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23-24 HAZİRAN 2016 ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 15. DÖNEM 
ZİRVESİ 
23-24 Haziran 2016 tarihinde Taşkent’te Özbe-
kistan Cumhurbaşkanı İslam Karimov’un baş-
kanlığında Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 
15. dönem zirve toplantısı yapılmıştır. Zirve’de 
üye devletler “Şanghay Ruhu’na” bağlı 
kaldıklarını teyit ederek Taşkent Deklarasyonu, 
2025 ŞİÖ Gelişim Stratejisinin 2016-2020 
yıllarını kapsayan ilk dönem uygulama planı, 
turizm alanında işbirliğini geliştirme programı, 
Hindistan ile Pakistan’ın üyelik statüsüne ilişkin 
yükümlülükleri memorandumunu imza-
lamışlardır. Böylece zirvenin gündemini bölgesel 
güvenlik sorunları, ekonomi ve turizm alan-
larında işbirliğini arttırma ile yeni üyelerin 
kabulü konuları oluşturmuştur.  
ŞİÖ kurulduğu 14 Haziran 2001 tarihinden 
itibaren kendi coğrafi alanında istikrar ve güven-
liği sarsabilecek üç tehditle (terörizm, aşırıcılık 
ve ayrılıkçılık) mücadeleyi öncelikli hedef olarak 
belirlemiştir. Fakat günümüzde bölgede Çin ve 
Rusya’nın stratejik ittifaklarını güçlendirmeleri, 
ABD ve müttefiklerinin “Trans Pasifik Ortaklık” 
anlaşması, Merkezi ve Doğu Avrupa’ya “Füze 
Kalkanı Sistemi” konuşlandırılması gibi önlemler 
almalarını beraberinde getirmiştir. Böyle bir 
durum küresel aktörlerin Orta Asya bölgesinin 
yakın çevresindeki Orta Doğu, Doğu Avrupa, 
Kuzey Doğu Asya ve Güney Çin denizinde çıkar 
anlaşmazlıklarına dayalı jeopolitik gerginliği 
arttırmakta ve ŞİÖ ülkelerini tehdit eden yeni 
tehlikelerin belirmesine yol açmaktadır. Nitekim 
bu tehlikeler Taşkent Deklarasyonu’nda şöyle 
belirtilmiştir: 1) Bazı güçlü aktörlerin bölgesel 
sorunlara müdahale etmeleri ve devletlerin iç 
işlerine karışarak istikrarı bozucu eylemlere 
başvurmaları; 2) Farklı devletlerin çıkarları 
gözetilmeden, tek taraflı ve sınır tanımadan füze 
kalkanı sisteminin geliştirilmesi; 3) Askeri uzay 
faaliyetlerinde bulunmaları ve silah konuş-
landırmaları; 4) Kitle imha silahları ile kimyasal 
ve biyolojik silahların teröristlerin eline geçme 
ihtimali; 5) Siber terör tehditleri bu yeni tehditler 
arasında sayılmıştır.  
Kazakistan'ın başkenti Astana’da 8 Haziran 2016 
tarihinde ŞİÖ Savunma Bakanları toplantısı 
yapılmış ve zirve kararlarına da yansıyan önemli 
anlaşmalara varılmıştı. Buna göre yeni tehlikele-
re karşı korunmak için işbirliği alanları şöyle 
belirlendi: 1) İnternet ağlarının yönetimini ve 
uluslararası enformasyon güvenliğini sağlamak; 
2) BM nezdinde “Uluslararası Terörle Mücadele” 
anlaşmasının kabul edilmesi için çalışmak; 3) 
Jeopolitik gerçeklerden hareketle ve anlaşılan 
konular dâhilinde ortak siyasi yaklaşımlar geliş-
tirmek; 4) Dini ve etnik çatışmalara, özellikle üye 
ülkelerin genç nüfusuna aşırıcılık ve ayrılıkçı 
ideolojilerin empoze edilmesine izin vermemek; 
5) ŞİÖ aşırıcılıkla mücadele konusunda nihai 
anlaşma metninin tamamlanması için görüşmele-
re devam etmek; 6) Üye ülkelerin ŞİÖ “Bölgesel 
Anti-Terör Teşkilâtı” kapsamında etkileşimini 
arttırmak; 7) Afganistan’da iç istikrarın sağlan-
ması için Afgan Hükümetine gerekli yardımları 
sağlamak; 8) İstihbarat paylaşımı alanında 
işbirliğini güçlendirmek; 9) Üye ülkelerin 

