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İKV BASIN TOPLANTISI 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER CİHAD VARDAN’IN KONUŞMASI 
12 Mart 2014 

TOBB Plaza, İstanbul 
 
Değerli Basın Mensupları, 

Bugün sizlere İktisadi Kalkınma Vakfı - İKV’nin 16 Ocak 2014 tarihinde yapılan Genel Kurulunda seçilen 

yeni yönetim kurulunu tanıştırmak ve İKV olarak yapacağımız projeleri paylaşmak maksadıyla bu 

toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz. Bu vesileyle hepinize teşriflerinizden dolayı şahsım ve İKV YK adına 

ayrı ayrı teşekkür eder, hayırlı sabahlar dilerim. 

İKV: Yarım asırlık kuruluş 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Vakfımız,birçoğunuzun bildiği üzere, Türkiye’nin o günkü adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu - AET ile 
Ankara Anlaşması’nı imzalamasından 2 yıl sonra, 1965 yılında İTO ve İSO önderliğinde kurulmuştur. 

Bugün Vakfımızın en büyük destekçisi TOBB’dur. Bunun yanındaTİM, TİSK, TÜSİAD, İHKİB, TZOB, Türkiye 

Bankalar Birliği, İstanbul Ticaret Borsası gibi mütevelli kurumlar ve diğer destekçi kuruluşlarla yola 

devam etmektedir. 

Bu şekilde tam 49 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte olan Vakfımızın temel amacı, Türkiye’nin 

sosyoekonomik kalkınması için,özellikle AB ile olan ilişkileriizlemek, Avrupa’daki gelişmeleri analiz ederek 

ülkemize etkilerini araştırmak ve Türkiye’nin AB’ne katılım sürecine katkıda bulunmaktır.  

İKV: Türkiye’nin AB ile İlişkilerinde Ülkemizdeki En Köklü Düşünce Kuruluşu 

Vakfımız,gerek küresel gerekse yurt içi konjonktürel gelişmelerden etkilenmeden, Türkiye-AB sürecinin 

her aşamasında tarafsız bir düşünce kuruluşu (bir think tank) kimliği ile varlığını devam ettirmektedir.Bu 
vasfıyla Vakfımızın ülkemizde, konusundaki en eski ve köklü sivil toplum ihtisas kuruluşu olma özelliğini 

taşıdığını gururla söyleyebiliriz. 

İKV’de Güçlü ve Tecrübeli Yönetim Kurulu İş Başında  

Kıymetli Basın Mensupları, 

Şimdi sizlere bu güzide kuruma yeni dönemde hizmet edecek olan, her biri birbirinden değerli yönetim 

kurulu üyelerimizi tanıştırmak isterim. 

• Başkan Vekilimiz; bir önceki başkanımız, kıymetli hocamız Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, 

• Diğer Başkan yardımcımız, İSO Meclis Başkanımız, aynı zamanda Kale Grubu YKB Zeynep Bodur 
Okyay Hanımefendi, 

• Muhasip üyemiz, MÜSİAD Eski Genel Başkan Yardımcılarından, aynı zamanda OMÜD Oluklu 
Mukavva Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ve İSO Meclis üyesi Mehmet Nuri Görenoğlu 

Bey, 

• TEB YKB Kıymetli büyüğümüz Yavuz Canevi Bey, İHKİB Başkanı kıymetli dostum Hikmet 
Tanrıverdi Bey de yürütme kurulu üyelerimiz, 

• İTO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu Bey,  

İTO Meclis Üyesi ve İGİAD Başkanı Şükrü Alkan Bey,  
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İTO Meclis Üyesi ve Basın Yayın Birliği Başkanı Münir Üstün Bey,  
İSO Meclis Üyeleri İlyas Gençoğlu ve Baha Telli Beyler,  

TİSK Başkanı Tuğrul Kutadgobilik Bey, 

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi SimoneKaslowski Bey,  

İzmir Ticaret Borsa Başkanı Işınsu Kestelli Hanım,  

Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe Bey,  

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar Bey,  

Biga Ticaret Borsa Başkanı Mesut OkyayİKV’nin yönetim kurulu üyeleri. 

