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ÇİN'İN TEK KUŞAK, TEK YOL GİRİŞİMİ İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER 
Son otuz yılda Çin, yüksek bir ekonomik 
büyüme hızına ulaşmıştır. Açık bir ekono-
mide faaliyet gösteren Çinli firmaların, 
küresel pazara girmeleri ve küresel rekabe-
te daha aktif katılmaları gerekmektedir. 
2013 yılında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jin-
ping tarafından başlatılan Tek Kuşak, Tek 
Yol (OBOR) projesinin inşa edilmesi, Çin 
Hükümeti’nin en önemli amaçlarından biri 
olmuştur. Bu proje, Çin’in yeni jeopolitik 
şartlar altında açık ekonomi politikalarını 
gerçekleştirmesi anlamında çok önemli bir 
girişim niteliğindedir. Aynı zamanda bu 
proje, Çin’in Avrasya bölgesine özel avan-
tajlar sağlamayı umduğu bir projedir. 
OBOR projesinin ilk sonuçları aşağıdaki 
gibi ifade edilebilir. 
İlk olarak, OBOR projesi, katılımcılarının 
sayısı giderek arttığından, geniş ölçüde 
uluslararası alanda kabul görmüştür. Proje-
ye yaklaşık 70 ülke ve kuruluş destek 
vererek katkı sağlamıştır. Bu küresel des-
tek, geleneksel OBOR projesinin kap-
samını genişleterek, oldukça geniş bir 
etkiye sahip uluslararası bir işbirliği çerçe-
vesinin oluşturulmasına yardımcı olmuştur. 
Bu arada, 34 ülke ve uluslararası kuruluş 
OBOR projesini ortaklaşa oluşturmak üzere 
Çin ile bir dizi hükümetlerarası işbirliği 
anlaşması imzalamıştır. Bu hükümetlerarası 
işbirliği anlaşmalarına dayanarak ayrıca 
işbirliği programları da oluşturulacaktır. 
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Birleşmiş 
Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve 
Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Genel 
Sekreteri Shamshad Akhtar 11 Nisan 2016 
tarihinde Pekin'de bir Niyet Mektubu 
imzalamışlardır. Bu belgeye göre, iki taraf 
birlikte bölgesel işbirliğini ve OBOR 
projesinin uygulanmasını destekleyecekler-
dir. İki taraf ayrıca, özel eylem planları 
yapacak ve ilgili ülkelerin kendi kalkınma 
stratejileri ile bu girişimi senkronize etme-
lerini teşvik edecektir. 
İkinci olarak, Çin tarafı OBOR çerçevesin-
de bir takım mali mekanizmalar oluştur-
mayı başarabilmiştir. Çin’in OBOR girişi-
mini finanse etmek için çeşitli kurumlar 
oluşturulmuştur. İlk kurum, 40 milyar dolar 
sermayesi olan (ama 100 milyar dolara 
kadar çıkarılması planlanan) İpek Yolu 
Fonu’dur. İkinci kurum 100 milyar dolar 
fon ile kurulan Asya Altyapı Yatırım Ban-
kası’dır (AIIB). Üçüncü kurum, BRICS 
Yeni Kalkınma Bankası’dır (NDP BRICS). 
Bu üç kurumun fonlarının toplam tutarı 240 

