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SUNUŞ  

Küreselleşme günümüzde ekonomik iş birliği başta olmak üzere uluslararası ilişkileri, siyasal 

ve sosyokültürel etkileşimleri geleneksel çizgisinden ayırmakta ve yeni boyutlara 

taşımaktadır. Süratle uygulamaya konan yeni stratejiler yeni gelişmelere neden olmaktadır. 

Bu gelişmelere paralel olarak gelecek için yaşamsal öneme sahip projeler üretemeyen 

ülkeler, küreselleşmenin bir aktörü değil ama yalnızca nesnesi olarak kalmaya 

zorlanmaktadır.  

 

Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kavşak noktasındaki Türkiye, küreselleşmenin etkilerine 
maruz kalmaktan çok, onu, en azından etkileyen bir ülke olmalıdır. Türkiye, 21. yüzyıla 

girdiğimiz bu dönemde geçmişin klasik anlayışını bir tarafa bırakarak siyasetçilerine, iş 

adamlarına, akademisyenlerine, sanatçılarına ve yeni yetişen nesillerine dış dünyaya 

açılmaları konusunda ciddi destek vermek durumundadır. Kuşkusuz dışa yönelik açılımların 
gerekliliği kadar yurtdışından da içe doğru bir çekim gücü oluşturulması kaçınılmaz bir 

zorunluluktur. 

 
TASAM, Asya Kıtası’na ilişkin çalışmalarını belirli temalar üzerine oturtmakta, bu sayede 

Türkiye ve Asya ülkelerini temsil eden yatırımcılar, politik karar alıcılar, meslek kuruluşları ve 

bilim adamlarının etkileşime girmesi ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine hizmet etmeyi 
amaçlamaktadır. 

 

Bilindiği üzere, Asya kıtası, yüzyıllar boyunca Pasifik’ten Atlantik’e, Kuzey Denizi’nden 

Hindistan Altkıtası’na kadar oldukça önemli bir jeostratejik ve ekonomik alan olarak varlığını 

sürdürmüştür. Bu coğrafya boyunca ticaret, ulaşım ve haberleşme çok güç ve tehlikeli 

olmuştur. Doğal engeller, değişen ve savaşlarla kesilen sınırlar her zaman için istikrarın 

önünde ciddi bir engel oluşturmuştur. Oysa küreselleşmenin geldiği noktada ekonomik 

kalkınma ve refahın olmazsa olmaz koşulu malların, hizmetlerin ve sermayenin şiddetten 

arınmış, güvenlikli bir mekanda serbestçe dolaşımıdır. 
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Kuşkusuz Asya Kıtası’nın kendine özgü koşulları, Avrupa Birliği örneğindeki gibi ekonomik ve 

politik bir entegrasyonu imkansız kılmaktadır. Ancak bu durum, Kıta’nın aktörleri arasında iş 

birliği temelinde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine engel değildir.   

 

Bu noktada, Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA ana teması altında düzenlenecek “5. 

Uluslararası Türk - Asya Kongresi” ile hedeflenen; küresel güç mücadelesi ve Asya jeopolitiği 

bağlamında CICA üyesi ülkelerin mevcut durumları dikkate alınarak, güvenlik alanında yeni iş 

birliği imkanları ve iş birliği biçimlerinin neler olabileceğinin somut olarak ortaya konulması 

ve geleceğe yönelik bir perspektif çizilmesidir. 

 

CICA (Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı), 3 milyar nüfusu ve 40 milyon 

kilometre kareyi (tüm kıtanın yaklaşık %  90’ını) kapsayan ve karşılıklı meydan okuma yerine 

uzlaşma ve diyaloğa dayalı özgün bir arena olma yolunda hızla ilerleyen bir yapılanmadır. 
Kuruluşundan günümüze ülkemiz açısından büyük öneme sahip olan bu yapılanma, Asya 

kıtasında Türkiye’nin üyesi olduğu yegâne bölgesel güvenlik örgütüdür. Ayrıca, 07-09 Haziran 

2010’da gerçekleştirilecek olan Zirve toplantısında Ülkemiz, 2012 yılına kadar dönem 
başkanlığını kurucu ülke Kazakistan’dan resmen devralacaktır. 

 

Diyaloğun eşlik ettiği güvene dayalı CICA süreci, barış ve istikrarı korumak için Asya’nın 
genelini kapsayan özgün bir güvenlik mekanizması oluşturmayı hedefleyen bir iş birliği süreci 

olarak 5 Ekim 1992 tarihinde BM 47. Genel Kurul toplantısında Kazakistan Devlet Başkanı N. 

Nazarbayev tarafından başlatılmıştır. Sonraki dönemlerde hukuksal zemine taşınan ve 

Sekreterlik birimi kurulan CICA, günümüzde 20 üyesi ve 10 gözlemci üyesi olan bir güvenlik 
örgütüdür. CICA, Asya bölgesinde uzun yıllar devam etmekte olan anlaşmazlıkları, doğrudan 

taraflar veya çatışmalardan zarar görenler arasında diyalog yürütme ve istişare yoluyla 

çözüme ulaştırmayı hedeflemektedir. 

 

Asya Kıtası’nın en eski örgütü olan ASEAN, daha çok komünizmin yayılmasına karşı 

inisiyatiflerden hareketle kurulmuştu. Ancak SSCB’nin dağılmasıyla birlikte jeopolitik açıdan 

yeniden şekillenmeye başlayan Asya kıtasında olası tehditleri, anlaşmazlıkları ve çatışmaları 

çözmede bir boşluk oluşmuştur. Söz konusu boşluk, her şeyden önce diyalogun ve 

istişarelerin eşlik ettiği güven temeline dayalı bir yapı tarafından giderilebilecek niteliktedir. 

Bu noktada çözümsüzlük, anlaşmazlık ve güvensizlikleri ortadan kaldırabilecek yeni diyalog 
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kanalları açma yoluyla Asya’nın tümünü içine alan geniş çaplı bir yapılanmaya ihtiyaç 

duyulmuştur. İşte CICA, bu ihtiyaç temelinde inşa edilmiştir. 