• Ayrıca Tarım Bakanlığı eski müsteşarımız Sayın Hasan Hüseyin Coşkun Bey ve İTO Meclis Üyesi 

Kenan AtalayBey de İKV’nin denetim kurulu üyeleri.  

• Genel Sekreterimiz ise Doç. Dr. Çiğdem Nas Hanımefendi; kendisi Boğaziçi Üniversitesinden 

mezun olduktan sonra doktorasını MÜ’nden almış bilahare ikinci yüksek lisans çalışmasını LSE’de 

tamamlamıştır. Yaklaşık 20 yıl AB Enstitüsünde de çalışmış olan hocamız, 7 yıldır da İKV’de 

çalışmaktadır. Hocamız ayrıca YTÜ’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. 

• Son olarak Brüksel Temsilcimiz Haluk Nuray Bey’den bahsetmek istiyorum. Bilindiği üzere 

Vakfımız, Brüksel’de 1984 yılında temsilcilik açmıştır. Bu temsilcilik AB’nde bir Türk sivil toplum 

örgütü tarafından oluşturulan ilk temsilciliktir. Daha önceleri Dış Ticaret Müsteşarlığında uzun 
yıllar görev yapmış olan Brüksel temsilcimiz Haluk Bey de 17 yılı aşkın bir süredir AB kurumları ile 

Vakfın ilişkilerini yürütmekte, karşılıklı bilgi akışını ve görüş alışverişini sağlamaktadır. 

Sizlerin de gördüğünüz gibi Yönetim Kurulumuz aslında bir Türkiye tablosu. Ve bu tablo, hem iş 

hayatlarında hem de sivil toplum örgütlerinde başarılı olmuş tecrübeli isimlerden oluşuyor. Bu haliyle 

yönetim kurulumuzun tam anlamıyla iş dünyasını temsil ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Hızlı Dönemde Hızlı Başlangıç 

Kıymetli Basın Mensupları, 

İşte bizler önümüzdeki çalışma döneminde bu güçlü kadroyla Türkiye’nin AB’ye giriş sürecine özellikle iş 

dünyası açısından ciddi ve olumlu katkılar yapacağımıza inanıyoruz. AB ile ilişkilerimizin hız kazandığı bu 

kritik dönemde işe de büyük bir şevk ile başladık.Peki bu dönem niye kritik, isterseniz onu bir 

hatırlayalım; 

• Başbakanımız geçtiğimiz aylarda 2014’ü AB yılı olarak ilan etti.  

• 22. faslın açılmasıyla beraber teknik müzakereler durağan 3,5 yılın ardından tekrar ivme kazandı. 

• 16.12’de geri kabul anlaşmasının imzalanmasıyla uzun süredir mücadele verdiğimiz vizesiz 
Avrupa yönünde ilk somut adım atılmış oldu. 

• 25.12’de AB Bakanımız değişti. Yeni bakanımız, AKPM Başkanı idi. Şimdi de Onursal başkan 

seçildi.   

• Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında AB ile ilişkilerde üst düzey temaslar oldukça hız kazandı.  

o Başbakanımız 5 yıl aradan sonra Brüksel’e ve daha sonra Almanya’ya giderek olumlu 

mesajlarla döndü.  

o 22 yıllık bir süre sonrabir Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye’yi ziyaret etti. 
o Romanya ve Polonya Cumhurbaşkanları ile İspanya Başbakanı ülkemize geldi. 

o Cumhurbaşkanımız da bazı AB ülkelerini ziyaret etti (İtalya, Macaristan) 

• Bunların yanında bir de Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik BM nezdinde görüşmeler başladı. 
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Bu kapsamda, bizler de Cumhurbaşkanımızla,TBMM Başkanımızla,AB Bakanımızlave diğer yetkililerle 
görüşmelergerçekleştirdik. Kendileriyle Türkiye’nin AB sürecini değerlendirdik. Onların da sürece sahip 

olduklarını görmek bizleri daha motive etti. 

