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Özet
•	 Güney Asya’yı Avrasya ve Kuzey Avrupa’ya 

bağlayan INSTC; ticari, transit ve lojistik 
faydalarının ötesinde önemli jeopolitik ve  
jeoekonomik sonuçlara sahiptir. 

•	 INSTC; İran’a, transit önemini artırma ve bölge-
de bir transit merkezi olma fırsatı sunacaktır.

•	 INSTC, Hindistan’ın; bölge ile ticaretini geniş-
letmesinin önünü açıp enerji güvenliği politi-
kalarında, Çin ile rekabetinde ve Yeni Delhi’nin 
bölgedeki uzun vadeli jeopolitik hedeflerinde 
kilit rol oynamaktadır. 

•	 Önemli bir ekonomik ve jeopolitik araç olarak 
INSTC, Rusya’nın Güney Asya’daki jeopolitik 
çıkarlarını sağlama konusunda yüksek bir 
öneme sahiptir. 

•	 Çin-AB ve Çin-Hindistan arasındaki jeopolitik 
rekabetlerin artmasıyla birlikte INSTC, bölgede 
Çin’in iddialı jeopolitik planlarına karşı AB 
projesinin bir parçası olma potansiyeline de 
sahiptir.

Summary
•	 Connecting South Asia to Eurasia and Northern 

Europe, INSTC has significant geopolitical and 
geoeconomic consequences beyond its com-
mercial, transit, and logistical benefits. 

•	 INSTC will create opportunities to increase 
the transit importance of Iran and enable the 
country to take one step closer to its dream of 
becoming a transit hub in the region. 

•	 INSTC paves the way for India to expand its 
regional trade, and it plays a crucial role in 
India's energy security policies, competition 
with China, and New Delhi's long-term geopo-
litical goals in the region. 

•	 As an important economic and geopolitical 
instrument, INSTC is significant for ensuring 
Russia's geopolitical interests in South Asia. 

•	 Due to the increasing geopolitical rivalries 
between China-EU and China-India, INSTC 
has the potential to be a part of the EU project 
against China's ambitious geopolitical plans in 
the region.

 

چکیده 	
کریــدور شــمال-جنوب کــه جنــوب آســیا، اوراســیا و کشــورهای شــمال اروپــا را بــه یکدیگــر متصــل مــی کنــد، عــاوه 	 

بــر مزایــای تجــاری، ترانزیــت و لجســتیکی، دارای پیامدهــای ژئوپلیتیکــی و ژئواکونومیکــی نیــز مــی باشــد.
کریــدور شــمال-جنوب بــا افزایــش اهمیــت ترانزیتــی ایــران، ایــن فرصــت را بــرای تهــران فراهــم مــی ســازد تــا یــک 	 

گام بــه رویــای خــود بــرای تبدیــل شــدن بــه هــاب ترانزیتــی در منطقــه نزدیکتــر شــود. 
ایــن کریــدور بــرای هنــد نیــز از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت، چراکــه عــاوه بــر فراهــم کــردن شــرایط بــرای 	 

گســترش تجــارت دهلــی نــو بــا کشــورهای منطقــه، نقــش مهمــی در سیاســتهای امنیــت انــرژی آن کشــور، رقابــت بــا 
چیــن و اهــداف بلندمــدت ژئوپلیتیــک دهلــی نــو در منطقــه ایفــا مــی کنــد.

ــع 	  ــن مناف ــت تأمی ــژه ای در جه ــت وی ــی از اهمی ــم اقتصــادی و ژئوپلیتیک ــزار مه ــک اب ــوان ی ــه عن ــدور ب ــن کری ای
ــت. ــوردار اس ــز برخ ــیا نی ــوب آس ــیه در جن ــی روس ژئوپلیتیک

بــا افزایــش رقابتهــای ژئوپلیتیکــی بیــن چیــن- اتحادیــه اروپــا و چیــن- هنــد، کریــدور شــمال-جنوب ایــن پتانســیل را 	 
دارد کــه بــه بخشــی از پــروژه اتحادیــه اروپــا بــرای مقابلــه بــا پــروژه  هــای جــاه  طلبانــه ژئوپلیتیکــی چیــن در منطقــه 

تبدیــل شــود.

	



Dünya ekonomi gücünün, Batı’dan Doğu’ya kaymasının küresel ve bölgesel 
ölçekte yarattığı birincil etkilerin yanında ikincil etkileri de giderek önem 
kazanmaktadır. Bu kaymanın, sadece ekonomik ya da ticari bir kaymanın 
ötesinde birçok alanı (teknoloji, küresel finans sisteminin yeniden inşası, 
savunma stratejisi ve askerî strateji, uluslararası ortak savunma anlaşma-
ları, uluslararası örgütler vb.) kapsayan çok katmanlı ve çok boyutlu bir şe-
kilde cereyan ettiği gözlemlenmektedir. Gerek doğrudan gerekse de dolaylı 
etkiler, Asya-Avrupa aksındaki hemen hemen tüm ülkelerin stratejik ola-
rak pozisyonlarını gözden geçirmelerine neden olmaktadır. Küresel eko-
nominin Asya’ya kayması ile küresel lojistik ve deniz yolu ticaretinde de 
ciddi boyutta bir dönüşüm söz konusudur ve son on yılda çok sayıda liman 
odaklı ve kara koridorları için altyapı projesine başlanmıştır. Bu bağlam-
da İran, bölgedeki jeopolitik ve jeoekonomik konumu ile “Doğu’ya Bakış” 
dış politikası çerçevesinde transit koridoru diplomasisini yoğunlaştırmaya 
çalışmıştır. Bu kapsamda Tahran, farklı ülkelerle çok taraflı iş birlikleri ile 
birçok transit ve lojistik projesini başlatmaya ve uygulamaya çalışmıştır. 
2000 yılında, Rusya ve Hindistan ile çok taraflı bir anlaşmanın imzalanması 
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ile İran, Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma 
Koridoru’nu (INSTC) başlatmıştır. INSTC an-
laşması hâlihazırda Azerbaycan, Beyaz Rusya, 
Bulgaristan, Ermenistan, Hindistan, İran, 
Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, 
Türkiye, Ukrayna ve Umman dâhil olmak üze-
re 13 ülke tarafından onaylanmıştır. 

INSTC, İran’ın transit konumunu yükselt-
menin yanı sıra Asya ve Avrupa arasındaki böl-
geler arası ticarette de özel bir öneme sahiptir. 
Koronavirüs aşısının bulunmasının ardından, 
dünya ticaretinin canlanmasıyla birlikte, deniz 
yoluyla küresel ticarette Asya’dan Avrupa’ya 
nakliye konteyner fiyatlarında artış görülmüş-
tür. Örneğin, Süveyş Kanalı İdaresinin kararıy-
la kanaldan geçiş ücretlerinin, Şubat 2022’den 
itibaren %6 oranında artırılacağı bildirilmiş-
tir (Bloomberg, 2021). Artan fiyatlara ek olarak 
Süveyş Kanalı’nın 2021 Mayıs ayı sonlarında 
bir haftalık kapanması; Avrupa ve Asya ekono-
mik güçlerini, küresel tedarik zincirinin önün-
deki lojistik engelleri kaldırmak için alterna-
tifler aramaya sevk etmiştir (Stevens, 2021; 
Chalikyan ve Tashjian, 2021). Ayrıca Rusya’nın 
Ukrayna’yı işgali ve Batı’nın Moskova’ya yö-
nelik şiddetli yaptırımlarının uygulanması, 
Rusya’nın dış politikasında büyük değişiklik-
lere yol açmış ve ülkenin, Güney ve Güneydoğu 
Asya ülkeleriyle ticarete güçlü bir ilgi duyma-
sına neden olmuştur. Rusya, "dost ülkeler" 
listesini yayımlayarak bu ülkelerle ilişkileri-
ni genişletmeye çalışmıştır. İran ve Hindistan 
da dâhil olmak üzere Rusya’nın dostları Asya, 
Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’da bulun-
maktadır. Söz konusu ülkelerle çeşitli alanlarda 
ilişkilerin güçlendirilmesi, yeni Rus dış politi-
ka doktrininde temel önceliklerden biri olarak 
görülmektedir (Octagon, 2022). 