milyar dolara ulaşmıştır. AIIB Ocak 2016 
yılında faaliyete başlamıştır ve İpek Yolu 
Fonu tarafından finanse edilen projelerin 
ilk grubu da resmen uygulamaya konmuş-
tur. Günümüzde, güzergah üzerinde yer 
alan ülkeler, iki taraflı ve çok taraflı işbirli-
ğinin oluşturulması veya genişletilmesi için 
söz konusu fonların tahsisine yönelik 
imkanlar üzerinde tartışmaktadırlar. 
Üçüncü olarak, OBOR çerçevesinde ulaşım 
ağı yavaş yavaş son şeklini almaktadır. Şu 
anda Belgrad – Budapeşte Demiryolu ve 
Jakarta – Bandung Yüksek Hızlı Demiryo-
lu üzerinde bağlantı ağının yapımı baş-
lamıştır. Çin – Laos Demiryolu, Çin – 
Tayland Demiryolu ve diğer pan-Asya 
demiryolu ağlarının inşaatına Mart 2016’da 
başlanmıştır. Bu çerçevede Pekin, Çin – 
Avrupa güzergahında yük treni sayısını 
artırmayı başarmıştır. 2015 yılında Çin'den 
Avrupa'ya yük taşıyan trenlerin toplam 
sayısı 815 olmuştur. Bu rakam, 2014 
yılındaki yük trenleri sayısından 2.7 kat 
daha fazladır. 26 Nisan 2016 tarihinde 
Çin'in Baoding Hebei Eyaleti, Hebei – 
Avrupa güzergahı üzerinden ilk yük trenini 
göndermiştir. Yukarıda belirtilen demiryo-
lu, Minsk’teki Belarus kargo istasyonu olan 
Kolyadichi yönünde, Rusya'nın güney 
bölgesinde bulunan Mançurya istasyondan 
geçecektir. Ayrıca, Kasım 2014'te Çin 
Demiryolu Ulaştırma Bakanlığı, 2010 
yılında başlatılan Bakü – Tiflis – Kars 
demiryolu projesinin inşası için 35 milyar 
doların üzerinde tahsisat yapılacağını 
duyurmuştur. Bakü – Tiflis – Kars demir-
yolunun 2017 yılında faaliyete geçirilebil-
mesi için Çin tarafı hem finansal hem de 
teknolojik destek sağlamayı planlamak-
tadır. 
Dördüncü olarak, üretim tesislerinin 
Çin'den OBOR ülkelerine taşınması konu-
sunda işbirliği süreci hızlanmaktadır. Çin, 
üretim kapasitesini artırma konusunda 
kurumsal işbirliğini sağlayabilmek için 20 
ülke ile özellikle Endonezya, Kazakistan ve 
Moğolistan ile anlaşma imzalamıştır. Şu 
anda 27 milyar dolar değerinde toplam 
yatırıma sahip 52 proje uygulanmaktadır. 
Beşinci olarak, güzergah üzerinde yer alan 
ülkeler, ticaret ve yatırım düzeyini 
arttırmaya, çeşitli serbest ticaret bölgeleri 
kurmaya ve entegrasyon sürecini 
hızlandırmaya çalışmaktadırlar. Rusya ve 
Çin, Moskova'da 8 Mayıs 2015 tarihinde 
Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve İpek 

