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1 SUNUŞ
Küreselleşme günümüzde ekonomik işbirliği başta olmak üzere uluslararası ilişkileri, siyasal
ve sosyo-kültürel 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, Uluslararası Türk-Asya Kongrelerini periyodik olarak her yıl belirli temalar üzerine
oturtmakta, bu sayede Türkiye ve Asya ülkelerini temsil eden yatırımcılar, politik karar alıcılar,
meslek kuruluşları ve bilim adamlarının etkileşime girmesine ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine
hizmet etmeyi amaçlamaktadır.
Bu amaçtan hareketle; 25-26 Mayıs 2006 tarihinde “I. Uluslararası Türk - Asya Kongresi”; 2325 Mayıs 2007 tarihinde ise “II. Uluslararası Türk - Asya Kongresi” düzenlenmiştir. I. Uluslararası
Türk - Asya Kongresi'nde, Türkiye ile Asya ülkeleri arasındaki iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel
ilişkiler ilgili alanlarda uzman yerli ve yabancı akademisyenler tarafından ayrıntılı biçimde
tartışılmış ve sonuçlar bir kitap haline getirilmiştir. II. Uluslararası Türk - Asya Kongresi'nde ise
“Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma” başlığı altında yerli ve yabancı akademisyenler tarafından
bildiriler sunulmuştur. II. Uluslararası Türk - Asya Kongresi'nin sonuçlarının kitap halinde
yayınlanması çalışmaları devam etmektedir.
21-23 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilecek olan “III. Uluslararası Türk - Asya Kongresi” ise
öncesindeki kongrelerden farklı olarak Çin, Hindistan ve Rusya olmak üzere üç ülkeyi merkez
alacak ve “Güvenlik, Ekonomi ve Enerji” konularında stratejik işbirliği olanaklarını masaya
yatıracaktır.
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.
Kuşkusuz Asya Kıtası'nın kendine özgü koşulları, Avrupa Birliği örneğindeki gibi ekonomik ve
politik bir entegrasyonu imkansız kılmaktadır. Ancak bu durum, Kıta'nın başat aktörleri arasında
işbirliği temelinde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine engel değildir.
Bu noktada, III. Uluslararası Türk - Asya Kongresi ile hedeflenen, küresel güç mücadelesi ve
Asya jeopolitiği bağlamında Çin, Hindistan ve Rusya'daki mevcut potansiyeller dikkate alınarak,
yeni işbirliği alanları ve işbirliği biçimlerinin neler olabileceğinin somut olarak ortaya konulması
ve geleceğe yönelik bir perspektif çizilmesidir.
Süleyman ŞENSOY
TASAM Başkanı
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2. KONGRENİN ADI
III. Uluslararası Türk - Asya Kongresi
3. KONGRENİN KONUSU
Asya'da Güvenlik ve Stratejik İşbirliği: ÇİN - HİNDİSTAN - RUSYA
4. KONGRENİN KAPSAMI
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 sistemden meydana
getirdiği değişim sürecine paralel olarak, Asya-Pasifik Bölgesinin güvenlik ve barış stratejileri
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 yayılması eğilimini tırmandırırken, diğer taraftan da
bölgede Çin-Hindistan-Japonya-Amerika Birleşik Devletleri-Rusya arasındaki güvenlik dengelerinin
mevcut parametrelerinde de yeni açılımlara yol açmaktadır.
Kongrede Çin, Hindistan ve Rusya ile Türkiye arasında kurulabilecek işbirlikleri ve Asya'nın
bütününde oluşabilecek etkileşim aşağıdaki alt başlıklarda incelenecektir:
• Bölgesel Güvenlik ve Asya Jeopolitiği
Terörizm- Radikalizm
Ortak güvenlik politikaları
Askeri işbirliği konuları
Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde yeni güvenlik yaklaşımları
Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türkiye
ABD Ulusal Füze Savunma Sistemi (NMD) ve Bölge Güvenliği
Demokrasi ve İnsan Hakları
• Ekonomik Alanda İşbirliği
Asya'da ekonomi güvenliği
Kalkınma: Hindistan Örneği
Çin dış ticareti ve DTÖ yükümlülükleri
Asya'da kalkınma ve ekonomik reform politikaları
Enerji ekonomisi ve politika
• Enerji Alanında İşbirliği
Trans-Avrupa Enerji Ağları ve Türkiye
Enerji arzı güvenliği, talep planlamasına ve tedbirler
Rusya'da enerji üretimi, taşımacılığı ve yasal temellerin iyileştirilmesi
Ulaşım ağlarının fiziksel güvenliği
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Bölgesel enerji işbirliğinde Türkiye'nin rolü
ŞİÖ çatısı altında kurabilecekleri işbirlikleri ve olası sonuçları
Nabucco Projesi ve AB enerji arz güvenliğine katkısı
Nabucco Projesi'nin geleceği ve Türkiye
BTC-BTE boru hatları ve Hazar jeopolitiği
ABD ve AB'nin enerji arz güvenliği politikaları
AB-Rusya Enerji Diyalogu
5. KONGRENİN KOORDİNATÖRÜ
Kongrenin koordinatörü Türkasya 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, siyasî, iktisadî, hukukî, sosyolojik ve jeopolitik yapısına;
içteki siyasî, ekonomik, sosyo-kültürel problemlerine yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler,
analizler ve değerlendirmeler yaparak, karar alıcılara gerçekçi, dinamik, yaratıcı, etkin çözümler
ve karar seçenekleri üretmektir.
6. KONGRENİN YAPILACAĞI YER
İstanbul, Grand Cevahir Kongre Merkezi
7. KONGRENİN TARİHİ
21-23 Mayıs 2008
8. KONGRENİN AMACI
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.
III. Uluslararası Türk Asya Kongresi, Türkiye'nin, bu üç ülke özelinde Asya ile ilişkilerini ve
Asya'daki ülkeler arası ilişkilerinin yönünü değerlendirmek amacını taşımaktadır.
III. Uluslararası Türk Asya Kongresi ile; Çin, Hindistan ve Rusya ile Türkiye arasındaki Güvenlik,
Ekonomi ve Enerji alanlarında işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda;
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• Yerli ve yabancı devlet adamları ve akademisyenleri bir araya getirerek Çin, Hindistan ve
Rusya ile ilgili olarak “güvenlik, ekonomi ve enerji” alanlarındaki bilgi birikimlerini paylaşmalarını
teşvik etmek;
• Geniş tartışma ve fikir alış verişinde bulunma ortamı sağlayarak Çin, Hindistan ve Rusya ile
ilgili somut işbirliği olanaklarının ortaya konmasını sağlamak;
• Çin, Hindistan, Rusya ve Türkiye ekseninde Asya'daki etkileşimi diğer ülke delegasyonları ve
halkları ile paylaşmak amaçlanmaktadır.
9. KONGRENİN HEDEFİ
• Günümüzde güvenlik olgusu çok boyutlu bir nitelik kazanmıştır. Ekonomik güvenlik konusu
askeri güvenliğin de önüne geçer hale gelmiştir. Ekonomik güvenlik bir ülkenin hem kalkınmasının
hem de iç istikrarının sürdürülebilmesi için büyük önem arz etmektedir. Hâlihazırda ekonomik
güvenliğin en önemli faktörünü enerji oluşturmaktadır. Enerji ekonomik anlamda olduğu kadar
uluslararası siyasette de son derece etkin bir enstrüman haline gelmiştir. Bu nedenle, içinde
yaşadığımız coğrafyada Rusya enerji alanında önemli bir aktör durumundadır. Bugünkü
konjonktürde, Türkiye'nin ekonomik güvenliği için Rusya ile enerji alanında işbirliğine gidilmesi
kaçınılmazdır. Bu gerçekten hareketle, Rusya ile özellikle enerji alanında ne şekilde işbirliğine
gidileceğinin yanıtının bulunması hedeflenmektedir.
• Çin büyüyen ekonomisi ile önemli bir çekim merkezi durumundadır. Bu nedenle Türkiye'nin
ekonomik anlamda Çin ile geliştirebileceği somut işbirliği alanlarının tespit edilmesi yaşamsal
bir öneme sahiptir. III. Uluslar arası Türk-Asya Kongresi'nde Dünya Ticaret Örgütü üyeliğinden
kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde ikili ticari ilişkilerin sürdürülebilir ve dengeli bir çerçeveye
oturtulması hedeflenmektedir.
• Hindistan'ın özellikle bilişim alanında kaydettiği gelişmeler Türkiye için model alınabilecek bir
nitelik arz etmektedir. Özellikle, yazılım konusunda Hindistan'ın tecrübelerinden istifade edilebilir.
Türkiye'nin yazılım konusunda ilerleme kaydedebilmesi için Hindistan örneğinin ne gibi katkılar
sunabileceğinin ortaya konulması gerekmektedir.
10. KONGRENİN GEREKÇESİ
21. Yüzyılın ilk on yılı içerisinde yaşanan gelişmeler nerdeyse tüm yüzyılı etkileyecek potansiyele
sahiptir. Asya kıtasının önemini artırdığı ve 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 değil. Bu bilinçle Asya'yı yeniden tanımlayan dinamiklerden
güvenlik, ekonomi ve enerji konularını Hindistan, Çin ve Rusya 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
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düşünüyoruz. Ülkemiz ve Asya'nın çıkarları bağlamında yeni Asya'nın şekillenmesinde Türkiye'nin
nasıl etkili olabileceğinin ortaya konması gerektiğine inanıyoruz. III. Uluslararası Türk-Asya
Kongresi'ni gerçekleştirmedeki temel gerekçemizi bu inanç oluşturmaktadır.
• Güvenlik İşbirliği ve Asya Jeopolitiği
III. Uluslararası Türk-Asya Kongresi kapsamında değerlendirilecek olan önemli bir olguda, 2001
yılında kurulan ve Şanghay Beşlisi (Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan) ve
Özbekistan'ın yer aldığı “Şanghay İşbirliği Örgütü”dür (ŞİÖ). 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 daimî üyeleri olması ve veto hakkını ellerinde
bulundurmalardır. 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”ne (NMD)
yönelik tepkilerde bulmak mümkündür.
ŞİÖ üye devletleri örgütün temel hedeflerinin tanımlanması sürecinde kendi çıkarlarını göz
önünde bulundurmuşlardır. Çin; kendi etrafında ticarî ilişkileri geliştirebileceği, pazar ve doğal
kaynakları temin edebileceği istikrarlı bir havzanın tesis edilmesini, dış güçlerin Sincan-Uygur
Özerk Bölgesi'ndeki [Doğu Türkistan] gelişmelere desteklerin kesilmesini istemiştir. Rusya, Orta
Asya bölgesinde kaybetmeye yüz tutan siyasî-askerî, iktisadî ve kültürel etkinliğini güçlendirmesine
yarayacak açılımların peşinde. Orta Asya ülkeleri ise; dış yatırımlarını arttırmak, Orta Asya'da
güvenlik ve istikrarı tesis ederek bütünleşmeye gitmek, bölgesel iktisadî işbirliği derinleştirmek,
terörizm, silah kaçakçılığı, dini aşırılıklar ve narkotik ticaretle mücadele konularında işbirliği
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 işbirliğini istenilen düzeylere taşıyarak 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 arttırarak sürdürmektedir. Örgütün dünya siyasetine yön verebilecek bir güç
haline gelme amacı en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. ŞİÖ mevcut durumu
itibariyle Asya'daki işbirliklerinin en temel örneklerinde birisi olduğunu göstermektedir.
Bu noktada Asya'daki birlikteliklerin devamı noktasında ŞİÖ'nün potansiyeli ve bu çerçevede
yeni güvenlik yaklaşımları ve Türkiye'nin örgüte üyelik/işbirliği olasılığı, III. Uluslararası TürkAsya Kongresi kapsamındaki temel tartışma konularından birini oluşturmaktadır. Örgütün
bölgesel anlamda sorun çözücü (Keşmir sorunu, Afganistan krizi, Çin- Hindistan arasındaki
gerginlikler vb.) ve barışı koruyucu dinamik bir yapılanmaya nasıl geçirilebileceği ve bu bağlamda
özellikle Rusya ve Çin'in Orta Doğu'ya ve Afrika'ya olan ilgisinin Türkiye ile nasıl siyasi ve
ekonomik işbirliğine dönüştürülebileceği konusu, yaşamsal öneme sahiptir.
Tüm bu konuların analizine ise, Türkiye ile Kongre kapsamındaki üç ülkenin siyasi yaklaşım
ve bölgeye bakışlarındaki stratejik farklılıklar ile ilişkilerin gelişmesini engelleyecek zorlukların
ele alınması suretiyle başlamak gerekecektir.

