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Çin ay takvimine göre her yılın 
5. ayının 5. günü nehir ve 

göllerde düzenlenen ejderha 
kayıkları yarışması, Çin’de 

görkemli bir festival havasına 
bürünüyor.

DRAGON BOT
FESTİVALİ

“Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifiyle Türkiye,
Çinli yatırımcılar için daha cazip bir ülke olma yolunda ilerliyor.”

“一带一路”倡议，显示出土耳其日益受到中国投资的青睐

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei’in
Gözünden Türk-Çin İlişkileri 

中华人民共和国驻伊斯坦布尔总领事崔巍透视土中关系

端午节
中国农历每年的五月
五日为端午节，当天
在河湖沿岸城市举行
的划龙舟比赛是极具
中国传统特色且精彩
绝伦的庆典活动。
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Yumuşak Güç 软实力
与人际交流产生的作用一样，毫无疑问，文化交流在

国家关系中同样占有着重要地位。即使在最困难的时

期，也可以通过文化融合来缓和紧张局势。这种能够

拉近人类本我意识和净化人类贪婪性格的属性甚至

可 以让“老死不相往来”之人化解前嫌。在这种背景

下，所有文化元素的研究对我们的生活而言都是不可

或缺的。

自历史初始以来，作为近邻的土耳其和中国两国人民

就拥有着数不胜数的共同文化元素。而如此众多的共

同点也许在世界其他国家中都并不常见。丝绸之路在

这种文化利方面所做出的贡献是不可否认的。 众 所

周知，“一带一路”倡议将重振这两种文化对于这两

个国家而言的历史使命。在出版《一带一路》杂志 这

一过程中，我们一直满怀着激情和斗志。所做的所 有

工作都是在为增加土中文化的共同点而努力；为发 

展“文化软实力”而努力；与各分支机构的艺术家， 

文学家，历史学家，运动员，旅游工作者及活动组织

者们一起为丰富文化活动而努力。新成立的“伊斯坦

布尔国际艺术与艺术家协会”（简称伊斯坦布尔艺术

协会/ART IN ISTANBUL）也将通过其组织的活动为文

化传播与共享做出贡献。在此也衷心祝愿协会的华人

会长张欢老师和诸位会员们一帆风顺，马到成功。

致所有读者: 愿你们如屈原一般博爱广知，像沙巴哈

廷阿里一样充满活力，生活像卡帕多奇亚一般充满神

奇与惊喜， 内心像桂林一样享受平和与宁静。

穆斯塔法·卡斯勒 

执行出版总监

Tıpkı insan ilişkilerinde olduğu gibi hiç şüphesiz devletler 
arasındaki ilişkilerde de kültürün yeri büyüktür. En zorlu 
dönemlerde bile kültürel yakınlaşmalarla gerginlikleri 
yumuşatmak mümkündür. Kültürün insanı benliğine 
yaklaştıran ve insanı hırslarından arındıran özellikleri 
“bir araya gelemez” denilen kişileri buluşturur. Bu 
bağlamda tüm unsurları ile kültürel çalışmalar hayatımızın 
vazgeçilmezidir.

Tarihin ilk devirlerinden bu yana Türk ve Çin 
halklarında ortak kültürel unsurlar çok fazladır. Belki de 
dünyanın diğer milletleri arasında bu kadar ortak payda 
bulunmuyordur. İpek yolunun bu kültürel paydanın 
oluşmasındaki katkısı elbette yadsınamazdır. Kuşak ve Yol 
İnisiyatifinin gelişmiş bu iki kültürün tarihi misyonunu 
tekrar bu iki millete yükleyeceği bilinen bir gerçektir. 
Kuşak ve Yol Dergisi olarak bu sürecin heyecanını 
yaşıyoruz. Tüm çalışmalarımızı, Türk ve Çin kültürünün 
ortak paydalarını ön plana çıkararak ‘yumuşak 
gücü’ geliştirme yönünde yapıyoruz. Her branştaki 
sanatçılarımız, edebiyatçılarımız, tarihçilerimiz, 
sporcularımız, turizmcilerimiz ve organizatörlerimizle 
kültürel faaliyetlerin artırılması süreci için çaba 
gösteriyoruz. Yeni kurulan “İstanbul Uluslararası Sanat ve 
Sanatçılar Derneği” de düzenleyeceği etkinliklerle bu güzel 
sürece katkı sağlayacaktır. Derneğimizin Çinli başkanı 
Zhang Huan’a ve dernek üyelerine şimdiden başarılar 
diliyoruz. 

Tüm okurlarımıza; Qu Yuan kadar engin, Sabahattin Ali 
kadar dinamik, Kapadokya kadar tılsımlı ve Guilin kadar 
huzurlu yaşamlar diliyoruz. 

Yayın Yönetmeni
Mustafa Karslı
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ÇİN HALK CUMHURİYETİ İSTANBUL 
BAŞKONSOLOSU CUI WEI’İN GÖZÜNDEN 

TÜRK-ÇİN İLİŞKİLERİ
中华人民共和国驻伊斯坦布尔总领事
崔巍先生眼中的

土-中关系

RÖPORTAJ / 采访

Mustafa Karslı / / 穆斯塔法·卡尔斯勒



 5 

您可以在不使用翻译的情况下流利地讲土耳其语，而且

您是也土耳其文化方面的大师。 并且您在中国和土耳其

文化融合方面提供了许多帮助，做出了巨大的贡献。 您

能介绍并评价一下您到目前为止所做的工作吗？

既然这是一本土中文化协会主办的杂志，我就着重介绍

一下中文教育领域我所做的工作吧。随着我们的大力推

动，目前领区已有10所左右高等院校和3所高中开设了

中文专业或课程，同时伊斯坦布尔还拥有3所孔子学院

Siz tercüman kullanmadan akıcı bir şekilde Türkçe 
konuşabiliyorsunuz ve Türk kültürüne hâkimsiniz. Çin 
ve Türk kültürünün kaynaşması hakkında çok önemli 
hizmetleriniz var. Bu konuda şimdiye kadar yaptığınız 
çalışmaları değerlendirebilir misiniz?

