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ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE BRICS ÜLKELERİ TARAFINDAN 
YAPILAN UFA ZİRVELERİNİN SONUÇLARI	  
Rusya’nın dönem başkanlığını yürüttüğü iki 
uluslararası kuruluş olan Şangay İşbirliği 
Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS ülkeleri zirveleri 8-10 
Temmuz 2015 tarihleri arasında Başkürdis-
tan’ın başkenti Ufa’da gerçekleştirilmiştir. 
Zirve’nin gerçekleştirildiği yerin seçiminde 
Rusya’nın her iki organizasyonda da dönem 
başkanı olması etkili olmuştur. Nitekim, Rus-
ya’nın ŞİÖ dönem başkanlığı Eylül 2014’de ve 
BRICS ülkeleri için dönem başkanlığı Nisan 
2015’te başlamıştır. 
BRIC – Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin - 
2006 yılında Petersburg Ekonomik Foru-
munda kurulmuştur. 2009 yılında Güney 
Afrika’nın katılımıyla örgütün adı BRICS 
olarak değiştirilmiştir. Diğer yandan ŞİÖ, 
1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, 
Kırgızistan ve Tacikistan tarafından askeri 
alanda karşılıklı güveni arttırmak amacıyla 
kurulmuş ve üye ülkeler, sınırlarında askeri 
güçlerin  azaltılması konusunda an-
laşmışlardır. Örgüt, 2001 yılında Özbekis-
tan’ın da üyeliğe kabul edilmesiyle ŞİÖ adıyla 
yeniden kurularak terörizmle ortak mücadele, 
aşırılık, uyuşturucu ve silah ticaretine karşı 
mücadele, insan haklarının korunması, kültü-
rel ilişkilerin geliştirilmesi gibi maddeler başta 
olmak üzere ekonomik işbirliği ve bölgesel 
entegrasyonu da kapsayan birçok amaç 
belirlemiştir.  
Avrasya bölgesi için günümüzde faal olarak 
çalışan ŞİÖ ve BRICS ülkeleri ile birlikte 
Avrasya Ekonomik Topluluğu üye ülkelerinin 
aynı tarihte aynı şehirde ortak amaç ve görev-
ler için bir araya gelmeleri, Rusya başta olmak 
üzere bölgedeki tüm ülkeler için son derece 
önemlidir. Toplantı sonunda bu konuya ilişkin 
alınan kapsamlı kararlar, konunun önemini 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  
ŞİÖ Zirvesi sonucunda alınan kararlar 3 
çerçevede inceleynebilir. Birincisi, ŞİÖ’nün 
genişlemesine yönelik alınan kararlardır. Bu 
çerçevede, Rusya Cumhurbaşkanı Putin, 
ŞİÖ’nün faaliyet süreci boyunca yeni bir 
döneme adım attığını belirterek daha önce 
gözlemci statüsünde olan Hindistan ve Pakis-
tan’ın tam üyeliğe geçme sürecinin baş-
ladığını ifade etmiştir. Bununla birlikte resmi 
sürecin tamamlanması ancak ŞİÖ’ye üye 
ülkelerin cumhurbaşkanlarının bir sonraki 
görüşmesinde mümkün olabilecektir. Ufa 
Zirvesi’nin sonucunda Beyaz Rusya ŞİÖ’ye 
üye ülkelerin cumhurbaşkanları tarafından 
gözlemci ülke statüsüne kabul edilmiştir. 
Ermenistan, Azerbaycan, Kamboçya ve Nepal 
ise diyalog ortağı olarak kabul edilmişlerdir. 
Şu anda, ŞİÖ’ye üye ülkeler Çin, Rusya, 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Uzbe-
kistan; ŞİÖ’de gözlemci statüsüne sahip olan 
ülkeler Afganistan, Hindistan, Pakistan, İran, 
Moğolistan ve Beyaz Rusya; ŞİÖ’de diyalog 
partnerleri ise Türkiye, Sri Lanka, Ermenis-
tan, Azerbaycan, Kamboçya ve Nepal’dir. 
Dolayısıyla, ŞİÖ, bölgede güvenliği ve 
istikrarı sağlamak için bir önemli adım daha 
atarak, aralarında anlaşmazlık bulunan    
bulunan Ermenistan ve Azerbaycan için bir 
diyalog platformu oluşturmuştur. 