Rusya, İran ve Hindistan arasındaki ikili ve 
çok taraflı iş birliklerinden INSTC, son yıllarda 
bu ülkeler arasında üçlü bir iş birliği platformu 
hâline gelmiştir. Bölgedeki büyük jeopolitik ve 
jeoekonomik gelişmelerin ardından, yaklaşık 

20 yıl sonra INSTC, Moskova’nın özel ilgisini 
çekmiştir. Son gelişmeler, Moskova’yı bu kori-
dorun geliştirilmesine milyonlarca dolar yatı-
rım yapmaya karar vermeye zorlamıştır. INSTC, 
Asya ile Avrupa arasındaki bölgeler arası tica-
reti kolaylaştırma fırsatı sağlayarak yararlanıcı 
ülkelerin politik ekonomi üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olan altyapı projelerinin örnekle-
rinden biri olmuştur.

1  INSTC’nin Özellikleri 

INSTC; Asya ve Avrupa ile Orta Asya ve 
Güney Asya arasındaki ticaretin bağlantı nok-
tası olarak bilinen 7.200 km’lik deniz yolu, 
demir yolu ve kara yolundan oluşan jeopoli-
tik ve jeoekonomik ağdır. INSTC, Hindistan’ın 
Mumbai kentinden Finlandiya’nın Helsinki 
kentine kargo taşıyabilen bir güzergâhtır. Bu 
çok boyutlu proje, Baltık bölgesini Hindistan’a 
bağlamanın yanı sıra İran’ın demir yolu ve li-
man altyapısını kullanarak Orta Asya ülkele-
rini Hindistan’a bağlayacaktır (bk. Harita 1). 
Güney Asya’yı (Hindistan) Avrasya (Rusya ve 
Orta Asya) ve Kuzey Avrupa’ya (Baltık ülkeleri) 
bağlayan çok uluslu proje; ticari, transit ve lo-
jistik faydalarının ötesinde önemli jeopolitik ve 
jeoekonomik sonuçlara da sahiptir. Nitekim bu 
proje, Hindistan’ın Avrasya’daki “oyun değişti-
rici”si olarak adlandırılmıştır. 

INSTC, Süveyş Kanalı’nın baypas edilmesini 
sağlayarak Güney Asya ve Kuzey Avrupa ara-
sında nakliye maliyetlerini %30’a kadar ve nak-
liye süresini %40’a kadar azaltmaktadır. Başka 
bir deyişle INSTC, bu rotada mal taşıma mali-
yetini 15 ton kargo başına yaklaşık 2.500 do-
lar azaltmaktadır. Deniz yoluyla Yeni Delhi ile 
Helsinki arasındaki yolculuk 45 günken (16.129 
km) INSTC üzerinden yolculuk ise sadece 21 
gün (9.389 km) sürecektir (Sarma ve Menezes, 
2018). Ayrıca INSTC’nin yılda 20 ila 30 milyon 
ton malın taşınmasını kolaylaştıracağı tahmin 
edilmektedir (Jha, 2017). 
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INSTC güzergâhı hakkında genellikle üç 
yorum (üç farklı güzergâh) olduğunu belirt-
mekte fayda vardır. 2000 yılında Moskova, 
Yeni Delhi ve Tahran tarafından başlatılan 
ilk veya ana rota; Avrupa’daki Finlandiya’yı 
Rusya, Azerbaycan ve İran üzerinden Güney 
Asya’da Hindistan’a bağlamaktadır. İkinci 
rota; Hindistan’ı İran, Ermenistan, Gürcistan 
ve Karadeniz üzerinden Doğu Avrupa’ya ulaş-
tırmaktadır. İlk rota, işletmek için gerekli de-
mir yolu ve kara yolu altyapısına sahiptir ve 
Finlandiya’dan Hindistan’a yapılan ilk kara 
yolu taşımacılığı sevkiyatı; Haziran 2021’in 
sonunda, varış noktasına bu rotadan geçe-
rek ulaşmıştır (Rashid, 2021a). Çoğunlukla 
İran tarafından önerilen ve vurgulanan ikin-
ci rota; İran, Hindistan, Avrupa Birliği (AB) ve 
Ermenistan arasındaki iş birliğinin temelini 
oluşturan birinci rotaya alternatif bir projedir. 

Bu iki güzergâha ek olarak bu korido-
run doğu güzergâhı da Orta Asya ülkeleri 
(Kazakistan ve Türkmenistan) ve İran üze-
rinden geçerek Kuzey Asya’yı Güney Asya’ya 
bağlamaktadır. 12 Temmuz 2022 tarihinde 
Rus mallarını taşıyan ilk tren INSTC’nin doğu 
rotasından İran’ı geçtikten sonra Hindistan’a 
doğru yola çıkmıştır (Fars News, 2022). Bu, Rus 

mallarını Hindistan’a taşımak için INSTC’nin 
doğu güzergâhını kullanan ilk transit tren ol-
muştur. 

INSTC, çeşitli bölümleri farklı kurumlar 
tarafından finanse edilen çok uluslu bir pro-
je olarak anılmaktadır. Projenin ana finansal 
destekçisi Hindistan’dır. Yeni Delhi, Çabahar 
Limanını INSTC’nin ana ekseni hâline getir-
mek amacıyla bu limana Hindistan İhracat-
İthalat Bankası aracılığıyla yaklaşık 500 mil-
yon ABD doları yatırım yapmıştır (Aslan ve 
Rashid, 2021). Ayrıca Asya Kalkınma Bankası 
(Asian Development Bank, ADB), Sumgayıt-
Yalama Demir Yolu’nun (441 km) geliştirilme-
si için Azerbaycan’a yaklaşık 400 milyon do-
lar kredi sağlarken (ADB, 2017) ADB ve İslam 
Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank-
IDB) da Kazakistan-Türkmenistan-İran Demir 
Yolu’nun finansmanı için kredi sağlamıştır 
(Passi, 2017).

AB, “2020 Sonrası Doğu Ortaklığı” (Post 
2020 Eastern Partnership) çerçevesin-
de Ermenistan’dan geçen Kuzey-Güney 
Koridoru’nun geliştirilmesine yaklaşık 600 
milyon euro yatırım yapmayı planlamaktadır 
(EEAS, 2021). Ayrıca Japonya Uluslararası İş 
Birliği Ajansı (Japan International Cooperation 
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Agency, JICA) ile Japonya Uluslararası İş Birliği 
Bankasının (Japan Bank for International 
Cooperation, JBIC) INSTC’yi finanse edeceği-
ne ve “Çabahar Serbest Ticaret Bölgesi”ne ya-
tırım yapmakla ilgilenebileceğine dair raporlar 
da mevcuttur (Sarma ve Menezes, 2018). Alman 
demir yolu şirketi Deutsche Bahn; malları, 
Avrupa’dan Azerbaycan üzerinden İran’a ta-
şımak için INSTC’yi kullanmakla ilgilendiğini 
de ifade etmiştir (The Economic Time, 2016). 
Japon ve Alman kurumlarının bu koridordaki 
yatırımlarının henüz gerçekleşmemiş olması 
dikkat çekicidir. 

2  INSTC’nin İran İçin Önemi 

INSTC, İran’ın makroekonomik ve transit 
politikalarının yanı sıra özellikle Hindistan ve 
Rusya ile ilişkilerinde özel bir öneme sahiptir. 