katılımıyla 5-13 Eylül 2016’da Kırgızistan’da 
terör karşıtı “Barış Misyonu-2016” askeri eğitimi 
düzenlemek.  
Bununla birlikte ŞİÖ üyelerinin savunma ve 
askeri alanlardaki işbirliği, genelde üç tehditle 
mücadeleyi arttırmakla sınırlı kalmaktadır. 
Nitekim, 2015 yılında ŞİÖ’nün çabalarıyla terör 
ve aşırıcılık eylemlerinden kaynaklanabilecek 
317 saldırının önü alınmıştır ve bu doğrultuda 
2016-2018 yıllarını kapsayan “Terörizm, 
Aşırıcılık ve Ayrılıkçılık ile Mücadele Programı” 
onaylanmıştır. Ancak günümüze kadar üye 
ülkelerin ortak savunma ve askeri işbirliğini 
arttırmalarını sağlayabilecek herhangi bir belge 
ya da program kabul edilmemiştir. Bu durumun, 
Rusya ve Orta Asya ülkelerinin savunma ve 
askeri alanlardaki işbirliğini daha çok “Kolektif 
Güvenlik Anlaşması Örgütü” (KGAÖ) kap-
samında geliştirmek istemelerinden, KGAÖ’yü 
aşan güvenlik sorunlarını ise ŞİÖ’ye taşımayı 
tercih etmelerinden kaynaklandığı ifade edilebi-
lir.      
Zirvede görüşülen bir diğer önemli konu ise 
ekonomi ve turizm alanlarında işbirliğini geliş-
tirmek olmuştur. Bilindiği gibi, Batı ülkeleri Orta 
Doğu’daki müttefikleriyle birlikte petrol fiyat-
larını düşürerek ve çeşitli yaptırımlar uygulaya-
rak ekonomik anlamda Rusya’nın zayıflamasına 
yol açarlarken, ABD “Yeniden Dengeleme” 
stratejisi çerçevesinde Çin’i çevreleme politi-
kasına öncelik vermektedir. Bu şekilde ABD ve 
Batı ülkeleri Çin’in Deniz İpek Yolu ve Rus-
ya’nın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) projele-
rinin gelişimini sınırlandırmayı hedeflemektedir-
ler. Buna karşın Çin kendi mallarını karayolları 
ulaşım ağlarıyla dünya pazarlarına ulaştırmayı 
öngören “İpek Yolu Ekonomik Kemeri” isimli 
projesini hayata geçirirken, Rusya serbest ticaret 
anlaşmaları üzerinden AEB’nin ekonomik 
bağlantılarını güçlendirmeyi yeğlemektedir. 
Nitekim 17 Haziran 2016 tarihinde 20. 
St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda 
konuşan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin 
Doğu’ya daha fazla açılmayı öngören “Büyük 
Avrasya Ortaklığı” inisiyatifini gündeme getir-
miştir. Buna göre AEB’nin başta Çin olmak 
üzere, Hindistan, Pakistan, İran ve Bağımsız 
Devletler Topluluğu ülkeleriyle ticari ilişkilerini 
geliştirmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda 
Rusya ve Çin’in çıkarları çerçevesinde AEB ile 
İpek Yolu Ekonomik Kemeri projesinin etkileşi-
minin arttırılması sağlanmaya çalışılmaktadır. 
Bununla birlikte ŞİÖ ülkeleri, özellikle dış ticaret 
alanında ABD ve Batı’nın uyguladığı 
yaptırımların olumsuz etkileriyle karşı karşıya 
kalmaktadırlar. Örneğin, 2014 yılında ŞİÖ 
ülkelerinin kendi aralarındaki toplam ticaret 
hacmi 144,28 milyar dolar iken, 2015 yılında 
112,11 milyar dolara düşmüştür.     
ŞİÖ’ye yeni üyelerin kabulü konusu, tarafların 
hem güvenlik, hem de ekonomik çıkarları kap-
samında değerlendirilebilir. Pakistan’ın örgüte 
üyeliği üç temel nedene dayandırılabilir: 1) Orta 
Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirerek bölgesel 
ulaşım ve enerji projelere etkin katılımının 