 

22 Ekim 2004 tarihinde Almatı’da, ülkemizi temsilen Dönem’in Dışişleri Bakanı Abdullah 

Gül’ün de aktif rol aldığı CICA Üye Devlet Dışişleri Bakanları 2. Toplantısı’nda, Güven Artırıcı 

Önlemler Kataloğu imzalanmıştır. Belge; askeri, siyasi, ekonomik, çevresel ve insani 

boyutlarla birlikte kıtadaki yeni endişe ve tehlikeleri önleme ve çözme konularını 

kapsamaktadır. “CICA Güven Artırıcı Önlemler Kataloğu” temelinde “CICA Güven Artırıcı 

Önlemlerin Gerçekleştirilmesine İşbirlikçi Yaklaşım” adı verilen faaliyet belgesi 

düzenlenmiştir. Anılan Belge, Bangkok’ta Mart 2007’de düzenlenen CICA Üst Düzey 

Temsilciler Komitesi Olağan Toplantısı’nda kabul edilmiştir. 

 

Dönem içerisinde 7 üye ülke, güven artırıcı önlemlerle ilgili farklı projelerin 
koordinatörlüğünü kabul ederek, ilgili projeleri hayata geçirme konusunda hazır olduklarını 

beyan etmişlerdir. Örneğin; Azerbaycan, “enerji transferinde güvenli ve elverişli ulaşım 

koridorları sistemi oluşturma”; İran, “uyuşturucuyla mücadele ve ulusal çapta olağanüstü hal 
durumu yönetimi”; Kazakistan, “insani yardım”; Kore Cumhuriyeti, “bilişim teknolojisi ve 

enerji güvenliği alanında iş birliği”; Rusya, “ekonomik iş birliği”; Tacikistan, “turizm” ve 

nihayet Türkiye, “yeni endişe ve tehditler” konusunda koordinatörlüğü üstlenmiştir. 
 

Ayrıca, küresel mali kriz ortamında CICA bünyesinde (G-20 benzeri) A-20 Forumu’nun 

oluşturulması öngörülmektedir. Söz konusu teklif 18 Haziran 2009 tarihinde Boao Asya 

Forumu’nda Kazakistan Devlet Başkanı N. Nazarbayev tarafından ortaya atılmıştır. 
 

Aralarında anlaşmazlık ve çatışmaların yaşandığı taraflar (Hindistan ve Pakistan, İsrail ve 

Filistin), yıllardır devam eden dondurulmuş problemleri çözüm yoluna sokan müzakerelere 

CICA Zirve ve Toplantıları kapsamında başlamışlardır. CICA’nın inisiyatifleri;  çağdaş dünyanın 

değerlerini pekiştirmeye, barışı ve bütünleşme fikirlerini yaygınlaştırmaya, Asya halklarını 

yakınlaştırmaya ve bölgesel entegrasyona yöneliktir. Söz konusu inisiyatifler, kurucu ülke 

olan Post-Sovyet ülkesi Kazakistan’ın uluslararası arenadaki rolünü de pekiştirerek, 2010 

AGİT Dönem Başkanlığı ve 2011 İKÖ Dönem Başkanlığı görevlerini üstlenmesinde etkili 

olmuştur. CICA 2010 -2012 Dönem Başkanlığı görevinin ise kıtadaki çatışmaların önlenmesi 

ve çözüme kavuşturulması hususundaki rolünün bilincinde olan Türkiye’ye teklif edilmesi, 

ülkemize gösterilmiş olan güvenin en bariz tezahürüdür. 
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Asya’da ortaya çıkan gelişmelerin yakından takibi neticesinde elde ettiğimiz bilgileri 

değerlendirmeye, gelecek için tutarlı ve uygulanabilir iş birliğine dayalı vizyon geliştirmeye, 

meydana gelebilecek aksaklıkları en kolay şekilde ortadan kaldırmaya ve karşılıklı menfaat 

sağlayacak fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye yönelik olarak “5. Uluslararası Türk - Asya 

Kongresi” Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA ana teması ile düzenlenecek etkinlik, istikrarlı iş 

birliği sürecinin güçlü bir ivme ile yükselmesine katkı amacıyla Türk - Asya Stratejik 

Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından planlanmıştır. 

 

2010-2012 CICA Dönem Başkanı Türkiye’nin ve diğer CICA üyesi Asya ülkelerinin seçkin 

düşünce kuruluşları temsilcilerine, uzman ve akademisyenlerine,  ülke yönetiminde inisiyatif 

sahibi karar alıcılara yönelik söz konusu uluslararası etkinliğin “Asya’da Güvenliğin İnşasına” 

ciddi katkılar sağlayacağı inancındayız. 
 

Saygılarımla… 

 
 

                    Süleyman ŞENSOY 

           TASAM Başkanı 
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TOPLANTININ ADI 

5. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 
“Asya’da Güvenliğin İnşaası ve CICA” 
- CICA Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları, Uzmanlar, Akademisyenler - 
 

KONU 

“5. Uluslararası Türk - Asya Kongresi” Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA ana temalı Toplantı 
küresel güç mücadelesi ve Asya jeopolitiği bağlamında CICA üyesi ülkelerin mevcut durumları 
dikkate alınarak, güvenlik alanında yeni iş birliği imkanları ve iş birliği biçimlerinin neler 
olabileceğinin somut olarak ortaya konulması ve geleceğe yönelik perspektif çizilmesini 
hedeflemektedir. 
 

YER 

İstanbul, Türkiye  
 

TARİHİ 

03-05 Haziran 2010 
 

KAPSAM 

21. yüzyılın başlarında insan medeniyetinin içinde bulunduğu küreselleşme ve enformasyon 
devriminin getirdiği sosyo-ekonomik, teknolojik ve ideolojik boyutlardaki dönüşüm sürecinin 
en önemli jeopolitik odaklarından biri şüphesiz Asya-Pasifik ekseni olmuştur. 
 