Kuşak ve Yol Dergisi, Çin Kültür Derneği tarafından 
çıkartılan bir dergi olduğu için, Çince eğitimi alanında 
yaptığım çalışmalara odaklanmak istiyorum. Güçlü 
tanıtımımızla, şu an bölgemizde yaklaşık 10 kolejde ve 3 
lisede Çince bölümü veya kursları açılmış oldu. İstanbul aynı 

中华人民共和国成为近年来世界舞台之上
最耀眼的明星，在许多领域取得了跨越
式的发展。而其中最让世界瞩目的便是“
一带一路”倡议。作为《一带一路》杂志
创始者的我们，专访了中国在伊斯坦布尔
的最高负责人--中华人民共和国驻伊斯坦
布尔总领事崔巍先生。尊敬的总领事先生
回答了我们关于土-中关系、两国文化研
究、商业发展以及伊斯坦布尔华侨们的生
活等各个方面的问题。

Son dönemlerde dünyanın parlayan yıldızı 
olan Çin Halk Cumhuriyeti, birçok alanda 
yeni gelişmelere imza atıyor. Bunların 
en başında Bir Kuşak Bir Yol İnisiyatifi 
bulunmakta. Kuşak ve Yol Dergisi olarak biz 
de Çin’in İstanbul’daki en üst düzey yetkilisi 
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu 
Cui Wei ile görüştük. Sayın Başkonsolos, 
Türk-Çin ilişkileri, iki ülke arasında kültürel 
çalışmalar, ticari gelişmeler ve Denizaşırı 
Çinlilerin İstanbul’daki yaşamları hakkındaki 
sorularımızı cevapladı. 

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei  — 中华人民共和国驻伊斯坦布尔总领事崔巍先生
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及1家土教育部认可的私立中文培训中心。我想强调的

是，同一座城市拥有3家孔子学院这放眼全球都是唯一

的，非常难得。据初步估计，2018年约有近1500人在各

类学校接受正规中文教育，这还不包括为阿塔图尔克机

场警察分局专门开设的中文培训班和自学的人数。

关于中文教育，我想强调一下教材的问题。领区一直很

缺乏成熟的土文版中文教材，同学们都在通过英文教材

学习，始终还是隔着一层纱。去年国庆节前夕，我们支

持红猫出版社在土翻译出版了首部土文版汉语教材——

《成功之路》。这只是一个开始，我们总领馆正再次推

动教材出版事宜，不出意外的话，在今年70周年国庆招

待会前，大家将看到更多的中文教材面世。     

关于在土华人的教育、健康、日常饮食和娱乐之类的社

会生活方面，您觉得他们明确如何满足自己的需求吗？

在这种情况下，您觉得他们在哪些方面还需要做出改进

呢？

对于长期生活在此的华人华侨以及大多数在土工作的中

国人而言，语言可能还是最大的障碍。这里的语言既是

指土耳其语，也是指母语——汉语。在此工作的绝大多

数人不懂土耳其语，同时华人华侨，尤其是其子女，又

zamanda üç Konfüçyüs Enstitüsüne ve Türk Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından onaylanmış özel bir Çince Eğitim 
Merkezine sahip. Şunu vurgulamak isterim ki,  aynı şehirde 
üç Konfüçyüs Enstitüsü’nün olduğu, dünyadaki tek şehir 
İstanbul’dur ve bu çok nadir bir durumdur. 2018 yılında, 
Atatürk Havalimanı Polis Merkezi için özel oluşturulan 
Çince kurslarında eğitim alanlar ve Çinceyi bireysel olarak 
çalışanlar dışında, yaklaşık 1.500 kişi farklı okullarda Çince 
eğitimi almıştır.

Çince eğitimi hakkında, öğretim materyalleri konusunu 
vurgulamak istiyorum. Bölgemizde her zaman, çok iyi 
hazırlanmış bir Türkçe Çince ders kitabına ihtiyacımız var. 
Öğrenciler İngilizce ders kitaplarından Çinceyi öğreniyorlar 
ve bu dil ana dilleri olmadığı için çoğu zaman Çincenin 
özünü göremiyorlar. Geçen yılki Milli bayramımızda, 
Kırmızı Kedi Yayınevi “Başarıya Giden Yol” adlı ilk Türkçe 
yazılı Çince ders kitabını yayınladı ve biz bu ders kitabını 
yayınlamak için kendilerine destek verdik. Bu sadece bir 
başlangıç, Başkonsolosluğumuz yeni öğretim materyallerinin 
yayınlanmasını teşvik etmektedir. Şüphesiz ki, bu sene 70. 
Milli Bayram resepsiyonundan önce, daha fazla Çince ders 
kitabı göreceksiniz.

Türkiye’de yaşayan Çinlilerin eğitim, sağlık, yeme-içme, 
eğlence gibi sosyal yaşantısı bakımından ihtiyaçlarını 
karşılaya bildiklerini düşünüyor musunuz? Bu bağlamda 
geliştirilmesini gerekli gördüğünüz konular var mı?