sağlanması; 2) ŞİÖ üzerinden dış politikasını çok 
taraflı boyuta dönüştürerek ABD vektörünü 
Rusya ve özellikle Çin ile dengelemesi; 3) 
Hindistan ile yaşanan sorunlarda ŞİÖ’yü (özel-
likle Çin’i) kullanarak hem ülkenin pozisyonu 
hem de otoritesini kuvvetlendirmek istemesidir. 
Çin ve Özbekistan Pakistan’ın üyeliğini destek-
lemişlerdir. Buna karşın Rusya Pakistan’ı ancak 
Hindistan’ın üyeliğiyle birlikte destekleyebile-
ceklerini açıklamıştır. Diğer yandan, Kazakis-
tan’ın; hem Pakistan’ın hem de Hindistan’ın 
nükleer silaha sahip olmaları, bu ülkelerin, 
“nükleer silahların yayılmasının önlenmesi” 
anlaşmasına taraf olmamaları ve özellikle Hin-
distan – Pakistan arasındaki anlaşmazlıkların 
ŞİÖ’de ortak politikaların uygulanmasına engel 
teşkil edebileceği ihtimali nedeniyle çekinceleri 
söz konusu olmuştur. Bu doğrultuda her iki 
devlete yükümlülük memorandumu gereği "İyi 
Komşuluk Anlaşması" diretilmektedir. Pakis-
tan’ın üyeliği, Afganistan sorununun ŞİÖ ülkele-
rinin lehine çözülmesi konusunda bir ilerleme 
kaydedilmesi ve tüm bölge ülkeleri için Güney 
Asya’ya güvenli ulaşımın sağlanabilmesi 
açısından önem arz edecektir.  
Hindistan ŞİÖ’ye üyeliğini ilk kez 2002 yılının 
Mayıs ayında dile getirmiştir. Fakat günümüze 
kadar Hindistan üç gerekçe ile ŞİÖ’ye 
alınmamıştır denilebilir: 1) Güney Asya’da 
yaşanan Çin – Hindistan rekabeti; 2) Çin ve 
Pakistan ile yaşadığı sınır anlaşmazlıkları; 3) 
ABD ile ekonomik ve askeri alanlarda geliştirdi-
ği etkin işbirliği. Aslında Hindistan’ın ŞİÖ 
üyeliğini Rusya sürekli olarak şu nedenlerle 
gündeme taşımıştır: 1) Rusya, Hint Okyanusu’na 
kolay ulaşabilmek için "Kuzey – Güney Ulusla-
rarası Ulaşım Koridorunu" hayata geçirmektedir. 
Koridorun güvenliğini sağlamada Hindistan kilit 
bir rol oynamaktadır; 2) Çin'in finansal olanakları 
Rusya'ya göre görece üstündür. Rusya ŞİÖ 
bünyesinde Çin'in finansal etkisini dengeleye-
bilmek için yanına Hindistan’ı alarak uzun 
vadede Çin'in finansal monopolünü engellemeyi 
hedeflemiş olabilir.  
Hindistan’ın üyeliği ŞİÖ’yü Avrasya’da yeni bir 
güç odağına dönüştürebilir. Fakat, her iki ülkenin 
ŞİÖ’ye birlikte üyeliği örgütte birçok sorunu da 
gündeme getirebilir. Bunların başında sınır 
anlaşmazlıkları sorunu gelmektedir. Kısacası, 
Hindistan ve Pakistan’ın üyeliği, yükümlülük 
memorandumunu uygulamalarına ve ŞİÖ devlet-
lerinin üyelikle ilgili tedirginliklerini gidermele-
rine bağlıdır. Eğer memorandumda istenilenler 
yerine getirilir ve üye ülkelerin tedirginlikleri 
giderilebilir ise, 8-9 Haziran 2017 tarihinde 
Astana'da düzenlenecek olan 16. Dönem Zirve 
Toplantısı’nda Hindistan ile Pakistan'ın üyeliği 
onaylanabilir. Böylece ŞİÖ hem güvenlik 
alanında hem de ekonomik alanda bölgedeki ve 
dünyadaki gücünü pekiştirebilir.     



	

• Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 
Türk yetkililer, ordudaki bazı asker-
ler tarafından gerçekleştirilen darbe 
teşebbüsünü başarılı bir şekilde 
bastırmışlardır. Çoğunluğu Fethul-
lahçı Terör Örgütüne mensup olan 
darbeci askerler, devlet kurumlarına 
saldırmışlar ve sokaklarda polisle ve 
devleti destekleyen sivillerle 
çatışmışlardır. 