İki süper güç arasındaki Soğuk Savaş’ın sona ermesinin uluslararası sistemde meydana 
getirdiği değişim sürecine paralel olarak, Asya-Pasifik Bölgesinin güvenlik ve barış stratejileri 
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de ciddi ölçüde farklılaşmıştır. Bölgedeki güç dengelerinin enerji, aşırı nüfus artışı, ekonomik 
büyümenin getirdiği pazar ve ileri teknoloji mücadelesi, aktörlerin güven ve istikrar 
arayışlarını körükleyerek silahlanma ve savunma ittifaklarını güçlendirme eğilimlerini ön 
plana çıkarmaktadır. Bu durum bir yandan kitle imha silahlarının yayılma eğilimini 
tırmandırırken, diğer taraftan da bölgede Çin-Hindistan-Japonya-Amerika Birleşik Devletleri-
Rusya arasındaki güvenlik dengelerinin mevcut parametrelerinde yeni açılımlara yol 
açmaktadır. 
 
CICA üyesi ülkelerin düşünce kuruluşları, uzmanları ve akademisyenleri ile Asya’nın 
bütününde oluşabilecek etkileşim, aşağıdaki alt başlıklarda incelenecektir:  
 
• Bölgesel Güvenlik ve Asya Jeopolitiği 
• Silahsızlanma 
• Terörizm- Radikalizm 
• Ortak Güvenlik Politikaları 
• Askeri İş Birliği Konuları  
• Şanghay İşbirliği Örgütü Çerçevesinde Yeni Güvenlik Yaklaşımları  
• Demokrasi ve İnsan Hakları 
• Asya’da Ekonomi Güvenliği  
• Enerji Alanında İşbirliği 
• Trans-Avrupa Enerji Ağları ve Türkiye 
• Enerji Arz Güvenliği, Talep Planlaması ve Tedbirler 
• TRACECA Projesi ve Ulaşım Ağlarının Fiziksel Güvenliği 
• ABD ve AB’nin Enerji Arz Güvenliği Politikaları 
 

KOORDİNATÖR 

Kongre’nin koordinatörü Türk - Asya  Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’dır. TASAM, 
stratejik araştırmaların önemini kavrayan, ülkemizin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamayı 
amaçlayan özel sektör temsilcileri, bilim adamları ve araştırmacıların bir araya gelerek 
akademik boyutta etkinliklerde bulundukları bir sivil toplum örgütlenmesidir. 
 
TASAM’ın amacı, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin ikili, bölgesel ve çok taraflı 
uluslararası ilişkilerine, tarihî, kültürel, siyasi, iktisadi, hukuki, sosyolojik ve jeopolitik 
yapısına; içteki siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar, 
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incelemeler, analizler ve değerlendirmeler yaparak, karar alıcılara gerçekçi, dinamik, yaratıcı, 
etkin çözümler ve karar seçenekleri üretmektir. 
 
 

AMAÇ 

“Küreselleşme olgusu, olumlu yada olumsuz değerlendirmelerden bağımsız olarak 
bakıldığında tartışılmaz bir gerçeklik olarak yaşanmaktadır. Dünyanın, mecazi bir benzetme 
ile ‘küçük bir köy’ haline geldiği günümüzde, internet özelinde olduğu gibi iletişim yollarının 
gelişimi teknolojik gelişmelerle daha da pekişmekte ve hayatımızın her alanı küresel ölçekte 
‘şey’ler ile sarılmaktadır. 
 
Kaçınılmaz olarak yaşanan bu sürecin, Türkiye ekseninde değerlendirilmesi, çok yönlü bir 
vizyon geliştirebilmeyi gerektirmektedir. Özellikle Çin gibi hızla büyüyen bir ekonominin, 
Rusya gibi Soğuk Savaş’ın ardından yeniden yapılanarak ayağa kalkmaya hazırlanan ve 
Hindistan gibi 21. yüzyılın ‘bilgi’ yüzyılı olacağını kestiren ve ciddi anlamda enformasyon 
teknolojilerine yatırım yapan ülkelerin bulunduğu Asya Kıtası’nda Türkiye’nin, küreselleşme 
sürecini yakından izlemesi ve bu ülkelerle ile geliştirilecek ilişkilerin yönünü ve stratejisini iyi 
belirlemesi gerekmektedir.  
 
Bu kapsamda; “5. Uluslararası Türk - Asya Kongresi” Asya’da Güvenliğin İnşası ve CICA ana 
temalı uluslararası toplantının amaçları şunlardır: 
 
• Dünya’da, bölgemizde ve ülkemizde yaşanan siyasi, sosyokültürel ve iktisadi gelişmelere 
dair, CICA üyesi ülkelerin düşünce kuruluşu temsilcileri, uzmanları ve akademisyenleri ile 
“Güvenliğin İnşası” noktasında bir araya gelerek öncelikle bilgi ve fikir alışverişinde 
bulunmak, analize dayalı yorumlar geliştirmek; 
 
• Küresel ve bölgesel çapta gelişmeleri birlikte izleyip diyalog ortamı oluşturarak, olası 
siyasal, sosyokültürel ve iktisadi gelişmeler hakkında öngörülerde bulunmak; 
 
• Türk ve Asya toplumları arasında hoşgörü, iş birliği ve iletişimin gelişmesine, küresel barışın 
ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak; 
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• Asya genelinde danışma ve müzakere arenası CICA’ya üye devletler arasındaki 
anlaşmazlıkların, çözümsüzlüklerin ve güvensizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çok 
taraflı yaklaşımların koordine edilmesine katkıda bulunmak;  
 
• Ülke yönetiminde sorumluluk sahibi karar alıcılara; yerine göre kaynağından bilgiler ve 
farklı açılardan yaklaşımlar ile saptanan sosyoekonomik sorunların çözümüne yönelik 
öneriler sunmak; 
 
• Bu perspektiflerin bütününde diyalog ve iş birliği ortamı sağlamak; CICA üyesi ülkelerin 
seçkin düşünce kuruluşları, uzman ve akademisyenleri arasında sürdürülebilir, sağlıklı bir 
“ağ” (network) kurmak. 
 

