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Van Deklarasyonu Dönüm Noktası
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın "İNİSİYATİF DOĞU ANADOLU" projesi
kapsamında İran Dışişleri Bakanlığı Politik ve Uluslararası Araştırma Merkezi (IPIS), Van Valiliği
ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle düzenlenen “30/50 Milyar Dolar Ticaret
Hacmi için Fırsatlar” ana temalı 3. Türkiye - İran Forumu 25-26 Nisan 2017 tarihlerinde Van’da
yapıldı.
Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığının; Müsteşar Yardımcısı
düzeyinde açış konuşmaları ile katıldığı Forum’a Türkiye ve İran’dan sektör temsilcileri, valiler, düşünce
ve kanaat önderleri, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, parlamento
üyeleri, çeşitli seviyelerde protokol temsilcileri, gözlemci diplomatik misyon temsilcileri ve ilgili uzmanlar
ile medya temsilcileri katıldı.
“30/50 Milyar Dolar Ticaret Hacmi için Fırsatlar” ana teması ile gerçekleştirilen Forum ve etkinliklerin
temel amacı, özelde şehirlerin/bölgelerin, genelde Türkiye ve İran ekonomilerinin karşılıklı derinlik
kazanmasına stratejik katkı sağlamak olarak belirlenmişti.
3. Türkiye - İran Forumu açılışında bir konuşma yapan TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Türkiye ve
İran'ın Bölge’deki en büyük ve birbirini tamamlayabilecek iki ülke konumunda olduğunu belirterek;
"Türkiye - İran stratejik işbirliği; din, dil, tarih ve coğrafya söylemlerini karşılıklı bağımlılığa taşıyan bir
model ihtiyacını karşılamada örneklik teşkil edecektir. Siyasi iradenin içini dolduracak bir yol haritası ve
envanter tanımlamasına olan ihtiyaç elzemdir. Bu süreçte iki ülke otoriteleri arasında siyasi hedefler ve
işbirliği konusunda var olan güçlü mutabakatın içinin doldurulması ve konjonktürel süreçlerden
etkilenmemesi için bu ve benzeri çalışmalara, farklı aktör ve inisiyatiflere ihtiyacımız var. Bölge’de Arap
baharı ile başlayan türbülansta bunalım derinleşerek devam etmektedir. Bölge ülkeleri arasındaki
temelsiz rekabet bu bunalımı derinleştirmektedir. Karşılıklı bağımlılığı derinleştiren ve ulusal önceliklere
etki yapan bir politika için Türkiye ve İran, var olan sinerjiyi Bölge’ye taşımalı ve daha fazla inisiyatif
almalıdır." dedi.
Başkan Şensoy ayrıca; “İki ülke ilişkilerinde güçlü bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak "Türkiye İran ekonomileri birbirini tamamlayan özelliklere sahip. Önümüzdeki zihinsel eşik, karşılıklı bağımlılığı
derinleştiren yüksek rekabet ve yüksek işbirliği perspektifidir. Dönem dönem iki ülke arasında yaşanan
söylem bazındaki teknik krizlerin diğer alanlara yansıtılmadan yönetilmesi ve inisiyatiflerin aksamaması
önemlidir." diye konuştu.

Forum’da, “Sınır Ticareti ve Lojistik”, “Turizmin Derinleşmesi ve Sınır İllerinin Rolü”, “Türkiye- İran
İlişkilerinin geliştirilmesinde İki Ülke Medyasının Rolü”, “Enerji ve Altyapı alanında Yeni Anlaşma ve
Yatırım Potansiyelleri”, “Kamu Diplomasisi”, “Dil ve Eğitim”, “Ekonomi ve ikili İlişkiler” konuları
konuşuldu.
İran ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının 2014 yılı başında Van’da bir araya gelmesinden alınan ilhamla
Türkiye - İran Forumu adı altında ilki aynı yıl Van’da, dönüşüm sırası gereği ikincisi 2015 yılında Tahran’da
düzenlenen ve iki yıllık kurumsallaşma birikimi ile üçüncüsü tekrar Türkiye’de, Van’da düzenlenen
Forum iki ülke ve sektörler açısından oldukça verimli geçti. Yayımlanan Van Deklarasyonu Forum’un
devamı dışında sürecin alt çalışmalarla derinleşerek kurumsallaşması için önemli bir dönüm noktası oldu.
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