
 

FGV - TASAM Hazırlık Toplantısı 

 

5 Haziran 2013 Çarşamba günü Brezilya’da bulunan anlaşmalı Üniversitemiz, FGV (Fundaçao 

Getulio Vargas)’den Dekan Celso Castro, Direktör Asistanı Tania V. O’Conor ve Elena 

LazorouTASAM’ıziyaret etmişlerdir. Kendileriyle ağırlıklı olarak 2. Türkiye - Brezilya Yuvarlak 

Masa Toplantısı’nın hazırlıkları konusunda görüşme yapılmıştır.  

 

Buna ek olarak, 3. Türkiye - Latin Amerika ve Karayipler Forumu için de görüş alışverişinde 

bulunulmuştur.   

 

A)  Türkiye - Brezilya 2. Yuvarlak masa toplantısı hazırlık görüşmeleri tarihi konusunda, 

2014’ün ilk çeyreği tarihi üzerinde durulmuştur. Yer olarak Başkent olması nedeniyle 

Ankara’yı önermişlerdir. Cevaben mümkün olabileceği belirtilmiş ancak, Türkiye’nin o 

tarihlerde çok soğuk bir kış yaşanması beklenmesi gerektiğinden ayrıca, Brezilya kadar büyük 

olmayan Türkiye’de lojistik kolay olduğu için başkentle İstanbul arasındaki iletişimin çok kısa 

sürede sağlanabileceğine işaret edilmiştir. Yani adı geçenlerin ülkenin yöneticileri ve üst 

düzey siyasi kademelerle bağlantının daha kolay sağlanabileceği düşüncesiyle Ankara’yı 

önerdikleri anlaşılmakla birlikte bunu hiç vakit kaybetmeden İstanbul’da da 

sağlayabileceğimiz vurgulanmıştır. Diğer bir deyişle bakan, milletvekili, vali, belediye başkanı 

gibi kişilerin kolaylıkla İstanbul’a getirilebileceği belirtilmiştir. 

 

TASAM tarafından toplantıya Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan, TSV 2023 Projesi 

Akil Kişiler Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu ve Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Latin Amerika 

ve Karayipler Koordinatörü Pınar Elbasan ve Uzman Yardımcısı Hazar Vural katılmışlardır. 

Uzmanlık alanlarına uygun bir toplantı içeriği sunulmuş, bunlardan birkaçı üzerinde ayrıntılı 

görüşmeler yapılabileceği ifade edilmiştir. Bu konuları şöyle sıralamak mümkündür: 

 

a) Güncel siyasi konuların gözden geçirilmesi,  

 

b) Ekonomik konuların gözden geçirilmesi ve iş adamları arasında icabında özel 

görüşmelerin sağlanması 

 

c) Türkiye’deki kentsel dönüşüm projeleri ve Brezilyadaki “Favela” örneği gecekonduların 

dönüşümü, şehircilik ve iç göç konularının ele alınabileceği, 



 

d) Din,etnisite ve kültürlerarası diyalog seçenekleri  

 

e) Üniversiteler ile işbirliği olanakları 

 

f) Sağlık kurumları konusunda bilgilendirme ve işbirliği olanakları gibi konuların ele 

alınabileceği söylenmiş ve muhataplarca bu görüş paylaşılmıştır. 

 

Muhataplar bir öneri olarak; toplantı öncesinde yayımlamak amacıyla katılımcıların kendi 

ihtisas alanlarında bir kitap halinde yayımlamak üzere ayrıntılı makale katkısında bulunmak 

istemişlerdir. Bu makalelerin tarafımızca yayınlanmasının mümkün olup olmadığı 

sorulmuştur. Kendilerine bunun TASAM tarafından yayımlanabileceği belirtilmiştir.  

 

B)  3. Türkiye - Latin Amerika ve Karayipler Forumu; 

Bu konudaki tartışmalar foruma ev sahipliği yapacağımız için TASAM tarafından 

kararlaştırılacak olmasına rağmen kendilerinin de önerileri alınmıştır.Cevaben FGV, 

Uluslararası ilişkiler bölümünden gerekli destek, kaynak ve referansları sağlayabileceklerini 

söylemişlerdir.  

 

Muhataplardan böyle bir forumda hangi başlığın alınması konusunda tavsiyeleri sorulmuştur. 

Tartışmalar sonrasında çok genel nitelikli ve kıtadaki büyük çeşitlilik çerçevesinde dar ve 

spesifik konulardan kaçınılması uygun olabilir görüşü alınmıştır.  

 

Toplantı Raporu: Hazar VURAL Uzman Yardımcısı 


