VİZYON BELGESİ (TASLAK)

3. TÜRKİYE - ABD FORUMU
“Yeni Dönem Türkiye - ABD İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler”
( İstanbul - Türkiye )
Türkiye, ABD için kilit müttefik olmayı sürdürmektedir ve hâlâ ABD’yi fazlasıyla önemli bir ortak olarak
görmektedir. Bu iki ülke Orta Doğu’da barışı ve istikrarı destekleme, terörizme ve aşırıcılığa karşı
mücadele, açık ve küresel bir ekonomiye teşvik etme, güvenli enerji taşımacılığı sağlama, Karadeniz’de,
Kafkaslar’da ve Orta Asya bölgelerinde güvenliğin sağlanması, Birleşmiş Milletler ile yararlı işbirliğinin
devamı gibi çok sayıda ortak menfaati paylaşmaktadır. Böylesine önemli stratejik çıkar örtüşmesi,
karşılıklı yararlı işbirliği için gelecek vaat eden spektrum fırsatı sağlamaktadır.
Ancak bugün Türkiye - ABD ilişkileri daha önce sahip olduğu stratejik kaliteden yoksundur ve özellikle
Körfez ve Orta Doğu gibi kritik konularda gitgide farklı görüşleri açığa çıkarmaktadır. “Model Ortaklık”
beklentileri şöyle dursun; iki taraf da güncel konu alanlarının ötesini görebilmenin zor olduğu kanısında
olup gerçek çıkarları ile siyasi amaçları arasında etkili bağ kurmakta zorluk yaşamaktadır.
Bu ilişki yapısı, her iki ülke için de daha geniş stratejik çıkarlara hizmet edebilmesi adına genişletilmeli ve
derinleştirilmelidir. Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - ABD ilişkilerinin
ifade edilen “model ortaklık” niteliği kazanabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her
parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelmesi gerekir.
Türkiye - ABD Forumu bu amaçla oluşturulmuştur. Karşılıklı gerçekleştirilecek Forum’un; aktif ve proaktif
müzakerelerle Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı yapması, ikili ve çok taraflı
menfaatleri karşılıklı yükseltecek fırsatlar ve fikirleri ortaya koyan bir platform olarak hizmet sunması
hedeflenmiştir.
Forum’un ana teması ve alt temaları aşağıdaki gibidir.

Ana Tema
“Yeni Dönem Türkiye - ABD İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler”

Alt Temalar
Orta Doğu’da Barış ve İstikrar: Türkiye - ABD İşbirliği
Türkiye - İsrail İlişkileri: Yeni bir Bölgesel Paradigma
Türkiye - AB İlişkileri ve ABD
AB Ortak Güvenliği ve Savunma Politikaları Ekseninde Türkiye, NATO ve ABD’nin Rolü
Enerji Güvenliği, Enerji Kaynağı Politikası ve Fırsatlar
Karadeniz - Kafkas: ABD ve Türkiye
Afganistan ve Orta Asya: Olası İşbirliği Alanları
İran ve Bölge: ABD ve Türkiye
Irak, Suriye ve Bölge: ABD ve Türkiye
Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya: Yeni Perspektifler
Türkiye - Ermenistan İlişkileri ve ABD

