
 

 

 

Brezilya-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı 
8-9 Mart tarihlerindeki toplantı “Değişen Dünya Düzeninde Yükselen Güçler: 

Türkiye Brezilya” başlığı altında Rio de Jenerio’da gerçekleştirilecek. 

 

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Brezilyalı düşünce kuruluşu Fundaçao 

Getulio Vargas (FGV) iş birliği ile Türkiye-Brezilya Yuvarlak Masa Toplantılarının ilki “Değişen 

Dünya Düzeninde Yükselen Güçler: Türkiye-Brezilya” başlığı altında Türkiye ve Brezilya’dan 

akademisyenlerin, uzmanların, diplomatların ve akil kişilerin katılımı ile 8-9 Mart 2012 

tarihlerinde Rio de Janeiro’da yapılacak.   

 

Türk ve Brezilyalı düşünce kuruluşlarının ortaklaşa gerçekleştireceği ilk toplantının amacı her 

iki ülkenin rolü ve amacını günümüz uluslararası sisteminde tanımlamak, her iki ülkeden 

politika üreticileri, akademisyenleri ve analistleri iletişime geçirmek ve strateji üretmek olarak 

belirlenmiş.  

 

Türkiye-Brezilya Yuvarlak Masa Toplantısı’nda “Bölgesel Politikalar”, “Ekonomi”, “Sosyal 

Politikalar”,  “Dış Politika”, “Enerji” ve “Küresel Vizyon” başlıkları ele alınacak. İlk günü 

kamuoyuna kapalı icra edilecek toplantının ikinci günü sonundaki basına ve halka açık 

kısmında tüm katılımcıların ve dinleyicilerin söz alabileceği tartışma, değerlendirme oturumu 

gerçekleşecek. 

 

 “LAK ÜLKELERİ İLE KALICI VE KURUMSALLAŞMIŞ İLİŞKİ GELİŞTİRMELİYİZ” 

Latin Amerika ve Karayip ülkeleri ile Türkiye’nin çok farklı coğrafyalarda olmasına karşın pek 

çok ortak noktaya sahip olduklarının altını çizen TASAM Başkanı Süleyman Şensoy “Her 

şeyden önce hem LAK ülkelerinde hem de Türkiye’de, son yıllar, eskiden yaşanan anti 

demokratik tecrübelerinin kalıntılarının tasfiye edilmekte olduğu, demokrasi fikrinin 

yaygınlaştığı ve kitlesel bir taban bulduğu yıllar olarak tarif edilebilir. Öyle ki, LAK 

ülkelerinden Honduras’ta 2009 yılında yaşanan askeri darbe büyük bir tepki ile karşılanmış 

ve bölgede demokrasiyi kurumsallaştırmanın önünde ciddi bir engel olarak tarif edilerek 

bütün ülkeler tarafından mahkûm edilmiştir” dedi. 

 

Toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye’nin ekonomik, siyasal ve kültürel olarak 

küreselleşen dünyayla bütünleşme girişimleri kapsamında LAK ülkeleri ile ilişkilerin stratejik 

işbirliği seviyesine taşınmasına sivil katkı yapmak istediklerine değinen TASAM Başkanı 

Süleyman Şensoy Türkiye’nin son yıllarda hem ekonomik açıdan gözle görünür bir kalkınma 

trendini yakalayan hem de siyasal açıdan dünyayla giderek daha fazla bütünleşen Latin 

Amerika ve Karayip ülkeleriyle olan mevcut ilişkilerini kurumsallaştırarak kalıcılaştırması 

gerektiğini söyledi. 
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