Bu koridor, İran’ın Çabahar Limanı eksenin-

de, Hindistan destekli bölgedeki en önemli 

jeopolitik ve jeoekonomik projelerden biri-

dir. Çabahar Limanı, Hindistan’ın en önemli 

limanı durumundaki Mumbai Limanına 1.400 

km ve Basra Körfezi’nin diğer ucunda yer alan 

Muskat Limanına 340 km uzaklıktadır. 2016 

yılında Çabahar Limanının genişletilmesi için 

Hindistan adına Indian Ports Global Limited 

(IPGL) ve İran adına Ariya Bandar Şirketi ta-

rafından 10 yıllık bir süre için bir anlaşma 

imzalandı. Anlaşmada, onuncu yılın sonun-

da Hindistan’ın bu ekipmanın mülkiyetini 

İran’a bedelsiz olarak devredeceği belirtilmiş-

tir (Aslan ve Rashid, 2020). Hindistan ve İran 

arasında yapılan bu anlaşmaya göre Hintler 

aynı zamanda bir devlet şirketi de olan IPGL 

Harita 1: INSTC’nin Ana ve Alternatif Güzergâhları

64 65
İRAMONİT  |  OCAK  2022 OCAK 2022  |  İRAMONİT

INSTC, Süveyş Kanalı’nın baypas 
edilmesini sağlayarak Güney Asya 
ve Kuzey Avrupa arasında nakliye 
maliyetlerini %30’a kadar ve nakliye 
süresini %40’a kadar azaltmaktadır. 
Başka bir deyişle INSTC, bu rotada 
mal taşıma maliyetini 15 ton 
kargo başına yaklaşık 2.500 dolar 
azaltmaktadır. Deniz yoluyla Yeni 
Delhi ile Helsinki arasındaki yolculuk 
(16.129 km) 45 günken INSTC 
üzerinden yolculuk (9.389 km) ise 
sadece 21 gün sürecektir (Sarma ve 
Menezes, 2018). Ayrıca INSTC’nin 
yılda 20 ila 30 milyon ton malın 
taşınmasını kolaylaştıracağı tahmin 
edilmektedir (Jha, 2017). 

INSTC güzergâhı hakkında genellikle 
iki yorum (iki farklı güzergâh) 
olduğunu belirtmekte fayda vardır. 
2000 yılında Moskova, Yeni Delhi 
ve Tahran tarafından başlatılan 
ilk veya ana rota, Avrupa’daki 

Finlandiya’yı; Rusya, Azerbaycan 

ve İran üzerinden Güney Asya’da 

Hindistan’a bağlamaktadır. İkinci 

rota; İran, Ermenistan, Gürcistan ve 

Karadeniz üzerinden Hindistan’ı, 

Doğu Avrupa’ya ulaştırmaktadır. 

INSTC, GÜNEY ASYA VE KUZEY AVRUPA ARASINDA 
NAKLIYE MALIYETLERINI %30’A KADAR VE NAKLIYE 
SÜRESINI %40’A KADAR AZALTMAKTADIR.
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ile Çabahar Limanını işletme sorumluluğunu 
üstlenmektedir (Chabahar Port, 2018). 

Çabahar Limanı Projesi, Şehit Kelanteri 
ve Şehit Beheşti adlı iki limanı kapsamakta-
dır. İran, 1980’lerin başında Şehit Kelanteri 
ve Şehit Beheşti limanları için de dörder tane 
orta boy rıhtım inşa etmiştir. Ardından daha 
uzun iki iskele ilave edilmiştir. 2016 yılı itiba-
rıyla Çabahar Limanının yıllık kapasitesi yak-
laşık 5 milyon ton ve gemi başına tonaj kapa-
sitesi ise 25.000 ton olarak kaydedilmiştir (SB 
Portal, 2016). 

Çabahar Limanı, İran’a sağlayacağı ekono-
mik ya da doğrudan katkılarının yanında ya-
ratacağı jeopolitik ve jeoekonomik fırsatlar 
nedeniyle büyük küresel aktörlerin yakın ta-
kibindedir. İran’ın dış ticaretinin %85’lik kısmı 
Bender Abbas Limanından yapılmaktadır ve bu 
yüzden Bender Abbas Limanı oldukça yoğun 
bir iş yüküne sahiptir. Aşırı iş yükü nedeniyle 
gemi bekleme süresi uzayabilmektedir. İran’ın 
diğer limanlarına göre Çabahar Limanı derin 
su limanıdır. Derin su limanı olması nedeniy-
le 100 bin tonun üzerindeki gemilerin doldur 
boşalt yapmasına olanak sağlamaktadır. Bu 
bağlamda gerek Bender Abbas gerekse de di-
ğer limanların Basra Körfezi’nin sığ sularında 
kurulumu nedeniyle karşılaşılan küçük tonaj-
lı gemi yükleme mecburiyeti sorunu ortadan 
kalkmış olacaktır (Aslan ve Rashid, 2020; AISS, 
2018). 

Çabahar Limanının; İran’ın, uluslararası ta-

şımacılık ve lojistik hizmetlerinde giderek daha 

önemli bir oyuncu olmasına yardımcı olan bir 

tür “amiral gemisi” olacağı tahmin edilmek-

tedir. Limanın jeopolitik konumu, bölgenin 

küresel ekonomiye entegrasyonu için büyük 

fırsatlar sunmaktadır. Uluslararası zeminde, 

bölgenin en büyük üç transit koridorunun ro-

tası üzerindedir: 

1. Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma 

Koridoru (INSTC): Kuzey Avrupa’dan 

başlayan koridor İran’dan geçerek Hint 

Okyanusu’na (Mumbai Limanı), oradan 

da Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerine 

uzanır.

2. Doğu-Batı Koridoru: Çin’in Xian (Şian) 

kentinden başlayan koridor Kafkasya, 

Batı Asya ve Akdeniz’den geçer; kori-

dorun güney dalı Çabahar Limanı üze-

rinden Güney Asya ve Basra Körfezi’ne 

ulaşır.

3. Güney Asya Koridoru: Güneydoğu Asya 

ve Hindistan’dan başlayan koridor; İran, 

Türkiye ve Irak üzerinden Avrupa ve 

Akdeniz bölgelerine uzanır ve bu rota-

da Çabahar Limanı, koridorun en önemli 

eksenlerinden biridir.

Tablo 1: Şehit Kelanteri ve Şehit Beheşti Limanları Detayları 

Şehit Beheşti Limanı Şehit Kelanteri Limanı

Toplam Alan* 254 30

Açık Depo Alanı 16 * 35.000**

Depolar** 30.000 3.000

Konteyner Alanı** - 40.000

Kaynak: AISS, 2018

* hektar  ** metrekare
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Bu koridorların arasında INSTC, Çabahar 
Limanı eksenindeki en önemli jeoekonomik 
projelerden biridir. 

INSTC, Tahran’ın Doğu’ya Bakış dış politika-
sı ve ülkenin kendisini Kuzey-Güney ve Batı-
Doğu arasında bir kavşağa dönüştürme çaba-
ları bağlamında oldukça stratejik bir öneme 
sahiptir. Diğer bir deyişle koridor, İran’ın tran-
sit konumunu vurgulayarak bu ülke için önemli 
jeoekonomik ve jeopolitik sonuçlar doğurmak-
tadır. Bu proje, İran’ın farklı ülkelerle çok taraflı 
iş birliğinin önünü açmak için altyapı projele-
rine yatırım yapılması açısından bir fırsat sun-
maktadır. İran, ABD yaptırımlarındaki muafi-
yeti kullanarak Çabahar Limanını genişletebilir 
ve dış ticaretini çeşitlendirebilir. Limanın geliş-
mesi, uzun vadede İran’ın ekonomik ve siyasi 
ortaklarında çeşitliliğe yol açacaktır.

INSTC ve Çabahar Limanı projeleri; Rusya, 
İran ve Hindistan arasında bir stratejik ortak-
lık üçgeni sağlamaktadır. Bu iş birliği, Şubat 
2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ve 
Batı’nın Rusya’ya yaptırım uygulamasıyla de-
rinleşmiştir. INSTC’nin stratejik önemi göz 
önüne alındığında bu çok uluslu projenin; 
İran’ı, Rusya ve Hindistan arasındaki ekono-
mik, ticari ve enerji iş birliğinin ana ekseni hâ-
line getirebileceği söylenebilir.

