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KUZEY GÜNEY ULAŞTIRMA KORİDORUNUN SON DURUMU	  

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma 
Koridoru (INSTC) projesi, 2000 
yılında Rusya, İran ve Hindistan 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha 
sonra Beyaz Rusya, Kazakistan, 
Tacikistan, Umman, Ermenistan, 
Azerbaycan, Ukrayna, Kırgızistan ve 
Türkiye de projeye dahil olmuşlardır. 
Projenin amacı; bölgelerarası mal 
ticaretinde zaman ve ulaştırma mali-
yetlerinin azaltılması için şu anda 
kullanılan denizyolu Süveyş Kanalı 
ulaştırma rotasından daha kısa bir 
koridor oluşturmaktır.  
Koridor, Hindistan’ın Mumbai şehrin-
deki Nhava Sheva limanında başla-
makta ve Arap Denizi’ni geçerek 
İran’ın Bandar Abbas limanında son 
bulmaktadır (1200 deniz mili). 
INSTC’nin karada bulunan bölümü 
İran topraklarından geçerek ülkenin 
kuzeyinde yer alan Bender Enzeli 
limanına kadar gelmektedir (1300 
km). Rotanın ikinci deniz yolu ise 
Hazar Denizi’nden geçmekte (800 
deniz mili) ve Rusya’daki Astrahan 
limanına ulaşmaktadır. Daha sonra, 
malların Moskova’ya ulaşması (1700 
km) ve Rusya-Finlandiya sınırından 
Avrupa ülkelerine taşınması sağlan-
maktadır. 
Ancak son 15 yıldır proje sürecini 
sekteye uğratan bazı nedenlerin 
varlığı söz konusudur. Bu nedenler-
den biri, Hindistan’ın bazı lojistik 
problemlerle karşılaşması ve güm-
rükleme sürecinde desteklenmemesi 
nedeniyle 10 yıl süreyle projeyi don-
durmaya karar vermesidir. Diğer bir 
neden ise 2000’lerin başlarında nük-
leer programın geliştirilmesi ile ilgili 
olarak ABD’nin ve AB ülkelerinin İran 
ekonomisine uyguladığı baskıların 
artmasıdır. Bununla birlikte, İran’ın 
P5+1 Grubu ülkeleri ile müzakere 
süreci sonrasında İran’a karşı uygu-
lanan ekonomik yaptırımların 
kaldırılmasını sağlayan Ortak Kap-
samlı Faaliyet Planı’nın uygulanmaya 
geçmesinin ardından, proje Hindistan 
başta olmak üzere diğer kurucu 
üyelerin de desteğiyle 2015 yılında 
tekrar canlandırılmıştır. Ağustos 
2015’de Yeni Delhi’de düzenlenen 
INSTC proje üyelerinin VI. Koordi-
nasyon Toplantısı’nda, Hindistan, 
İran ve Rusya’dan katılan üst düzey 
resmi yetkililerin yanı sıra diğer üye 
ülke temsilcileri transit ve gümrük 

