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Türkiye ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasındaki 

ilişkilerin temelini oluşturan 
Ankara Anlaşması’nın 

1963 yılında imzalanmasından 
sadece iki yıl sonra kurulan 

“Türkiye’nin AB Uzmanı” İKV,  
Türk özel sektörünün ileri 
görüşlülüğünün en önemli 

göstergesidir.

BAŞKAN’DAN
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Mevcut tabloya rağmen Türkiye, yeniden 
şekillenen küresel güç yapısı içerisinde özel sektör 
dinamizmi, ekonomi yönetimi, demokratik 
yapısıyla, çok farklı coğrafyalar için bir ilham 
kaynağı olmaya devam ediyor. 

Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal dinamizmini 
artırması, demokrasi ve insan haklarında 
gelişme göstermesi ve önemli bir bölgesel güç 
ve ekonomik aktör haline gelmesinde kuşkusuz 
ki AB sürecinin büyük katkısı olmuştur. AB ile 
ilişkiler Türkiye’yi daha ileriye taşıyan bir kaldıraç 
görevi görmüştür. 1987’de tam üyelik başvurusu, 
1996’da Gümrük Birliği, 1999’da AB adaylığı ve 
2005’te müzakerelerin başlaması, Türkiye’nin AB 
ilişkilerinde kilometre taşları olmuş ve Türkiye’de 
yapılan reformlar, ülkeyi toplumsal refah ve 
gelişmişlik açısından bir üst lige taşımıştır. 
Bu sürecin Türkiye’nin AB tam üyeliği ile 
taçlandırılmasının zamanı çoktan gelmiştir.

Türkiye-AB ilişkileri yarım asrı geride bırakırken, 
kat etiğimiz mesafeye rağmen hâlâ üye 
olamamamız nedeniyle içimiz buruk olsa da, İKV 
olarak AB üyeliğinin zorlu ve sabır isteyen bir 
süreç gerektirdiğinin bilincinde çalışmalarımıza 
devam etmek zorunda olduğumuzu, sürekli 
hatırlamaktayız. 

AB üyelik hedefi Türkiye için geçerliliğini 
halen korumaktadır. Bu hedef Türkiye’nin 
çağdaşlaşması, vatandaşların müreffeh ve kaliteli 
bir yaşam standardını yakalaması açısından itici 
bir faktördür. 

İşte bu noktada Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasındaki ilişkilerin temelini 
oluşturan Ankara Anlaşması’nın 1963 yılında 
imzalanmasından sadece iki yıl sonra kurulan, 

“Türkiye’nin AB Uzmanı” İKV, Türk özel sektörünün 
ileri görüşlülüğünün en önemli göstergesi 
olmuştur. 

50 yıldır Vakfımız, farklı dünyalara açık bir 
Türkiye inancı ile, ülkemizin çağdaş dünyaya 
entegrasyonuna katkı sağlamıştır. Kurulduğu 
günden bugüne İKV, misyon ve hedefinden hiç 
sapmadan, Türkiye’nin Avrupa fotoğrafında 
hak ettiği yeri alması inancını kaybetmeden, 
Kurucuları, Mütevellileri ve Destekçileri ile sıkı bir 
işbirliği içerisinde, Türkiye’ye Avrupa vizyonunu, 
Avrupa’ya da Türkiye’nin potansiyelini anlatmıştır. 

50. kuruluş yıldönümünde de İKV, bu vizyon ve 
inancını sürdürmeye, değerli paydaşlarının 
desteği ve katkısı ile devam ediyor. 

Kuruluşumuzun 50. yılını geride bıraktığımız 
2015 yılında başta Kurucularımız; İstanbul Sanayi 
Odası ve İstanbul Ticaret Odası olmak üzere, 
Mütevellilerimiz; Vakfımıza en büyük desteği 
sağlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye 
Bankalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 
İstanbul Ticaret Borsası, Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği ve tüm Destekçilerimize şükranlarımızı 
sunmayı bir borç biliriz.