RÖPORTAJ / 采访
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没有学习中文的环境。我在同很多土耳其朋友会面的时

候，他们也会问，土耳其有没有中文国际学校。目前

看，领区乃至土耳其尚不具备成立这种学校的条件，但

我们已支持奥坎大学孔院开办了针对领区华人华侨子女

的汉语教学班，很受侨胞欢迎。此外，还听说过一些如

居住证、社保双重征收等技术性问题。

早在古丝绸之路中成为朋友的中国和土耳其人民的古老 

合作关系正在通过“一带一路”计划而复兴。而作为见

证者 的我们， 请问您是怎么看待这种关系的？土耳其人

民期 冀有更多的中国公司来土耳其投资，您是如何看待

中国 公司在土耳其的投资的？对于中国企业而言，土耳

其能 否成为他们的制造业基地呢？

“一带一路”倡议我已在很多场合都有提及，尤其是提 

出5周年以来中土共建“一带一路”所取得的成果。最 

近的一次就是在上个月的南南合作促进会同土对外经济 

关系委员会合办的投资推介会上，在场中土企业家们无 

不对未来两国继续深入对接“一带一路”倡议和“中间

走廊”项目、投资感到信心满满。

Uzun süredir Türkiye’de yaşayan ve çalışan çoğu Çinli için, 
dil hala en büyük engel sayılabilir, buradaki dil hem Türkçe 
hem de Çinceyi ifade ediyor. Burada çalışan Çinlilerin 
büyük çoğunluğu Türkçeyi bilmiyor ve denizaşırı Çinlilerin, 
özellikle de onların çocuklarının, Çince öğrenmek için 
bir ortamı yok. Türk arkadaşlarla buluştuğumda, çoğu 
Türkiye’de uluslararası bir Çince okulu olup olmadığını da 
soruyorlar. Şu anda, şehrimiz ve hatta Türkiye bile böyle bir 
okul kurma şartlarına sahip değil. Fakat Okan Üniversitesi 
Konfüçyüs Enstitüsünü, bölgedeki denizaşırı Çinli çocuklar 
için Çince dil dersi açma konusunda destekledik, bu girişim 
denizaşırı Çinliler arasında çok iyi karşılanmıştır. 
Ayrıca, oturma izni ve sosyal güvenlik gibi bazı teknik 
sorunlar da yaşanmaktadır.

Tarihi İpek Yolunda partnerlik yapan Çin ve Türk 
halklarının, Kuşak ve Yol inisiyatifi ile kadim işbirliğinin 
yeniden canlandığına şahit oluyoruz. Bu konuda neler 
düşünüyorsunuz? Türkler Türkiye’ye daha çok Çinli 
yatırımın gelmesini istiyorlar. Çin Firmalarının Türkiye’ye 
yatırımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Çinli firmalar için 
Türkiye bir üretim üssü olabilir mi?

“Bir Kuşak Bir Yol” projesi hakkında zaten birçok kez farklı 
yerlerde bahsettim. Özellikle 5. yıldönümünde Çin ve 
Türkiye’nin birlikte yaptığı “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin 
başarılarından bahsettim. Bunlardan en sonuncusu geçen 
ay Güney-Güney İşbirliği Teşvik Derneği ve Türkiye Dış 
Ekonomik İlişkiler Komitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 
yatırım geliştirme konferansıydı. Alandaki tüm girişimciler 
gelecekte “Bir Kuşak Bir Yol” girişiminin ve “Orta koridor” 
projesinin derinleşerek devam edeceğine inanıyorlar.

Ticaret açısından Çin, şu anda Türkiye’nin ikinci büyük 
ticaret ortağı ve en büyük ithalat kaynağıdır. 2017 yılında, 
Çin ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi 26.35 milyar 
ABD dolarına ulaştı. Geçtiğimiz on yılda ticaret hacmi % 
110 arttırıldı. Bunların yanında, Türkiye’nin Çin’e ihracatı 
yıllık % 26.3 arttı ve Türkiye’nin ihracatı için en hızlı büyüyen 
piyasalar arasında yer aldı. Türkiye’nin Çin’den yaptığı ithalat 
yıllık % 8,0 düştü. İki ülke arasındaki dış ticaret açığı ise 
yıllık % 11,4 düştü. İkili ticaret dengelenmeye devam ediyor.

Yatırım açısından “Bir Kuşak Bir Yol” girişimi, Türkiye 
pazarının son beş yılda Çinli yatırımcılar için giderek daha 
cazip olacağını vadediyor. Mayıs 2015’te ICBC, Türk Tekstil 
Bankası’nı satın aldı. Türkiye ve civar ülkelerdeki ilk işletme 
organizasyonu olarak Çin destekli ilk finans kurumu oldu. 
Mayıs 2018’de Çin Merkez Bankası, Türkiye’de 300 milyon 
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在贸易方面，中国现在可是土耳其第二大贸易伙伴和第

一大进口来源地。2017年，中土双边贸易额达263.5亿

美元，十年间增长110%；其中土耳其对中国出口同比

增长26.3%，位居土耳其出口增长最快市场前列；土耳

其自中国进口同比下降8.0%，土中贸易逆差同比下降

11.4%，双边贸易不断趋向平衡。

在投资方面，“一带一路”倡议提出五年来，土耳其市

场对中国投资者的吸引力不断加大。2015年5月，中国

工商银行收购土耳其纺织银行，成为首家在土耳其及周

边区域设立营业性机构的中资金融机构。2018年5月，

中国银行土耳其公司以3亿注册资本正式对外营业。在

交通物流领域，2015年9月，由招商局、中远和中投组

成的联合体以9.4亿美元收购土耳其第三大集装箱码头昆

波特码头65%股权，创下当时中国对土最大单项投资纪

录。在通讯电商领域，华为公司早在2002年就在土设立

子公司，近5年来该公司在土耳其累计投资超过2.2亿美

元，纳税1.72亿美元。

kayıtlı sermaye ile ofisini resmen kurdu. Eylül 2015’te, 
nakliye ve lojistik alanında Çinli Tüccarlar, COSCO ve CIC 
den oluşturan  konsorsiyumu, Türkiye’nin üçüncü büyük 
konteyner terminali olan Kumport Terminali’nde % 65 
oranında hisse satın alarak Çin’in Türkiye’deki tek seferde 
yapılan en büyük yatırım rekorunu kırdı. Telekomünikasyon 
alanında, Huawei, Türkiye’de 2002 yılının başlarında bir yan 
kuruluş kurdu. Son beş yılda, Türkiye’de 220 milyon ABD 
dolarından fazla yatırım yaptı ve 172 milyon ABD doları 
tutarında vergi ödedi.