• Bakü’ye yaptığı resmi ziyarette 
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poro-
şenko ve Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev, ikili ticaretin ge-
liştirilmesi ve yatırım fırsatlarının 
oluşturulması konularına özel bir 
önem vererek iki ülke arasında ener-
ji, ulaşım ve askeri-teknik alanda iş-
birliğinin geliştirilmesi ile ilgili gele-
ceğe yönelik adımlar üzerinde gö-
rüşmüşlerdir. 

• Bişkek’e yaptığı iki günlük resmi 
ziyarette Almanya Başbakanı Angela 
Merkel, Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Almazbek Atambayev ile bir araya 
gelmiştir. Taraflar, iki ülke arasında 
ekonomik ve siyasi işbirliği konusu-
nun yanı sıra AB ile SCO üyeleri 
arasındaki işbirliğine odaklanarak 
bölgesel konuları ele almışlardır. 

• Hazar Devletleri Dışişleri Bakanları 
toplantısında, Hazar Denizi'nin Hu-
kuki Statüsü ile ilgili Sözleşmesi'nin 
kabulünün ertelenmesine karar ve-
rilmiştir. Toplantının sonunda, deniz 
yatağıyla ilgili sınırlandırmalara yö-
nelik yöntemlerin belirlenmesi, deniz 
sefer düzeni ve transit konuları çö-
zümsüz kalmıştır. 

• Ulaanbaatar’da düzenlenen 11. Asya 
– Avrupa Toplantısı’nda (ASEM) 51 
ASEM ortağının üst düzey heyet 
başkanları, Avrupa ve Asya ülkeleri 
arasında ticari ve ekonomik ilişkiler 
üzerinde tartışmışlar ve bu ilişkilerin 
daha da geliştirilmesine yönelik 
perspektifleri değerlendirmişlerdir. 

• Moskova’ya yaptığı resmi ziyarette 
ABD Dış İşleri Bakanı John Kerry, 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey 
Lavrov ile bir araya gelmiştir. Top-
lantıların sonunda taraflar, Suriye'de 
saldırıların durdurulmasına yönelik 
gerekli adımların atılması konusunda 
fikir birliğine varmışlardır. 

• Kırgızistan Devlet Sınır Hizmeti, 
Kırgızistan – Çin sınırında uluslara-
rası Torugart – Avtodorozhniy sınır 
kapısı inşasına başlatıldığını bildir-
miştir. 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), 
İran'ın batısında iki petrol sahasının 

geliştirilmesi üzerinde fizibilite 
çalışması yapmak için Rusya'nın 
devlet enerji şirketi Zarubezhneft ile 
Mutabakat Anlaşması (MoU) imza-
ladığını belirtmiştir. Anlaşmaya göre 
Rus şirketi, Paydar Gharb ve Aban 
gibi iki petrol alanı üzerinde fizibilite 
çalışmasına başlayacak ve NIOC’e 
sahalarda petrol üretimi katsayısının 
artırılmasına yönelik önerilerini su-
nacaktır. 

• OPEC Aylık Petrol Piyasası Rapo-
ru'na göre, 2017 yılında Kazakis-
tan'da petrol üretiminin düşmesi bek-
lenmektedir. 2017 yılında Kashagan 
petrol sahası işletime açılmasına 
rağmen, gelecek yıl için günde 
30,000 varil düşüş beklendiği bildi-
rilmiştir. 2016 yılında Kazakistan 
petrol arzının günde 40,000 ton aza-
larak ortalama olarak günde 1.56 
milyon varile düşmesi beklenmekte-
dir. Ayrıca Kazakistan'da petrol üre-
timinin 2015 yılında günde 30,000 
varil azalarak ortalama olarak günde 
1.6 milyon varil olduğu belirtilmiştir. 

• Asya Kalkınma Bankası (ADB), 
Özbekistan hükümetinin ülkenin gü-
ney kesiminde Talimarjan Termik 
Santrali’nin modernizasyonunun i-
kinci aşamasının uygulanması için 
ADB’ye 450 milyon dolar kredi baş-
vurusunda bulunduğunu belirtmiştir. 
ADB, konuyu 2017 yılının baş-
larında ele alacaktır. 

• Kazakistan Ekonomi Bakanlığına 
bağlı İstatistik Komitesi, Ocak-
Haziran 2016’da ülkede boru hatları 
aracılığıyla kargo taşımacılığının 
(petrol, gaz, su) %0.9 oranında arta-
rak 108.62 milyon ton olduğunu bil-
dirmiştir. İlgili dönemde Kazakis-
tan'da boru hatları aracılığıyla kargo 
taşımacılığından elde edilen gelir 
%21.5 oranında artarak 1.68 milyar 
dolar olmuştur. Toplam olarak, 2016 
yılının ilk yarısında ülkede tüm 
ulaşım araçlarıyla yaklaşık 1.68 mil-
yar ton kargo taşımacılığı gerçekleş-
tirilmiştir. Bu rakam, 2015 yılının 
aynı dönemine kıyasla %0.1 daha 
azdır. 

