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ÖZET: 

Enerji güvenliğinde, dünya ticaretinde, lojistik ve tedarik zincirlerinin güvenliği bakımından 

alternatif seçenekler, olası riskleri ve kırılganlıkları yönetebilmek için gereklidir. Rusya ve 

Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar sonuca bütün küresel ekonomiyi etkileyen enerji ve gıda 

tedarik sorunları, alternatiflerin ne derece önemli olduğunu göz önüne sermektedir. Türkiye, jeo-

stratejik konumu sayesinde belki de hem enerji ticaretinde hem de daha genel olarak küresel 

ticareti yapılan birçok malın nakliyesinde küresel ticaret, tedarik zinciri ve lojistik için bir merkez 

olma fırsatına sahiptir. Ayrıca, giderek Asya-Pasifik merkezli olması beklenen küresel 

ekonomide bu yöne olan bağlantılarını da güçlendirmesi gereklidir. Hazar Denizi boyunca 

kurulan gemiler ve su altı elektrik bağlantıları aracılığıyla bir rota, Orta Asya'dan gelen malların 

Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden diğer pazarlara taşınmasını sağlayabilir. Aynı şekilde, Türkiye 

üzerinden gelen malların da bu yolla Asya-Pasifik pazarlarına ulaşması da mümkündür. Doğal 

gaz zengini ülkeler, doğal gazlarını sıvılaştırılmış doğalgaza (Liquefied Natural Gas – LNG 'ye) 

çevirerek bu rota üzerinden Avrupa pazarlarına gaz taşıyabilirler. LNG kurulumlarının ekonomik 

olmayacağı durumlarda, gazdan üretilen elektriği Hazar Denizi boyunca su altı elektrik 

konektörleri aracılığıyla veya elektrik üreten güç gemileri ile ileterek doğrudan enerji ihraç 

edebilirler. Bu güzergâhın enerji taşımacılığı nedeniyle yeni bir ticaret koridoruna dönüşmesi ile 

diğer ürünlerin de Avrupa'ya daha kolay taşınması, ekonomik kalkınmalarına olumlu etki edecek, 

yatırımcıları çekecek ve bölgesel işbirliğini teşvik edecektir. Bu dinamizm, İpek Yolu konsepti 

bağlamında, ancak Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden (BRI) ayrı olarak küresel tedarik zinciri 

için yeni bir ticari koridor yaratabilir. 
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GİRİŞ 

Küresel tedarik zinciri ve küresel ekonomide giderek Güney Asya ve Pasifik bölgelerinin artan 

önemi dikkat çekmektedir. Bu bağlamda deniz yolları dışında da yeni olgular ve rotalar da önem 

arz etmektedir. Bu rotaların güvenliğinin yönetişimi kapsamında Çin’in Bir Yol Bir Kuşak 

projesi ile bu ‘Kuşak ve Yol
1
’ üzerinde bir rota güvenliğinin sağlanması elzemdir. Ayrıca, Orta 

Asya’da
2
 sadece rotanın fiziki güvenliği değil, ayrıca bu rotanın tek bir ülkenin tekelinde 

kalmayıp dolayısıyla bir rekabet güvenliği de gereklidir. Eski zamanlarda Çin’den Ortadoğu’ya 

ve Avrupa’ya kadar geçen tarihi İpek Yolu, günümüzde yeniden canlanıp, bazen Çin’in Kuşak ve 

Yol projesi Yeni İpek Yolu olarak da tanımlanmaktadır. Bu yeni İpek Yolu üzerinde rota olarak, 

özellikle Türkiye çoğu zaman ‘Orta Koridor’ üzerinden bir rotayı ön plana almaktadır. Bu şekilde 

Balkanlardan Doğu Türkistan ve Çin’e uzanan, Türkiye, Gürcistan ile Kafkasya ve Orta 

Asya’daki Türk Devletleri Teşkilatı üzerinden lojistik taşımacılığın sağlandığı alternatif ve de 

tamamlayıcı rotanın önemini uluslararası kamuoyuna lanse etmektedir.  

Süveyş Kanalında 2021’de yaşanan tıkanıklığın dünya lojistik ve taşımacılık sektörünü ne denli 

sekteye uğrattığı hafızalardan silinmemiştir. Alternatif rotaların aslında sadece rekabet eden 

alternatifler olmayıp, aynı zamanda tamamlayıcı rotalarla küresel tedarik zincirindeki 

kırılganlıklara karşı da alternatif oldukları anlaşılmaktadır.
3
 Ayrıca, mevcut Ukrayna-Rusya 

arasında yaşanan çatışmalarından
4
 dolayı Kuzey rotasındaki olası yaptırımlardan kaynaklı 

aksamalar, İran’da yaşanan ayaklanmalar sonucu o rotanın da yaptırımlar ve belirsizliklerden 

                                                           
1
 Çin Halk Cumhuriyeti’nin Bir Yol Bir Kuşak Girişimi, bu yazıda bazen Bir Yol Bir Kuşak Projesi, Yol ve Kuşak 

