kurşun, çinko, uranyum,
hidroelektrik enerji potansiyeli (dünyanın en büyük gücüne sahip ülkesidir)
Ulaşımı : Demiryolu Toplam: 71.898 km; Kara Yolu Toplam:: 1.765.222 km ; Su yolu
121.557 km, Boru hatları; gaz 15.890 km; petrol 14.478 km; rafine ürünler 3.280 km (2004)
Liman ve barınakları ; Dalian, Guangzhou, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao,
Shanghai
Ticari gemileri ;Toplam: 1.649
GENEL EKONOMĐK DURUM 2
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TÜRKĐYE –ÇĐN TĐCARETĐ 3

Đş Hayatında Kullanılan Dil : Çin’de iş dili Çince’dir. Başarılı bir iletişim sağlamada
tercümanın çok büyük önemi bulunmaktadır. Đngilizce, iş aleminde ve entelektüellerce
konuşulup, yazılmakta olmasına rağmen ülke genelinde yeterli düzeyde değildir. Bununla
birlikte, genç nüfusun çoğu belli düzeyde Đngilizce konuşabilmektedir.
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Đş görüşmesi yaparken müzakere öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar : Eğer
mümkünse görüşme süresince çok ince ayrıntıları kaçırmamak ve birbirinizi anlamaya yardımcı
olabilmek amacıyla kendi tercümanınızı yanınızda götürmeniz çok faydalı olacaktır.
Çin iş kültüründe toplumcu düşünce geçerlidir, hatta özel sektörde dahi bunun etkisi
görmek mümkündür. " Ününü Korumak" felsefesi, Çin kültürünün daha iyi anlaşılması
açısından önemli bir kavramdır. Çin kültüründe bir kişinin ününü koruması ve sosyal varlığını
sürdürmesi gelecekte gerçekleştireceği işleri belirlemektedir. Utandıracak bir durum yaratmak
veya sükunetin ortadan kalkması, kasten olmasa dahi müzakerelerin felaketle sona ermesine
neden olabilir.
Çinliler sizlere doğrudan "Hayır" demezler. Bunun yerine çelişkili cevaplar verirler,
örneğin "belki", "emin değilim", "onun hakkında düşüneceğim", "göreceğiz" gibi cevaplar
genellikle "hayır" anlamına gelmektedir.
Sosyal Aktivite : Çin'de iş amaçlı verilen yemekler popüler olmaktadır. Her ne kadar iş
kahvaltıları Çin iş kültürünü yansıtmasa da yine de işadamları bu toplantılara
yönlenmektedirler. Resmi akşam yemekleri iş eğlencesi için en popüler yemeklerdir. Genellikle
bu yemekler akşam 18.30-19.00' de başlayıp iki saat kadar sürmektedir. Eğer konuksanız
zamanında gitmeniz gerekmektedir. Đsterseniz akşam yemeğine 15 dakika kadar önce
gidebilirsiniz. Çinli ev sahipleriniz resmi yemekle ilgili düzenlemeleri yapmak için önceden
orada bulunacaklardır.
Randevu : Çin iş kültüründe bir görüşmeye geç gitmek kabalık olarak kabul
edilmektedir. Ziyaret için en uygun mevsim Nisan-Haziran ve Eylül-Ekim aylarıdır. Đş
yerlerinin ve devlet ofislerinin açık olduğu saatler Pazartesi- Cumartesi sabah 8:00 akşam
5:00'tir. Ancak büyük şehirlerde çalışma süresi haftada 5 gün olarak kabul görmektedir.
Birçok Çinli öğlen 12:00-14:00 arasında işlerine ara verirler. Randevularınızı programlarken,
Çin yeni yılı gibi tatillerden haberdar olunuz. Bu sürelerde işyerlerinin büyük bir çoğunluğu
kapalıdır. Bu tarih yıldan yıla değişiklik göstermektedir.
Đlk Đsim ve Unvan : Çin isimleri batı isimlerinden farkı bir sıralama içerirler. Her
kişinin şu şekilde bir isim sıralaması vardır; aile, nesil ve ilk adı. Nesil ve verilen isimler
birbirlerinden boşlukla veya çizgi işareti ile ayrılabilir. Fakat genellikle bir tek kelime gibi
yazılmaktadır.
Karşılıklı Konuşma : Çin ziyaretinizden önce kendinizi Çin kültürü, tarihi ve
coğrafyası konusunda hazırlamanız iyi olur. Bu hazırlığınız ev sahibiniz tarafından saygıyla
karşılanacaktır. Olumsuz cevaplar nezaketsizlik olarak kabul edilmektedir
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