Ayrıca İKV Başkanı olarak Sayın Başbakanımızın Brüksel ziyareti sırasında TOBB Başkanımızla Sayın 

Hisarcıklıoğlu ile 21 Ocak’ta ve bilahare 24 ve 25 Şubat tarihlerinde Brüksel’e ziyaretler gerçekleştirdim. 
Avrupa Komisyonu’nda Türkiye ile ilişkileri yürüten Sannino, Danielsson ve Flori gibi yetkililer ve 

Türkiye’nin AB nezdindeki daimi temsilcisi ile görüştüm. Buna ilişkin notlarımı biraz sonra sizlerle 

paylaşacağım. 

Sonuçta hızlı bir dönemde bizler de hızlı bir başlangıç yapmış olduk ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 

Adrenalini Yüksek Sıcak Günler Yaşıyoruz 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Vakfımızın bu yeni dönemdeki çalışma programını açıklamadanönce, gündemdeki gelişmelere 

değinmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum.  

Bildiğiniz üzere, gerek yurtiçinde gerekse dışında yoğun ve hatta sıcak bir gündem içindeyiz.  

İlk olarak yurtiçinde yaklaşık bir yıl kadar önce çözüm sürecinin başlamasından bu yanaülkemizde bu 

bağlamda kimsenin hayatını kaybetmemiş olmasını hatırlatmak istiyorum. Bilindiği üzere çözüm süreci, 

yargı ve demokratikleşme paketleriyle gerçekleştirilen siyasi reformlar,Avrupa Komisyonu’nun Türkiye 

İlerleme Raporunda olumlu bir şekilde yer almıştı. Akabinde de bölgesel kalkınma alanında yapılan diğer 

olumlu çalışmalarla birlikteve Fransa’nın vetosunu kaldırmasıyla 22nolu faslın açılması sağlandı.   

Bununla beraber, sınırlarımızın ötesindeki olaylar, bizleri ciddi bir şekilde meşgul etmekte. Hepimizin 

bildiği üzere “Bölgesel Arap Uyanışı” sonrasında Kuzey Afrika ve Ortadoğu’yu saran hareketlilik, özellikle 

Suriye’deki iç savaş ile ciddi boyutlara ulaştı. Gerek bölgedeki barışı ve sınır komşumuz Suriye ile olan 

ilişkilerimizi etkilemesi, gerekse yol açtığı insani trajedi,Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiriyor.  

İran ve ABD arasındaki yakınlaşma ve İran’ın nükleer programı ile ilgili olarak başlatılan diplomatik süreç 

olumlu bir gelişme olarak nitelendirilse de, bu sürecin izlenmesi ve İran’ın uranyum zenginleştirme 

programının bölge barışı için ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin de yakından takip edilmesi gerekiyor.  

Bunlara ilaveten, küresel ısınma tehdidi altında dünyadaki iklim değişikliği ve neticesindeyeni suyollarının 

ortaya çıkması, kaya gazının önemli bir enerji kaynağı olarak keşfi ve bunun dünya enerji dengelerini 

bozma ihtimali, Kuzey Irak ile merkezi hükümetin Kuzey Irak’taki petrol ve doğal gaz üretimi ve iletimi ile 

ilgili sorunları, İsrail bünyesinde doğal gaz bulunması, Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz rezervleri gibi 

gelişmeler jeopolitik manzarayı değiştirmekte. Türkiye olarak bizim de bu gelişmeleri dikkate alarak dış 

politikamızı şekillendirmemiz gerekiyor.  
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Yeni bir ateş topu: Ukrayna – Rusya sorunu 

Hele bölgemizde yeni bir ateş topu olarak tanımlayabileceğimiz diğer bir önemli sorun ise; Ukrayna’da 

yaşanan kriz sonrasında Rusya’nın Kırım’a müdahalesi ve bunun uluslararası ortamda ve özellikle Rusya 

ve ABD ve AB arasında ortaya çıkardığı gerginlik. Yeni bir soğuk savaş olarak adlandırılmaya çalışılan bu 

durum,bölgede yol açabileceği karışıklık ve göç akınları sebebiyle büyük bir hassasiyet taşıyor.  

