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Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/ CICA) girişimi Kazakistan Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından başlatıldı. CICA toplantıları 1990’ların ilk yarısında 
yapılmaya başlandı. Konferans tarzı bu toplantılar 2002 senesinde kalıcı bir yapıya dönüştürülmüştür. 
Bu bağlamda CICA örgütsel faaliyetleri 10. yılını doldurmuştur. CICA bünyesinde 24 üye devlet, 8 
gözlemci devlet ve 3 gözlemci uluslararası örgüt bulunmaktadır.  
 
CICA’nın üye profili farklı ülkelerden oluşmaktadır. CICA üyesi ülkelerin CICA coğrafyasındaki güvenlik 
risklerinin ve tehditlerinin kaynağı ve doğası konusundaki algılamaları farklılık göstermektedir. Bu 
bağlamda CICA farklı güvenlik algılamaları olan ülkeleri bir araya getiren özgün bir örgüttür.  
 
CICA’nın kuruluş temelleri 2002 Almatı Senedine ve onun tamamlayıcı parçası “1999 CICA Üyesi 
Ülkeler Arası İlişkileri Düzenleyen İlkeler deklarasyonu”’na dayanmaktadır. Bu belgeler ile üye ülkeler 
arası ilişkilerin temel çerçevesi belirlenmiştir.  
 
CICA Almatı Senedi uluslararası güvenlik ile alakalı birçok temel kavramı içermektedir. Bu senet 
bölünmez güvenlik, kapsamlı güvenlik ve eşit güvenlik gibi kavramlardan söz eder. Kapsamlı güvenlik 
bağlamında; Almatı senedi çevresel meselelerden, ekonomik işbirliğinden, insan haklarının 
öneminden ve temel özgürlüklerden bahseder.  
 
2002 Almatı Senedi ve ardından üzerinde mutabık kalınan belgeler kapsamlı olarak “Güven Arttırıcı 
Önlemler” konusunu içerir. CICA Güven Arttırıcı Önlemler Katalogu askeri, siyasi, ekonomik, çevresel, 
insani zorluklar ve tehditlere karşı alınabilecek birçok güven arttırıcı önlemleri içerir.  
 
Türkiye CICA Dönem Başkanlığını 2 sene önce 8 Temmuz 2010’da düzenlenen CICA zirvesi 
başlangıcında Kazakistan’dan devralmıştır. Türkiye’nin CICA Başkanlığı süresi üye ülkeler tarafından 2 
sene daha uzatılmıştır. Türkiye’nin CICA Başkanlığı Haziran 2014’te sona erecektir.  
 
 
 
Türkiye’nin CICA Dönem Başkanlığı vizyonu “Asya’da ortak güvenlik inşası”’nı sağlamaktır. Bu vizyonu 
geliştirirken CICA kuruluş belgelerindeki temel güvenlik kavramlarını analiz ettik. Bölünmez güvenlik 
ve kapsamlı güvenlik kavramları üzerinde çalıştık. CICA kurulurken beyan edilen amacı; üye ülkelerin 
açıklık, karşılıklı güven, bölgelerinde ve dünyada istikrar, ekonomik ve sosyal kalkınma için yine üye 
ülkelerin işbirliği sağlama yolundaki kararlılığını göze aldık.  



 
20. yüzyıl sonunda değişen siyasal ve güvenlik ortamı güvenlik alanında işbirliği için yeni yollar açtı. 
“İşbirliği” farklı değerlere ve çıkarlara sahip ülkelerin bir araya gelmesindeki anahtar kelimedir. 
Güvenlik için gönüllü işbirliğine ihtiyaç vardır. İşbirliğinin sağlanabilmesi için çıkarların uyumlu olması 
gerekmektedir.  
 
Bu bağlamda bizim bakış açımıza göre ortak güvenlik yaklaşımı farklı değerler ve çıkarlara sahip 
ülkeleri bir araya getirmenin en uygun yoludur. Ortak güvenlik kavramı; kapsayıcı, muhalifi ve cephesi 
olmayan bir anlayıştır. Burada kaybeden yoktur; sonuçta her tarafın kazanması amaçlanır. Aslında 
ortak güvenlik sıfır toplamsız bir oyundur. Ortak güvenlik anlayışının; temelinde yatan önerme 
güvenlik kavramının bölünmez oluşudur. Bu anlayışta gizli gündeme yer yoktur; her şey şeffaftır.  
 
Bu çerçevede; ortak amaçlara ulaşmada, barışa, istikrara ve güvenliğe dair yanlış anlamaları ve 
yorumlamaları gidermek için diyalog kurmanın önemi ortaya çıkmaktadır.  
 
CICA Türkiye başkanlığı olarak; geçen 2 yıl boyunca aralıksız olarak CICA içinde siyasi diyalogu teşvik 
etmeye çalıştık. Diyalog kurmak için daha iletken bir hava yaratmaya ve üye ülkelerin diğer üye 
ülkelerle olan güvenlik meseleleri hakkında farklı algılamalarını diyalog yoluyla paylaşmalarına 
çalıştık. Bu yaklaşım meyvelerini vermeye başladı. Artık üye ülkeler güvenlik ile ilgili vizyonlarını diğer 
üyelerle daha rahat bir şekilde paylaşabiliyor. Örneğin; Rusya Federasyonu ve Çin “Asya Pasifik 
Bölgesinde Güvenliği Güçlendirici Ortak Çin-Rus Girişimi” ile alakalı CICA toplantısında sunum 
yaptılar. Çin ve Rusya Federasyonu Asya Pasifik Bölgesinde şeffaf bir güvenlik mimarisi oluşturmadaki 
kararlılıklarını gösterdiler. Bu örnek bize gösteriyor ki “Güvenlik Mimarisi” gibi hassas bir konu bile 
diyalog yoluyla tartışmaya açılabilmektedir.  
 
CICA’nın uzun bir süre Türkiye başkanlığında faaliyetlerine devam etmesinden ve 20. yılına 
ulaşmasından dolayı mutluluk duymaktayız. CICA dış işleri bakanları 12 Eylül 2012’de 4. kez Astana’da 
bir araya gelecekler. Bu buluşmada aynı zamanda CICA’nın 20. Kuruluş yıl dönümünü 
kutlayacaklardır.  
 
Geçen son 10 yıl gösteriyor ki ancak diyalog ve etkileşim yolu ile Asya’da ortak bir güvenlik 
sağlanabilir. Ekonomik güç doğuya doğru kaymaktadır ve bu durum bizi güven ve işbirliğini arttırarak 
kendi büyüme ve refahımızı sağlamaya zorlamaktadır. Asya’da ortak bir güvenlik düzeni kurmanın, 
büyük ve sağlanması güç bir hedef olduğunun farkındayız. Buna rağmen bu hedefe ulaşmak için 
sabırlı bir şekilde uğraş vermeliyiz. Hiç şüphe yok ki ortak bir güvenlik düzeni kurmak zaman alacaktır. 
Ancak şunu hatırlamamız gerekir Kazakistan devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev Birleşmiş 
Milletlerde CICA fikrini ortaya attığında; bu fikir sadece bir vizyonda ibaretti. Bazı insanlar için bu bir 
hayaldi. Aslında hayalleri gerçeğe dönüştürme konusunda CICA güzel bir örnektir. CICA başkanı olarak 
Türkiye; Asya’da ortak bir güvenlik düzeninin kurulması için elinden geleni yapacaktır.             
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