7

III. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRES‹
“Ç‹N - H‹ND‹STAN - RUSYA”
ASYA'DA GÜVENL‹K VE STRATEJ‹K ‹ﬁB‹RL‹⁄‹

• Ekonomik İşbirliği
Yeni bir yüzyılın başlangıcında Çin, uluslararası ekonominin 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 bir 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 gereken hem 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 işbirliği, küreselleşme ile birlikte dünya
konjonktüründe yaşanan değişimleri, güç 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, III.
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 hakim olduğu
bir üçüncü dünya ülkesi olacaktır Çin. Ama , büyüklüğünden ötürü dünyanın geri kalan kısmı
üzerinde geniş etkileri olacaktır.
• Enerji İşbirliği
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 kararanının 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 Birliğe 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
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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 iyi nakil yolları koruyabilecek, 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
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, III. Uluslararası Türk-Asya Kongresi'nde
ana temalardan birini oluşturmaktadır.
Öte yandan, söz konusu temanın Rusya ile sıkı işbirliği 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 diyalogu 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 Diyalogu'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 dahil olmuştur.
Bu noktada, III. Uluslararası Türk-Asya Kongresi'nin ana temalarından birini de Türkiye-Rusya
ve AB-Rusya arasındaki mevcut enerji işbirlikleri ve bu işbirliklerinin 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, Çin,
Hindistan ve Rusya'nın enerji sektörleri ve bu alanlarda ortak yatırım imkanlarının tartışılması
gerekmektedir. ŞİÖ çatısı altındaki Çin, Rusya ve gözlemci statüdeki Hindistan'ın aralarında
enerjide kurabilecekleri işbirlikleri ve bu işbirliğinin 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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11. PROJEDE YARARLANILMASI DÜŞÜNÜLEN UZMANLAR
TÜRKİYE
(E ) Büyükelçi Murat Bilhan, TASAM
(E ) Büyükelçi Doç Dr. Ali Engin Oba, Atılım Üniversitesi
Bülent Karadeniz, T.C Dışişleri Bakanlığı
Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hasret Çomak, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Selçuk, Marmara Üniversitesi
Prof. Bülent Aras, Işık Üniversitesi
Doç. Dr. Gülden Ayman, Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Mert Bilgin
Yrd. Doç. Dr. Engin Selçuk, İstanbul Üniversitesi
Dr. Barış Adıbelli, Ankara Üniversitesi
Dr. Cenk Pala, BOTAŞ
Barış Tozar, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Arzu Yorkan, TASAM
RUSYA
Dr. Aleksandr Dugin, Avrasya Hareketi Başkanı, Jeopolitik Ekpertiz Merkezi Başkanı, Rusya
Devlet Duma'sı Danışmanı
Prof. Dr. Valery Saligin, Enerji Politikaları ve Diplomasi Uluslararası Ensititüsü
Prof. Dr. Bulatov Yuri, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi
Evgeniy Primakov, Rusya Ticaret Odası Başkanı
Dr. Andrei Beyli
Prof. Dr. Oleg Alekseyeviç KOLOBOV
Prof. Dr. Aleksandr Alekseyeviç KORNİLOV
HİNDİSTAN
Prof. Dr. Amartya Sen, Harward Üniversitesi
Prof. Dr. T. C. A. Anant, Delhi Üniversitesi
Prof. Dr. Partha Sen, Delhi Üniversitesi
Prof. Dr. Sheela Prasad, Haydarabad Üniversitesi
Prof. Dr. Pratap Bhanu Mehta, Siyaset Araştırmaları Merkezi
Prof. Dr. Bharat Karnad, Siyaset Araştırmaları Merkezi, Yeni Delhi
Prof. Dr. Brahma Chellaney, Monash Üniversitesi
Prof. Dr. Charan Wadhva, Siyaset Araştırmaları Merkezi, Yeni Delhi
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ÇİN
Prof. Dr. Jia Qingguo
Doç. Dr. Pan, Wei, Pekin Üniversitesi
Prof. Dr. Shi Yinhong, Çin Halk Üniversitesi
Dr. Ying Shang, Harward Üniversitesi
Prof. Dr. Chu Shulong, Tshinghua Üniveristesi, Pekin
Doç. Dr. Xianglin Xu, Pekin Üniversitesi
Prof. Dr. Song, Xinning, Renmin Üniversitesi
Prof. Dr. Tianbiao Zhu, Pekin Üniversitesi
Prof. Dr. Pan Guang, Şangay Sosyal Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Ki Ho Lee, The Heritage Foundation (Güney Kore)
Prof. Dr. Jindong Yuan, Monterey Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü
Prof. Dr. ZhongXiang Zhang, Pekin Sosyal Bilimler Akademisi
Doç. Dr. Yasheng Huang, MIT Sloan Yönetim Okulu
Prof. Dr. Justin Yifu Lin, Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Doç. Dr. Ming Wan, George Mason Üniversitesi
ABD VE İNGİLTERE
Dr. Ariel Cohen, The Heritage Foundation
Prof. Norman Graham
Prof. Sherman Garnett.
Prof. Dr. Theodore POSTOL, ABD
Prof. Dr. Pieter Bottelier, ABD
Dr Julia C Strauss, Londra Üniversitesi, İngiltere
Prof. Frank Dikötter, Londra Üniversitesi, İngiltere
Dr Harsh V. Pant, King's College, İngiltere
Dr Srinath Raghavan, King's College, İngiltere
Dr Anna Matveeva, Londra Üniversitesi, İngiltere
Prof. Gilbert Rozman, Princeton Üniversitesi, ABD
Prof. Angela Stent, Georgetown Üniversitesi, ABD
Eugene B. Rumer, Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, ABD
Drew Thompson, The Nixon Center, ABD
Prof. Debra Johnson, Hull Üniversitesi, İngiltere
Professor Jonathan Stern, Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü, İngiltere
Prof. Lester C. Hunt, Surrey Enerji İktisadı Enstitüsü, İngiltere
ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
Bolat Kabdylkhamitovich Nurgaliev, ŞİÖ Genel Sekreteri
Anvar Djamaletdınovich Nasyrov, ŞİÖ Genel Sekreter Yardımcısı
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12. HEDEF KİTLESİ
Düzenlenecek olan zirvenin hedef kitlesi;
• Türkiye ve Asya ülkelerinin devlet adamları,
• Üst düzey bürokratlar,
• Akademisyenler ve uzmanlar,
• Araştırma kurumları,
• Asya'da yatırım yapmayı planlayan potansiyel yatırımcılar,
• Sanayi ve ticari kurumlar, birlikler ve odalar,
• Sivil toplum kuruluşları,
• Medya mensupları
• Konuya ilgi duyan tüm halkımız ve Asya halkları
13. METODOLOJİ
Ana hatları ile kongre üç gün sürecektir. Kongrenin ilk günü yapılacak açış konuşmalarından
sonra Asya konusunda uzman ve bölgeyi yakından takip eden bir ya da iki akademisyen Çin,
Hindistan ve Rusya ile ilgili açılış tebliğleri sunacaktır. III. Uluslararası Türk-Asya Zirvesi'nde
başta Çin, Hindistan ve Rusya ile “Güvenlik”, “Ekonomi” ve “Enerji Alanında İşbirliği” konulu
altı ayrı oturum yapılacaktır.
Kongrenin birinci gününde açış konuşmaları ve birinci oturum icra edilecektir. Oturumlarda
oturum başkanı dışında her ülkeden oturum konusuyla ilgili bir akademisyen veya uzman 20
dakikalık bir sürede tebliğlerini takdim edeceklerdir. Takdimlerin ardından 1 saatlik soru-cevap
bölümüne geçilecektir. Bu bölümde tebliğ sunmayan konusunda uzman yerli ve yabancı
akademisyenler ve diğer katılımcılar ile oturumda tebliğ sunan akademisyenler arasında
akademik bir tartışma ortamı sağlanacaktır. Aynı metodoloji diğer oturumlarda da takip edilecektir.
Kongrenin ikinci gününde de üç oturum yapılacak ve aynı metodoloji izlenecektir. Kongrenin
üçüncü günü ise ikili görüşmeler ve tarihi mekanların ziyaretine ayrılmıştır.
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14. ZAMAN PLANLAMASI
III. Uluslararası Türk-Asya Kongresi
“ASYA'DA GÜVENLİK VE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ”
21-23 Mayıs 2008, İstanbul , Türkiye
Grand Cevahir Otel
TASLAK PROGRAM
21 Mayıs Çarşamba, I. Gün
08:30 - 09:00
09:00 - 09:45

Katılımcıların Kaydedilmesi
Açılış Konuşmaları
• Abdullah GÜL, Cumhurbaşkanı
• Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan
• Ali Babacan, Dışişleri Bakanı
• Misafir Devlet Adamları
• Musa Kulaklıkaya, TİKA Başkanı
• Bolat Kabdylkhamitovich Nurgaliev, ŞİÖ Genel Sekreteri
• Süleyman Şensoy, TASAM Başkanı

09:45 - 11:00

I. Oturum: Bölgesel Güvenlik ve Asya Jeopolitiği
Otrurum Başkanı: (E) Büyükelçi Murat Bilhan, TASAM Başk. Yard.
Konuşmacılar:
• Dr. Aleksandr Dugin, Avrasya Hareketi Başkanı: Güvenlik tehditleri tasnifi,
bölgesel tehdit ile ilgili teorik ve metodolojik yaklaşımlar
• Prof. Dr. Pratap Bhanu Mehta, Siyaset Araştırmaları Merkezi: Uluslararası Terörizm
açısından Orta Asya'nın özgün yönleri: uyuşturucu ticareti, dini aşırılıkçılık,
sınır ötesi organize suçlar, kaçak göç vb.
• Doç. Dr. Gülden Ayman, Marmara Üniveristesi: ABD Ulusal Füze Savunma Sistemi
(NMD) ve bölge güvenliği
• Prof. Dr. Shi Yinghong, Çin Halk Üniversitesi: Pakistan'ın durumu ve Orta Asya
üzerindeki etkileri

11:00 - 11:20

Kahve Molası

11:20 - 13:30

II. Oturum: Siyasi Etkileşim Açısından Güvenlik Kurumları
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülden Ayman
Konuşmacılar:
• Prof. Dr. Bulatov Yuri, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi: NATO,
Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü ve ŞİÖ bağlamında işbirliği ve çatışma olasılıkları
• Prof. Dr. Hasret Çomak, Kocaeli Üniversitesi, Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde
yeni güvenlik yaklaşımları ve Türkiye
• Dr. Harsh V. Pant, King's College: ABD ve AB'nin Orta Asya politikaları
• Dr. Barış Adıbelli, Ankara Üniversitesi: Rusya ve Çin'in Orta Asya politikaları
• Orta Asya ülkelerinin AB, Rusya Çin ve AB politikaları

13:30 - 14:30

Öğle Yemeği
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14:30 - 16:00

III. Oturum: Terörizm ve Dinsel Radikalizmin Orta Asya Güvenliği Üzerine Etkileri
Oturum Başkanı: (E) Büyükelçi Doç. Dr. Ali Engin OBA
Konuşmacılar:
• Prof. Dr. Bülent Aras, Işık Üniversitesi, Güvenlik Bağlamında Orta Asya'da
Milliyetçilik ve Etnisite
• Doç. Dr. Pan Wei, Pekin Üniversitesi: Sınır güvenliği ve işbirliği olanakları
(OSCE/BSMC)
• Doç. Dr. Anna Matveeva, Londra Üniversitesi: İnsan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı
ile mücadele: politikalar ve uygulamalar
• Prof. Dr. Bharad Karnad, Siyaset Araştırmaları Merkezi, Yeni Delhi: Orta Asya'da
Radikal ve Siyasi İslam
• Prof. Dr. Aleksandr Alekseyeviç Kornilov, Orta Asya'da Afganistan Faktörü

