
21. yüzyılın en büyük kalkınma projesi olarak tanımlanan “Kuşak ve Yol” 
girişimi ile Avrupa-Ortadoğu ve Afrika-Asya hattındaki önemli ekonomiler 
arasında bir ulaştırma altyapısı, ticaret ve yatırım bağlantısı kuruluyor.

Kuşak ve Yol ile 21. yüzyıl
ekonomisi yeniden şekilleniyor

Kuşak ve Yol girişimi;
Dünya 
nüfusunun
üçte ikisini 
kapsayacak. (1)

Ekonomilerinin 
toplam büyüklüğü
21 trilyon dolara 
ulaşan 68 ülkenin 
ekonomik ve kültürel 
hayatına canlılık 
kazandıracak.

Dünya gayri 
safi yurtiçi 
hâsılasının
ve dünya 
ticaretinin
üçte birini 
kapsayacak.(1)

Proje
kapsamında
canlanacak
alanlar

Ulaşım

Telekomünikasyon

Enerji ve altyapı 
ağlarının inşası

Projeler için 
kredi ve 
sermaye 
imkânları

Bölgeler arası 
gümrük ve vergi 
koordinasyonu 

Çin
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı Fonu’nu 
kurdu ve 40 milyar dolar kaynak ayırdı.

Asya Altyapı Yatırım Bankası’nı kurdu 
ve 100 milyar dolar destekte bulundu.

Türkiye için yeni fırsatlar

Çin ve Türkiye arasındaki ticarette 
sevkiyat süresi kısalacak ve proje 
kapsamındaki ülkelerle ticaret artacak.

Yeni yollar

HSBC;

2/3 21
Trilyon $

Çin’in Kuşak ve
Yol ülkeleriyle
olan yıllık ticaret 
hacminin 2,5 
trilyon doları 
aşacağı tahmin 
ediliyor. (2)

2,5
Trilyon $

1/3

Petrol ve doğal gaz
boru hatları yapılacak 

Hızlı tren

Hava limanları

Deniz limanları

%90 Küresel 
ticaret ve 
sermaye 
akışlarının 
yüzde 
90’ından 
fazlasına 
erişim 

150
yıl

Evrensel 
bankacılık 
modeli 
ile150 yıllık 
deneyim

(1) “Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road” – National Development and Reform Commission, People’s Republic of China
(2) “China Eyes 2.5tln USD Annual Trade Volume with Belt and Road Countries,” Xinhuanet, March 29, 2015

Bu doküman HSBC Bank A.Ş. tarafından Türkiye’de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla, ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup işbu doküman çerçevesinde hazırlanmış olan 
değerlendirmeler sadece referans ve bilgi amaçlı olup muhatabının bilgilendirilmesine yöneliktir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili 
kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun 
olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
Sunulan tüm tablo ve bilgiler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir 
müşterisine hukuki, vergi ya da yatırım tercihi/tavsiyesi sağlamaktan sorumlu değildir.
Burada yer alan bilgi herhangi bir ürün veya hizmetin yurt içinde veya yurt dışında satın alınması veya satılmasına ilişkin bir öneri veya teşvik değildir. Herhangi bir üründe işlem yapmak istemeniz durumunda yerel Satış 
Yöneticinizle iletişime geçiniz. Burada bahsedilen ürün veya hizmetlerin kullanımı sınır ötesi kısıtlamaya tabi olabilir. Burada yer verilen bilgi hiçbir şekilde bu kısıtların analiz edilmesi sonucunda bir öneri getirilmesine yönelik 
olmayıp, sadece bilgi amaçlıdır.

Deniz İpek Yolu ise, Asya’dan 
Afrika ve Akdeniz’e kadar uzanan 
bölgede planlanmış liman ve 
diğer kıyı yapılarını kapsıyor.

Girişimin karadan ve denizden olmak üzere iki önemli 
uluslararası ticaret koridoru bulunuyor:

İpek Yolu Ekonomik Kuşağı; karayolu, 
demiryolu, enerji nakil hatları ve diğer 
altyapı projelerinin yer aldığı kara 
ulaştırma ağından oluşuyor.

Kuşak ve Yol girişimi kapsamında 
yapılacak ticaretin ve yatırımın 
küresel ticarette en fazla 
kullanılan üçüncü 
para birimi 
RMB’nin 
kullanımını
daha da 
arttıracağı 
öngörülüyor.  

Çin’deki
en büyük 
uluslararası 
banka