50 yıl boyunca İKV’nin ülkemizin AB üyeliği 
hedefinde hiç sapmadan ilerlemesinde büyük 
emek harcamış eski Başkanlarımız, Yönetim 
Kurulu Üyelerimiz ve teknik ekibimize de 
şükranlarımızı sunarız.

Ömer Cihad Vardan 
Yönetim Kurulu Başkanı

2013 yılında, Türkiye ile AB arasındaki 
ilişkinin hukuki temelini oluşturan 
Ankara Anlaşması’nın imzalanmasının 
ellinci yılını geride bıraktık.

2015 yılında ise, Türkiye-AB üyelik 
müzakereleri sürecinde onuncu yıla girmiş 
bulunuyoruz.
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İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Türkiye-AB ilişkileri tarihi kadar eski ve 
köklü bir kurum olan İKV, Türkiye ile AB 
arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan 
Ankara Anlaşması’nın imzalanmasından 
sadece iki yıl sonra, 26 Kasım 1965 
tarihinde İstanbul Sanayi Odası ve 
İstanbul Ticaret Odası’nın ortak girişimiyle 
kurulmuştur.

Türk iş dünyası adına AB ve 
Türkiye-AB ilişkilerini izlemek, 
değerlendirmek, kamuoyunu 
bilgilendirmek ve Türk özel sektörünü 
AB nezdinde temsil etmek amacıyla 
kurulan İKV, dönemin İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı Behçet Osmanağaoğlu 
ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Fazıl 
Zobu’nun büyük öngörüsünün eseridir. 

İstanbul Merkez Ofisi ve Türk özel 
sektörünün AB nezdindeki ilk temsilciliği 
olarak 1984 yılında faaliyete geçen 
Brüksel Temsilciliği’nden oluşan İKV, 
geçen 50 yılda, gerek AB’de ve 

Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan 
gelişmeler gerek sayısı giderek artan 
mütevelli ve destekçi kuruluşlarının 
ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini 
artırmış, hedef kitlesini genişletmiş ve 
misyonunu güçlendirmiştir.

2015 yılı itibariyle İKV Mütevelli Heyeti; 
Kurucular İstanbul Sanayi Odası ve 
İstanbul Ticaret Odası’nın yanı sıra, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi, Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu, İstanbul 
Ticaret Borsası, Türk Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği ve İstanbul Hazır Giyim 
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nden 
oluşmaktadır. Temsilci örgüt ve 
firmalardan oluşan geniş bir “Vakıf 
Destekçileri” yapısına sahiptir.

BİZ KİMİZ?

“TÜRKİYE’NİN AB UZMANI”

50 yıldır hiçbir konjonktürel 
dalgalanmadan etkilenmeden 
kararlılıkla ülkemizin AB üyeliği 
hedefi için çalışan,

Kâr amacı gütmeyen,

İdeolojik hedef ve/veya bağlantısı 
olmayan, tüm siyasi partilere eşit 
mesafede duran,

Devletten hiçbir mali yardım almayan, 
tümüyle özel sektör tarafından 
desteklenen,

AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularında 
tarafsız görüş ve değerlendirmelerini 
açıklıkla ifade eden,

Oluşturduğu birikim ve deneyimle, 
gerek Türkiye’de gerek AB nezdinde 
son derece saygın ve güvenilir bir 
“İhtisas Kuruluşu”; 

Türkiye’nin “AB Uzmanıyız”.
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İKV Kadrosu, 
Mart 2015

ESKİ BAŞKANLARIMIZ

Kurucular: Behçet Osmanağaoğlu-Fazıl Zobu
(1965-1975)

Sedat Aloğlu 
(1992-1994)

Meral Gezgin Eriş 
(1995-2002)

Jak Kamhi 
(1987-1992)

Davut Ökütçü 
(2003-2007)

Ömer Cihad Vardan 
(2014- )

Prof. Dr. Halûk 
Kabaalioğlu 
(2007-2014)

Basri Öztekin 
(1979-1982)

Refik Baydur 
(1982-1983)

Asım Kocabıyık 
(1983-1987)

Ertuğrul Soysal 
(1976-1978)