konuları ile ilgili Anlaşma Taslağını 
kabul etmişlerdir. Sonrasında, An-
laşma Taslağı, projenin bir sonraki 
aşaması olan ve Hindistan, İran ve 
Rusya’yı birbirine bağlayacak şekilde 
deniz, kara ve demiryolu ile nakliye 
yapılmasına yasal dayanak oluşturan 
aşamaya geçilmesi için önemli bir 
adım olmuştur.  
Yaptırımların kaldırılacağını öngören 
Hindistan, INSTC boyunca yer alan 
kara ve demir yolları ile limanların 
mevcut durumlarının iyileştirilmesi 
için altyapı projelerine yatırım yap-
maya başlamıştır. Örneğin, Hindistan 
Karayoları Ulaştırma Bakanı Nitin 
Gadkari ve İranlı mevkidaşı Abbas 
Ahmad Akhoundi, Mayıs 2015’de 
Şahbahar limanının geliştirilmesiyle 
ilgili olarak 85 milyon dolar tutarında 
yatırım yapılmasını öngören bir Mü-
tabakat Anlaşması imzalamışlardır. 
Buna ek olarak Hindistan, Şahbahar 
limanıyla bağlantı sağlayacak şekilde 
Afganistan’ın batısındaki Dela-
ram’dan başlayarak İran-Afgan 
sınırındaki Zaranc’a kadar 220 km.’lik 
yolun inşası için 100 milyon dolar 
yatırım yapmayı planlamaktadır. 
Ayrıca, Umman Körfezi’ndeki Şah-
bahar limanına yapılan yatırımlar, 
Çin’in Pakistan’ın Gwadar li-
manındaki hakimiyetine karşı İran’ın 
İran Körfezi’ndeki ulaştırma imkanları 
üzerindeki ekonomik etkisini arttırma 
stratejisiyle de uyumludur. Bunun 
yanı sıra, Şahbahar limanının mo-
dernizasyonunun tamamlanmasıyla 
Hindistan, Pakistan sınırlarına gir-
meden Afganistan ve Orta Asya 
ülkeleriyle doğrudan transit bağlantısı 
sağlama imkanı elde edecek ve bu 
ülkelerle ticaret potansiyelini 
arttıracaktır.   
INSTC projesi, Nisan 2015’de kabul 
edilen ‘Hindistan’ın 2015-2020 Dö-
nemi Dış Ticaret Politikası’ ve Hazi-
ran 2012’de onaylanan ‘Orta Asya’ya 
Bağlanma Politikası’ gibi Hindistan’ın 
stratejik açıdan önemli bazı dış politi-
ka konuları içinde ele alınmaktadır. 
Dolayısıyla, bu ulaştırma koridorunun 
potansiyelinin ve darboğazlarının 
incelenmesi için Hindistan Nakliye 
Aracıları Birliği Federasyonu, Ağus-
tos 2014’de güzergah üzerinde bir 
deneme testi gerçekleştirmiştir. Test 
sonuçları, INSTC’nin, denizyolu 
Süveyş Kanalı güzergahıyla kıyas-

landığında, transit süresini %40 ve 
transit maliyetlerini de %30 oranında 
azalttığını göstermektedir. Süveyş 
kanalı güzergahında, şu anki ulaştır-
ma maliyetlerine göre Mumbai’den 
Moskova’ya bir 20ft kuru yük kontey-
neri taşınmasının maliyeti yaklaşık 
2100-2800 dolar, transit süresi de bu 
güzergah boyunca 8700 deniz mili 
gidilmesi durumunda 32-37 gün 
olacaktır. Buna karşılık, INSTC gü-
zergahı kullanıldığında kargo taşıma-
cılığının maliyetleri yaklaşık 1260 do-
lar (iki limanın yaklaşık 260 dolarlık 
yük aktarma maliyetleri eklendiğinde) 
ve transit süresi ise güzergah boyun-
ca 2200 deniz mili ve 3000 km. gi-
dilmesi durumunda 19 gün olacaktır. 
Deneme testine ilişkin teknik rapora 
göre, 60.6 milyar dolar değerinde 
ihracat (toplam ihracatın %18.9’u) ve 
107.4 milyar dolar değerinde ithalat 
(toplam ithalatın %23.4’ü) INSTC 
yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu açıdan 
bakıldığında, transit süresi ve 
ulaştırma maliyetleri önemli ölçüde 
azalacağından, bu ulaştırma koridoru 
yoluyla Hindistan mallarının 
taşınması daha rekabetçi hale gele-
cektir.  
Bununla birlikte, halen INSTC proje-
sinin tam kapasite çalışmasını engel-
leyen bazı problemler söz konusu-
dur. Örneğin, Hindistan ve İran 
arasında liman inşaat projeleriyle ilgili 
yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Şah-
bahar limanının gelişimi aksamış 
görünmektedir. Ayrıca uygulamada 
hala, gümrük prosedürleri üzerinde 
güçlü kontrol mekanizmaları oluştu-
rulması ve fonların altyapı projelerine 
tahsisi ile ilgili çözülmesi gereken 
problemler bulunmaktadır. Bunun 
yanı sıra INSTC proje üyeleri halen, 
Rusya’dan Hindistan’a dönüşlerinde 
konteynerlerin kullanım süresi ile ilgili 
olan ve ulaştırma maliyetlerinin art-
masına yol açan problemleri çözmek-
le uğraşmaktadırlar. 
Sonuç olarak, INSTC projesini yürü-
ten ülkelerin varolan sorunları aşma 
konusunda başarılı olmaları halinde, 
kurulacak olan bu ekonomik koridor, 
bölgesel ticareti önemli ölçüde etkile-
yecek ve hem yeni piyasalara girişin 
sağlanması hem de mal ticaretinde 
rekabetin güçlenmesi açısından 
ülkelere yeni fırsatlar sunacak gibi 
görünmektedir.  



