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İTİ Koridoru ve Bölgesel Ticaretteki Önemi
ITI Corridor and Its Importance for the Regional Trade

 اسالم آباد و اهمیت آن برای تجارت منطقه ای- تهران-کریدور استانبول

Yasir Rashid
2019 yılında Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans
eğitimini tamamladı. Kazakistanlı gençlerle Gençlik Liderliği, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Projesi,
İklim Değişiklikleri ve Çevre Konularında Y-PEER Kazakistan ülke sorumlusu olarak görev aldı. 2021
yılında Marmara Üniversitesinde Uluslararası Politik Ekonomi yüksek lisans programını “China-US Rivalry
and Its Implications on Major Ports and Other Infrastructure Projects in South Asia: A Political Economy
Approach” başlıklı tezi ile tamamladı. Farsçanın yanı sıra İngilizce, Rusça, Türkçe ve Kazakça bilmektedir.

Perspektif

İÇİNDEKİLER
Giriş.................................................................................................................................................................................. 4
1. İTİ Koridoru .............................................................................................................................................................. 4
2. İTİ Koridoru’nun Özel Avantajları ....................................................................................................................... 5
3. İTİ Koridoru’nun Zorlukları ................................................................................................................................. 9
Sonuç ............................................................................................................................................................................... 9
Kaynaklar ...................................................................................................................................................................... 10
Görseller
Görsel 1: İstanbul-Tahran-İslamabad (İTİ) Demir Yolu ....................................................................................... 4
Görsel 2: Türkiye’nin Yeniden Asya Girişiminin 4 Temel Taşı ............................................................................ 5
Grafikler
Grafik 1: Türkiye-Pakistan Ticaret Hacmi (2015-2020) (Milyon ABD Doları)............................................. 6
Grafik 2: Türkiye-İran Ticaret Hacmi (2015-2020) (Milyar ABD Doları)...................................................... 7
Tablo
Tablo 1: ÇPEK’in Detayları ........................................................................................................................................ 8
Kısaltmalar
ÇPEK

: Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru

EİT

: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

İTİ

: İstanbul-Tahran-İslamabad

KYG

: Bir Kuşak Bir Yol Girişimi

TÜİK

: Türkiye İstatistik Kurumu

İTİ Koridoru ve Bölgesel Ticaretteki Önemi

ÖZET
• Günümüzde bölge içi ticaret; demir ve kara yollarının ulaşım aracı olarak önemli bir rol oynadığı gelişmekte olan
ülkelerde temel önceliklerden biridir.

•

•
•

•
•

Bölgesel ticari iş birliğinin bir örneği olan İstanbul-Tahran-İslamabad Uluslararası Demir ve Kara Yolu Koridoru
(İTİ Koridoru), İran-Türkiye ve İran-Pakistan ticari ilişkilerinin iyileştirilmesinde teşvik edici bir rol oynama ve
aynı zamanda da ikili ve üçlü ticareti artırma potansiyeline sahiptir.
Bu koridor, ilgili ülkelerin makroekonomik ve stratejik politikaları bağlamında Türkiye, İran ve Pakistan için önemli
avantajlar sunmaktadır.
Türkiye’nin Yeniden Asya Girişimi açısından bakıldığında İTİ Koridoru, Süveyş Kanalı’nın baypas edilmesiyle
Türkiye’nin, Hint Okyanusu ve Güney Asya pazarlarına daha güvenli ve daha kısa bir şekilde erişimine imkân
verecektir.
İran için İTİ Koridoru, transit geçişlerdeki öneminin yanı sıra yaptırımlardan etkilenen ekonomisini onarmaya
yardım etme ve dış ticareti genişletme potansiyelinden ötürü Tahran’a cazip gelmektedir.
Pakistan’ın jeoekonomik projelerini Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru gibi tamamlayacak olan İTİ Koridoru aynı
zamanda İslamabad’ın kendisini Çin ile Orta Doğu ülkeleri arasında bir ticaret güzergâhına dönüştürme konusunda
daha önemli bir rol oynamasına yardımcı olma potansiyeline sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Koridorlar, İTİ, Türkiye, İran, Pakistan

SUMMARY
• Nowadays, intra-regional trade is one of the main priorities of developing countries in which the railways and
•

