
“Türkiye’nin AB uzmanı”





ÖNSÖZ



Ankara Anlaşması’nın ve 
Türkiye’nin Avrupa ile olan 
ilişkilerinin önemini görerek, 
bu konuda çalışmalar yapacak 
bağımsız bir kurumun faydası 
ve gereğini takdirle, İKV’nin 
kuruluşuna öncülük etmişlerdir.

İki Başkanın böylesine uzun vadeli 
bir hedef için oluşturdukları 
işbirliğinin bugün 50. yılını geride 
bırakıyor.

Türkiye ile Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasındaki ilişkilerin 
temelini oluşturan Ankara 
Anlaşması’nın 1963 yılında 
imzalanmasından iki yıl sonra 
kurulan İKV, Türk özel sektörünün 
ileri görüşlülüğünün çok önemli 
bir göstergesidir.

İstanbul Ticaret Odası’nı 
temsilen Başkan merhum 
Behçet Osmanağaoğlu ile İstanbul 
Sanayi Odası’nı temsilen 
Başkan merhum Fazıl Zobu, 

Bizler için 50. Yıl, sadece bir kutlama değil; 
aynı zamanda Türkiye’de Avrupa bilincini; 
Avrupa’da da ülkemizin bilinirliğini 
artırmak için bulunmaz bir fırsat.



50 yıldır İKV, farklı dünyalara açık 
bir Türkiye inancı ile, ülkemizin 
çağdaş dünyaya entegrasyonuna 
katkı sağladı.

Kurulduğu günden bugüne 
İKV, misyon ve hedefinden hiç 
sapmadan;  Türkiye’nin Avrupa 
fotoğrafında yer alması inancını 
kaybetmeden; kurucuları, 
mütevellileri ve destekçileri ile 
sıkı işbirliği içinde Türkiye’ye 
Avrupa vizyonunu, Avrupa’ya da 

Türkiye’nin potansiyelini anlattı. 
50. kuruluş yıldönümünde de İKV, 
bu vizyon ve inancını sürdürmeye, 
siz değerli paydaşlarımız ile devam 
ediyor. Bu vesile ile İKV, sizleri, 
bir kez daha bu ideale ortak olmaya 
davet ediyoruz.



BİR YILDÖNÜMÜNDEN 
ÇOK DAHA FAZLASI!
50. yıl, İKV’nin;

ilişkilerini güçlendirecek  
bir  tutkal,

bilinirliğini artıracak bir ses,

resmî kurumlar nezdinde itibarını 
artıracak bir güçlendirici,

sivil toplum ve akademi ile 
ilişkilerini derinleştirebilecek 
bir pencere,

mesajlarını güçle iletecek bir araç.



BÜYÜK BİR FIRSAT!
Türkiye’nin AB üyeliğine ivme kazandırma fırsatı;

Türkiye’nin gündeminde 
AB’yi üst sıralara taşıma fırsatı;

Siyasetin, iş dünyasının ve kamuoyunun 
AB iradesinde yeniden buluşma fırsatı;

AB reformları için siyaseti cesaretlendirme fırsatı;

AB’ye Türkiye’yi Türkiye’ye AB’yi 
daha iyi anlatma fırsatı;

Türkiye-AB tarafları olarak kaydettiğimiz ilerleme ve 
yapmamız gerekenler üzerinde yeniden düşünme fırsatı;

Türkiye-AB ilişkilerini genişletme ve derinleştirme fırsatı;

İKV mütevelli kurumları, destekçileri, iş dünyamız 
ve markalarımızın AB süreci ve idealini ne kadar 
sahiplendiğini gösterme fırsatı.