Bu projenin farklı bölümlerinde Rusya ve 
Hindistan’ın yatırım yapması, İran için özel 
bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Zira 
Tahran, son 20 yılda bu projeyi mümkün ol-
duğunca kısa sürede hayata geçirmeye çalış-
mış ancak Rusya’nın isteksizliği nedeniyle bu 
proje henüz başlangıç   aşamasında ve kâğıt 
üzerinde kalmıştı. Fakat Rusya’nın Güney ve 
Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerini geniş-
letme arzusu, bu projeyi Moskova’nın jeopoli-
tik planlarında bir öncelik hâline getirmiştir. 
Dolayısıyla Hindistan ve Rusya’nın bu projeye 
yatırım yapmaları; İran’a, bölgede bir transit 
merkezi olma hayaline bir adım daha yaklaş-
ma fırsatı sunmaktadır. INSTC gibi projelerin, 

yararlanıcı ülkelerin ekonomi politiği üzerinde 
özel etkileri olduğu düşünüldüğünde bu pro-
jenin tam olarak uygulanmasının ilgili ülkeler 
arasında çeşitli siyasi ve ekonomik alanlarda iş 
birliğine zemin oluşturabileceği söylenebilir.

3   INSTC’nin Hindistan İçin 
Önemi

Hindistan’ın diğer ülkelerle olan ekono-
mik, siyasi ve güvenlik politikaları, son 30 yılda 
önemli değişiklikler geçirmiştir. Bu gelişme-
ler, genellikle küresel gelişmelerin ve Asya’daki 
güç dengesinin yanı sıra küresel dayanışma-
nın yoğunlaşmasının, mühendislik gelişme-
lerinin ve bölgesel ekonomideki yeni eğilimle-
rin yükselişinin sonucudur. Ayrıca Hindistan; 
ekonomisini, yerel bir ekonomiden küresel bir 
ekonomiye başarıyla dönüştürmüştür. Bu yeni 
ekonomik politikalar sonucunda Hindistan 
ekonomisi, dünyanın en hızlı büyüyen ekono-
milerinden biri hâline gelmiştir. Bu gelişmeler-
le birlikte son yıllarda “genişletilmiş komşuluk” 
politikasının uygulanması sonucu ülke ekono-
misi, daha çok Asya ekonomisine entegre ol-
muştur (Subba, 2016). Bu politika çerçevesinde 
Hindistan’ın, Avrasya ve Orta Asya ülkeleriyle 
ticaretinin hızla büyüdüğü görülmektedir. Bu 
gelişmeler sonucunda Hindistan, ekonomisi-
nin küreselleşmesine ve güçler dengesine eş 
zamanlı olarak uyum sağlamaya çalışmaktadır 
(AISS, 2018). 

Avrasya bölgesi ve özellikle Orta Asya, ge-
nişletilmiş komşuluk politikası bağlamında 
Hindistan için büyük jeopolitik ve jeoeko-
nomik öneme sahiptir (Jha, 2017). Bu poli-
tika doğrultusunda Hindistan, son yıllarda 
Avrasya ülkeleriyle ekonomik ve siyasi iliş-
kilerini genişletmeye çalışmıştır. Avrasya 
Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret böl-
gesinin (STB) kurulması, Hindistan’ın Avrasya 
ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini genişletme 
çabalarının bir örneğidir. Hindistan ve AEB 
arasında bir STB kurulması durumunda ve 
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INSTC’nin merkezî rolü göz önüne alındığın-
da yapılacak bir anlaşma iki taraf arasındaki 
ticari ve ekonomik iş birliğini genişletebilir ve 
uzun vadede, iki taraf arasındaki ticareti yılda 
170 milyar dolara çıkarabilir (Stobdan, 2018). 
2020 yılında Hindistan ile AEB arasındaki 
ticaret hacmi 12,4 milyar ABD doları olarak 
gerçekleşmiştir. Bu rakamın 8,3 milyarının 
ihracat ve 4,1 milyar dolarının ithalat olması 
dikkat çekicidir (EEC, 2021).

INSTC, Çin’den sonra dünyanın en büyük 
ikinci enerji ithalatçısı olarak Hindistan’ın 
enerji güvenliği politikası bağlamında da özel 
bir önem taşımaktadır. Orta Asya ülkeleri-
nin enerji kaynaklarına (petrol ve gaz) erişim, 
Hindistan’ın bu bölgeye ulaşma stratejisi-
nin ana hedeflerinden biridir. Bu bağlamda 
INSTC, Hindistan’ın enerji kaynaklarını Basra 
Körfezi’nin ötesinde çeşitlendirmesine yar-
dımcı olmaktadır. INSTC ayrıca Hindistan’ın 
Avrasya’da önemli bir oyuncu olmasına ve 
Hindistan’ın bölgedeki jeopolitik etkisini ge-
nişletmesine yardımcı olacaktır (Chalikyan 
ve Tashjian, 2021).

Hindistan’ın, bölgedeki jeopolitik etkisini 
genişletmek için Rusya ile siyasi, ekonomik 
ve güvenlik-askerî ilişkilerini ilerletmesinin 
yanı sıra çeşitli Orta Asya ülkeleriyle de gü-
venlik-askerî anlaşmalar imzalamış olma-
sı dikkat çekicidir. Hindistan, Özbekistan’ın 
enerji ve askerî sektörüne büyük yatırımlar 
yapmıştır ve buna karşılık Özbekistan, Hint 
ordusu için MAR78-11 nakliye uçaklarını ta-
mir etmekte ve üretmektedir. Hindistan ay-
rıca Tacikistan’daki Ayni Hava Üssü’nün yeni-
den inşasına 70 milyon dolar yatırım yapmış 
ve Orta Asya ülkeleriyle güvenlik anlaşmala-
rının bir parçası olarak Kazakistan ile terörle 
mücadele anlaşması imzalamıştır (Rashid, 
2021b, s. 109). Bölge araştırmacılarından 
Aydın Güven’e göre INSTC’nin Hindistan için 
önemi şu şekildedir: 

Hindistan INSTC’yi; Pakistan’ı baypas eden 
(güvenlik ve siyasi anlaşmazlıklardan do-
layı) ve Rusya, Orta Asya ve Avrupa ile iliş-
kiler geliştirebilecek, yeni pazarlara gire-
bilecek ve bölgedeki enerji kaynaklarına 

Grafik 1: Hindistan’ın AEB Ülkeleriyle Ticaret Hacmi (2020)
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HİNDİSTAN’IN JEOPOLİTİK 
ARACI: INSTC
Hindistan’ın diğer ülkelerle olan 
ekonomik, siyasi ve güvenlik 
politikaları, son 30 yılda önemli 
değişiklikler geçirdi. Bu gelişmeler 
genellikle küresel gelişmelerin 
ve Asya’daki güç dengesinin 
yanı sıra küresel dayanışmanın 
yoğunlaşmasının, mühendislik 
gelişmelerinin ve bölgesel 
ekonomideki yeni eğilimlerin 
yükselişinin sonucudur. Ayrıca 
Hindistan, ekonomisini yerel bir 
ekonomiden küresel bir ekonomiye 
başarıyla dönüştürmeyi başarmıştır. 
Bu yeni ekonomik politikalar 
sonucunda Hindistan ekonomisi, 
dünyanın en hızlı büyüyen 
ekonomilerinden biri hâline gelmiştir. 
Bu gelişmelerle birlikte son yıllarda 
“genişletilmiş komşuluk” politikasının 
uygulanması ile ülke ekonomisi 
daha çok Asya ekonomisine entegre 
olmuştur (Subba, 2016). Bu politika 
çerçevesinde Hindistan’ın, Avrasya 
ve Orta Asya ülkeleriyle ticaretinin 
hızla büyüdüğü görülmektedir. Bu 
gelişmeler sonucunda Hindistan, 
ekonomisinin küreselleşmesine ve 
güçler dengesine eş zamanlı olarak 
uyum sağlamaya çalışmaktadır  
(AISS, 2018). 

