
 



 

STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1  
“Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler” 

( 2016 Buenos Aires - İstanbul ) 
 

 
Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, büyüyen ve gelişen ekonomisi, Afro - Avrasya ana kıtasının 
ortasında sahip olduğu jeostratejik konumu, Avrupa, Karadeniz - Kafkaslar, Asya, Ortadoğu ve 
Afrika ülkeleri ile sahip olduğu tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak 
üzere uluslararası alanda gittikçe artmakta olan aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin 
önemli üyelerinden biri olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politikası ile uluslararası 
alanda gittikçe önem kazanan bir aktör haline gelmiştir.  
 
40 milyonluk nüfusa, 2 milyon 791 bin kilometrekarelik yüzölçümüne ve 500 milyar dolara (satın 
alma paritesine göre 700 milyar dolar) yaklaşan GSMH’ya sahip olan Arjantin ise Latin 
Amerika’da önemli bir siyasi ve ekonomik bir aktör olup üyesi olduğu bölgesel ve küresel 
uluslararası örgütler içindeki aktivitesi ile dikkatleri üzerine çekmektedir.  
 
Türkiye - Arjantin ilişkilerinin başlangıcı iki ülke arasında ilk konsolosluk protokolünün imzalandığı 
1910 yılına dek geri gitmektedir. İkili ilişkiler 2010’da 100. yılını doldurmuştur. İki ülke arasında 
1926 yılında Roma’da imzalanan Dostluk Anlaşması ile ilişkilere resmiyet kazandırılmış, bilahare 
1938 yılında iki ülke Büyükelçileri güven mektuplarını sunmuşlardır. 1992 yılında zamanın 
Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem ülkemizi, 1995 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel Arjantin’i, son olarak, Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernadez de Kirchner 20-21 Ocak 
2011 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Dışişleri Bakanları düzeyinde, 2005 Mart ayında 
Arjantin Dışişleri Bakanı Rafael Bielsa Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Türkiye’den Arjantin’e 
gerçekleştirilen son Dışişleri Bakanı ziyareti ise dönemin Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in Kasım 
1998’deki temasları olmuştur. İki ülke arasında siyasi istişare mekanizması tesis edilmiş olup, son 
toplantısı 2010 Kasım ayında Ankara’da gerçekleştirilmiştir. İki ülkenin parlamentolarında 
karşılıklı dostluk grupları mevcuttur. 
 



 

Arjantin ile Türkiye arasında başta ticaret, turizm, kültür ve bilimsel işbirliği olmak üzere çok 
sayıda ikili anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. Arjantin ile ekonomik ve ticari işbirliği, 
yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki konularında imzalanmış anlaşmalar yürürlüktedir. 
Arjantin Cumhurbaşkanı’nın 2011 Ocak ayında Türkiye’yi ziyareti vesilesiyle Hava Ulaştırma 
Anlaşması imzalanmıştır ve Türk Hava Yolları Buenos Aires’e doğrudan uçuşlar başlatmıştır. 
Ziyaret vesilesiyle ayrıca Madencilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ile Diplomasi Akademileri 
Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Arjantin ile Türkiye arasında çok taraflı 
platformlarda da işbirliği mevcuttur. Arjantin ile G-20 çerçevesindeki temaslar önem 
taşımaktadır. Arjantin, Türkiye ve İspanya’nın ortak girişimi olan Medeniyetler İttifakı Projesi 
Dostlar Grubu üyesidir. 
 
Son yıllarda Arjantin - Türkiye ikili ticaret hacminin gelişme eğilimi gösterdiği gözlenmektedir. 
2010 yılı sonunda Arjantin - Türkiye ticareti 459 milyon ABD doları civarında gerçekleşmiştir 
(Türkiye’nin ihracatı 179 milyon, ithalatı 280 milyon ABD doları). İki ülke arasında son Karma 
Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı 2009 Ekim ayında Buenos Aires’de yapılmıştır.  
 
