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Türkiye 75 milyonluk nüfusu, büyüyen ve gelişen ekonomisi, Afro - Avrasya ana kıtası ortasında 

sahip olduğu jeostratejik konumu, Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Ortadoğu ve Afrika 

ülkeleri ile sahip olduğu tarihi, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 

uluslararası alanda gittikçe artmakta olan aktivitesi, NATO, AGİT, İİT 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.  

 

Meksika ise 2 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile Orta Amerika’daki stratejik konumu, 120 

milyona yaklaşan nüfusu, insan kaynağı, 1,68 trilyon GSMA ile büyüyen ve gelişen ekonomisi, 

BM, Amerika Devletleri Örgütü (ADÖ), Rio Grubu, OECD,  ANDEAN, Orta Amerika Entegrasyon 

Sistemi (SICA), G-20, NAFTA gibi üye ya da gözlemci üye olduğu uluslararası örgütler içerisindeki 

saygın konumu ile dikkat çeken bir ülke görünümündedir. 

 

Meksika ile Türkiye arasında ilk diplomatik temas 1927 yılında kurulmuştur. Türkiye - Meksika 

siyasi ilişkileri ikili ve çok taraflı platformlarda olumlu bir seyir izlemektedir. İki ülke arasında üst 

düzeyli ziyaretlerde son dönemde bir artış gözlenmektedir. Meksika - Türkiye arasındaki ikili 

ilişkilerimizin yanı sıra, çok taraflı forumlardaki işbirliği de öne çıkmaktadır. Türkiye ile Meksika, 

2009-2010 yıllarında BMGK Geçici Üyeliği yapmışlardır. BM reformu konusunda iki ülke benzer 

tutum içerisindedir. Her iki ülke de G-20 ve OECD üyesidir. 

 

Türkiye Meksika için Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslarda gerçekleştirilecek girişimler 

için uygun bir partner konumundadır. Meksika ise Türkiye için Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri 

ile ilişkilerinde öncelik verilmesi gereken bir ülkedir. İki ülke bölgesel ve küresel uluslararası 

örgütlerde gerçekleştirecekleri iş birliği ile hem kendi diplomatik saygınlıklarını artıracak hem de 

bölgesel ve küresel barışa ve istikrara ciddi katkı sağlayacaklardır.  

 

 

 



 

Meksika - Türkiye ikili ekonomik ilişkilerine ilişkin yasal altyapının oluşturulmasına yönelik 

çalışmalar devam etmektedir. 2011 yılında Türkiye - Meksika ticaret hacmi 845 milyon ABD 

doları olmuştur. İki ülke GSMH’ları göz önüne alındığında ticaret hacminin mevcut potansiyelin 

çok altında kaldığı anlaşılmaktadır. İkili siyasi ilişkilerdeki yakınlığa, iki ülkenin de liberal 

ekonomik politikaları ve piyasa ekonomisini benimsemiş demokrasiler olmasına rağmen, 

ekonomik ilişkiler beklenenin oldukça gerisindedir. Meksika dış ticaretinin büyük bir bölümü 

NAFTA ülkeleri ile gerçekleşmektedir. Anı şekilde, Türkiye’nin dış ticareti de önemli ölçüde AB 

ülkeleri iledir. Her iki ülke finansal alt yapıda alınan sıkı önlemler sayesinde 2008 yılında başlayan 

küresel ekonomik krizden görece daha az etkilenmişlerdir. Meksika ve Türkiye konumundaki 

ülkelerin küresel ekonomik dalgalanmalardan uzun vadede negatif etkilenmemeleri için daha 

fazla işbirliği yapmaları gerektiği anlaşılmaktadır.   