Bize göre, Ukrayna üzerindeki mücadele, büyük ölçüde yeni Avrupa düzeninin şekillenmesi ile ilişkilidir. 

Rusya AB’yi dengelemek için Rus nüfuzunun etkili olduğu bölgelerde bir Avrasya bloku oluşturmayı 

hedeflemekte ve yayılmacı bir politika izlemektedir.  

Rusya, Güney Osetya’da olduğu gibi Kırım’da da kalmaya devam edecek ve bu pozisyonunu Batı’ya karşı 

bir koz olarak kullanacak olursa, bölgede tüm dengeler değişecektir. Rusya, Sovyetler Birliği’nin 

yıkılmasıyla Batı karşısındaki gerilemesini tersine çevirmek ve en azından yakın çevresinde askeri, siyasi, 
kültürel ve ekonomik olarak Batı’ya meydan okumak istemektedir. Ayrıca Kırım’ı ele geçirerek, Kıbrıs 

sorunundaki güç kaybı ve Suriye’deki olası gelişmeler karşısında Karadeniz’de önemli bir tutunma noktası 

edinmeyi planlamaktadır.   

Bu çerçevede görünen odur ki, Türkiye, bu krizden en fazla etkilenecek ülkelerin başında 

gelmektedir.Karadeniz’e kıyısı bulunan bir ülke olması, Karadeniz’den Akdeniz’e çıkış yolunu kontrol 

etmesi, 62 yıldır NATO üyesi olması, AB’ne aday ülke olması, Rusya ile kapsamlı ekonomik ilişkilerinin 

bulunması ve Kırım Türkleri ile de tarihi ve etnik bağları Türkiye’yi kriz ile birinci derecede ilgili bir ülke 

konumuna taşımaktadır. 

Yeni Avrupa düzeninin şekillenmesinde önemli rol oynayan Rusya ve AB (ve özellikle Almanya) 

Türkiye’nin yakın ticari ve ekonomik ilişkiler içinde bulunduğu partnerlerdir. Türkiye için vazgeçilmez 

önemde olan bu ülkelerle olan ilişkilerimiz,böylesi bir gerginlikten zarar görecektir. Bizce Türkiye bu 

noktada uzlaştırıcı bir rol oynamalı ve kendi iç demokratikleşmesine ve istikrarına önem vererek, bu yeni 

düzende etkili bir oyuncu olma fırsatını kaçırmamalıdır. 

Avrupa’da oluşabilecek yeni sınırlar ve fay hatları tüm ilgili ülkeleri olumsuz etkileyebilir. Kırım’daki Rus 

varlığının yanında, Ukrayna’da yeni yönetimin özellikle Rus nüfusun çoğunlukta olduğu doğu 

bölgelerince tanınmaması, Ukrayna’nın geleceği açısından önemli sorunlara işaret ediyor. Bu bağlamda 

16 Mart’ta yapılması planlanan referandum da bölgenin geleceği açısından kritik önem taşıyor. Burada 

AB, diplomasi yoluyla, bölücü değil birleştirici ve entegre edici bir güç olduğunu gösterebilmeli ve bu 
normatif de denilen dönüştürücü gücünü Güney Kafkaslar gibi yakın coğrafyada da barış ve istikrar için 
kullanabilmeli diye düşünüyoruz. 