ŞİÖ Zirvesinde tartışılan ikinci önemli konu 
ekonomiyle ilgilidir. ŞİÖ’ye üye ülkelerin hepsi 
Çin’in inisiyatifinde olan “İpek Yolu Ekonomik 
Kuşağı” projesinin, Asya ve Avrupa pazar-
larının Çin pazarıyla bağlantısını sağlayan 
kapsamlı bir altyapı projesi olduğunu kabul 
etmişlerdir. Zirvenin Sonuç Bildirisinde, örgüte 
üye ülkelerin, ŞİÖ Kalkınma Fonu ve ŞİÖ 
Kalkınma Bankası kurulmasıyla ilgili 
hazırlıklara devam etme konusunda an-
laştıkları belirtilmiştir.  
Zirvede tartışılan üçüncü konu ise güvenlik 
alanındaki işbirliği belgeleridir. ŞİÖ’ye üye 
ülkelerin cumhurbaşkanları “2025 yılına kadar 
ŞİÖ Gelişme Stratejisi”ni ve “2016-2018 yıllar 
için ŞİÖ’ye Üye Ülkelerin Terör, Ayrılıkçılık ve 
Aşırılıkla Mücadele için İşbirliği Programı”nı 
imzalamışlardır. ŞİÖ Gelişme Stratejisi, 2012 
yılında Pekin toplantısında onaylanan ‘‘ŞİÖ 
Orta Süreli Perspektifi İçin Gelişme Stratejisi-
nin Temel Prensipleri’’ adlı belgede yer alan 
maddeleri içermektedir. 12 Eylül 2014 tarihin-
de ŞİÖ’ye Üye Ülkelerin Cumhurbaşkanları 
Kurulu’nun  kararı ile hazırlanan Belge, ŞİÖ’ye 
üye ülkeler arasında 2015-2025 döneminde 
karşılıklı işbirliğinin ve uluslararası ve bölgesel 
yapının geliştirilmesine, ŞİÖ’nün dünyadaki ve 
bölgedeki rolünün ve onun diğer uluslararası 
aktörlerle ilişkilerinin değerlendirilmesine 
yönelik beklentileri içermektedir. Stratejinin 
giriş kısmında önümüzdeki on yıllık dönemde 
çok merkezli dünya düzeninin kurulması, 
küresel iktidarın bölgesel düzeyde güçlendi-
rilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin bu çerçe-
vede rolünün artması sonucunda uluslararası 
ilişkilerde dinamik değişikliklerin söz konusu 
olacağı ifade edilmektedir. Bu noktada, gü-
venlik sorunu ve ülkelerin kalkınması 
arasındaki ilişkinin artması nedeniyle Avrupa 
Atlantikası, Avrasya ve Asya Pasifik bölgesi 
için uygulanabilecek ortak ilkelerin ve bütün 
ülkelerin ortak ve bölünmez güvenliği için 
belirlenecek evrensel ilkelerin geliştirilmesi 
gereği söz konusudur.  
Stratejide üye ülkelerin önümüzdeki 10 yıl için 
planlanan amaç ve görevleri; Siyasi Alanda 
İşbirliği, Güvenlik Alanında İşbirliği, Ticari-
Ekonomik İşbirliği, Kültürel ve İnsani İlişkiler, 
Bilgi Desteği, Ortaklık ve Açıklık Siyaseti ve 
Uluslararası İşbirliği gibi ana başlıklar altında 
toplanmıştır. Üye ülkeler teröre karşı ortak 
mücadele konusunda anlaşmışlardır. BRICS 
Zirve Bildirisi’nde ŞİÖ’ye üye ülkelerin cum-
hurbaşkanlarının, (her ne kadar “İslam Cum-
huriyeti adı altındaki terör örgütü” şeklinde 
doğrudan adı geçmese de) üye ülkelerin karşı 
kaşıya kaldığı terör ve aşırılığa  karşı mücade-
lenin arttırılması, terör karşıtı hareketlerin 
güçlendirmesi ve internet üzerinden radikal 
fikirlerin yaygınlaşmasına karşı ortak hareket 
edilmesi konusunda anlaştıkları ifade edilmek-
tedir.   
BRICS Zirvesinde, BM ve Uluslararası Para 
Fonu reformlarının hızlandırılması, tek taraflı 
yaptırımlar ve gelişmiş dünya ekonomilerinin 
para pompalama programlarına karşı endişe-
ler paylaşılmış ve İslam Cumhuriyeti adı 
altındaki terör örgütü kınanarak, Ukrayna’da 
yaşanan çatışmalar konusunda taraflara 

