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fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ( Shanghai Cooperation
Organization – SCO ) Rusya Federasyonu, Çin, K›rg›zis-
tan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’dan oluflan al-
t› üyeli Bölgesel ‹flbirli¤i Teflkilat›’d›r. Teflkilat ilk baflta
befl üye ile ortaya ç›km›fl daha sonra Özbekistan’›n kat›-
l›m› ile fianghay Alt›l›s› ad›n› alm›flt›r. Teflkilat alt› ülke
devlet ve hükümet baflkanlar›n›n 15 Haziran 2001 tari-
hinde fianghay’da imzalad›klar› deklarasyonla resmen
kurulmufltur. 7 Haziran 2002’de St. Petersburg’da yap›-
lan zirvede Teflkilat’›n tüzü¤ü kabul edilmifl, 29 May›s
2003’te ise Organlar›n çal›flma ilkeleri belirlenmifl ve 23
Eylül 2003’te bütçesi onaylanm›flt›r 

Teflkilat›n yap›s› incelendi¤inde üye devletlerin tama-

men eflit haklara sahip oldu¤u ve kararlar›n uzlaflma
al›nd›¤› görülmektedir. Teflkilat›n en önemli amaçlar›
aras›nda terörle mücadele, bölgesel iflbirli¤inin ge-
lifltirilmesi ve karfl›l›kl› tehdit alg›lamalar›n›n önlen-
mesi yer almaktad›r. Putin, teflkilat›n amac›n›; “‹fl-
birli¤i yönetimi ile güvenlik aramak” olarak aç›kla-
m›flt›r.1 Teflkilat›n kurulmas› aflamas›ndaki amaca
bak›ld›¤›nda ise Afganistan’dan gelen tehdidin or-
tak bir yaklafl›m ve anlay›fl ile önlenmesi yer almak-
tad›r.

Teflkilat›n, di¤er uluslararas› teflkilatlarla çok tarafl›
iflbirli¤ini gelifltirme ve sürdürme iradesine sahip oldu¤u
ve bu konuda giriflimlerini sürdürdü¤ü bilinmektedir. Ay-
r›ca, Birleflmifl Milletler daimi üyeleri ile karfl›l›kl› iliflki-
ler gelifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. 

21’inci Yüzy›lda fianghay ‹flbirli¤i
Teflkilat›’n›n Yeni Yönelimleri ve
Türkiye ile Yeni ‹flbirli¤i Yaklafl›mlar›

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK*

Özet 
15 Haziran 2001’de kurulan fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›n›n kurulufl amac› özellikle terörizm ve d›fl tehdit

nedeniyle bölge istikrar›n›n bozulma olas›l›¤›na ve küreselleflme süreci yaflayan dünyan›n ekonomik sorunlar›na bir
çözüm getirmektir. Bu amac› gerçeklefltirmek için teflkilat›n, di¤er uluslararas› teflkilatlarla çok tarafl› iflbirli¤ini
gelifltirme giriflimleri mevcuttur. Bu teflkilat›n gerçeklefltirmeyi planlad›¤› temel hedefler aras›nda Merkezi Asya
Ortak Pazar›’n›n ve fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› Serbest Ticaret Bölgesi’nin kurulmas› vard›r.

Bu ba¤lamda, bu makalede 21. yüzy›lda fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›n›n yönelimleriyle, Türkiye’nin bölgede edin-
mek istedi¤i aç›l›mlar›n örtüfltü¤ünden bahsedilmektedir. Avrupa ve ABD merkezli bölgesel ve küresel güç merkez-
leri ile güç dengeleri aras›nda iliflkilerini yürüten Türkiye; tarihi ve kültürel ba¤› olan Orta Asya ülkeleri ile fiang-
hay ‹flbirli¤i Teflkilat› kapsam›nda yeni ekonomik ve kültürel iliflkiler gelifltirmelidir.

Abstract
The Emerging Tendencies of Shangai Cooperation Organization in the 21st Century and the

New Approaches for Cooperation with Turkey.
Established in 15 June 2001, the aim of Shanghai Cooperation Organization is to bring some solutions to the

probability of annulling the regional stability because of terrorism and foreign threat and to the economic problems
of globalizing world. For achieving this aim, there are some initiatives for developing multilateral cooperation with
the other international organizations. The basic objectives of this organization are establishing a Central Asian
Common Market and Free Trade Zone of Shanghai Cooperation Organization.

In this context, the overlapping situation of Turkey’s openings and Shanghai Cooperation Organization’s orien-
tations in this region at 21st century are being handled in this article. Turkey, which improves relations with glob-
al power centers and counterbalances focused in Europe and United States of America, should develop new eco-
nomic and cultural relations with Central Asian countries within this organization.
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II. fiANGHAY ‹fiB‹RL‹⁄‹ TEfiK‹LATI’NIN
HEDEFLER‹

fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n oluflumunun temel ne-
deni; özellikle terörizm ve d›fl tehdit nedeniyle bölge is-
tikrar›n›n bozulma olas›l›¤› ve küreselleflme süreci yafla-
yan dünyan›n ekonomik sorunlar›d›r. Bu çerçevede
fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›, devletlerin güven sa¤lay›c›
unsurlar›n› gelifltirerek, ortak güvenlik ve iflbirli¤i alan›n-
daki sorunlar› birlikte çözmeyi hedeflemektedir. fiang-
hay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n kurulmas›, 6 üye ülkenin ve
sonraki aflamada da Teflkilat›n temel ilke ve sorumluluk-
lar›na uymay› kabul edecek yeni üyelerin kat›lmas›yla
bölgesel iflbirli¤inde yeni bir sistemin oluflturulmas›na
olanak verebilecektir. Teflkilat›n temel ilke ve amaçlar›;
Üyeler aras› karfl›l›kl› güveni, dostlu¤u ve iyi komflulu¤u
sa¤lamlaflt›rmak; Bar›fl› korumay› ve desteklemeyi
amaçlayan çok boyutlu iflbirli¤ini gelifltirmek; Bölgesel
güvenlik ve istikrar›n sa¤lanmas›na katk›da bulunmak;
Demokratik, adil ve kal›c› bir siyasal ve ekonomik ilkele-
ri benimseyerek uluslararas› bir düzenin kurulmas›na
destek sa¤lamak; Terörizm, ayr›mc›l›k ve afl›r›c›l›¤›n tüm
biçimlerine karfl› koymak; Uyuflturucu, silah kaçakç›l›¤›,
yasad›fl› göç ve di¤er suçlarla ortaklafla mücadele et-
mek; Siyaset, ticaret, ekonomi, savunma, hukuk, çevre,
kültür, bilim - teknik, e¤itim, enerji, ulafl›m, kredi ve fi-
nans ve di¤er ortak ç›kar alanlar›nda etkili bölgesel ifl-
birli¤ini teflvik etmek; Halklar›n refah ve yaflam seviyesi-
nin sürekli yükselmesini amaçlayarak eflit ortakl›k ilkesi-
ne dayanan ortak faaliyetler ile bölgede çok yönlü ve
dengeli ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel geliflmeye
katk›da bulunmak; Dünya ekonomisi ile bütünleflme için
sürekli iflbirli¤i imkanlar›n› koordine etmek; Üye devlet-
lerin uluslararas› sorumluluklar›n› ve ulusal yasalar› çer-
çevesinde yer alan temel hak ve özgürlükleri garanti al-
t›na alacak süreçleri yerine getirmesine yard›mc› olmak;
Di¤er ülke ve uluslararas› kurulufllarla iliflkiler kurmak
ve gelifltirmek; Uluslararas› sorunlar›n bar›flç›l yollarla
çözülmesi konusunda iflbirli¤i yapmak; 21’inci yüzy›l›n
sorunlar›na çözüm yollar› aramak ve uyuflmazl›klar›n
bar›flç› yollarla çözümlenmesine katk›da bulunmakt›r. 