Parlayan kutup yıldızı: Türkiye 

Aslında sadece bu Ukrayna olayı bile, Türkiye’nin AB, AB’nin de Türkiye için ne denli önemli olduğunu bir 

kez daha ortaya koyuyor. Kaldı ki, tüm bu olaylara bakarak, Türkiye’nin AB içinbölgede güvenebileceği en 

istikrarlı ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye, bukarışık ve çalkantılı coğrafyada,her ne kadar 
bazı sıkıntılarla da olsa, ekonomik kalkınma ve demokratikleşme sürecine devam eden ve bütünlük ve 
bağımsızlığını güçlü bir şekilde koruyan tek ülkedir. Türkiye bu anlamdabölgede parlayan kutup 
yıldızıdır.Bütün bunları dikkate aldığımızda, Ortadoğu, Avrasya ve Kuzey Afrika’da etkili olmayı 

hedefleyen bir AB, Türkiye gibi bir üyeden büyük fayda sağlayacaktır. 
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AB, Türkiye’nin gelişmesi için önemli bir çıpa 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Bizler tüm iç ve dış gelişmelere bakarak Türkiye açısından da AB çıpasının önemini koruduğunu 

düşünüyoruz. Türkiye’de devam ettirilmesi gereken siyasi ve ekonomik reformlar için AB, önemli bir 

model ve itici güç olmaya devam ediyor. Bu noktada Başbakanımızın 2014’ü AB sürecindeki yeni bir milat 

olarak tanımlaması önemli bir iradeyi de belirtiyor. Bunu çok önemsiyoruz. 

Öte yandan Avrupa Parlamentosunun bugünlerde yayınlanacak olan Türkiye raporu da AB Müzakere 

sürecinin devam etmesi gerektiğine ve bu bağlamda Türkiye’nin önemine bir kez daha işaret ediyor. 

Raporda ortaya konan bir başka husus da, henüz tamamlanamamış yeni Anayasa sürecinin taraflar 

arasında diyalog ve uzlaşma yoluyla bir an önce bitirilmesine yönelik tavsiyeleri. Doğal olarak bu da hem 

hükümet kanadına hem de muhalefete görev yüklüyor. 

Ülke hedefinin “tek” olduğu unutulmamalı 

Bunun yanında, AB ile ilişkilerimizde ve müzakere sürecinde dikkate almamız gereken sorunlar ve 

engellemeler de mevcudiyetini koruyor. Özellikle Brüksel’de yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz 

izlenim, Türkiye’nin AB açısından öneminin farkında olunduğu, özellikle dış politikadaki uyumun 

artmasından memnuniyet duyulduğu, ancak Türkiye’deki iç gelişmeler hakkında tarafsız ve net 

bilgilenme ihtiyacının da bulunduğu yönündeydi.  

Bir başka deyişle, AB’ye katılım hedefi, aslında bir Türkiye projesi olduğuna göre, ülkemizdeki her 

kesimin hedefi de olması gerekmez mi? Öyle ise hepimizin tek vücut halinde bu projenin gerçekleşmesini 

sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu seyahatlerde edindiğimiz izlenimbu yönde değildi. Farklı 

kişi ve kurumların mütalaalarının, ülkemizin bu hedefe ulaşmasını zorlaştırdığını tespit ettik. Bu da, 
bundan sonra, süreçte hem biz STK’ların hem de hükümet yetkililerimizin AB yetkilileri ile temaslarını 

sıklıkla devam ettirerek güçlü bir etkileşim sağlamayı gerekli kılıyor. Bu bağlamda tecrübeli ve bizim 

açımızdan da önemli olduğunu düşündüğümüz bir ismin, StefanoManservisi’nin, AB Türkiye 

delegasyonunun başına getirilmesini de olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. 

Seçim, seçim, her yerde seçim 

Öte yandan, 2014’ün, Türkiye’de olduğu gibi AB’de de seçim yılı olduğunu dikkate almamız gerekiyor. 
Mayıs ayında yapılacak Avrupa seçimleri ile yeni bir AP ve ardından da yeni bir Komisyon ortaya çıkacak. 

Türkiye ile ilişkilere yön verecek olan yeni Genişlemeden sorumlu Avrupa Komisyonu üyesinin kim 

olacağı, AP’de nasıl bir dengenin ortaya çıkacağı dikkatle izlememiz gereken konular. 2015’te İngiltere’de 

yapılacak olan seçimler de AB açısından önemli. Cameron yaptığı açıklamada 2015 seçimlerinin 

sonuçlarına bağlı olarak İngiltere’nin AB üyeliğini referanduma sunabileceğini söylemişti. Bu da İngiltere 

ve AB’nin geleceği açısından izlenmesi gereken bir süreç olacak. Benzer şekilde Türkiye’de de kritik bir 

seçim dönemindeyiz.  

