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RUSYA'NIN HAZAR ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK KOMPLEKSİ PROJESİ: 
SORUNLAR VE BEKLENTİLER 
2000'li yılların başında Rusya, ülkenin li-
manlarının geliştirilmesini ulusal öncelikle-
rinden biri olarak ilan etmiştir. 2002 yılında 
Hindistan ile Kuzey Avrupa arasındaki ti-
careti artırmayı ve Hint Okyanusu, Basra 
Körfezi ve Hazar Denizini birbirine bağla-
mayı amaçlayan Uluslararası Kuzey-Güney 
Ulaştırma Koridoru'nu (INSTC) başlatma 
yoluyla Moskova, Hazar bölgesine her yıl 
30 milyon ton yük taşınmasını beklemekte-
dir. INSTC'nin uygulanmasında yaşanan 
gecikmelerin ardından bu projenin kurucu-
ları olan Rusya, İran, Hindistan ve Aşkabat 
anlaşmasının diğer üyeleri, 2014 yılında 
Mumbai-Bakü ve Mumbai-Astrahan hatla-
rında iki deneme gerçekleştirmişlerdir. Ay-
rıca, 2016 yılında Çabahar limanının açıl-
masından bu yana INSTC üyesi ülkeler, 
güzergâh boyunca geleceğe yönelik çoklu 
taşımacılık beklentisini aktif olarak tar-
tışmaya başlamışlardır. Bu nedenle, Hazar 
bölgesinden Hindistan ile Avrupa arasında 
bir lojistik merkez olarak yararlanılabile-
ceğine inanan Rus makamları, bölgesel li-
manların geliştirilmesi ile bağlantılı olarak 
yeni bir altyapı projesini başlatmışlardır. 
3 Mart 2017 tarihinde Kuzey Kafkasya İş-
leri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kuzey 
Kafkasya Federal Bölgesi'nin yürütme or-
ganları ve Astrahan bölgesi ve Dağıstan hü-
kümetleri ile birlikte 2030 yılına kadar Ha-
zar Havzasında Rus Limanlarının ve İlgili 
Demiryolları ile Otomobil Yollarının Geliş-
tirilmesine İlişkin Stratejiyi sunmuşlardır. 
Bu stratejinin temel amacı, Hazar Denizi' 
ndeki tüm Rus limanlarının idareleri ara-
sında işbirliğinin geliştirilmesi ve böylece 
Hindistan’dan ve İran'dan gelmesi beklenen 
transit mal hacimlerini karşılanabilecek ha-
le getirilmesidir. Yeni oluşturulması düşü-
nülen Hazar Ulaştırma ve Lojistik Komp-
leksi’nin (CTLC) Hazar Denizi kıyısında 
bulunan Rusya'nın tüm liman tesislerini 
birleştirmesi ve INSTC kapsamında yıl bo-
yunca yük nakliyatını sağlayacak tek bir 
nakliye kümesi kurması beklenmektedir. 
İlk tahminlere göre, kargo akımlarının bu 
Hazar merkezi aracılığıyla yeniden yönlen-
dirilmesi nakliye masraflarını %10-%15 o-
ranında azaltırken nakliye süresini de 1.5 
kat azaltarak 14 güne düşürecektir. 
Onaylanmış yol haritasına göre, Strateji'nin 
hükümleri aşağıdaki üç aşamada uygulana-
caktır: 1) Hazırlık Aşaması (2017-2019): 

