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ÇİNLİLERLE NASIL TİCARİ MÜZAKE RE EDİLİR
Gülçimen YURTSEV.E R'
Abstract: The negotiating strategies of Chines have been examined in this study by
taking into account the cultural characteristics of Chinese in order to · assist Turkish
managers. Based on a review of relevant research , the researcher found that Confucian
philosophy continues to provide the foundation of Chinese negotiating behavior. To
conclude , the researcher offers recommendations for managing negotiations with one's
Chinese negotiators.
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Bu çalışmada Çinlilerin kültürel özellikleri dikkate alınarak Çinlilerin
özet:
müzakere stratejileri araştırılmıştır. Literatüre taramasına göre, Çinlilerin müzakeredek i
davranışlarına Konfüçyüs felsefesi etkili olmaya devam etmektedir. Sonuç olarak, Çinlilerle
yapılacak müzakerelerd e göz önünde bulundurulması gereken hususlarda öneriler
sunulmuştur.

Anahtar sözcük: Çinliler, müzakere , kültür
1.

Giriş

Müzakere iki veya daha fazla kişi arasında herhangi bir şeyin verilmesi, alınması
veya yapılması amacını güden bir işlemdir (Rubin ve Brown , 1978). Bireyler aralarında
çıkan anlaşmazlıkları kavga etmeden, birbirlerine saldırmadan çözmek için müzakere
yaparlar (Lewicki ve Litterer, 1985). Yukarıdaki tanımdan anlaşılacağı gibi müzakerede 5
.önemli husus vardır: (a) Bireyler arasında uz_laşmaya konu olan ortak . çıkarın olması (b)
iletişimin mümkün ohnası (c) çözümün mümkün olması (d) tarafların şartlı olarak veya
karşılıklı olarak tekliflerini iletmesi (e) teklif taraflarca kabul edilene kadar teklifin sonucu
incelenmemesi (Cheıtoff ve Esser, 1976; Cross, 1965). Müzakere hayatımızın çok geniş
alanını kapsamaktadır. Örneğin evli çiftler, aile , arkadaşlar arasında, akademi ve ticaret
gibi ortamlarda müzakere için çok zaman harcarız. Sosyal hayatla bütünleşen ve amacına
en
ulaşmak isteyen her birey için müzakere çok önemlidir. Müzakerede başarılı olmanın
uluslararası
yüzyılda
20.
anlamaktır.
ve
tanımak
tarafı
yaptığımız
önemli şartı müzakere
ticarette taraflar müzakereden önce, müzakere esnasında ve müzakere sonrasında tarafların
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birbirini yanlış anlamasından doğan pro~leınlerin ve bunların maliyetinin farkındadır
(Bronckers, 1990; Harris ve Moran, 1991 ). Bu önem in farkına varı lm ası uluslararası
müzakerede seç i Jecek stratej in in önem ini artırmaktır. Taraflar diğer ülkelerle müzakere
ederk.en kendi ülkelerinde uyguladıkları müzakere stratejisini aynısını uy gulamad ıkl arı
göz lenmiştir (Francis, 1991 ).
Yurt dışında yapılacak müzakere stratejis inde göz önünde bulundurulacak
hususlardan biri ülkenin sahip olduğu kültürel karakteridir. Kültür genetik olarak nesilden
nesille devredilmeyen; kültür bireyin hay at ı boyunca belirli bir toplumdan öğrendiği
zihinsel programdır (Hofstede, 1988). Kültür in san ların düşünme ve davranışına etk i etmesi
nedeniyle, mantıksal tartışma yöntem !erine (Svenkerud, 1993 ), kargaşa! ı ğa çözüm getirme
yöntem !erine ve pazarlık yöntem !erine (Harris ve Moran. 1991) etki eder. Bu araştırmada
Çin'in kültürel karakterleri dikkate alınarak Çinlilerin müzakere stratej il ~ri araştırılmıştır.
il. Çinlilerin müzakere .stratejileri

1984 yılından sonra merkezi sistemden uzaklaşmaya başlayan ve dışa açılmaya
Çin hızla ınodernleşm.eye başlamıştır. 1990 yılından sonra .petrol üretimin artması ı
Ç in modernleşmesine önemli katkılar sağlam ıştır. Merkezi sistemden uzaklaşması ; dışa
aç ılm ası ve petrol üretiminin artması, nüfus ve coğrafi bakımdan büyük bir ülke olmasıyla
Çin dünya ticaretinde son 10 yılda önemli bir konum elde etmeye başlamıştır. Bu artan
önemi ile birlikte Çin'le yapılan ticari müzakerelerde hızla artmaya başlamıştır. Aynı
şekilde Tür.kiye'de büyük pazarın farkına vararak Çin'le
ticari ilişkilerini . aı:tırmaya
başlayan

çalışmaktadır.

