
Latin Amerika bölgesi ile ilk iliflkilerimiz 19. yüzy›l
ortalar›nda Osmanl› topraklar›ndan Latin Amerika ülke-
lerine yönelik göçlerle bafllam›flt›r. Ço¤unlu¤u Orta Do¤u
kökenli, Arap as›ll› olan göçmenlere bölgede “Los Tur-
cos” ad› verilmifltir. Bölgedeki ülkelerden Arjantin ile
1910’da, fiili ile 1913’de Konsolosluk iliflkilerimiz baflla-
m›fl, Brezilya ile 1927’de, Uruguay ile 1929’da “Dostluk
Anlaflmalar›” imzalanm›flt›r. 

Latin Amerika ülkeleriyle iliflkilerimizin dönüm nok-
tas›n›, dönemin Cumhurbaflkan› Say›n Süleyman Demi-
rel’in 1995’te Arjantin, Brezilya ve fiili’ye ve dönemin D›-
fliflleri Bakan› Say›n ‹smail Cem’in 1998–1999 y›llar›nda
Arjantin, Brezilya, fiili, Venezuela ve Küba’ya yapt›¤›
resmi ziyaretler oluflturmufltur.

1. S‹YAS‹ ‹L‹fiK‹LER‹M‹Z

1.1. Temsil Durumu

Ülkemizin halen Arjantin, Brezilya, Küba, Meksika,
fiili ve Venezuela’da Büyükelçilikleri bulunmaktad›r. Bu
Büyükelçiliklerimiz, diplomatik iliflkimiz kurulmufl ancak
temsilcili¤imiz bulunmayan di¤er 27 Latin Amerika ülke-
sinde de Türkiye’yi temsil etmektedirler. Bölgedeki Bü-
yükelçiliklerimizin akreditasyon çerçevesinde görev ala-
n›na giren ülkeler afla¤›da sunulmaktad›r: 

Buenos Aires Büyükelçili¤imiz: Paraguay, Uruguay,
Bolivya, 

Brezilya Büyükelçili¤imiz: Surinam, 

Havana Büyükelçili¤imiz: Bahamalar, Jamaika, Do-
minik Cumhuriyeti, St. Kitts&Nevis, Antigua&Barbuda,
Saint Lucia, St.Vincent&Grenadines, Dominika, Haiti, 

Meksika Büyükelçili¤imiz: Belize, Kosta Rika, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, 

Santiyago Büyükelçili¤imiz: Peru, 

Karakas Büyükelçili¤imiz: Guyana, Barbados, Grena-
da, Kolombiya,  Trinidad & Tobago, Ekvator 

Latin Amerika ülkelerinde ayr›ca 30 Fahri Baflkonso-
los ve Konsolosumuz görev yapmaktad›r.

Latin Amerika ülkelerinin de Türkiye’de 6 yerleflik
Büyükelçili¤i ile baflta ‹stanbul olmak üzere önde gelen
kentlerimizde faaliyet gösteren 24 Fahri Baflkonsoloslu-
¤u mevcuttur. Bölge ülkeleri ile geliflen iliflkilerimiz çer-
çevesinde, Türkiye’nin yeni ülkelerde Büyükelçilikler ve
Baflkonsolosluklar açmas› çal›flmalar› sürdürülmektedir.
Bölge ülkeleri de, ülkemizde yeni Büyükelçilik ve Bafl-
konsolosluk açma arzusundad›rlar.