Bu aşama birleşik ulaşım lojistik mimarisi-
nin yanı sıra turizm ve tarımsal sanayi 
kümelenmelerinin kurulması için idari ve 
yasal çerçevenin oluşturulmasını içermek-
tedir; 2) Ana Aşama (2020-2025): Bu aşa-
ma Kaspiysk'te yeni derin su liman tesisle-
rinin inşasını, özel bir rejime sahip toprak-
larda yeni yatırım projelerinin geliştirilme-
sinin yanı sıra Trans-Hazar Denizi kruvazi-
yer turizminin ve çoğunlukla İran ile ulus-
lararası ticaretin geliştirilmesini içermekte-
dir; 3) Perspektif Aşaması (2026-2030): 
Hazar limanlarında önümüzdeki 15-20 yıl 
için kalkınma stratejisinin tasarlanmasını, 
Kaspiysk limanının ikinci aşamasının baş-
latılmasının yanı sıra ticaret ve balıkçılık 
filolarının oluşturulmasını içermektedir. 
Rusya, Kaspiysk kentinde bir derin su 
limanı daha açma planını açıkladığı için, 
Dağıstan'ın Hazar kargo kapasitesini iyileş-
tirmede çok önemli bir rol üstleneceği 
düşünülmektedir. Şu anda Hazar Denizi'nin 
Rusya’ya ait bölümünde Astrahan bölge-
sindeki Olya ve Astrahan limanları ile 
Dağıstan'daki Mahaçkala limanı olmak 
üzere üç uluslararası deniz taşımacılığı 
limanı bulunmaktadır. Bu limanlar, 2016 
yılında bölgedeki Rus limanları üzerinden 
toplam yük akışının %53.8'ini oluşturmuş-
tur. Rus Hazar Denizi limanlarının toplam 
yıllık kapasitesi 25.6 milyon tona 
ulaşmıştır. Mahaçkala ve Astrahan liman-
ları yıllık olarak sırasıyla 10.9 milyon ton 
ve 10.7 milyon ton kargo taşıma kapasite-
sine sahip iken Olya limanının verimlilik 
kapasitesi sadece 4 milyon tondur. Rus 
Hazar Denizi limanlarının uzmanlaşma 
seviyelerine göre ayrılabileceğini belirtmek 
gerekmektedir. Örneğin, Astrahan ve Olya 
limanları 2016 yılında toplam kargo mik-
tarının sırasıyla %98'ini (veya 2.56 milyon 
tonunu) ve %99'unu (veya 0.19 milyon 
tonunu) oluşturan kuru yük taşımacılığı 
(tahıl ve demir metalleri) konusunda uz-
manlaşmıştır. Mahaçkala limanı ise 2016 
yılında toplamda taşınan yükün %88'ini 
(veya 2.87 milyon tonunu) oluşturan sıvı 
yük taşımacılığına odaklanmaktadır. 
CTLC projesinin geliştirilmesinin aciliyeti, 
Rus Hazar limanlarındaki kargo miktarının 
daha fazla azalmasını engelleme ihtiyacı ile 
de yakından ilişkilidir. Bölgesel limanların 
toplam kargo trafiği 2016 yılında sadece 
6.04 milyon tona ulaşmıştır. Bu rakam, 

limanların kurulu kapasitelerinin dört katı 
daha azdır. Ayrıca bu miktar 2015 yılında 
toplam kargo hacmine kıyasla %9.6'lık bir 
düşüşü de göstermektedir. Aslında, Hazar 
Havzasının, Rus limanlarının toplam kapa-
sitesi içindeki payı 2016 yılında %0.8 gibi 
ihmal edilebilir bir seviyeye düşmüştür. 
Ayrıca, Rusya Ticari Limanlar Birliği'nden 
yapılan açıklamaya göre, 2017 yılının 
Ocak-Nisan döneminde Hazar Denizi li-
manları üzerinden kargo trafiği 2016 
yılının aynı dönemine kıyasla %48.4 
oranında azalarak 1.1 milyon ton seviyesi-
ne gerilemiştir. Rus Hazar limanlarının 
2012 yılından itibaren istikrarlı bir şekilde 
düşüş gösterdiği kabul edilmelidir. 2005-
2016 yılları arasında Hazar Havzası'ndaki 
kargo trafiği %42.3 oranında azalırken 
diğer tüm havzalar, yani Arktik (%29.4), 
Baltik (%67.2), Azov-Karadeniz (%64.2) 
ve Uzak Doğu (%270) havzaları yük nakli-
yatında belirgin bir artış yaşamışlardır. 
Batı ülkeleri tarafından Tahran'a uygulanan 
yaptırımlar nedeniyle İran ekonomisinde 
yaşanan olumsuzluklar ve Mahaçkala’dan 
Bakü'ye petrol akışlarının yönlendirilmesi, 
Hazar havzasında yük nakliyesindeki düşüş 
eğiliminin ana nedenleri arasında yer al-
maktadır. Buna ek olarak, gelişmemiş 
ulaşım ve lojistik altyapısı ile gereksiz 
bürokratik engeller (gümrük prosedürleri) 
yabancı ortaklar, yatırımcılar ve üreticiler 
için bölgenin ekonomik çekiciliğini azalt-
maktadır. 
Sonuç olarak, CTLC'nin gelişmesini engel-
leyen mevcut sorunların üstesinden gelmek 
için hükümet tarafından destek önlemleri-
nin alınması ve bütçe finansmanının sağ-
lanması gerekmektedir. Günümüzde Hazar 
Denizi havzası, yatırımcılar ve nakliyeciler 
için ekonomik açıdan çekici değildir. Bu-
nunla birlikte, jeopolitik açıdan Hazar li-
man tesisleri, Karadeniz boğazlarını, Ak-
deniz'i ve Süveyş Kanalı'nı bypas ederek 
İran ve Hindistan’ın gelecek vadeden pa-
zarlarına giden Rusya'nın yollarının çeşit-
lendirilmesi için stratejik önem taşımak-
tadır. Bu nedenle, Moskova'nın Hazar De-
nizi limanlarını ve bununla ilgili altyapıyı 
Hindistan ile Avrupa arasındaki ana aktar-
ma merkezi haline getirme yönünde gös-
terdiği siyasi iradeyi sürdüreceği açıktır.  



