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ÇİN-AVRUPA DEMİRYOLU HATTINDAKİ SON GELİŞMELERİN DEĞER-
LENDİRİLMESİ 
Çin ile Avrupa ülkelerini demiryolu ağı ile 
birbirine bağlayan Çin-Avrupa demiryolu 
hattı (China-Europe Railway Express), Çin 
Demiryolları (CR) tarafından düzenlenen 
uluslararası demiryolu taşımacılığıdır. Çin ve 
Avrupa ülkeleri arasında giderek artan mal 
akışının hızlı, kaliteli ve uygun bir şekilde 
ulaşımı için büyük olanaklar sağlayan Çin-
Avrupa demiryolu hattı, Çin bakımından 
Avrupa’ya alternatif bir ticaret güzergâhı 
konumunda bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu 
güzergâh, Çin-Avrupa arasındaki ticari ve 
ekonomik ilişkileri ilerletmenin yanı sıra, 
daha fazla ülkenin dâhil olduğu “Tek Kuşak-
Tek Yol” girişimine de önemli katkı sağla-
maktadır. 
Yeni Avrasya Kıta Köprüsü ve Sibirya Kıta 
Köprüsü’ne dayanan Çin-Avrupa demiryolu 
hattı, günümüzde Batı, Orta, Doğu gibi üç 
büyük demiryolu taşıma koridoru üzerinden 
faaliyet göstermektedir: 1) Batı Koridoru: İki 
güzergâhtan oluşmaktadır. Birincisi, Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi’nin (SUÖB) Alatav (ve 
Horgos) sınır kapısından geçerek Kazakistan 
üzerinden Rusya’nın Sibirya demiryoluna ve 
oradan Beyaz Rusya, Polonya, Almanya ve 
diğer Avrupa ülkelerine bağlanmaktadır. 
İkincisi ise, SUÖB’nin Horgos (ve Alatav) 
sınır kapısından geçerek Kazakistan, Türkme-
nistan, İran ve Türkiye üzerinden Avrupa 
ülkelerine (ya da Kazakistan ve Hazar Denizi 
üzerinden Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan 
ve Avrupa ülkelerine) bağlanmaktadır. 2) Orta 
Koridor: İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nin 
(İMÖB) Erenhot sınır kapısından geçerek 
Moğolistan üzerinden Rusya’nın Sibirya 
demiryoluna ve oradan Avrupa ülkelerine 
ulaşmaktadır. 3) Doğu Koridoru: İMÖB’nin 
Manzhouli (Heilungjiang’ın Suifenhe) sınır 
kapısından geçerek Moğolistan üzerinden 
Rusya’nın Sibirya demiryoluna ve oradan 
Avrupa ülkelerine bağlanmaktadır. 
Mart 2011’de Çin’in Chongqing şehrinden 
Almanya’nın Duisburg şehrine ulaşan ilk 
kargo treni seferiyle (YuXinOu Railway) 
başlayan Çin-Avrupa demiryolu hattı, günü-
müzde Çin’in 28 şehri ve Avrupa’daki 11 
ülkenin 27 şehri arasında faaliyet göstermek-
tedir. Çin-Avrupa demiryolu hattının başlan-
dığı 2011 yılında Çin’den Avrupa’ya 17 tren 
seferi düzenlenmişken, 2012 yılında 42 ve 
2013 yılında 80 tren seferi gerçekleşmiştir. 
2014 yılı ise, Çin-Avrupa demiryolu hattı 
açısından önemli bir dönüm noktası sayılabi-
lir. Örneğin, 2014 yılında Çin-Avrupa demir-
yolu hattı üzerinden gerçekleşen tren seferi 
sayısı 308 olmuştur. Bu rakam, 2013 yılına 
göre %285 oranında artışı ifade etmektedir. 
2015 yılında ise söz konusu tren seferi sayısı 
815’e ulaşarak 2014 yılına göre %165 artış 
göstermiştir. 