Çin geleneksel kültürünün şekillenmesinde Toizm, Budizm , Legalizm ve
Konfüçyüsizm etkili olmuştur. Bunlardan Çin'in geleneksel kültürünün şekillenmesinde en
fazla Konfüçyüsizın etkili olmuştur (Dow, 1973; Metzger, 1977). Konfüçyüsizm temeli atan
M.Ö 500 yıllarında Çinde yaşayan Kong Fu Ze adında . bir misyonerdir ve konfüçyüs olarak
adlandırılmıştır. Konftlçyüsizm dini esasa dayanmayan etik prensibleridir. Konfüçyüsizm
bir din değil, Konfüçyüs'ün Çin tarihinden ders alarak günlük hayatla ilgili paratik kuralları
öğretmesidir (Hofstede ve Bond, 1988).
Kqnfüçyüsizmin müzakere bakımından önemi dikkate alınarak Çin kültürüne etkisi
incelenebilir: Kolektivizm, hiyerarşi , nezaket -resmiyet, güven ve
ileti şim. Konfüçyüsizın bütün ilişkilerde harmoniyi esas alır. Belirtilmesinde yarar vardır ki,
Çin kültürü Asya'ya özgü kültürel özellikleri taşımasına rağmen Asya'daki diğer ülkelerin
küİtürlerinden ayrılmasının nedeni Konfüçyüs felsefesinin etkisidir. 20. yüzyılda Çin
kültürün şekillenmesinde Maoist ideoloj.isinin önemli etkileri vardır.
beş kısma ayrılarak
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Kolektivizm
Kolektif kültüre mensup bireyler ait oldukları gruptan bağımsız değildirler. Çin'de
bireyler, bireyci davranıştan sakınmayı çocuk yaşta öğrenir. Kolektif kültüre mensup
bireyler kendi çıkarları doğrultusunda değil grup çıkarları doğrultusunda motive edilir.
Bireyler kendi davranışlarını grubun amacına ulaşması için önemli bir girdi şeklinde
1
görürler. Bu kültüre mensup bireyler bireyci kültüre mensup bireyler gibi kendi
başarılarıyla değil grubun başarısıyla gururlanırlar. Çinliler grup dışında yardım gelmesinde
rahatsız olurlar. Müzakere esnasında üçüncü bir tarafın araya girmesi Çinliler üzerinde
olumsuz etki yaratabilir. Grup dışında borç alınırsa daha açık bir ifadeyle kan bağı
dışındaki kişilerden borç alınırsa bu borç bütün ailenin borcu olarak görülür. Bu nedenle
yüküne girmekten korkarlar. Müzakere · esnasında kendilerine borç
Çinliler borç
yükümlülüğü yüklenmesinden korktukları için sıfır toplamlı müzakere stratejisini seçerler.
(Eberhard, 1971 ). Bir başka deyişle tarafların birinin kazancı diğerinin kaybıdır.
·Konfüçyüsizm gereği müzakere esnasında grup içinde uyum ve birlik çok önemlidir
1
(Leung, 1987). Grup içindeki bu birlik ve harmoni nedeniyle müzakere esnasında
yabancılar grup liderinin kim olduğunu tahmin edemezler. Grup lideri tek.n ik bilgisi
nedeniyle lider değil sosyal, politik ve moral bakımından desteklenmesi nedeniyle grup
lideridir (Tung, 1982). Grup lideri sosyal ve politik olarak uygun olanı gruba iletir
(Hsiao,1979). Grup liderinin yabancılar tarafından tahmin edilememesinin bir diğer nedeni
Çinliler müzakereyle ilgili kararlar perde arkasından alırlar. Liderin dışarıdan anlaşılmaması
liderin grup içinde hiyerarşinin önemi yökmuş gibi anlaşılabilir. Aksine hiyerarşi Çin
kültüründe çok önemlidir.
Hiyerarşi

Konfüçyüs hiyerarşik ilişkilerde de uyumu esas ·almıştır. Bireyler arasında hiyerarşik
ilişkiler beş terme! esasa göre kurulmuştur: Yönetici/ yönetenler, baba/oğul, büyük kardeş /
küçük kardeş , koca /karı ve yaşlı arkadaş/ genç arkadaş. Bu ilişkiler karşılıklı sorumluk
gerektirir: Genç ortak, yaşlı ortağa saygı gösterir ve itaat eder; yaşlı ortak ise genç ortağı
korur ve nezaket gösterir (H?fstede ve Bond, 1988). Bireylerden sosyal sistemdeki
pozisyonu çok iyi· bilmesi beklenir (Andors, 1974; Wilett, 1975).