III. fiANGHAY ‹fiB‹RL‹⁄‹ TEfiK‹LATI’NIN
TOPLANTILAR SÜREC‹

Teflkilat›n organlar›; Devlet Baflkanlar› Kurulu, Hü-
kümet Baflkanlar› Kurulu, D›fliflleri Bakanlar› Kurulu,
Baflkan ve / veya Kurum Baflkanlar› Toplant›s›, Ulusal
Koordinatörler Kurulu, Sekreterlik ve Bölgesel Anti-Te-
rör Müdahale Grubu’dur. Teflkilat›’n›n kurulmas›, bölge
devletleri aras›ndaki iliflkileri yeni bir düzeye ç›karmak-
ta ve ayn› zamanda bölge ve dünyada güven ve istikrara
katk›da bulunmaktad›r. Teflkilat çerçevesinde; Çin Halk
Cumhuriyeti ve di¤er üye ülkeler aras›ndaki s›n›r sorun-

lar›n›n çözümü, terörizm ile mücadele antlaflmas› imza-
lanmas›, Biflkek’te anti- terör merkezinin kurulmas›,
2004 y›l›nda Pekin’de Sekreterli¤in ve Bölgesel Anti-te-
rör Müdahale Grubu Yürütme Komitesinin faaliyete geç-
mesi önemli geliflmelerdir. Ayr›ca, 2 Aral›k 2004’te Bir-
leflmifl Milletler Genel Kurulu’nda Teflkilata gözlemci sta-
tüsünün verilmesi önemli bir göstergedir. fianghay ‹flbir-
li¤i Teflkilat› üyesi ülkelerin; toprak büyüklü¤ü ve ekono-
mik geliflmelerinin seviyesine bakmaks›z›n; üyelerin
eflitli¤i, uzlaflmaya dayanan karar alma mekanizma-
s›, karfl›l›kl› ç›karlar›n göz önünde bulundurulmas›,
din, gelenek ve kültürel zenginliklere sayg› gösteril-
mesi yaklafl›m› ön plana ç›kmaktad›r. 

23 Eylül 2003 tarihinde Pekin’de yap›lan Devlet ve
Hükümet Baflkanlar› Toplant›s›’n›n ana gündem madde-
si ekonomik ve siyasi giriflimlerin eflgüdümü olmufltur.
Toplant› s›ras›nda 2004 y›l›n›n bütçesi 3 milyon ABD do-
lar› olarak belirlenmifl, ticari ve ekonomik iflbirli¤i ve ya-
t›r›m ortam›n›n iyileflmesi gibi konular ele al›nm›fl,
2020’ye kadar uzanan uzun vadeli program çerçevesin-
de ulafl›m, iletiflim, tar›m ve çevre sektörlerinde iflbirli¤i-
ne gidilmesi kararlaflt›r›lm›fl ve buna iliflkin somut proje-
ler benimsenmifltir. Toplant› s›ras›nda Çin Halk Cumhu-
riyeti ve K›rg›zistan aras›ndaki ‹rkefltam-Torugart yolun-
daki denetim noktalar›na iliflkin alt yap›n›n gelifltirilme-
si gündeme getirilmifl, ayr›ca, K›rg›zistan ve Çin Halk
Cumhuriyeti’nin K›rg›zistan’a ‹rkefltam-Ofl yolunun ona-
r›m› için 30 milyon Yuan verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.
Eylül 2004- St. Petersburg Zirvesi’nde ise Devlet ve Hü-
kümet Baflkanlar› Petersburg Yasas›’n› imzalam›fllard›r.
‹mzalanan bu Yasa, BM’nin amaç ve ilkelerine uygun bi-
çimde yap›lan bölgesel Antlaflmad›r ( Regional Arrange-
ments ). Bu Yasa ile fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›, bölgesel
bir uluslararas› kurulufl statüsünü kazanm›flt›r. 24 Eylül
2004 tarihinde Biflkek’te gerçeklefltirilen 2’nci fianghay
‹flbirli¤i Teflkilat› Devlet ve Hükümet Baflkanlar› Toplan-
t›s›’nda Çin Halk Cumhuriyeti, di¤er Teflkilat üyelerine
“fianghay Alt›l›s›” çerçevesinde serbest ticaret alan›
oluflturulmas›n› önermifltir. Çin Halk Cumhuriyeti Bafl-
bakan› Ven Tszyabao taraf›ndan sunulan bu öneriyi Öz-
bekistan ve Kazakistan olumlu karfl›lam›flt›r. Ancak,
Rusya Federasyonu Baflbakan› Fradkov, bu konuda ace-
le edilmemesi gerekti¤ini vurgulayarak önce pilot sorun-
lar›n (örne¤in, vergi yasalar›n›n) üzerinde durulmas› ge-
rekti¤ini vurgulam›flt›r. Baz› Rusya Federasyonu kay-
naklar›, bu durumun Rusya Federasyonu taraf›ndan; Çin
Halk Cumhuriyeti’nin Pazar pay›n›n art›r›lmas› için ön-
cülük kazanma giriflimi olarak alg›land›¤›n› belirtmifltir.