1.2. Latin Amerika’ya Aç›l›m Plan›

Türkiye’nin, özellikle bölgesinde ve küresel anlamda
geçti¤imiz yüzy›l›n sonlar›nda artan siyasi ve ekonomik
önem ve a¤›rl›¤› çerçevesinde, D›fliflleri Bakanl›¤›’nda
yap›lan de¤erlendirme sonucunda ülkemizin Latin Ame-
rika ülkeleriyle iliflkilerinin gelifltirilmesini hedefleyen bir
aç›l›m stratejisi benimsenmifltir. Söz konusu ülkelerle ifl-
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birli¤imizin nas›l ve hangi alanlarda gelifltirilebilece¤inin
belirlenmesi amac›yla, Latin Amerika’daki Büyükelçileri-
mizin, Türk kamu ve özel sektör temsilcilerinin ve Latin
Amerika ülkelerinin Türkiye’deki Fahri Konsoloslar›n›n
kat›l›mlar›yla Eylül 1998’de Bakanl›¤›m›zda tertiplenen
bir dizi toplant› sonras›nda “Latin Amerika Eylem Plan›”
haz›rlanarak uygulamaya konulmufltur.

1998 y›l›ndan bu yana di¤er kamu kurumlar› ve özel
sektör kurulufllar›yla yak›n iflbirli¤i halinde kararl› ve et-
kin bir flekilde uygulanmakta olan Eylem Plan›, bölge ül-
keleriyle iliflkilerimizde ve iflbirli¤inde kaydedilen afla-
malar ve de¤iflen koflullar dikkate al›nmak suretiyle dü-
zenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellefltirilmekte-
dir. Plan, Türkiye-Latin Amerika iliflkilerini çeflitli yönle-
riyle bir bütün olarak ele almakta ve iliflkileri her alanda
güçlendirecek somut projeler içermektedir. Küreselleflme
olgusu ile paralel olarak yeni bölgelere ve pazarlara aç›l-
ma stratejimizin önemli bir halkas›n› Bat› Yar›mküre’ye
aç›l›m faaliyetlerimiz oluflturmaktad›r.

Bölgeye yönelik ilgimizin bir ifadesi olarak Türkiye,
Amerika Devletleri Örgütü (ADÖ) ve Karayip Devletleri
Birli¤i (KDB)’ne gözlemci üye olmufl, her iki örgütle de ifl-
birli¤inin esaslar›n› çizen birer çerçeve iflbirli¤i anlaflma-
s› imzalanm›flt›r. Söz konusu kurulufllar›n y›ll›k ola¤an
genel kurul toplant›lar›na imkânlar ölçüsünde üst düzey-
de kat›l›nmaktad›r.

“Latin Amerika Eylem Plan›”n›n etkin bir flekilde uy-
gulanmas› neticesinde, bafll›ca bölge ülkeleriyle Türkiye
aras›ndaki hukuki altyap› büyük ölçüde tamamlanm›fl,
siyasi istiflareler ve temaslar ile üst düzeyli ziyaretler iv-
me kazanm›flt›r. “Latin Amerika’ya Aç›l›m Plan›m›z” çer-
çevesinde bugüne kadar gerçeklefltirilen çal›flmalar so-
nucunda bafll›ca bölge ülkeleriyle siyasi, ekonomik, tica-
ri, konsolosluk, gümrük iflbirli¤i ve hukuki konularda an-
laflmalar imzalanm›flt›r. Özellikle Büyükelçiliklerimizin
bulunduklar› ülkelerle Türkiye aras›nda hukuki altyap›-
n›n kurulmas›nda önemli bir mesafe kat edilmifl bulun-
maktad›r.

Yine bu dönem zarf›nda ekonomik ve ticari iliflkilerde
önemli geliflmeler kaydedilmifl, bölge ülkeleriyle ticaret
hacmimiz 2 milyar ABD dolar› seviyesine ulaflm›flt›r. 

TBMM’de bölge ülkeleri ile iliflkilerimizin derinleflti-
rilmesi ve kamuoylar›na yans›t›labilmesini teminen Par-
lamentolararas› Dostluk Gruplar›n›n kurulmas›na önem
verilmifltir. Bu ba¤lamda, T.B.M.M. bünyesinde Brezilya,
Kosta Rika, Küba, Meksika, fiili, Venezuela ve Arjan-
tin Dostluk Gruplar› oluflturulmufltur.