Avrasya bölgesi ve özellikle Orta 
Asya, genişletilmiş komşuluk 
politikası bağlamında Hindistan için 
büyük jeopolitik ve jeoekonomik 
öneme sahiptir (Jha, 2017). Bu 
politika doğrultusunda Hindistan, son 
yıllarda Avrasya ülkeleriyle ekonomik 
ve siyasi ilişkilerini genişletmeye 
çalışmıştır. Avrasya Ekonomik Birliği 
(AEB) ile serbest ticaret bölgesinin 
(STB) kurulması; Hindistan’ın, 

Avrasya bölgesi ülkeleriyle ekonomik 

ilişkilerini genişletme çabalarının bir 

örneğidir. Hindistan ve AEB arasında 

bir STB kurulması durumunda, 

INSTC’nin merkezî rolü ile böyle bir 

anlaşma iki taraf arasındaki ticari ve 

ekonomik iş birliğini genişletebilir 

ve uzun vadede, iki taraf arasındaki 

ticareti yılda 170 milyar dolara 

çıkarabilir (Stobdan, 2018). 2020 

yılında Hindistan ile AEB arasındaki 

ticaret hacmi 12,4 milyar ABD doları 

olarak gerçekleşti. Bu rakamın  

8,3 milyarının ihracat ve 4,1 milyar 

dolarının ithalat olması dikkat 

çekicidir (EEC, 2021). 

INSTC, Çin’den sonra dünyanın 

en büyük ikinci enerji ithalatçısı 

olarak Hindistan’ın enerji güvenliği 

politikası bağlamında da özel bir 

önem taşımaktadır. Orta Asya 

ülkelerinin enerji kaynaklarına 

(petrol ve gaz) erişim, Hindistan’ın 

bu bölgeye ulaşma stratejisinin 
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erişimi kolaylaştırabilecek bir ekonomik 
koridor olarak görüyor. Bu açıdan INSTC, 
Hindistan’ın bölgesel sorunlardan sıyrılarak 
daha kısa yollardan ihracat destinasyonla-
rını çeşitlendirmesi açısından jeopolitik ve 
jeoekonomik bir araç olarak görülebilir. 

Dolayısıyla Hindistan ve Orta Asya ülkele-
ri arasındaki siyasi, ekonomik ilişkilerin ve 
güvenlik ilişkilerinin genişlemesi göz önüne 
alındığında INSTC, jeopolitik bir araç olarak 
Hindistan’ın bölgedeki jeopolitik etki alanını 
genişletmesine ve bölge ülkeleriyle stratejik 
ilişkilerini güçlendirmesine fırsat sağlaya-
caktır. 

4   INSTC’nin Rusya İçin Önemi

Hindistan ve İran’ın yanı sıra INSTC’nin 
Rusya için stratejik öneme sahip olması da 
dikkat çekicidir. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 
ve Batı’nın Moskova’ya yönelik şiddetli yap-
tırımlar uygulamaya başlamasıyla birlikte 
bu ülkenin ihracat ve ithalat lojistik zincir-
leri Asya ve Orta Doğu ülkelerine dönmüş ve 
Moskova, Doğu’daki etkisini artırmaya çalış-
maktadır (RZD-Partner, 2022). Bu bağlamda 
INSTC, Rusya’nın Doğu’daki jeopolitik çıkar-
larını sağlama konusunda yüksek bir öneme 
sahiptir. 

Önemli bir ekonomik ve jeopolitik araç 
olarak bu koridor, Rusya’yı Basra Körfezi 
bölgesi ile Hint Okyanusu ve Avrupa’ya bağ-
lamaktadır. INSTC, Rusya’nın Astrahan gibi 
stratejik limanlarını Avrasya’daki bir ula-
şım merkezine dönüştürmenin yanı sıra 
Moskova’ya, AEB üye ülkeleri arasındaki ti-
careti daha da güçlendirmesi için bir fırsat 
sunmaktadır (Chalikyan ve Tashjian, 2021). 
Ayrıca Ukrayna krizinin küresel enerji piyasa-
sında neden olduğu gelişmelerle birlikte Yeni 
Delhi ve Moskova arasındaki enerji ilişkileri-
nin genişlemesi ile INSTC, Rusya ve Hindistan 
arasında çok taraflı iş birliği için bir platform 

hâline gelmiştir. Dolayısıyla Rusya ile Batı 
arasındaki yaşanan krizin devam etmesiyle 
bu koridor, Rusya tarafından Güney Asya ve 
özellikle Hindistan ile ticari ilişkilerini geniş-
letmek için giderek daha fazla değerlendirile-
cektir. Diğer bir ifadeyle INSTC; Rusya’ya, Asya 
ülkeleriyle ticari ve ekonomik bağlarını ge-
nişleterek Moskova’ya yönelik Batı yaptırım-
larını baypas etmesi için bir fırsat sunacaktır. 

Ukrayna’daki savaşın yol açtığı jeopoli-
tik gelişmelerin ardından Moskova, 2030 yı-
lına kadar INSTC’nin gelişimi için yaklaşık 
1,5 milyar dolar ayıracaktır. Bu kapsamda, 
raporlara göre Rusya Demir Yolları Şirketi, 
Azerbaycan ile İran arasındaki Astara-Reşt 
Demir Yolu hattı projesinin (164 km) yapımına 
ve İran’daki Garmsar-İnçebron hattının (495 
km) elektrifikasyonuna katılacaktır (Gazeta, 
2022). Rusya’nın INSTC’ye yaptığı yatırım, bu 
ülkenin ekonomi ve politikasında büyük bir 
değişikliği temsil etmektedir. Batı ile ilişki-
lerin yeniden kurulmasıyla hayal kırıklığına 
uğrayan Rusya; dış politikasındaki doktrinini 
değiştirerek Asya ülkeleriyle çok taraflı siyasi, 
ekonomik, jeopolitik ve hatta güvenlik ilişki-
lerini geliştirmeye çalışmaktadır. Doğu ülke-
leri arasında Hindistan, Rusya’nın en önemli 
müttefikidir. Dolayısıyla INSTC altyapı pro-
jesinin geliştirilmesi, bu iki ülkenin siyasi ve 
güvenlik ilişkilerinin yanı sıra jeoekonomik 
ve ekonomik ilişkilerini genişletmesine de 
yardımcı olacaktır.

5   INSTC, Hindistan-Çin 
Rekabeti ve İran

Orta Asya’nın artan jeopolitik ve jeoe-
konomik önemi ile küresel güçlerin bölge 
üzerindeki rekabeti göz önüne alındığında 
INSTC, Çin’in bölgedeki güçlü varlığını den-
gelemek için Hindistan’a fırsat sağlamakta-
dır. Orta Asya, Hindistan’ın INSTC projesi ve 
Çin’in Kuşak ve Yol (Belt and Road Initiative, 
BRI) projesi için özel bir öneme sahiptir ve bu 
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iki ülke, bölge pazarındaki ve ekonomisin-
deki etkilerini genişletmek için birbirleriy-
le rekabet etmektedir (Rashid, 2021b, s. 110). 
Bu bağlamda uzmanlar, INSTC ve Çabahar 
Limanı projelerinin, Çin tarafından başlatılan 
Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (ÇPEK1) ve 
Gwadar projesi ile rekabet etmek üzere baş-
latıldığına inanmaktadır (Aslan ve Rashid, 
2020). Dolayısıyla INSTC’nin; Çin’in, Orta Asya 
ve ötesindeki etkisine karşı büyük bir denge 
kurma potansiyeli taşıdığı söylenebilir. Ayrıca 
yine Güven’e göre:

INSTC, Çin’in BRI projesine alternatif olarak 

görülmektedir. İlaveten koridorun kavram-

sallaştırılmasında ve yönlendirilmesinde, 

bölgesel güçlerin yeniden dengelenmesi 

de dâhil olmak üzere çeşitli faktörler olsa 

da INSTC’nin sürdürülebilirliği ve başarısı, 

katılımcı uluslar tarafından elde edilen ti-

cari faydalara ek olarak ekonomik uygula-

nabilirliğine dayanmaktadır. Bunun başlıca 

nedeni özellikle muadili BRI ile karşılaştırıl-

dığında tüm üyelere aynı seviyede hareket 

alanı sağlayan eşitlik temelli yaklaşımıdır. 