Son yıllarda, Türkiye’deki Çinli şirketlerin ağırlıklı olarak 
ticaret odaklı şekli giderek değişmekte ve işlerin kapsamı 
çeşitlenmektedir. Şu anda, Türkiye’de faaliyet gösteren 
100’den fazla Çinli işletme var. Altyapı inşaatı yapan bazı 
Çinli şirketler, Türkiye’de şubelerini açmaya başlamış ve 
kendi iş ortaklarını getirerek, Türkiye pazarında gelişme 
kararlılıklarını göstermektedirler.

Çanakkale/Bozcaada — 恰纳卡莱省博兹贾岛

RÖPORTAJ / 采访
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近年来，在土中资企业以贸易型公司为主的局面正逐渐

转变，经营范围多元发展，当前在土经营规模较大的中

资企业已超过了100家。一些从事基础设施建设的中国

企业从以往做单一项目转变为在土设立公司，同时带来

其原有的商业合作伙伴，显示出在土市场深耕厚植的决

心。

2018年是土耳其中国旅游年。通过张驰的歌曲也让中

国 人民对土耳其有了“浪漫之国”的印象，并且也为土

耳其带 来了许多的中国游客。您觉得土耳其为中国游客

提供的 服务足够吗？根据土耳其的地理状况，您能否

就新的旅 游目的地选择提出一些符合中国游客喜好的建

议呢? 听说贵馆也在向学习中文的土耳其学生发放奖学

金。在 中文学习方面，您有什么建议可以提供给学习中

文的土 耳其年轻人们吗？

2018年来土旅游的中国游客数量已达40万，较前年有了

较大提升。去年12月，南方航空恢复了中国往返土耳其

的航线，而且还是从北京到伊斯坦布尔的直航。四川航

空即将开启伊斯坦布尔往返中国西南重镇成都的航线。

这些都表明，2019年对土耳其旅游业的考验会只增不

减。土耳其旅游业拥有相对成熟的基础设施，服务水平

也可圈可点。但是中国有句话，没有最好只有更好。希

望土耳其旅游从业者总结接待每年几十万中国游客的经

验，从中梳理中国游客的普遍需求，从而给之后中国游

客提供舒适方便的服务，拓展市场。至于新的旅游目的

地，Bozca ada听说吸引了一些中国游客的注意。

听说贵馆也在向学习中文的土耳其学生发放奖学金。在

中文学习方面，您有什么建议可以提供给学习中文的土

耳其年轻人们吗？

我始终认为学习语言没有捷径，唯有勤学苦练，尤其是

要敢于张嘴。学习材料在现在的网络社会也非常容易获

取了，我们馆官方微信公众号上的文章非常通俗易懂，

是初、中级中文学生的理想阅读素材。此外，学习语

言难免会产生枯燥、畏难情绪，结合中国文化的学习，

带着兴趣去学语言可以达到事半功倍的效果。这里我

建议大家去关注我们新开的的官方Instagram账户——

“chinaconsul.ist”。中国也许很远，但这里却很近。

希望大家予以关注。

2018 Çin’de Türkiye Turizm yılı idi.  Chi Zhang’nin 
şarkısıyla Çinliler Türkiye’yi romantik bir ülke olarak 
tanıdılar ve Türkiye’ye çok sayıda Çinli turist geldi. 
Türkiye’de Çinli turistlere verilen hizmetler yeterli midir? 
Türkiye coğrafyasını düşündüğünüzde Çinli Turistlerin 
beğeneceklerini düşündüğünüz yeni destinasyon önerileriniz 
var mı?

2018’de Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turistlerin sayısında, 
bir önceki yıla göre önemli bir artış oldu ve 400.000’e ulaştı. 
Geçen yıl Aralık ayında China Southern Airlines, Çin’den 
Türkiye’ye gidiş-dönüş uçuşlarını sürdürdü ve aynı zamanda 
Pekin’den İstanbul’a direkt uçuşları başlattı. Sichuan 
Havayolları, İstanbul’dan, Çin’in güneybatısındaki büyük 
bir şehir olan Chengdu’ya bir rota açmak üzere. Bunların 
hepsi, 2019’da Türkiye turizm endüstrisinin artacağını 
göstermektedir. Türkiye’nin turizm sektörü nispeten olgun 
bir altyapıya ve engin bir hizmet seviyesine sahiptir. Fakat 
Çin’de bir söz var, “en iyisi yoktur, daha iyisi olabilir”. Çinli 
turistlere rahat ve uygun hizmetler verebilmek ve piyasayı 
genişletmek için Türk turizmcilerimiz, her yıl yüzbinlerce 
Çinli turisti ağırlama deneyimiyle Çinli turistlerin genel 
ihtiyaçlarını çözeceğini ummaktayım.

        Yeni turist destinasyonu olarak ise Bozcaada’yı öneriyorum, 
bazı Çinli turistlerin dikkatini çektiğini biliyorum.

Çince öğrenen Türk öğrencilere burslar veriyorsunuz. Türk 
gençleri tarafından Çince öğrenmeleri hakkında tavsiyeleriniz 
nelerdir? 

Çince öğrenmenin kısa yolunun olmadığını düşünüyorum. 
Tek yol çalışmak ve çaba göstermektedir. Öğrenciler özellikle 
konuşmaya cesaret etmelidir. Günümüzde, öğrenme 
materyallerinin elde edilmesi de çok kolaydır. Konsolosluğun 
resmi WeChat hesabındaki makalelerin anlaşılması 
çok kolaydır. Bu metinler başlangıç ve orta seviye Çince 
öğrencileri için ideal okuma materyalleridir. Ek olarak, bir 
dili öğrenirken insan sıkılabilir ve kaçınılmaz olarak da o 
dili öğrenememe korkusuna kapılabilir. Çin kültürü tanıma 
çabası ile dil öğrenme ilgisi birleşirse başarı yarı çabayla iki 
katına ulaşabilir. Bu arada yeni resmi Instagram hesabımıza 
abone olmanızı öneririm - “chinaconsul.ist”. Çin çok uzakta 
olabilir, ama burası çok yakın. Umarım herkes Çince öğrenme 
yolunda başarılı olur.
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2015年3月，中国领导人习近平先生
在“一 带一路”（BKBY）倡议中提出
了一份标题为“丝绸之路与21世纪海上
丝绸之路共建的愿景与行动”的正式官
方文件。该倡议的重点是中国与伙伴国
家之间的合作事宜。但是，却没有提及
国与国之间、投资国与被投资国之间以
及商业潜在争端等各方面的解决方案。
正因此，在此种情况下留下了很多需要
去说明并落实的空白区域。