HEDEF 

Yukarda belirtilen amaçlar doğrultusunda şu hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır: 
 
• CICA üyesi ülkelerin arasında düşünsel bazda dayanışmanın gelişmesine ve pozitif etkileşim 
kültürü oluşmasına katkı sağlamak; 
 
• Resmî diplomasilerin şekillenmesi noktasında sivil bir platform oluşturarak inisiyatif 
sağlamak; 
 
• Farklı orijin ve formasyonlara sahip düşünce kuruluşlarının, uzman ve akademisyenlerin 
birbirinin düşünce ve çalışma disiplini ile tanışarak birlikte hareket ve ideal paylaşım 
metodolojilerini geliştirmelerine imkan sağlamak; 
 
• Sivil perspektifin yaklaşım ve bulgularından kamu yararına çıkarsamalarda bulunmak; 
 
• Siyasi, sosyokültürel, akademik ve ekonomik anlamda uluslararası açılım sağlamak; 
 
• Düşünce kuruluşları temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenler vasıtası ile kurum ve ülkelere 
yeni ufuklar kazandırmak. 
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GEREKÇE 

21. yüzyılın ilk on yılı içerisinde yaşanan gelişmeler nerdeyse tüm yüzyılı etkileyecek 
potansiyele sahiptir. Asya kıtasının önemini artırdığı, yeni yüzyılın dinamik ve belirleyici gücü 
olacağına dair ortak bir kanı vardır. TASAM olarak bu görüşü paylaşıyoruz. Bu durum 
değerlendirmesi, bir yanıyla parçası olduğumuz Asya’nın dinamik süreçleri karşısında pasif bir 
durumda izleyici kalmamızı olanaksız kılmaktadır. Asya’yı ülkemiz için fırsat alanı olarak 
görmekle birlikte, Asya’nın dünya siyaseti ve ekonomisinde artan öneminin kaçınılmaz olarak 
ortaya çıkaracağı sorunların çözümünde sorumluluğumuz olduğu ve katkı sağlayacağımız 
düşüncesindeyiz. Asya artık bizim için uzak bir coğrafya değildir. Bu bilinçle Asya’yı yeniden 
tanımlayan dinamiklerden “güvenlik” konusunu CICA üyesi ülkeler üzerinden, her birini 
Türkiye ile ilişkilendirerek tartışmayı amaçlıyoruz. Çıkış noktamız, artık içinde olduğumuz 
Asya’daki süreçlerin ve bu süreçleri belirleyen aktörlerin dikkatle izlenmesi, analiz edilmesi ve 
anlaşılması ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçtan bir adım ileri giderek; sadece anlama ve anlatmanın 
yetmeyeceği, bahsedilen süreçlerin oluşumuna ve aktörlerin bu süreçleri yönetimlerine dahil 
olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizin ve Asya’nın çıkarları bağlamında yeni Asya’nın 
şekillenmesinde Türkiye’nin nasıl etkili olabileceğinin ortaya konması gerektiğine inanıyoruz.  

 

 

Güvenlik İş Birliği ve Asya Jeopolitiği 

 

Bu kapsamda değerlendirilecek olan önemli bir olgu da, 2001 yılında kurulan ve Şanghay 
Beşlisi (Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan) ve Özbekistan’ın yer aldığı “Şanghay 
İşbirliği Örgütü” (ŞİÖ)’dür. Uluslararası platformda oluşan en yeni örgütlerden biri olan ŞİÖ, 
kısa sürede birçok konuda önemli adımlar atmıştır. Bu örgütün güçlü ve prestijli olmasına 
neden olan en önemli faktör ise iki üyesi; Rusya ve Çin’in bölgesel güçler olmanın yanı sıra 
BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olması ve veto hakkını ellerinde bulundurmalarıdır. 
ŞİÖ’nün gözlemci statüsündeki diğer üyeleri ise İran, Hindistan, Pakistan ve Moğolistan’dır. 
ŞİO bugün; sınır sorunları, bölücülük, terör, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi daha çok 
bölgesel açıdan anlam taşıyan sorunların ele alındığı bir forum olmanın ötesinde, Dünya 
siyasetinde değişen koşullar çerçevesinde biçimlenen Rusya ve Çin arasındaki olası bir 
stratejik ortaklığının prova edildiği bir platform haline gelmiştir. Bu platformun ya da Rusya-
Çin yakınlaşmasının doğrulamasını ise ABD’nin “Ulusal Füze Savunma Sistemi” (NMD)’ne 
yönelik tepkilerde bulmak mümkündür. 
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ŞİÖ üye devletleri, Örgüt’ün temel hedeflerinin tanımlanması sürecinde kendi çıkarlarını göz 
önünde bulundurmuşlardır. Çin; kendi etrafında ticari ilişkileri geliştirebileceği, pazar ve 
doğal kaynakları temin edebileceği istikrarlı bir havzanın tesis edilmesini, dış güçlerin Sincan-
Uygur Özerk Bölgesi [Doğu Türkistan]’ndeki gelişmelere desteklerinin kesilmesini istemiştir. 
Rusya; Orta Asya bölgesinde kaybetmeye yüz tutan siyasi-askerî, iktisadi ve kültürel 
etkinliğini güçlendirmesine yarayacak açılımların peşindedir. Orta Asya ülkeleri ise; dış 
yatırımlarını artırmak, Orta Asya’da güvenlik ve istikrarı tesis ederek bütünleşmeye gitmek, 
bölgesel iktisadi iş birliğini derinleştirmek, “terörizm”, “silah kaçakçılığı”, “dinî aşırılıklar” ve 
“narkotik ticaretle mücadele” konularında iş birliği geliştirmeyi hedeflemişlerdir. Özellikle BM 
Güvenlik Konseyi üyesi Çin ve Rusya’nın stratejik olanakları çerçevesinde Afganistan’ı 
problem yumağından istikrarlı bir komşu devlet çizgisine getirme çabası da olayın diğer bir 
boyutunu teşkil etmektedir.  