•
•
•
•

highways play a pivotal role as the most economical tool of transportation.
Islamabad-Tehran-Istanbul Road Transport Corridor (ITI Corridor), as an example of regional trade cooperation,
can play a stimulating role in improving the level of trade relations between Iran and Türkiye, as well as Iran and
Pakistan, and can also increase bilateral and trilateral trade between the three countries.
This corridor has also significant advantages for Türkiye, Iran and Pakistan in connection with the macroeconomic
and strategic policies of the respective countries.
For Türkiye, in the framework of the “Asia Anew Initiative”, the ITI Corridor, bypassing the Suez Canal, provides
safer and shorter access to the Indian Ocean and South Asian markets.
For Iran, in addition to transit importance, the ITI Corridor is very attractive to Tehran as it can help repair the
economy affected by the sanctions, as well as booming foreign trade.
For Pakistan, the ITI Corridor can complement Pakistan’s geoeconomic projects, such as CPEC and helps Islamabad
to play a more pivotal role in transforming itself into a trade route between China and Middle East countries.
Keywords: Iran, ITI, Pakistan, Transnational Corridors, Türkiye

چكیده

 خطوط راه آهن و جاده ای به، در این تجارت.•امروزه تجارت درون منطقه ای یکی از اولویتهای اصلی کشورهای در حال توسعه است
. نقش محوری دارند،عنوان اقتصادی ترین ابزار حمل و نقل
 می تواند نقش محرکی برای، به عنوان نمونه ای از همکاری تجاری منطقه ای،اسالم آباد-تهران-•کریدور راه آهن و جاده ای استانبول
 همچنین می تواند تجارت دوجانبه و سه جانبه بین این سه کشور.پاکستان داشته باشد-ترکیه و ایران-بهبود سطح روابط تجاری بین ایران
.را افزایش دهد
.•این کریدور همچنین دارای مزایای قابل توجهی برای سه کشور مزبور در ارتباط با سیاستهای کالن اقتصادی و استراتژیک آنها می باشد
 می تواند دسترسی،•ترکیه در چارچوب پروژه «مجددا ً آسیا» و با استفاده از این کریدور که زمینه دور زدن کانال سوئز را فراهم می کند
.ایمن تر و کوتاه تری به اقیانوس هند و بازارهای جنوب آسیا داشته باشد
. این کریدور با جذابیت ویژه می تواند به ترمیم اقتصاد آسیب دیده ایران و گسترش تجارت خارجی آن کمک کند،•عالوه بر اهمیت ترانزیتی
 این پروژه به اسالم آباد. پاکستان باشد-•پروژه مذکور می تواند مکمل پروژه های ژئواکونومیکی پاکستان از قبیل کریدور اقتصادی چین
.کمک می کند تا نقش محوری تری در مسیر تجاری بین چین و کشورهای خاورمیانه ایفا کند
اسالم آباد-تهران- کریدور استانبول، کریدورهای فراملی، ترکیه، پاکستان، ایران:كلیدواژه ها
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Giriş

İslamabad Uluslararası Demir ve Kara Yolu Koridoru

Günümüzde bölge içi ticaret, gelişmekte olan
ülkelerin öncelikleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin, komşu ülkelerine yaptığı sanayi ürünleri ihracatının uzak ülkelere yapılan ihracattan daha hızlı arttığı hesaplanmaktadır. Pek çok ülkenin, küreselleşme ve dünyadaki
tüm ülkelerle serbest ticaret isteğine rağmen bölgesel ticaret, ülkelerin uzun dönem kalkınmasında
daha etkin bir rol oynayacak gibi görünmektedir.
Örneğin Asya’daki ticaretin %59’undan fazlası, kıtadaki ülkeler arasında; Avrupa kıtasındaki ticaretin
%69’u da Avrupalı ülkeler arasında gerçekleşmektedir (Dünya-yi İktisat, 2021). Bölge içi ticaretin
gelişmesiyle birlikte pek çok ülkede demir ve kara
yolları, ulaşım sistemlerinin ana unsurlarına dönüşmüş; demir yollarıyla birlikte diğer ulaşım araçları
da yük ve yolcu sektörlerinde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerin hükûmetleri tarafından dikkate alınan örnek
demir yolu ulaşım modelleri arasında uluslararası
demir ve kara yollarının (transit koridorları) inşası ve geliştirilmesi yer almaktadır. İstanbul-Tahran-

(İTİ Koridoru) da ön plana çıkan örneklerden

birisidir.