1 Haziran 2004 Taflkent’te ekonomi ve ticaret bakan-
lar› toplanm›flt›r. Bu toplant›larda “Merkezi Asya Or-
tak Pazar›n›n” oluflturulmas› konusu ele al›nm›flt›r. Or-
tak Pazar oluflturulmas›n›n bölgede yat›r›m, mal, hizmet
ve iflgücü pazar›n›n geliflmesine katk› sa¤layaca¤› belir-
tilmifltir. Bakanlar bu toplant›da, fianghay ‹flbirli¤i Tefl-
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kilat› üyesi ülkeleri ve bu ülkelerdeki ifl çevrelerinde bir
forumun, bölgesel iflbirli¤i gelifltirme fonunun ve böl-
gesel ekonomik iflbirli¤i web sitesinin oluflturulmas›-
n› kararlaflt›rm›fllard›r. 

17 Haziran 2004 tarihinde yap›lan Taflkent Zirve-
si’nde fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› Devlet ve Hükümet
Baflkanlar›; terörizme karfl› sadece cevap vermekle ye-
tinmeyip önleyici nitelikte de giriflimler yap›lmas› gerek-
ti¤ini vurgulam›fllard›r. Taflkent Zirve Bildirisi’nde lider-
ler, terörizm ve afl›r›c›l›¤›n boy gösterdi¤i bu dönemde
fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n güvenlik alan›nda iflbirli¤i
gelifltirmesinin önemine de¤inmifllerdir. Bu toplant›da
ayr›ca güvenlik güçlerinin de kat›ld›¤› ortak tatbikatlar›n
yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. Toplant› sonucunda al›nan
kararlar aras›nda, Mo¤olistan’a fianghay ‹flbirli¤i Teflki-
lat› gözlemci statüsünün verilmesi de benimsenmifltir.
Bunun d›fl›nda, uluslararas› bir kurulufl olarak fianghay
‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n imtiyaz ve ba¤›fl›kl›k antlaflmas›,
uyuflturucu kaçakç›l›¤› ve ba¤›ml›l›k maddeleri ile müca-
dele antlaflmas› ve Yürütme Komisyonu Taflkent’te aç›-
lan Bölgesel Anti-Terör Mücadele Grubu çerçevesinde
gizli bilgilerin korunmas› ile ilgili sözleflme de imzalan-
m›flt›r.

fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’na üyesi Çin Halk Cumhu-
riyeti, Rusya Federasyonu, Kazakistan, K›rg›zistan, Taci-
kistan ve Özbekistan Baflbakanlar› Pekin’de 2004 y›l›
Haziran ay›ndan sonra de¤iflik dönemlerde toplant›lar
yapm›fllard›r. Çin Halk Cumhuriyeti Baflbakan› Wen Ji-
abao, Rusya Federasyonu Baflbakan› Mihail Kasyanov,
Kazakistan Baflbakan› Daniyel Ahmedov, K›rg›zistan
Baflbakan› Nikolay Tanayev, Tacikistan Baflbakan› Akil
Akilov ve Özbekistan Baflbakan› Utkur Sultanov’un kat›l-
d›¤› toplant›larda a¤›rl›kl› olarak, Teflkilat›n çal›flma me-
kanizmas› ve bölgesel ekonomik iflbirli¤i konular› ele
al›nm›flt›r. Çin Halk Cumhuriyeti D›fliflleri Bakanl›¤› yet-
kilileri, görüflmelerde, daha önce K›rg›zistan’›n baflkenti
Biflkek’te kurulmas› planlanan Terörle Mücadele Mer-
kezi’nin, 1 Ocak 2005’den itibaren Özbekistan’›n bafl-
kenti Taflkent’te kurulmas› konusunda anlaflmaya var›l-
d›¤›n› bildirmifllerdir. Görüflmelerde ayr›ca ekonomik ifl-
birli¤inin art›r›lmas› benimsenmifl ve fianghay ‹flbirli¤i
Teflkilat›’n›n y›ll›k bütçesinin müzakere edildi¤i kaydedil-
mifltir. Baflbakanlar, toplant›da; çok yönlü ekonomik ve
ticari iflbirli¤i oluflturulmas›, fianghay ‹flbirli¤i Teflkila-
t›’n›n 2004 bütçesinin onaylanmas›, fianghay ‹flbirli¤i
Teflkilat›’n›n daimi personelinin maafl ve ödenekleriyle il-
gili düzenlemelerin hayata geçirilmesi, terörle mücadele
için yerel kurumlar›n ve personelin haz›rlanmas› ve istih-
dam›, fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n daimi organlar›n›n
çal›flmaya bafllamas›n› kararlaflt›rm›fllard›r. Yap›lan bu
toplant›larda al›nan kararlara iliflkin ortak bildiri nite-
li¤inde olmak üzere 6 belge imzalanm›flt›r. Çin Halk
Cumhuriyeti Baflbakan›, toplant›larda, bölgesel ekono-

mik iflbirli¤inin gelifltirilmesi ile ilgili üç öneri sunmufl-
tur. Bu öneriler; Ticaret ve yat›r›m›n sorunsuz dolafl›m›
için hizmet sektörü, karantina, standartlar ve tafl›mac›-
l›ktaki tarife d›fl› engellerin azalt›lmas› ve kald›r›lmas›;
Ekonomik ve teknolojik iflbirli¤i projelerinin uygulanma-
s› için ulafl›m, enerji, telekomünikasyon, tar›m, ev aletle-
ri, hafif sanayii ve tekstil sektörüne öncelik verilmesi;
Bölgesel ekonomik iflbirli¤i için uzun vadeli hedeflerin
saptanmas› ve “fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› Serbest
Ticaret Bölgesi’nin” kurulmas›d›r. Ayr›ca, Taflkent’te
yap›lan Devlet ve Hükümet Baflkanlar› Zirvesi’nde yay›n-
lanan “Taflkent Deklarasyonu” ile her alanda tam ifl-
birli¤i yolunda yeni bir aflamaya girildi¤i görülmektedir.
Liderlerin görüflmelerinin ard›ndan elektronik ticaret,
gümrük, kalite kontrol, yat›r›ma teflvik ve ulaflt›rma ko-
nular›nda befl komite oluflturulmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
Bu kapsamda. bir anti-terör birimi kurulmas› benimse-
nirken “fianghay Kalk›nma Fonu” ve “fianghay ‹fl Ku-
rulu” oluflturulmas› da kabul edilmifltir.