16:00 - 16:20

Kahve Molası

16:20 - 17:30

III. Oturum (Devam)
Müzakere ve değerlendirme

22 Mayıs Perşembe, II. Gün
10:00 - 13:00

IV Oturum: - Enerji Alanında İşbirliği
Oturum Başkanı: Bülent Karadeniz,TC Dışişleri Bakanlığı
Konuşmacılar:
• Dr. Cenk Pala, BOTAŞ: Trans-Avrupa enerji ağları ve fiziksel güvenlik önlemleri
• Prof. Angela Stent, Gergetown Üniversitesi, Enerji arzı güvenliği, talep planlaması
ve önlemler
• Prof. Dr. Valery Saligin, Enerji Politikaları ve Diplomasi Uluslararası Enstitüsü,
Rusya'da enerji üretimi, nakliyatı ve yasal süreçler
• Barış Tozar, Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı: “Ortak çıkar” anlayışı
çerçevesinde yeni ulaşım alt yapıları

10:00 - 11:10

Müzakere ve değerlendirme

11:10 - 11:20

Kahve Molası

11:20 - 13:30

V. Oturum: Orta Asya Enerji Kaynakları ve Türkiye
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasret Çomak, Kocaeli Üniversitesi
Konuşmacılar:
• Yard. Doç Dr. Engin Selçuk, İstanbul Üniversitesi & TASAM Direktörü: Bölgesel
enerji işbirliğinde Türkiye'nin Rolü
• Chu Sholong, Tsinghua Üniversitesi: ŞİÖ çatısı altında enerji işbirliği olanakları
ve olası sonuçları
• Prof. Frank Dikötter, Londra Üniversitesi: Nabucco Projesi ve AB enerji arz
güvenliğine katkısı
• Doç. Dr. Mert Bilgin, BTC-BTE boru hatları ve enerji arz güvenliği politikaları
• Evgeniy Priamkov, Rusya Ticaret Odası Başkanı, ABD ve AB'nin enerji güvenliği
politikaları ve AB-Rusya Enerji Diyaloğu

13:30 - 14:30

Öğle Yemeği
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14:30 - 16:00

VI. oturum: Ekonomik İşbirliği Olanakları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Selçuk, Marmara Üniversitesi
Konuşmacılar:
• Prof. Dr. Pieter Bottelier, Johns Hopkins University, Asya'da ekonomi güvenliği
• Prof. Dr. Amartya Sen, Harvard University, Hindistan: Kalkınma ve Katılım
• Prof. Dr. Charan Wadhva, Yale University, Asya'da kalkınma ve ekonomik reform politikaları
• Prof. Dr. ZhongXiang Zhang, Beijing Sosyal Bilimler Akademisi, Enerji ekonomisi ve politika

16:00 - 16:30

Kahve Molası

16:30 - 17:30

VI. Oturum: Kapanış Oturumu
• Genel Müzakereler ve Değerlendirmeler

23 Mayıs Cuma - III. Gün
Kültürel Etkinlik: Katılımcılar için İstanbul'daki tarihi mekanların ziyareti
08:00
09:00-12:00
12:00 - 15:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00

Otelden çıkış
Topkapı Sarayı
Öğle yemeği / Boğaz Tekne Gezisi
Dolmabahçe Sarayı
Dönüş ve akşam yemeği
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15. BASIN
Proje kapsamındaki faaliyetlere gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ve haber
müdürleri ile köşe yazarları davet edilecektir. Ayrıca, bu faaliyetlerin medyada yer alması için
tanıtım çalışmaları yapılacaktır.
16. TANITIM MALZEMELERİ
Projede yer alan faaliyetlerin bilgilerini içeren tanıtım malzemelerinin içeriği şunlardır:
• Afiş
• Broşür
• Davetiye
• Dosya
• Bloknot
• Promosyon
Ayrıca katılımcı yaka kartları ile salonda perdeye yansıtılacak görseller de hazırlanacaktır.
17. KONGRE KİTABI
Uluslararası III. Türk - Asya Kongresi'nde ortaya çıkan bilgiler, veriler ve değerlendirmeleri kalıcı
hale getirmek için zirve sonrası bir kitap hazırlanacak ve diğer kongre ve konferanslarımızda
olduğu gibi ilgili kurum ve yetkililere gönderilecektir. Kongrede sunulan tebliğlerin kitap haline
getirilmesi bu hususta emeği geçenlerin çalışmalarını daha anlamlı kılacaktır.
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III. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİ BÜTÇESİ (€)
Br. Fiyatı
(KDV Hariç, )

Miktar /
Kişi

Toplam ( )

1,5

3000

4.500

Afiş

3

500

1.500

Dosya

2

500

1.000

Broşür

2

1000

2.000

Bloknot

3

500

1.500

Kalem

2

500

1.000

Kongre kitabı

6

3000

18.000

Gider Kalemleri
Davetiye

Basım/Yayın

Toplam

29.500

Haberleşme ve Davetiye gönderimi (yurtdışı dahil)
posta giderleri Diğer iletişim giderleri

2

3000

8.000

Toplam

14.000

Salon, öğle yemeği + çay, ikram (2 gün)
Kongre salonu Teknik eleman (2 gün)
Hostes (2 gün)

Simultane
tercüman

Konaklama ve
ulaşım

60

800

48.000

500

4

2.000

150

10

1.500

Toplam

51.500

Simultane tercüme sistemi

2.200

Simultane tercümanlar

600 x 2

4

Toplam
Konaklama (sabah,öğle, akşam
yemekleri dahil)
Ulaştırma (yurtdışı seyahat)

600

100

1.350

100

135.000

40

100

4.000

4.000

1

4.000

Öğle yemeği + ikram

50

100

5.000

Hostes

150

5

750

Tekne kira sı

Toplam
Araç kiralama,
şoför, yakıt vs.
masraflar
Kiralık araç + şoför (dört gün boyunca)
Planlama, icra

Toplam
Maliyeti

60.000

195.000

Kokteyl

Organizasyon

4.800
7.000

Toplam
Tarihi yerlerin
gezilmesi ve
Boğaz turu

6.000

13.750
500

10

5.000

Akademik danışmanlık (telif, vb.)

30.000

Tan ıtım ve halkla ilişkiler
Profesyonel organizasyon desteği (6 ay)

10.000
40.000

Öngörülemeyen gider (temsil vb.)

15.000

Kültürel ve sanatsal etkinlikler

15.000

Toplam

110.000

Toplam

425.750
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3RD INTERNATIONAL TURKISH-ASIAN SUMMIT
CHINA - INDIA - RUSSIA
SECURITY AND STRATEGIC COOPERATION IN ASIA