Girişimi, Yol ve Kuşak Projesi veya Kuşak ve Yol Girişimi ya da projesi olarak aynı oluşum ve stratejiyi ima ederek 

kullanılmıştır. Bu yazıda kullanılan Yeni İpek Yolu kavramı ise, tarihi İpek Yolu’nun canlanmasına ve bu vesileyle 

bunun sadece Çin himayesinde değil, Orta Koridor üzerinden de yapılan girişimleri kapsamaktadır.  
2
 Orta Asya tabiri burada genel anlamda coğrafi bölgeyi kastederek kullanılacaktır, ancak bazı durumlarda da Orta 

Asya bölgesinde bulunan Türk Devletlerini içeren genel bir tabir olarak kullanılmıştır. Tacikistan bir Orta Asya 

devletidir ama ‘Türk’ Devletleri teşkilatına üye değildir.  
3
 T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, (29 Mart 2021) Bakan KARAİSMAİLOĞLU: SÜVEYŞ KANALINA 

ALTERNATİF EN UYGUN TAŞIMA ROTASI, “ORTA KORİDOR” resmi sayfada bulunan bakanın açıklamaları 

ve harita kullanılmıştır (erişim 17.12.2022): https://www.uab.gov.tr/haberler/suveys-kanalina-alternatif-en-uygun-

tasima-rotasi  
4
 Rusya Federasyonu uzun süre ‘savaş’ terimini kullanmayıp ‘özel operasyon’ olarak hadiseleri nitelendirmiştir.  

https://www.uab.gov.tr/haberler/suveys-kanalina-alternatif-en-uygun-tasima-rotasi
https://www.uab.gov.tr/haberler/suveys-kanalina-alternatif-en-uygun-tasima-rotasi
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dolayı sekteye uğrama riskine karşılık da Türkiye’nin de öncelik verdiği Orta Koridorun önemi 

artmıştır.
5
 

HARİTA 1: ÇİN’in YOL VE KUŞAK ROTASI (Belt and Road Initiative – BRI) 

 

KAYNAK: ERI Infographic No.21 (2019) 

HARİTA 2:  ORTA KORİDOR 

 

KAYNAK: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 

                                                           
5
 Diriöz, Ali Oğuz. "An Energy-Focused Alternative and Complementary Route to the Silk Road." Eurasian 

Research Journal 4.2 (2022): 7-22. 
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ROTA VE ENERJİ GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN ALTERNATİFLERİN ÖNEMİ 

Enerji güvenliğinde, dünya ticaretinde, lojistik ve tedarik zincirlerinin güvenliği bakımından 

alternatif seçenekler, olası riskleri ve kırılganlıkları yönetebilmek için gereklidir. Rusya ve 

Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar sonuca bütün küresel ekonomiyi etkileyen enerji ve gıda 

tedarik sorunları, alternatiflerin ne derece önemli olduğunu göz önüne sermektedir. Türkiye, jeo-

stratejik konumu sayesinde belki de hem enerji ticaretinde hem de daha genel olarak küresel 

ticareti yapılan birçok malın nakliyesinde küresel ticaret, tedarik zinciri ve lojistik için bir merkez 

olma fırsatına sahiptir. Ayrıca, giderek Asya-Pasifik merkezli olması beklenen küresel 

ekonomide bu yöne olan bağlantılarını da güçlendirmesi gereklidir. Bu bağlamda mevcut karasal 

rota Rusya ve İran üzerinden geçmektedir. Türkiye her iki ülke ile ticarete devam edip yaptırım 

rejimlerine taraf olmadığı için bu iki ülke üzerinden devam eden ticaret sekteye uğramaması 

durumunda mevcut düzeyde devam edeceği öngörülmektedir. Ancak artan ticaretin lojistik 

yükünün taşınabilmesi bakımından yeni lojistik altyapı yatırımlarının yapılması gereklidir. Bu 

gerekli lojistik sektörüne yatırımlar, yaptırım altındaki İran ve Rusya’ya yapılması zor. Ayrıca 

her iki ülkenin 2022’de yaşadıkları toplum içerisindeki belirli istikrarsızlıkların ve 

ayaklanmaların olması, yaptırımların yakın zamanda hafifleyememesine işaret etmekte ve bu 

ortamda her türlü ürünün onlar üzerinden lojistik olarak taşınamaması anlamına gelmektedir. 

Kaldı ki, her iki ülke üzerinden yaptırımlar kaldırılıp, istikrarlı bir ortam olsa dahi gene de 

alternatif ve tamamlayıcı kapasitelere ihtiyaç olacaktır. Bu alternatif de Hazar üzerinden Türk 

Devletleri arasında kurulacak bir rota olması hem Türkiye hem de Türk Devletleri Teşkilatına 

üye ve gözlemci ülkeler için tercih edilmektedir. 