IV. TÜRK‹YE - fiANGHAY ‹fiB‹RL‹⁄‹ 
TEfiK‹LATI ‹L‹fiK‹LER‹

So¤uk Savafl sonras›nda Orta Avrupa’dan Asya içle-
rine kadar olan alanda 20 civar›nda ba¤›ms›z devlet or-
taya ç›km›flt›r. Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Orta do-
¤u ve Orta Asya’da meydana gelen bu geliflmeler, Avras-
ya’n›n merkezinde yer alan Türkiye’yi etkilemifltir. Türki-
ye; 1990’l› y›llardan sonra Kafkaslar ve Orta Asya’da
politikalar›n›, “mümkün oldu¤u kadar tüm bölge ül-
kelerini / güçlerini içinde bar›nd›racak platformlara
tafl›mak” flekilde belirlemifltir. Bu politikan›n bir gere¤i
olarak Türkiye; Afganistan, Kazakistan, K›rg›zistan, Öz-
bekistan, Türkmenistan, Tacikistan, ‹ran, Pakistan ve
Azerbaycan’›n oluflturdu¤u “Ekonomik ‹flbirli¤i Teflki-
lat› (E‹T / ECO)” ve 11 ülkeyi bünyesinde bar›nd›ran
“Karadeniz Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat› (KE‹T)” n›n
kurulmas›na öncülük etmifltir. Ayr›ca, NATO ‹ttifak›’n›n
üyesi olarak 1994 y›l›nda “Bar›fl için Ortakl›k (B‹O)”
projesini desteklemifl, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinin
proje kapsam›na al›nmas›nda olumlu katk›lar sa¤lam›fl-
t›r. 

Türkiye, Kafkasya’da; Gürcistan ve Azerbaycan ile
çok iyi iliflkiler gelifltirmifltir. Rusya Federasyonu ise,
Kafkasya’da ‹ran ve Ermenistan ile mevcut iliflkilerini
gelifltirme iradesini göstermektedir. .Türkiye, Orta Asya
petrol ve do¤al gaz› ile Hazar petrollerinin dünyaya aç›-
l›m›nda; “Baku – Tiflis - Ceyhan Boru Hatt›”, “Türk-
menistan – ‹ran - Türkiye Do¤al Gaz Boru Hatt›” ve
“Mavi Ak›m” projeleri ile önemli roller üstlenmifl ve
stratejik kaynaklar›n dünya pazarlar›na ulaflt›r›lmas›na
iliflkin önemli aç›l›mlar› gerçeklefltirmifltir. Ayr›ca Türki-
ye, fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n kurucu ve aktör ülkesi
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kafkaslar yolu ile Avrupa’ya
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ba¤lanma stratejisine olumlu aç›l›mlar sa¤lamay› bu
kapsamda destekleyebilecektir.

So¤uk Savafl sonras› Avrasya’da do¤al kaynaklar›n
yo¤unlu¤u Avrasya’ya Bat›l› devletlerin ilgisini daha da
art›rm›flt›r. Avrasya ülkelerinde istenilen düzeyde ekono-
mik ve siyasi istikrar›n sa¤lanamam›fl olmas› bu ülkeler-
de, uyuflturucu trafi¤i ve silah kaçakç›l›¤›n›n artmas›na
ve ayr›l›kç› hareketlerin yo¤unlaflmas›na yol açm›flt›r.
Ayr›ca, Hindistan ile Pakistan aras›nda bafllayan nükle-
er yar›fl; bölgedeki istikrars›zl›¤› art›ran di¤er bir neden
olmakta ve önemini sürekli korumaktad›r. Rusya Fede-
rasyonu, Avrasya’da “Büyük Rusya’y›” yeniden yarata-
bilmek ve onu yaflatabilmek beklentisi içerisinde bulun-
maktad›r. 

ABD’nin Avrasya’daki tarihsel ve stratejik hedefi;
Avrasya’n›n tek bir siyasi - askeri güç ve oluflumun etki
sahas›na ve / veya egemenli¤i alt›na girmesine engel ol-
mak ve bölgede “Müdahale Edebilme Yetene¤ini” ko-
rumakt›r. Bu gerekçeden dolay› ABD, fianghay ‹flbirli¤i
Teflkilat›’n›n kurumsallaflmas›ndan oldukça olumsuz et-
kilemifltir. Burada; ABD’nin ortaya koydu¤u politika; Av-
rasya’da “S‹YAS‹ / ASKER‹ GÜÇ OLUfiUMU” ile “ET-
K‹ SAHASI / ‹LG‹ ALANI” ve / veya “ÇIKAR CO⁄RAF-
YASI” yarat›lmas›na imkan vermemektir.

Çin Halk Cumhuriyeti öncelikle bölgesinde s›n›r gü-
venli¤ini sa¤lamay› ve gelifltirmeyi esas almaktad›r. Bu-
nu sa¤lad›ktan sonra ekonomik geliflimini tamamlamay›
ve askeri gücünü de gelifltirdikten sonra bölgesel veya
global güç olmak istemektedir. Rusya Federasyonu’nun
Orta Asya’da uygulad›¤› politikalar›n baflar›s›zl›¤› de¤er-
lendirildi¤inde bu ülkenin Çin Halk Cumhuriyeti ile ya-
k›nlaflmas› ve bu yak›nlaflma arzusunu gündemde tutma-
s› beklenmektedir. Rusya Federasyonu’nun bu yaklafl›-
m›, ABD ve AB ülkeleri taraf›ndan di¤er ülkelerle denge-
lenmeye çal›fl›laca¤›na iliflkin izlenim yaratmakta ve ge-
lecekte de bu yönde irade ortaya ç›kabilece¤ine iliflkin
karine oluflturmaktad›r. Türkiye’nin her iki ülke ile de
iliflkilerini gelifltirmesi gerekmektedir. Rusya Federasyo-
nu ve Çin Halk Cumhuriyeti ile iliflkilerin gelifltirilmesi
Türkiye’nin; Avrasya politikas› aç›s›ndan de¤erlendirildi-
¤inde “bölgede etkin olma”, “bu etkinli¤i kararl› bir
flekilde sürdürebilme”, “bölge güçlerini içine alabi-
lecek oluflumlara girebilme”, “bu güçler içinde aktif
rol üstlenebilme” “bölgesel güç olabilme” ve “var
olan bölgesel güç olabilme potansiyelini gelifltirebil-
me” aç›s›ndan bak›ld›¤›nda çok önem tafl›maktad›r. 