50. YIL AB İLE İLİŞKİLERDE BİR KİLOMETRE TAŞI
İKV, 50. yılında, paydaşlarının desteğiyle yarım asırdır büyüttüğü birikimi 
yansıtacak, paydaşlarına farklı kanallardan seslenecek, toplumun çeşitli 
kesimlerine uzanacak ve kamuoyunu harekete geçirecek özel projelerle 50. 
Kuruluş yıldönümünü AB ile ilişkilerde bir kilometre taşı yapmayı hedefliyor





YURTİÇİ 
FAALİYETLER



50. YIL ÖZEL LOGOSU
İKV’nin 50 yıllık yolculuğunu ve 
gelecekte atacağı adımları temsil 
eden, Türkiye’nin ve İKV’nin 
AB ufkunu taşıyan, tüm yıl boyunca 
kullanılacak 50. yıl logosu.
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50. YIL KURUMSAL 
KİMLİK REHBERİ
İKV’nin 50. yılı için hazırlanacak 
olan tüm materyallerin 
görünürlük kurallarının 
belirlendiği, 50. Yıl’a yakışan 
bir “takım elbise”
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03
“TÜRKİYE’NİN AB UZMANI”
İKV’nin 50. yılı kapsamında,  
Türkiye - AB ilişkilerine  
yeni bir soluk, güçlü bir slogan.



50. YIL BROŞÜRÜ 
50. yılında İKV’nin 
çalışma alanlarını ve 
hizmetlerini tanıtmayı 
amaçlayan, yıl boyunca 
tüm faaliyetlerimizde 
kullanılacak Türkçe, 
İngilizce ve Fransızca  
olarak hazırlanacak 
İKV tanıtım broşürü.
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50. YIL 
MİKRO 
SİTESİ
İKV internet 
sitesi üzerinden, 
sadece 50. yıl ile 
ilgili bilgilerin 
ve faaliyetlerin 
paylaşılacağı 
kurumsal 50. Yıl 
Mikro Sitesi 
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İKV TANITIM FİLMİ
İKV’nin ve Türkiye-AB ilişkilerinin 
örtüşen tarihçesinden hareketle, 
İKV’nin misyon ve vizyonunu 
anlatan, 50 yılına ışık tutan, 
Türkçe, İngilizce ve Fransızca 
olarak hazırlanmış, İKV tanıtım 
filmi.
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50. YIL 
TAKVİMİ
İKV’nin geniş 
paydaş kitlesi 
ile paylaşılacak, 
2015 ve 2016 
yıllarında Türkiye-
ABilişkilerinin 
önemli tarihlerini 
barındıran 50. Yıl 
Takvimi
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İKV 50. YIL TANITIM TOPLANTISI: YENİDEN AVRUPA
2015 yılının başında gerçekleştirilecek ve basın mensupları ile İKV’nin 
50. yıl kapsamında yapılması öngörülen faaliyetlerinin paylaşılacağı 
tanıtım toplantısı.08



 50. YIL MANİFESTOSU
İKV’nin 50 yıl boyunca Türkiye’nin 
AB üyelik sürecinde üstlendiği 
rolü özetleyen; geleceğe yönelik 
perspektifini anlatan; Türkçe 
ve İngilizce olarak hazırlanacak 
manifesto. 50. Yıl Manifestosu 
gazetelerde tam sayfa yayınlanacak 
ve 50. yıl faaliyetlerine güçlü bir 
başlangıç sağlayacak.
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İKV DERGİSİ 
50. YIL ÖZEL TASARIMI
Mart 2010 tarihinde 150. sayısı ile 
yayın hayatına tekrar merhaba diyen, 
Türkiye-AB ilişkilerine yönelik tek aylık 
dergi İKV Dergisi, 50. yıla özel tasarımı 
ile okuyucularıyla buluşacak.



İKV DERGİSİ (KASIM 2015) 
50. YIL ÖZEL SAYISI 
2010 yılından bu yana yayımlanan 
aylık İKV Dergisi’nin, Kasım 2015 
tarihinde yayımlanacak, özel olarak 
tasarlanmış ve içeriği farklılaştırılmış 
50.Yıl Özel Sayısı.
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50. YIL ÖZEL GAZETE EKİ
İKV’nin kuruluşunun 50. yıl dönümünde, ulusal bir 
gazete ile birlikte dağıtılacak, Vakfın 50 yıllık geçmişi ile 
birlikte Türkiye-AB ilişkileri sürecini anlatan özel olarak 
hazırlanmış gazete eki.
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TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN 
50 YILLIK ŞAHİDİ 