KURUCULAR

İSTANBUL 
SANAYİ ODASI

İSTANBUL 
TİCARET ODASI 
 
 
MÜTEVELLİLER

TÜRKİYE ODALAR VE 
BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE 
İHRACATÇILAR 
MECLİSİ

İSTANBUL 
HAZIR GİYİM VE 
KONFEKSİYON 
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İSTANBUL TİCARET 
BORSASI

TÜRKİYE BANKALAR 
BİRLİĞİ

TÜRKİYE İŞVEREN 
SENDİKALARI 
KONFEDERASYONU

TÜRKİYE ZİRAAT 
ODALARI BİRLİĞİ

TÜRK 
SANAYİCİLERİ 
VE İŞADAMLARI 
DERNEĞİ 
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Kuruluşundan bu yana, 
Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde 
yaşanan dalgalanmalardan 
etkilenmeden AB üyeliği hedefi 
doğrultusundaki faaliyetlerini 
aralıksız sürdüren İKV, aynı kararlılık 
ve gayretle araştırma, bilgilendirme, 
tanıtım, eğitim ve koordinasyon 
çalışmalarını sürdürmeye ve üyelik 
sürecinin hızlandırılması ve hedefe 
bir an önce ulaşılmasına aktif 
bir şekilde destek vermeye 
devam etmektedir.

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal 
kalkınmasına katkıda bulunmak;

Türkiye’nin diğer ülkelerle, ekonomik 
gruplaşmalarla ve özellikle AB ile 
olan ilişkilerini geliştirmek için gerekli 
çalışmaları yapmak;

Türk kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 
seminerler, konferanslar, paneller ve 
benzeri toplantılar düzenlemek; 

İKV’nin hazırladığı veya uzman 
kuruluşlara hazırlattığı çalışmaları 
yayımlamak;

Yurtiçinde ve yurtdışında iş dünyası 
içerisindeki işbirliği ve eşgüdümü 
sağlamak; 

İlgili tüm kamu ve özel sektör 
kuruluşlarıyla işbirliği ve bilgi alışverişi 
sağlayarak, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin 
temel görüşleri oluşturmak;

AB’deki gelişmeleri sürekli takip 
etmek, bunların Türkiye’ye etkilerini 
araştırıp değerlendirerek kamuoyunu 
bilgilendirmek;

Yurtdışında Türkiye’nin tanıtımına 
katkıda bulunmak.

HEDEFLERİMİZ

İKV Yönetim Kurulu, Kurucu ve Mütevelli Kurum 
delegeleri arasından seçilen 17 Yönetim Kurulu 
Üyesi ve 2 Denetçi olmak üzere toplam 19 kişiden 
oluşmaktadır.  



İKV, hedefleri doğrultusunda,  
Avrupa bütünleşme sürecini, 
tüm AB politikalarını, bu politikaların 
Türkiye üzerindeki etkilerini, 
Türkiye’nin uyum durumunu ve 
Türkiye-AB ilişkilerini tüm yönleriyle 
ele alan çalışmalar yürütmektedir. 

Türkiye-AB ilişkilerinin en durgun olduğu 
dönemlerde bile ülkemizin AB üyeliği hedefine 
olan inancını ve kararlılığını koruyan İKV, 
araştırma, bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri 
ile daima öncü olmuştur. Faaliyetlerimiz sadece 
Türkiye-AB ilişkilerinin gündeminde yer alan 
konuları değil, geleceğe dönük perspektifleri de 
içermektedir.

Bu yönüyle İKV, ülkemizin AB üyelik sürecinde 
iş dünyasını ve kamuoyunu bilgilendirmenin 
yanı sıra bir erken uyarı rolü de üstlenmektedir.

FAALİYETLERİMİZ
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İKV ayrıca merkez ofisi ve Brüksel 
Temsilciliği aracılığıyla Türk ve 
Avrupa kamu kurumları, üye ülkelerin 
temsilcilikleri, diğer sivil toplum örgütleri 
nezdinde kapsamlı koordinasyon, tanıtım 
ve lobi faaliyetlerinde bulunmakta; 
yerli ve yabancı medya aracılığıyla bilgi 
birikimini sürekli olarak kamuoylarına 
aktarmaktadır. 