	

	

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 • Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği 

Örgütü (SCO) Zirvesi çerçevesinde 
gerçekleştirilen oturumlarda üye ülke-
ler, Hindistan ve Pakistan'a daimi üye-
lik hakkı kazandıran SCO’nun ilk ge-
nişleme prosedürünü onaylamışlardır. 
Ayrıca, toplantı sırasında taraflar, tica-
ret bağlarının ve karşılıklı yatırımların 
güçlendirilmesine ve ortak projelerin 
artırılmasına yönelik perspektifleri ve 
Bir Kuşak Bir Yol Girişimi’nin uygu-
lanmasında elde edilen sonuçları değer-
lendirmişlerdir. Zirve sonunda Astana 
Deklarasyonu, Aşırılıkla Mücadele için 
SCO Anlaşması, 2017-2018 dönemi 
için Turizm Alanında İşbirliği Ortak 
Eylem Planı ve SCO Sekreteryası ve 
Uluslararası Kızılhaç Komitesi 
arasında mutabakat anlaşması dâhil 
olmak üzere bir dizi belgeye imza 
atılmıştır. 

• Avrupa Birliği ile Orta Asya ülkeleri 
arasında Bişkek'te Dışişleri Bakan 
Yardımcıları düzeyinde düzenlenen 4. 
Yüksek Düzeyli Siyasi ve Güvenlik 
Diyaloğu’nda katılımcılar, terör ve şid-
det içeren aşırılık ve uyuşturucu ka-
çakçılığı ile mücadele ve sınır yönetimi 
dâhil olmak üzere bir dizi önemli konu 
hakkında görüş alışverişinde bulun-
muşlardır. Toplantıda, Afganistan dâhil 
olmak üzere daha geniş bir bölgede is-
tikrarın sağlanması konusu da ele 
alınmıştır. 

• Gerçekleştirdiği Orta Asya turunda 
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 
Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan 
Cumhurbaşkanlarıyla bir araya gelmiş-
tir. Astana'da taraflar, nükleer karşıtı 
hareketi güçlendirme konusuna odak-
lanarak küresel güvenlik dâhil olmak 
üzere geniş kapsamlı konular üzerinde 
görüşmüşlerdir. Taşkent'te taraflar, 
sosyo-ekonomik ve çevresel problem-
leri ele alarak özellikle Aral Gölü’nde 
yaşanan çevre felaketinin sonuçlarının 
hafifletilmesine ilişkin bölgesel ve 
uluslararası nitelikteki başlıca konular 
üzeride tartışmışlardır. Bişkek'te taraf-
lar, Kırgızistan’ın demokrasi, hukukun 
üstünlüğü ve insan haklarının korun-
ması yönünde gösterdiği çabaların yanı 
sıra canlı ve aktif bir sivil toplum oluş-
turulması ile ilgili çabaları üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. 

