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KOLEKTİF GÜVENLİK ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ AÇISINDAN ERMENİSTAN 
– RUSYA İLİŞKİLERİ 
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü 
(CSTO), 15 Mayıs 1992 tarihinde Erme-
nistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızis-
tan, Rusya ve Tacikistan gibi yeni ba-
ğımsız devletler tarafından imzalanmış 
olan Kolektif Güvenlik Antlaşması’nın 
(CST) ardından kurulan bir örgüttür. 
Daha sonra 1993 yılında Antlaşmaya 
Beyaz Rusya, Azerbaycan ve Gürcistan 
da katılmışlardır. Bütünleşme sürecinde-
ki kademeli gelişimin bir sonucu olarak, 
CST 2002 yılında CSTO adını almıştır. 
Ancak, Azerbaycan, Gürcistan ve Özbe-
kistan Antlaşmadan çekilmiş ve örgüt 
kalan altı üye devlet tarafından kurul-
muştur. Günümüzde, CSTO içinde hala 
aynı altı üye bulunmakta, bununla birlik-
te Afganistan ve Sırbistan da gözlemci 
devletler olarak örgüt içinde yer almak-
tadır. 
CSTO, Sovyet sonrası dönemde bölgede 
oluşturulan hükümetlerarası tek askeri 
ittifak olup bütün üyeleri, kolektif gü-
venliğin bölgede barış ve istikrarın sağ-
lanması için gerekli bir araç olduğunu 
düşünmektedir. CSTO çerçevesinde 
Ermenistan ile oluşturduğu ikili işbirliği 
sayesinde Rusya, bu örgüte üyeliğini 
Güney Kafkasya’da etkisini sürdürmek 
için önemli bir fırsat olarak görmektedir. 
Gürcistan, 2003’teki Gül Devrimi ve 
2008’deki Gürcistan Savaşı sonucunda 
Batı yönlü bir dış politika izlemeye 
başlamasına, Azerbaycan'ın Rusya ve 
Batı ülkeleri arasında çok vektörlü bir 
dış politika izlemesine ragmen, Ermenis-
tan bölgede Rus yanlısı dış politika 
izleyen tek ülkedir. 
Dolayısıyla Rusya, Ermenistan’ı bölgede 
stratejik olarak önemli bir ülke olarak 
görmektedir. Örneğin, Rusya, Kuzey 
Ermenistan’daki Gyumri’de 102. Askeri 
Üssü’nü ve Erivan yakınındaki Erebuni 
Havalimanı’nda 3624. Hava Üssü’nü 
kurmuştur. Ayrıca, Ermenistan’da yakla-
şık 5000 kişilik Rus askeri birliği, hava 

ve füze savunma sistemleri  konuşlandı-
rılmıştır. 20 Ağustos 2010’da iki ülke 
arasında bir anlaşma imzalandıktan sonra 
Rusya’nın Ermenistan’daki askeri varlığı 
2044 yılına kadar uzatılmıştır. 
CSTO'da baskın bir rol oynayan Rusya, 
son günlerde  Ermenistan ile önemli 
ölçüde aktif bir askeri işbirliği içine 
girmiştir. Eylül 2015’te Alagyaz bölge-
sinde Ermenistan – Rusya birleşik kuv-
vetlerinin askeri tatbikatı olan “Aragats 
2015” gerçekleştirilmiştir. Bu askeri 
tatbikatın amacı, ortak faaliyetlerin 
koordine edilmesi ve Ermeni ve Rus 
birimler arasındaki karşılıklı etkileşimin 
iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir. 
Tatbikat ayrıca, MiG-29 uçaklarını, Mi-8 
helikopter dronlarını, tankları, hava 
savunma kuvvetlerini ve füze sistemleri-
ni, topçu teçhizatı ile diğer askeri teçhi-
zatı içermiştir. 23 Aralık 2015 tarihinde 
Rusya ve Ermenistan, Ortak Hava Sa-
vunma Sistemi kurulmasına ilişkin an-
laşmayı imzalamışlardır. Buna göre, 
Ermenistan'ın hava savunma sistemi 
güçlendirilecek ve Rusya, Ermenistan'a 
kendi topraklarında konuşlandırılacak 
olan yeni hava savunma donanımları, 
radyolar, radar sistemleri ve savaş heli-
kopterleri sağlayacaktır. Üstelik, 2016 
yılı başında Moskova, Smerch (Tornado) 
70-90 kilometre atış menziline sahip 300 
mm.'lik füze ve Igla-S taşınabilir hava 
savunma füze sistemleri dahil olmak 
üzere Rus silahları satın alması ve Erme-
nistan'ın silahlı kuvvetlerinin  moderni-
zasyonu için Erivan’a 200 milyon dolar 
kredi vermiştir. 
Rusya’nın örgüt içindeki askeri hakimi-
yeti ile oluşan güç asimetrisi, CSTO’nun 
Rusya liderliğinde bir örgüt olarak gö-
rünmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, 
Ermenistan ve Rusya'nın CSTO çerçeve-
sinde ikili ilişkileri, Rusya’yı Ermenis-
tan’ın güvenliğinin başlıca garantörü 
yapmıştır. Nitekim, Dağlık Karabağ 