İKV’nin Brüksel’de AB yetkilileri ile 
Türk özel sektör temsilcilerine yönelik 
olarak düzenlediği “Window to EU” ve 

“Window to Turkey” toplantı serileri bu 
çalışmalara iyi bir örnek oluşturmaktadır.

FAALİYETLERİMİZ

“Window to EU” toplantılarında, 
Türkiye’den iş dünyası temsilcileri, 
sivil toplum örgütlerinin mensupları, 
akademisyenler ve uzmanlar, 
AB kurumlarının yetkilileri ile bir araya 
gelmekte ve AB’deki son gelişmeler 
ve Türkiye ile ilişkiler konusunda bilgi 
almaktadır. “Window to Turkey” 
toplantılarında ise, Türkiye’den uzman 
konuşmacılar, Türkiye’nin tarihi ve 
kültürü ile güncel ekonomik ve siyasi 
gelişmeler hakkında bilgi vermektedir. 

İKV, Türk iş dünyasının temsilci 
kuruluşlarından aldığı destekle AB 
konularında, AB kurumları ve kamu 
kesimi ile ilişkilerde koordinasyon 
görevini üstlenmektedir. 

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ 
“TÜRKİYE’NİN AB SÜRECİNDE 
PLATFORM OLUŞTURAN KURUM”

 
İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri 
gündemindeki konularda Türkiye ve 
AB’den üst düzey temsilcilerin ve yetkin 
uzmanların katılımları ile Türkiye ve 
çeşitli AB ülkelerinde kamuoyunu 
bilgilendiren seminer, konferans ve 
paneller düzenlenmektedir.

 
Türkiye-AB ilişkilerinde temel 
görüş ve önerilerin geliştirilmesi 
amacıyla gerçekleştirilen söz konusu 
bilgilendirici etkinliklerde İKV, 
AB ve Türkiye-AB ilişkileri 
konularındaki gelişmeleri izleyerek, 
bu görüşlerin oluşturulmasında kamu 
ve özel sektörle sürekli diyalog ve 
bilgi alışverişi içerisinde hareket 
etmektedir.

Window to Turkey, 2014, Brüksel
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Bu çerçevede, başta farklı kesimleri 
temsil eden 250’nin üzerinde sivil 
toplum kuruluşunun katılımıyla İKV 
koordinasyonunda oluşturulan 

“Türkiye Platformu” Türkiye-AB 
ilişkilerindeki kritik dönemlerde ve önemli 
dönemeçlerde, bu çatı altında çok yönlü 
iletişim, tanıtım ve lobi kampanyaları 
yürütmektedir.

Türkiye Platformu, 
2011, İstanbul
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1965’TEN BUGÜNE 
300’DEN FAZLA YAYIN

Kurulduğu günden itibaren, AB 
bütünleşme süreci, AB politikaları, 
bu politikaların Türkiye üzerindeki 
etkileri, Türkiye’nin uyum durumu ve 
Türkiye-AB ilişkilerini tüm yönleriyle 
ele alan ve sayısı 300’ü aşan İKV 
yayınları, iş dünyası, kamu kesimi, 
sivil toplum kuruluşları ve akademi 
çevreleri tarafından temel başvuru 
kaynağı olarak değerlendirilmektedir. 

İKV, Türkiye-AB ilişkileri konusunda 
ülkemizde en fazla araştırmayı 
hazırlayan ve strateji geliştiren, 
en üretken kurumdur. 

İKV YAYINLARI

TÜRKİYE’NİN EN ESKİ 
AB KÜTÜPHANESİ

Türkiye’nin AB üyelik sürecine, Türk iş 
dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının 
aktif katılımını sağlarken, bu süreci 
kolaylaştırmak ve hızlandırmak kararıyla 
yola çıkan İKV bünyesinde kurulu İKV 
kütüphanesi, Türkiye’deki en eski AB 
kütüphanesi olup, AB’nin ülkemizdeki tek 
depoziter kütüphanesidir.