Projenin bu özelliği, Yeni Delhi nezdinde ih-

racat destinasyonlarının çeşitlendirilme-

si ve bölgesel/küresel nüfuzun artırılması 

açısından hayati bir girişim olarak görül-

mesine yol açıyor. 

Hindistan’a ek olarak INSTC, Rusya’nın Çin’le 
yüzleşmesi için jeopolitik bir araç olarak de-
ğerlendirilebilir. Rusya ve Çin, stratejik or-
tak olarak kabul edilirken iki ülkenin Avrasya 
bölgesinde ve özellikle Orta Asya’da ilan edil-
memiş bir rekabet içinde olduğu aşikârdır. 
Avrasya bölgesinde yer alan iki ülke arasında-
ki karmaşık jeopolitik ve jeoekonomik reka-
bet göz önüne alındığında INSTC; uzun vade-
de Moskova’ya, Pekin’in bölgedeki jeopolitik 

1  China–Pakistan Economic Corridor (CPEC) 

etkisine meydan okuma fırsatı sağlayacaktır 
(Chalikyan ve Tashjian, 2021).

Avrasya bölgesindeki küresel ve bölgesel 
güçlerin jeopolitik ve jeoekonomik rekabeti 
(Hindistan-Çin, AB-Çin rekabeti) bağlamın-
da INSTC, Avrasya’da Çin’in BRI’ya karşı AB 
projesinin bir parçası olma potansiyeline de 
sahiptir. Avrupa Komisyonu, AB ve Avrupa 
Yatırım Bankası, 2027 yılına kadar dünya ça-
pında kamu ve özel altyapıya yatırım yapmak 
için 300 milyar euroluk bir plan açıklamıştır. 
AB’nin planı, Çin’in BRI stratejisine bir yanıt 
olarak görülmektedir. Plana göre AB, teknoloji 
ve kamu hizmetlerini artırmak için gelişmek-
te olan ülkelerin altyapısına yatırım yapacak-
tır (Rankin, 2021). Ancak yeni bir girişim oldu-
ğu için projenin detaylarına yönelik henüz bir 
açıklama yapılmamıştır. Ana sponsorları göz 
önüne alındığında INSTC’nin; Çin’in BRI gibi 
iddialı projelerine karşı, gelecekte Hindistan 
ile AB arasında jeopolitik ve jeoekonomik iş 
birliği için bir platform hâline gelebileceği 
söylenebilir. INSTC’nin ana destekçileri, Çin’in 
projeleriyle jeopolitik, politik ve ekonomik so-
runları olan hemen hemen tüm ülkelerdir. 

Ukrayna’daki gelişmelerin ardından Rusya 
ile AB’nin karşı karşıya gelmesiyle birlikte 
Moskova; INSTC’nin, Çin’in BRI stratejisine 
karşı AB projesinin bir parçası olması konu-
sunda AB’ye karşı çıkabilir. Ancak Yeni Delhi 
arzu ederse Moskova’yı ikna etme gücüne sa-
hiptir. Başka bir ifadeyle bu meselenin, tama-
men Hindistan’ın iradesine bağlı olduğunu 
söylemek mümkündür. 

ABD’nin; INSTC’nin ana bileşeni olan 
Çabahar Limanını, 2018 yılında Kapsamlı Ortak 
Eylem Planı’ndan (KOEP, Nükleer Anlaşma) 
çekilmesinin ardından İran’a yeniden uygula-
dığı yaptırımlardan muaf tutması dikkat çeki-
cidir (RFERL, 2018). ABD’nin; Çabahar Limanını 
yaptırımlardan muaf tutmasının sebebi, za-
manında Afganistan’a desteğini açıklasa da 
Çin’in planlarına karşı Hindistan’ı destekleme 
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politikasının bir parçası olduğu düşünülmek-
tedir (Aslan ve Rashid, 2020). 

INSTC, Hindistan ile AB arasında Çin’e karşı 
bir iş birliği platformu hâline gelirse bu proje-
nin ana ortaklarından biri olan İran için çeşitli 
sonuçları olacaktır. Böyle bir durumda ve 2015 
Nükleer Anlaşması’nın yeniden canlandırıl-
ması durumunda, İran’ın transit lojistiğinin 
artan önemi ile bu ülke, altyapı projelerine 
ve ulaşım sistemine yabancı yatırım (özellik-
le AB ülkelerinden) çekmek için iyi bir fırsata 
sahip olacaktır. Ancak projenin avantajlarına 
ilaveten Çin ile Hindistan arasında bir reka-
bet konusu olmasıyla birlikte potansiyel ola-
rak İran için ciddi başka sonuçları da görüle-
bilecektir. Hem Hindistan’ın hem de Çin’in, 
İran’a stratejik bir bakış açısına sahip oldu-
ğunu söylemek mümkündür. İran, lojistik ve 
transit bakış açısıyla Avrasya bölgesi ve Kuzey 
Avrupa ile olan ilişkisi açısından Hindistan 
için stratejik olarak önemlidir. Buna karşılık 
Çin’in Körfez ülkelerinin enerjisine olan güçlü 
bağımlılığına rağmen siyasi-güvenlik pers-
pektifinden ve Körfez ülkelerindeki yaygın 
ABD etkisi göz önüne alındığında Çin, Körfez 
bölgesinde ABD’ye karşı denge sağlamak için 
İran’ı tek seçenek olarak görmektedir. Ayrıca 
Pekin’in, Tahran ile 25 Yıllık Kapsamlı İş Birliği 
Anlaşması kapsamında İran’ın altyapı proje-
lerine 400 milyar dolarlık yatırım yapması 
(Fassihi ve Myers, 2021); ülkenin, Çin’in Körfez 
ve Orta Doğu bölgesindeki uzun vadeli plan-
larında stratejik bir öneme sahip olduğunu 
göstermektedir. Basra Körfezi kıyısında yer 
alan Bender Abbas’ta Çin Konsolosluğunun 
açılması (IRNA, 2021a), Çin’in bölgedeki 
uzun vadeli planları için İran’ın özel önemi-
ni gösteriyor. Dolayısıyla hem Çin’in hem de 
Hindistan’ın, İran’a yönelik stratejik bakış açı-
sı dikkate alındığında bu ülkelerin İran üze-
rindeki rekabetinin; uzun vadede bölgenin is-
tikrarını önemli ölçüde etkileyeceği, bölge ve 
ötesindeki ülkeler arasında yeni rekabetlere 
yol açabileceği ileri sürülebilir.

6   Taliban’ın Yeniden 
Yükselişinin INSTC 
Projesine Etkisi

Ağustos 2021’de Afganistan’daki Batı des-
tekli hükûmetin çökmesi ve Taliban’ın yeni-
den yükselişi, bölgede büyük jeopolitik ve  
jeoekonomik gelişmelere yol açmış ve İran’daki 
Çabahar Limanı ile INSTC projesi de dâhil ol-
mak üzere bölgedeki pek çok önemli jeoeko-
nomik projeyi etkilemiştir. Örneğin Kabil’in 
Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardın-
dan Hint yetkililer, Taliban tarafından yöneti-
len Afganistan’ın, İran’daki Çabahar Limanını 
kullanma konusundaki Çabahar Anlaşması’nın 
bir parçası olmayacağını açıklamıştır (IRNA, 
2021b). Ayrıca raporlar, Afganistan’ın Çabahar 
Limanı üzerinden ihracatının durdurulduğu-
nu ve ülkenin ürünlerinin çoğunu Karaçi ve 
Pakistan Waga limanları üzerinden ihraç etti-
ğini göstermektedir (Tolo News, 2021). Ayrıca 
Özbekistan, Afganistan (Taliban yönetimi) ve 
Pakistan, Orta Asya ülkelerini Afganistan üze-
rinden Pakistan'a bağlayan Trans-Afganistan 
Koridoru'nun oluşturulmasını tartışmakta-
dır. Afganistan’ın siyasi ve güvenlik durumu 
göz önüne alındığında bu koridoru oluşturul-
mak kolay değil ancak siyasi olarak bu eylem, 
Hindistan’a karşı Taliban ve Pakistan arasında 
bir tür iş birliği olarak kabul edilmektedir. Söz 
konusu Trans-Afganistan Koridoru, oluşturul-
ması hâlinde INSTC için bir rakip olarak değer-
lendirilecektir. 