bölgesi konusunda Azerbaycan ile ça-
tışmadan kaynaklanan bölgesel problem-
ler, Ermenistan’ın güvenliği için ciddi 
bir tehdit oluşturmaktadır. CSTO Ant-
laşması'nın 4. Maddesi'ne göre, üye 
devletlerden herhangi birine karşı saldırı 
olması halinde, tüm diğer üye devletler 
askeri yardım dahil olmak üzere gerekli 
yardımı sağlayacaktır. Bu madde dikkate 
alındığında Ermenistan, Azerbaycan’dan 
gelecek olası bir tehdit halinde Rus-
ya’nın yardımına güvenecektir.  
Ancak, 2 Nisan 2016 tarihinde yaşanan 
son Dağlık Karabağ çatışmasında, Rus-
ya’nın şimdilik CSTO çerçevesinde bir 
stratejik müttefik olma konumu yerine, 
AGİT Minsk Grubu çerçevesinde bir 
arabulucu olma konumunu kullanmayı 
tercih ettiği söylenebilir. Rusya, arala-
rındaki problemleri tartışmaları için 
Azerbaycan ile Ermenistan’ı bir araya 
getirmek amacıyla belli bir çaba sarfet-
miştir. Sonuçta, taraflar Dağlık Karabağ 
bölgesinde acil bir ateşkes sürecini yü-
rürlüğe koymayı kabul etmişlerdir. Er-
menistan ayrıca Rusya’nın diğer tarafa 
silah sağlamasından memnun değildir. 
Örneğin, son beş yılda Azerbaycan, 
Rusya’dan yaklaşık 4 milyar dolar değe-
rinde silah satın almıştır. Silah ihracatın-
dan elde ettiği gelir, Rusya ekonomisi 
için önemli kaynaklardan biri olduğun-
dan, Moskova’nın Bakü’ye askeri yar-
dımı ekonomik bir karar olarak değer-
lendirilebilir. 
Sonuç olarak, her ne kadar farklı hedef-
lere sahip olsalar da CSTO çerçevesinde 
Ermenistan – Rusya ilişkilerinin karşılık-
lı fayda çerçevesinde ilerlediği söylene-
bilir. Ermenistan kendi savunma kapasi-
tesini artırmakla ilgilenirken, Rusya’nın 
amacı Güney Kafkasya bölgesindeki 
etkisini korumaktır. Bununla birlikte, 
yine de Ermenistan, Rusya’nın Azerbay-
can’a silah tedarik etmesinin, CSTO'nun 
işleyişini zayıflatacağını düşünmektedir. 