1. PRESENTATION
At present, the globalization has set a path different than the traditional one, primarily in the field
of economic cooperation and international relations as well as the political and socio-cultural
interactions, leading them to be realized in a different dimension. The new strategies that are put
into action promptly, lead to the realızatıon of new developments. In parallel to these developments,
the countries that cannot come up with the essential projects for the future are forced to remain
as an object of globalization instead of becoming an actor in the process.
Turkey that is positioned at the cross section of Asia, Europe and Africa continents, must in the
least be a country that influences globalization process instead of being one on which such
influences are imposed. In this new age of the 21st century, Turkey must leave behind the classic
understanding of the past and lend support to its politicians, businessmen, academicians, artists
and the new generations that are instrumental in the process to open up to the world in general.
On the other hand, it is evident that, besides opening up to the world, we should also create a
force that will attract the outside world into our boundaries.
TASAM, has based the International Turkish-Asian Congresses that have been organized each
year, on certain themes and as such targeted to set the stage for the investors, political decision
makers, professional institutions and scientists representing Turkey and Asia to interact and mutually
develop relationships.
To serve this purpose, the “1st International Turkish-Asian Congress” was held between the 25th
and 26th of May 2006 and the “2nd International Turkish-Asian Congress” was held between the
23rd and 25th of May 2007. In the 1st International Turkish-Asian Congress, the domestic and
foreign specialists and expert academicians have discussed in detail the economic, political, social
and cultural relations between Turkey and Asia, and the results were published in a book form.
In the 2nd International Turkish-Asian Congress, on the other hand, declarations were presented
by domestic and foreign academicians on the subject of “Economic Cooperation and Development”.
The work for the publishing of the results of the 2nd International Turkish-Asian Congress is still
in progress.
Different from the past congresses, the “3rd International Turkish-Asian Congress” that will be held
between the 21st and 23rd of May, 2008, will focus on the three countries, China, India and Russia,
and the means and opportunities for strategic cooperation will be delved on, with regard to the
subjects of “Security, Economy and Energy”.
It is a well known fact that, the continent of Asia has sustained its existence for centuries as a geostrategically and economically very important area extending from Pacific to Atlantic and Northern
Seas to the Indian Sub-continent. All through this geographical area, trade, transportation and
communication was extremely difficult and dangerous. The natural bottlenecks, changing, and war
thorn borders have always been serious forces blocking stability. However, at this point that
globalization has reached, the indispensable condition of economic development and welfare is
the free circulation of goods, services and capital in an environment that is secure and free of any
violence.
Without any doubt, the conditions of the Asian Continent that are specific to it, render any economic
and political integration impossible to achieve. However this situation does not impose any barriers
with regard to the development of mutual relations on the basis of cooperation among the lead
actors of the continent.
At this point that we have reached, what is targeted with the 3rd Turkish - Asian Congress is to
determine the new areas of cooperation as well as the ways to achieve them and to devise a
perspective oriented towards future within the context of the global battle over power and the Asian
geopolitical trends by taking into account the existing potential in China, India and Russia.