Çin-Avrupa demiryolu hattında 2014 yılından 
itibaren önemli gelişmeler kaydedilmesinin, 
Çin’in ortaya koyduğu stratejik kararlarla 
doğrudan bağlı olduğu söylenebilir. Çünkü 
Pekin yönetiminin 2013 yılında gündeme 
getirdiği “Tek Kuşak-Tek Yol” girişiminin 
giderek gelişmesiyle beraber, Çin’in “Tek 
Kuşak-Tek Yol” güzergâhı üzerindeki ülkeler-
le olan ticari ve ekonomik ilişkilerinin hızla 
artması, aynı zamanda taşımacılık hizmetleri-
nin daha etkin ve kesintisiz gerçekleşmesine 
duyulan ihtiyacı da artırmıştır. Bu açıdan, 
Pekin yönetimi Çin-Avrupa demiryolu hattı-
nın gelişmesine büyük önem vermiştir. Örne-
ğin, Mart 2014’de Çin Devlet Başkanı Xi 
Jinping AB’ye yaptığı ilk ziyaretinde Çin-AB 
arasındaki ticari ilişkileri güçlendirerek ikili 
ticaret hacmini 1 trilyon dolara yükseltme 
hedefini açıklamıştır. 2013 yılında, bu rakam 
559.1 milyar dolar olmuştu. Söz konusu ziya-
ret sırasında Xi, Almanya üst düzey yetkilile-
riyle beraber Duisburg şehrine ulaşan 
YuXinOu kargo trenini karşılama törenine 
katılmıştır. Dahası Eylül 2014’de Çin Devlet 
Başkanı Xi, İspanya Başbakanı Mariano Ra-
joy ile görüştüğünde Çin’in Yiwu şehri ve 
İspanya’nın başkenti Madrid arasında kargo 
treni seferleri gerçekleştirme talebinde bu-
lunmuştur. Ayrıca Çin-Avrupa demiryolu 
hattına yönelik önlemler de 2014 yılında 
alınmıştır. Örneğin, 14 Ağustos 2014 tarihin-
de Chongqing’de düzenlenen “1. Çin-Avrupa 
Demiryolu Hattı Koordinasyon Toplantısın-
da” Çin-Avrupa demiryolu hattı koordinasyon 
kurulunu oluşturma kararı alınmıştır. 16 Ara-
lık 2014 tarihinde ise Zhengzhou’da “1. Çin-
Avrupa Demiryolu Hattı Koordinasyon Top-
lantısı” düzenlenmiştir. 
Öte yandan, Çin-Avrupa demiryolu hattı 
açısından önemli transit rolü olan Kazakistan 
ile Çin arasındaki lojistik işbirliği de, Çin-
Avrupa demiryolu hattının hızla gelişmesine 
önemli bir katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda, 
özellikle 2 Aralık 2011 tarihinde Çin ve Ka-
zakistan demiryolunun Horgos Serbest Eko-
nomik Bölgesi üzerinden faaliyete geçmesi ve 
2012 yılında Horgos Serbest Ekonomik Böl-
gesinin Kazakistan tarafında Horgos-Doğu 
Kapısı lojistik merkezini oluşturulmaya baş-
laması önemli gelişmeler olarak değerlendiri-
lebilir. Şubat 2014’de Kazakistan ve Çin 
arasında “Kazakistan-Çin Lianyungang Lojis-
tik İşbirliği Merkezi” anlaşması imzalanmış-
tır. Nitekim 2014 yılında Kazakistan Demir-
yolu’nun (KTZ) Cetigen-Horgos ve Cezkaz-
gan-Beynev demiryolu projelerini gerçekleş-
tirmesi, Horgos’tan Hazar kıyısındaki Aktau 
limanına kadar ulaşan taşıma güzergâhlarının 
bağlantısını sağlamıştır. Çin ve Avrupa ara-
sındaki kargo trenlerinin çoğunluğunun Kaza-
kistan toprakları üzerinden geçeceği dikkate 