İKV kütüphanesi yıllar içinde 
oluşturduğu birikimini, 30.000’i aşan 
kayıtlı kitap dışında düzenli olarak 
gelen yaklaşık 250 yerli ve 50 yabancı 
süreli yayın ile zenginleştirmektedir.
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İKV DERGİSİ 
“Türkiye’nin tek AB Dergisi”

 
İlk sayısı Mart 1981 tarihinde 
yayımlanan, 2010 yılında 150’nci 
sayısı ile okuyucuları ile tekrar 
buluşan İKV Dergisi, Türkiye’deki, 
AB’deki ve Türkiye-AB ilişkileri 
bağlamındaki güncel gelişmeleri, 
toplumun çeşitli kesimlerinden 
gelen yazılar ile aylık olarak 
takipçilerine aktarmaya 
devam eden, Türkiye-AB 
ilişkileri konusunda ülkemizdeki 
tek düzenli dergidir. 

İKV BÜLTENİ ve  IKV MONTHLY

2004 yılından bu yana, 
haftalık olarak hazırlanan 
Türkçe İKV E-Bülten, AB ve  
Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan 
gelişmeler hakkında okuyucuları 
bilgilendirmekte; 2014 yılından 
bu yana aylık olarak hazırlanan 
IKV Monthly ise, yabancı 
okuyuculara özellikle Türkiye-
AB ilişkileri sürecinde Türkiye’de 
yaşanan gelişmeler hakkında 
bilgi vermektedir. 

İNTERNET SİTESİ VE 
MİKROSİTELER

Modern çağın gereklerine uygun olarak 
yeniden düzenlenerek, güncellenen 
Türkçe ve İngilizce İKV internet sitesi, 
Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmeleri 
içeren güncel haber ve duyurular; 
temel AB politikalarına ilişkin bilgiler; 
AB, Türkiye-AB ilişkileri ve katılım 
müzakereleriyle ilgili kapsamlı ve 
detaylı değerlendirme notlarını tüm 
paydaşlarımızın kullanımına sunmaktadır.

Mikrositeler ile de Türkiye-AB ilişkilerinde 
önem arz eden alanlara ilişkin interaktif 
uygulamaları da kullanarak, sürekli olarak 
zenginleştirilmektedir.

IKV’s Trustee Organizations:

ISSUE:5 MARCH 2015 www.ikv.org.tr  /  contact: ikv@ikv.org.tr

GENDER (IN)EQUALITY IN TURKEY
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behind). According to GGGR, 
female-to-male ratio of economic 
participation and opportunity in 
Turkey is 0.43 compared to the 
average level of all countries which 
is 0.59. In other words, men are twice 
more likely to be able to participate 
in the labour force than women 
in Turkey.  The figures for political 
empowerment of women in Turkey 
represent a more pessimistic picture: 
female-to-male ratio of political 
empowerment in Turkey is 0.08 
compared to the average value of 
0.214. 

Considering the steps taken 
by Turkey within the framework 
of EU accession process, these 
figures represent a big controversy 
between the legal and institutional 
developments with regards to 
gender equality in Turkey. The major 
reason for such a gap between the 
policies and practices is likely to 
stem from limited implementation 
of the regulations due to dominant 
social norms and practices in Turkey. 
Such norms and practices which 
are already deeply-rooted in the 
society are also supported by high-
level political figures which impede 
further development of gender 
equality in Turkey. As indicated in 
the 2014 Progress Report, Turkey 
does not fulfil the economic and 
political criteria for maintaining the 
equality between men and women 
and should increase efforts to foster 
women participation in labour 
market, policy making and decision-
making in the public sector for 
further alignment with EU standards. 

