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ÇİN-ORTA ASYA-AVRUPA ULUSLARARASI TRANSİT KORİDORUNUN 
ÖNEMLİ BİR BAĞLANTI NOKTASI OLARAK ANGREN-PAP DEMİRYOLU 
Özbekistan coğrafi yapısı itibariyle 
limanlardan ve bu limanlara ulaşan 
uluslararası transit güzergahlarından 
uzak bir konumda yer almaktadır. Bu 
nedenle ülke, bağımsızlığını kazandığı 
1991 yılından bu yana bütünleşik bir 
demiryolu sistemi oluşturabilmek için 
yeni demiryolları inşasına başlamıştır.  
Özbekistan demiryolu altyapısının geliş-
tirilmesi ve modernizasyonu için çok 
sayıda geniş ölçekli proje uygulamaya 
koymuştur. Nitekim bu güne kadar Öz-
bekistan, 1,200 km.’nin üzerinde uzun-
luğa sahip yeni bir demiryolu inşa etme-
yi ve yaklaşık 3,800 km.’lik demiryolunu 
yenilemeyi başarabilmiştir. Sonuç ola-
rak, ülkedeki demiryolunun toplam 
uzunluğu 6,500 km.’yi aşmaktadır. 2015 
yılında, Özbekistan demiryolları 
aracılığıyla 67.7 milyon tonun üzerinde 
yük ve 20 milyonun üzerinde yolcu 
taşımacılığı gerçekleştirilmiştir.  
Son 10-15 yıl içinde, 342 km. uzunlu-
ğundaki Navoi – Nukus – Uçkuduk – 
Sultanuvaistag demiryolu ile Amu-Derya 
Nehri üzerindeki köprüyle birleştirilmiş 
olan 223 km. uzunluğundaki Taşgüzar – 
Boysun – Kumkurgan demiryolunun 
inşası tamamlanmıştır. Bu demiryol-
larından ilki, ülkenin kuzey bölgelerinde 
bulunan zengin doğal kaynakların geliş-
tirilmesi için yeni imkanların oluşmasına 
zemin hazırlarken, deniz seviyesinden 
1.8 km. yükseklikteki Hisar sıradağ-
larından geçen diğer demiryolu, konumu 
itibariyle ülkelerin transit rolünü ve 
ihracat kapasitesini önemli ölçüde 
arttırarak sadece Özbekistan’ın değil tüm 
Orta Asya bölgesinin kalkınmasına 
katkıda bulunmuştur.  
Bununla birlikte, ülkenin Andican, Fer-
gana ve Namangan bölgelerini birbirine 
bağlayacak olan 124 km. uzunluğundaki 
yeni elektrikli Angren – Pap demiryolu 
inşaat projesinin, ülkenin demiryolu 
ulaştırma sisteminin gelişiminde stratejik 
önemi yüksek olacaktır. Fergana Vadi-
si’nin Özbekistan’a ait bölgesiyle Özbe-
kistan’ın diğer bölgeleri arasındaki de-

miryolu bağlantısının inşasına bağlı 
olarak bu proje, ulaştırma harcamalarının 
azaltılmasını ve demiryolu altyapısının 
taşıma kapasitesinin arttırılmasını sağla-
yacaktır.  
Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kari-
mov, Angren – Pap demiryolu inşası ile 
ilgili kararı ilk kez 26 Nisan 2013’de 
Andican’a yaptığı ziyaret esnasına dile 
getirmiştir. Ardından, 18 Haziran 
2013’de Çin – Orta Asya – Avrupa 
Uluslararası Transit Demiryolu Korido-
ru’nun oluşturulması için “Elektrikli 
Angren – Pap demiryolunun inşasının 
organizasyonuna ilişkin önlemler” 
hakkında PP-1985 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararnamesi kabul edilmiştir.  
Projenin toplam maliyeti 1.634 milyar 
dolar olarak belirlenmiştir. Projenin fi-
nansmanı büyük ölçüde devlet bütçesin-
den, devlet demiryolu şirketi “O'zbekis-
ton Temir Yolları”ndan ve Özbekistan 
İmar ve Kalkınma Fonu’ndan sağlan-
maktadır. Ayrıca, Çin İhracat-İthalat 
Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası 
İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) gibi 
uluslararası finansal kuruluşlar da demir-
yolunun inşası için kredi sağlamışlardır. 
Projenin unsurları şu şekilde sırala-
nabilir: (a) demiryolu altyapısının inşası 
(1.439 milyar dolar); (b) demiryolunun 
elektriklendirmesi (154 milyon dolar); 
(c) “O'zbekiston Temir Yollari” şirketine 
teknik yardım sağlama yoluyla tamamen 
IBRD tarafından finanse edilecek olan 
elektrik dağıtım şebekesinin kurulması 
(35 milyon dolar); (d) demiryolunun 
inşası (0.5 milyon dolar); (e) demiryolu 
lojistiğinin geliştirilmesi (1 milyon do-
lar); ve (f) projenin uygulanmasına 
destek sağlanması (4.5 milyon dolar).  
Demiryolunun inşasına Haziran 2013’de 
başlanmıştır. Eylül 2013’de, Çinli şirket 
“Çin Demiryolu Tüneli Grubu” ve “O'z-
bekiston Temir Yollari” arasında 455 
milyon dolar değerinde bir anlaşma 
imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre Çinli 
şirket, Kamçik geçişi boyunca demiryolu 
tüneli inşa edecektir. Tünelin toplam 