 

ŞİÖ’nün küresel alanda belirleyici unsur olarak yerini alabilmesi için, sınır güvenlik 
anlaşmalarının ötesinde ekonomik, politik ve kültürel iş birliğini istenilen düzeylere taşıyıp 
İran, Hindistan ve Pakistan gibi Asya-içi denge unsurlarını da içine katarak NATO’nun 
genişleme planlarına karşı bir Asya cephesi oluşturması gerekecektir. 11 Eylül sonrasında 
Avrasya coğrafyasında ABD politikalarına karşı en büyük direnişi gösteren ŞİÖ, bugün de 
ABD’nin küresel projelerine tehdit olma potansiyelini artırarak sürdürmektedir. Örgüt’ün 
dünya siyasetine yön verebilecek bir güç haline gelme amacı en önemli gündem 
maddelerinden biri haline gelmiştir. ŞİÖ mevcut durumu itibariyle Asya’daki iş birliklerinin en 
temel örneklerinden birisi olduğunu göstermektedir.  

 

Bu noktada Asya’daki birlikteliklerin devamı noktasında ŞİÖ’nün potansiyeli ve bu 
çerçevede yeni güvenlik yaklaşımları ve Türkiye’nin örgüte üyelik/iş birliği olasılığı, Asya’da 
Güvenliğin İnşası ve CICA ana temalı “5. Uluslararası Türk - Asya Kongresi” kapsamındaki 
temel tartışma konularından birini oluşturmaktadır. Örgüt’ün bölgesel anlamda sorun çözücü 
(Keşmir sorunu, Afganistan krizi, Çin-Hindistan arasındaki gerginlikler vb.) ve barışı koruyucu 
dinamik bir yapılanmaya nasıl geçirilebileceği, bu bağlamda özellikle Rusya ve Çin’in Orta 
Doğu’ya ve Afrika’ya olan ilgisinin Türkiye ile nasıl siyasi ve ekonomik iş birliğine 
dönüştürülebileceği konusu, yaşamsal öneme sahiptir.   
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Tüm bu konuların analizine ise, Türkiye ile Kongre kapsamındaki ülkelerin siyasi yaklaşım ve 
Bölge’ye bakışlarındaki stratejik farklılıklar ile ilişkilerin gelişmesini engelleyecek zorlukların 
ele alınması suretiyle başlamak gerekecektir. 

 

Ekonomik İş Birliği ve Güvenlik 

 

Günümüzde güvenlik olgusu çok boyutlu bir nitelik kazanmıştır. Ekonomik güvenlik konusu 
askerÎ güvenliğin de önüne geçer hale gelmiştir. Ekonomik güvenlik bir ülkenin hem 
kalkınmasının hem de iç istikrarının sürdürülebilmesi için büyük önem arz etmektedir. Ve bu 
noktada; yeni bir yüzyılın başlangıcında Çin, uluslararası ekonominin - ve dolayısıyla 
güvenliğin - en çok tartışılan, üzerinde en çok düşünülen ülkelerinden biri haline gelmiş 
durumdadır. Bunun temel sebebi, son yirmi yılda Çin’in göstermiş olduğu “olağanüstü” 
büyüme hızıdır. Çok kabaca bir değerlendirmeyle, bu hızlı büyümenin sebebini “yeni 
ekonomik kalkınma stratejisi sayesinde elde edilen büyük dış ticaret hacmi” olarak tarif 
etmek mümkündür. Dünya Bankası, Çin’in bu yeni ticaret ve kalkınma stratejisini şu şekilde 
tanımlamaktadır; “daha fazla döviz elde etmeyi hedefleyerek, ihracat artışını sağlamak üzere 
koşullandırılmış bir merkantilist strateji”. Ancak bu strateji, gerçekte, maliyetlerini yeterince 
dikkate almayan ve ithalat büyümesini de içeren uygulamalarla bağlantılı bir projedir. 

 

Çin gelişme ve güç için hem gereken hammaddeye, hem de insan gücüne en çok sahip 
ülkeler arasında en önde yer alıyor. 1978 yılından bu yana hızla büyüyen ekonomisi ile Çin 
kaçınılmaz bir ekonomik ve siyasi dev olacağının işaretlerini veriyor. Buna rağmen Çin halkı 
hala ‘çok fakirler’ arasında yer alıyor. Kişi başına düşen gelir 900 dolar civarında. Satın alma 
gücüne (SAG) göre 5.000 doları bulsa da Çin, Türkiye’nin dahi çok gerisinde kalıyor. Buna 
rağmen Çin ekonomisi  Amerika’dan sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Japonya, 
Almanya gibi devleri geride bırakan Çin bu performansına şu anki nispeten az gelişmiş haliyle 
ulaşıyor. Eğer Çin, kişi başına düşen gelir açısından performasını iki katına çıkarabilir ise bu, 
dünya ekonomik büyüklüğünün neredeyse yarısı ve ABD ekonomisinin dahi geçilmesi 
anlamına geliyor. Çin her yıl ortalama yüzde 9-10’luk büyüme rekorlarına rağmen hala bakir 
bir ülke ve bugünkü veriler ile değerlendirildiğinde dahi neredeyse sınırsız bir büyüme 
potansiyeline sahip. Bu özellikleri ile birlikte düşünüldüğünde Çin, diğer ülkelerin kendisi ile 
birlikte hareket etmelerini gerektiren, en azından ekonomik dengeler açısından dikkate 
alınacak derecede önemli bir konuma sahip bir hal arz ediyor. Özellikle 3 ülkenin ekonomik 
anlamda iş birliği, küreselleşme ile birlikte dünya konjonktüründe yaşanan değişimleri, güç 
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merkezlerinde yaşanan kaymaları gözler önüne serebilir. Bu bağlamda iki büyük ülke Rusya 
ve Hindistan’ın nasıl bir strateji geliştirerek Çin ile ekonomik ilişkilerini geliştirmesi 
gerektiği ve bu gereklilik karşısında Türkiye’nin konumu, “5. Uluslararası Türk - Asya 
Kongresi”nde tartışılması gereken konuların başında geliyor. 