Son yıllarda Hazar Denizi'nin statüsünün kısmen açıklığa kavuşturulup Hazar’ın bir “su kütlesi” 

olarak tanımlanmasıyla bir miktar ilerleme kaydedilmiştir.
6
 Bu nedenle, boru hatlarına ek olarak, 

bir ticaret yolu olarak Hazar Denizi boyunca çeşitli enerji ve ticaret koridorları geliştirmek de 

mümkündür. Bununla birlikte, boru hatlarının kurulmasına ilişkin siyasi soru işaretlerine ek 

olarak, ilgili maliyetler ayrıca daha fazla fizibilite çalışması gerektirmektedir. Buna karşılık, 

halihazırda mevcut olan nakliye yolları ve diğer kablo altyapısı daha da yeni bir rotaya 

                                                           
6
 Kremlin Official Internet Web Site, (2018) “Konventsiya o pravovom statuse Kaspiyskogo morya” Web Sitesi: 

http://kremlin.ru/supplement/5328 [Access: 17.04.2021] 

http://kremlin.ru/supplement/5328
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dönüştürülebilir. Azerbaycan'daki 2021 ile 2022 arası Dağlık Karabağ ile ilgili gelişmeler
7
 

sonucunda bölgenin ticaret için daha da elverişli bir Kafkas koridoru veya rotası olabileceği 

hususu belirmiştir. Hazar Denizi üzerinden gemiler ve su altı elektrik konnektörleri üzerinden 

kurulacak bir güzergah bölgesel istikrara katkıda bulunabilecek, Orta Asya ülkelerinin mallarının 

Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer pazarlara taşınmasını kolaylaştırabilir. 

Hazar Denizi boyunca kurulan gemiler ve su altı elektrik bağlantıları aracılığıyla bir rota, Orta 

Asya'dan gelen malların Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden diğer pazarlara taşınmasını 

sağlayabilir. Aynı şekilde, Türkiye üzerinden gelen malların da bu yolla Asya-Pasifik pazarlarına 

ulaşması da mümkündür. Doğal gaz zengini ülkeler, doğal gazlarını sıvılaştırılmış doğalgaza 

(LNG'ye) çevirerek bu rota üzerinden Avrupa pazarlarına gaz taşıyabilirler. LNG tesislerinin 

(Bina olarak ya da su üzerinde) ekonomik olmayacağı durumlarda, gazdan üretilen elektriği 

Hazar Denizi boyunca su altı elektrik konektörleri aracılığıyla veya elektrik üreten güç gemileri 

ile ileterek doğrudan enerji ihraç edebilirler. Kaldı ki, yaptırımların çoğu hidrokarbon yakıtlarına 

yönelik olup, elektrik üretimine yönelik yaptırımlar ise muğlak hatta belirsizdir. Bu Hazar 

üzerinden gelecek güzergâhın enerji taşımacılığı nedeniyle yeni bir ticaret koridoruna dönüşmesi 

ile diğer ürünlerin de Avrupa'ya daha kolay taşınması, ekonomik kalkınmalarına olumlu etki 

edecek, yatırımcıları çekecek ve bölgesel işbirliğini teşvik edecektir. Bu dinamizm, İpek Yolu 

konsepti bağlamında, ancak Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden (BRI) ayrı olarak küresel tedarik 

zinciri için yeni bir ticari koridor yaratabilir.
8
 

Türkiye zaten halihazırda önemli bir enerji taşıma rotasıdır ve gelişen depolama kapasitesiyle, 

TANAP, BTC, Mavi Akım, Türk Akımı gibi çok sayıdaki enerji altyapısına yönelik projelerle de 

kendi enerji güvenliğini çeşitlendirmeye çabalamaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol 

projesiyle bilhassa Azerbaycan ile olan enerji işbirliği bakımından ilk adım atılmış, daha sonra bu 

adım TANAP ve diğer projelerle de güçlendirilmiştir. Ancak mevcut işbirliklerinin çoğu Türkiye 

Kafkasya ayağına yöneliktir. Harita 2’de görülebileceği gibi, Orta Koridorun an itibariyle Hazar 

üzerinden geçen kısmı kısıtlıdır ve buradaki kapasitenin önemli oranda geliştirilmesi, hem enerji 

ticareti hem de lojistik ve küresel tedarik zinciri bakımından gereklidir.  

                                                           
7
 Göksedef, Ece (2020). “Dağlık Karabağ için kurulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'nin detayları neler?” BBC Turkish, 

4 December 2020 Web Site: https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-55162157 [Access: 17.04.2021] 
8
 Diriöz, Ali Oğuz. "An Energy-Focused Alternative and Complementary Route to the Silk Road." Eurasian 

Research Journal 4.2 (2022): 7-22. 
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Enerji güvenliği ve küresel tedarik zinciri bakımından Türkiye’nin giderek bir merkez konumuna 

olma potansiyeli bulunmaktadır. Enerji güvenliği bakımından kaynak ve rota çeşitliliğinin önemi, 

başta Uluslararası Enerji Ajansı olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından 

vurgulanmaktadır.
9
 Uluslararası ticaret ve tedarik zincirleri bakımından da benzer rota çeşitliliği 

ve hem enerji hem de ticaret için lojistik depolama ve taşımacılık kabiliyetleri önem arz 

etmektedir. Siyasi ve ekonomik olarak Türkiye, küresel tedarik zinciri ve lojistik için önemli bir 

yeni merkez olarak düşünülebilir. Türkiye için bu rol ya da daha doğrusu fırsat penceresi, 

özellikle Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Şirketi BTC ve Trans Anadolu TANAP 

projeleri gibi çok uluslu stratejik enerji yatırımlarıyla pekişmektedir. Sadece enerji açısından 

değil, aynı zamanda Süveyş kanalına alternatif, Yol ve Kuşak rotası dışında alternatif 

sağlanabilmesi açısından da Orta Koridor değerlendirilecektir.  