Mart 2015’te Çin, Devlet başkanı XiJinping’in 
“Bir Kuşak, Bir Yol” (BKBY) Girişimini, “İpek 
Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz 
İpek Yolu’nun Ortak İnşası Üzerine Vizyon 
ve Eylemler” başlıklı resmi bir belge ile yazılı 
hale getirdi. Girişim, Çin ile partner ülkeler 
arasındaki iş birliği üzerinde duruyordu. Ancak 
devletler arasında, yatırımcı şirketler  arasında 
ortaya çıkabilecek potansiyel uyuşmazlıklar için 
çözüm mekanizmalarından bahsetmiyordu. Bu 
durum, açıklığa kavuşturulması gereken çok 
fazla alanı geriye bırakmış oldu.

Prof. Dr. Hu Jiaxing İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde —  教授、博士胡加祥先生在伊斯坦布尔大学法学院的讲座

UYUŞMAZLIKLAR BAKIMINDAN

BİR KUŞAK BİR YOL
GİRİŞİMİNİN UYGULANMASINDA
UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI VE ÖRGÜTLERİ -1 *

“一带一路” 
倡议实际落实问题上的争议解决机制及相关组织   -1*

HUKUK / 法律
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Çin, şimdiye kadar seksenden fazla ülke ve kuruluşla BKBY 
Girişimi ile ilgili anlaşmalar imzaladı. Girişime dâhil olan 
ülkelerde Çin girişimcileri tarafından yapılan yatırımlar 
50 milyar Yuan’dan fazla oldu ve 200.000’e yakın istihdam 
yarattı. Çin hükümeti görünüşte uyuşmazlıklarla ilgili 
mekanizmaların; Çin’in mevcut yargı, tahkim ve arabuluculuk 
kurumlarına dayanmasının yanı sıra kapsamlı istişare, ortak 
katkı ve ortak çıkarlar ilkelerini izlemesi gerektiğini kabul 
etmektedir. Bu tür girişimler, çeşitlendirilmiş ve etkili bir 
uyuşmazlık çözüm prosedürü oluşturmak için hem iç hem de 
dış hukuk kurumlarının hizmetlerini entegre etmelidir.

BİR KUŞAK BİR YOL GİRİŞİMİ VE OLASI 
UYUŞMAZLIKLAR

BKBY Girişimi; Asya, Avrupa ve Afrika’da 65 ülkeye 
fayda sağlayacak şekilde genişletilmiştir. Katılımcıların 
bazıları gelişmiş ülkeler ancak çoğu az gelişmiş ya da en 
az gelişmiş ülkelerden oluşmaktadır. Tüm partner ülkeler 
arasındaki ekonomik ilişkileri düzenlemek veya bu girişimin 
uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları çözmek için 
tek tip kural veya mekanizmaların kullanılamaması doğaldır.

İkili Yatırım Anlaşmaları veya Serbest Ticaret Anlaşmaları 
gibi uluslararası işbirliğinin geleneksel düzenleme süreci, 
önemli bir ticaret veya yatırım yapılmadan önce, uyuşmazlık 
çözüm mekanizmalarını belirleyen yasal belgelerin 
imzalanmasını içerir. Buna karşılık, BKBY Girişimi öncelikle 

中国，至今为止已与八十余个国家签署了BKBY倡议的协

议。在此倡议下的国家，得到了中国企业家500多亿元

的投资以及创造了近20万个就业岗位。显然，中国政府

现存在一些具有争议的机制；中国目前的决议为，根据

现有的司法、仲裁以及调节机构完成全面协商，在共同

贡献与共同利益的原则下达成共识。这些举措，应整合

内部和外部法律机构的服务，以创建多元化和有效的争

议解决程序。

一带一路倡议与可能的争议

“一带一路”倡议已扩展至亚、欧、非三大洲65个国家

并将为这些国家带来更加快速的发展。成员国中，有部

分是发达国家，但绝大多数是发展中国家和落后国家。

使用一个统一的规则或机制来规范所有合作国之间的经

济关系以及解决因落实该倡议而产生的争议，这自然是

不可能的。

如双边投资协议或自由贸易协定等传统国际合作监管程

序，一般会在重要的贸易或投资进行前，其中包括签署

法律文件，以确定争议的解决机制。与此相对，“一带

一路”倡议首先建立起了中国与合作国之间的合作框
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Çin ile partner ülkeler arasındaki iş birliği için bir çerçeve 
ortaya koyuyor. İş birliği çerçevesi, belirli bir ülke grubuyla 
veya spesifik bir coğrafi alanla sınırlı olmamak; herkese 
açık olmak üzere hem esas hem de usule ilişkin kurallarla 
somutlaştırılmalıdır. Girişimin bu yapısı, uygulamada 
ortaya çıkacak uyuşmazlıkları çözmek için mevcut tek bir 
mekanizmanın kullanılamayacağı anlamına gelmektedir. 

Çin’in uluslararası ve bölgesel durumu 2017’den bu 
yana oldukça çalkantılı bir hal almıştır. Ancak, BKBY 
Girişimi altındaki iş birliği, karmaşık jeopolitik ortama ve 
önemli güvenlik sorunlarına rağmen dünya ekonomisine 
büyük katkılar sağlamaya devam etmiştir. Çin’in bölgesel 
kalkınmadaki dengesizliklerin çözülmesinde ve dünya 
çapındaki bağlantıların iyileştirilmesinde daha aktif 
bir rol oynaması beklenmektedir. Etkili bir uyuşmazlık 
çözüm mekanizması bu beklentiyi yerine getirmek için 
vazgeçilmezdir. 