Afganistan’daki son gelişmeler dikka-
te alındığında Çabahar Limanı projesinde 
Afganistan’ın yerini Türkmenistan’ın alması 
öngörülmektedir (bk. Harita 1) (Kaleji, 2021). 
Ayrıca Türkmenistan’ın, İran ile kara sınırı 
olan tek Orta Asya ülkesi olması ve bu proje 
için gerekli altyapıyı daha kolay sağlayabil-
mesi, Çabahar Anlaşması’nda Afganistan’ın 
yerini Türkmenistan’ın alma ihtimalini ar-
tırmaktadır. Ancak bunun için öncelikle İran-
Türkmenistan doğal gaz anlaşmazlığının ve 
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İran kamyonlarının ortak sınırı geçmesine 
ilişkin kısıtlamaların çözülmesi gerekmekte-
dir. İran, Türkmenistan ve Azerbaycan arasın-
daki Kasım 2021 tarihindeki doğal gaz takas 
anlaşması (Reuters, 2021), bu ülkeler arasın-
daki anlaşmazlıkların çözülmesi için bir baş-
langıç   olabilir. 

Afganistan’ın, Çabahar Limanı projesin-
deki ana ortaklardan biri olmasına rağmen 
Kabil’in yokluğu, bu limanın önemini ciddi 
bir şekilde etkilemeyecektir. Bunun nedeni-
nin, Çabahar Limanı ve INSTC gibi projelerin, 
Hindistan’ın uzun vadeli stratejilerinde kri-
tik bir rol taşıması olduğu söylenebilir. Başka 
bir deyişle Hindistan’ın, ticaret yollarını çe-
şitlendirme ve Avrasya ile Avrupa pazarları-
na olan ihtiyacı düşünüldüğünde Yeni Delhi, 
Çabahar Limanı ve INSTC projesine yaptığı 
yatırımın boşa gitmesine izin vermeyecektir. 
Özetle Hindistan ve Çin arasındaki jeopolitik 
ve jeoekonomik rekabet devam ettiği süre-
ce Hindistan’ın, Çin etkisine karşı bir denge 
sağlamak için INSTC projesine ihtiyacı var-
dır ve bu projenin öneminin azalmasına izin 
vermeyecektir. 

7   Ukrayna Savaşı’nın INSTC 
Projesine Etkisi

U krayn a’da ki  ge l i ş m e l e rd e n  ö n ce 
Rusya’nın, INSTC gibi altyapı projelerinin ge-
liştirilmesine özel bir katkısı yoktu. Ancak son 
jeopolitik gelişmelerle birlikte bu ülke, 2030 
yılına kadar Kazakistan, Moğolistan ve Çin gibi 
farklı ülkelerde demir yolu altyapısının geliş-
tirilmesine milyonlarca dolar yatırım yapma-
ya ilgi göstermiştir (Kaztag, 2022). Daha önce 
de belirtildiği üzere Moskova, INSTC çerçeve-
sinde İran ve Azerbaycan’da iki büyük projeye 
yatırım yapma kararı almıştır. Yeni jeopolitik 
koşullarda bu projeler, Rusya’nın bölgedeki 
altyapı sektörüne yapılan yatırımlarındaki 
büyük değişiklikleri temsil etmektedir. 

Ukrayna krizi ve Rusya’nın Doğu’ya yöne-
lik politikalarının derinleşmesi ile INSTC ye-
niden canlanmış ve ilgili ülkelerin (özellikle 
Rusya) jeopolitik politikalarında öncelik ka-
zanmıştır. Daha basit bir ifadeyle Ukrayna 
krizinin, bu projeye olumlu etkileri olmuş-
tur. Krizin devam etmesi hâlinde; INSTC’nin, 
Rusya’nın dış politikasında ve özellikle 
Moskova’nın Güney ve Güneydoğu Asya ül-
keleriyle ilişkilerindeki rolünün daha belir-
gin olacağı söylenebilir. Buna göre INSTC, 
Rusya’nın politik ekonomisinde önemli bir 
rol oynayacak ve Batı ülkelerinin nüfuzun-
dan uzak bir transit koridoru olarak jeopolitik 
ve jeoekonomik rolü eskisinden daha büyük 
olacaktır. 

8   Hindistan ve İran’ın  
INSTC Koridoru’nu 
Çeşitlendirme Çabaları

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam 
Jaishankar, 2021 Ekim ayı başlarında 
Ermenistan’a yaptığı ziyaret sırasında, iki 
ülke arasındaki ticari ilişkileri genişletmek 
için İran limanlarının (özellikle Çabahar 
Limanı) kullanımı hakkında görüşmüştür 
(Hindustan Times, 2021). Hindistan’ın yatı-
rım yaptığı Çabahar Limanı; İran, Ermenistan 
ve Gürcistan topraklarını kullanarak Hint 
Okyanusu’nu Karadeniz’e bağlayacak bir 
rotaya ev sahipliği yapma potansiyeline sa-
hiptir (bk. Harita 1). Ermenistan’ın, Çabahar 
Limanını kullanma konusundaki ilgi-
si, Jaishankar ile Ermeni mevkidaşı Ararat 
Mirzoyan arasındaki müzakerelerde açığa 
çıkmıştır. Hindistan ve Ermenistan INSTC 
üyeleridir ve bu koridor, iki taraf arasında bir 
köprü kurma potansiyeline sahiptir. 

İran ve Ermenistan ayrıca karşılıklı tica-
ret için Azerbaycan’ı baypas etmenin yolları-
nı aramaktadır. İran, Ermenistan ile anlaşma 
yapıp Azerbaycan’ın kontrolündeki Goris-
Kapan hattını geçerek alternatif bir yol olan 
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Tatev-Aghvani yolunun inşaatını tamamla-
mayı planlamaktadır. Bu bağlamda Ekim 2021 
ayı başlarında, İran Yol ve Şehircilik Bakan 
Yardımcısı Heyrullah Hademi, İran kamyon-
larının Azerbaycan topraklarına girmeden 
Ermenistan’a mal taşıyabilmesi için İran ve 
Ermenistan arasında yeni transit yollarının 
yapılmasına yönelik bir anlaşmayı duyurmuş-
tur (Fars News, 2021). İran ve Ermenistan’ın 
inşa edeceği güzergâh ile Ermenistan, kuzey-
den Gürcistan’a, güneyden İran’a bağlanacak 
çevre yolunun bir parçası olacaktır. Bu güzer-
gâhın Erivan’dan Gürcistan’a olan kuzey kıs-
mı Ermenistan tarafından tamamlanmıştır. 
Güney kısmının ise İran’da Nurduz sınırına 
doğru tamamlanması beklenmektedir. 

Hindistan’ın, Çin ve ABD’den sonra dün-
yanın üçüncü büyük ekonomisi olması bek-
lenmektedir. Bu nedenle Hindistan’ın ti-
caret yollarını çeşitlendirmeye çalışması 
olası gözükmektedir. Bu bağlamda INSTC, 
Hindistan’ın dış ticaret politikasında önce-
likli bir yere sahiptir. Bu sebeple Hindistan, 
INSTC çerçevesinde; İran, Ermenistan ve 
son olarak Gürcistan’ın iş birliğiyle böl-
gedeki potansiyeli kullanarak yeni bir 

transit koridor oluşturmaya çalışmaktadır. 
Hindistan, 1992’de Ermenistan’ın bağımsız-
lığını tanıyan ilk ülkelerdendir. Jaishankar 
ise diplomatik ilişkilerin kurulmasından 
bu yana yaklaşık 30 yıl sonra, Hindistan’ın 
Ermenistan’ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı 
olmuştur. Ayrıca bu gezi, Hindistan’ın uzun 
vadeli planlarından biri olan yeni bir korido-
run oluşturulmasını tartışmak için özellikle 
önemlidir.