Doğal olarak bütün bu gelişmelerin Türkiye-AB ilişkilerini bir şekilde etkileyeceğini düşünebiliriz, ancak 

bizler İKV olarak çalışmalarımızı ana hedefimiz doğrultusunda tüm bu gelişmelerin bilincinde sürdürmek 

istiyor ve sürecin hiçbir şekilde kesintiye uğramamasını ümit ediyoruz. 
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YENİ DÖNEMDE İKV’NİN ÖNCELİKLERİ 

Sayın Basın Mensupları, 

Şimdi sizlere bu çerçevede yönetim kurulumuzunçalışma programı hakkında bilgi vererek sözlerimi 

tamamlamak istiyorum. 

Öncelikle İKV’nin bugüne kadar yapmakta olduğu artık klasikleşmiş olanAB’deki gelişmelerle ilgili görüş 

hazırlama, rapor çıkarma, yayın oluşturma, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz. Bunlar 

bizim mutadımız. Ancak bunlara ilaveten yapacaklarımızı da 4 ana gruba ayırdık ve her bir çalışma 

grubundan da YK üyelerimizi sorumlu tuttuk. 

1. Türkiye-AB Müzakere sürecini izleme grubu.  

Bilindiği üzere Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerinde 50 yılı aşkın sürenin son 9 yılındaAB ile katılım 

müzakerelerisürmekte. Bu süreçte 35 faslın sadece 14’ü müzakereye açılabildi. Şimdi ise son gelişmeler 

çerçevesinde birçok yetkili ağızdan 23 ve 24üncü fasılların açılmasına yönelik olumlu demeçler verildi. 

Ancak ilgili fasıllarda GKRY’nin tek taraflı vetosu devam ediyor. Fransa’nın vetoları ve ayrıca AB 

Konseyi’nin 2006 yılında aldığı kararla gümrük birliği ile ilişkili fasıllar da açılamıyor. İşte bu noktada 

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik BM nezdinde iki tarafın görüşmeye başlaması bizlere ümit veriyor. 

Bizler, vetoların kök sebeplerinden olan Kıbrıs sorununun bir an önce halledilip, müzakerelerin önündeki 

tüm engellerin kalkmasını istiyoruz, öyle ki, bu sorunun arkasına saklanıp Türkiye’nin tam üyeliği yerine 

imtiyazlı ortaklık gibi Türkiye tarafından kesinlikle kabul edilmeyecek alternatifleri dile getiren üye 

devletlerin de artık bahaneleri kalmasın. 

Bu bağlamda gerek Türkiye, gerekse AB, müzakerelerin makul bir süre içinde tamamlanmasına yönelik, 

güçlü bir irade ortaya koymalı. Bu doğrultuda biz 2018’e kadar müzakerelerin tamamlanmasınıve en geç 

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’nin bir AB üyesi olmasını arzuluyoruz.  

Bu safhada İKV’nin süreci yakından takip etmesi ve mümkün olduğunca katkı sağlaması büyük önem 

taşıyor. İşte bu çalışma grubumuz bu süreci takip edecek ve yapılacak çalışmaları planlayacak. Grubun 

başında da Sayın Canevi bulunuyor.  

2. Vize muafiyeti sürecini izlemegrubu. 

Türkiye-AB ilişkilerinin çok önemli bir diğer boyutunu da vize sorunu oluşturuyor. Bu sorun belki en çok 
biz, iş dünyasını ilgilendiriyor. Gümrük birliği ile malların serbest dolaşımı sağlanırken bu malları üreten, 

ihraç veya ithal eden insanlarımızın vize engeline takılması kabul edilebilir bir durum değil.Şimdi isegeri 

kabul anlaşmasının imzalanması ile birlikte vize konusunda yeni ve önemli bir süreç başlatılmıştır.Bu 

süreç, Türkiye’ye önemli yükümlülükler getirmektedir. Dolayısıyla bu konuda AB ile dirsek teması ve 

diyalog içinde olunması gerekmektedir. Aynı zamanda AB,bu süreçte adil davranmalı ve siyasi baskılarla 

süreci geciktirmemelidir.  