Süleyman Şensoy
Chairman of TASAM
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2. NAME OF THE CONGRESS
3rd International Turkish - Asian Congress
3. SUBJECT OF THE CONGRESS
Security and Strategic Cooperation in Asia: CHINA - INDIA - RUSSIA
4. SCOPE OF CONGRESS
At the beginning of the 21st century, the most important focal points of the transformation
process that has been brought on by the revolution of globalization and information, in the
socio-economic, technological and ideological dimensions, has been without any doubt was
the Asia-Pacific axis.
In parallel to the process of change in the international system that was caused by the conclusion
of the cold war between the two super powers, the security and peace strategies in the AsiaPacific region have changed too. The battle of the forces in the region in the fields of market
share and technological development, due to the limited energy sources, excessive increase
in population and the economic growth, fueled the search of the parties for stability and security
and caused such forces to take up arms and reinforce their defense alliances. This situation
led to a tendency that dıctated wide spread distribution of weapons of mass destruction on one
hand and on the other caused new developments in the existing parameters of balance between
China-India-Japan-United States and Russia to take place.
In the Congress the cooperation that can be established between China, India, Russia and
Turkey as well as the interaction that can be developed in Asia as a whole will be analyzed
under the following main headings: .
• Regional Security and Geopolitics in Asia
Terrorism - Radicalism
Common Security Policies
Subjects of Military Cooperation
New security approaches within the framework of Shanghai Cooperation Organization
Shanghai Cooperation Organization and Turkey
USA National Missile Defense System and Regional Security
Democracy and Human Rights
• Cooperation in the Economic Platform
Security of Economy in Asia
Development: India as a sample
The foreign trade in China and the obligations of DTO
Development in Asia and the economic reform policies
Energy Economy and Politics
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• Cooperation in the Field of Energy
Trans-Europe Energy Network and Turkey
Energy Supply Security, Demand Planning and Related Measures
Energy Production and Transportation in Russia and the Reinforcing of the Foundations
The Physical Security of the Transportation Network
The Role of Turkey in Regional Energy Cooperation
The Cooperation that can be established under the roof of SCO and the possible results to be
achieved
Nabucco Project and Its Contribution to EU Energy Supply Security
The Future of Nabucco Project and Turkey
BTC-BTE Pipeline and the Geopolitics in Caspian Sea
The Energy Supply Security Policies of the USA and EU
EU - Russia Energy Dialog
5. COORDINATOR OF THE CONGRESS
The Coordinator of the Congress is the Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM).
TASAM is a non-governmental organization that was established by the representatives of the
private sector, scientists and researchers who understood the importance of strategic research
studies and set their sights at meeting the requirements of our country in this field by involving
and arranging events of academic nature.
The objective of TASAM is to conduct scientific researches, analysis and evaluations oriented
towards the bilateral, regional and multilateral international relations of Turkey in line with its
historical, cultural, political, economic, legal, sociological and geopolitical structure by taking
into consideration its internal political, economic and socio-cultural issues and following up the
developments taking place in the world and as such to be able to create realistic, dynamic,
creative and effective solutions and decision options for the decision makers.
6. PLACE OF THE CONGRESS
İstanbul, Grand Cevahir Convention Center
7. DATE OF THE CONGRESS
21-23 May 2008
8. PURPOSE OF CONGRESS
The fact of globalization, independent of any positive or negative evaluation, has become an
unquestionable reality of our lives. At present, at a time that we can figuratively say “World has
become a small village”, our life is surrounded with “things” of globalization due, specifically,
to Internet and generally the development of the channels of communication that are further
reinforced with the technological developments.
The unavoidable assessment of this process, from the point of view of Turkey requires the
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development of a multi-faceted vision. In the Continent of Asia where countries like China as
a very fast growing economy, Russia in readiness to cast off the effects of the cold war following
its re-structuring and India with its heavy investments in information technologies as a result
of its forecast that the 21st century would be about “Information”, exıst, Turkey must follow up
the globalization process closely and determine the direction of the relations to be established
with these countries while at the same time setting up a strategy. The 3rd Turkish Asian Congress
carries the purpose of evaluating the relations of Turkey with the Continent of Asia on the basis
of specifically these three countries and to assess the direction that relations between the
countries of Asia will take.
With the 3rd Turkish-Asian Congress it is targeted to evaluate the means and opportunities for
cooperation between China, India, Russia and Turkey in the fields of Security, Economy and
Energy. Within this context it is targeted to;
• Bring together the local and foreign statesmen and academicians, to encourage the sharing
of information accumulated in the fields of Security, Economy and Energy in relation to China,
India, and Russia;
• Provide an environment, in which comprehensive discussions and exchange of ideas can
take place, so that the concrete opportunities for cooperation with China, India, and Russia can
be put forth;
• Share the interaction in Asia within the axis of China, India, Russia and Turkey, with the
delegations and peoples of the other countries.
9. OBJECTIVE OF CONGRESS
• Today the issue of security has gained a multi-dimensional importance. The subject of economic
security has even overridden the importance of military security. Economic security carries
great importance for the sustainability of a country's development and internal stability. At
present the most important component of economic security is energy. Energy has become an
effective instrument in the international politics besides being economically essential. For this
reason, Russia, in the subject matter geographical area, has become an important actor in the
field of energy. In this conjuncture, to establish its economic security Turkey is required to
cooperate with Russia in the field of energy. From this point onwards, we must determine how
to establish a cooperation with Russia with regard to the energy resources.
• China on the other hand is a source of attraction with its fast developing economy. For this
reason determining the fields of economic cooperation that can be established between Turkey
and China carries great importance. Within the framework of the obligations arising from
membership with the World Trade Organization, in the 3rd International Turkish-Asian Congress,
the aim will be to set the bilateral trade relations in a sustainable and balanced framework.
• The progress made by India in the field of information technology has been of the kind that
would set sample for turkey. Especially the experience of India in the area of software development
can be taken advantage of. In order for Turkey to be able to make some progress in the area
of software development it is required to determine how much of a contribution can the sample
set by India have.
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10. RATIONALE BEHIND THE CONGRESS
The developments realized within the first 10 years of the 21st century are of the nature and
has the potential to effect the rest of it. There now exists a general opinion that the importance
of the Asian Continent has increased and it can be a dynamic and determinant force in the new
century. We as TASAM share this opinion. This evaluation of the situation makes it impossible
for us to just be a silent observer in the face of the dynamic processes taking place in Asia that
we are a part of. Although we see Asia as a field of opportunities for our country, we are also
aware of our responsibilities in resolving the issues that may emerge with the increasing
importance of Asia in the world economy and politics and also the contributions we are required
to make in the subject. Asia is not any more a far away geographical location for us. Aware of
the foregoing facts, we are aiming to discuss the issues of security, economy and energy, in
other words, a few of the dynamics that re-define Asia, on the basis of China, India, and Russia
in relation to Turkey. Our starting point is the need to carefully observe, analyze and understand
the processes taking place in Asia, of which we are a part now, and the actors determining the