Vakfın Türkiye-AB ilişkilerinde 
50 yıllık şahitliğini anlatan, “coffee 
table booklet” formatında, Türkçe ve 
İngilizce olarak hazırlanmış broşür.
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ÜTOPYADAN GERÇEĞE: 
100. YILINDA AB’YE 
MEKTUPLAR
Türkiye-AB ilişkilerinde yer edinmiş, 
toplumun farklı kesimlerinden 
kişilerin, bu ilişkilerin 100. yılına 
yazacakları mektuplardan oluşan, 
aslında aynı ütopyayı ve ortak 
umutları paylaştığımızın 
bir ifadesi olarak Türkçe ve 
İngilizce olarak hazırlanmış 
prestij yayını.
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50 YIL - 50 KİŞİ PRESTİJ KİTABI
TR-AB ilişkilerinin geçmişindeki 50 önemli isim ile, 
İKV perspektifiyle uyumlu bir bağlam üzerinden 
yapılan röportajlarla Türkçe ve İngilizce olarak 
hazırlanacak bu prestij yayını, tasarım ve fotoğraflarla 
desteklenecektir.
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50 YIL - 50 KİŞİ FİLMİ

Türkiye-AB ilişkilerinin gelişimine 
katkıda bulunmuş, siyaset, 
iş, diplomasi, sanat ve kültür 
dünyasından ismin Türkiye-AB 
ilişkileri ve İKV ile ilgili anılarını 
paylaştıkları “50 YIL 50 Kişi” 
kitabının filmi.
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50 YIL - 50 KİŞİ SERGİSİ

“50 YIL - 50 Kişi” kitabı ve filmi 
temel alınarak hazırlanacak 
fotoğraf sergisi, İKV’nin 50. Yıl 
Gala Gecesi’nde sergilenecek.
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ÇOCUKLAR İÇİN DİJİTAL AB SÖZLÜĞÜ
Çocuklara yönelik olarak hazırlanacak tablet uygulaması 
şeklindeki bu sözlük, AB ile ilgili kelimelerin esprili, basit ve 
ilgi çekici anlatımlarını ve her sayfada kelimelerle ilgili kısa 
animasyonlarla çizimleri içerecek.
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ÇOCUKLAR İÇİN DİJİTAL 
AB YOLCULUĞU MASALI
AB Yolculuğu Masalı’nda bir çocuğun gözünden AB 
ülkeleri interaktif bir masal olarak anlatılacak. Çocuğun 
rüyasında bir tren ile kullanıcının Avrupa yolculuğuna 
çıkmasıyla başlayan masalda, çocuk hem uğradığı 
ülkelerin kültürlerini öğrenecek, hem AB kültürüne dair 
detaylar ile karşılaşacak hem de oyun oynayacak. 

Tablet bilgisayarlarda interaktif bir şekilde hazırlanacak 
masalda, çocuk aynı zamanda boyama, eşleştirme, 
bulmaca gibi oyunlar oynayarak masalı tamamlayacak. 
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MANŞETLERLE AB 
BELGESEL - KİTAP
Türkiye’nin yıllardır süren 
AB serüvenini gazete 
manşetleri üzerinden 
anlatmayı hedefleyen 
belgesel ve anı kitabı.
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TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ 
ÇİZGİ ROMANI 
Okuyucusuna kısa ve öz metinlerle, 
tasarım ve görsel ağırlıklı bir 
50. yıl portresi sunacak ve 
Türkiye-AB ilişkilerini farklı bir 
perspektifle anlatacak çizgi roman.

İKV Merkezi...

İKV 50 yıldır 
Türkiye’nin AB ufku 

için çalışıyor.

Bu projeler
süreç için çok önemli 

köşetaşları.
Bu seneki ilerleme 
raporunda önemli 
başlıklar olacak!
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50. YIL ÖZEL GOOGLE DOODLE
50. yıldönümünde Türkiye’den Google’da erişime 
açık olacak özel olarak tasarlanmış İKV Doodle.