Türkiye ile Rusya Federasyonu aras›nda son dönem-
de yo¤unlaflan diplomatik trafik, iki ülkenin rekabet de-

¤il iflbirli¤i zeminine do¤ru kaymas› gibi do¤al bir süre-
cinde sembolik bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.2

Türkiye uzun y›llar ihmal ederek bir politika gelifltireme-
di¤i Kafkaslarda etkili olmak istemektedir. Bu do¤rultu-
da da fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile iflbirli¤ine gidilmesi
önemli kazan›mlar sa¤layabilecektir. Bilindi¤i gibi Türki-
ye, ISAF komutas›nda Afganistan’da bir etkiye sahiptir.
Orta Do¤u ve Orta Asya’da baflka etkinlik alanlar› yarat-
mal›d›r. Bu noktada Türkiye Kafkaslara ulaflmada “Rus-
ya Federasyonu” köprüsünü kullanmak istemekte; Rus-
ya ise ekonomik s›k›nt›lar›n› aflmak için Türkiye ile iflbir-
li¤ine gitme imkan›n› aramaktad›r. Petrol boru hatlar›-
n›n güvenli¤inin sa¤lanmas›, bölgesel güvenli¤in tesis
edilmesi gibi Rusya Federasyonu için hayati konular›n
gündemde olmas› Putin’i Türkiye’ye yak›nlaflt›rm›flt›r. 

Rusya Federasyonu’nun Türkiye’yi fianghay ‹flbirli¤i
Teflkilat içerisine dahil ederek geniflleme girifliminin as›l
amac›na bak›ld›¤›nda ise ABD’nin Brezezinski önderli-
¤inde haz›rlad›¤› planla Rusya Federasyonu’nu s›k›flt›r›p
yeniden büyümesini önleme iste¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Rusya Federasyonu, bu çevreleme politikas›na dayanan
plana karfl› anti tez üretme giriflimindedir. ABD, Rusya
Federasyonu’nu bölgesel sorunlarda ve ekonomik hare-
ketlerde etkisiz hale getirmek isterken, Rusya Federas-

yonu eski D›fl ‹stihbarat Bakan›3 Primakov’un plan› ile
cevap vermek istemektedir. Bu plana göre dikey hat
Rusya Federasyonu – ‹ran - Hindistan’dan geçerken, ya-
tay hat Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ve
Rusya Federasyonu’nu kapsamaktad›r4. Rusya Federas-
yonu, SSCB’nin çöküflünün ard›ndan aktif aç›l›m› sa¤la-
mak ve uygulamaya geçebilmek için yeni koridorlar ya-
ratma aray›fl›na girmifltir. Bu aray›fl içinde de Türkiye,
Avrupa ile Asya aras›ndaki stratejik konumu nedeni ile
Rusya Federasyonu için sonsuz önem tafl›yan jeopolitik
aktör ülkedir.

2 Gökçen Ekici, “Türkiye’nin fianghay Giriflimi Nas›l Yorumlanmal›”, http://www.avsam.org/Türkiye/gunlukbulten.asp?ID=377, 23.03.2005
3 D›fliflleri Bakanl›¤› ve Baflbakanl›kta yapm›flt›r
4 Mirza Çetinkaya,Müslim Yagibekov, “Eski Süper Gücün Yeni Düflleri”, Aksiyon , Say›: 316 Aral›k 2000
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Rusya Federasyonu aç›s›ndan durum böyleyken Tür-
kiye aç›s›ndan durum biraz daha farkl›l›k göstermekte-
dir. Rusya Federasyonu ile olan yak›nlaflmada NATO ile
olan var olan dengeler göz ard› edilmemelidir. Bat› ile
olan iliflkilere ve özellikle Avrupa Birli¤i ile olan tam üye-
lik müzakere sürecine zarar verilmemesi gerekmektedir.
Bu dengeler bütünü içinde dikkatli politikalar belirlemek
ve ulusal ç›karlara uygun hareket etmek gerekmektedir. 

Türkiye ba¤lam›nda geliflmeleri de¤erlendirirken,
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin beklen-
tilerini di¤er ülkelerden ay›rmak gerekir. Bu iki ülke
fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n kararlar›nda belirleyici ro-
lü oluflturmaktad›r. Bu iki ülkenin istekleri; Teflkilat›n
her ne kadar eflitli¤e dayand›¤›n› ve uzlaflma ile kararla-
r›n al›nd›¤› belirtilmifl olsa bile Teflkilat› yönlendirme aç›-
s›ndan ön planda yer ald›klar› görülmektedir. Rusya Fe-
derasyonu’nun temel iste¤i ekonomik merkezlerde nüfuz
ve etki alan› oluflturmak, kaybetti¤i gücü ve prestiji ye-
niden yaratabilmek ve mevcut güç dengesinde kendine
daha iyi bir yer ve statü tesis etmektir. Ayr›ca Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n ard›n-
dan bölgede çeflitli yerlerde kalan Rus az›nl›¤›n haklar›-
n› korumak da Rusya Federasyonu için öncelikli gereksi-
nim teflkil etmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti için temel
sorun Do¤u Türkistan bölgesidir. Ayr›ca Afganistan’daki
hareketlili¤in Do¤u Türkistan’da yeni geliflmeler yarat-
mas› ve uyand›rmas› tehlikesi nedeniyle Çin Halk Cum-
huriyeti için Afganistan da önem tafl›maktad›r. Çin Halk
Cumhuriyeti günümüz güç dengesinden de aç›k bir flekil-
de rahats›zl›k duymaktad›r. Tayvan’›n herhangi bir siste-
me dahil olmamas› gerekti¤ini bildirerek ABD’yi uyar-
mas› da bunun bir göstergesidir.5 Orta Asya’da SSCB’nin
da¤›lmas›ndan sonra ortaya ç›kan devletler için temel
sorun sürdürülebilir uluslararas› güvenli¤in tesisidir. Gü-
venli¤in devaml›l›¤›n›n sa¤lanmas› ve ellerindeki yüksek
enerji potansiyelinin güvenli yollarla ulaflt›r›lmas› önem
tafl›maktad›r. Bu nedenle, fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile
bölgesel güvenli¤i sa¤lanmas›, Rusya Federasyonu ile
Çin Halk Cumhuriyeti için önemli bir beklentidir. Ayr›ca,
bu ülkeler, sa¤lanabilecek bu güvenlik ortam›ndan ya-
rarlanarak ticari ve ekonomik iliflkileri gelifltirebilecek ve
refah düzeylerini art›rabileceklerdir. 