 

 Coğrafi uzaklığa rağmen Meksika ile Türkiye’nin iş birliği yapabileceği pek çok alan 

bulunmaktadır. Örneğin, 44 ülke ile serbest ticaret anlaşması imzalamış bulunan Meksika Türk 

işadamlarına serbest ticaret bölgesi imkânları sunmaktadır. Otomotiv, diğer sanayi dalları ve 

turizm sektörlerinde de geniş iş birliği imkânları mevcuttur. Ayrıca Meksika alt yapı yatırımlarına 

geniş kaynaklar ayırmaktadır. Bu da Türk işadamları için geniş iş imkânları anlamına gelmektedir.  

 

Her iki ülke de özgün ve derinlikli kültürel birikime sahiptir. Bu birikimlerin turizm, kamu 

diplomasisi ve uluslararası ilişkiler alanlarında değerlendirilmesi için iki ülkenin önünde geniş iş 

birliği imkânları mevcuttur.  

 

İki ülke arasındaki iş birliği imkânların tanıtılması gerekmektedir. İlişkilerin geliştirilmesi 

önündeki en temel sorun bilgi ve tanıtım eksikliğidir. Bu noktada eksikliklerin giderilebilmesi için 

öğrenci değişimi, medya, bilişim ve teknoloji alanlarındaki imkânların harekete geçirilmesine 

ihtiyaç vardır.  

 

15-19 Aralık 2013 tarihleri arasında Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto’nun Türkiye’yi 

ziyaret etmesi ve mezkûr ziyaret esnasında ‘‘Türkiye - Meksika 21. Yüzyıl İçin Stratejik İşbirliği ve 

Ortaklık Çerçevesi’’nin imzalanması oldukça önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Zira, 

Meksika ile Türkiye arasında yaratılmak istenen stratejik işbirliği konsepti Türkiye’nin bölge 

ülkelerine yönelik izleyeceği stratejik işbirliğini geliştirme politikalarının öncüsü niteliğindedir. 

 

Öte yandan, Türkiye ve Meksika bölgesel ve küresel düzeyde de jeopolitik ve güvenlik 

alanlarında ortak çıkarlara sahiptirler. Enerji arz ve talep güvenliği ihtiyacı göz önüne 

alındığında, barış ve güvenliğin sağlanması her iki ülkenin çıkarı için gereklidir.  

 



 

Her iki ülke kritik öneme sahip uzun vadeli çıkarların sürdürülebilirliği açısından etkili bir stratejik 

işbirliği geliştirebilir. Bu noktada iki ülke ilişkilerini daha geniş bir perspektiften ele alma 

ihtiyacı vardır.  

 

Pek çok güç merkezinin ortaya çıkmaya başladığı ve ülkeler arası ilişkilerde çok boyutluluğu 

zorunlu kılan dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Meksika ilişkilerinin ideal bir noktaya 

taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik 

oluşturacak bir yapı üzerine odaklanılması gerekmektedir.  

 

Bu noktada, dönüşümlü düzenlenmesi planlanan Türkiye - Meksika Yuvarlak Masa 

Toplantıları’nın amacı, yeni dönemde Türkiye - Meksika ilişkilerindeki fırsatlar ve tamamlayıcılık 

ilişkisini stratejik bir bakış açısı ile Türk ve Meksika kamuoyu nezdinde ortaya koymak ve 

kurumsal, entelektüel bir zemin inşa etmektir. 

 

Toplantının ana teması ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir. 

 

Ana Tema 

Türkiye ve Meksika: Değişen Dünya Düzeninde Yükselen Güçler, Fırsatlar ve Riskler 

 

Alt Temalar 

Küresel Meydan Okumalar, Çok Kutuplu Yeni Dünya ve Dış Politika Perspektifleri 

Ekonomik İlişkiler: Fırsatlar ve Engeller 

Kaynaklar Sistemi; Karşılıklı Tamamlayıcı Fırsatlar 

Çok Boyutlu Güvenlik İşbirliği   

Çok taraflı İşbirliği Perspektifleri 

Sivil Toplum, Akademik ve Kültürel İşbirliği Perspektifi   

 

 