Legal and Institutional 
Developments for Promoting 
Gender Equality 

Considering the fact that 
women in some of the oldest (i.e., 
France, Italy) and relatively newest 
(i.e. Slovenia, Malta, Bulgaria and 
Romania) EU Member States 
gained the right to vote and to 
be elected in the 1940s, Turkey 
stands as one of the pioneering 
countries for providing gender 
equality in Europe. EU accession 
process has been the main 
contributor for accelerating these 
efforts. In 1985, Turkey signed 
and ratified the Convention on 
the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women 

(CEDAW) which is the most 
comprehensive legal regulation at 
international level. Furthermore, 
with the aim of harmonising 
Turkish legislation on gender 
equality with the EU acquis, 
Turkey has introduced a series of 
amendments in the Constitution, 
the Turkish Civil Code, Labour Law 
and the Penal Code which are 
the main legislation regulating 
gender policy throughout the 
2000s. In addition to these legal 
regulations, institutional changes 
also have been brought to 
realize the goals of eliminating 
discrimination against women 
in line with CEDAW standards. To 
that end, the General Directorate 
of Women’s Status, Ministry of 
Family and Social Policies and 
Equal Opportunities Commission 

in the Turkish Grand National 
Assembly were established. Yet, 
it is important to note that the 
replacement of the State Ministry 
for Women and Family Affairs with 
the Ministry of Family and Social 
Policies were subject to severe 
criticism and is considered a step-
back in promoting gender equality 
due to removal of “women” from 
the title of the Ministry. 

Gender (In) Equality in 
Turkey: What Do the Figures 
Say?

Although Turkey initiated 
comprehensive policies for 
promoting gender equality in 
the early days of the Republic 
and maintained its efforts during 
the EU accession process, Turkey 
finds itself well below many 
countries on global rankings. In 
fact, when gender equality in 
Turkey is compared to those of EU 
Member States, Turkey ranks as the 
country representing the highest 
gender inequality. According to 
2014 Global Inequality Index of 
United Nations which is one of 
the widely-used indices of gender 
equality, Turkey ranks 69th out of 
187 countries while the worst-
performing EU Member State 
Bulgaria ranks as the 58th. 

Furthermore, in 2014 Global 
Gender Gap Report (GGGR) 
published by the World Economic 
Forum, Turkey ranks 125th out 
of 142 countries (only leaving 
countries such as Algeria, Ethiopia, 
Oman, Egypt and Saudi Arabia 

G ender equality is (and 
has always been) a key 

issue in Turkey. In fact, Turkey 
is one of the countries where 
the first legal acts regarding 
equality between men and 
women date back to the 1920s. 
In 1925, a political party for 
women’ rights (Women’s People 
Party – Kadınlar Halk Fırkası) 
was established with the aim 
to increase the participation 
of women in politics. Five 
years later, Turkish women 
were granted the right to vote 
in municipal elections. On 5 
December 1934, they were 
granted full suffrage and in the 
first elections women obtained 
18 seats in the Parliament (4.6% 
of total seats). 

EU accession process has greatly contributed to accelerating the efforts to promote gender equality in Turkey.

IKV DELEGATION’S VISIT TO BRUSSELS
IKV Delegation, Secretary-General Assoc. Prof. Çiğdem Nas, Deputy Secretary-General 
and Research Director Melih Özsöz and Brussels Representative Haluk Nuray held 
meetings in Brussels with representatives of EU institutions.

In February, IKV Delegation 
met with Commissioner for 

European Neighbourhood 
Policy and Enlargement 
Negotiations Johannes Hahn’s 
Head of Cabinet Michael 
Karnitschnig and Cabinet 
Member Christine Grau; 
Commission President Jean-

Claude Juncker’s spokesperson 
Margaritis Schinas; High 
Representative for Foreign Affairs 
and Security Federica Mogherini’s 
Chef de Cabinet and former 
Head of EU Delegation in Turkey 
Stefano Manservisi and Turkey’s 
Permanent Representative to the 
EU Selim Yenel. IKV delegation 

pursued their meetings in 
Brussels in March and met with 
Head of Turkey Cabinet of High 
Representative of the Union 
for Foreign Affairs and Security 
Policy Anna Vezyroglou and 
European Policy Centre’s (EPC) 
Researcher Amanda Paul.   
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STA Bilgi ve Kapasite 
Geliştirme Merkezi

Proje kapsamında AB-ABD 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı müzakerelerinin yakından 
izlenmesi dâhil olmak üzere yeni 
nesil serbest ticaret anlaşmalarının 
incelenmesi, değerlendirilmesi, bu 
anlaşmaların sonuçlarının etkileri 
konusunda görüş oluşturulabilmesini 
sağlayacak kapasitenin oluşturulması 
amaçlanmaktadır. 