1. İTİ Koridoru
İTİ Koridoru, 2009 yılında Ankara, Tahran ve
İslamabad arasında ticaret bağlarını güçlendirmek
amacıyla imzalanan üçlü anlaşmanın bir parçası olarak başlatılmıştır (bk. Görsel 1). Bu koridor, yaklaşık 12 yıl sonra, Karaçi’den İstanbul’a test sevkiyatının yapılmasıyla aktif hâle gelmiştir. İlk sevkiyatın kamyonları 27 Eylül 2021 tarihinde Pakistan’ın
Karaçi vilayetinden yola çıkmış ve 7 Ekim 2021
tarihinde 5.300 km’yi kat ederek Türkiye’nin
İstanbul iline ulaşmıştır (Anadolu Ajansı, 2021).
Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir rota
olarak tanımlanan 6.543 km uzunluğundaki İTİ
Koridoru’nun 1.950 km’si Türkiye’den, 2.603 km’si
İran’dan ve 1.990 km’si ise Pakistan’dan geçmektedir
(IRNA, 2020). Hattın tamamen inşasıyla birlikte
deniz yoluyla 45 gün süren Türkiye-Pakistan rotası,
6.500 km’lik koridor ile sadece 11 günde tamamlanacaktır (Financial Tribune, 2020). Malların transferini hızlandıracak, seyahat sürelerini kısaltacak ve

Görsel 1:
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2. İTİ Koridoru’nun Özel Avantajları

maliyetleri düşürecek olan İTİ Koridoru; Türkiye,
İran ve Pakistan arasındaki ekonomik ve ticari bağları da önemli ölçüde geliştirecektir.

İTİ Koridoru’nun yeniden gündeme gelmesi
ve başlatılması Türkiye, İran ve Pakistan için stra-

İTİ Koridoru, Çin’in iddialı Bir Kuşak Bir Yol

tejik öneme sahiptir. Zira bu koridor, üç ülkenin

Girişimi’ni (KYG) doğrudan kapsamasa da bu kori-

de makroekonomik ve stratejik politikaları bağla-

dorun, Pekin’in 21. yüzyılın en büyük jeopolitik ve

mında önemli avantajlar sunmaktadır. İlk olarak bu

jeoekonomik girişimiyle eninde sonunda bağlantılı

uluslararası koridorun Türkiye için stratejik önemi

olması beklenmektedir. Zira The Express Tribune’de

dikkat çekmektedir. Nitekim kendi pozisyonunu

yer alan bir analizde İTİ Korioduru’nun Karaçi-

Asya ve Avrupa arasında “köprü ülke” olarak tanım-

Peşaver Ana Hattı-1 (ML-1 Demir Yolu) üzerinden

layan Türkiye, Yeniden Asya Girişimi kapsamında

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yer alan

Asya ülkeleriyle siyasi, ekonomik ve kültürel bağ-

Kaşgar Özel Ekonomik Bölgesi’ne bağlanacağı ifa-

larını derinleştirmeye çalışmaktadır (bk. Görsel 2)

de edilmiştir (The Express Tribune, 2021). ML-1

(Daily Sabah, 2019). Bu bağlamda Asya ve Avrupa

Demir Yolu, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nun

arasındaki ticaretin yanı sıra bölgesel ticaret yolla-

(ÇPEK) en önemli projelerinden biridir. 2020

rından biri olarak İTİ Koridoru’nun başlatılması,

Ağustos’unda Pakistan hükûmeti tarafından onay-

Türkiye’nin iki kıta arasındaki ulaşımdaki ve tica-

lanan 6,8 milyar ABD doları değerindeki projenin

retteki önemli rolünü pekiştirecektir. Ayrıca İTİ

%90’ı Çin tarafından finanse edilmektedir. Projenin

Koridoru’nun tamamlanarak İstanbul-Şian (Xi’an)

2026 sonunda tamamlanması beklenmektedir

Demir Yolu ile birlikte hizmete girmesinin ardından

(Nikkei Asia, 2020).