 

 

x Moskova’ya düzenlediği resmi ziya-
rette, Özbekistan Cumhurbaşkanı İs-
lam Kerimov ve Rusya Cumhurbaş-
kanı Vladimir Putin, ikili işbirliği 
üzerinde geleceğe yönelik görüş 
alışverişinde bulunmuşlardır. Gö-
rüşmeler sonucunda beş ayrı anlaşma 
imzalanmıştır. Bu anlaşmalar, Üçün-
cü Ülkelere Askeri Mal İhracatı Ko-
nusunda İşbirliği Anlaşması, 2016-
2018 için Kültürel ve İnsani İlişkiler 
Alanında Rus ve Özbek Hükümetleri 
Arasında İşbirliği Programı, 2016-
2017 için İki Ülke Dışişleri Bakan-
lıkları Arasında İşbirliği Programı, 
Beden Eğitimi ve Spor Alanında İş-
birliği Anlaşması ve Bilimsel ve 
Akademik İşbirliği Anlaşması olarak 
sıralanabilir. 

x Astana’ya yaptığı resmi ziyarette, 
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı 
Adel el-Jubeir, Kazakistan Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev ile 
ekonomi, ticaret, finans, yatırım, pet-
rokimya, kültürel ve insani alanlar 
dahil olmak üzere pek çok alanda 
ikili ilişkileri ele almışlardır. Görüş-
melerin ardından Suudi Arabistan ve 
Kazakistan Dışişleri Bakanları, siyasi 
görüş alışverişlerini içeren bir müta-
bakat anlaşması (MoU) imzalamış-
lardır. 

x Moskova 5. Uluslararası Güvenlik 
Konferansı’nda, Rusya Dışişleri Ba-
kanı Sergey Lavrov ve Avrupa Gü-
venlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Genel Sekreteri Lamberto Zannier, 
uluslararası gündemdeki acil konular 
üzerinde görüşmüşlerdir. Taraflar, bu 
çerçevede AGİT'in Ukrayna'daki faa-
liyetlerini ve ülkede ateşkes uygula-
masını kontrol eden AGİT Ukrayna 
Özel Gözlem Misyonu'nun çalışma-
larını ayrıntılı olarak ele almışlardır. 

x Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana 
Harekat Dairesi Başkanı Korgeneral 
Sergey Rudskoy, şu anda Batı Rus-
ya’daki Smolensk Bölgesi’nde yak-
laşık 10,000 askerden oluşan yeni bir 
motorlu tüfek bölüğünün kurulduğu-
nu açıklamıştır. 

x Azerbaycan – Pakistan Hükümetlera-
rası Komisyonu'nun Ekonomik İşbir-
liği ile İlgili 6. Oturumu’nda Azer-
baycan Savunma Sanayi Bakanı Ya-
ver Jamalov ve Pakistan Başbakanı 
Muhammed Navaz Şerif, Pakis-

tan’dan Bakü'ye sağlanacak savunma 
ürünleri ve hammadde ithalatına yö-
nelik fırsatlar üzerinde görüşmüşler-
dir. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

x Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan-
lığı İstatistik Komitesine göre, Kaza-
kistan’da doğal gaz dağıtım şebeke-
leri aracılığıyla taşınan doğal gazın 
fiyatı Mart 2015-Mart 2016 döne-
minde ortalama %16.7 artarak met-
reküp başına 15.35 tengeye çıkmıştır. 
Ancak, aynı dönemde sıvılaştırılmış 
gaz fiyatları %1.6 azalarak metreküp 
başına 133.35 tengeye düşmüştür. 

x Avrupa Komisyonu'na bağlı Enerji 
Genel Başkanlığı Genel Başkan Yar-
dımcısı Christopher Jones ve Türk-
menistan Dışişleri Bakanı Raşid Me-
redov arasında gerçekleşen görüş-
mede taraflar, enerji işbirliğine yöne-
lik çabalarını daha fazla arttırmaya 
hazır olduklarını ifade etmişlerdir. 

x Berlin’de düzenlenen Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Üzerinde Ortak 
Hükümetlerarası Çalışma Grubu top-
lantısında Türkmenistan ve Alman-
ya’nın üst düzey temsilcileri ekono-
mi, enerji, finans, sağlık, tarım ve 
çevre koruma, altyapı ve turizm alan-
larında iki ülke arasındaki işbirliği-
nin geleceği üzerinde görüşmüşler-
dir. 

x Nakamichi Corp Bhd ve Aktau 
Transit LLP (AT), Aktau şehrinin 90 
km. kuzeybatısındaki Mangıstau eya-
letinde bulunan AT petrol kara saha-
larının ortaklaşa geliştirilmesi için 
getirilen işbirliği önerisiyle ilgili bir 
MoU imzalamışlardır. 25 milyon va-
ril ham petrol rezervine sahip olan bu 
petrol sahalarında, günlük 700 varil 
ham petrol üretilmektedir. 

