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Yeni bir uluslar ötesi koridorun geliştirilmesi çok yönlü bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirir. 

Öncelikle, yönetim mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. İkinci olarak, gerekli finansman 

sağlanmalıdır. Üçüncü olarak, birden fazla ülkenin bu sürece katılımı, durumun karmaşıklığını daha 

da artıran farklı kanunlar, yönetmelikler, iş kültürleri ve dillerde çalışmalar yapılmasını 

gerektirmektedir. 

Bu oturumda, yeni uluslar ötesi ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi hakkında son derece ilginç üç 

vaka ele alınacaktır. Birinci vakada, Avrasya ülkeleri arasındaki bağlantıyı ve işbirliğini geliştirmek 

üzere Çin tarafından önerilen Tek Bant, Tek Yol İnisiyatifi konusu ele alınacaktır. İkinci vakada, 

Afrika’daki en büyük altyapı projelerinden birisi olacak olan Dakar-Port Sudan Demiryolu projesini 

gerçekleştirmeye çalışan Afrika ülkeleri ele alınacaktır. Üçüncü vakada ise Tarihi İpek Yolunun eksik 

olan bağlantısının tamamlanması bakımından hayati öneme sahip Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu 

Projesini başarıyla gerçekleştiren Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan ele alınacaktır.   

Üç projenin de kendine has hikayeleri ve tecrübeleri bulunmaktadır. Tek Bant, Tek Yol inisiyatifinin 

amacı Çin’deki üretim üssü ile Avrupa ve Kuzey Afrika arasında daha hızlı ve ekonomik yoldan bir 

bağlantı kurmak olup, ciddi boyutta finansman gerektirmektedir. BTK Demiryolu Projesi sadece hat 

üzerindeki ülkeler arasında bölgesel entegrasyonu ve ticareti kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda 

Doğu-Batı yönündeki eksik bir hattın da tamamlanmasını sağlamıştır. Bu iki projeye pek de 

benzemeyen Dakar-Port Sudan Demiryolu projesi ise ekonomik anlamda daha az gelişmiş bölgeleri 

kapsamasına karşın, Çin’in inisiyatifi ile karşılaştırıldığında nispeten daha düşük bir yatırımla 

tamamlanabilecektir. 
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Bu panelin temel amacı, özel uluslar ötesi ulaştırma koridorlarının geliştirilmesinde ve 

değerlendirilmesinde, yukarıda söz edilen inisiyatiflerden elde edilen, bu inisiyatiflerin nasıl/neden 

hayata geçirildiği, bu süre zarfında karşılaşılan zorlukların neler olduğu, bu koridorların iyi işlemesi 

için neler yapılabileceği, hat üzerindeki ülkeler için olası işbirliği fırsatlarının neler olduğu gibi 

tecrübelerin ele alınmasıdır. 
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Müzakere edilmesi muhtemel sorulardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:  

 Bu üç koridorun geliştirilmesinde karşılaşılan başlıca güçlükler nelerdir? 

 Finansal engellerle nasıl başa çıkılabilir?  

 Bu inisiyatifler, mevcut alternatiflerle ne ölçüde etkin rekabet edebilir? 

 Bu inisiyatifler siyasi istikrara nasıl katkıda bulunabilir? 

 Nasıl finanse edilmeleri ve yönetilmeleri gerekir? 

 Bu inisiyatiflerin fizibilitesi nasıl yapılmıştır ve işbirliği yapan ülkeler arasında ne tür bir 

eşgüdüm sağlanmıştır? 

K
a
tı

lı
m

 

 

İİT Üye Devletlerinin tüm delegeleri, İİT Kurumlarının temsilcileri ve 33. İSEDAK Bakalar 

Toplantısına katılım gösteren tüm Uluslararası Kuruluşlar özel oturuma katılmaya davetlidir. Ayrıca, 

sivil toplum temsilcileri, iş adamları, akademisyenler ve diğer ilgili paydaşlar da Oturuma katılmak 

üzere davet edilecektir. 
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