Vize Şikâyet Hattı

İKV tarafından TOBB’un desteği ve 
Belçika merkezli ECAS (European Citizen 
Action Services) işbirliğinde 2009 yılında 
başlatılan Vize Şikâyet Hattı Projesi, 
2011-2014 döneminde düzenlenen 
toplantılar, bilgilendirme faaliyetleri 
ve yayınlar ile sürdürülmüştür. İKV, bu 
proje ile, başta Türk iş dünyası olmak 
üzere, Türk vatandaşlarının AB üyesi 
ülkelere yapacakları ziyaretlerde almak 
zorunda oldukları Schengen vizesi 
ile ilgili sıkıntılarını dile getirmiştir. 
Hâlihazırda proje kapsamında vize 
sorununu çok boyutlu olarak ele alınmaya 
devam ederken, geri kabul süreci de 
irdelenmektedir. 

AB Dönem Başkanlıkları ve 
Türkiye’nin AB Üyelik Süreci

Proje kapsamında İKV, AB Dönem 
Başkanlığı’nı devralan her AB üye ülke 
başkentinde Türkiye ve AB ilişkileri konulu 
bir seminer düzenleyerek, konuyla ilgili 
farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır. 
Düzenlenen toplantılarda, Türkiye’nin 
katılım müzakereleri sürecinde elde ettiği 
kazanımlar, Türkiye’nin üyeliğinin AB’ye 
getireceği katkılar, Türkiye ekonomisinde 
yaşanan gelişmeler, Türk vatandaşlarının 
vize sorunu gibi çok sayıda konu, ilgili 
Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri de 
dikkate alınarak masaya yatırılmaktadır. 

Ortak Geleceğimizi Konuşmak

Değişen dünyada Türkiye-AB ilişkilerinin 
geleceğine ışık tutmak amacıyla 
başlatılan proje kapsamında bir aday ülke 
olarak Türkiye’yi de etkileyecek önemli 
gelişmeler, AB’yi bekleyen önemli konular, 
Türkiye-AB ilişkileri ve AB politikalarına 
ilişkin başlıca konularda yuvarlak masa 
toplantıları dizisi düzenlenmektedir.

“AB PROJECİLİĞİNDE 
ÖNEMLİ BİRİKİM”

Proje geliştirme ve uygulama 
konusunda önemli birikim ve 
deneyime sahip olan İKV; yürüttüğü 
projelerle, yurtiçi ve yurtdışında 
başta kamu sektörü, iş dünyası ve 
sivil toplum kuruluşları olmak üzere 
çeşitli kurum ve kuruluşlarla yakın 
işbirliğinde bulunmaktadır.

AB’ye üyelik sürecinin siyasi, ekonomik 
ve sosyal yaşamı etkileyecek belirgin 
bir yeniden yapılanmayı beraberinde 
getireceği gerçeğinden hareketle 
İKV, hem genel hem teknik düzeyde 
bilgilendirmeye yönelik projeleriyle 
ilgili tüm kesimleri sürece dâhil 
etmektedir. Bu çerçevede, Türk iş 
dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının, 
medyanın ve kamuoyunun Türkiye 
ve AB’den üst düzey yetkililer 
tarafından bilgilendirildiği projeler 
gerçekleştirilmektedir.

İKV PROJELERİ

İKV TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 
BAZI PROJELER
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AB Uyum Sürecinde 
Türk İş Dünyasının Etki Analizi 
Kapasitesinin Artırılması Projesi

AB katılım müzakereleri sürecinde diğer 
aday ülkelerin ve Birliğe yeni katılan 
ülkelerin tecrübelerini yakından izleyen 
İKV, katılım müzakerelerinin en önemli 
araçlarından birisi olan etki analizleri 
konusunda kamuoyunda farkındalığı 
artırmak amacıyla çok sayıda toplantı 
düzenlemiş ve bir rehber yayımlamıştır. 
Bu şekilde etki analizleri yoluyla, 
Türkiye’nin AB sürecinin kamu ve özel 
sektör üzerinde yaratabileceği etkiler 
ve uyum sürecinin maliyetlerinin daha 
iyi öngörülmesine katkıda bulunulması 
amaçlanmıştır. 