bu hat, Doğu ile Batı arasında dünyanın en büyük

Kazakistan

Türkmenistan

TÜRKİYE

Kırgızistan
Özbekistan
Tacikistan
Afganistan

Çin
Japonya

Pakistan

Hindistan

Görsel 2: Türkiye’nin Yeniden Asya Girişiminin 4 Temel Taşı
Devletler
arası ilişkilerin
geliştirilmesi

Özel sektörün
ticaret kapasitesinin
genişletilmesi

Akademik
iş birliğinin
iyileştirilmesi

Toplumlar arası
etkileşimin
gelişimi

Kaynak: Daily Sabah, 2019
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ikinci ekonomisi olan Çin’i, Akdeniz’e bağlayan bir
diğer düzenli demir ve kara yolu hizmeti olacaktır.
Bu bağlamda Singapur S. Rajaratnam Uluslararası
Çalışmalar Okulunda kıdemli araştırmacı olan
James Dorsey durumu, “Pekin açısından Türkiye,
önemli bir ticaret merkezidir ve Çin ile Türkiye arasında birden fazla hattın varlığının uzun vadede herhangi bir zararı yoktur.” sözleriyle değerlendirmektedir. Bununla birlikte “Türkiye’nin kendini önemli
bir Avrasya ulaşım merkezi olarak tanımladığını”
belirten Dorsey, “Türkiye’nin, bu amaç doğrultusunda Güney Asya ve Çin’e birden fazla demir yolu
bağlantısı geliştirmesini oldukça önemli bir adım”
olarak nitelendirmektedir (Nikkei Asia, 2020).
Ayrıca Çin ile Türkiye arasında ulaştırma güzergâhı alanlarındaki iş birliğinin artmasıyla birlikte İTİ
Koridoru’nun hizmete girmesinin, Ankara-Pekin
ilişkilerini güçlendireceği de söylenebilir.
Türkiye ve Güney Asya ülkeleri arasındaki ihracat ve ithalat çoğunlukla Süveyş Kanalı üzerinden
deniz yoluyla yapılmaktadır. Fakat yüksek transit

geçiş ücretleri sebebiyle pahalı olan Süveyş Kanalı,
Somalili korsanlardan ötürü de güvensiz bir güzergâhtır. Bu sebeple İTİ Koridoru’nun faaliyete
geçmesi, Süveyş Kanalı’nın baypas edilmesiyle
Güney Asya’daki limanların (İran’daki Çabahar ve
Pakistan’daki Gwadar ve Karaçi limanları) kullanılmasına olanak sağlayarak Türkiye’ye; daha güvenli,
daha ucuz ve daha kısa bir şekilde Hint Okyanusu
ve Güney Asya pazarlarına erişme imkânı verecektir. Bu bağlamda, İran Demir Yolları Şirketi CEO’su
Said Resuli de İTİ Koridoru sayesinde Türkiye’nin
hem İran’ın güney limanlarıyla bağlantısının hızlanacağını hem de İran limanlarına erişiminin artacağını belirtmiştir (ILNA, 2020).
Özellikle son yıllarda Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari ilişkiler büyük ilerleme kaydetmiştir.
Geçen son beş yılın verileri incelendiğinde İslamabadAnkara arasındaki ticaret hacminde önemli bir artış
yaşanmış, 600 milyon olan ticaret hacmi 800 milyon dolara ulaşmıştır (bk. Grafik 1) (T.C. Dışişleri
Bakanlığı, t.y.). Bu bağlamda Ankara ve İslamabad

Grafik 1: Türkiye-Pakistan Ticaret Hacmi (2015-2020) (Milyon ABD Doları)
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arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine bü-

ülke arasındaki ticaret hacminin 2019 yılı ile karşı-

yük katkı sağlayacak İTİ Koridoru’nun yeniden uy-

laştırıldığında %49; 2018 yılıyla karşılaştırıldığında

gulanmaya konmasıyla Türkiye ile Pakistan arasın-

ise %67 oranında azaldığı görülmektedir (TÜİK,

daki ticari ilişkilerin derinleşmesi ve ithalat-ihracat

2021’den aktaran İRAM, 2021). Ayrıca Türkiye’ye

hacminin daha da artması beklenmektedir.

ek olarak İran’ın doğu komşularından olan Pakistan

İran’ın durumu göz önüne alındığında İTİ
Koridoru, yaptırımlardan etkilenen İran ekonomisini onarmaya yardım etme potansiyelinden
ötürü Tahran’a cazip gelmektedir. Bu bağlamda
Varşova Savaş Araştırmaları Akademisinde Batı
Asya Analisti Lukasz Przybyszewski de Ekonomik

da İran için ekonomik olarak oldukça önemli bir ülkedir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda
İTİ Koridoru, İran-Türkiye ve İran-Pakistan arasındaki ticari ilişkilerin düzeyini iyileştirmede teşvik
edici bir rol oynama ve ayrıca bu ülkeler arasında
ikili ve üçlü ticareti artırma potansiyeline sahiptir.

İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkelerinin, kendi ara-

İTİ Koridoru’nun İran için bir diğer avantajı,

larında yerel para birimleriyle ticaret yapmaları

demir yolunun transit geçişlerdeki öneminden kay-

nedeniyle İTİ Koridoru’nu, İran’ın yaptırımları
baypas etmesini sağlayacak ve dış ticareti artıracak
alternatif bir ticaret rotası olarak değerlendirmektedir (DW, 2021).

naklanmaktadır. İran Demir Yolları Şirketi CEO’su
Resuli, İTİ Koridoru’nun Çin ve Türkiye arasındaki bir demir yolu bağlantısı sayesinde Çin’in KYG
Projesi’ne bağlanacağını belirtmiştir. Resuli ayrı-

Son yıllarda Ankara-Tahran arasındaki ticari ve

ca İTİ Koridoru’nun uygulanmasıyla İran’ın hem

ekonomik transferlerde sert düşüşler yaşanmıştır.

Doğu-Batı koridorundaki konumunun güçlendi-

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre 2020 yı-

rileceğini hem de Çin’den Avrupa’ya giden KYG

lında, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3,2 milyar

Projesi’nin güney koluna ev sahipliği yapacağını

ABD doları olarak kaydedilmiştir (bk. Grafik 2). İki

umduğunu ifade etmiştir (ILNA, 2020). Bu sebep-

Grafik 2: Türkiye-İran Ticaret Hacmi (2015-2020) (Milyar ABD Doları)
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Kaynak: *TÜİK, 2021’den aktaran İRAM, 2021
*Tahminî yıl sonu rakamı.

7

İTİ Koridoru ve Bölgesel Ticaretteki Önemi

Tablo 1: ÇPEK’in Detayları
Sektör

Tahminî Maliyet (Milyar ABD Doları)