• Gerçekleştirdiği Doğu Avrupa turunda 
Azerbaycan Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Halife Halafov, Sloven ve 
Polonyalı mevkidaşları Darja Bavdaz 
Kuret ve Bartosz Cichocki ile bir araya 
gelmiştir. Ljubljana'da taraflar, ticaret, 
sanayi, ulaştırma, tarım, enerji, turizm 
ve kültür alanlarında işbirliğinin geliş-
tirilmesi konusunda görüş alışverişinde 
bulunmuşlardır. Varşova’da ise taraf-
lar, bölgesel gelişmeler, siyasi, ekono-
mik ve insani alanlarda işbirliği ve ikili 
ilişkilerin gelişmesine yönelik perspek-
tifler üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye 
Savunma Bakanlıkları, üç ülkenin özel 
kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenecek 

olan askeri tatbikatların başlatılacağını 
açıklamışlardır. On gün boyunca de-
vam edecek olan Kafkas Kartalı 2017 
adlı askeri tatbikatlar sırasında alt sevi-
yedeki askeri birimlerin mesleki kapa-
sitelerinin ve savaşa hazırlıklı olma ye-
teneklerinin yanı sıra üç ülkenin 
karşılıklı olarak ihtiyatlı olabilme yete-
neğinin de artırılması beklenmektedir. 
Bu tatbikatla Gürcistan, üç taraflı bir 
askeri tatbikata ilk kez ev sahipliği 
yapmaktadır. Daha önce tatbikata ev 
sahipliği yapan ülke Türkiye olmuştur. 

• Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu, 
ülkenin Tacikistan ve Kırgızistan'daki 
askeri üslerini modern silahlar ve aske-
ri teçhizatlarla donatarak güçlendirme-
yi planladıklarını açıklamıştır. Ayrıca, 
ülkenin, bölgedeki terör faaliyetlerinin 
Afganistan'dan Orta Asya bölgesine 
kaydırılmasını önlemeye yönelik ted-
birler aldığı da kaydedilmiştir. Tacikis-
tan'da konuşlandırılan Rus askeri üssü, 
Rusya'nın yurt dışındaki en büyük as-
keri üssü olma özelliği taşımaktadır. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Azerbaycan devlet petrol şirketi SO-
CAR, 2017 yılının başından 1 Haziran 
2017 tarihine kadar ülkenin yeraltı do-
ğalgaz depolama tesislerine yaklaşık 
547 milyon metreküp doğalgaz enjekte 
ettiğini açıklamıştır. Rapora göre, do-
ğalgazın 255.5 milyon metreküpü Ga-
radağ deposuna ve 291.5 milyon met-
rekübü ise Kalmaz deposuna enjekte 
edilmiştir. Şu anda, ülkedeki yeraltı 
doğalgaz depolama tesislerinde bulu-
nan doğalgaz hacminin 1.33 milyar 
metreküpe çıktığı da kaydedilmiştir. 

• Moskova'ya gerçekleştirdiği resmi 
ziyarette Özbekistan Başbakan 
Yardımcısı ve Özbekneftegaz Yönetim 
Kurulu Başkanı Gulomjon İbragimov 
ve Gazprom Yönetim Komitesi Baş-
kanı Alexey Miller, iki şirket arasında 
Stratejik İşbirliği Anlaşması imza-
lamışlardır. Belgede, doğalgaz alt-
yapısının yenilenmesi, hidrokarbon 
arama, üretme, işleme ve depolama fa-
aliyetleri ile Özbekistan'a Doğalgaz 
Arzı için Genel Bir Çerçeve oluşturul-
ması gibi alanlarda Özbekistan mer-
kezli yeni projelerin uygulanmasında 
ortak çabalar sağlandığı kaydedilmiştir. 

• Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD), Kazakistan'daki 50 MW Bur-
noye Solar-2 projesini çok taraflı Te-
miz Teknoloji Fonu (CTF) ile ortaklaşa 
finanse etmeyi planladıklarını 
açıklamıştır. EBRD, proje için 15 yıl 
vadeli 44.5 milyon dolarlık bir kredi 
sağlarken CTF, 20 yıl vadeli 10 milyon 
dolarlık bir kredi sağlayacaktır. Kalan 
80 milyon doların ise gelecekte inşa 
edilmesi planlanan güneş enerjisi tesis-
lerine yapılacak yatırımlarda kul-
lanılması beklenmektedir. 

• Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev'in onayladığı 2017-2021 
yıllarını kapsayan hidroelektrik sektö-
rünün daha fazla geliştirilmesi için 
alınan önlemler programına göre ülke, 
hidroelektrik endüstrisinin geliştirilme-

si için 2.65 milyar dolar harcamayı 
planlamaktadır. Programın uygulan-
ması, 2026 yılına kadar Özbekistan'ın 
hidroelektrik santral kapasitesini 1.7 
kat arttırarak 3,038 MW'a çıkmasını 
sağlayacaktır. Sonuç olarak, hidroe-
lektrik enerjisinin üretim kapasitesi 
%12.7'den %15.8'e yükselecektir. 

• Kazakistan Merkez Bankası Başkanı 
Daniyar Akişev'in açıklamalarına göre, 
ulusal para biriminde iyileşme sağ-
landığı ve enflasyonun düştüğü gerek-
çesiyle banka, baz oranını %11'den  
%10.5'e düşürmüştür (+/-%1 korido-
runda tutarak). Bankanın politika faizi 
oranını enflasyon oranının 4 puan üze-
rinde tutmayı planladığı kaydedilmiştir. 

• Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin 
Mustafayev, Avrupa Birliği (AB) ile 
ikili ilişkilerinin başlangıcından bu ya-
na, ülkenin sabit sermayesine AB ta-
rafından yapılan yatırımların yaklaşık 
20 milyar dolar (toplam yatırım hacmi-
nin %46'sı) olduğunu açıklamıştır. 
Ayrıca, AB ülkeleri Azerbaycan eko-
nomisinin petrol dışı sektörüne 3 mil-
yar dolar yatırım yapmışlardır. Bu ra-
kam, bu sektördeki toplam yatırım 
hacminin %35'ini oluşturmaktadır. 
Azerbaycan'da halen 1,300'den fazla 
Avrupalı şirket faaliyet göstermektedir. 

  

Toplum ve Kültür 
 

• Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurban-
guli Berdimuhamedov, Hükümet'e 
halkın elektrik, doğalgaz ve suya beda-
va erişmesine imkân tanıyan kamu ya-
rarı sağlayan hizmetlerin kaldırılmasını 
emretmiştir. Bu tür hizmetlerden 
yalnızca sosyal yardıma ihtiyacı olan-
ların yararlanmasını sağlayacak şekilde 
sistemin kaldırılmasına ilişkin olarak 
Bakanlar Kurulu’na öneriler hazırlama 
emri verilmiştir. 

• Geleceğin Enerjisi temasıyla EXPO-
2017 Uluslararası İhtisas Fuarı, 10 Ha-
ziran 2017'de Astana'da açılmıştır. Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbayev'in açıklamalarına göre Kaza-
kistan, BDT ve Doğu Avrupa arasında 
toplam 115 ülkenin ve 22 uluslararası 
örgütün katıldığı EXPO fuarına ev sa-
hipliği yapan ilk ülke olmuştur. Expo-
2017 kapsamında 6,000'i aşkın farklı 
etkinlik gerçekleştirilecektir. 

• Türkmenistan Parlamentosu, Mülteci 
Kanunu’nun güncellenmiş halini onay-
lamış ve kabul etmiştir. BM Mülteciler 
Yüksek Komiserliği Programı Yürütme 
Komitesi’nin daimi üyesi olan Türk-
menistan'ın, mültecilere yardım etmek 
ve haklarını korumak için etkili 
adımlar atarak dünya toplumunun ça-
balarına önemli katkıda bulunduğu 
kaydedilmiştir. 

• Rusya'nın Hruniçev Uzay Merkezi 
CEO'su Andrei Kalinovsky, ülkenin 
üçü ticari amaçlı olmak üzere bu yıl 
Proton-M taşıyıcı roketini beş kez 
fırlatmayı planladığını açıklamıştır. 
Merkezin, 2023 yılına kadar 15 roket 
fırlatma faaliyeti gerçekleştirmek üzere 
sekiz anlaşma imzaladığı da kaydedil-
miştir. 

Hazırlayanlar  
Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek, Daniyar Nurbayev 