x Bişkek’te Türk Dili Konuşan Devlet-
ler İşbirliği Konseyi tarafından dü-
zenlenen İş Forumu’nda Azerbaycan, 
Türkiye ve Kazakistan’dan enerji, 
madencilik, turizm, tarım, gıda ve 
hafif sanayi alanlarında çalışan yak-
laşık 20’den fazla önde gelen şirket, 
çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi-
ne yönelik fırsatlar üzerinde görüş-
müşlerdir. İş Forumu’nda Kırgızis-
tan, 50 yerli işletme tarafından temsil 
edilmiştir. 

x Kazakistan Yatırım ve Kalkınma 
Birinci Bakan Yardımcısı Jenis Ka-

sımbek, 2016 yılında yol yapım ve 
onarım faaliyetleri için yaklaşık 1 
milyar doların ayrıldığını belirtmiş-
tir. 2015 yılı sonu itibariyle, ulusal 
otoyolların %84’ü ve bölgesel yolla-
rın %65’i iyi veya tatmin edici du-
rumdadır. Aynı zamanda, otoyolla-
rın, bölgesel yol ağlarının ve yerel 
yol ağlarının toplam uzunluğunun sı-
rasıyla 96,500 km., 23,700 km. ve 
72,800 km. olduğu kaydedilmiştir. 

x Kazakistan Tarım Bakanı Asıljan 
Mamıtbekov, son on yılda tarım en-
düstrisindeki üretimin % 41 oranında 
arttığını ve toplam ihracatın da %59 
oranında artarak 2 milyar doların 
üzerine çıktığını açıklamıştır. Aynı 
dönemde, Kazakistan’ın Avrasya 
Ekonomi,k Birliği’ne ihracatı ise 379 
milyon dolara ulaşmıştır. Aynı za-
manda tarım sektöründeki sabit ser-
maye yatırımlarının 2015 yılında 3.4 
kat artarak 0.5 milyar dolara yüksel-
diği belirtilmiştir. Tarım İşletmeleri-
2020 Programı'na göre, tarımsal sa-
nayiye verilen finansal destek, 2011 
yılında 0.2 milyar dolar iken 2016 
yılında 0.5 milyar dolara çıkarılacak-
tır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

x Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Millet-
ler (BM) Medeniyetler İttifakı 7. Kü-
resel Forumu’nda katılımcılar, kutup-
laşan dünyada insanlar arasında karşı-
lıklı anlayışın sağlanması gerektiğini 
vurgulayan Bakü Bildirisi'ni kabul 
etmişlerdir. 

x Astana’da düzenlenen Gıda Güvenliği 
İslam Teşkilatı Genel Kurulu toplantı-
sı sırasında Kazakistan Tarım Bakanı 
Asıljan Mamıtbekov ve İslam Kal-
kınma Bankası (İKB) Başkanı Ahmad 
Mohamed Ali Al Madani, Kazakis-
tan’da 2 su projesinin uygulanması 
için İKB tarafından 300 milyon dolar 
tahsis edilmesi konusunda bir anlaşma 
imzalamışlardır. 

x Gıda Güvenliği İslami Kurumu 
(IOFS) Sekreterliği Genel Başkanı 
Yerjan Jalmuhanov’a göre, Kazakis-
tan,  IOFS'nin ilk faaliyetleri için 
749,000 dolar yardımda bulunmuştur. 

x Roscosmos’a göre, Lomonosov, Aist-
2D ve Samsat-218 adlı üç uzay uydu-
suna sahip Soyuz-2.1a füzesi, Rus-
ya’nın yeni Uzakdoğu uzay üssü olan 
Vostoçnıy uzay üssünden başarıyla 
fırlatılmıştır. Bu işlem, Rusya'nın yeni 
uzay merkezinden gerçekleştirilen ilk 
füze fırlatma işlemi olmuştur. 

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
 
 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Saule Akhmetkaliyeva. 
Meiramgul Issayeva 