Enerji

33,79

Kara Yolu

5,90

Demir Yolu

3,69

Lahor Şehri Toplu Taşıma

1,60

Gwadar Limanı

0,66

Çin-Pakistan Fiber Optik Ağı

0,04

Toplam

45,68

Büyük Britanya

0,5 milyar

Kaynak: Siasat, 2016

le projenin tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle birlikte İran’ın pozisyonunun ve ülkenin hem KYG
Projesi’ndeki hem de Doğu-Batı geçiş koridorundaki öneminin net bir şekilde tanımlanması beklenmektedir. Zira hâlihazırda birçok Doğu-Batı ulaşım
koridorunda aktif olarak bir rol üstlenemeyen İran,
İTİ Koridoru’nun hizmete girmesiyle Doğu-Batı ticaret güzergâhındaki konumunu yeniden belirleyebilecektir. Ek olarak bu koridor, İran ve Çin arasında
imzalanan 25 Yıllık İran-Çin Anlaşması kapsamında
iki ülke arasındaki iş birliği alanlarından biri olabilir.
Atlantik Konseyi Güney Asya Merkezinden İranlı
araştırmacı Fatameh Aman, Çin’in İran’a önerdiği
söylenen 400 milyar dolar tutarındaki yatırım anlaşmasının hayata geçirilmesi durumunda Pekin yönetiminin, bölgede bağlantıyı artıracak İTİ Koridoru
benzeri çok sayıda projeye ihtiyaç duyacağına dikkat çekmektedir (DW, 2021). Bu nedenle Pekin ve
Tahran arasında imzalanan Anlaşma’nın uygulanması durumunda İTİ Koridoru, Çin’in daha fazla
önem verdiği ana projelerden birine dönüşecektir.
İTİ Koridoru, Pakistan açısından değerlendirildiğinde projenin stratejik önemi, diğer ülkelerden
farklı olarak Pakistan’ın jeoekonomik politikaları
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bağlamında ön plana çıkmaktadır. Pakistan son
yıllarda, kritik durumdaki ekonomisini iyileştirmeye bununla birlikte Çin ile Orta Doğu ve Güney
Asya’daki ülkeler arasındaki ticaret yolları için bir
geçiş merkezine dönüşmeye çalışmaktadır. Bu çabalardan biri de Pekin ile İslamabad arasında 2015
yılında imzalanan 45,68 milyar dolar değerindeki
ÇPEK Anlaşması’dır (bk. Tablo). Nisan 2015’te Çin
ve Pakistan, ÇPEK kapsamında Çin’in Pakistan’daki
yatırımlarıyla ilgili 51 adet iyi niyet anlaşması imzalamıştır. Üstelik bu anlaşmalardan en önemlisi
Gwadar Limanı’nın ve demir yolları ile kara yollarını da içeren ulaşım altyapısının geliştirilmesine
odaklanmaktadır (CFR, 2016). Bu yatırım projelerinin büyük bir kısmı İTİ Koridoru’nun da geçtiği
Pakistan’ın Beluçistan vilayetinde gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, İTİ Koridoru hem ÇPEK’i
tamamlayacak hem de İslamabad’ın kendini; Çin,
İran ve Türkiye de dâhil olmak üzere Orta Doğu
ülkeleri arasında bir ticaret güzergâhına dönüştürmesinde daha etkin bir rol oynamasına katkı sağlayacaktır. Bir başka deyişle İTİ Koridoru, Gwadar
Projesi’ni tamamlayacak ve Pakistan’ı, Gwadar’ı ticaret merkezine dönüştürme planına bir adım daha
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yaklaştıracaktır. Ayrıca Pakistan’ın İTİ Koridoru’nu
kullanarak Süveyş Kanalı’nı baypas edip Avrupa pazarına daha kısa yoldan erişim sağlayacağı da unutulmamalıdır. Bu açıdan bu projenin sağlayacağı
avantajlar, Güney Asya’ya erişim açısından Avrupa
pazarına girmek için daha kısa bir rotaya sahip olacak olan Türkiye için olduğu kadar Pakistan için de
önemli olacaktır.

3. İTİ Koridoru’nun Zorlukları
İTİ Koridoru, çok sayıdaki avantajın yanı sıra
bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. İlk
olarak koridorun Pakistan sınırlarındaki rotasının
büyük bir kısmı, Beluç isyancıların ve Pakistan
Talibanı’nın varlığından kaynaklanan güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya olan ülkenin kuzeybatısındaki Beluçistan vilayetinden geçmektedir. Buna ek
olarak Pakistan ve İran’ın, Türkiye’ye nazaran elverişsiz demir yolu altyapısı ve iki ülkenin bununla
bağlantılı sorunları, projenin uygulanmasında karşılaşılan bir diğer zorluktur. Üstelik güvenlik ve altyapı sorunlarının yanı sıra hâlihazırda İran ekonomisine uygulanan yaptırımlar da projenin tamam-

lanmasının önündeki en büyük engellerden birini
teşkil etmektedir. Zira önceki dönemlerde projenin
yaklaşık 10 yıl durdurulmasına neden olan İran yaptırımlarının devam etmesi, koridorun faaliyete geçmesi konusunda ciddi bir engel olabilir.

Sonuç
Ekonomik bağların genişlemesinin, siyasi gerilimleri azalttığı göz önünde bulundurulduğunda
İTİ Koridoru’nun tekrar başlatılması Türkiye, İran
ve Pakistan arasındaki ikili ve üçlü ilişkilerde stratejik bir öneme sahip olacaktır. Üstelik İTİ Koridoru,
1985 yılında İran, Pakistan ve Türkiye liderleri tarafından kurulan kalkınma, ticaret ve yatırım platformu olan Ekonomik İş Birliği Teşkilatının (EİT)
da güçlenmesine katkı sağlayabilir. Çeşitli alanlarda
iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki yakınlaşmayı ve bölge içi ticareti artıracaktır. Ayrıca uluslararası rotalardan biri olan bu Doğu-Batı rotası, Hint
Okyanusu ve Akdeniz’in yanı sıra Güney Asya ile
Avrupa arasındaki ticaret için de uygun üslerden
biri olacaktır.
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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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