alındığında, Kazakistan-Çin lojistik işbirliği-
nin artmasının, Çin-Avrupa demiryolu hattı-
nın gelişmesi açısından büyük önem teşkil 
ettiği belirtilebilir. Örneğin, günümüzde Çin-
Avrupa demiryolu hattı üzerinden yapılan 
toplam kargo miktarının %70’ten fazlası, 
Alatav sınır kapısından geçerek Kazakistan 
üzerinden Almanya’ya ulaşan YuXinOu kargo 
treni aracılığıyla gerçekleşmektedir.  
Ekim 2016’da Çin Ulusal Kalkınma ve Re-
form Komisyonu 2016-2020 yıllarına yönelik 
“Çin-Avrupa Demiryolu Hattı Geliştirme 
Planı”nı açıklamıştır. Plana göre, 2020 yılında 
Çin-Avrupa demiryolu hattı üzerinden gerçek-
leşen tren seferlerinin sayısının 5000’e ulaş-
ması hedeflenmektedir. Çin-Avrupa demiryo-
lu hattı çerçevesinde, 2011 yılında hattın 
açılmasından bu yana toplam 4000 tren seferi 
yapılmıştır. 2016 yılında ise söz konusu tren 
seferlerinin sayısı 1702 olarak gerçekleşmiş 
ve 2015 yılına göre %109 artış göstermiştir. 
Bu çerçevede, Avrupa’dan Çin’e gelen kargo 
tren seferinin sayısı 572 olmuş ve 2015 yılına 
göre %116 oranında yükselmiştir. 2017 yılı-
nın ilk çeyreğinde ise söz konusu tren seferle-
rinin sayısı 593 olmuş ve geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla %175 artış kaydetmiştir. 
Aynı dönemde Avrupa’dan Çin’e gelen tren 
seferlerinin sayısı 198’e ulaşarak, geçen yılın 
aynı dönemine göre %187 artmıştır. 2016 
yılında Çin-Avrupa demiryolu hattını kulla-
nan konteynerlerin sayısı 104.5 bin olurken, 
KTZ 2020 yılında bu miktarın 800 bine çıka-
rılmasını hedeflemektedir. Ayrıca, 2017 yılın-
da Çin-Avrupa demiryolu hattı üzerinden yük 
taşımacılığı hacminin 2016’ya göre iki katına 
çıkarılmasını hedeflenmektedir. 
20 Nisan 2017 tarihinde Çin, Beyaz Rusya, 
Almanya, Kazakistan, Moğolistan, Polonya ve 
Rusya arasında “Çin-Avrupa Demiryolu Hat-
tına Yönelik İşbirliğini Derinleştirme Anlaş-
ması” imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, söz 
konusu kargo trenlerinin sayısını ve tren hızla-
rını artırmanın yanı sıra, nakliye güvenliğini 
sağlamak için bilgi paylaşımını gerçekleştirme 
ve kargo trenleri için gümrük geçişini kolay-
laştırma hedeflenmiştir. Bu açıdan bakıldığın-
da söz konusu anlaşma, Çin-Avrupa demiryo-
lu hattı üzerindeki tren seferlerini artırarak 
demiryolu güzergâhındaki ülkelerin ekonomi-
sine katkı sağlayabilir. Son birkaç yıl içinde 
gösterdiği gelişme günümüzde Çin-Avrupa 
demiryolu hattı üzerinden yapılan toplam 
kargo miktarının %70’ten fazlası ile “Tek 
Kuşak-Tek Yol” girişiminin önemli işbirliği 
projelerinden biri haline gelen Çin-Avrupa 
demiryolu hattı, önümüzdeki yıllarda daha da 
büyük gelişmeler kaydedecek gibi görünmek-
tedir.  



 

 

Politika Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
 
x Bakü'ye yaptığı resmi ziyarette Mol-

dovya Cumhurbaşkanı Igor Dodon 
ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham 
Aliyev, ticari ve ekonomik işbirliği-
ne odaklanarak ülkelerinin karşılıklı 
çıkarlarıyla ilgili konuları görüşmüş-
lerdir. Taraflar ayrıca, insani yardım-
ların güçlendirilmesine ve bölgelera-
rası ilişkilerin geliştirilmesine yöne-
lik perspektifler üzerinde fikir alışve-
rişinde bulunmuşlardır. 

x Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almaz-
bek Atambayev ve Rus mevkidaşı 
Vladimir Putin, ikili ilişkiler ve mev-
cut bölgesel ve uluslararası konularla 
ilgili önemli sorunlar üzerinde tar-
tışmışlardır. Toplantının sonunda, İt-
tifakın ve Stratejik Ortaklığın Güç-
lendirilmesine İlişkin Bildirge, fi-
nans, kartografya ve gümrük işbirliği 
belgeleri, veba konusunda epidemi-
yolojik refahı sağlamak için işbirliği, 
göç konusunda yetkili birimlerin 
temsilciliklerinin yasal statüsü, aske-
ri-teknik işbirliğinin geliştirilmesi ile 
ilgili anlaşmalar dâhil olmak üzere 
bir dizi belge imzalanmıştır. 

x Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette 
Brezilya Cumhurbaşkanı Michel 
Temer ve Rusya Cumhurbaşkanı 
Vladimir Putin, savunma alanında ve 
karşılıklı yarar sağlayan diğer alan-
larda işbirliğine odaklanarak iki ülke 
arasındaki stratejik dış politika diya-
loğunun artırılması konusunda görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır. 

x Azerbaycan Savunma Bakanı, ülke-
nin Silahlı Kuvvetleri'nin geniş kap-
samlı tatbikat programlarında canlı 
ateş aşamasının düzenlediğini be-
lirtmiştir. Bu aşamada topçu birimle-
rin, hava savunma birimlerinin, ha-
vacılık birimlerinin ve diğer birimle-
rin silah ve askeri teçhizat kullanarak 
savaş-eğitim görevlerini yerine ge-
tirdiği ifade edilmiştir. 

x Moskova'ya yaptığı resmi ziyarette 
Hindistan Savunma Bakanı Arun 
Jaitley ve Rus mevkidaşı Sergey Şo-
igu, ikili işbirliğinin geliştirilmesi 
için bir yol haritası imzalamışlardır. 
Bu yol haritası, her iki ülkenin silahlı 
kuvvetlerinin savaş hazırlığını güç-
lendirmek ve savunma ile ilgili çeşit-
li konularda deneyimlerini paylaş-
mak amacıyla oluşturulmuştur.  

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Azerbaycan devlet petrol şirketi 
SOCAR, Ocak-Mayıs 2017 döne-
minde ülkenin kıyı ötesi ve kıyı sa-
halarında 3.1 milyon ton petrol üret-
tiğini açıklamıştır. Bu rakam, 2016 
yılının aynı döneminde 3.16 milyon 

ton olmuştur. Ayrıca, 2016 yılında 
petrol üretiminin 41.03 milyon tona 
ulaştığı belirtilmiştir. Bu rakam, 
2015 yılında 41.58 milyon ton ol-
muştur. 

x Kazakistan Enerji Bakanı Kanat 
Bozumbayev, Enerji Bakanlığı, Yatı-
rım ve Kalkınma Bakanlığı'nın Jeo-
loji ve Toprak Kullanım Komitesi ve 
Avrasya projesinin potansiyel katı-
lımcıları olan ilgili şirketler grubu 
arasında bir mutabakat anlaşmasının 
imzalandığını açıklamıştır. Mutaba-
kat anlaşmasını imzalayan şirketler 
arasında KMG Avrasya LLP, Agip 
Hazar Denizi B.V., RN-Arama LLC, 
CNPC International Ltd, SOСAR ve 
NEOS Geosolutions yer almaktadır. 
Bu anlaşma, Hazar havzasında jeolo-
jik araştırmaların yapılmasına ilişkin 
bir konsorsiyumun oluşturulmasına 
yönelik ilkeleri içermektedir. 

x Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev, ticari bankaların kapita-
lizasyon seviyelerinin korunması, 
bankacılık sisteminin finansal istik-
rarının sağlanması ve yatırım proje-
lerine ve girişimciliğin finansmanına 
katılımlarının arttırılması amacıyla 
bir karar imzalamıştır. Bu karara gö-
re, devlete ait Özbekistan Yeniden 
Yapılanma ve Kalkınma Fonu 2017 
yılında ülkenin ticari bankalarının 
kayıtlı sermayeleri içinde devlet pa-
yını artırmak için 500 milyon dolar 
tahsis edecektir. 

x Rusya’nın kamyon üreticisi Kamaz 
şirketinin CEO'su Sergei Kogogin, 
şirketin ilk aşamasında Senegal'de 
bir montaj fabrikası inşa etmek için 
50 milyon avro yatırım yapmayı 
planladığını açıklamıştır. Şirketin 
montaj fabrikasının inşa planlarının 
başlatıldığı belirtilmiştir. 