Bu çerçeve üst düzey ziyaretlere, siyasi, ekonomik, ti-
cari ve askeri heyetlerin karfl›l›kl› temaslar›na olanak
sa¤lam›flt›r. 

1.3. Üst Düzey Ziyaretler

Karfl›l›kl› üst düzey temaslar ba¤lam›nda, 2004 y›l›
Mart ay›nda Brezilya D›fliflleri Bakan› Celso Amorim,
Ekim ay›nda fiili Cumhurbaflkan› Ricardo Lagos ve D›flifl-

leri Bakan› Ignacio Walker ülkemizi ziyaret etmifltir. Bre-
zilya Kalk›nma, Sanayi ve D›fl Ticaret Bakan› Luiz Fer-
nando Furlan, 18–19 Mart 2005 tarihlerinde ülkemize
bir çal›flma ziyareti gerçeklefltirmifltir. Küba D›fl Ticaret
Bakan› Raul de la Nuez, 29–30 Mart 2005 tarihlerinde
Ankara’da düzenlenen Türkiye-Küba Karma Ekonomik
Komisyon (KEK) VI. Dönem Toplant›s›’n›n Eflbaflkanl›¤›-
n› yapmak üzere ülkemize gelmifltir. Arjantin D›fliflleri
Bakan› Rafael Bielsa 27–30 Mart 2005 tarihleri aras›n-
da Türkiye’ye bir ziyarette bulunmufltur. 

Yine ayn› y›l Ekim ay› içinde, Brezilya’da, Maliye Ba-
kan› Say›n Kemal Unak›tan’›n Eflbaflkanl›¤›nda Türkiye-
Brezilya Karma Ekonomik Komisyon Toplant›s› tertip-
lenmifl; Sa¤l›k Bakan› Prof. Dr. Say›n Recep Akda¤ ise
Küba’ya resmi bir ziyaret gerçeklefltirmifltir. Son olarak
Sa¤l›k Bakan›m›z 7–10 Aral›k 2005 tarihlerinde Meksi-
ka’ya; Baflbakan Yard›mc›s› ve D›fliflleri Bakan› ve Bafl-
bakan Yard›mc›s› Say›n Abdullah Gül ise beraberinde ka-
mu ve özel sektör kurum ve kurulufllar›n›n temsilcileri ile
ifladamlar› oldu¤u halde, 18–22 Ocak 2006 tarihlerinde
Brezilya’ya birer resmi ziyaret gerçeklefltirmifllerdir. D›-
fliflleri Bakan› Say›n Gül’ün büyük bir heyetle gerçeklefl-
tirilen ziyareti, ilan edilen Latin Amerika Y›l› çerçevesin-
de at›lan ilk önemli siyasi aç›l›m› oluflturmaktad›r. 

D›fliflleri Bakan›m›za bu ziyaretinde efllik eden kamu
kurumlar›n›n temsilcileri iki ülke aras›ndaki ahdi çerçe-
venin tamamlanabilmesine yönelik olarak ilgili Brezilya-
l› yetkililerle görüflmeler yapm›fllar, özel sektör kurulufl-
lar›n›n temsilcileri ve ifladamlar› da muhataplar›yla gö-
rüflerek ifl imkânlar›n› de¤erlendirmifllerdir. Ziyaret vesi-
lesiyle ayr›ca Sao Paulo Ticaret Odas› (FIESP)’nda Tür-
kiye-Brezilya ‹fl Konseyinin ilk ortak toplant›s› yap›lm›fl,
bu husustaki niyet beyan› deklarasyonu Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli¤i (TOBB), D›fl Ekonomik ‹liflkiler Kurulu
(DE‹K) ve FIESP temsilcileri taraf›ndan imzalanm›flt›r.
Bu ziyaret s›ras›nda Sao Paolo Fahri Baflkonsoloslu¤u-
muzun aç›l›fl› da yap›lm›flt›r.
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1.4. Siyasi ‹stiflareler ve Ekonomik Temaslar