Türkiye, jeopolitik konumu itibari ile bir taraftan Kaf-
kaslar yolu ile Hazar Denizi’ne ve Orta Asya’ya, di¤er
yandan Balkanlar üzerinden Adriyatik Denizi’ne eriflebi-
lecek bir co¤rafya üzerinde bulunmakta, . di¤er taraftan
F›rat ve Dicle nehirleri üzerinden Körfez Bölgesi’ne de
aç›labilmektedir. Jeopolitik bak›mdan ortaya ç›kan bu
avantaja bölgedeki hem say›sal, hem nitelikli insan gücü
kaynaklar›, ekonomik ve askeri güç bak›m›ndan üstünlü-

¤ü de eklenirse kendili¤inden bölgesel bir güç konumuna
gelebilece¤i tart›flmas›zd›r. Günümüzde AB için Alman-
ya nas›l önemli bir statüye sahip Türkiye de içinde yer al-
d›¤› uluslararas› güç oluflumlar›nda bu statüyü kazana-
bilmelidir. Ekonomik bak›mdan Türkiye’nin AB Gümrük
Birli¤i, Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›, Karadeniz Eko-
nomik ‹flbirli¤i Teflkilat› ve ‹slam Konferans› Teflki-
lat› Ekonomik ve Ticari ‹flbirli¤i Daimi Komitesi
(‹SEDAK) üyelikleri bölgesel güç olma rolünü destekle-
yebilecek ve takviye edebilecek önemli aç›l›mlard›r. 

21’inci yüzy›l›n bafl›ndan itibaren “AB ile NAF-
TA”y›, “NAFTA ile APEC”i birbirine ba¤lama yönünde-
ki giriflimler h›z kazanm›flt›r. Bu giriflimlerde zincirin ek-
sik halkas› olarak görülen Asya - Pasifik ile Avrasya ara-
s›ndaki genifl mekandaki bofllu¤u doldurmaya katk› sa¤-
layacak ülkelerin bafl›nda Türkiye gelmektedir. Bu amaç-
la, APEC ve NAFTA ile de ticari yat›r›m ba¤lant›lar›n ku-
rumsal bir iflbirli¤i çerçevesinde gelifltirilmesi yaral› ola-
bilecektir. Türkiye, ilk aflamada ASEM (Asya-Europe
Summit Meeting), APEC ve NAFTA içinde “gözlemci ül-
ke” statüsünü elde etmek için giriflimde bulunmal›d›r. 

21’inci yüzy›lda Çin Halk Cumhuriyeti’nden bafllay›p
Orta Asya ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanacak
modern yeni bir ‹pek Yolu yarat›lmas› önerisi gündemde-
dir. Dünya piyasalar›na Kafkasya ve Orta Asya petrol /
do¤al gaz kaynaklar›n›n boru hatlar›yla tafl›nmas›n›n ya-
n› s›ra Çin Halk Cumhuriyeti’nin Avrupa Birli¤i ile tica-
retinin önemli bir k›sm›n›n bu canland›r›lacak yol üzerin-
den gerçeklefltirilmesi öngörülmektedir.

Türkiye, fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› bölgesinde alter-
natif bir ekonomik güç fleklinde görülmemelidir. Türki-
ye’nin bölgedeki genifl ekonomik potansiyeli harekete ge-
çirilebilmesi için gereken durumlarda Bat›l› ülkeleri de
içerecek bir flekilde düzenlemelerde bulunmal› ve öncü
rol üstlenmelidir. APEC sayesinde ABD ve Japonya, As-
ya - Pasifik’te önemli bir ekonomik potansiyel yaratma-
y› hedeflemifllerdir. Avrupa Birli¤i ülkeleri de Asyal› eko-
nomiler ile iflbirli¤ini gelifltirmek ve rekabette geri kal-
mamak için Nisan 1996’da Bangkok’ta ASEM (Asya-Eu-
rope Summit Meeting) Zirve sürecini bafllatm›fllard›r.
Türkiye, Gümrük Birli¤i’nin sa¤layabilece¤i avantajlar›
da kullanarak bu sürece kesinlikle kat›lmal› ve bu sistem
içinde yer almal›d›r. Ayn› flekilde bölge ekonomileri ile
yeni kanallar açmak için APEC ve ASEAN içinde misa-
fir ya da gözlemci ülke olarak yer almak için de ›srarl›
giriflimlerde bulunmal›d›r. Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›
(ECO)’n›n; Avrupa Birli¤i, ASEAN ve APEC ile ba¤lant›-
l› bir uluslararas› ekonomik kurulufl statüsüne sokulma-
s› gerekmektedir. 

5 fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› Duflanbe Deklarasyonu madde 8
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Türkiye’nin; Ekonomik ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›, Çin Halk
Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu ile özel iflbirli¤i im-
kanlar› yaratabilmesi için yeniden strateji belirlemesi
konusunda özendirmesi gerekmektedir. Ayr›ca, ECO’yu
bu stratejilere uygun düzenlemeler gerçeklefltirmesi yö-
nünde yönlendirmesi ve cesaretlendirmesi düflünülmeli-
dir. Bu giriflimlerde, “karfl›l›kl› ekonomik yarar” pren-
sibini ön plana ç›kart›lmal›d›r. Türkiye, ‹ran ile iliflkileri-
ni sürekli iflbirli¤ine dönüfltürmelidir. 

Rusya Federasyonu’nun ‹ran ile ileri düzeyde devam
eden iliflkileri de dikkate al›nd›¤›nda; ‹ran ile iflbirli¤inin
sürdürülmesi yönündeki iliflkiler Rusya Federasyonu ile
olan iflbirli¤ine de katk› sa¤layabilecektir. Bu geliflme ay-
n› zamanda fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile iflbirli¤inin ar-
t›r›lmas›na da imkan verebilecektir. Türkiye, ayn› flekil-
de, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkan›’n›n Baflkanl›¤›-
n› yürüttü¤ü ‹SEDAK ile fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ara-
s›nda ticaret ve yat›r›m ba¤lant›lar›n›n gelifltirilmesi ve
geniflletilmesine katk› sa¤layabilecektir. Bu flekilde ulus-
lararas› bölgesel ve fonksiyonel alt sistemler aras›nda ifl-
birli¤inin gelifltirilmesine destek verebilecek ve bu yakla-
fl›m› ile iflbirli¤inin bir sisteme dönüfltürmenin yollar›n›
açabilecektir. Türkiye, fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile ya-
rat›lan “serbest ticaret alan›n› “ çok iyi de¤erlendirme-
li ve ç›kabilecek seçenekleri çok daha kapsaml› k›ymet-
lendirmelidir.