 

Çin gelecek on yılda büyük bir ihtimalle umut ve şüphenin, büyüme ve gerilemenin, güven ve 
korkunun karışımını sergileyecektir. Ne hızla yükselen bir süper güç, ne de iç savaşla 
parçalanmış bir ülke değil, olumlu ve olumsuz gelişmeleri yaşayan, artan sefalet ve refahın 
hâkim olduğu bir üçüncü dünya ülkesi olacaktır Çin. Ama büyüklüğünden ötürü dünyanın geri 
kalan kısmı üzerinde geniş etkileri olacaktır. 

 

Enerji İş Birliği ve Güvenlik 

 

Türkiye’nin enerji tüketiminin yarıya yakını petrole dayalı kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu, 
Türkiye’ye önemli bir yük teşkil etmektedir. İşletme ve maliyet açısından kömüre dayalı 
termik santraller verimliğini kaybetmektedir. Türkiye’nin, AB’nin Enerji Politikası’na uyumu 
enerji kaynaklarının çeşitliğinin ve kalitesinin artırılması açısından son derece önemlidir. 
Türkiye enerji konusunda kilit role sahip, önemli bir hidroelektrik enerji üreticisi 
konumundadır. Türkiye’nin stratejik konumu, Türkiye’yi, Avrupa’ya petrol ve doğalgaz 
taşınması için geçit bir ülke haline getirmektedir. Türkiye ile katılım müzakerelerine 
başlanması kararının alındığı 17 Aralık 2004 AB Konseyi Zirvesi öncesinde Komisyon’un 
açıkladığı üç rapordan biri olan “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Muhtemel Üyeliğinin 
Sonuçları”nda da Türkiye’nin üyeliğinin Birlik’e katacağı avantajlar arasında enerjiye ilişkin 
olanlar ön plana çıkmaktadır. Raporda enerjiye ilişkin olarak şu ifadeler yer almaktadır. 
“Özellikle enerji konusunda Türkiye’nin oynayacağı rol tartışmasız çok önemli olacaktır. AB 
bu sayede dünyanın enerji bakımından en zengin bölgeleri ile komşu olacaktır. Türkiye, 
coğrafi konumu nedeniyle, tam üyelikle birlikte AB enerji arzının güvenliğinde büyük rol 
oynayarak bir geçiş ülkesi olacaktır. Türkiye’nin katılımı, AB’ye, enerji tedariki açısından 
daha korunaklı nakil yolları sunacak, hem de bu bölgeler enerji ürünlerine yeni pazarlar 
sağlayabilecektir. Türkiye’nin üyeliği ayrıca AB ve güney komşuları arasında karayolu, 
demiryolu, hava, deniz ve boru hattı bağlantılarını ciddi biçimde güçlendirecektir.”  

 

Bu noktada tartışılması gereken temel konu, Türkiye’nin enerji politikasının AB ile uyumu 
konusudur. Avrupa Birliği, dış enerji kaynaklarına gitgide daha bağımlı hale gelmekte, AB 
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genişleme süreci de bu gidişata katkı yapmaktadır. AB’nin enerji arzını etkileme kapasitesi 
sınırlıdır. Kuşkusuz enerji arzı güvenliği, talep planlamasına ve tedbirlerine bağlıdır ve bu 
güvenliğinin sağlanması için, enerjinin ayrımcı olmayan ve güvenilir bir şekilde taşınması 
gerekir. Bu noktada Trans-Avrupa Enerji Ağları ve Türkiye konusu, “5. Uluslararası Türk - 
Asya Kongresi”nin ana temalardan birini oluşturmaktadır. 

 

Öte yandan, söz konusu temanın Rusya ile sıkı iş birliği içerisinde ele alınması ihtiyacı vardır. 
30 Ekim 2000’de gerçekleştirilen AB-Rusya Zirvesi’nde, AB-Rusya Enerji Ortaklığı tanımında 
ve düzenlemelerinde ilerleme kaydedebilmek için AB ve Rusya arasında düzenli olarak bir 
enerji diyaloğu oluşturulmasına karar verilmişti. Bugün Rusya ve Avrupa Birliği enerji 
sektöründe doğal ortak konumundadır. Rusya’dan yapılan enerji ithalatı AB’nin toplan enerji 
ithalatının % 45’ine tekabül etmektedir. Rusya’daki enerji sektörü yabancı yatırım ve ihracat 
gelirleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunun da ötesinde AB’nin ve Rusya’nın, kıtanın 
genelinin enerji güvenliğini iyileştirmede ortak çıkarları vardır. AB ve Rusya’nın ortak çıkarları 
AB açısından enerji arzının sürekliliğinin garantilenmesi ve fiyatların hesaplı olması, Rusya 
açısından ise enerji üretiminde AB yatırımının sağlanması ve enerji sektöründe verimliliktir. 

 

AB-Rusya Enerji Diyaloğu’nun geldiği noktaya ilişkin 5. İlerleme Raporu, Kasım 2004’te 
açıklanmıştır. Raporda güncel gelişmeler içinde; genişlemenin etkilerinden, petrol 
fiyatlarındaki artıştan, AB’nin Rusya’ya DTÖ için destek vermesinden ve Rusya’nın Kyoto 
Protokolü’nü imzalamasından bahsedilmektedir. “AB-Rusya Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması” 
Nisan 2004’te yeni 10 ülkeyi kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Rusya, 2004 yılında 
AB Komisyonu’nun enerji piyasaları izleme sistemine dâhil olmuştur. 