Nezaket ve resmiyet
Konfüçyüsizmde n'ezakete ve resmiyette çok önemlidir. Nezaketli davranmak
bireylere bağ l ı bir davranış değil bu sosyal pozisyona ve normlara · göre kurulmuştur.
Nezaketli davranmak toplum tarafından beklenilir ve fark edilir. Örneğin, davet edilen bir
misafirin dış kapıdan geçirilerek gideceği yola kadar uğurlanması veya gideceği bir sonraki
yere kadar eşlik edilmesi beklenilir. Nezaketsiz bir davranış yalnız bir hata değil aynı
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zamanda hakaret olarak kabul edi lir (Shenker ve Ronen, 1987)
Çin'de i ş görüşme l e ri ile öze l hayat birbirinden ayrılmıştır. Müzakered en önce kilçük
sohbetler esrıasında bireylerin özel yaşam ı ve kişisel zevkleriyle ilgili hususların tartışmaya
açılması Ç inliler için rahatsız ed icidir (Eberhard, 1971).

Güven
edilene
Arkadaşlık ilişkilerinin ge li şmesi çok uzun zaman alır ve gerekli gilven tesis
Çinliler
faktördür.
bir
önemli
güven
ilişkilerin
ticari
şekilde
Aynı
gerekir.
kadar beklenmesi
ticaret yapa cağ ı kişilerin veya firmaların toplumda güven kazanmış olanlarla yapmayı tercih

eder. Bu g üven tesis in önemi Ç inlil erin müzakere masasına oturmadan çok zaman
temel tesis
harcaıwalarınd a da görülür (M into ve Ca lantone, 199 1). Bir kez güven için
.
olunmalıdır
dikkatli
çok
i
irilmes
şt
li
ge
bunun
edildikten sonra

Müzakerede İletiş im
Konfüçyüs izm ge reğ i bireyler durumları ne olursa olsun soğuk kanlılığını korumak
(Silin, 1976). Birey ler memnuniye tini veya memnuniyetsizliğini dile
getirirken harmoni a nl ay ı ş ının gereği duygularını kontrol etmeleri gerekir. Bu bireylerin
kontrol
soğuk veya du yg usuz o larak bir görünüm vermek amacıy l a d eğ il bireylerin bireysel
milzakere
konfüçyüsi zm gereğidir. Bu nedenle
norml arınd an sapmamas ı amacıy l a
zordur.
es na s ınd a Ç inlilerin yüzlerindeki ifadelerden anlam çıkartmak yabancılar için çok
zo rund adırl ar

Harınoni an l ay ı ş ı ge reğ i Çinlilerle müzakere ederken fazla iddiali davranılmaması
gerek ir. Müzakeren in öze llikl e baş lan g ı cında faz la iddialı davranmak müzakeren in

kesilmesine neden olur (Pye, 1982). Müzakere esnasında sessiz kalınan dönemlerd e

sess i z li ğ in bozulmas ı hoş karşılanma z.

Maoist İdeoloji
Mao ist ideolojinin etk isiyle eş itli ğe dayanan gruba katkının önemi daha da aıtmıştır.
Liderin grup içindeki yerinin politik ve sosyal bakımdan desteklenm esi bilinci artmıştır
(Pye, 1982). Konfüçyüs izmde esas a lınan harmoni anlayışı komilnist rejim nedeniyle
olumsuz o larak etk il enmiştir. Young (1968; s: 363) Çinlilerle milzakere bir komilnist
ideali st müzakerey le aynı o ldu ğunu belirtmiştir ve Çinlilerin müzakeres ini şöyle ifade
etmektedir : Taktikleri karşı tarafı çembere alm ak, karamsarlığa düşürmek, milmkün olan
her durumda zayıf düşürerek karşı tarafın pozisyonun u a lmak, des.t ekleyen taraflardan
ayırmak ona hiçbir çıkış yolu bırakmamak ve hiçbir şey vermemekt ir. Samelson (1976),
Batılı gözlemc il erden elde edi len bilg ilere göre, Çin ve diplomatlarının müzakere esnasında
a ldatıcı sahte, uzlaşmayan ve düşm anca bir davranış içinde olduğunu vurgulamıştır.
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esnasında çok soru
Graham ( 1993) yaptığı araşt ırm ada Çin lil erin müzakere
taktiği ile ilgili olduğunu bulmuştur.
sorduk l arını ve bu soruların çoğunun bilgi a lı ş verişi
büyük istekli olduğu gözlenmiştir.
Aynı özellik Ruslar müzakere esnasında bilgi almaya
ek isteğinden kaynaklandığı
Bunun nedeni Rusların Batının bilim ve teknolo jisini öğrenm
1978). Bazı yazarlara göre asıl
ileri sü rülm ekted ir (Carvounis ve Carvoun is, 1989; Schm idt,
ndan ve bilgiler in kontrol
nedenin Sovyet ler Birliğinin yeterli bilgiye sahip o lm amaları
1987; Yon Czegel 983).
edilmes inden kaynakland ı ğını belirtmişlerdir (Giffen ,1971; Knight,
sarf etme leri Batının
çaba
için
Aynı Şekilde Çin lil er müzakere esnasında bilgi almak
kaynak lanabil ir.
den
teknolo jisini öğrenmek, komün ist rejimin bilgiler i kontrol etmesin