Doğu Akdeniz’de bulunan birçok diğer ülkeler de Türkiye ile benzer biçimde bir enerji, ticaret, 

lojistik ve tedarik zincirinde merkez olma fırsatlarını kolluyorlar. Bu alanda da rekabet olduğu 

görünüyor. Bunun nedeni, bu ülkelerin enerji merkezi olarak hareket edebilmek için ellerindeki 

depolayabildikleri fazladan fosil yakıtları ve bilhassa doğal gazı başkalarına ticaret yaparak bir 

‘hub’ yani ticaret merkezi olarak satmayı hedeflemektedirler. İlginç bir şekilde, Almanya'dan 

sonra, Avrupa'daki en büyük Rus Gazı ithalatçılarından biri, büyük bir merkez olduğu için 

Hollanda'ydı. Dolayısıyla Türkiye'nin, özellikle de Rusya tarafından ortaya atılan bir öneride, bir 

enerji merkezi olarak hareket edebilecek jeopolitik potansiyelini geliştirebilmesi için depolama 

ve ithalatının yanı sıra transit kapasitelerini de artırması gerekiyor. Bununla birlikte, 

depolamadan nakliyeye, enerjiyle ilgili olmayan altyapı ve lojistikle ilgili enerjiye kadar, bu 

potansiyelden tam olarak yararlanmak için önemli yatırımlar gerekmektedir. Tedarik zinciri 

bakımından da, tahıl koridorlarının tahliyesinde Türkiye’nin ne denli önemli bir ticaret ve lojistik 

merkezi olduğu da ortaya çıkmıştır.  

Türkiye'nin mevcut ekonomik sıkıntıları altında, hem yerli hem de yabancı yatırımları (hem yerli 

hem de yabancı) çekmeye ihtiyaç vardır ve bunun için, gelecekteki beklentilere benzer şekilde, 

yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmaktan potansiyel kazançlar bekleyebileceklerinden emin 

                                                           
9
 Uluslararası Enerji Ajansı, Enerji Güvenliği: https://www.iea.org/topics/energy-security (17.12.2022).  

https://www.iea.org/topics/energy-security
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olmaları gerekir. Gene de, potansiyel olarak bakıldığında, Türkiye'nin tahıl koridoru açılımındaki 

rolü,
10

 Türkiye'nin küresel politik ekonomi için oynayabileceği kilit rolünü göstermektedir. 

 

Ancak bütün bu yatırımlar için doğrudan yabancı yatırımları (DYY) çekmenin önündeki en 

büyük engeller arasında bölgedeki ekonomik belirsizliğin yarattığı zorluklardır. Bu bağlamda, 

uluslararası kurum ve kuruluşlar, hem kurumsal mekanizmaların oluşturulması, hem üye 

ülkelerin benzer standartları benimsemesi ve bölgelerinde ticaret ile işbirliğini ön planda tutan bir 

işbirliği ortamını öncelikli bir mesele olarak görülmesi bakımından faydalı mekanizmalar ve 

kaynaklardır. Bir sonraki bölümde kurumsal yönetişimden beklenebilecek katkılar ele alınmıştır.  

 

KURUMSAL YÖNETİŞİMDEN BEKLENEN KATKILAR 

Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi aslında bazı bakımlardan somut bir projeden ziyade soyut bir 

stratejiye benzemektedir. İster proje, ister strateji olsun, her hâlükârda güçlü bir devlet olan 

Çin’in himayesinde gelişmektedir. Orta Koridor için bir alternatif ve tamamlayıcı rotayı Türkiye 

sahiplenmektedir, ancak bölgesel bir kurumsal yapı bu bağlamda daha sağlam birçok taraflı 

zeminde bu rotanın hem projeler hem de stratejiler bağlamında gelişmesine olanak sağlayacaktır. 

Geçmişte ASEAN ve AB gibi birçok uluslararası kuruluşun bulundukları bölgelerin ekonomik 

kalkınmalarına ve ticaretinin artmasına olumlu yansımaları olmuştur. Mesela, Kuşak ve Yol 

projesinin dışında Türk Devletler Teşkilatı’nın özellikle Avrupa Birliği (AB) veya Bölgesel 

Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) gibi oluşumlarla kuracağı kurumsal mekanizmaların, 

bölgedeki yatırımların gerçekleştirilmesin olumlu yansımaları olacaktır. Bu bağlamda, ASEAN, 

RCEP, AB ve Türk Devletleri Teşkilatı arası ufak bir mukayese yapılmasında yarar var.  