Bu çalışma grubumuz, vize serbestisine giden süreci hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Bu grubun da 

başkanlığını Sayın Haluk Hocamız yürütecektir. 

3. Serbest ticaret anlaşmaları ve TTIP müzakereleri grubu. 

Bilindiği üzere AB gibi ticari aktörler, ticaret ağlarını gerek coğrafi, gerekse içerik olarak genişletmek için 
diğer ülkelerle STA’lar imzalamak yoluna gitmiştir. Gümrük birliği nedeniyle AB’nin ortak ticaret 
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politikasına uyum sağlamak durumunda olan Türkiye,maalesef bu anlaşmaların karar ve müzakere 
sürecinde yer alamamaktadır. Bizler İKV olarak, AB üçüncü ülkeler ile ticaret anlaşmalarını müzakere 

ederken, paralel müzakerelerin Türkiye ile de sürdürülmesi ve iki anlaşmanın aynı zamanda yürürlüğe 

girmesini savunmaktayız. 

Tabi bu anlaşmalar içinde belki bizim için en önemlisi; AB ile ABD arasında müzakerelerine 2013’te 
başlanan Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) sürecidir. Uygulama başladığında, dünya 

GSMH’sının yaklaşık yarısını, ticaretinin ise 1/3’ünü içinde barındıracak bir serbest ticaret ve yatırım alanı 

dışında kalmayı aklımızın ucuna dahi getirmek istemiyoruz.  

İKV olarak bu bağlamda tüm yeni nesil STA’lar ve bilhassa TTIP bağlamında bir “STA bilgi ve kapasite 
merkezi” oluşturmayı planladık. Bu vesileyle süreci yakından izlemeyi düşünüyor, olumlu olumsuz 

etkilerini ölçebilmeyi ve böylece özel sektörümüze katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 

İşte bu çalışma grubumuz, başta gümrük birliği olmak üzere, daha önce imzaladığımız STA’lar, 

imzalanacak yeni nesil STA’lar ve TTIP bağlamındaki tüm bu gelişmeleri izleyecek, konuyla ilgili İKV 

katkısını oluşturacaktır. Grubun başında da Sayın Tanrıverdi bulunmaktadır. 

4. İKV’nin 50. yıl etkinlikleriçalışma grubu. 

Önümüzdeki 2015 yılı, 1965’de kurulan İKV’nin 50nci kuruluş yıldönümü. Türkiye’de bir STK’nın 50 yıldır 

verimli bir şekilde ayakta olması başlı başına kutlanması gereken bir olaydır. Öte yandan, bunca sene 

içinde Türkiye’nin Ankara Anlaşması’nda dahi belirtilmiş olmasına rağmen (28. Madde), nihai hedef olan 
tam üyeliğe ulaşamaması ise düşündürücüdür. Bundan sonra bize düşen, bu nihai hedefeulaşmak için, 

kamu, sivil toplum ve özel sektör olarak hep birlikte çaba göstermek ve o kritik eşiği atlamak olacaktır.  

Bizler Vakfımızın 50. Yılı münasebetiyle önümüzdeki yıl AB-Türkiye ilişkilerini güçlendirici yurtiçi ve 
dışında bir takım özel etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Bu vesileylekamuoyunun dikkatini, hem Vakfımızın 

faaliyetlerine, hem de Türkiye-AB sürecine çekmeyi hedefliyoruz. 

 

İşte bu grubumuz bu faaliyetleri yürütecektir. Grubumuzun başında da Sayın Soylu yer almaktadır.  

Kıymetli basın mensupları, ben bu şekilde sunumumu tamamlamış bulunuyorum. Katılımınız için sizlere 

tekrar teşekkür ederim. Şimdi varsa sorularınızı rica ediyorum. 

 