direction that these processes will take. We take a further step and say that, only understanding
would not suffice and we should take part in the management of these processes by the said
leading forces. We believe that a determination has to be made as to how Turkey will be involved
in shaping the new Asia within the context of the mutual benefits of Turkey and Asia. Our basic
objective in organizing the 3rd International Turkish-Asian Congress has been this belief.
• Security Cooperation and Asian Geopolitics
Another important factor that must be evaluated within the scope of the 3rd International TurkishAsian Congress is the “Shanghai Cooperation Organization” (SCO) that was established by
the five of Shanghai (Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan) and Uzbekistan. SCO
that is one of the new organizations that has been established in the international platform, has
taken important steps in a very short period of time. The most important factor that makes this
organization powerful and prestigious is its two influential members; Russia and China. These
two countries besides being powerful forces in the region, are also the principal members of
the United National Security Council and as such they have the right to veto. The other members
of SCO that are in the status of observers are Iran, India, Pakistan and Mongolia. Today, SCO
not only functions as a forum in which mostly the regional issues such as border violations,
separatist forces, terrorism, weapon and drug trafficking are discussed but has become a
platform, on which a potential cooperation between Russia and China that has been taking
shape within the framework of the changing conditions in the world politics, has been tried out.
The validation of such a platform or the convergence of relations between Russia and China,
can be seen in the reaction of the USA through the “National Missile Defense System” (NMD).
The SCO member states has given priority to their own interests within the process of defining
the basic objectives of the organization. China has requested that a stable region in which it
can develop trade relations and acquire the market and the natural resources, is established
and that the support provided by the foreign forces to the development of the Autonomous
Region of Xinjiang and Uyghur (East Turkmenistan) is stopped. On the other hand, Russia is
after re-establishing its fading influence in the fields of politics-military, economics and culture
in the Central Asia Region. The Countries of Central Asia have targeted to increase the foreign
investments, establish integrity by instilling security and stability in the region, reinforce the
regional economic cooperation, and develop cooperation in the subjects of terrorism, arms
trafficking, religious extremes and narcotics. The efforts spent by, especially, China and Russia
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that are the members of the United Nations Security Council, to untangle Afghanistan from the
web of problems that it is infested with and to establish stability in this neighboring country,
make up another dimension of this cooperation.
For SCO to take its place as a determinant factor in the global platform, it would be required
that an Asian Front including intra-Asia elements of balance such as Iran, India and Pakistan
and acting against the expansion plans of NATO is established with the help of economic,
political and cultural cooperation that goes beyond the border security agreements. SCO that
has shown the greatest resistance against the policies of the USA in the Euro-Asia Geography
following the 11th of September, still continues to be a force that poses a potential threat to the
global projects of the USA. The objective of the organization to become a force that can give
direction to the world politics, has become one of the most important items on the agenda. At
present SCO displays the dynamics of one of the basic samples of cooperation established
in Asia.
At this point in time, where the sustainability of associations in Asia is concerned, the potential
of SCO and the new security approaches within this framework as well as the probability of
Turkey becoming a member/partner in the organization, constitute the fundamental subjects
of discussion in the 3rd International Turkish-Asian Congress. Solving the dilemma of how the
organization can be given a problem solving (Kashmir problem, Afghanistan crisis, tension
between China-India, etc,) and peace instilling dynamic structure in the regional sense and
within this context how the interest of especially, Russia and China in the Middle East and Africa
can be turned into a political and economic cooperation with Turkey, carry great importance.
The analysis of all the foregoing issues must be started by taking into consideration primarily
the differences in political approaches adopted by Turkey and the three subject matter countries
as well as the strategic differences in how they view the region and the roadblocks that may
prevent the relationships in the region from developing
• Economic Cooperation
At the beginning of a new Century, China is on the way to become the most discussed and
thought about countries in the arena of international economy. The reason for this is the
“extraordinary” growth rate displayed by this country within the last 20 years. In very global
terms the reason for this fast growth rate can be explained by “the big expansion in the foreign
trade volume due to the new economic development strategy that was adopted”. The World
Bank defined this new trade and development strategy of China as follows “A mercantilist
strategy that is conditioned to provide for the increase of exports targeting to achieve higher
inflow of foreign currency”. However this strategy is a project that does not take the costs into
consideration sufficiently, while at the same time include an expansion in imports.
China is in a leading position among the countries that has both the manpower and the resources
required for development and establishment of power. With its economy that has been
continuously growing since the year 1978, China is giving signals that it would become a giant
force in the political and economic world. In spite of all these developments, the people of china
are still among the poorest in the world. The per capita income is around 900 Dollars. On the
basis of the Purchasing Power Parity, even if this number reaches the level of 5.000 US Dollars,
China will still be well behind Turkey. After saying this it should also be mentioned that the
economy of China ranks after the USA in the world in terms of size. China that has left behind
giants of economy like Japan and Germany, has reached this level of performance with its
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present state of somewhat underdevelopment. If China can double up its per capita income
level, it would reach a size almost half of the world economy that exceeds the size of the
economy of the USA. China, in spite of 9 to 10 percent growth rate that it displays every year
is still untouched from many aspects, and even evaluated in the light of present data, it has
boundless growth opportunities. When considered with all its characteristics, China, at least
in terms of economic balance, is in an important position that can dictate the other countries
to act with it. Especially the cooperation of the subject matter three countries may reveal changes
in the world conjuncture together with globalization, and the switches taking place in centers
of power. Within this context, the subject of how Russia and India can develop a strategy for
the furtherance of economic relations with China and the position of Turkey in such a formation
will be one of the main topics of discussion in the 3rd International Turkish-Asian Congress.
Most probably, China will display a combination of hope and doubt, growth and regression,
trust and fear within the next 10 years. It will not be a country that is a rising super power or a
place that has been ravaged by ongoing internal wars but rather a third world country that goes
through positive and negative developments under conditions of increasing poverty and welfare.
However, due to its size, it will have en extensive influence on the rest of the world.
• Cooperation in the Field of Energy
Almost half of energy consumption in Turkey is met from petroleum based resources. This
constitutes quite a burden for Turkey. The thermal power plants that are based on coal in terms
of their operating and costs are losing their efficiency. The compliance of Turkey with the energy
policy of EU, requires that the variety and the quality of the energy sources are improved.
Turkey is in a key position in terms of energy and is also an important producer of hydro-electric
energy. The strategic positioning of Turkey, gives it a pivotal point for the transportation of
petroleum and natural gas. Prior to the EU Council Summit of the 17th of December 2004, in
which the decision to discuss the participation of Turkey was taken, three reports were issued