2005 y›l›nda Brezilya, Arjantin, Meksika ve fiili ile si-
yasi istiflareler gerçeklefltirilmifltir. Bu istiflareler vesile-
siyle, ekonomik ve ticari iliflkilerin gelifltirilmesi olanak-
lar›n›n araflt›r›lmas›, turizm alan›nda karfl›l›kl› iflbirli¤ine
h›z ve imkân yarat›lmas› amac›yla çeflitli resmi makam-
lar, özel sektör kurulufllar›n›n temsilcileri, sanayi ve tica-
ret odalar› ve ifladamlar› ile temaslar sürdürülmüfltür.
Tüm bu temaslarda bölge ülkeleri ile iliflkilerin daha h›z-
l› ve karfl›l›kl› ç›karlar› göz önünde tutarak nas›l geliflti-
rilebilece¤i araflt›r›lm›fl ve bu çerçevede görüfl al›flveri-
flinde bulunulmufltur.

2. EKONOM‹K ‹L‹fiK‹LER‹M‹Z

Bölge ülkeleriyle ticaret hacmimiz, 2005 y›l› kesinlefl-
memifl verilerine göre 2 milyar dolard›r. Bölgeye olan ih-
racat›m›z, ithalat›m›za nazaran daha azd›r. Bu durum
bölge ülkeleri ile d›fl ticaretimizin çeflitlendirilmesini ve
ihracat›m›z›n artt›r›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. 

Bununla beraber, d›fl ticaret hacminde önceki y›llara
nazaran önemli ölçüde art›fl kaydedilmifltir. Ayr›ca,
üçüncü ülkeler üzerinden gerçeklefltirilen ve ikili ticaret
istatistiklerine  yans›mayan önemli miktarda bir dolayl›
ticaretten de söz etmek mümkündür. Amac›m›z bu ticari
potansiyelin ülkemiz üzerinden ve do¤rudan sürdürülme-
sinin sa¤lanmas›d›r. Ayr›ca bölge ülkelerinin baflka kay-
naklardan almakta olduklar› geleneksel ihraç ürünleri-
mizi Türkiye’den almalar›na olanak sa¤layacak baz› ya-
p›sal de¤iflikliklerin bu ülkelerle birlikte yürütülecek ça-
l›flmalarla yönlendirilmesine çal›fl›lmaktad›r. 

Avrupa Birli¤i ile ülkemiz aras›ndaki Gümrük Birli¤i
uyar›nca, AB ile Serbest Ticaret Anlaflmas› (STA) akdet-
mifl bulunan Latin Amerika ülkeleri fiili ve Meksika ile
Türkiye’nin de STA imzalama yükümlülü¤ü bulunmakta-
d›r. fiili ile STA müzakerelerinin bu y›l›n bafllar›nda bafl-
lat›lmas› öngörülmektedir.

D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n ve di¤er resmi kurumlar›n ya-
n› s›ra, TOBB, DE‹K, Ticaret Odalar›, TÜS‹AD, ‹TO, Ka-
rayipler ve Latin Amerika Ticaret Derne¤i gibi özel sek-
tör kurulufllar› da bölge ülkeleri ile ekonomik iliflkilerimi-
zin art›r›lmas› yönünde çeflitli etkinlikler düzenlemekte-
dirler. Brezilya ile kurulan ‹fl Konseyi’ne ilaveten, k›sa ve
orta vadede, Meksika, Arjantin ve fiili ile ‹fl Konseyleri
kurulmas›na yönelik çal›flmalar devam etmektedir.

Halen sekiz ülke ile yürütmekte oldu¤umuz Karma
Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmas›n› da bölge ül-
keleri ile ekonomik iliflkilerimizi gelifltirmenin yararl› bir
arac› olarak görmek mümkündür. KEK toplant›s› yap›lan
ülkeler, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kosta Rika, Küba,
Meksika, Peru ve fiili’dir.