22



50. YIL HATIRA PULU 
PTT tarafından basılacak ve dolaşıma çıkacak 
özel tasarımlı hatıra pulu.
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50. YIL İLETİŞİM 
KAMPANYASI
Belirlenen iletişim konseptinin 
kitle iletişimi (basın ve outdoor), 
doğrudan iletişim ve PR 
mecralarında uygulanmasını 
içeren iletişim kampanyası. 
Kampanya, Türkiye ve AB 
kamuoylarının dikkatini Türkiye-
AB ilişkilerine çevirecek, yaratıcı 
ve farklı diliyle kendinden söz 
ettirecek bir çalışma olacak.
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50. YIL HATIRASI: DÜRBÜN, 
KUM SAATİ, PUSULA
Dürbünün Türkiye’nin AB vizyonunu, 
kum saatinin İKV’nin 50 yılını, 
pusulanın Türkiye’nin AB üyeliğine 
verilen önemi simgelediği, özel olarak 
hazırlanmış promosyon malzemesi
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37. İSTANBUL KITALARARASI  
AVRASYA MARATONU
1979 yılından bu yana düzenlenen ve 2015 yılında 
37’ncisi gerçekleştirilecek İstanbul Kıtalararası Avrasya 
Maratonu’na özel bir etkinlik gerçekleştirilecektir.
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“TÜRKİYE’NİN AVRUPA SEVDASI!” 
BELGESEL - KİTAP
Türkiye’nin Avrupa Sevdası Belgesel ve kitabında, 1950’li 
yıllardan başlanarak bugüne kadar gelişen süreç popüler 
kültür gelişmeleri ışığında anlatılacak. Belgesel ve kitap, 
Türkiye’nin Avrupa ile olan ilişkisini popüler kültür gözünden 
anlatırken, bir yandan da resmi sürecin nasıl geliştiğine, 
AB müzakerelerinde atılan adımlara, bu ilişkilerdeki gizli 
kalan hikayelere odaklanacak. Böylece izleyiciye Türkiye’nin 
Avrupa ile hep bir bütünlük içinde olduğu, 50 yıllık süreçte 
hep Avrupa’nın içinde yer almaya çalıştığı aktarılacak.
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“TÜRKİYE’NİN AVRUPA SEVDASI!” 
SERGİSİ
Türkiye’nin Avrupa Sevdası Belgeseli ve yayımlanan 
kitap temel alınarak hazırlanacak sergi, İKV 
Brüksel Ofisi’nin etkinliğinde Brüksel’de Avrupa 
Parlamentosu’nda sergilenecek.