Sonuç ve önerile r
k Çinliler in müzake re
Bu araştırmada Çin kültürü göz önünde bulund urulara
ler ile yapılacak ticari
Çinli
iştir.
esnasında tavirlar , davranışları ve stratejileri incelenm
hususlar aşağıda
gereken
rması
bulundu
müzakerelerd.e Türk yö neticile rinin göz önünde
sıralanmıştır.

zaman ,ne çeşit ve ne kadar
ı- Bilgi almaya istek li olan Çin lil ere karşı , bilgiler in ne

verileceği mü zakeren in ak ı şıııa göre planlanmalıdır.

ek gerekir .
2-Grup halindeki müzakerelerde bir kiş i ye değil gruba yönelm
nın çok iyi ölçü lm esi
3-Kısa dönem menfaatlerle uzun dönem menfaatlerin ağırlığı
dönem de veri len
kısa
dan
tarafın
ler
Çinli
için
ı
gerek ir. Çinlil er uzun dönem i hedef aldığ
.
imkanl ar yönetic ileri yan ıltmaması gerekir

4-Çin kültürü nü ve Türk kültürü nü an layan bireyle rin grupta

bulundurulması gerekir

yönetic i leri İngilizce
5- Müzakerelerde terci.iman bulundurulması gerekir. Çin'in
Bu on.lara daha çok
r.
kurarla
iletişim
a
l
y
vasıtası
n
bildikle ri halde mü zakere lerde terci.ima
iler tarafından
yönetic
Ti.irk
nın
politika
Aynı
verir.
düşünmek karşı tarafı izlemek imkanı
izlenmesi tavsiye ed ilir.
al açıdan güç duruma
6- Müzakere esnasında Çin lil er le sizi zay ı f düşürerek duygus
yansıtan bir milletti r. Müzake re
düşürmeye çalışabilirler. Türkler duygularını dışa çabuk
esnasıııda soğukkanlılığı muhafaza etmek gerekir.
kesin bir zaman
7-Çinlil erle mü zakere uzun zaman alabi lir. Müzakere için
zayıf düşürmek
tarafı
karşı
zaman
için
er
lil
Çin
ediniz.
planlamayın ve ertelemeleri kabul
lı o lm as ı gerekir .
için bir politikadır. Türk yönetic ileri müzakere esnasıııda sabır
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8-Nezaket ve resmi kurallara uyulması gerekir.
9-Çinlilerin müzakere esnasında sessiz davranmaları müzakereye konu olan hususun
reddi veya kabulü değildir. Müzakere esnasında sessizliğin bozulmaması gerekir
ı O-Türkler uluslararası ticari müz~kerelere iyi hazırlanmadan gittikleri, konferans
verir o-ibi müzakere yaptıkları ve müzakereyi dinlemekten ziyade kendilerinin ne
konuşa~akların ı düşündükleri gözlenmiştir (İnan, l 99 l ). Türk yöneticileri konferans vermek
şeklinde müzakere alışkanlığından kurtu lup müzakerenin son anına k~dar ayrıntılara dikkat
·
etmeleri gerekir.

l 1-Türk hukuku
bulunduru imalıdır.

ile

Çin

hukuku

arasındaki . farklılıklar

göz

önünde

Bu çalışmada sadece Çin incelenmiştir bundan sonraki araştırmacılarda ba~k~
ülkeleri ele alarak Ti.irk yöneticilerinin bu ülkelerin yöneticiler ile müzakere stratejilerını
karşılaştırmaları olarak incelenmesi lıızıa · dışa açılmaya çalışan ülkemize önemli katkılar
s a ğ lar.
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