 

Bu noktada, 5. Türk - Asya Kongresi’nin ana temalarından birini de Türkiye-Rusya ve AB-
Rusya arasındaki mevcut enerji iş birlikleri ve bu iş birliklerinin nasıl güçlendirileceği 
konusu oluşturmaktadır. Rusya enerji sektörü yatırıma ihtiyacı olan bir sektör olduğundan 
Türk özel sektörünün bu alanda yapacağı yatırımlar önem taşımaktadır. Bu konuya bitişik 
olarak, CICA üyesi ülkelerin enerji sektörleri ve bu alanlarda ortak yatırım imkanlarının 
tartışılması gerekmektedir. CICA üyesi ülkelerin enerji alanında kurabilecekleri iş birlikleri 
ve bu iş birliğinin olası sonuç ve etkileri de Kongre’de tartışılacak konular arasında yer 
almaktadır. Zira son dönemde ŞİÖ’nün enerji alanında yaptığı sıçramalar, bir takım jeopolitik 
etkiler doğuracak niteliktedir. 
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KATILIMCILAR (İLK TASLAK) 

A) CICA Üyesi Ülkelerin Düşünce Kuruluşları Başkanları ve Yöneticileri  
 

Afganistan: Center for Strategic Research Ministry of Foreign Affairs Afghanistan /Afganistan 

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi 

Azerbaycan: Center for Strategic Studies / Stratejik Araştırmalar Merkezi  

Çin: Institute of West Asian and African Studies / Batı Asya ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü 

Mısır: Al-Ahram Center for Political & Strategic Studies / Al-Ahram Politik ve Stratejik 

Araştırmalar Merkezi 

Hindistan: Strategic Foresight Group; Strategic Studies at the Privately Funded Center for 

Policy Research in New Delhi / Stratejik Öngörü Grubu; New Delhi Özel Fonlu Politika 

Araştırma Merkezinde Stratejik Çalışmalar 

Ürdün:  Al-Quds Center for Political Studies; Al-Quds Politik Araştırmalar Merkezi; 

İran: İran Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) 

İsrael: Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) / Kudüs Kamu İşleri Merkezi; Israel / 

Palestine Center for Research and Information – İsrail / Filistin Araştırma ve Enformasyon 

Merkezi  

Kazakistan: Kazakhstan Institute for Strategic Studies Under the President of the Republic of 

Kazakhstan; Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı’na Bağlı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü  

Kırgızistan: International Institute for Strategic Studies Under the President of Kyrgyz 

Republic (IISS); Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı’na Bağlı Uluslararası Stratejik 

Çalışmalar Enstitüsü 

Moğolistan: Center for International Security Studies / Uluslararası Güvenlik Çalışmaları 

Merkezi 

Birleşik Arap Emirlikleri: Gulf Recearch Center / Körfez Araştırma Merkezi-Dubai 
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Pakistan: Islamabad Policy Research Institute (IPRI) / İslamabad Politika Araştırma Enstitüsü 

 Filistin: Palestine Think Tank / Filistin Düşünce Kuruluşu 

Güney Kore: Korea Development Institute / Kore Kalkınma Enstitüsü 

Rusya: Russia’s Institute for Strategic Studies (RISS) / Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 

Tacikistan: Centre for Strategic Research Under the President of the Republic of Tajikistan / 

Tacikistan Devlet Başkanı’na bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi 

Tayland: Thailand Development Research Institute / Tayland Kalkınma Araştırma Enstitüsü 

Türkiye: TASAM, ORSAM, USAK, TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı), SETA 

(Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), TESEV, ESAM, Marmara Grubu ve Sosyal 

Araştırmalar Vakfı; Ulusal Politika Araştırmalar Vakfı; Kamu Araştırmaları Vakfı; Boğaziçi 

Üniversitesi Sosyal Politika Forumu; Bilkent Üniversitesi Dış Politika Enstitüsü; TÜRKSAM; 

T.C.Dışişleri Bakanlığı SAM 

Özbekistan: Center for Political Studies / Politik Araştırmalar Merkezi 

 

B) CICA Gözlemci Devletleri Düşünce Kuruluşları Başkanları ve Yöneticileri 

 

Vietnam: Hanoi Sosyo-Ekonomik Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü / Hanoi’s Institute for Socio-
Economic Development Studies 

Endonezya: Centre for Economic Research - Indonesian Institute of Sciences / Ekonomi 
Araştırmaları Merkezi - Endonezya Bilimler Enstitüsü   

Malezya:  Stratad Asia Pacific Strategic Centre (SAPSC) / Stratad Asya Pasifik Strateji Merkezi  

ABD:  Center for Strategic and International Studies (CSIS) / Strateji ve Uluslararası 
Araştırmalar Merkezi 

Katar: Centre for Strategic Research Under the President of the Republic of Qatar / Katar 
Dışişleri Bakanlığı Bağlı Stratejik Çalışma Merkezi  

Ukrayna:  Center for International Security and Strategic Studies / Uluslararası Güvenlik ve 
Strateji Araştırmaları Merkezi   
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Japonya:  Japon Uluslararası İlişkiler Enstitüsü/ The Japan Institute of International Affairs 
(JIIA)  

 

C) CICA Gözlemcileri Uluslararası Örgütlerin Üst Düzey Temsilcileri:  

 

BM, AGİT ve Arap Birliği 

 

HEDEF KİTLESİ 

- Türkiye ve CICA üyesi diğer ülkelerin devlet adamları, 
- Üst düzey bürokratlar, 
- Akademisyenler ve uzmanlar, 
- Araştırma kurumları, 
- Endüstriyel ve ticari kurumlar, birlikler ve odalar, 
- Sivil toplum kuruluşları, 
- Basın mensupları 
- Konuya ilgi duyan tüm halkımız ve Asya halkları 
 

YÖNTEM 

TASAM ve Türkiye’den iş birliği yapılacak düşünce kuruluşlarının ev sahipliğinde 
gerçekleştirilecek 2 günlük Kongre (bilimsel toplantı ve etkinlikler) kapsamında CICA üye 
devletlerinin düşünce kuruluşlarının temsilcilerin bir araya getirilecektir. 
 
