BASIN BÜLTENİ

08.10.2014

9. Türkiye - İran Yuvarlak Masa Toplantısı
Türkiye - İran Yuvarlak Masa Toplantıları, TASAM ve IPIS işbirliğiyle
2008 yılından beri dönüşümlü olarak İstanbul ve Tahran’da yapılıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Politik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü ( IPIS | Institution for Political and
International Studies ) ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ( TASAM ) işbirliği ile başlatılan
Türkiye - İran Yuvarlak Masa Toplantıları’nın dokuzuncusu 11-12 Ekim 2014 tarihinde İran’ın başkenti
Tahran'da gerçekleştirilecek.
TASAM heyeti; Başkan Süleyman Şensoy, Başkan Yardımcıları Büyükelçi (E) Murat Bilhan ile Prof. Dr.
Esra Hatipoğlu, Prof. Dr. Özden Z. Oktav, Prof. Dr. Nuray Mert, Dr. Bora Bayraktar ve İran Uzmanı
Hazar Vural’dan oluşuyor.
11-12 Ekim 2014 tarihinde Tahran'da düzenlenecek 9. Türkiye - İran Yuvarlak Masa Toplantısı’nda;
23-25 Ekim 2014 tarihinde “Türkiye - İran; Sektörel ve Finansal Derinleşme” teması ile Van Valiliği,
DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı), TASAM, IPIS ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile Van’da
gerçekleştirilecek Türkiye - İran Van Forumu’nun hazırlık çalışmaları yanı sıra bölgesel konular,
terörizm ve aşırıcılık ile Türkiye - İran ilişkilerinde yeni dönem başlıkları konuşulacak.

Başkan Şensoy: “Bölgesel kaosa karşı, ön alıcı işbirliğine ihtiyaç her zamankinden fazla”
Tahran’a hareketinden önce yaptığı açıklamada 7 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da yaptıkları 8.
Türkiye - İran Yuvarlak Masa Toplantısı’nın sonuç raporunda “İran - Türkiye ilişkilerinde yeni bir
konsept yaklaşıma ihtiyaç bulunduğu, bölgesel güçlerin birbirini anlaması ve konuşması gerektiği, iki
Ülke arasında özellikle son 10 yılda gelişme gösteren ekonomik ilişkilerin artırılması gerektiği,
ekonomi temelli bağların artırılmasının siyasi ilişkilere olumlu yansıyacağı, İki Ülkenin endişelerini,
önceliklerini ve bağımlılıklarını önceleyen, empati yapan yeni bir yaklaşımın geliştirilmesinin zorunlu
olduğu” gibi konuların ifade edildiğini belirten TASAM Başkanı Süleyman Şensoy Bölge’de yaşanan
son sıcak gelişmelerle tüm bunların daha da önemli bir hâle geldiğini belirtti.
Tek taraflı rekabetin fayda sağlamayacağının, rekabetin işbirliğine çevrilmesi gerektiğinin ve özellikle
karşılıklı bağımlılığın yegâne güvenli yöntem olacağının altını bilhassa çizen Şensoy; “Doğrudan
konuşup ilişki geliştirerek bunu derinleştiremeyen bütün ikili tarafların, üçüncü tarafların
manipülasyonlarına karşı korumasız kalacağı unutulmamalıdır” dedi.
Bölgede yaşanan her türlü istikrarsızlığın iki ülke menfaatlerine de hizmet etmeyeceğini vurgulayan
Şensoy, özellikle Suriye ve Irak’ta yaşanan istikrarsızlığın kısa, orta ve uzun vadede iki ülkenin iktisadi
ve siyasi istikrarını olumsuz etkileyeceğini ve kazananı olmayan bir kaosun özellikle mezhepsel
boyutuyla Bölge’yi teslim alabileceği ihtimalinin ortadan kaldırılması için ön alıcı işbirliğine her
zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