TÜRKİYE’NİN 
AVRUPA SEVDASI
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ERASMUS ÖĞRENCİLERİNİN 
GÖZÜYLE TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ
Türkiye’de eğitimini sürdüren Erasmus 
öğrencilerinin, Türkiye’nin AB üyelik sürecini 
kendi üsluplarınca anlatacakları, ulusal ve 
halk jürisi tarafından değerlendirilecek kısa 
film yarışması. Söz konusu yarışma Friends of 
Istanbul isimli ve Türkiye’de bulunan Avrupalı 
Erasmus öğrencilerinin kullandığı sanal 
platform üzerinden yapılacaktır
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SOSYAL MEDYA
İKV’nin 50. yılına özel sosyal 
medya hesaplarının (Twitter ve 
Facebook)  yönetilmesi.  
1 yıl içerisinde 100.000 kişinin 
bu hesapları takip etmesi 
öngörülmekte.
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TÜRK KAMUOYUNDA 
AB ALGISI ARAŞTIRMASI 
Türkiye’de kamuoyunun AB algısına 
ilişkin, profesyonel bir araştırma şirketi 
ile ortaklaşa yapılacak, Türk halkının 
AB ve AB üyeliğine bakışını gösteren 
güncel kamuoyu araştırması, 
düzenli olarak her yıl tekrarlanacaktır.
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TÜRK KAMUOYUNDA 
AB ALGISI ARAŞTIRMASI 
BASIN TOPLANTISI 
9 Mayıs 2015 Avrupa Günü’nde 
İKV tarafından yürütülen araştırmanın 
sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı 
bir basın toplantısı.
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SOSYAL MEDYADA 
TÜRKİYE’NİN AB ALGISI
Sosyal medya üzerinde farklı 
araçlarla Türkiye’nin AB algısının 
değerlendirileceği sosyal medyada 
Türkiye’nin AB algısı  araştırması. 
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SOSYAL MEDYADA 
AB ÜYELİĞİ 
KAMPANYASI 
İKV’nin 50. yılına özel 
sosyal medya hesapları 
üzerinden yönetilecek ve 
Türkiye’nin AB üyeliğini 
desteklemeye yönelik bir 
kamuoyu kampanyasının 
hazırlanması.
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AB VATANDAŞI 
YARIŞMASI 
AB alanlı uygulama ile eğlenceli 
bir tasarımla, zaman bazlı bir 
yarışmayı içeren, zor olmayan, 
genel sorular ile (15 soru), kısa bir 
zamanda (2 dakika) kullanıcıların 
AB ve Türkiye’nin AB süreci 
hakkındaki bilgilerini ölçecek  
AB vatandaşı yarışması.
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MODEL EUROPEAN 
PARLIAMENT 
SİMÜLASYON
Yurtiçi ve yurtdışından üniversite 
öğrencilerinin katılımı ile, 
Türkiye’nin AB üyeliğinin 
oylanacağı Model Avrupa 
Parlamentosu simülasyonu.
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TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE C-20 ZİRVESİ
2015 yılında Türkiye’nin evsahipliğinde binlerce yabancı konuğun 
iştirakı ile gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’ne paralel olarak 
düzenlecek ve küresel düzeyde sivil toplum örgütlerini bir araya 
getirecek C-20 Zirvesi’ne, İKV’nin aktif katılımı sağlanacaktır.
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TÜRK SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARI 
AB SÜRECİNİ 
TAKİP EDİYOR
AB Bakanlığı ile işbirliğinde 
gerçekleştirilecek  3 toplantı ile, 
farklı kesimleri temsil eden 
Türk sivil toplum kuruluşlarının 
AB sürecine katkılarının 
alınması.
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İKV 50. YIL OLAĞAN 
GENEL KURULU
İKV’nin 53. Olağan Genel Kurulu’nun da 
gerçekleştirileceği, yerli ve yabancı üst düzey 
konukların katılacağı toplantı



İKV 53. OLAĞAN GENEL KURULU



İKV 50. YIL 
GALA GECESİ 
Kasım 2015 
tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilecek 
üst düzey, geniş 
katılımlı ve İKV’nin 
50. yılının kutlanacağı 
gala yemeği 
organizasyonu.
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AVRUPA’DAKİ 
FAALİYETLER



41
AVRUPA 
PARLAMENTO’SUNDA  
50. YIL KOKTEYLİ 
2014 yılında kuruluşunun 
30. yılını kutlayan İKV 
Brüksel Temsilciliği’nin 
önderliğinde Brüksel’de 
Avrupa Parlamentosu’nda 
gerçekleştirilecek 50. Yıl 
Kokteyli.



BRÜKSEL TEMSİLCİLİĞİNDE  
50. YIL KOKTEYLİ 
 2014 yılında kuruluşunun 
30. Yılını kutlayan İKV Brüksel 
Temsilciliğin’nin yeni ofisinde 
düzenlenecek 50. Yıl kokteyli
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MADRID KİTAP FUARI: 
ONUR KONUĞU 
ÜLKE TÜRKİYE
2015 yılında düzenlenecek 
ve Türkiye’nin onur konuğu 
olacağı Madrid Kitap Fuarındaki 
faaliyetlere katılım.
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EUROPALIA 2015: ONUR KONUĞU ÜLKE TÜRKİYE
Her iki yılda bir yapılan ve dünyanın en prestijli kültürel 
festivallerinden biri olan EUROPALIA 2015’in konuk ülkesinin 
Türkiye olması sebebiyle Brüksel’deki faaliyetlere katılım.

