MEKSİKA - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ORTAK BİLDİRİ
Meksika Uluslararası İlişkiler Konseyi (COMEXI)
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)
İki gün boyunca, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden (TASAM) ve Meksika Uluslararası İlişkiler
Konseyi’nden (COMEXI) uzmanlar daha kuvvetli bir işbirliği için özel imkânlar sunabilecek alanlara
odaklanarak Meksika - Türkiye ilişkisi hakkında bazı konulara dair araştırmalar yapmış ve bunlar üzerinde
tartışmıştır.
Entelektüel ve politik alanda çığır açan birer oyuncu olarak rollerinin farkında olan COMEXI ve TASAM
kendilerini Türkiye ve Meksika işbirliği potansiyelinden daha iyi avantajlar sağlamak adına aydın ve
olumlu bir diyaloğu teşvik etmeye adamıştır.
İki kurum da; Başkan Enrique Pena Nieto’nun Aralık 2013’teki Türkiye ziyaretinin, ikili ilişkiler için tarihi
bir an olduğunu ve bunun iki ülke için beraber etkili şekilde hareket etmek adına harika bir imkan
sunduğunu kabul etmiştir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başkan Enrique Pena Nieto tarafından
imzalanan “20. Yüzyıl için Türkiye - Meksika Stratejik İşbirliği ve İlişkiler Çerçevesi” hakkında takip edilen
somut bir gündeme sahip olmanın gerekliliği üzerinde vurgu yapılmıştır.
İki kurumdaki uzmanlar da genel anlamda iki ülke ve toplumdaki üniversite ve iş topluluklarını da içeren
devlet anlayışı ve işbirliğinin önemine dikkat çekmiştir. Gündemdeki kesin öncelikleri belirleyerek ilişkileri
geliştirmek için mevcut anı kaçırmamaya önemle değinmişlerdir.
Görüşmeler esnasında, TASAM ve COMEXI’den uzmanlar küresel düzen üzerinde iki ülkenin kültürel
miraslarından ortak değer ve objektiflerine kadar birçok benzer yanı olduğunu göstermiştir. OECD ve G20
gibi ortak aidiyetleri, diyalog ve işbirlikleri için imkân da sunmaktadır. Dil ve uzaklık gibi zorlukların da
aşılabileceğini düşünmüşlerdir.
Konuşmaya katılanlar bölgesel birer güç olarak Meksika ve Türkiye’nin rollerini incelemiştir. Aynı
zamanda iki ülkenin mevcut politik bağlamlarına da göz atmışlardır. Ayrıca ilişkinin derinleştirilmesi için
katalizör olarak kabul edilen Serbest Ticari Anlaşma imzalama olasılığı üzerine vurgu yapmışlardır.
Uzmanlar Türkiye’nin, kompleks enerji karışımı ve ithal edilen enerji kaynaklarına yönelik bağımlılığı
konusundaki çabaları sürerken Meksika açısından reformların uygulama mevzuatı olarak iki ülkenin de
enerji sektörlerinde karşılaştıkları zorluklar hakkında tartışmıştır. İki ülkenin de G20 gündeminde genel bir
ortak bakış açısına sahip olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra uzmanlar güvenlik alanında iki ülkenin de
güvenlik bağlam ve zorluklarını tekrar gözden geçirmiştir.
Ek olarak, katılımcılar iki ülkenin de dış politika gündemlerini; Endonezya, Güney Kore ve Avustralya ile
birlikte beraber bir araya getiren mevcut MIKTA girişimi üzerinden bir bakışla incelemiştir. Son olarak,
somut biçimde bu oluşumun içini doldurmayı önermişlerdir ki böylelikle aralarında zaten oluşmuş olan
çoklu benzerliklere dayanarak uluslararası görüşme üzerinde bir etki sahibi olmak için beş ülkenin de
gerçek bir bağlantı aracı oluşacaktır.
İki kurum da, (COMEXI ve TASAM) ikili ilişkileri geliştirme ve ilerletmeye yardımcı olmak için Meksika ve
Türkiye arasındaki ortak anlayışı güçlendirecek işbirliğine devam etme kararı almıştır.
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