V. SONUÇ

Türkiye, 21’inci yüzy›lda; daha önce ikili diplomatik
giriflimlerle elde edemedi¤i f›rsatlar›, çok tarafl› diplo-
masiyi ak›ll›ca ve kurallar›na uygun flekilde kullanarak
elde etmelidir. Çok tarafl› iliflkileri düzleminde ortaya ç›-
kabilecek imkanlar› de¤erlendirmeli ve bu yöndeki giri-
flimleri hedefleri aras›na almal›d›r. Türkiye, UNCTAD,
UNDP, DTÖ, IMF ve Dünya Bankas› gibi BM kurulufl-
lar›n›n yan› s›ra sanayileflmifl zengin ülkeler kulübü ola-
rak bilinen OECD’den klasik temsilin ötesinde; bu kuru-
lufllar›n deneyim ve bilgi havuzlar›ndan etkin ve verimli
bir flekilde yararlanmal› ve bu yönde giriflimlerini sürdür-
melidir. D›fl Politik karar al›c›lar›; önemli kararlar› al›r-
larken kendi alanlar›nda uzmanlaflm›fl bu kurulufllar›n
bilgi ve deneyim birikimlerinden yararlanmal›, bu flekil-
de yak›n iflbirli¤i imkanlar› sa¤lanmal›d›r. 

Türkiye’nin uluslararas› yükümlülük do¤urabilecek
tüm düzenlemeleri tesis ederken ve bu düzenlemelere
uluslararas› düzlemde ba¤lan›rken bu kurulufllar ile bun-
lar›n bünyesindeki ihtisas kurulufllar›nda konular müza-
kere etmeli ve olgunlaflt›r›lmal›d›r. Uluslararas› yüküm-
lülüklerimize itiraz etmek, karfl› ç›kmak, ya da kaç›r›lan
f›rsatlara hay›flanmak yerine, ülkemizi yak›ndan ilgilen-
diren ya da gelecekte ilgilendirmesi muhtemel konular

süreklili¤i olan kadrolarca izlenilmeli, kat›l›m sa¤lanma-
l›, ulusal görüfllerimiz oluflturulmal› ve ›srarla savunul-
mal›d›r. 

Türkiye’nin üyesi olmad›¤› APEC, ASEAN, ASEM,
NAFTA, MERCOSOUR, OAS, AFD ve fianghay ‹flbirli-
¤i Teflkilat› gibi bölgesel kurulufllarda gözlemci ya da
misafir ülke statüsünde temsil edilmesi sa¤lanmal› ve
bu yönde siyasi irade oluflturulmal›d›r. Özellikle fiang-
hay ‹flbirli¤i Teflkilat› bölgesindeki geliflmeleri yak›n-
dan izlemeli ve bu bölgede pazar aç›l›m›na iliflkin giri-
flimlerini yo¤unlaflt›rmal›d›r. 

Türkiye bu giriflimler için fianghay ‹flbirli¤i Teflkila-
t›’n›, “etkili forum” olarak kullanabilmelidir. D›fl eko-
nomik iliflkilerimizi yürütecek kadrolar›n yetifltirilmesin-
de; fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› konusunda bilinçlendirme
çal›flmalar› yürütülmeli ve bu kuruluflta gerekirse e¤itim
/ staj imkanlar› yarat›lmal›d›r. Bu flekilde Teflkilat ile da-
ha verimli ve sürekli iflbirli¤i imkanlar› sa¤lanabilecek ve
yarat›lan iflbirli¤i gelifltirilebilecektir. 

fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›, kurumsallaflma süreci-
ni gittikçe h›zland›rabilen bir bölgesel uluslararas› kuru-
lufltur. S›n›r güvenli¤ini sa¤lamak ve ortaya ç›kabilecek
sorunlar› çözmek amac› ile bir araya Teflkilat üyesi ülke-
ler, bafllang›çta; Kazakistan, Rusya. Federasyonu, Çin
Halk Cumhuriyeti,. Tacikistan ve K›rg›zistan’›n kat›l›m›
ile bir olufluma yönelmifllerdir. Özbekistan’›n da Teflkila-
ta üye olmas› ile ortak ç›karlar› çerçevesinde güvenlik
konusundan ekonomik sorunlara kadar bir ortak plat-
formda bir araya gelmeyi baflarabilmifllerdir. 

NATO’nun Do¤uya do¤ru geniflleyerek 26 üyeli bir ‹t-
tifak olmas› fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n önemini
daha da art›rm›flt›r. fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat düzle-
minde; Orta Asya ülkeleri; Avrasya jeopoliti¤inde BM
Güvenlik Konseyi üyesi olan ve ayn› zamanda bölgesel
güç niteli¤inde bulunan Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya
Federasyonu ile iflbirli¤ini her düzlemde sürdürmek ko-
numundad›rlar.

Türkiye, bölgedeki uzun dönemli etkinli¤ini tesis ede-
bilmek için fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› gibi bölge - içi
oluflumlar› anlayabilme, kullanabilme ve yönlendirebil-
me yetene¤ini gelifltirmelidir. Avrupa ve ABD merkezli
bölgesel ve küresel güç merkezleri ile güç dengeleri ve
iliflkilerini yürüten Türkiye; tarihi ve kültürel ba¤› olan
Orta Asya ülkeleri ile fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› kapsa-
m›nda “yeni ekonomik ve kültürel iliflkiler” gelifltir-
meli ve iflbirli¤i konular›n› somutlaflt›rmal›d›r. Türkiye,
Teflkilat ve üyeleri ile iliflkilerini her alanda yo¤unlaflt›r-
mal›, bölgesel güçlerin rekabet alanlar› d›fl›nda kalma-
mal› ve rekabete dayal› üstünlük ilkesine göre ekono-
misini yeniden gözden geçirmelidir. 
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Türkiye’nin fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile birlikte
yaratabilece¤i f›rsatlar›n ve potansiyelin, gücü ile oran-
t›l› flekilde tam de¤erlendirilememesinin ard›nda, bilgi ve
vizyon eksikli¤inin oldu¤u bilinmektedir. Türkiye’nin
menfaatlerini do¤rudan ilgilendiren bölgeler ve konular
üzerine yo¤unlaflmal›, yak›n komflular›n› ve hedef pazar-
lar›n› ihmal etmemelidir.. Bilgi kaynaklar›n› gözden
geçirmeli, sa¤l›kl› bilgilere dayanarak fianghay ‹fl-
birli¤i Teflkilat› ile iliflkilerinde do¤ru politika belir-
lemeli, etkin.ve güvenilir iflbirli¤i ortam›n› yaratma-
l›d›r. 