44



AVRUPA’DA TÜRK İMGESİ: 
SERGİ PROJESİ
Bilgi Üniversitesi’nden Özlem Kumrular’ın 

“Avrupa’da Türk İmgesi” kitabı ve araştırmalarından 
yola çıkan, çeşitli sanat türlerine yer veren bir serginin 
tasarlanması ve bu serginin başta Brüksel’de (tercihen 
AP), sonrasında diğer AB başkentleri ve Türkiye’de 
açılması.
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AB DÖNEM 
BAŞKANLIĞI: 
LETONYA
İKV’nin 2009 yılından bu yana 
AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten 
ülkelerde gerçekleştirdiği 
toplantılar serisi kapsamında, 
Letonya’nın AB Dönem 
Başkanlığı sırasında toplantıların 
gerçekleştirilmesi.
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AB DÖNEM 
BAŞKANLIĞI: 
LÜKSEMBURG
İKV’nin 2009 yılından bu yana 
AB Dönem Başkanlığı’nı yürüten 
ülkelerde gerçekleştirdiği 
toplantılar serisi kapsamında, 
Lüksemburg’un AB Dönem 
Başkanlığı sırasında toplantıların 
gerçekleştirilmesi.
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ULUSLARARASI 
KONFERANS: 
ORTAK GEÇMİŞTEN 
ORTAK GELECEĞE
2015 yılında 
gerçekleştirilecek geniş 
katılımlı ve bir gün sürecek, 
akademik ve bilimsel yanı 
ağırlık basacak, Türkiye 
ile AB’nin ortak geleceği 
ile ortak geçmişinin ele 
alınacağı uluslararası 
konferans.
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“TÜRK SİNEMASINDA AVRUPA”
İKV’nin 50. yılında Cannes Film Festivali Cannes 
MIBCOM için özel bir başlık açılıyor. Cannes MIBCOM 
ve “Türk Sineması’nda Avrupa” imgesi araştırılıyor.
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GÜNÜN HER SAATİ AB 
AB’nin günlük hayatımıza 
etkilerin daha somut bir şekilde 
göstermek amacıyla hazırlanmış 
yayın ve online modül.
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50. YIL İLETİŞİM 
KAMPANYASI
Belirlenen iletişim konseptinin 
kitle iletişimi (basın ve outdoor), 
doğrudan iletişim ve PR 
mecralarında uygulanmasını 
içeren iletişim kampanyası. 
Kampanya, Türkiye ve AB 
kamuoylarının dikkatini Türkiye-
AB ilişkilerine çevirecek, yaratıcı 
ve farklı diliyle kendinden söz 
ettirecek bir çalışma olacak.
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İKV’NİN 50. YIL 
FAALİYETLERİNE 

SPONSORLUK



Ana Sponsorluk



GALA YEMEĞİ
1. İKV 50. yıl gala yemeğine özel 

oluşturulacak Kürsü Sponsor 
Tabelası’nda Ana Sponsor kurum 
logosuna yer verilecek ve Kürsü 
Sponsor Tabelası, yapılan ana 
etkinliklerde konuşma kürsüsünün 
arkasında yer alacaktır.

2. İKV 50. yıl gala yemeğinde, yerli 
ve yabancı protokol ve konukların 
huzurunda Ana Sponsora plaket 
takdim edilecektir.

3. Etkinliklerin gerçekleştirileceği 
salonların girişinde Ana Sponsora 
özel tanıtım standı kurulması ve 
sponsor kurumun tanıtım yapması 
sağlanacaktır.

4. İKV 50. yıl gala yemeğinin 
gerçekleştirileceği salonun sahnesine 
Ana Sponsora ait dört flama asılacaktır.