• Tacikistan Maliye Bakanlığı, önü-
müzdeki 3 yıl içinde ulusal para bi-
riminin değer kaybetmeye devam 
edeceğini açıklamıştır. Bu açıklama-
ya göre, mevcut durumda somoni'nin 
dolar karşısında değeri 7.9 iken, 
2017, 2018 ve 2019 yıllarında 
sırasıyla 9.6, 10.4 ve 11.2 olacaktır. 

• Rusya Çalışma Bakanlığı Entegre 
Analiz ve Tahmin Dairesi Başkan 
Yardımcısı Natalia Antonova’ya gö-
re, 2016 yılının ikinci çeyreğinde 
çalışanların temel ihtiyaçlarını karşı-
lamaları için gerekli asgari geliri 

gösteren asgari geçim ücreti 2016 
yılının ilk çeyreğine göre %1.8 
oranında artarak 157.5 dolara çık-
mıştır. 

• Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi, 
Ocak-Mayıs 2016 yılında ABD do-
larının Kırgız ulusal para birimine 
karşı değerlenmesi nedeniyle, ülkede 
ortalama maaşın 6.8 dolar azalarak 
189.6 dolar olduğunu bildirmiştir. Bu 
rakam, 2015 yılı sonunda 206 dolar 
olmuştur. 

• Kazakistan Ekonomi Bakanlığı 
İstatistik Komitesi, Ocak-Haziran 
2016 yılında tüketici endeksinde öl-
çülen enflasyon oranının %4.6’ya 
ulaştığını bildirmiştir. Gıda, gıda dışı 
ürünler ve ücretli hizmetler için fi-
yatların sırasıyla %5, %4.7 ve %4.1 
oranında arttığı kaydedilmiştir. 
 

Toplum ve Kültür 
 

• Social Progress Imperative, 
yayınladığı Sosyal Gelişim Endek-
si'nde geçen yıl 83. sırada yer alan 
Kazakistan’ın yerini 2016 yılında 76. 
sıra olarak hesaplamıştır. Sosyal Ge-
lişim Endeksi, 130 ülkede nüfusun 
sosyal ve çevresel ihtiyaçlarına yöne-
lik güvenilir bir bakış açısı ortaya 
koymaktadır. 

• Birleşmiş Milletler Dünya Mirası 
Komitesi, Özbekistan'da bulunan 
Shahrisabz tarihi merkezini aşırı ge-
lişme nedeniyle tehlike altındaki 
dünya mirası alanları listesine ekle-
miştir. Komite, şehrin ortaçağdan 
kalma mahallelerinde turistler için 
altyapının kolaylaştırılması amacıyla 
binaların yıkılması konusunda endi-
şelerini dile getirmiştir. Buna ek ola-
rak Komite, hasarın boyutunun de-
ğerlendirilmesi ve gerekli ıslah edici 
tedbirlerin önerilmesi için UNES-
CO’nun bir heyet göndermesini talep 
etmiştir. 

• Kazakistan İçişleri Bakanlığı, bir 
silahlı saldırganın Almatı'da üç polis 
memurunu ve bir sivili öldürmesinin 
ardından terör uyarılarının en yüksek 
düzeyi olan “kırmızı alarm”ın ilan 
edildiğini duyurmuştur. Anti-terör 
operasyonları sırasında polis memur-
ları, Almatı-1 tren istasyonunu ve çe-
şitli alışveriş merkezlerini güvenlik 
çemberi altına almışlardır. 

• Ermenistan’ın başkentinde muhalefet 
yanlısı bir silahlı grubun bir polis bi-
nasını ele geçirmesinden bir gün son-
ra yüzlerce hükümet aleyhtarı protes-
tocu, Erivan'da protesto yürüyüşü 
gerçekleştirmiştir. Silahlı grup, Cum-
hurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın istifası-
nı ve gözaltına alınan muhalefet lide-
ri Zhirair Sefilyan’ın serbest bırakıl-
masını talep ederek beş polis memu-
runu rehin almıştır. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Daniyar Nurbayev. 
Meiramgul Issayeva 
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