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Türkiye - İran Forumu Van’da Yapılacak 
 

23-25 Ekim 2014 tarihinde Van Valiliği, DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı), IPIS (İran 

Dışişleri Bakanlığı Politik ve Uluslararası Araştırma Merkezi), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve 

TASAM işbirliği ile Van’da düzenlenecek Türkiye - İran Van Forumu’nun ana teması “Sektörel ve 

Finansal Derinleşme” olarak belirlendi. 

 

Açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Peyami Battal, Van Valisi Aydın Nezih Doğan, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hadi 

Soleimanpour ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Temsilcilerinin yapacağı Türkiye - İran Van Forumu Elite 

World Van Otel’de gerçekleştirilecek. 

 

23 Ekim Perşembe akşamı düzenlenecek resepsiyon sonrasında Forum’un resmî programı, 24 Ekim Cuma 

günü açılış konuşmalarının ardından devam edecek. Türkiye - İran Van Forumu’nun birinci oturumunda A 

Salonu’nda “Kamu Diplomasisi” konuşulurken B Salonu’nda “Kültür ve Turizm” konuları ele alınacak. 

Öğleden sonra yapılacak ikinci ve üçüncü oturumlarda konu başlıkları sırasıyla A Salonu’nda “Eğitim (Dil)” 

ile “Enerji ve Petrokimya”, B Salonu’nda “Bankacılık ve Finans” ile “Sanayi” olacak.  

 

25 Ekim Cumartesi günü icra edilecek oturumlarda ise sırasıyla A Salonu’nda “Türkiye - İran Medeniyet 

Diyaloğu” (ortak oturum), “Lojistik, Ulaştırma ve Haberleşme”, “Ekonomi ve Ticaret” ile “Bilim ve 

Teknoloji”, B Salonu’nda “Sağlık ve Sağlık Turizmi”, “Medya ve İletişim” ile “İnşaat, Müteahhitlik ve 

Altyapı” konuları işlenecek. 

 

Şensoy “Türkiye İran İlişkilerinde Zihinsel Eşik; Sektörel ve Finansal Derinleşme” 

 

Forum öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye ve İran’ın Orta Asya, Güney Asya, Orta Doğu, Kafkaslar gibi 

havzalarda ortak çıkarları bulunan, ortak tarih ve değerleri paylaşan iki bölgesel güç adayı olduğunu, iki 

ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık olarak tanımlandığını, iki ülkenin bölgesel ve küresel meselelere çözüm 

bulunması hususunda işbirliği içinde çalışmalarına duyulan ihtiyacın derinden hissedildiğini söyleyen 

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy “Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - İran 

ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede 

karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir” dedi. 

 



 

 

Türkiye - İran ilişkilerinin tüm girişimlere rağmen “çok konuşma - az sonuç” denklemine sıkışıp kaldığını ve 

iniş çıkışlarla dolu olduğunu belirten Başkan Süleyman Şensoy yeni dönemde bunun aşılıp aşılamayacağı 

sorusunun bölgenin geleceğinin ve sorunlarının yönetilebilmesi açısından da önemli olduğunu ifade etti. 

 

Avrupa’daki Alman - Fransız işbirliğine dikkat çeken Başkan Şensoy, Türk - İran ilişkilerinin de her alanda 

büyük bir potansiyel ihtiva ettiğini, bu potansiyelin Fransız - Alman işbirliğinden daha büyük 

olabileceğinin altını çizdi. 

 

İran İslam Cumhuriyeti’nin doğalgazda Avrupa pazarına girmek istediğini, bu bakımdan da İran için 

Türkiye’nin çok önemli olduğunu, buna benzer çıkarların yanı sıra iki ülkenin karşı karşıya kaldığı bölgesel 

tehditlerin de benzer olduğunu vurgulayan Şensoy “Siyasi alanda farklılıklara değil ortak noktalara 

yoğunlaşılarak, ilişkilerde sektörel ve finansal derinleşmenin sağlanması aklın gereği ve her iki tarafın da 

çıkarınadır. Türkiye - İran Van Forumu özelde Van şehrinin, genelde Türkiye ve İran ekonomilerinin 

sektör temelli derinlik kazanmasına stratejik ve entelektüel katkı sağlayacaktır” dedi. 

 

Tebliğ sunacak konuşmacıların dışında Türkiye ve İran’dan uzman, araştırmacı, akademisyen, gazeteci, iş 

dünyasının temsilcileri, bürokrat ve diplomatların izleyici veya müzakereci olarak katılacakları Forum üç 

gün sürecek. Türkçe ve Farsça simultane çeviri hizmetinin de verileceği Forum’da sunulan tebliğler 

TASAM Yayınları tarafından kitaplaştırılacak. 

 

Detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linki kullanınız: 

http://tasam.org/tr-TR/Etkinlik/628/turkiye_-_iran_van_forumu 
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