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT)’nın kuruluşu 2009 Nahçivan Anlaşması ve 2010 İstanbul 

Bildirgesine dayanmaktadır. 2010’lu yıllarda Türk Konseyi, veya diğer adıyla Türk Keneşi 

ismiyle bir forum niteliğinde çalışan ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın üye devletleri 2022 

itibariyle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan dan oluşmuştur. 2018’den 

bu yana Macaristan ve 2021 itibariyle Türkmenistan gözlemci statüsündedirler. 2022’deki 

Semerkant Zirvesi’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de gözlemci olarak bulunmuş ve 

                                                           
10

 1 Milyon tonu aşkın tahıl İstanbul Boğazıdan geçmiştir. Anadolu Ajansı (2022) : 

https://www.aa.com.tr/en/economy/over-1m-tons-of-grain-shipped-from-ukraine-via-grain-corridor/2670793 
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bu uluslararası kuruluşta Macaristan ile Türkmenistan’la aynı statüde gözlemci ülke olmuştur.
11

  

TDT ülkeleri, BM Anlaşmasına (BM Şartına) uyarak uluslararası barış, adalet ve evrensel ilkeleri 

benimseyeceklerini beyan etmişlerdir. TDT’nin kuruluş metinlerinde uluslararası ve bölgesel 

barış ile istikrarın muhafaza edilmesi ile iyi komşuluk ilişkilerine atıf yapılmıştır. Adında 

anlaşılabileceği üzere, TDT devletlerindeki yaşayan nüfusların büyük çoğunluğu Türk dillerini 

konuşmaktadırlar ve kültürel olarak bir Türk kültürüne ait olma hissi o ülkede yaşayan 

vatandaşların birçoğunca paylaşılmaktadır. TDT’nin temel amacı Türk kültürünün hakim olduğu 

ve çoğunluğun Türk dillerini konuşan vatandaşların olduğu bu Türk Devletleri arasında işbirliğini 

geliştirilerek bölgesel barışa katkıda sağlamaktır. Ekonomi, ticaret ve dış politika gibi birçok 

önemli konularda dayanışma, işbirliği ve ortak tutumlarda bulunulması hedeflenmiştir. 

Uluslararası suç ve terörizmle mücadelenin daha etkin bir şekilde koordine edilmesi, 

sosyoekonomik, eğitim ve kültürel işbirliği vurgulanmıştır. 2021 yılına kadar bir forum 

kisvesinde hareket eden bu birlik, 2021 yılında İstanbul'da tam teşekküllü uluslararası bir 

teşkilata dönüşmüştür.
12

 

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) tam teşekküllü bir uluslararası kuruluş olarak yeni 

kurulduğunu hatırlayarak, bu bağlamda vizyonunu gerçekleştirmek adına Orta Koridoru 

destekleyecek uluslararası olumlu konjonktürden de iyi istifade edilmeli. Doğu ile batı arasında 

yapılacak ekonomik işbirliği ve ticarette kilit rol üstlenecek Türk Devletleri Teşkilatı, bilhassa 

Avrupa Birliği (AB) ile Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ve Güneydoğu Asya 

Devletleri Birliği (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) gibi oluşumlarla 

eşgüdümlü ve işbirliği dâhilinde hareket etmelidir. Bunlardan yapı olarak ilk aşamada Türk 

Devletleri için ilk aşamada hedeflenmesi gerekebilen gerçekçi bir düzey ASEAN olmalıdır, 

çünkü AB mevcut derin siyasi ve ekonomik birliğini yarım asırdan uzun süredir devam eden bir 

Avrupa entegrasyonu sonucu ulaşabilmiştir, ancak halen birçok sorunla da karşı karşıyadır. 

ASEAN ise ağırlıklı olarak bir siyasi dayanışmanın olduğu bir ekonomik ve istikrar amaçlı bir 

birliktir. Bu bağlamda, yeni kurulan Türk Devletleri Teşkilatı bakımından ASEAN’ın bölgedeki 

büyük oyuncu olan Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerini nasıl düzenlediği ile ilgili deneyimleri 

faydalı olacaktır. Bilhassa ilk aşamalarında, siyasi entegrasyondan ziyade ekonomi, ticareti, 

                                                           
11

 Türk Devletleri Teşkilatı Resmi Internet Sitesi: https://www.turkicstates.org/tr  
12

 Tulun, Teoman Ertuğrul, (2022). Kazakistan Cumhuriyeti: Türk Devletleri Teşkilatı'nın Öncü Ülkesi, Avrasya 

İncelemeleri Merkezi (AVİM), Yorum No.2022 / 3. Ocak 07. https://avim.org.tr/tr/Yorum/KAZAKISTAN-

CUMHURIYETI-TURK-DEVLETLERITESKILATI-NIN-ONCU-ULKESI (7.12.2022).  

https://www.turkicstates.org/tr
https://avim.org.tr/tr/Yorum/KAZAKISTAN-CUMHURIYETI-TURK-DEVLETLERITESKILATI-NIN-ONCU-ULKESI
https://avim.org.tr/tr/Yorum/KAZAKISTAN-CUMHURIYETI-TURK-DEVLETLERITESKILATI-NIN-ONCU-ULKESI
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kalkınma, sosyal ve kültürel işbirliğini ön planda tutarken kendi üyelerinin egemenlik haklarına 

ve Birleşmiş Milletler anlaşmasındaki barış prensiplerini bölgeye yayamaya önem veren bir 

kuruluş olarak göze çarpmaktadır. Bu model, Türk Devletleri Teşkilatı açısından 

gerçekleştirilebilir bir başlangıçtır.  