Minsk sözleşmelerine uyma önerisinde bulu-
nulmuştur. Minsk Sözleşmesi çerçevesinde 
Normandiya 4’lüsü (Almanya, Rusya, Ukrayna 
ve Fransa) Dışişleri Bakanları, 12 Şubat 
2015’te Ukrayna hükümetiyle Lugansk ve 
Donetsk bölgelerinin ayrılıkçı yöneticilerinin 
uyması gerek şartların belirlendiği Temas 
Grubu'nun önerilerini geliştirmek amacıyla 11 
maddeden oluşan Barış Planını imza-
lamışlardır.  
Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen top-
lantının genel olarak Rusya’yı doğrudan 
ilgilendiren konuları kapsadığını görülmekte-
dir. Bu çerçevede, Kırım sorunu sonrasında 
Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlar 
ve Güneydoğu Ukrayna’daki sorunlar gibi 
konuların daha çok tartışıldığı söylenebilir. 
Bunun dışında taraflar, sermayesinin toplam 
tutarı 200 milyar ABD Doları olan BRICS Yeni 
Kalkınma Bankası çerçevesinde karşılıklı 
işbirliğini sürdürme konusunda anlaşmışlardır. 
Sonuç Bildirisinde, kurulan Bankanın, ilk 
yatırım projelerini 2016 başında karar-
laştırması gerektiği ve üye ülkelerin cumhur-
başkanlarının ortak kararıyla bu Bankanın, 
Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) dahil 
mevcut uluslararası finansal kuruluşlarla 
işbirliğini sürdüreceği ifade edilmektedir. 
BRICS Ufa Zirvesi Sonuç Bildirisi dışında üye 
ülkeler, gelecek yıl için BRICS Çalışma 
Planını ve Rusya’nın inisiyatifiyle 2020 yılına 
kadar BRICS Üye Ülkelerinin Ekonomik 
İşbirliği Stratejisini imzalamışlardır. Belge, üye 
ülkelerin dünya ekonomisinde rekabete 
hazırlıklı olmaları ve sosyo-ekonomik gelişme-
lerini hızlandırma amacıyla çok taraflı işbirliği-
ni geliştirmelerini hedeflemektedir. 
Sonuç Bildirisinde BRICS ülkelerinin tamamı 
G20’ye üye olduklarından, eşit ve sürdürülebi-
lir kalkınmanın sağlanması için örgütün faali-
yetlerine katkıda bulunacakları ve uluslararası 
finansal yapıyı güçlendirmek için fikir 
alışverişinde bulunacakları belirtilmektedir. 
Bunun dışında ülkeler, BRICS ülkelerinin 
ihracatına destek vermek ve diğer ülkeler ile 
BRICS arasında ihracatı teşvik etmek için 
ortak faaliyetleri değerlendirmek amacıyla her 
yıl toplanmaya karar vermişlerdir. Zirvede 
alınan diğer önemli bir karar da Rusya’nın 
Rosneft şirketi ile Hindistan’ın Essar Oil şirketi 
arasında Hindistan’a petrol ulaşımı için uzun 
vadeli bir sözleşme imzalanmasıdır. Sözleş-
meye göre, 10 yıl içinde Hindistan’a 100 
milyon ton petrol ulaştırılacaktır.    
Sonuç olarak, Rusya’nın ev sahipliğinde ŞİÖ 
ve BRICS ülkeleri cumhurbaşkanlarının ortak 
amaçlar için bir araya gelmeleri, Avrasya 
bölgesinde işbirliğine istekli olmalarının bir 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Özellikle 
nüfusu yüksek olan, nükleer silaha sahip olan 
ve aralarında toprak anlaşmazlığı bulunan 
Hindistan ve Pakistan’ın ŞİÖ’nün genişleme 
planına dahil olması ve aralarında Dağlık-
Karabağ sorunu olan Azerbaycan ile Ermenis-
tan’ın önce gözlemci statüsü kazanıp sonra 
tam üyeliğe geçme ihtimalinin bulunması, 
Rusya ve Çin’in bölge güvenliği konusunda 
sorumluluk üstlenerek dünya kamuoyuna 
yaptıkları bir çağrı olarak değerlendirilebilir. 