İran, Ermenistan ve Hindistan arasındaki 
söz konusu koridorun inşa edilmesi, her üç 
ülke için de önemli faydalar sağlayacaktır (bk. 
Şekil 2). Bu koridor, İran’ın transit önemini ar-
tırmasının yanı sıra Tahran’ın Doğu’ya Bakış 
politikası çerçevesinde, ülkenin Hindistan ile 
ekonomik ve ticari ilişkilerini genişletecektir. 
Ermenistan için de transitin önemine ek ola-
rak ülkenin bölgedeki coğrafi izolasyondan 
kurtulmasına yardımcı olacaktır. Hindistan 
ayrıca ticaret yollarını çeşitlendirme strate-
jisinin bir parçası olarak Avrupa’ya giden yeni 
bir rotadan da yararlanacaktır. Başka bir de-
yişle koridor, ticaret yollarını çeşitlendire-
rek Yeni Delhi’nin Avrupa pazarına daha kolay 
erişmesine yardımcı olacaktır.

Şekil 2: İran, Ermenistan ve Hindistan İçin Koridorun Önemi

İran'ın transit önemini artırmasının 
yanı sıra İran'ın dış politikasındaki 
"Doğu'ya bakış" stratejisi dâhilinde 
ülkenin Hindistan ile iktisadi
ve ticari ilişkilerini
geliştirecektir.

 

Ermenistan'a
sağlayacağı transit

önemin yanı sıra ülkenin 
bölgedeki coğrafi izolasyondan 
kurtulmasına yardım edecektir. 

Hindistan'ın ticaret rotalarını 
çeşitlendirme stratejisinin bir 
parçası olarak Yeni Delhi için 

yeni pazarlara (çoğunlukla 
Avrupa) daha iyi bir

erişim imkânı
sunacaktır. 

ERMENİSTAN

İ R A N
H İN D İS T A N

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır.
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Sonuç

INSTC; Rusya, İran ve Hindistan arasında üçlü iş birliğine zemin sağlamış olsa da Moskova, 
Tahran ve Yeni Delhi üçgeni de bölgedeki ve dünyadaki siyasi ve ekonomik olaylar nedeniyle 
zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Hindistan-Rusya ilişkileri, Moskova’nın Batı ile ger-
gin ilişkileri başta olmak üzere küresel gelişmelerden de etkilenmektedir. Hindistan; İran ve 
Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen ABD’nin Güney Asya’daki stratejik müttefikle-
rinden biridir. Hindistan, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarına uymamış olsa da Batı ile 
(özellikle ABD ve Birleşik Krallık) kesinlikle gerilim peşinde koşmamaktadır. Dolayısıyla İran 
örneğinde olduğu gibi ABD tarafından baskı altında kalması durumunda Hindistan, Rusya 
ile iş birliği seviyesini de düşürebilir. Bu durum, uzun vadede INSTC projesini etkileyecek ve 
nihayetinde Rusya, İran ve Hindistan üçgenine zarar verecektir. 

İran ve Hindistan arasındaki ilişkiler, INSTC çerçevesinde genişlemekle birlikte büyük 
bir zorlukla karşı karşıya bulunmaktadır: KOEP’i canlandırmak için gerçekleşen müzakere-
lerin başarısızlığı. Tahran ve Yeni Delhi arasındaki ilişkiler, İran’ın nükleer programından ve 
Tahran’ın ABD karşıtı politikalarından etkilenmektedir. Washington, Çabahar Limanını şimdilik 
ABD yaptırımlarından muaf tutmuştur. Ancak Afganistan’da Taliban’ın hâkimiyeti ve KOEP’in 
yeniden canlanmaması ile ABD’nin, bu limana ambargo koyma ihtimali yüksektir. Bu durum, 
nihayetinde INSTC projesini olumsuz etkileyecektir. 

İran ve Rusya arasındaki iş birliğinin gelişme seviyesi çeşitli sektörlerde artmasına rağmen 
iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük zorluklarla karşı karşıya olması dikkat çekicidir. Bu zor-
luklar, iki ülkeyi bazı durumlarda rakip hâline getirmiştir. Örneğin Moskova ve Tahran, Suriye 
konusunda ortaklık kurulmuş olmasına rağmen örtüşmeyen politikaları nedeniyle Suriye’de 
rekabet hâlindedir (Askeroğlu, 2022). Ayrıca dünya enerji piyasasındaki son gelişmelerle bir-
likte iki ülke, enerji alanında büyük bir rekabetle karşı karşıyadır. Dolayısıyla iki ülke arasındaki 
ilişkilerdeki tüm iyimserlikle birlikte büyük zorluklar da mevcuttur. Bu durum, uzun vadede 
INSTC gibi ortak projeleri savunmasız hâle getirmektedir. Ancak Tahran-Moskova, Moskova-
Yeni Delhi stratejik ilişkilerinin derinleşmesi ile birlikte INSTC, bir transit koridorun ötesinde 
rol oynayacaktır. Bu jeopolitik projeden yararlanan ülkelerin dış ve ekonomik politikalarında 
en fazla faydayı sağlamaya çalıştıkları görülmektedir. Söz konusu ülkelerin, jeopolitik hedefleri 
doğrultusunda lojistik öneminin yanı sıra INSTC gibi projeler de ayrı bir önem arz etmekte-
dir. Örneğin INSTC, İran için jeopolitik ve jeoekonomik önemine ek olarak bu ülkenin transit 
önemini artıracak ve dış ticaret ortaklarında çeşitliliğe neden olacaktır. 

INSTC; Hindistan’ın, Avrupa ve Avrasya ülkeleriyle ticaretini genişletmesinin önünü açma-
sının yanı sıra Hindistan’ın enerji güvenliği politikaları, Çin ile rekabeti ve Avrasya bölgesin-
deki uzun vadeli hedefleri açısından da öneme sahiptir. Hindistan’ın, genişletilmiş komşuluk 
politikaları çerçevesinde INSTC ve Çabahar Limanı avantajlarını kullanarak lojistik güvenliğini 
sağlamaya ve tedarik zincirini çeşitlendirmeye çalıştığı görülmektedir. Başka bir deyişle INSTC 
projesi; Hindistan’ın, Avrasya’daki özellikle Orta Asya ve Kafkasya’daki jeopolitik gücünü artı-
racaktır. Ayrıca bir oyun değiştirici olarak Çin’e karşı Hindistan’ın ve hatta Rusya’nın bölgedeki 
jeopolitik ve jeoekonomik etkisini genişletecektir. 
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INSTC; Hindistan’ın, Avrasya ve Orta Asya’daki jeopolitik ve jeoekonomik etkisini genişlet-
mesinin yanı sıra İran ve Hindistan arasındaki ilişkileri de artıracaktır. Bu bağlamda Hindistan; 
İran ve Ermenistan ile INSTC çerçevesinde yeni bir güzergâh açarak Tahran ve Yeni Delhi ara-
sındaki stratejik ilişkileri güçlendirmektedir. Bu durum, Hindistan’ın Avrasya politikalarında 
İran’ın önemini vurgulamaktadır. 

Ukrayna krizinin devam etmesi ve Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırma-
ması durumunda; INSTC, Rusya’nın politik ekonomisinde önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca 
Batılı ülkelerin nüfuzundan uzak bir transit koridoru olarak Rusya’nın Doğu’ya Bakış doktrini 
içinde özel bir yer bulacaktır. 

Bu projenin çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluşlar için stratejik önemi göz önüne alın-
dığında küresel ve bölgesel güçlerin söz konusu proje üzerindeki rekabeti, bu proje ve ilgili 
projeler için yeni bir meydan okuma olarak kabul edilebilir. Hindistan’ın Rusya’ya karşı Batı 
yaptırımlarına katılması durumunda INSTC; Rusya’nın, Hindistan ve AB ile rekabet ettiği bir 
arena hâline gelebilir.
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“Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.”

“Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  
5’inci maddesinin 2’nci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.”
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