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Tarihi İpek Yolu

Milattan yüzyıllar önce Çinlilerden Mısırlılar, daha sonra da Romalılar ipek satın 

alırlardı. Ulaşım ise İpek Yolu adı verilen güzergahları izleyen kervanlarla 

sağlanmıştır. 

Uzak Doğu’dan gelen ipek ve baharatlar, porselen ve değerli taşlar batı dünyası 

için uluslararası ilişkilerde önemli rol oynamıştır. 

İpek yolu ayrıca Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır. 

2000 yıldan beri bu bölgelerde yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini 

taşımakta ve bizlere olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır.

İpek yolu Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığı ile Avrupa’ya kadar 

uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yolu olmasın yanı sıra, hem doğal 

kaynakların araştırılmasında hem de askeri amaçlı keşif yolu olarak kullanılmıştır.
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Bu yol sadece tüccarların değil aynı zamanda, doğudan batıya ve batıdan doğuya 

bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu olmuştur. 

Özbek atasözünde şöyle anlatılmaktadır: “Kainatta iki büyük yol vardır: 

Gökyüzünde Samanyolu, yer yüzünde İpek Yolu”

İpek Yolunun dünya tarihindeki en önemli rolü, Doğu ile Batı’nın arasındaki kültürel 

köprüyü sağlamasıdır. Batı medeniyeti bu sayede yeni ufuklara yelken açmıştır. 

Bu yol üzerinde yer alan medeniyetler birbirleriyle daha derin iletişimler kurmuşlar. 

Neticede ticaret gelişmiş, ekonomik anlamda modern ekonomik faaliyetlere yine bu 

ticaret yolları üzerinden ulaşılmıştır.

Gökyüzünde Samanyolu, Yeryüzünde İpek Yolu
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Bugün; Kuşak Yol Projesi çok yönlü muazzam bir 

kalkınma projesidir. Yüzyılın projesidir.

Kuşak yol 40 ülke ile başlayan, 69 ülkeye çıkan ve 

her geçen gün ülkelerin katılımıyla artan 1.250 milyar 

USD’lik, hatta ucu açık olup, 3 trilyon USD’ye 

erişeceği düşünülen bir projedir. 

Orta Asya’yı Avrasya’ya bağlayan güzergah 

üzerindeki tüm ülkeleri ilgilendirmektedir. 

Çin, küresel bir ortaklık modeli oluşturduğunu, elde 

edilecek avantajların güzergah üzeri ülkeler ile 

paylaşmak niyetini açıklıyor. 60 ülkede, 890 milyar 

USD üzerinde 900 projeyi destekledi. Kurulan 

bankaları ile yüzlerce projeye kredi verdi.

Onlar için akıllı şehirler yaratmak, alt yapılarını 

güçlendirmek, çağdaşlaşmak gibi mega projeler ile 

karşılarına çıkmaktadır.

Tüm analizler Çin’in yeni alternatifler üretme 

potansiyeline sahip bir ülke olduğunu bilmektedir. 

Arktik yolu , Çin’in açılımlarından biridir.

Yüzyılın Kalkınma Projesi
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Dün olduğu gibi bugün de, Çin sadece 

ekonomisini değil, kültürünü, sosyal 

yaşantısını da ihraç ediyor. Projenin 

bitirilme tarihi bile, keza 2049 yılıdır, Çin 

Halk Cumhuriyeti‘nin 100 yılıdır.

Kuşak yol, ilk olarak, 2013 yılında “tek yol 

tek kuşak” terimi ile anıldı.

2000’li yıllarda “barışçıl yükseliş” terimi 

temel oluştururken, batılı güçleri rahatsız 

eden bu terim “barışçıl gelişme” olarak 

karşımıza çıktı.

Sonrasında, “Yol/Kuşak” terimi daha 

kucaklayıcı bulundu.

Doğudan Batıya olan bu proje 3 

milyardan fazla nüfusun %62’sini içinde 

bulunduran, enerji rezervlerinin %75’ine 

sahip olduğu bir projedir.

Çin ve Kuşak/Yol Projesi 
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Kuzey, Orta, Güney koridorlarına değil Güney 

Çin Denizini Avrupa’ya bağlayan ve Afrika 

üzerinden yine Avrupa’ya bağlanan rotaya 

odaklanacağız.

Türkiye anahtar bir ülkedir. 

Çin; Türkiye’nin 19. büyük ihracat, 1. 

büyük ithalat pazar ülkesidir.

28 milyar USD toplam ticaretimiz 

bulunmaktadır.

Aktarma merkezi olma potansiyeline sahiptir.

Türk Boğazları vasıtası ile Karadeniz’e geçiş 

noktasında bulunmaz bir stratejik öneme 

sahiptir. 