Yolu Ekonomik Kuşağı projelerinin işbirli-
ği üzerinde ortak bildiriye imza atmışlardır. 
Dolayısıyla, başlangıçta Çin'in güçlü eko-
nomik etkisinden kendisini korumak 
amacıyla kurulmuş bir bölgesel örgüt olan 
AEB, Çin’in bu inisiyatifi ile işbirliğine 
doğru yönünü değiştirmiştir. OBOR projesi 
kapsamında Çin, ekonomik koridoru şekil-
lendirme sürecini başlatmayı başarabilmiş-
tir. Şu anda Çin, Moğolistan ve Rusya ile 
bir ekonomik koridorun inşa edilmesine 
yönelik planlama sürecini hızlandırmak-
tadır. 22 Haziran 2016 tarihinde Taşkent’te 
Çin, Rusya ve Moğolistan, üç komşuyu 
birbirine bağlayan, ulaşım bağlantısını 
geliştirmeyi ve sınır bölgelerinde ekonomik 
işbirliğini ilerletmeyi taahhüt eden bir 
ekonomik koridorun oluşturulmasına 
yönelik kalkınma planını onaylamışlardır. 
Üç ülkeyi birbirine bağlayan ekonomik 
koridorun inşası ile ilgili bu fikir, 2014 
yılında Cumhurbaşkanı Xi’nin, İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı projesinin Rusya'nın 
kıtalararası demiryolu planı ve Moğolis-
tan'ın Bozkır Yolu programı ile bağ-
lantısının sağlanmasını önermesiyle ortaya 
çıkmıştır. Bu öneri, 2015 yılında Moğolis-
tan'ın ilk karayolu programı başlatıldığında 
uygulamaya konmuştur. Ayrıca, Pekin, 
Sincan’ı Pakistan’ın Gwadar limanı ile 
bağlamayı amaçlayan Çin – Pakistan eko-
nomik koridoru çerçevesinde Güney Asya, 
Orta Doğu ve Afrika ile küresel ticareti 
genişletmeyi planlamaktadır.  
Altıncı olarak, insanlararası iletişim ve 
kültürel etkileşim yoğunlaşmıştır. Çin, İpek 
Yolu güzergahında yer alan ülkelere devlet 
bursları vererek, güzergah üzerinde bulu-
nan ülkelerde kültür yılları ve sanat festi-
valleri düzenleyerek ve İpek Yolu Film 
Köprüsü Projesi yanısıra İpek Yolu Kitap 
Çevirisi Projesi’ni yürüterek OBOR girişi-
minin, toplumsal ve kültürel işbirliği üze-
rinde olumlu etkilere sahip olmasını sağ-
lamıştır. 
Şu anda OBOR girişimi, tartışılma aşa-
masından hem ekonomik hem de siyasi 
açıdan belirli bir seviyede kabul görme 
aşamasına dönüşüm noktasındadır. Bugüne 
kadar OBOR ülkeleri, arak doğrudan men-
faat çatışmasına girmekten kaçınmayı 
başarabilmişlerdir. Ancak, uygulama aşa-
masına geçişle birlikte, OBOR fonlarının 
dağıtılmasını sağlayacak Resmi Tek Kuşak, 
Tek Yol Eylem Planı'nın onaylanmasına 
ciddi bir ihtiyaç duyulmaktadır. 



	

• Taşkent'te düzenlenen Şanghay 
İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 15. Zirve-
si’nde üye devletler, gözlemciler ve 
misafirler, Afganistan'dan kaynakla-
nan güvenlikle ilgili endişelerini ve 
ekonomik işbirliğine yönelik beklen-
tilerini tartışmışlardır. ŞİÖ Zirvesi 
sonucunda katılımcılar, 15 yıllık 
çalışmaların sonuçlarını özetleyen ve 
gelecek planlarını ortaya koyan Taş-
kent Deklarasyonu’nu imzalamış-
lardır. Ayrıca taraflar, 2025 yılına 
kadar örgütün stratejisini uygulamak 
amacıyla önümüzdeki 5 yıl için be-
lirlenen yol haritasını onaylamış-
lardır. Toplantıda Hindistan ve Pa-
kistan, ŞİÖ’ye üye ülke statüsünü el-
de etmek için gerekli olan yükümlü-
lük anlaşmasını imzalamışlardır. ŞİÖ 
başkanlığı ise Kazakistan'a geçmiştir. 

• Pekin’e yaptığı resmi ziyarette Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin ve 
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, iki 
ülke arasında ikili işbirliğinin 
hızlandırılması ve ekonomik bağların 
güçlendirilmesi yöntemleri üzerinde 
görüşmüşlerdir. 

• Taşkent’e resmi ziyarette Çin Cum-
hurbaşkanı Xi Jinping ve Özbekistan 
Cumhurbaşkanı İslam Kerimov, 
ekonomik işbirliğini geliştirme im-
kanları üzerinde tartışmışlardır. Top-
lantı sonucunda bir dizi Özbek – Çin 
hükümetlerarası belge imzalanmıştır. 
Bu belgeler, teknik ve ekonomik iş-
birliği ve fikri mülkiyet haklarının 
korunması konusunda işbirliği üze-
rinde hükümetlerarası anlaşmaları, 
yatırım ve temel malların ticaretinde 
işbirliği ile ilgili mutabakat anlaşma-
larının yanı sıra petrol ve gaz sektö-
ründe yatırım projelerinin ortak fi-
nansmanıyla ilgili kredi anlaşmasını 
içermektedir.  