5. Ana Sponsora İKV 50. yıl gala 
yemeğinde protokol masası için 20 
davetiye verilecektir.

ETKİNLİKLER
1. Yurtiçinde ve yurtdışında 

gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde 
kullanılacak basılı ve görsel 
materyallerde Ana Sponsor kurumun 
logosuna yer verilecektir.

2. Yurtiçinde ve yurtdışında 
gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde 
stand kurma imkânı sağlanacaktır.

3. Yuriçinde ve yurtdışında 
gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin 
açış konuşmalarında Ana sponsor 
temsilcisine konuşmacı olarak öncelik 
verilecektir.

4. Tüm basılı, görsel ve dijital projelerde 
Ana Sponsor kurumun logosu öne 
çıkarılacaktır.

5. 50 Yıl - 50 Kişi projesi kapsamında, 
yayın, film ve sergi içeriğinde Ana 
Sponsor kurumun temsilcisine yer 
verilecektir.

İLETİŞİM MECRALARI
1. Tüm açık hava reklam mecraları, 50. 

yıla özel yayımlanacak gazete ve dergi 
yazı ve reklamlarında Ana Sponsor 
kurumun ismine ve logosuna öncelikli 
olarak yer verilecektir.

2. İKV 50. Yıl Mikro Sitesi’nde 
sponsorlarımıza ayrılacak özel 
bölümde Ana Sponsor kurum logosu 
öne çıkarılacak banner ve bu logolarla 
sponsorlarımızın internet sitelerine 
yönlendirme linki verilecektir.

3. 50. yıl iletişim faaliyetleri kapsamında 
proje bazlı basın tanıtım çalışmalarında 
ana sponsor kurumun yöneticisinin İKV 
Yönetimi ile beraber basında yer alması 
sağlanacaktır.

4. Tüm sponsorlarımızın yer alacağı 
prezantasyonların tamamından 
yararlanacaktır.

5. 2015 yılı boyunca yayımlanacak İKV 
Dergisi’nin arka kapağında ana sponsor 
reklamına yer verilecek.



Altın Sponsorluk

GALA YEMEĞİ
1. İKV 50. yıl gala yemeğine özel 

oluşturulacak Kürsü Sponsor 
Tabelası’nda Altın Sponsor kurum 
logosuna yer verilecek ve Kürsü 
Sponsor Tabelası, yapılan ana 
etkinliklerde konuşma kürsüsünün 
arkasında yer alacaktır.

2. İKV 50. yıl gala yemeğinde, yerli 
ve yabancı protokol ve konukların 
huzurunda Altın Sponsora plaket 
takdim edilecektir.

3. İKV 50. yıl gala yemeğinin 
gerçekleştirileceği salonun sahnesine 
Altın Sponsora ait iki flama asılacaktır.

4. Altın Sponsora İKV 50. yıl gala yemeği 
için 10 davetiye verilecektir.

ETKİNLİKLER
1. Yurtiçinde ve yurtdışında 

gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde 
kullanılacak basılı ve görsel 
materyallerde Altın Sponsor kurumun 
logosuna yer verilecektir.

2. Yurtiçinde ve yurtdışında 
gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde 
stand kurma imkânı sağlanacaktır.

3. Yurtiçinde ve yurtdışında 
gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde 
Altın Sponsor temsilcisine konuşmacı 
olarak yer verilecektir.

4. Tüm basılı, görsel ve dijital projelerde 
Altın Sponsor kurumun logosu öne 
çıkarılacaktır.

İLETİŞİM MECRALARI
1. Tüm açık hava reklam mecraları, 50. 

yıla özel yayımlanacak gazete ve dergi 
yazı ve reklamlarında kurumun ismine 
ve logosuna yer verilecektir.

2. İKV 50. Yıl Mikro Sitesi’nde 
sponsorlarımıza ayrılacak özel 
bölümde kurumların logoları yer 
alacak ve bu logolarla sponsorlarımızın 
internet sitelerine yönlendirme linki 
verilecektir.

3. 2015 yılı boyunca yayimlanacak İKV 
Dergisi’nin arka iç kapagında altın 
sponsor reklamına yer verilecektir.