Türkiye’deki Stratejik Araflt›rma Merkezleri ile
Stratejik Araflt›rma Enstitüleri fianghay ‹flbirli¤i
Teflkilat› bölgesini derinli¤ine tarayan ve uzun vade-
li projeksiyonlar ç›karmay› amaçlayan çal›flmalar›
için teflvik edilmeli ve yönlendirilmelidir.

Türkiye, fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile iliflkilerini
sürekli gelifltirebilmek için olas› olumsuzluklara müda-
hale edebilecek ve çözümleyebilecek acil durum senaryo-
lar› gelifltirmeli ve bu senaryolar› ekonomik, siyasi ve
güvenlik yönelimleri ve yaklafl›mlar› ile gerekti¤inde
destekleyebilmelidir. Ayr›ca, Teflkilat üyesi ülkelere yö-
nelik pazar aç›l›mlar› sa¤lanmal›, bu ülkelerin sunmakta
olduklar› altyap› yat›r›m f›rsatlar› dikkatle izlenmeli ve
ortaya ç›kabilecek f›rsatlar de¤erlendirilmelidir. 

Küresel ve bölgesel güçler, güvenlik ve ekonomik
yans›malar› genifl bir flekilde tart›fl›r ve de¤erlendirirken;
Türkiye, bu geliflmeleri yak›ndan takip etmelidir. Türki-
ye, “proactive” ve “preventive” diplomasi yöntemleri-
ne yönelmeli ve bu kapsamda fianghay ‹flbirli¤i Teflki-
lat› ile yürüttü¤ü ve yürütece¤i iliflkilerde bu diplomasi
yöntemlerini uygulamal›d›r. 

Türkiye’nin ulusal menfaatleri ›fl›¤›nda sa¤l›kl› bir de-
¤erlendirme yapmak gerekti¤inde; milli gücü ile orant›l›
ikili düzeyde ve üyesi bulundu¤umuz uluslararas› kuru-
lufllar içinde çok tarafl› çerçevede neler yap›labilece¤ini
ortaya koymas› gerekmektedir. fianghay ‹flbirli¤i Tefl-
kilat› üyesi ülkeler ile tarihi ve kültürel ba¤lara dayanan
iliflkilerin her ortamda devam ettirilmeli, güven bunal›-
m› yaratabilecek ve bu bunal›ma yol açabilecek uy-
gulamalara imkan verilmemelidir. Teflkilat üyesi ülkeler
ile karfl›l›kl› menfaatlere hizmet edecek ve karfl›l›kl› ba-
¤›ml›l›k iliflkileri yaratacak flekilde ekonomik, ticari, yat›-
r›m ve kültürel iliflkiler geniflletilmeli, çeflitlendirilmeli,
zenginlefltirilmeli ve karfl›l›kl› güven sürekli art›r›lmal›-
d›r. 

Bölgesel güç merkezi olabilmek ve merkez rolü-
nü üstlenebilmek Türkiye’nin en do¤al hakk›d›r. Tür-
kiye’nin fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat› üyesi ülkeler ile or-

tak siyasi iradeye dayal› çok tarafl› iliflkilerin gelifltirme-
si ve bu konuda sa¤lanan istikrar›n sürdürmesi sa¤lan-
mal›d›r. 

Güçlü bir diplomatik iliflkiler zeminin oluflturul-
mas›, gerekli altyap› yat›r›mlar›n›n gerçeklefltiril-
mesi, siyasi ve kültürel iflbirli¤inin gelifltirilmesi ve
yayg›nlaflt›r›lmas› Türkiye ‹le Teflkilat›n ortak men-
faatlerine hizmet edebilecek ve uluslararas› sürdü-
rülebilir bar›fl ve güvenli¤e katk›lar sa¤layabilecek-
tir. 

fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›, 21’inci yüzy›l›n ilk çey-
re¤inde mevcut rollerine ilave olarak kolektif güvenlik
Teflkilat› niteli¤ini de kazanabilecektir. Sürdürülebilir bir
güvenli¤in sa¤lanabilmesi uluslararas› sistemin en
önemli beklentisidir. Teflkilat›n uluslararas› sistemin bu
beklentisine gelecekte hizmet edebilece¤i ve kendisini
buna göre yeniden yap›land›rabilece¤i de¤erlendirilmek-
tedir. 

Türkiye, güvenli¤in her alanda sa¤lanmas›na sürekli
destek veren ve sürdürülebilir bar›fl›n sonsuza kadar de-
vam›n› savunan bir ülkedir. Türkiye, fianghay ‹flbirli¤i
Teflkilat› ile 2010’lu y›llarda sadece; ekonomik, siyasi
ve kültürel iliflkilerini gelifltiren bir ülke de¤il, bölgesin-
de uluslararas› güvenli¤in sürekli tesisine yönelik
iflbirli¤i ve iflbirli¤inin de ötesinde güç birli¤i yapa-
bilecek ve bunu devam ettirebilecek ülkedir. 

Bu kapsamda; Türkiye’nin; d›fl politikadan turizme,
tar›mdan bilgi teknolojilerine yönelik çal›flmalar›na, e¤i-
timden d›fl ekonomik iliflkilere kadar uzanan temel konu-
larda stratejik “2025 Vizyonu’nun” belirlemesi gerek-
mektedir. Bu vizyon, ayn› zamanda Türkiye’nin; fiang-
hay ‹flbirli¤i Teflkilat› ile yürütebilece¤i “uluslararas›
ekonomik iliflkilerden uluslararas› güvenli¤e” kadar
olan tüm iliflkilerde yeni aç›l›mlara ve yeni yönelimle-
re zemin haz›rlayabilecektir. 

2025 Vizyonu ile; Türkiye’nin milli menfaatleri
ile fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n menfaatlerinin
her alanda uzlaflabilece¤i, önemli kazan›mlar yarat›-
labilece¤i ve uluslararas› bar›fl ve güvenli¤e sürdü-
rülebilir katk› sa¤layabilece¤i de¤erlendirilmekte-
dir.
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21’inci Yüzy›lda fianghay ‹flbirli¤i Teflkilat›’n›n Yeni Yönelimleri ve Türkiye ile Yeni ‹flbirli¤i Yaklafl›mlar›