• Duşanbe’ye yaptığı resmi ziyarette 
Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Ko-
ruma Bakanı Salim Muslimov ve 
Tacikistan Göç ve İstihdam Bakanı 
Sumangul Tagoyzoda, iş gücü piya-
sasının düzenlenmesinde karşılıklı 
deneyimlerini paylaşmayı amaçlayan 
işgücü ve istihdam üzerinde işbirliği 
anlaşmasını imzalamışlardır. 

• Kırgızistan Başbakanı Sooronbay 
Jeenbekov, yolsuzlukla mücadelenin 
güçlendirilmesi ve şeffaflığın sağ-
lanması amacıyla Devlet Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Komitesi’nin 
kurulacağını duyurmuştur. 

• Kırgızistan Devlet Milli Güvenlik 
Komitesi’ne göre, ülkenin güvenlik 
güçleri, Kırgız vatandaşlarını Suri-
ye'de savaşan aşırılık yanlılarına 
katılmaya çağıran 50 ve 24 yaşındaki 
askeri kayıt memurlarını gözaltına 

almışlardır. Bu kayıt memurlarının 
Kırgız vatandaşı olmadığı kaydedil-
miştir. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz 
Bakanlığı, Turkmengeologiya Devlet 
Kurumu tarafından yürütülen çalış-
maların, Türkmenistan'ın en büyük 
doğal gaz alanı olan Galkınış 
alanının doğal gaz içeren kısmının 
genişletilmesini mümkün kıldığını 
belirtmiştir. Galkınış alanını güney 
yönünde genişletmeye izin veren 
Günorta Yoloten alanında yer alan 
kuyudan doğal gazın ticari akışı sağ-
lanmıştır. Galkınış alanını ve bu ala-
na bitişik olan Yaşlar alanını denet-
leyen İngiliz şirketi Gaffney, Cline & 
Associates’e göre, bu iki alan tahmi-
nen toplam 26.2 trilyon metreküp 
doğal gaz rezervine sahiptir. 

• Rusya Cumhurbaşkanı'nın Pekin’e 
resmi ziyareti çerçevesinde düzenle-
nen oturumlarda Rusya'nın en büyük 
petrol üreticisi Rosneft, Rusya'nın 
Uzak Doğusu’nda kurulması planla-
nan Doğu Petrokimya Komplek-
si’nde Çin Ulusal Kimya Şirketi’nin 
(ChemChina) %40 hissesini satın 
alma konusunda anlaşmıştır. Ayrıca 
taraflar, yeni bir yıllık sözleşme im-
zalamışlardır. Bu sözleşmeye göre 
Rosneft, 2016-2017 döneminde 
ChemChina’ya 2.4 milyon ton ham 
petrol sağlayacaktır. Ayrıca Rosneft, 
2017 yılında bir ortak girişim oluş-
turma amacıyla Sinopec ile Doğu Si-
birya’da bir doğal gaz işleme ve pet-
ro-kimya fabrikası kurulması ile ilgi-
li bir anlaşma imzalamıştır.  

• Rusya'nın devlet doğal gaz şirketine 
göre, Stockholm Uluslararası Tah-
kim Mahkemesi, Gazprom’un 2006 
ve 2015 yılları arasında Lietuvos Du-
jos’a yaptığı teslimatlar için adil ol-
mayan bir doğal gaz fiyatı belirlediği 
konusunda Litvanya’nın açtığı 15 
milyar avroluk davayı reddetmiştir. 