uzunluğu 19.2 km. olacaktır. Projenin 
özgünlüğü; Kamçik geçişi boyunca inşa 
edilecek olan demiryolu tünelinin deniz 
seviyesinden 2.2 km.’nin üzerinde bir 
yükseklikte inşa edilecek olmasıdır. 
Dolayısıyla, bu tünel BDT ülkelerindeki 
en uzun ilk ve dünyada ise 13. tünel 
olma özelliği taşıyacaktır. Demiryolunun 
inşa süreci boyunca çalışmanın kalitesine 
ve uluslararası standartlara uyumuna 
özel önem gösterilmiştir. Sürecin göz-
lemlenmesi ve kontrolünün sorumluluğu 
Alman şirketi DB International 
GmbH’ye verilmiştir. 
Angren – Pap demiryolunun, Çin Cum-
hurbaşkanı Xi Jinping tarafından 2013 
yılında Astana’da duyurulan Çin İpek 
Yolu Ekonomik Kuşağı projesiyle uyum-
lu olduğu belirtilmelidir. Bu demiryolu 
ayrıca ulaştırma imkanlarının ve ticareti 
kolaylaştırma stratejisinin altı ulaştırma 
koridoruna odaklandığı bir çerçeve için-
de uygulanan Orta Asya Bölgesel Eko-
nomik İşbirliği (CAREC) Programı’na 
katkıda bulunmaktadır. Çin ve Kafkas-
ya’yı birbirine bağlayan 2. koridorda yer 
alan Angren – Pap demiryolunun, 2016 
yılının ilk yarısında hizmete girmesi 
planlanmıştır. Ancak, Şubat 2016 sonun-
da Özbekistan, “O'zbekiston Temir 
Yolları”nın Angren – Pap demiryolunun 
inşasının önceden tamamladığını duyur-
muştur. Yeni demiryolunda ilk tren 
seferi uygulamasının 15 Nisan 2016 
tarihinde yapılması öngörülmektedir.  
Dolayısıyla, Angren – Pap demiryolunun 
inşası sadece Özbekistan’ın orta bölgele-
ri ile Fergana Vadisi’ni güvenli bir şekil-
de birbirine bağlamakla kalmayacak 
ayrıca uluslararası Çin – Orta Asya – 
Avrupa ulaştırma koridorunda önemli bir 
bağlantı noktası olacaktır. Ayrıca bu 
demiryolu, inşaat, endüstri, ulaştırma ve 
iletişim alanlarının geliştirilmesi konu-
sunda ciddi adımların atılmasını sağlaya-
rak Özbekistan’ın ihracat potansiyelini 
arttırma ve uluslararası piyasalara ulaş-
ma imkânlarını önemli ölçüde geliştire-
cektir.  



	  

• Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) 
Yönetici Sekreteri Sergei Lebedev 
tarafından yürütülen CIS gözlem 
komisyonu 20 Mart 2016’da Kaza-
kistan Parlamentosu’nun Alt Ka-
nadı’nda yapılacak olan milletvekil-
liği seçimlerini gözlemleme görevine 
başlamıştır. 

• Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah 
el-Sisi’nin Kazakistan’a yaptığı ilk 
resmi ziyarette Sisi ve Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, ticaret, ekonomi, tarım, ec-
zacılık, inşaat, ulaştırma ve lojistik 
alanlarında ikili işbirliği üzerinde gö-
rüşmüşlerdir.  

• Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yi, Şam yerel saati itibariyle 27 Şu-
bat geceyarısından itibaren Suriye’de 
ateşkes sürecine destek veren karara 
varmıştır.   

• Minsk’de düzenlenen Rusya Belarus 
Birlik Devlet Yüksek Konseyi top-
lantısında, Rusya Cumhurbaşkanı 
Vladimir Putin ve Belarus Cumhur-
başkanı Aleksander Lukaşenko, 2016 
- 2017 için ortak faaliyet içeren bir 
program kabul etmişler ve Birlik 
Devlet’in 2016 bütçesi üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. 

• Rusya, Bahreyn, Ürdün, Yemen, 
Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Umman ve Sudan Dış İşleri Bakan-
ları, Moskova’da düzenlenen Rus-
Arap İşbirliği Forumu kapsamında 
bakanlar düzeyinde düzenlenen top-
lantıya katılmışlardır. Toplantı, Orta 
Doğu’da aşırı görüşlere karşı savaş 
ve Kitle İmha Silahlarından Arın-
dırılmış Bölge kurma konuları üze-
rinde odaklanmıştır. Toplantının so-
nunda 2016-2018 dönemi için Rus-
Arap İşbirliği Faaliyet Planı ve bir 
ortak deklarasyon kabul edilmiştir. 

• Kazakistan Dış İşleri Bakanı Erlan 
Idrissov ile Kolektif Güvenlik An-
laşması Örgütü (CSTO) Genel Sek-
reteri Nikolay Bordyuzha, Astana’da 
düzenledikleri toplantıda askeri blok 
içinde terör karşıtı işbirliğini arttırma 
imkanları üzerinde görüşmüşlerdir. 
Taraflar ayrıca, CSTO kapsamında 
yakın zamanda düzenlenecek olan 
Dış İşleri Bakanları Konseyi ve 
CSTO Başkanları Konseyi gibi 
başlıca konular üzerinde görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır.  

• Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’nin 
dışında yer alan Rusya’ya ait Lıaur 
askeri bölgesinde anti-terör tatbikat-
ları yapılmıştır. 201. Askeri Üsse 
bağlı keşif kolları, temsili terörist ka-
rargahlarını arama ve imha etme faa-
liyetinde bulunmuşlardır. Tatbikat 
sırasında askerler, iyi bilinmeyen 

dağlık bir bölgede karşı sabotaj faa-
liyetleri yürütmüşlerdir.  

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya 
göre Rus devlet doğal gaz şirketi 
Gazprom, Türkiye’deki özel şirketle-
re doğal gaz arzını %10 azaltmıştır. 
Bu azalış, daha önce Ankara ve 
Moskova arasında fiyatların %10.25 
azaltılmasıyla ilgili yapılan anlaş-
manın iptal edilmesinin ardından 
gerçekleşmiştir.  

• Azerbaycan devlet petrol şirketi 
SOCAR ve Rus şirketi Transneft, 
Bakü-Novorossiysk boru hattıyla 
petrol taşınması konusunda yeni bir 
anlaşma imzalamışlardır. Anlaşmaya 
göre taşınacak petrol miktarı 1.3 
milyon tonun altında olacaktır.  

• SOCAR, Güneşli alanında yeni bir 
kuyunun faaliyete geçmesiyle yıllık 
yaklaşık 32.85 milyon metreküp do-
ğal gaz ve 5,480 ton kondensat ek 
üretim yapmayı planladıklarını du-
yurmuştur.   

• Kazakistan Yatırım ve Kalkınma 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya 
göre 22 terk edilmiş petrol ve doğal 
gaz kuyusu 2016 yılında ka-
patılacaktır. 2015-2019 Programı 
özellikle Hazar Denizi nedeniyle sel 
tehlikesi altında bulunan alanlardaki 
petrol ve doğal gaz kuyuları ile 
arızalanma oranı yüksek olan kuyu-
ların kapatılmasını ve muhafaza 
altına alınmasını öngörmektedir. 