MEVCUT UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MEKANİZMALARI 
VE UYGULANMASINDAKİ SORUNLAR

Dünya Ticaret Örgütü ve Ticaret Uyuşmazlıkları
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) uyuşmazlık çözüm 
mekanizması, tüm sistemin en iyisi olarak kabul edilir. 
DTÖ Uyuşmazlık Çözüm Organı, dünya ticaret düzeninin 
korunmasında ve DTÖ üyelerinin çok taraflı ticaret rejimine 
duyduğu güvenin korunmasında önemli bir rol oynamıştır. 
Bununla birlikte, BKBY Girişiminde çözüm yolu olarak 
kullanılmasında bazı zorluklar ortaya çıkmıştır.

BKBY’deki partner ülkelerin çoğu ya kısıtlı ticaret hacmi 
ya da anlaşmazlıkları uluslararası dava takibi yoluyla çözme 
geleneğinin olmaması nedeniyle uyuşmazlıkları DTÖ 
aracılığıyla nadiren çözmektedir. Anayasal ve medeni hukuk 
düzenine sahip ülkelerden farklı olarak, bazı BKBY Girişimi 
partner ülkeleri özgün yasal sisteme sahip gelişmekte olan 
ülkelerdir. Bu ülkeler, DTÖ uyuşmazlık çözüm mekanizması 
ile ilgilenmiyorlar. Hatta dava yükü, karmaşık kurallar ve karşı 
misilleme sistemi için mağduriyetlerini ifade edebiliyorlar.

UYUÇM ve Yatırım Uyuşmazlıkları
Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi 
(UYUÇM), yatırımcı ile ev sahibi devlet arasındaki 
uyuşmazlıkların çözümü için en çok başvurulan 
mahkemedir. Buna rağmen, BKBY partner ülkeleri için 
en iyi seçenek değildir. UYUÇM, yatırımcılar ve ev sahibi 
ülkeler arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için tahkim yoluna 
başvurur. Hakemler tarafından verilen karar kesin olup, iki 
ülke arasındaki diplomatik müzakere olasılığını ortadan 

架。此合作框架指出，不将合作对象限制在特定的一些

国家和地区；在全面开放的前提下，它必须通过基准与

程序性规则具体化。倡议的此种结构意味着，实践中可

能出现的争议不能用单一的机制进行解决。

自2017年以来，中国的国际和地区形势一直非常动荡。

然而，尽管地缘政治环境复杂以及安全问题成严重，

但“一带一路”倡议下的合作依旧为世界经济做出了令

人侧目的贡献。并且，全世界都期望中国在解决区域发

展不平衡以及改善全球关系方面发挥更积极的作用。而

有效的争议解决机制对于实现这一期望是不可或缺的重

要环节。

存在的争议解决机制与应用中的各类问题

世界贸易组织和贸易争端

世界贸易组织（WTO）的争议解决机制被认为是所有系 

统之中最优的存在。世贸组织争议解决机构在保护世界 

贸易秩序和保护世贸组织成员对多边贸易体制的信任方 

面发挥了重要作用。但是，将其带入“一带一路”倡议

中成 为解决方案时却出现了一些困难。

由于缺乏通过国际诉讼解决有限贸易量或争议的传

统，“一带一路”中的大多数合作国很少通过WTO解

决争端。与 具有宪法和民法秩序的国家不同，“一带一

路”倡议中的一 些合作国是具有原始法律制度的发展中

国家。而这些国 家对WTO争端解决机制并不感兴趣。

甚至会对诉讼的负 担、复杂的规则以及反报复制度表达

不满。

UYUÇM（国际投资争议解决中心）和投资纠纷

国际投资争议解决中心（UYUÇM）是解决投资者与东

道国之间争议的最佳仲裁机构。但即便如此，对于一带

一路合作国来说依旧不是最佳选项。国际投资争议解决

中心（UYUÇM），会为解决投资者与东道国之间的争

议而申请仲裁。仲裁员作出的决定是绝对的，并且消除

了两国之间进行外交谈判的可能性。另一方面，国际

投资争议解决中心（UYUÇM）提供的解决方案过分昂

贵，对预算有限的小国负面影响极大。

HUKUK / 法律
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kaldırıyor. Öte yandan, pahalı olan UYUÇM uyuşmazlık 
çözümü, kısıtlı bütçeli küçük ülkeleri olumsuz yönde 
etkileyebiliyor.

BKBY’deki çoğu partner ülkenin UYUÇM’i kabul 
etmekte tereddüt etmesinin diğer sebebi, hakemlere itimat 
etmeyişleridir. Birçok akademik çalışmanın, UYUÇM 
içinde bir temyiz incelemesi sisteminin kurulması gerektiğini 
öne sürmesine rağmen, yakın gelecekte gerçekleşmesi pek 
mümkün görünmemektedir. 

İlgili bir diğer konu, yabancı yatırım ve ulusal güvenlik 
arasındaki dengedir. Yatırımcılar uzun süredir, siyasi 
nedenlerden dolayı yatırımları için tam tazminat garantisi 
talep ederken, ev sahibi ülkeler egemenliklerinin mutlak 
dokunulmazlığı konusunda ısrar etmektedirler. 

Bölgesel Ticaret Alanları Dâhilinde Mevcut Uyuşmazlık 
Çözüm Mekanizmaları
Her ne kadar Çin ve partner ülkeleri arasında imzalanmış 
çok sayıda İkili Yatırım Anlaşmaları ve Bölgesel Ticaret 
Anlaşmaları olsa da Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık  
(BKEO) gibi uyuşmazlık çözüm mahkemeleri bulunmamakta 
ya da yalnızca istişare, arabuluculuk veya Asya-Çin Serbest 
Ticaret Alanı (AÇSTA) gibi olaya özgü tahkim konularını 
ele alan kısa maddeler içermektedir.