by the European Commission, one of these being the “Results of the Potential Membership
of Turkey to EU”. In the subject matter report, among the advantages that will be contributed
to the European Union by Turkey, the ones that are related to energy have taken the center
stage. “Especially in the subject of energy, the role to be played by Turkey will be, beyond any
debate, very important. Thanks to this, EU will become members with the energy rich countries
of the world. Turkey due to its geographic position and with the establishment of its full
membership, will become pivotal in conveyance of energy, with the role it will play in ensuring
the security of energy supply. The participation of Turkey will provide EU better ways of
transporting energy while establishing new markets for the products of energy. Furthermore,
the membership of Turkey will significantly improve the highway, railway, seaway and pipeline
connections of EU with neighbors on the South”.
At this point, the basic subject to be discussed is the compliance of Turkey's energy policy with
EU. European Union is increasingly becoming dependent on foreign energy resources and the
EU expansion process contributes to this course of events. The capacity of EU to influence
energy supply is limited. Without any doubt the security of energy supply depends on the
planning of demand and the measures to be taken and for this to be achieved, energy must
be transported in a secure and non-discriminating manner. At this juncture the subject of “TransEurope Energy network and Turkey” makes up one of the main themes of the 3rd International
Turkish-Asian Congress.
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On the other hand the subject matter theme is required to be handled in close cooperation with
Russia. In the EU -Russian Summit that was held on the 30th of October 2000, it was decided
to establish a regular dialog on energy to be able to make progress in EU-Russia Energy
Partnership and the arrangements made. Today Russia and European Union are natural partners
in the field of energy. The energy imports from Russia amounts to the 45% of the total energy
imports of EU. The energy sector in Russia offers important opportunities with regard to the
foreign investments and export revenues. In addition to the foregoing, EU and Russia have
common interests in improving the energy security in the Continent, in general. The common
interests of EU and Russia are; ensuring the continuity of the energy supply and reasonable
pricing for EU and securing EU investments in energy production and achieving efficiency in
the energy sector for Russia.
The 5th Progress Report pertaining to the point reached in the EU-Russia Energy Dialog was
published in November 2004. In the report, current subjects such as the effects of expansion,
the price increases in oil, the support to be provided by EU to Russia for DTO and the signing
of Kyoto Protocol by Russia were addressed. The EU-Russia Partnership and Cooperation
Agreement has been re-arranged in April 2004, in a manner that will cover the 10 new countries.
In the year 2004 Russia has been included in the Energy Market Tracking System of EU
Commission.
At this point in time, one of the main themes of the 3rd International Turkish-Asian Congress
is the Existing Cooperation in the Field of Energy between Turkey and Russia and EU and
Russia and How to Improve These Existing Relations of Cooperation. Russia is in need of
investments in the energy sector and as such investments to be made by the Turkish Private
sector in this field carry importance. Additionally, the energy sectors of Russia, China and India
must be discussed together to look for joint investment opportunities. One of the subjects
included in the agenda of the Congress to be discussed is cooperation that can be established
between Russia, China and Observer India in the field of Energy Within the Structure of SCO
and the Possible Results and Effects of such a Cooperation. It seems that some recent steps
taken by SCO in the field of energy may lead to some geopolitical repercussions.
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11. PROPOSED PARTICIPANTS FOR THE PROJECT
TURKEY
(R ) Ambassador Murat Bilhan, TASAM
(R ) Ambassador Assistant Prof. Dr. Ali Engin Oba, Atılım University
Bülent Karadeniz, Foreign Ministry of Turkish Republic
Prof. Dr. Faruk Sönmezoğlu, Istanbul University
Prof. Dr. Hasret Çomak, Kocaeli University
Prof. Dr. Hasan Selçuk, Marmara University
Prof. Bülent Aras, Işık University
Assistant Prof. Dr. Gülden Ayman, Marmara University
Assistant Prof. Dr. Mert Bilgin
Associated Prof. Dr. Engin Selçuk, İstanbul University
Dr. Barış Adıbelli, Ankara University
Dr. Cenk Pala, BOTAŞ
Barış Tozar, Transportation Ministry Assistant Undersecretary
Arzu Yorkan, TASAM
RUSYA
Dr. Aleksandr Dugin, Chairman of Eurasian Movement
Prof. Dr. Valery Saligin, International Institute for Energy Policies and Diplomacy
Prof. Dr. Bulatov Yuri, Moscow State International Relations University
Evgeniy Primakov, President of Russian Chamber of Commerce
Dr. Andrei Beyli
Prof. Dr. Oleg Alekseyeviç KOLOBOV
Prof. Dr. Aleksandr Alekseyeviç KORNİLOV
INDIA
Prof. Dr. Amartya Sen, Harward University
Prof. Dr. T. C. A. Anant, Delhi University
Prof. Dr. Partha Sen, Delhi University
Prof. Dr. Sheela Prasad, Haydarabad University
Prof. Dr. Pratap Bhanu Mehta, Center for Strategic Studies
Prof. Dr. Bharat Karnad, Center for Strategic Studies, New Delhi
Prof. Dr. Brahma Chellaney, Monash University
Prof. Dr. Charan Wadhva, Center for Strategic Studies, New Delhi
ÇİN
Prof. Dr. Jia Qingguo
Assistant Prof.. Dr. Pan, Wei, BeijingUniversity
Prof. Dr. Shi Yinhong, Peoples University of China
Dr. Ying Shang, Harward University
Prof. Dr. Chu Shulong, Tshinghua Üniversity, Beijing
Assistant Prof.. Dr. Xianglin Xu, BeijingUniversity
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Prof. Dr. Song, Xinning, Renmin University
Prof. Dr. Tianbiao Zhu, BeijingUniversity
Prof. Dr. Pan Guang, Shangay Social Sciences Academy
Prof. Dr. Ki Ho Lee, The Heritage Foundation (South Korea)
Prof. Dr. Jindong Yuan, Monterey International Studies Institute
Prof. Dr. ZhongXiang Zhang, BeijingSocial Sciences Academy
Assistant Prof.. Dr. Yasheng Huang, MIT Sloan Management School
Prof. Dr. Justin Yifu Lin, Hong Kong Science and Technology University
Assistant Prof.. Dr. Ming Wan, George Mason University
USA AND UK
Dr. Ariel Cohen, The Heritage Foundation
Prof. Norman Graham
Prof. Sherman Garnett.
Prof. Dr. Theodore POSTOL, USA
Prof. Dr. Pieter Bottelier, USA
Dr Julia C Strauss, London University, UK
Prof. Frank Dikötter, London University, UK
Dr Harsh V. Pant, King's College, UK
Dr Srinath Raghavan, King's College, UK
Dr Anna Matveeva, London University, UK
Prof. Gilbert Rozman, Princeton University, USA
Prof. Angela Stent, Georgetown University, USA
Eugene B. Rumer, Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, USA
Drew Thompson, The Nixon Center, USA
Prof. Debra Johnson, Hull University, UK
Professor Jonathan Stern, Oxford Energy Institute, UK
Prof. Lester C. Hunt, Surrey Institute of Energy Economics
SHANGHAY COOPERATION ORGANISATION
Bolat KUSAylkhamitovich Nurgaliev, Secretary General of SCO
Anvar Djamaletdınovich Nasyrov, Assistant Secretary General
12. TARGET AUDIENCE
• Statesmen from Turkey and Asian countries,
• High Level Officials
• Academics and Experts;
• Research Institutes,
• Potential Investors to Asia,
• Industrial and Commercial Corporations, Unions, and Chambers
• NGOs;
• Members of the Press;
Our people and Asian people interested in the topic.
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13. METHODOLOGY
The final congress programme and methodology will be determined after the suggestions of
related officials and experts from China, India and Russia. The congress will continue for three
days. After the opening speeches on the first day of the congress, experts on Asia and one
academics interested in the region shall present special papers about China, India and Russia.
There will be three sessions as “economical cooperation”, “technological cooperation “, and
“cooperation in the energy sector” between Turkey, China, India and Russia.
On the first day of the congress there shall be the opening speeches and the first session.
During the sessions one academics and one expert from each country shall present their papers
accept from the head of the session. After the presentations there shall be a 30 minute questionsanswers session. During this session there shall be a platform for discussion among other
participants who did not present papers and academics who have presented papers. The same
methodology shall continue in the next sessions.
On the second day of the congress there shall be two sessions and the same methodology
shall be followed.
On the third day of the congress there shall be bilateral meetings and a sightseeing tour.
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14. Time Table
III. International Turkish-Asian Congress
“SECURITY AND STRATEGIC COOPERATION IN ASIA”
21-23 May 2008, Istanbul , Turkey
Grand Cevahir Hotel
PRELIMINARY PROGRAMME
21 May Wednesday - Day I
08:30 - 09:00