İllerde AB ile Katılım Müzakereleri Süreci 

Türkiye’nin çeşitli illerinde, 
TOBB bünyesinde oda ve borsalar, 
üniversiteler ve sivil toplumla işbirliği 
içinde, AB müzakere süreci ile ilgili 
bilgilendirme seminerleri düzenlenmekte 
ve bu seminerlerde, katılım müzakereleri 
süreci, AB mali imkânları, AB üyeliğinin 
hayatımıza etkileri konuları ele 
alınmaktadır. 

AB Müktesebatının Yatay Olarak 
Uygulanışının Öncü Türk Sektörlerine 
Etkileri 

Proje kapsamında, Türk ekonomisinin 
altı lokomotif sektörünü doğrudan 
etkileyen AB müktesebatının yatay olarak 
uygulanmasının söz konusu sektörler 
üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Proje 
ile sektör temsilci kuruluşları, sendikalar, 
meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri 
ve kamu kuruluşlarının, kendi faaliyet 
alanlarında AB uyum sürecini izleme 
ve değerlendirme kapasitelerinin 
güçlendirilmesi ve sürece aktif katılım ile 
katkıda bulunmaları hedeflenmiştir. 

İlköğretimde ABC 

AB üyeliği süreci ile ilgili toplumsal 
bilinç düzeyini artırmayı hedefleyen 
proje kapsamında, farklı illerde 
düzenlenen çalıştaylar ile ilkokul 
öğretmenlerine, AB ve Türkiye’nin AB 
katılım süreci konusunda eğitim verilmiş, 
ve bu bilgilerin ilköğretim müfredatına 
nasıl entegre edilebileceği ele alınmıştır.
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Türkiye-AB üyelik müzakereleri 
sürecinde 10. yılı geride bırakacağımız 
2015 yılı, bizler için diğer yıllardan 
çok daha farklı bir anlam taşıyor. 

1965 yılında kurulan Vakfımız, 
2015 yılında kuruluşunun 
50. yılını geride bırakıyor. 

Türk iş dünyasının, uzun vadeli 
bir hedef için oluşturduğu işbirliğinin 
somut bir göstergesi olan İKV, 2015’te 
kuruluşunun 50. yılını kutluyor.  

Vakfımızın 50. yılı bizler için, sadece bir 
kutlama değil; aynı zamanda Türkiye’de 
Avrupa bilincini, Avrupa’da da ülkemiz 
bilinirliğini artırmak için bulunmaz bir fırsat. 

50 yıldır Vakfımız, farklı dünyalara 
açık bir Türkiye inancı ile, ülkemizin 
çağdaş dünyaya entegrasyonuna 
katkı sağladı. 50. yılımızda ve sonrası 
için de bu inancımızı korumaya 
devam ediyoruz. 

50 YILDIR “TÜRKİYE’NİN AB UZMANI”

2015 yılında Vakfımız, her zaman olduğu 
gibi yine paydaşlarının desteği ile 
yarım asırdır büyüttüğü bilgi birikimini, 
toplumun çeşitli kesimlerine uzanan 
farklı projeler ile geride bırakmayı; 50. 
kuruluş yıldönümünü, Türkiye’nin AB ile 
ilişkilerinde bir kilometre taşı yapmayı 
hedefliyor. 

İKV olarak, 50 yıldır devam ettirdiğimiz 
AB çalışmalarımızı aynı kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Bu çerçevede iş dünyasının 
sesi olarak bilgi üretmeye ve kamuoyunu 
bilinçlendirmeye devam ederken, Brüksel 
Temsilciliğimiz ile AB ve Üye Devletlerdeki 
faaliyetlerimizle Türkiye’nin AB üyeliğini 
ve AB nezdinde Türkiye’nin çıkarlarını 
savunmaya devam edeceğiz.
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