	  

• Kırgızistan’da Merkezi Seçim 
Komisyonu milletvekilliği seçimle-
rine katılım oranının %60 (1.5 mil-
yon seçmen) olduğunu duyurmuş-
tur. İlk sonuçlar, yeni Meclis’in 6 
partiden oluşacağını göstermekte-
dir: Kırgızistan Sosyal Demokrat 
Partisi (%27.45), Respublika - Ata-
Jurt (%20.13), Kırgızistan 
(%12.81), Onuguu-Kalkınma 
(%9.3), Bir Bol (%8.44), Ata Me-
ken (%7.74). Kalan 8 parti ise %7 
barajını aşamamıştır.  

• Tacikistan Anayasa Mahkemesi 
Tacikistan İslami Uyanış Partisini 
terör örgütü ilan ederek partinin 
ülkedeki faaliyetlerinin yasaklan-
masına karar vermiştir. 

• Temas Grubu üyeleri, tankların 
ve 100 mm. altında çapa sahip si-
lahların Doğu Ukrayna’da Kiev 
askeri güçleri ve Donbas silahlı 
kuvvetleri arasındaki ayrılma böl-
gesinden çekilmesi ile ilgili bir an-
laşma imzalamışlardır. Çekilme 
sürecinin ilk aşaması 3 Ekim 
2015’de başlamıştır. 

• Normandiya Dörtlüsü’nün Paris’te 
düzenlediği toplantıda Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro 
Poroşenko, Almanya Başbakanı 
Angela Merkel ve Fransa Cum-
hurbaşkanı Francois Hollande, 
Doğu Ukrayna’dan ağır silahların 
çekilmesiyle ilgili prosedürü kabul 
etmişler ve Doğu Ukrayna’da ye-
rel seçimlerin yapılması konusu-
nu tartışmışlardır.  

• Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ve ABD Devlet Başkanı Ba-
rack Obama, BM Genel Kurulu 
sırasında Suriye konusunda bir 
görüşme yapmışlardır.  

• Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir 
Putin’in kararıyla, Rus Hava-Uzay 
Kuvvetleri Suriye topraklarındaki 
İslam Cumhuriyeti terör örgütü-
nün kara hedeflerine yönelik as-
keri operasyona başlamıştır. Ha-
va operasyonu, Suriye Cumhur-
başkanı Beşir Esad’ın talebiyle 
gerçekleştirilmiştir. 

• Kazakistan Senatosu, Balkaş 
Kompleksinin kullanılması konu-
sunda Rusya ile yapılan hükü-
metlerarası anlaşmayı onay-
lamıştır. Anlaşma, Rus füze 
saldırı ikaz siteminde kompleksin 
kullanılmasıyla ilgili şartları içer-
mektedir. 

• Ermenistan, Beyaz Rusya, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Rusya ve Ta-

cikistan Silahlı Kuvvetlerinin ve 
emniyet teşkilatlarının temsilcileri 
ve bunlara bağlı birimler, Ulusla-
rarası Kızılhaç Komitesi temsilci-
leri ve Kollektif Güvenlik Anlaş-
ması Örgütü (KGAÖ) Sekreterliği 
ve Müşterek Kurmay Başkanları 
temsilcileri, Ermenistan’da düzen-
lenen KGAÖ barış gücünün (Ne-
rushimoe Bratstvo- Kardeşliğe 
Devam) ortak tatbikatına 
katılmışlardır.  

• Ermenistan Savunma Ba-
kanlığı’ndan yapılan açıklamaya 
göre Ermenistan Silahlı Kuvvetle-
rine bağlı özel bir barış koruma 
ekibi, barış koruma harekat böl-
gesine, NATO’ya üye ülkelerinki-
ne eşit değerde bir tabur gönder-
diği için uluslararası bir sertifika 
ile ödüllendirilmiştir. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Rus devlet petrol ve doğalgaz 
şirketi Gazprom, Azerbaycan’a 
doğalgaz sevkiyatına başlamıştır. 
Şu anda, günlük ortalama sevki-
yat miktarı 6 milyon metreküp ci-
varındadır. Sevkiyat, Eylül 
2015’de imzalanan 5 yıllık alım-
satım anlaşmasına göre 
yapılmaktadır. Anlaşmaya göre 
Gazprom, yıllık 2 milyar metrekü-
pe kadar sevkiyat yapabilecektir. 