Registration of the Participants

09:00 - 09:45

Opening Remarks
• Ali Babacan, Foreign Minister of Turkish Republic
• Hakan Fidan, Prime Ministry Assistant Undersecretary
• Musa Kulaklıkaya, Chairman of TIKA
• Bolat KUSAylkhamitovich Nurgaliev, Secretary General of SCO
• Süleyman Şensoy, Chairman of TASAM

09:45 - 11:00

Pleanry Session I: Regional Security and Asian Geopolitics
Moderator: (R) Ambassador Murat Bilhan, Vice Chairman of TASAM.
Issues for Discussion:
• Dr. Aleksandr Dugin, Chairman of Eurasian Movement: Classification of
Security Threats, theoretical and methodological Approaches about regional
threat
• Prof. Dr. Pratap Bhanu Mehta, Center for Political Studies: Peculiarities of
the Central Asia in terms of international terrorism: drug trade, religious
fundamentalism, trans-border organized crimes, illegal migration, etc.
• Assistant Prof. Dr. Gülden Ayman, Marmara University: (the USA's) National
Missile Defense (NMD) System and regional security
• Prof. Dr. Shi Yinghong, Peoples University of China: the situation in Pakistan
and its impacts in the Central Asia

11:00 - 11:20

Coffee Break
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11:20 - 13:30

Plenary Session II: Security in Terms of Political Interaction
Moderatorı: Assistant Prof. Dr. Gülden Ayman
Issues for Discussion:
• Prof. Dr. Bulatov Yuri, Moscow State University of International Relations:
prospects for cooperation and conflict in terms of NATO, CSTO and SCO
• Prof. Dr. Hasret Çomak, Kocaeli University: Turkey and new security
approaches within the framework of SCO
• Dr. Harsh V. Pant, King's College: Central Asian policies of USA anad EU
• Dr. Barış Adıbelli, Ankara University: Central Asian policies of Russia and
China
• Policies of the Central Asian countries about the USA, the EU, Russia and
China.

13:30 - 14:30

Lunch

14:30 - 16:00

Plenary Session III: Impacts of Terrorism and Religious Fundamentalism
on the Security of the Central Asia
Moderator: (R.) Ambassador Assistant Prof.. Dr. Ali Engin OBA
Issues for Discussion:
• Prof. Dr. Bülent Aras, Işık University: Nationalism and Ethnicity in the Central
Asia in terms of security
• Assistant Prof.. Dr. Pan Wei, BeijingUniversity: Border Security and Prospects
for cooperation (OSCE/BSMC)
• Assistant Prof. Dr. Anna Matveeva, London University: Policies to struggle
against illegal trafficking of humans, drug and armaments.
• Prof. Dr. Bharad Karnad, Center for Political Studies New Delhi: Radical
and political Islam in the Central Asia
• Prof. Dr. Aleksandr Alekseyeviç Kornilov, Afghan factor in the Central Asia

16:00 - 16:20

Coffee Break

16:20 - 17:30

Plenary Session III (continued)
Discussions and assessments
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22 May Thursday - Day II
10:00 - 13:00

Plenary Session IV: Cooperation in the Field of Energy
Moderator: Bülent Karadeniz, Prime Ministry of Turkish Republic
Issues for Discussion:
• Dr. Cenk Pala, BOTAŞ (Petroleum Pipeline Corporation): Trans-Europe
energy networks and physical measures for security
• Prof. Angela Stent, Gergetown University: Security of energy supply, demand
planning and measures
• Prof. Dr. Valery Saligin, International Institute for Energy Policies and
Diplomacy: the production and the transportation of Energy in Russia and
legal procedures
• Barış Tozar, Assistant Undersecretary of Transportation Ministry: New
transportation infrastructures in terms of “common interests”

10:00 - 11:10

Discussion and Assessment

11:10 - 11:20

Coffee Break

11:20 - 13:30

Plenary Session V: Central Asian Energy Resources and Turkey
Moderator: Prof. Dr. Hasret Çomak, Kocaeli University
Issues for Discussion:
• Associated Prof. Dr.. Engin Selçuk, Istanbul University & Director of TASAM:
The role of Turkey in the regional energy cooperation
• Chu Sholong, Tsinghua University: Possibilities of cooperation within the
framework of SCO and possible outcomes
• Prof. Frank Dikötter, London University: Nabucco Project and EU's contribution
to the energy supply security
• Assistant Prof. Dr. Mert Bilgin, BTC-BTE pipelines and policies of energy
supply security.
• Evgeniy Primakov, Russian Chamber of Commerce, Chairman: Energy
security policies of the USA and EU and the EU-Russian Energy Dialog

13:30 - 14:30

Lunch
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14:30 - 16:00

Plenary Session VI: Prospects for Economic Cooperation
Moderator: Prof. Dr. Hasan Selçuk, Marmara University
Issues for Discussion:
• Prof. Dr. Pieter Bottelier, Johns Hopkins University, Economic Security in
Asia
• Prof. Dr. Amartya Sen, Harvard University: Development and participation
• Prof. Dr. Charan Wadhva, Yale University: Development and economic
reform policies in Asia
• Prof. Dr. ZhongXiang Zhang, Beijing Social Sciences Academy: the economics
of energy and politics

16:00 - 16:30

Coffee Break

16:30 - 17:30

Closing Session:
• General discussions and assessments
23 May Friday - Day III

Visiting Historical Places in Istanbul
08:00

Departure from the Hotel

09:00-12:00

Topkapı Palace

12:00 - 15:00

Lunch / Bosporus Sightseeing and boat tour

15:00 - 17:00

Dolmabahçe Palace

17:00 - 18:00

Returning and Dinner
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15. PRESS
General Managers of the newspapers and TV channels, and columnists shall be invited to the
activities within the project. Also publicity activities shall be conducted to make the activities
to the news.
16. BAGSTUFFERS
The publicity materials, which basically explain the content of the project, are as follows:
• Display Poster
• Brochure
• Invitation Card
• Folder
• Copy Block
• Freebees
The ID badges shall be allocated to each participant. The visual materials shall be projected
on the wall.
17. BOOK
The results of the” III. International Turkish-Asian Congress “shall be published in a book and
it shall be sent to relevant institutions and people. Such a book shall make the contributors'
labour in the congress more meaningful.
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III. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRES‹
“Ç‹N - H‹ND‹STAN - RUSYA”
ASYA'DA GÜVENL‹K VE STRATEJ‹K ‹ﬁB‹RL‹⁄‹

III. INTERNATIONAL TURKISH-ASIAN CONGRESS BUDGET (€)
Unit Price
(Except for
VAT )

Quantity
/ Person

Total ( )

Invitation Card

1,5

3000

4.500

Display Poster

3

500

1.500

Folder

2

500

1.000

Booklet

2

1000

2.000

Notepad

3

500

1.500

Pen

2

500

1.000

Congress Book

6

3000

18.000

Expense Entries

Print/Publication

Total

29.500

Dispatching Invitation (including abroad)
Postal and
Communicational Other Communicational Expenses
Expenses
Total
Congress Hall

Simultaneous
Translator

Quartering and
Transportation

2

3000

8.000
14.000

Auditorium, Lunch + coffee-treat (2 days)

60

800

48.000

Technica l Personnel (2 days)

500

4

2.000

Hostess (2 days)

150

10

1.500

Total

51.500

Simultaneous translation system

2.200

Simultaneous Translators

600 x 2

4

Total
Qurtering (Breakfast, Lunch and Dinner
Meals included)
Transportation (travel abroad)

600

100

60.000

1.350

100

135.000
195.000

Cocktail Party
Visiting Historical Boat Lending
Places and
Lunch + treat
Bosporus Tour Hostess

40

100

4.000

4.000

1

4.000

50

100

5.000

150

5

750

Total

Organisation

Total Cost

4.800
7.000

Total

Car Rental,
Driver, Fuel and
other
expenditures

6.000

13.750
500

10

5.000

Rent Car + Driver (For Four Days)
Planning,performance
Academic Consultancy (copyright etc.)

30.000

Advertising and Public Relations
Professional Organisation Assistance (6
Months)
Unpredictable Expense (representation
etc..)
Cultural and Artistic Activities

10.000

Total

110.000

Total

40.000
15.000
15.000
425.750
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