3. BÖLGEYE ULAfiIM VE TÜRK HAVA
YOLLARI

Türk Hava Yollar›’n›n bölgeye do¤rudan sefer düzen-
lemesine yönelik faaliyetleri de sürmektedir. THY’nin ilk

etapta Sao Paulo ve Buenos Aires’e do¤rudan sefer dü-
zenlemesi hedeflenmektedir. Ülkemiz ile Güney Amerika
aras›nda do¤rudan seferlere bafllanabilmesi öncelikle
bölgenin ülkemize çok uzak oldu¤u fleklindeki önyarg›n›n
ortadan kald›r›lmas›n› sa¤layacakt›r. Bunun yan›nda al-
ternatif iklimlere sahip olmalar› dolay›s›yla bölge ülkele-
ri ile turizm alan›ndaki iliflkileri art›racak, ulafl›m imkân-
lar›n›n bu flekilde geliflmesi ifl çevreleri aras›ndaki te-
maslar› da art›racakt›r.

4. KÜLTÜREL ‹L‹fiK‹LER

Kültürel iliflkilerin, siyasi ve ekonomik iliflkilerin ge-
lifltirilmesinde öncü ve katalizör rolü oynad›¤›, halklar›n
birbirlerini daha yak›ndan tan›malar›na olanak sa¤lad›-
¤› göz önünde tutularak, Latin Amerika ülkeleri ile kültü-
rel iliflkilerimizin gelifltirilmesine ayr›ca önem verilmek-
tedir. 

Bu çerçevede çeflitli bölge ülkelerinde Türk Filmleri
Haftas›, Türk Yemekleri Günleri, klasik müzik sanatç›la-
r›m›z›n gösterileri, sergiler gibi çeflitli etkinlikler düzen-
lenmekte, bu meyanda çeflitli film festivallerine ülkemiz-
den kat›l›m sa¤lanarak, yerel izleyicilere ülkemiz kültür
ve sanat› hakk›nda bilgi aktar›lmaktad›r. Yine bu ba¤-
lamda 2005 y›l› sonunda Meksika’da düzenlenen ‹znik
Çinileri Sergisi’ni de önemli kültürel etkinliklerimiz ara-
s›nda zikretmek mümkündür. 2006 Latin Amerika Y›l›
çerçevesinde kültür ve sanat›m›z›n Latin Amerika ülkele-
rinde tan›t›m›na özel a¤›rl›k verilmesi öngörülmektedir.

5. SONUÇ

D›fliflleri Bakanl›¤› taraf›ndan 1998 y›l›nda yürürlü¤e
koyulan Latin Amerika’ya Aç›l›m Plan› bölge ülkeleri ile
iliflkilerimize önemli bir geliflme sa¤lam›flt›r. Siyasi da-
n›flmalar muntazam aral›klarla yap›l›rken, daha etkin
bir ekonomik ve ticari iflbirli¤ine olanak sa¤layacak gö-
rüflmeler, giriflimler ve aray›fllar h›z kazanm›flt›r. Böyle-
ce, Latin Amerika ile ticari iliflkilerimizde önemli art›fllar
kaydedilmifltir. 

Kültürel alandaki temaslar›n say›s› da artm›flt›r.
2006 y›l› içinde ve önümüzdeki y›llarda bölgeye yönelik
etkin ve sürekli bir kültürel faaliyet ve tan›t›m çal›flma-
lar› planlanmaktad›r.  D›fliflleri Bakan› ve Baflbakan Yar-
d›mc›s› Say›n Abdullah Gül’ün 18-22 Ocak 2006 tarihle-
rinde yapm›fl oldu¤u Brezilya ziyareti ile bafllat›lan ve
2006 Latin Amerika Y›l› çerçevesinde planlanan etkinlik-
ler, bölge ülkeleri ile çok yönlü iliflkilerimize ivme kazan-
d›r›lmas›na zemin haz›rlayacakt›r. Bu yönde haz›rlanan
yeni Latin Amerika Eylem Plan› önümüzdeki y›llar› da
kapsayan bir süre için yap›labilecek etkinlikleri belirle-
mektedir.
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