• Kazakistan Enerji Bakan 
Yardımcısı Magzum Mirzagaliyev, 
ülkenin en büyük petrol üreticisi 
olan ve Chevron tarafından yöne-
tilen TengizChevroil (TCO)’ın 
2014 yılı üretim seviyesini (26.7 
milyon ton) 2015 ve 2016 
yıllarında da koruyacağını du-
yurmuştur.  

• İran’ın Asya piyasalarına yaptığı 
petrol ihracatı, Ağustos ayında bir 
önceki yıla göre yaklaşık %10 
oranında artmıştır. İran’ın 4 büyük 
petrol ithalatçısı - Çin, Hindistan, 
Japonya ve Güney Kore- geçen 
ay günlük 1 milyon varilin üzerin-
de alım yapmışlardır. İran, 
alıcıları teşvik etmek için üç aylık 
petrol fiyatını son üç yılın en dü-
şük seviyesine indirmiştir. 

• Yekaterinburg’da düzenlenen 6. 
Rusya-Azerbaycan Bölgelerarası 
Forum’da Azerbaycan ve Rusya, 
ortak yatırım projelerinin uygu-
lanması ve ticari ve ekonomik iş-
birliğinin geliştirilmesi ile ilgili an-
laşmalar imzalamışlardır.  

• Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi’nin (TDKÜİK) Astana’da 
düzenlenen 5. Ekonomi Bakanları 

Toplantısında, üst düzey yetkililer 
arasında yatırım alanında işbirliği 
ve tecrübe paylaşımı imkanlarıyla 
ilgili mutabakat anlaşmaları 
(MoU) imzalanmıştır. Ayrıca, 
TDKÜİK ülkelerinin küçük ve orta 
boy işletmeleri arasında bir MoU 
imzalanmıştır.  

• Dünya Bankasından yapılan 
açıklamaya göre, 2015’de Rus-
ya’dan sermaye çıkışı 113 milyar 
dolar olarak öngörülmektedir. 
Sermaye çıkışının 2016’da 82 
milyar dolara ve 2017’de 67 mil-
yar dolara düşmesi öngörülmek-
tedir. 

• Kazakistan Senatosu, Dünya 
Ticaret Örgütü’nü kuran Marakeş 
Anlaşması’na katılmaya yönelik 
protokolü onaylamıştır.   

• Avrasya Kalkınma Bankası’ndan 
yapılan açıklamaya göre, 
Bağımsız Devletler Topluluğu 
üyeleri arasında dolaysız 
yatırımlar 2014 yılında 6.3 milyar 
dolar (%12 oranında) düşmüştür. 
Bununla birlikte, Avrasya Ekono-
mik Birliği içinde karşılıklı 
yatırımlar 2014 yılında 24.8 mil-
yar dolardan 25.1 milyar dolara 
yükselmiştir. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Ba-
kanlığı İstatistik Komitesi’nin veri-
lerine göre Kazakistan’da bu yıl 
başından itibaren gerçekleşen 
enflasyon oranı %2.9 iken yıllık 
enflasyon oranı (Eylül 2014-Eylül 
2015) %4.4 olmuştur. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Taşkent’de ABD Büyükelçisi, 
Büyükelçilik binasına iki adet 
yanıcı madde atan ve kim olduğu 
bilinmeyen biri tarafından 
saldırıya uğramıştır. Yanıcı mad-
delerden biri patlamış ancak ya-
ralanan olmamıştır. Bu, 11 yıldan 
sonra Özbekistan’ın ABD Büyü-
kelçiliği’ne yapılan ilk saldırıdır. 

• Suriyeli muhaliflerle yapılan mü-
zakerelerin ikinci turu Astana’da 
gerçekleştirilmiştir. Astana-2 gö-
rüşmelerinin katılımcıları, krize 
karşı alınacak önlemleri içeren bir 
Sonuç Bildirisi imzalamışlardır. 
Taraflar ayrıca bölgedeki mülteci-
lerle ilgili problemler üzerinde 
tartışmışlardır. 

• Rus Uzay Ajansı’ndan yapılan 
açıklamaya göre, 2.3 ton kargo 
getirmesi beklenen Roscosmos, 
the Progress M-29M uzay aracı, 
Uluslararası Uzay İstasyonu’na 
ulaşmıştır. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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