Devam edecek...

“一带一路”中大部分成员国之所以对接受国际投资争

议解决中心（UYUÇM）持犹豫态度的另一个原因是对

仲裁的不信任。虽然许多学术研究表明应提出在国际 

投资争议解决中心（UYUÇM）中建立一个上诉审查系 

统，但这在短期内看来是不太可能的。

与此相关的另一个问题是，外国投资与国家安全之间的

平衡。长期以来，投资者出于政治原因一直要求为其投

资提供全额赔偿保险，而东道国则是坚持主权的绝对豁

免权。

包括区域贸易在内的争议解决机制

虽然中国与其合作国家签署了多项双边投资协议和区

域贸易协定，但是依旧缺少如区域全面经济伙伴关系

(BKEO)等仲裁机构，或者仅负责咨询、调解亦或者仅涉

及如亚洲-中国自由贸易区 (AÇSTA)等特定事件的仲裁。

 尽情期待下期中的下文。。。

* 此文是尊敬的教授、博士胡加祥，在2018年十一月二十二日在伊斯坦布
尔大学法学院进行的“《中华人民共和国外国投资法》讲座”中摘录。

*Sayın Prof. Dr. Hu Jiaxing’in 22 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde yapılan “Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Yatırım Hukuku Konferansı”ndaki 
sunumundan özetlenerek alınmıştır.
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ÇİN PAZARINA AÇILACAK TÜRK FİRMALARINA 

TÜRKİYE DEVLET 
DESTEKLERİ VE 
HİBELERİ
土耳其政府对土耳其企业进军
中国市场的支持与援助

Ahmet KARATAŞ / 艾合买提.卡拉塔什

Devlet Destekleri ve Hibeler Danışmanı / 政府资助与援助顾问

EKONOMİ / 经济
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土耳其从事工业和或商业活动的公司及合作机构出口成

本的绝大部分由援助和价格维稳基金资助。 其中一些支

持和资助包括：

国外市场调研支持

公司海外市场调研交流的路途费用70％进行报销且每次

旅行最多获得5,000美元的支持。 每个公历年每家公司

最多拥有10次海外调研赞助机会且每个国家只有2次获

得海外市场调研赞助的机会。

报告和海外公司收购支持

已为计划进军海外市场的本土公司和机构制定战略和行

动计划，国家及收购部门对海外公司在以品牌为导向的

调查费用、购买海外公司的收购费用及法律咨询服务费

用方面提供公司60％， 协作组织75％，每年最高20万

美元的资金支持。

向外国公司购买先进技术支持

收购拥有先进技术的公司，或在技术转让、法律咨询服

务方面的公司将得到高达75％的费用支持，每年约50万

美元。

部门商业代表团和采购计划方面的支持

对合作的组织部门、贸易代表团和采购机构的项目计划

提供50％的成本费用资金支持，单项计划最高支持可达

15万美元。

市场准入文件方面的支持

  土耳其从事商业或工业活动的公司，在质量、环境监管

文件、人员健康证明、货物安全和质量安全检测证明产

生的费用及与农产品有关的实验室分析和农产品安全检

疫认证中产生的费用的50％将得到资金支持，每份市场

准入证明最高支持25,000美元，每家公司每年最高支持

25万美元美元。

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler 
ile işbirliği kuruluşlarının ihracata ilişkin giderlerinin 
önemli bir bölümü Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan 
karşılanmaktadır. Bu desteklerden ve hibelerden bazıları 
şunlardır:

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği

Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması 
gezilerine ilişkin giderler yüzde 70 oranında ve gezi başına 5.000 
Dolara kadar desteklenmektedir. Her takvim yılı içerisinde 
şirket başına en fazla 10, aynı ülkeye 2 yurt dışı pazar araştırması 
gezisi desteklenmektedir.

Rapor Ve Yurt Dışı Şirket Alım Desteği

Ticaret Bakanlığı, şirketler ve iş birliği kuruluşlarına, yurt dışına 
yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarını oluşturmaları 
amacıyla satın aldıkları sektör, ülke veya marka odaklı araştırma 
raporlarına ilişkin giderleri desteklemektedir. Destek oranı 
şirketler için rapor giderlerinin % 60’ı, iş birliği kuruluşları için 
%75’idir. Yıllık destek limiti ise hem şirketler hem de iş birliği 
kuruluşları için 200.000 ABD Doları’dır.

İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket Alım Desteği

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt 
dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki 
danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için yüzde 75 
oranında ve yıllık 500.000 Dolara kadar desteklenir.
Sektörel Ticaret Heyeti Ve Alım Heyeti Programları Desteği
İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile 
alım heyeti programlarına ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve 
program başına 150.000 Dolara kadar desteklenir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler 
tarafından alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal 
emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine 
ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili 
harcamalar yüzde 50 oranında ve her bir Pazara Giriş Belgesi 
başına 25.000 Dolara kadar destekleniyor. Şirket başına yıllık 
250.000 Dolara kadar destek veriliyor.

Desteklenen Giderler

• Müracaat ve doküman inceleme giderleri
• Belgelendirme tetkik giderleri
• İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
• Test /analiz raporu giderleri
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• Zorunlu kayıt ücretleri
• Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık /güvenlik sertifikası 
ücreti
• Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti

Yurt Dışı Kira Desteği

Sınai ve ticari şirketlerin yurt dışında açılan birimlerinin kira 
giderleri birim başına;
a) Mağaza yüzde 50 oranında ve yıllık 120.000 Dolara kadar, 
b) Ofis, showroom, depo, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon 
yüzde 50 oranında ve yıllık 100.000 Dolara kadar desteklenir.
Ticari şirketler her bir birim başına;
a) Mağazalar yüzde 40 oranında ve yıllık 100.000 Dolara kadar, 

b) Ofis, showroom, depo veya reyonlar yüzde 40 oranında ve 
yıllık 75.000 Dolara kadar desteklenir. Kira giderleri desteğinden 
her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlanılabilir. Her şirket 25 
birim için faydalanabilir. Desteklerden yararlanan birimlerde, 
Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekmektedir.