	  

• Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, 
BM Genel Kurulu’nun 70. Top-
lantısı çerçevesinde BM Genel 
Merkezi’nde yapılmıştır. Zirve’de 
BM ülkeleri, 2030 yılına kadar kü-
resel düzeyde sosyal ve ekono-
mik kalkınma ile ilgili bir gündem 
belirlemişler ve gündemin uygu-
lanmasına ilişkin yöntemleri 
tartışmışlardır. Zirveye, 154 dev-
let başkanının yanı sıra 30 ülke-
nin dışişleri bakanı katılmıştır.  

• Japonya Dışişleri Bakanı Fumio 
Kishida, Rus mevkidaşı Sergey 
Lavrov’un Japonya’ya düzenledi-
ği resmi ziyarette iki ülke 
arasında yapılması kararlaştırılan 
Barış Anlaşması’nın müzakere 
süreciyle ilgili konuları görüşmüş-
tür. Ayrıca BM’in 70. Genel Kuru-
lu sırasında Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin ve Japonya 
Cumhurbaşkanı Shinzo Abe 
arasında yapılan ikili görüşmeler-
de iki ülke arasındaki toprak an-
laşmazlığı ile ilgili konular 
tartışılmıştır. 

• Kamboçya Dışişleri Bakanı Hor 
Namhong ve Şangay İşbirliği Ör-
gütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Dmitry 
Mezentsev, Kamboçya’nın, 
ŞİÖ’nün diyalog partneri olarak 
kabul edilmesi için bir protokol 
imzalamışlardır. İmza töreni, 
Çin’in kuzeybatısında bulunan 
Xian şehrinde düzenlenen Avras-
ya Ekonomik Forumu’nda gerçek-
leştirilmiştir. 

• 14. Orta Asya Bölgesel Ekonomik 
İşbirliği (OABEİ) Bakanlar Konfe-
ransı Moğolistan’ın Ulanbator 
şehrinde düzenlenmiştir. Konfe-
ransta, OABEİ bakanları, üye ül-
kelerin ekonomik performansını 
etkileyen gelişmeler üzerinde gö-
rüş alışverişinde bulunmuşlardır. 

• ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikis-
tan, Türkmenistan ve Özbekistan 
dışişleri bakanlarıyla görüşmüş-
tür. Görüşmelerde, ABD ve Orta 
Asya ülkelerinin ortak güvenlik 
konularında karşılaştıkları güçlük-
leri içeren C5+1 diyalog formatı 
tartışılmıştır. 

• NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg ve Ukrayna hükümeti 
arasında, Ukrayna’da müttefikle-
rin sayısının arttırılması ile ilgili bir 
dizi anlaşma imzalanmıştır. Bu 
çerçevede, Ukrayna’da NATO 
ofisinin statüsü ile ilgili bir anlaş-

ma ve NATO ile işbirliğinin geniş-
letilmesiyle ilgili bir deklarasyon 
imzalanmış ve stratejik komüni-
kasyon ile ilgili bir yol haritası be-
lirlenmiştir. 

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ve İsrail Cumhurbaşkanı 
Benjamin Netanyahu, Mosko-
va’da bir araya gelmişlerdir. Top-
lantıda, taraflar Suriye ile ilgili or-
tak faaliyetlerinin koordinasyonu 
üzerinde görüşmüşler ve İsrail ve 
Rusya askeri kuvvetleri arasında 
çatışmaların engellenmesi için 
Suriye ile ilgili bilgi alışverişinde 
bulunmayı kabul etmişlerdir. 