4. Tüm sponsorlarımızın yer alacağı 
prezantasyonların tamamından 
yararlanacaktır.



Gümüş Sponsorluk

GALA YEMEĞİ
1. İKV 50. yıl gala yemeğine özel 

oluşturulacak Kürsü Sponsor 
Tabelası’nda Gümüş Sponsor kurum 
logosuna yer verilecek ve Kürsü 
Sponsor Tabelası, yapılan ana 
etkinliklerde konuşma kürsüsünün 
arkasında yer alacaktır.

2. İKV 50. yıl gala yemeğinin 
gerçekleştirileceği salonun sahnesine 
Gümüş Sponsor kuruma ait bir adet 
flama asılacaktır.

3. Gümüş Sponsora, İKV 50. yıl gala 
yemeği için 5 davetiye verilecektir.

ETKİNLİKLER
1. Yurtiçinde gerçekleştirilecek tüm 

etkinliklerde kullanılacak basılı ve 
görsel materyallerde Gümüş Sponsor 
kurum logosuna yer verilecektir.

2. Tüm basılı, görsel ve dijital projelerde 
Gümüş Sponsor kurum logosu yer 
alacaktır.

3. Yurtiçi ve yurdışında gerçekleştirilecek 
tüm etkinliklerde Gümüş Sponsor 
temsilceleri davet edilecektir.

İLETİŞİM MECRALARI
1. Tüm açık hava reklam mecraları, 50. 

yıla özel yayımlanacak gazete ve dergi 
yazı ve reklamlarında kurumun ismine 
ve logosuna yer verilecektir.

2. İKV 50. Yıl Mikro Sitesi’nde 
sponsorlarımıza ayrılacak özel 
bölümde kurumların logoları yer 
alacak ve bu logolarla sponsorlarımızın 
internet sitelerine yönlendirme linki 
verilecektir.

3. 2015 yılı boyunca yayimlanacak İKV 
Dergisi’nin ön iç kapagında gümüş 
sponsor reklamına yer verilecektir.

4. Tüm sponsorlarımızın yer alacağı 
prezantasyonların tamamından 
yararlanacaktır.



Bronz Sponsorluk

GALA YEMEĞİ
1. İKV 50. yıl gala yemeğine özel 

oluşturulacak Kürsü Sponsor 
Tabelası’nda Bronz Sponsor kurum 
logosuna yer verilecek ve Kürsü 
Sponsor Tabelası, yapılan ana 
etkinliklerde konuşma kürsüsünün 
arkasında yer alacaktır.

2. Bronz Sponsora, İKV 50. yıl gala 
yemeği için3 davetiye verilecektir.

ETKİNLİKLER
1. Yurtiçinde gerçekleştirilecek tüm 

etkinliklerde kullanılacak basılı ve 
görsel materyallerde Bronz Sponsor 
kurum logosuna yer verilecektir.

2. Tüm basılı, görsel ve dijital projelerde 
Bronz Sponsor kurum logosu yer 
alacaktır.

İLETİŞİM MECRALARI
1. Tüm açık hava reklam mecraları, 50. 

yıla özel yayımlanacak gazete ve dergi 
yazı ve reklamlarında kurumun ismine 
ve logosuna yer verilecektir.

2. İKV 50. Yıl Mikro Sitesi’nde 
sponsorlarımıza ayrılacak özel 
bölümde kurumların logoları yer 
alacak ve bu logolarla sponsorlarımızın 
internet sitelerine yönlendirme linki 
verilecektir.

3. Tüm sponsorlarımızın yer alacağı 
prezantasyonların tamamından 
yararlanacaktır.



Etkinlikler kapsamında kullanılan sosyal medya hesaplarında 
sponsor kurum logosuna yer verilecektir.

İKV’nin 50. yılı kapsamındaki tüm etkinliklerde medya sponsoruna 
röportaj önceliği sağlanacaktır.

Tüm sponsorlarımızın yer alacağ 
 prezantasyonların tamamından yararlanacaktır.

Medya Sponsorluğu







“Türkiye’nin AB uzmanı”