Yurt Dışı Tanıtım Desteği

Yurt dışı birimi bulunan şirketler ve işbirliği kuruluşlarınca, 
Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında 
gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine 
ilişkin giderlerine; yüzde 60 oranında ve yurt dışı birimin 
bulunduğu her bir ülke için yıllık 150.000 Dolara kadar destek 

支持援助费用类型

• 申请和文件审查费用

• 认证审核成本

• 首年文件使用费

• 测试、分析报告费用

• 强制注册费

• 农产品分析中的健康、安全许可证费用

• 农产品分析认证费

境外租赁支持

为境外工商企业开设的单位提供租金费用支持，按单位计算;

a）商店可得50％资金支持且每年最高12万美元，

b）办公室、展厅、仓库、温室大棚、农场区及相关部

门的支持率可达50％，每年最高可达10万美元。

商业公司旗下单位;

a）商店每年可得40％援助，最高达10万美元；

b）办公室、展厅、仓库或其他部门可得40％的资金支

持，每年75000美元。 每个国家的租赁费用支持最长可

使用4年。 每家公司都可以从旗下25个单位中受益。从

援助中受益的单位，应在运营中对土耳其本土产品进行

推广营销。

EKONOMİ / 经济
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sağlanır. Yurt dışı birimi bulunmayan şirketler ise yüzde 60 
oranında ve yıllık 250.000 Dolara kadar destek verilir. 

Marka Tescil Desteği

Şirketlerin markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına 
ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 50.000 Dolara kadar 
4 yıl boyunca desteklenir.

Markalaşma Desteği

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının 
Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY® 
Programı kapsamında şirketler, Bakanlık tarafından marka 
destek programına alındıktan sonra şu destekler verilir:
a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin 
harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt 
dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri yüzde 50 
oranında ve yıllık 50.000 Dolar,
b) Tanıtım harcamaları yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 
400.000 Dolar,
c) Mağaza/lokanta/kafe, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti 
veren birimlere ilişkin;
1) Brüt kira ile hukuki danışmanlık giderleri yüzde 50 oranında 
ve yıllık en fazla 600.000 Dolar,
2) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/

海外宣传支持

拥有境外单位的公司及合作机构，对土耳其本土产品的

广告宣传、介绍及营销所产生的费用也将得到60％的资

助，处于不同国家的海外单位每个单位每年都能得到高

达15万美元的资助。 没有海外单位的公司也可以接受60

％的资助，年度资助金额为25万美元。

品牌注册支持

与海外公司品牌注册及保护相关的费用每年支持50％和

5万美元，为期4年。

品牌塑造支持

致力于境外土耳其产品品牌塑造、土耳其商品形象树

立、 TURQUALITY® 土耳其质监部门监管涵盖下的周边

品牌及TURQUALITY® 土耳其质监程序内的公司，在经

质监局通过后可享受以下资助:

a）对于专利，实用新型产品和工业品外观设计注册的

支出以及品牌注册和保护的支出方面援助资金为每年50
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dekorasyon giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 
300.000 Dolar,
ç) Teşhir mekanı, büyük mağazalar, marketlerde kiraladıkları 
reyon, raf, dekorasyonlu köşe, kiosk, stand vb. yerlere ilişkin brüt 
kira ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri yüzde 
50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 Dolar,
d) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum 
sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini 
teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan 
can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin 
danışmanlık dahil her türlü giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 
en fazla 50.000 Dolar,
e) Franchising sistemi ile yurt dışında açılacak yıllık en fazla 10 
mağazaya ilişkin;
1) Kurulum/dekorasyon harcamaları, yüzde 50 oranında ve 
mağaza başına en fazla 50.000 Dolar,
2) Kira giderleri yüzde 50 oranında, mağaza başına en fazla 2 yıl 
süresince ve yıllık mağaza başına azami 50.000 Dolar,
f ) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere 
alacakları, danışmanlıklara ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve 
yıllık en fazla 300.000 Dolar,
g) İstihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef 
giderleri, aynı anda azami 3 kişi için yüzde 50 oranında ve yıllık 
en fazla 200.000 Dolar,
h) Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, 
yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 Dolar tutarında 
desteklenir.
i) Yetkili danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek gelişim yol 
haritası çalışması için yapılan harcamalar, ilgili destek dönemi 
için en fazla 200.000 Dolar ve yüzde 75 oranında desteklenir.

％和5万美元；

b）宣传支出的资助为50%和每年40万美元；

c）为商店、餐厅、咖啡馆、办公室、仓库和售后服务

的单位提供的资助;

1）总租金和法律咨询费用的50％，年度最高60万美

元；

2）租赁单位的建筑工程和安装、装修费用的50％，年

最高为30万美元；

3）展厅、超市、商店、包括超市中租赁的货架、展

角、售货亭、展台等。这些单位的总租金和安装、装修

费用的50％提供资助，年度最高20万美元；

d）确保遵守当地技术、环境、质量和人身健康法规而

办理的手续费用，包括质量、卫生、环境许可证及人员

健康证明及商品质量安全检疫检测等，总费用的50％将

受到资助，年度最高5万美元；

e）为了增加国际市场的竞争优势，咨询支出费用的50

％将受到资助，最高年度金额为30万美元；

f）聘请时装及工业产品设计师、厨师等的佣金支出的50

％可以受到资助且最多3人，年度最高20万美元；

g）与市场研究和报告相关的费用中的50％可以受到资

助，年度最高支持10万美元；

h）由授权咨询公司进行的发展路线图规划设的支出在

相关资助期限内最高可达75%，上限20万美元。

EKONOMİ / 经济
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