• Kazakistan Savunma Bakanlı-
ğı’ndan yapılan açıklamaya göre, 
Kazakistan ve Türkiye Silahlı 
Kuvvetleri’nin ortak düzenledikleri 
uluslararası tatbikatlar, Kazakis-
tan Silahlı Kuvvetleri Askeri Ensti-
tüsü’nde ve Ili eğitim merkezinde 
düzenlenmiştir. Tatbikatlarda 170 
asker, 20 otomobil, 10 zırhlı araç 
ve 10 hava askeri teçhizatı kul-
lanılmıştır. 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi 
Başkanı Rovnag Abdullayev ve 
İtalyan şirketi Snam’ın CEO’su 
Carlo Malacarne, Bakü’de Güney 
Gaz Koridoru’nun geliştirilmesine 
yönelik girişimlerde bulunmak 
üzere bir işbirliği protokolü imza-
lamışlardır. Taraflar, İtalya’dan 
geçecek doğal gazın ulaşımı için 
gerekli olan teçhizatın işletilmesi 
ve inşaat faaliyetleriyle ilgili alan-
larda deneyimlerini paylaşma im-
kanlarını tartışmışlardır. 

• Avrupa Komisyonu, Rusya ve 
Ukrayna, kış döneminde Ukray-
na’ya yapılacak doğal gaz sevki-
yatı koşulları üzerinde anlaş-
mışlardır. Anlaşma çerçevesinde, 
Kiev, önümüzdeki ay depolanmak 
üzere 2 milyar metreküp Rus do-
ğal gazı satın almayı taahhüt et-
miştir. Ayrıca, Rusya Başbakanı 
Dmitry Medvedev, sezonunun 
dördüncü çeyreğinde yapılacak 
bir indirimin ardından Ukrayna’nın 
her 1,000 metreküp doğal gaz 
için 227.36 dolar ödeme yap-
masına ilişkin hükümet kararını 
imzalamıştır. 

• Kazakistan’ın hidrokarbon çıkar-
ma, üretme ve ulaştırmadan so-
rumlu milli operatörü KazMunai-
Gas’dan yapılan açıklamaya gö-
re, Çimkent Petrol Rafinerisi, ye-
niden inşa edilmesinin ardından, 

çevre sınıfı Euro 4 ve Euro 5 dizel 
yakıtı üretmeye başlamıştır. 

• Asya Kalkınma Görünüm 2015 
Güncel’in verilerine göre, Kırgızis-
tan’ın GSYİH’sı 2015’in ilk yarı-
sında %7.3 (altın hariç %4.4) 
oranında büyümüştür. Ayrıca, sa-
nayi üretimi %23.6 oranında 
artmıştır ve bu durum, madencilik 
ve maden ürünleri imalatının güç-
lü olduğunu göstermektedir. 

• Uluslararası Para Fonu’nun veri-
lerine göre, Kazakistan, Rusya ve 
Beyaz Rusya’nın altın rezervleri 
artmıştır. Geçen ay Kazakistan’ın 
altın rezervleri 210.2 tona, Rus-
ya’nın rezervleri 1,317.7 tona ve 
Beyaz Rusya’nın rezervleri ise 
47.1 tona yükselmiştir. 

• Rusya Devlet İstatistik Servisi 
Rosstat, Ağustos 2015’de işsizlik 
oranının %5.3’e çıktığını ve işsiz 
sayısının 4.1 milyon kişiye 
ulaştığını duyurmuştur. 

• Asya Kalkınma Bankası, Özbe-
kistan’ın kuzeybatı bölgesinde 
bulunan yüksek gerilim elektrik 
şebekesinin geliştirilmesi ve mo-
dernizasyonu için ülkeye 150 mil-
yon dolar tutarında kredi verilme-
sini onaylamıştır. Bu tutar, ayrıca 
364 km uzunluğunda yeni iletim 
hatlarının ve Karakalpakistan ve 
Harezm’de üç trafo merkezinin 
inşasını kapsamaktadır.  

 

Toplum ve Kültür 
 

• Suudi Arabistan Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü’nden yapılan 
açıklamaya göre, Mina’da Hac 
sırasında yaşanan izdihamda ha-
yatını kaybedenlerin sayısı 769’a 
ulaşmıştır. 

• Özbekistan Milli Eğitim Bakanlığı, 
18 yaşın altındaki çocukların, 
camiye gitmelerini yasaklayan bir 
karar çıkarmıştır. Karara göre, 
camilerde çocuklarının ibadetlere 
katılmasına izin veren aileler yak-
laşık 750 dolar ceza ödemek zo-
runda kalacaklardır. 

• Rusya’nın başkenti Moskova’da 
10,000 kişilik Moskova’nın en bü-
yük camisi açılmıştır. Kurban 
Bayramı kutlamalarına rastlayan 
açılışa Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Filistin Lideri Mahmoud Abbas ve 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev katılmışlardır. 
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