Ayrıca, birçok ASEAN’a üye devlet aynı zamanda Çin’in de üye olduğu ve dünya’nın en büyük 

serbest ticaret bölgesi konumundaki RCEP’e de üyedirler. Ayrıca, pek çok Güneydoğu Asya 

devleti, diğer bölgesel kuruluşlara ve kapsamlı ticari bloklara da üyedirler. Bu açıdan, Yeni 

oluşan Türk Devletleri Teşkilatı da diğer uluslararası kuruluşların deneyimlerinden 

faydalanmalıdır. Bir yandan ASEAN’ın tecrübelerinden faydalanabileceği gibi diğer yandan da, 

Türkiye ve Azerbaycan’ın üye olduğu ancak şimdiye kadar nispeten daha sınırlı kalan Karadeniz 

Ekonomik İşbirliği – KEİ deneyimleri göz önünde tutulmalıdır. Diğer uluslararası kuruluşlarda 

özellikle hangi unsurlarda üyeler ve gözlemciler arasındaki dayanışma oluşturabildiğine dikkat 

edilmelidir. Unutulmamalıdır ki Orta Koridor’da bilhassa Rusya, İran ve Çin gibi aktörleri 

dengeleyerek, onların Orta Koridoru bir tehdit unsuru olarak görmemelerini sağlayarak bir 

dayanışma sağlanabilmesi de önemlidir. Aksi halde, bu yeni oluşumu bir olası risk olarak 

görebilecek diğer bölge aktörleri, oluşumun birçok projesini de geciktirme ya da zorluk çıkarma 

eğiliminde olabilirler. Dolayısıyla yapılan işbirliği ve dayanışma, diğer aktörlere karşı ve onları 

dışlayıcı da olmamalıdır. Bu hususta bilhassa Rusya ve İran’a karşı katı siyasi tutumları olan 

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler mantıklı bir düzeyde ve dengeli bicinde rasyonel olarak 

yürütülmelidir. Diğer yandan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Avrupa Birliği (AB) 

ve Türkiye’nin dahil olduğu birçok Batılı kurum ve kuruluşlara da alternatif olmadan onlarla 

işbirliği halinde tamamlayıcı bir halka olarak TDT Türkiye için tamamlayıcı olur. Hedef Yeni 

İpek Yolu üzerinde Türkiye’yi bir ticaret, enerji ticareti, uluslararası tedarik zinciri ve lojistik 

merkezi olarak konumlandırmaksa hem Batılı hem de Doğulu devletlerin üye oldukları 

uluslararası kuruluşlarda yer almak Türkiye’nin değerini ve çok yönlü özelliğini arttıracaktır, 

Türkiye de üye olduğu platformlara katma değer sağlayacaktır.  

ASEAN gibi, Türk Devletleri Teşkilatı da Asya Pasifik bölgesinde güçlü bir oyuncu olan Çin’le 

hem ticarete önem verirken, siyasi dengeleri de gözetmeleri gerekmektedir. Çin’in bölgedeki 

birçok hususta siyasi hassasiyetleri bulunmaktadır. Bir Yol Bir Kuşak projesi ile ilgili ekonomik 

olduğu kadar siyasi dengeler, TDT üye devletleri tarafından hassasiyetle yürütülmelidir. Bilhassa 

Bir Kuşak Bir Yol - projesinin karasal ayağı yani yeni İpek Yolu rotasında bulunan Orta Asya 
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devletleri, Çin ile yapılan işbirliklerinde bir yandan temkinli ve diğer yandan dengeli biçimde 

hareket etmelidirler. Bu devletler düşük nüfus yoğunluğunda geniş coğrafya üzerinde kurulu ve 

zengin yeraltı kaynaklara sahip devletlerdir. Ancak Orta Asya devletleri çok geniş coğrafyada 

düşük nüfus yoğunluğu olması sebebiyle Çin ve Rusya ile ilişkilerinden de vaz geçmeleri söz 

konusu değildir, sadece hakkaniyetli ekonomik işbirliği modellerinin geliştirilebilmesi 

bakımından sağlıklı bir çeşitlendirme ve otonomluk elde etmeleri elzemdir. Dolayısıyla Türk 

Devletleri Teşkilatı, bilhassa politik ekonomi bakımından, bölge istikrarı ve Çin, İran ve Rusya 

gibi önemli bir aktörlerle yürüttükleri politikalar bakımından, bir yandan alternatifler 

oluşturmalıdırlar ancak bu devletleri de dengelerken ASEAN deneyimlerinden faydalanıp kendi 

aralarındaki dayanışmaya önem vermelidirler.  