• SOCAR Enerji Gürcistan’ın Direktö-
rü Mahir Mammadov, Gürcistan’a 
arz edilen günlük doğal gaz mik-
tarının 8.3 milyon metreküpe 
ulaştığını ve bu miktarın 3.2 milyon 
metreküpünün Şah Deniz doğal gaz 
alanından ve 5.1 milyon metreküpü-
nün de Hacıkabul – Gardabani doğal 
gaz boru hattı yoluyla Gürcistan’a 
gönderildiğini duyurmuştur. 

• Rus şirketi Gazprom, Rusya’dan 
yapılacak doğal gaz arzı ile ilgili ola-
rak İtalyan şirketi Edison ve Yunan 
şirketi DEPA ile bir mutabakat an-
laşması (MoU) imzaladıklarını açık-
lamıştır. MoU, Rus doğal gazının 
üçüncü ülkeler aracılığıyla Karade-
niz’den Yunanistan’a ve Yunanis-
tan’dan İtalya’ya ulaştırılmasına iliş-
kin güzergaha tarafların ilgisini 
yansıtmaktadır. 

• Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ile İranlı mevkidaşı Hasan 
Ruhani arasında yapılan toplantı çer-
çevesinde İranlı ve Azerbaycanlı 
yetkililer, ulaştırma, elektrik enerjisi 
takası, petrol, doğal gaz ve petro-
kimyanın yanısıra gümrük vergileri, 

sağlık ve tıp bilimleri gibi pek çok 
alanda işbirliğini içeren 11’in üze-
rinde MoU imzalamışlardır.  

• Azerbaycan Enerji Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre ülkenin 
elektrik üretme kapasitesi 2020 itiba-
riyle yaklaşık 10,000 megawat 
(MW) olacaktır. Şu anda, bu göster-
ge 7,129 MW’tır. 2015 yılında Azer-
baycan 24.7 milyar kilowat/saat 
(kWh) elektrik üretmiştir.  

• Özbek demiryolu şirketi O'zbekiston 
Temir Yolları, 123.1 km. uzunlu-
ğundaki elektrikli Angren – Pap de-
miryolunun inşasını tamamlamıştır. 
Yeni demiryolu ülkenin üç bölgesini 
(Fergana – Margelan, Kokand ve 
Namangan’ı) Taşkent’e bağlaya-
caktır. 

• Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı 
Yerbolat Dossayev, 2015 yılında 
723.4 milyar tenge (2.1 milyar dolar) 
(GSYİH’nın %1.6’sı) olan kamu 
bütçesi açığının 2016 yılında 902.7 
milyar tengeye (2.58 milyar dolar) 
(GSYİH’nın %2.0’ı) çıkacağını du-
yurmuştur. 2016 yılında bütçe har-
camalarının ve gelirlerinin sırasıyla 
8.2 trilyon tenge (23.44 milyar dolar) 
ve 3.4 trilyon tenge (9.71 milyar do-
lar) olması beklenmektedir. Milli 
Fon’dan kamu bütçesine yapılacak 
teminatlı ve hedef transferlerin 
sırasıyla 2.88 trilyon tenge (8.2 mil-
yar dolar) ve 807.5 milyar tenge (2.3 
milyar dolar) olması planlanmak-
tadır. Ayrıca Bakan, döviz kuru ye-
niden hesaplamaları dikkate alındı-
ğında Kazakistan’da kişi başına 
GSYİH’nın 2016 yılında 6,900 dola-
ra düşeceğini belirtmiştir. 
 

Toplum ve Kültür 
 

• Rusya Acil Durum Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre Kuzey Ku-
tup Dairesi’nin yakınında bir Rus 
şehri olan Vorkuta’daki Severnaya 
kömür madeninde ortaya çıkan üç 
metan gazı patlaması sonucundan 5’i 
kurtarma görevlisi toplam 36 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Yeraltında 
mahzur kalan 110 kişiden 80’i kur-
tarılmıştır. Geri kalan 26 madencinin 
ise yüksek karbon monoksit ve metan 
gazı seviyesi nedeniyle hayatını kay-
bettiği tahmin edilmektedir  

• Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede sekiz 
bölgeye yayılan ve 500’ün üzerinde 
ölüme neden olan grip salgınının or-
tadan kalktığını duyurmuştur. 

• Roscosmos, yörüngeye ilk insan 
gönderme faaliyetinin 55. yıldönümü 
olması nedeniyle 2016 yılının, Yuri 
Gagarin Yılı olarak anılacağını du-
yurmuştur. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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