Türkiye ile Arjantin arasındaki ekonomik-ticari ilişkiler son dönemde ivme kazanmakla birlikte, 
mevcut potansiyeli yansıtmaktan uzaktır. Bu veriler çerçevesinde, iki ülkenin ekonomik 
büyüklükleri itibariyle aralarındaki ticareti artırmaları gereği seçenekten öte bir zorunluluktur. 
Türkiye’nin Arjantin’e yönelik politikasında ticaret hacminin artırılarak,  karşılıklı dengeli bir 
ticaret ilişkisinin kurulması ve iş adamlarımızın ihracata özendirilmesi  öncelikli olarak yer  
almaktadır. 
 
Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından ivme kazanan küreselleşmeyle gelen temel eğilim, 
ülkelerin tek başlarına değil, belirli bölgesel iş birlikleri ve bölge-ötesi ortaklıklar vasıtasıyla 
kalkınması yönündedir. Ülkeler artık ekonomik, siyasal, kültürel bakımdan diyalog ve iş birliğine 
dayalı açık bir yapıya doğru dönüşmekte, uyum sağlayamayanlar ise ciddi istikrarsızlıklar 
yaşamaktadırlar. Siyasi ve ekonomik olarak bölgesel güç adayı haline gelen iki ülkenin yakın ilişki, 
istişare ve iş birliği içine girmesinin sağlayacağı ulusal, bölgesel, küresel artı değere dair her iki 
tarafta da en üst düzeyde mutabakat mevcuttur. İki ülke arasında siyasi diyalog, ekonomi ve 
ticaret, bilim, teknoloji, savunma sanayii, maliye, yatırımlar, turizm, kültür, diplomasi, akademiler 
arasında iş birliği gibi ortak ilgi alanlarındaki ikili ilişkileri daha da geliştirecek politikalar ve 
stratejiler oluşturulması gerekmektedir.  
 
 
 
 



 

Bu çerçevede, Türkiye ile Arjantin arasında uzun erimli “Stratejik İş Birliği” ilişkileri 
geliştirilmesinin gerekli olduğu açıktır. Türkiye - Arjantin Yuvarlak Masa Ülke Toplantıları; karşılıklı 
potansiyeller ile mevcut iş birliğinin nasıl stratejik iş birliğine dönüştürülebileceğini ortaya 
çıkarmayı ve stratejik zemin kapasite inşasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  
 
Türkiye - Arjantin Yuvarlak Masa Ülke Toplantıları ile, ilgili kuruluşların ve kurumların yakından 
tanınması; sivil toplum etkisinin artırılması, kalkınmaya katkı sağlanması, kaynakların ve çalışma 
alanlarının geliştirilmesine dair uzmanlık birikimlerinden faydalanılması, tanıtma faaliyetlerine 
katkı sağlanması,  Türk şirketlerinin Latin Amerikalı uzmanlar tarafından bilgilendirilmesi, 
akademik iş birliği imkanlarının araştırılması, tüm bu çalışmaların bütünlük içerisinde 
değerlendirilmesini sağlayacak stratejik bir yaklaşım geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  
 
Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Arjantin ilişkilerinin ideal bir 
noktaya taşınabilmesi için, iki ülkenin siyasi ve stratejik temelle birlikte, her parametrede 
karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelmeleri gerekmektedir.  
 
Bu noktada, dönüşümlü düzenlenmesi planlanan Türkiye - Arjantin Yuvarlak Masa 
Toplantıları’nın amacı, sorun alanlarını ihmal etmeden yeni dönemde Türkiye - Arjantin 
ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türkiye ve Arjantin 
kamuoyu nezdinde ortaya koymaktır. Yakalanacak ivmeye bağlı olarak etkinliğin orta ve uzun 
vadede geniş katılımlı Forum’a dönüşme potansiyeli ise ayrıca değerlendirilecektir. 
Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir. 
 
Ana Tema  
Türkiye ve Arjantin: Çok Boyutlu İlişkilerin Geleceği  
 
Alt Temalar 
Ekonomik İlişkiler  
Sosyal ve Politik Gelişmeler 
Bölgesel Stratejiler                     
ABD, AB ve Yeni Ortaklarla İlişkiler 
Küresel Yönetim Yapılarına Adaptasyon 
Çok Kutuplu Uluslararası Ortamda İlişkileri Geliştirme İmkânları  
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