Ayrıca, dünya ticaretinde ve ekonomisinde giderek artan bir dijitalleşme söz konusudur. Gelişen 

kripto paralar, yapay zeka, siber teknolojilerin, bilişim ve iletişim teknolojileri sosyal medya, bir 

yandan yeni imkanlar sunarken, diğer taraftan da yeni risk ve tehditleri de beraberinde 

getirmektedir. Elektronik ticarete ve dijital ekonomiye dönüşümde ASEAN Dijital Ekonomisi 

deneyimleri ilginç ve takip edilmesi gereken bir deneyimdir. Küresel ekonomide giderek 

dijitalleşmenin hızlandırılması, TDT devletlerince de takip edilmekte ve bu konuda ileriki 

yıllarda işbirliği arayışlarının yoğunlaşması şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak gerek ASEAN’da, 

gerek TDT’da üye devletlerin dijitalleşme seviyelerindeki farklılıklar göze çarpmaktadıır. 

Örneğin, ASEAN’ın daha az dijitalleşmiş üyeleri hem diğer daha gelişmiş ASEAN 

ekonomileriyle hem de ASEAN ortalamasından da daha gelişmiş 5 ülkeyi yani (Çin, Japonya, 

Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda’yı) da dahil eden RCEP’e uyum sağlanabilmesi 

gerekecektir.
13

  Dijital ekonomiye geçiş süreçlerini yakından takip edilip, üye ülkeler arası 

dijitalleşme seviyelerindeki farklılıklar, Türk Devletleri Teşkilatı için de gelecekte öncelikli 

olabilecek bir husustur.  

Dijital Ekonomi bakımından özellikle bazı kriterler ve konu başlıkları altında dijitalleşme 

hedefleri belirlenebilir. Bu kriterlerden dijital ticaret ve lojistik; ticaretin dijitalleşmesi, depo ve 

stok yönetiminin, iş süreçlerinin otomasyonu gibi konuları kapsamaktadır. Birçok otomasyon ve 

yazılım, sadece araç ver ürün takibi değil, satış süreçlerinin hatta süreçlerin tamamının takibi ve 

                                                           
13

 Yean, Tham Siew (2021). Digital Commitments in ASEAN’s Free Trade Agreements. ISEAS Yusof Ishak 

Institute, PERSPECTIVE, 2021 (No. 163), Singapore, 15 December 2021.       https://think-

asia.org/bitstream/handle/11540/14527/ISEAS_Perspective_2021_163.pdf?sequence=1   (11.11.2022)        

https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/14527/ISEAS_Perspective_2021_163.pdf?sequence=1
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yapay zeka kullanımı ile takibi ve optimizasyonunun sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Bu 

teknolojik süreçler, lojistik, depo yönetimi, iş akışları, proje yönetim süreçlerini ve genel anlamda 

ticaretin ve ekonominin verimliliğinin artmasını sağlamaktadırlar. Ayrıca, bu süreçlerin entegre 

olmasıyla ülkelerde yaşayan toplumlar, firmalar ve müşterilarin kendi aralarında daha uyum 

sağlaması ve toplumsal entegrasyonun da oluşması yönünde adımlar atılabilir. İkinci konu ise 

veri güvenliği ve dijitalleşme gibi günümüz online (çevirim içi) alışverişler, ticaret ve pekçok 

portal ve aplikasyona, uygulamalara üyeliklerde kurumsal ve kişisel verilerin korunması, siber 

güvenlik bakımından gereklidir. Siber tehditlere karşın güvenliğin sağlanması gereklidir ve 

güvenlik için de işbirliği daha etkin sonuçların elde edilmesini kolaylaştırır. Dijital ödemelerde, 

kripto ve elektronik para akışı ve tahsilat gibi hassas alanlarda da güvenlik olmazsa olmazdır. 

Dijital kimliklerin de güvenliği kadar yaygınlaşmaları bu kimliklerin verilerinin korunmasını 

önemli kılmaktadır. Dijital öğrenim, çevirim içi ve uzaktan eğitim ile teknik becerilerin 

geliştirilmesi de gereklidir. Bütün bunların gerçekleşmesi önemli yatırımlar ve girişimcilik ile 

inovasyon gerektirmektedir.  Ayrıca, bu süreçlerin desteklenmesi için gerekli yasal mevzuatlar ve 

düzenlemelerin de TDT üyesi ülkeler arasında, tıpkı AB ve ASEAN’ın da hedeflediği gibi kendi 

içlerinde standart ve uyumlu olması işbirliğini kolaylaştıracaktır.  