• Pakistan Planlama, Kalkınma ve 
Reformlar Bakanlığı, 0.0291 dolar 
tutarındaki nakil ücretinin, Pakis-
tan'ın Ulusal Nakliyat Dağıtım Şirke-
ti’nin ücretinden 10 ve Avrupa'daki 
emsallerinden ise 3 kat daha yüksek 
olduğunu belirterek Tacikistan ile 
yapılan CASA-1000 anlaşmasını 
eleştirmiştir. 

• Mineral Rezervler Uluslararası Ra-
porlama Standartları Komitesi 
(CRIRSCO) Başkanı Harry Parker, 
Kazakistan’ın oybirliğiyle CRIRSCO 
nun 10. üyesi seçildiğini duyurmuş-
tur. Ülke, Kazakistan Raporlama 
Kodu’nu (KAZRC) geliştirmeyi 

amaçlayan Ulusal Raporlama Orga-
nizasyonu’nu kuracaktır.	 

• Lukoil Birinci Başkan Yardımcısı 
Vladimir Nekrasov’a göre, 2016 yılı-
nın ilk yarısında şirket, Hollanda, 
Belçika ve Lüksemburg'daki akar-
yakıt istasyonu zincirini satın 
almıştır. Benelüks ülkelerinde akar-
yakıt istasyonları zincirini satın alma 
ile ilgili anlaşma, 2016 yılı sonuna 
kadar tamamlanacaktır. 

• Azerbaycan Alternatif ve Yenilene-
bilir Enerji Kaynakları Devlet Ajansı 
Başkanı Akim Badalov, ülkenin Ha-
zar Denizi havzasındaki en büyük 
rüzgar istasyonunu inşa etmeyi plan-
ladığını duyurmuştur. Tahminen 300 
- 330 milyon dolar değerindeki proje, 
istasyon tesislerinin inşaatı ve su 
üzerinde bir yolun yapımı yanı sıra 
bir platform kurulmasını ve güç şe-
bekesinin dağıtımını içerecektir. 

• Kazakistan Merkez Bankası (NBK), 
Mayıs 2016’da ABD doları cinsin-
den altın yatırımlarını 9.13 milyar 
dolara çıkardığını bildirmiştir. Bu 
rakam, geçen yılın aynı dönemde 
7.79 milyar dolar olmuştur. Ocak-
Mayıs 2016 döneminde Kazakis-
tan'ın brüt uluslararası rezervleri 
%3.24 artarak 28.78 milyar dolara 
çıkmıştır. NBK rezervleri, Mayıs 
2015’de 28.73 milyar dolardı. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Kırgızistan Sağlık Hizmetleri Ba-
kanlığı UNICEF ile birlikte, Kırgı-
zistan'da çocukların %18’den faz-
lasının yetersiz beslenme problemi 
yaşadığını belirtmiştir. Ayrıca ülkede 
5 yaş altı çocukların %12.9’dan faz-
lasında bodur büyüme, çocukların 
%43’ü ile doğurganlık çağındaki 
kadınların yaklaşık %35’inde de ane-
mi problemi yaşandığı bildirilmiştir. 

• HIV ve AIDS (UNAIDS) Birleşmiş 
Milletler Ortak Programı İcra Direk-
törü ve Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreter Yardımcısı Michel Sidibe, 
örgütün Kazakistan'da, 5 Orta Asya 
devleti için bir çalışma üssü haline 
gelebilecek bir alt bölge ofisi kur-
mayı planladıklarını açıklamıştır. 

• Kazakistan Sağlık ve Sosyal Gelişim 
Bakanı Tamara Duissenova, Doğu 
Kazakistan bölgesinin Zharma yerle-
şim bölgesinde 2 kişinin “Sibirya ül-
ser” tanısı ve 29 kişinin de şarbon 
şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını 
belirtmiştir. Daha önce de 9 kişinin 
hastaneye kaldırıldığı ve 2 kişinin 
hayatını kaybettiği Karaganda bölge-
sindeki Erkindik köyünde de şarbon 
vakası kaydedilmiştir. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Daniyar Nurbayev. 
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