x Tacikistan'a yaptığı resmi ziyarette 
Özbekistan Başbakan Yardımcısı 
Ulugbek Rosikulov ve Tacik mevki-
daşı Davlatali Said, iki ülke arasın-
daki ikili ticaret ve ekonomik ilişki-
ler üzerinde görüşmüşlerdir. 2017 
Ocak-Mayıs döneminde Özbekistan-
Tacikistan arasındaki ticaretin 70 
milyon dolara ulaştığı belirtilmiştir. 
Bu rakam, 2016'daki toplam ikili ti-
caret hacmini aşmaktadır. İki ülke 
arasındaki ticaret hacmi, 2016'da 69 
milyon doları bulmuştur ve bu ra-
kam, 2015 yılında ulaşılan rakamdan 
neredeyse 6 kat fazladır. 

x Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD), Kızıl altın maden yatağının 
geliştirilmesi için özel madencilik 
şirketi Bakırşık Madencilik Girişi-
mine 140 milyon dolarlık bir kredi 
sağlama yoluyla Kazakistan'ın enerji 
ve madencilik sektörüne katılımı ar-
tırmaya yönelik çabalarını derinleş-

tirme planlarını açıklamıştır. Kızıl 
projesi, EBRD'nin ülkedeki enerji ve 
doğal kaynak projeleri için 1 milyar 
dolara kadar kredi tahsis ettiği Kaza-
kistan'daki enerji ve madencilik sek-
törlerine ekonomik katılımı sağla-
mayı amaçlayan yeni EBRD entegre 
yaklaşımı ile imzalanan ikinci proje-
dir. 

x Azerbaycan Merkez Bankası (СBA), 
Banka'nın Yönetim Kurulu kararı ile 
likidite operasyonlarında faiz korido-
runun alt sınırının %12'den %10'a 
düşürüldüğünü açıklamıştır. 
СBA’nın raporuna göre, indirim ora-
nı ve faiz koridorunun üst sınırı ise 
değiştirilmemiştir. 

  

Toplum ve Kültür 
 

x Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tara-
fından hazırlanan raporda, açlık teh-
didi altında olan dört ülkeye maddi 
yardım sağlandığı açıklanmıştır. Ra-
pora göre, Somali, Yemen, Güney 
Sudan ve Kuzeydoğu Nijerya'daki 
insanlar için Birleşmiş Milletler ara-
cılığıyla 50,000 dolarlık mali yardım 
sağlanmıştır. 

x Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev, Orta Asya’da çevresel 
iyileştirme faaliyetlerini yürütmek 
üzere EBRD ile yapılan anlaşmayı 
onaylamıştır. Anlaşma, Sovyet dö-
neminde uranyumun çıkarılmasından 
ve zenginleştirilmesinden olumsuz 
etkilenen çevresel koşulların iyileşti-
rilmesi için EBRD ve Özbekistan 
arasında bir işbirliğinin yapılmasını 
öngörmektedir. 

x Kazakistan Hükümeti, Astana Ulus-
lararası Havalimanının adının Nur-
sultan Nazarbayev Uluslararası Ha-
valimanı olarak değiştirilmesine ka-
rar vermiştir. Kararın ilk resmi yayın 
tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği-
ne dikkat çekilmiştir. 

x Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev'in katılımıyla Dünya 
Kazakları 5. Kurultayı, Astana Ba-
ğımsızlık Sarayı'nda gerçekleştiril-
miştir. Etkinliğe dünyanın 39 ülke-
sinden 800'den fazla temsilci ve mi-
safir katılmıştır. Temsilcilerin ve mi-
safirlerin %80'inden fazlası Kurul-
tay'a ilk kez katılmıştır. 

x Dünya Bankası, Dünya Bankası'nın 
Sürdürülebilir Kırsal Su Temini ve 
Sanitasyon Geliştirme Projesi çerçe-
vesinde Kırgızistan'daki 52 köyde 
yaşayan 100 binden fazla kişinin ka-
liteli su ve sağlık hizmetine erişimini 
iyileştirmek amacıyla 36 milyon do-
larlık ek finansman sağlamayı plan-
ladıklarını açıklamıştır. Bu miktarın 
16.8 milyon doları hibe, 19.8 milyon 
doları ise imtiyazlı kredi şeklinde 
sağlanacaktır. 

Hazırlayanlar  
Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek, Daniyar Nurbayev. 