Çanakkale Köprüsü, Marmaray ve Yavuz 

Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa’ya Kara 

yolu bağlantısı, Ege Bölgesi limanları, Trakya 

üzerinden demiryolu ile Orta Avrupa’ya 

bağlanarak bu pastadan pay alabilir.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nde Ege’nin stratejik önemi
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Alsancak, Aliağa Limanları ve dahası Çandarlı 

Limanı, bu koridordaki ürün trafiğini elleçleyebilecek 

kapasitedir.

Ege Bölgesi, İzmir, İpek ve Baharat yolu üzerinde 

tarihince bulunmuş bir limanlar şehridir. 

Doğunun en batısı , batının en doğusu olarak 

konumlanmıştır.

Hizmete giren ve inşa halindeki lojistik imkan ve 

kabiliyetleri, zenginleşen Çin halkının tüketim 

alışkanlıklarının değişmesi, Ege’de tütün, üzüm, incir, 

kiraz gibi yaş meyveler, zeytinyağı gibi tarım ürünlerin 

çıkış fırsatı sunuyor. 

Türkiye aynı zamanda AB pazarına yakınlığı ile 

avantajlı bir üretim üssü konumundadır. 

Her ne kadar nihai kararını açıklamayı şimdilik ertelese 

de Türkiye’ye yatırım yapacağı kesin gözüyle bakılan 

Volkswagen’in Manisa yatırımı, hem Türkiye’nin 

üretim kabiliyetini hem de Ege’nin İzmir Limanları 

sayesinde elde ettiği lojistik gücünü teyit ediyor.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nde Ege’nin stratejik önemi

Çandarlı Limanı
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34 ülkede 42 limanın dahil olduğu Deniz İpekyolu, Akdeniz üzerindeki hattını 

kurmaya devam ediyor. 

Yunanistan Pire Limanı, Türkiye (Kumport Limanı) ve İspanya’daki limanların 

ardından Trieste ve Cenova limanları ile ilgilenen Çin, Akdeniz’e büyük önem 

veriyor. 

2018 itibariyle 7.2 milyon TEU kapasiteli Pire Limanı, 4.9 milyon TEU 

elleçleyerek Valencia Limanı’nın ardından Akdeniz’in en büyük, dünyanın 40. 

limanı olmuştur.

Liman 2007-2018 döneminde % 257 gelişim oranı ile dünyanın en hızlı büyüyen 

limanı olmuştur.

Çin’in Pire Limanı atağı lojistik sektörünü nasıl etkileyecek? 

Pire Limanı
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2007-2009 döneminde İzmir Alsancak Limanı’nın 

özelleştirilmesinde yaşanan gecikmeden dolayı 

PİRE’Yİ DEVE YAPTIK. 

Çinliler, 600 bin TEU’ya kadar düşen Pire Limanı’nın 

hacmini, yaptıkları yatırımlarla 4.5 milyon TEU’ya

çıkarmayı başardılar. 

Bu limanda yüklerin %85’i demiryolu hattı ile Belgrad ve 

Bükreş üzerinden Avrupa’ya ulaştırılıyor. 

Ancak Pire’nin kapasitesinin sınırlarına ulaştığı, diğer 

yandan Yol / Kuşak Projesinin Akdeniz ayağının daha ileri 

gitmesinde yaşanan engeller nedeniyle yeni alternatif 

limanlar arandığı bilgisini alıyoruz. 

Çin’in Pire Limanı atağı lojistik sektörünü nasıl etkileyecek? 

Alsancak Limanı



10

Pire Tıkanıyor, İzmir Limanları alternatif olmalıdır.

Yunanistan, Çin'in kontrol ettiği Pire Liman İdaresi tarafından sunulan yatırım ana 

planının çoğuna onay vererek yaklaşık 670 milyon dolar değerinde sahil 

iyileştirmelerinin önünü açtı. 

Limana yeni bir yolcu gemisi terminali, yeni bir araba terminali ve dördüncü 

bir konteyner terminali yapılacak. 

Kapasitenin 7 milyon TEU’dan 10 milyon TEU’ya çıkarılması planlanıyordu. Ancak 

Komite, yeni konteyner terminali önerisini reddetti. 

Çin’in Pire Limanı atağı lojistik sektörünü nasıl etkileyecek? 

Pire Limanı
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• Bölgemizdeki limanlar, dijital devrime hazırlanmalı, yeşil 

liman niteliğini kazanmalı, bölgesel fırsatları takip etmelidir. 

• Geleceğin projesi olarak gördüğümüz kıtalararası konteyner 

aktarma limanı olarak adlandırılan Kuzey Ege Çandarlı 

Limanı’nı da doğru şekilde ve gecikmeden tasarlamak 

durumundayız.