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, küresel ticaretin giderek dijitalleşmesi ve özellikle de Güney Asya ve Pasifik 

bölgesinin hızlı büyümesi sonucu Türkiye’nin ve Avrupa’nın hatta Afrika’nın bu bölgeyle olan 

tedarik zinciri ve lojistik kabiliyeti önem kazanmaktadır. Türkiye’nin kıtalar arası konumunu 

kullanarak bu alanda özellikle Süveyş kanalına alternatif ve tamamlayıcı bir rota geliştirmesinin 

önemi bu çalışmada vurgulanmıştır. Bu yeni ticari koridorun bir sonucu olarak Orta Asya 

cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi, Acemoğlu'nun 
14

 bahsettiği çok 

kutuplu dünyada ekonomik ve siyasi dayanışma potansiyelini artıracaktır. Bu işbirliğinin de 

kalıcı olabilmesi bakımından tam teşekkülü bir uluslararası teşkilatın olması, hem bölgedeki 

projelerin desteklenmesinde, hem de bölge dışındaki diğer oyunculara yönelik ortak 

mekanizmalarla ilişkilerin düzenlenmesinde avantaj sağlayacaktır. Türk Devletleri Teşkilatı gibi 

                                                           
14

 Acemoğlu, Daron (2020) “The Case for a Quadripolar World” Web Site: https://www.project-

syndicate.org/commentary/quadripolar-world-better-than-new-us-china-cold-war-by-daron-acemoglu-2020-

12?barrier=accesspaylog [Access: 16.04.2021] 
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Orta Koridor üzerindeki yatırım ve projeler ile ticareti öncelik olarak destekleyen, aynı dilleri 

konuşan devletlerin kendi aralarındaki dayanışmayı teşvik edecektir. Yeni koridorun 

kurulmasıyla ortaya çıkacak yatırım akışının da yardımıyla bu ülkeler uluslararası arenada daha 

fazla söz sahibi olabilirler. 

Uluslararası işbirliğinin olmadığı yerde çatışma ortamlarının daha elverişli olabileceği görüşü, 

bilhassa ikinci dünya savaşı sonrası gelişen küresel ekonomik ve çok taraflı kurum ve kuruluşlara 

önem veren bir dürtü olmuştur. II. Dünya Savaşı'ndan sonra, küresel ekonominin çok taraflı 

kurumları Neo-Liberal bir dünya ekonomik düzeni teşvik edilmiştir. Uluslararası Para Fonu - 

IMF, Dünya Bankası ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması – GATT (1995’den bu yana bilinen 

adıyla Dünya Ticaret Örgütü – DTÖ) gibi savaş sonrası kurumlar, Bretton Woods kurumları 

olarak da bilinirler.
15

 Avrupa Birliği’nin temelindeki Schuman Plan da bu ortamda bir karşılıklı 

işbirliği yaratılma dürtüsüyle ortaya çıkmıştır. Günümüzde küresel ticareti önemli bir destekleyici 

kurumsal yapı, büyük ölçüde bur savaş sonrası barış için ticaret yapılması dürtüsüyle ortaya 

çıkmıştır, bu ile benzeri birçok uluslararası ve bölgesel kurum ver kuruluşların çoğunda 

uluslararası alanında barışçıl ilişkilerin ön planda tutulması amacı bulunmaktadır.  

Ayıca, kuramsal olarak da, bölgesel işbirliği, ekonomik kalkışma ve entegrasyonun uluslararası 

barış ve istikrarla ilintilidir. Ticari çıkarlar çoğu zaman istikrar ortamı ve barış ile ilintili 

olabilirler. Dayanışma sadece ticari aktörler ve özel sektörle sınırlı kalmayıp sosyoekonomik ve 

sosyokültürel sebeplerle toplumsal yankıları oluşabilir.  Şirketler, özel ve kamu kurum ile 

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları (STK'lar), ve bireysel olarak vatandaşlar da (mesela öğrenci 

ve akademisyen değişimi gibi) gibi toplumu oluşturan önemli unsurlar ve bireyler de giderek dış 

politikada etkileyici olmaktadırlar. Bu birey ve kuruluşlar, belirsizlik ve çatışma ortamından 

ziyade, istikrar ve barış ortamını, doğal olarak tercih ederler.  

İşbirliği sadece ticaret, lojistik ve enerji için değil, ayrıca giderek artan önemdeki çevresel 

sorunlar, iklim değişikliği ile mücadele gibi meselelerde de elzemdir. Orta Asya’da özellikle Aral 

gölünde yaşanan çevre felaketleri sonucu gelecekte bu alanda işbirliği yapılması da önem arz 

etmektedir.
16

 Son bir önemli husus olarak da, artan teknoloji ve dijitalleşme sonucu gerek enerji 

                                                           
15

 Ruggie, John Gerard. "International regimes, transactions, and change: embedded liberalism in the postwar 

economic order." International organization 36.2 (1982): 379-415. ;  McDonald, P. J. (2004). Peace through trade or 

free trade?. Journal of conflict resolution, 48(4), 547-572. 
16

 Aral ile ilgili bakılabilecek yazılar arasında, bakınız: Diriöz Ali Oğuz, Alımcı Kutay (2020). Göç Destanı 

Üzerinden Orta Asya’daki Su Sorunlarına Dair Çıkarılabilecek Dersler. Asya Avrupa, 5(55), 20-29. 
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altyapılarının tesis güvenliği, gerekse kripto para madenciliği gibi aşırı elektrik tüketen 

faaliyetlerin koordineli biçimde denetlenmesi ve düzenlenmesi elzemdir ve bütün bunlar 

uluslararası ve bölgesel işbirliği sayesinde daha etkin biçimde yapılabilir.  
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