Her ülkeden düşünce kuruluşu başkanları davet edilmiştir. Kamu kurumlarında görev alan üst 
düzey yöneticilerin, içerikle ilgili uzman, akademisyen ve bilim adamlarının katılımı da 
sağlanarak katkıda bulunmaları ve istifade etmeleri için ideal bir ortam oluşturulacaktır.  
 
Karşılıklı etkileşime dayalı toplantılar ve gezilerin yanında programları uygun olduğu ölçüde 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Bakanlar Kurulu üyeleri ile medya 
temsilcileri ve önemli kurum yetkilileri ile görüşmeler organize edilecek, kısa - orta  - uzun 
vadede yapılabilecek iş birlikleri ve etkileşimlerin temeli atılacaktır.  
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Proje kapsamında düzenlenecek olan toplantı ve etkinliklerin sona ermesinin ardından, 
gerçekleştirilmiş olan çalışmalar daha sonra bir stratejik rapor formatında yayınlanacaktır. 
Temel yaklaşım Kongre sonrasında da devam edecek esnek bir kurumsallaşma ortaya 
çıkarmaktır.  
 
 

ZAMAN PLANLAMASI 

 
1. GÜN PROGRAMI 
 
08.30 - 09.00 Kayıt 
 
09.00 – 09.45 Açılış Konuşmaları 
 

Süleyman Şensoy, TASAM Başkanı 
………………. CICA İcra Direktörü 
Ahmet Davutoğlu, T.C. Dışişleri Bakanı 
Abdullah Gül, T.C. Cumhurbaşkanı  
(Misafir Ülke Devlet Adamları) 

09:45-11:00 1. Oturum: Güvenlik ve Asya Jeopolitiği 

11:00-11:20 Kahve Molası 

11:20: 13:30 2. Oturum: Asya’da Güvenlik Kurumları ve Ortak Güvenlik Politikaları 

13:30-14:30 Öğle Yemeği 

14:30: 16:00 3. Oturum: Terörizm ve Dinsel Radikalizmin Asya Güvenliği Üzerine Etkileri 

16:00-16:20 Kahve Molası 

16:30-17:30 3. Oturum (Devam)  
Müzakere ve Değerlendirme 
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2. GÜN PROGRAMI 

09:00-11:10 4. Oturum: Enerji İş Birliği  ve Enerji Arz Güvenliği Politikaları 

11:10-11:20 Kahve Molası 

11:20- 13:30 5. Oturum: Silahsızlanma ve Askeri İş Birliği İmkanları 

13:30-14:30 Öğle Yemeği 

14:30-16:00 6. Oturum: Demokrasi, İnsan Hakları ve Yeni Güvenlik Yaklaşımları  

16.00-16:30 Kahve Molası 

16:30- 17:30 Kapanış Oturumu - Ortak Deklarasyonun Yayımlanması 
Genel Müzakereler ve Değerlendirmeler 

 
3. GÜN PROGRAMI 
 
08.00    Otelden çıkış 
 
10.00 - 12.00 Topkapı Sarayı 
 
12.00 - 15.00 Öğle Yemeği  / İstanbul Boğazı Tekne Gezisi 
 
15.00 - 17.00 Dolmabahçe Sarayı 
 
17.00 - 18.00 Dönüş ve Akşam Yemeği 
 
 

HAZIRLIK TOPLANTILARI 

Projenin hazırlık aşamasında; ilki Asya ülkelerinin diplomatik misyonları, konuya taraf muadil 
Türkiye kurumlarının temsilcileri ve diplomasi muhabirleri ile Başkent Ankara’da; ikincisi ise 
medya mensupları, konuyla ilgili kurum temsilcileri ile İstanbul’da olmak üzere iki hazırlık 
toplantısı yapılması öngörülmüştür. 
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Söz konusu hazırlık toplantılarından ilki TASAM tarafından 08 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilmiştir. Ankara’da Asya ülkelerinin diplomatik temsilcilerinin yanı sıra başta 
Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA olmak üzere ilgili devlet kurumlarının temsilcileri ve 
çok sayıda sivil kurumun katılılımı ile çok başarılı bir toplantı yapılmış CICA Genel Sekreteri ve 
Türk Trafından CICA/AİGK Görev Gücü Başkanı ana konuşmacı olarak katılmışlardır. 
 
Toplantılarda Kongre hazırlık süreci ve bu süreçte izlenecek metot katılımcılar ile 
paylaşılmakta, kendilerinin görüş ve önerileri alınmaktadır.  
 

BASIN 

Proje kapsamındaki faaliyetlere Türkiye’deki ve diğer CICA üye ülkelerindeki düşünce 
kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar, gazete ve televizyonların genel yayın 
yönetmenleri / haber müdürleri ile köşe yazarları davet edilecektir. Ayrıca bu faaliyetlerin 
basında yer alması için tanıtım çalışmaları yapılacaktır. 
 

TANITIM MALZEMELERİ 

Projede yer alan faaliyetlerin bilgilerini içeren tanıtım malzemelerinin türleri şunlardır: 
Afiş 
Broşür 
Davetiye 
Dosya 
Bloknot 
Promosyon 
Ayrıca katılımcı yaka kartları ile salonda perdeye yansıtılacak görseller de hazırlanacaktır. 
 

KONGRE KİTABI 

“5. Uluslararası Türk - Asya Kongresi” katılımcıları tarafından sunulan bildiriler ve yapılan 
değerlendirmelerin kalıcı hale getirilmesi amacıyla bir kitap hazırlanarak ilgili kurum ve 
yetkililere gönderilecektir. Hazırlanan çalışmanın yazılı bir kaynak ile ilgili taraflara 
aktarılması, iş birliği sürecinden daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 
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