• Çandarlı demir yolu / Filyos Liman projesi ile Karadeniz 

ülkelerine Boğaz trafiğini «By-Pass» ederek geçebiliriz.

• İstanbul ve Çanakkale Boğazı’ndan önceki en son dönemeç 

olan Çandarlı, konteyner limanı, gemi tedarik, akaryakıt 

ikmal, gemi bakım-onarım, üretim ve depoların olduğu 

serbest bölge işlevleriyle cazip hale getirilmeli, gerçekçi 

planlama ile küçük etaplar halinde inşa edilmelidir. 

Çandarlı Limanı: Kuşak ve Yol Projesinin Demiryolu Ayağının Denize Çıkış Noktası

Gelecekte Çandarlı  Limanı

Filyos Limanı
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2015 yılında yapılan anlaşmalar neticesinde Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti 

ulaştırma konusunda 40 milyar USD yatırım yapma kararı aldı.

Her yıl 750 milyon USD ayrıldı, yatırım ve alt yapılar için.

Limanların altyapılarının, demir ve karayolu bağlantılarının, lojistik merkezler 

ile birlikte birleştirmek önceliğimiz olmalıdır.

Daha önce belirttiğimiz Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray 

inşaatları için Çinli firmalar ile konsorsiyum kurulması, Türkiye’ye ne kadar önem 

verdiklerini göstermektedir.

Çağdaş, çevreye duyarlı, eğitimli işgücü ile limanlara sahip olmak arzusundayız.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ne entegre olmak için gerekli altyapı yatırımları hazır mı? 
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Dünya Bankası tarafından oluşturulan ve 

hesaplanan Lojistik Performans Endeksi (LPI), 

ülkeler arasında rekabet ortamı yaratmayı 

hedeflemekte, ülkelerin lojistik performanslarını 

geliştirmeleri için durum tespiti yapmaya 

çalışmaktadır.

Kısaca, ülkelerin gümrük işlemlerinin etkinliğine, 

ulaştırma altyapısının kalitesine, uluslararası 

taşımacılığın kolaylığına, lojistik hizmetlerinin 

yetkinliğine, sevkiyatların takibinin kolaylığına 

ve zamanında yapılabilmesine dayanan algılarının 

yansımasıdır.

Dünya Bankası Lojistik Performans endeksine 

göre, 160 ülke arasında, Almanya 4,20 puan ile 

1.sırada yer alırken, Türkiye 3,15 puan ile 2016 

yılında 34. sırada, 2018 yılı itibari ise 47. 

sıradadır.

Ticaret Bakanlığımıza, bu konuda her geçen 

gün attıkları adımlar ile ticaretin, ulaşımın, 

gümrükleme işlemlerinin hızı ve kolaylaşması 

konusunda emekleri için teşekkür ediyoruz.

Lojistik Performans
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Neredeyse bir tuşla, 8-10 günde Türkiye’ye 14 

günde Avrupa’ya ulaşacak olan Çin’de 

üretilmiş bir ürün, o ülkedeki üretim bantlarını 

etkileyecektir.

Ekonomik açıdan ne kadar açık verilirse, o kadar 

siyasi/askeri etkisi o kadar hissedilebilir.

Çin’in küresel siyasete etkisi ekonomik diplomasi 

ile borçlandırarak kendine mahkum bırakması 

olarak değerleyen bir kesim bulunmaktadır.

Örnek olarak Sri Lanka’da bir liman Çin’e olan 

borcundan dolayı 97 yıllığına kiralandı.

Pire limanı 2008/2016 yılları arasında yavaş yavaş 

satın alındı. Cibuti Limanında askeri üs yapıldı.

Afrika ülkeleri Avrupa için hammaddenin 

geldiği ülkeler, alt yapı çözümleri, liman 

kontrolleri, lojistik faaliyetlerin üstlenilmesi, 

halkın refahını/huzurunun artması için hızlı 

trenlerle ulaşım, geleneksel sömürge ülkeleri ile 

pazarlık şansını artıracaktır. 

Bir Rüya Gerçek Oluyor
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Avrupa ülkelerinin hammaddeye ulaşması 

Çin’in kaldıraç kuvveti ile daha pahalı olabilir.

Afrika yoksul kalsın, pazarlık gücü olmasın 

isteyen ülkelerin canı sıkılabilir. 

Çin Halk Cumhuriyeti, bunun emperyalist bir 

proje olmadığını söylemektedir. Bazı çevreler 

finansman noktasında sıkıntılar 

yaşanabileceğini, bu projenin geleceğinden 

şüphe ettiklerini değerlendirmekteler.

Son söz olarak, Muhteşem bir proje ve zaten 

bozuk olan dünya dengelerini daha da 

gereceğe benziyor.

Son Söz
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