
AVRU 
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Doç. Dr. Burak Erdenir

Daimi Temsilci Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB Nezdinde Daimi Temsilciliği
Doç. Dr. Burak Erdenir

Günümüzde dünya terörle mücadele, düzensiz göç, yabancı düşmanlığı, verilerin 
korunması, enerji güvenliği, bilginin kötüye kullanılması ve küresel ısınma gibi 
eşi benzeri görülmemiş meydan okumalarla karşı karşıyadır. Tabii ki bu liste 
genişletilebilir. Ancak maalesef, birçok ülkede, bu sorunları çözmek için birlikte 
harekete geçmek yerine, artan bir içe kapanma ve yerlicilik eğilimi ile karşı 
karşıyayız. Açık piyasalar, ticaret anlaşmaları, entegrasyon politikaları ve güvenlik 
paktları tehdit altında. İddialı tek tarafçılık kurallı çok taraflılığın yerini alıyor.

Bu arada, Bilgi Çağı meydan okumaların yanı sıra fırsatlar da getiriyor. Bilgi 
ve iletişimdeki yenilikler sayesinde fiziksel olarak uzak olan toplumlar giderek 
yakınlaşıyor. Teknoloji ve dijital innovasyon toplumlara yoğun bir şekilde iletişim 
içinde bulunma olanağını sağlıyor ve birlikte hareket etme şansını artırıyor. 
Toplumlar arasında daha iyi iletişime kesinlikle ihtiyacımız var ki bu politikaların 
etkili bir şekilde birbiriyle uyumlu hale getirilmesiyle geliştirilebilir. Elimizdeki yeni 
araçlarla, dışlanmaya karşı entegrasyon, tek taraflılığa karşı çok taraflılık, içe 
kapanmaya karşı işbirliği ve yerliciliğe karşı çokkültürcülük için gayret göstermeliyiz.

Türkiye’nin AB üyeliği geniş coğrafyada yaşanan bu sorunlara karşı bir panzehir 
oluşturabilir. Çünkü bölgemizdeki sorunlar ancak Türkiye ve AB arasındaki 
yapılandırılmış bir ilişki sayesinde hafifletilebilir. Temel ekonomik ve jeopolitik veriler 
üye olduğunda Türkiye’nin güvenlik, göç, ekonomik dinamizm, yumuşak güç, sosyal 
güvenlik sistemi, enerji güvenliği gibi çok çeşitli alanlarda önemli katkı sağlayacağını 
gösteriyor. Ancak yapılandırılmış bir ilişki yani liyakate dayalı katılım süreci olmadan, 
sadece ilişkiler değil, geniş coğrafyadaki sorunlar da sallantıda kalır.

Bu kitapçık teknoloji, dijital inovasyon, AB’nin küresel politikaları ve yenilikçi 
stratejileri ve Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili güncel konuları içeriyor. Yazarlar kitapçığa 
yaptıkları katkılarda küresel meseleleri Türkiye’nin AB karşısındaki karmaşık 
konumu ile ilişkilendiriyor. Avrupa Komşuluk Konseyi’nin yönlendirdiği bu girişim 
sadece entelektüel tartışmalara katkıda bulunmakla kalmıyor, sivil toplumlar 
arasında diyaloğun güçlendirilmesi fikrine de çok iyi bir şekilde hizmet ediyor.

Bir kez daha hatırlayalım: “Birlikten kuvvet doğar.”

Avrupa ve Komşularının Geleceği

“ Bilgi Çağı meydan 
okumaların yanı sıra 
fırsatlar da getiriyor ”
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Samuel Doveri Vesterbye

European Neighbourhood Council (ENC) Genel Müdürü
Samuel Doveri Vesterbye

Avrupa, Komşuları ve Eğitimin Geleceği
‘Avrupa kimdir?’ sorusu önemli bir sorudur. Avrupa, ortak tarih ve güvenliğin yanı 
sıra farklı kültürlerin oluşturduğu coğrafik bir bölgedir. Ekonomik refah ve demokrasi 
sayesinde inovasyon hoşgörü ve barış toplumları meydana gelmiştir. Avrupa 
tarihinde, işçi hakları, ifade özgürlüğü ve haksız iktidara karşı isyan merkezi bir 
öneme sahiptir. Avrupa kültürü provokatif olduğu gibi kurulu düzene meydan okumayı 
gerektirmekte; gelişmek ve yenilenmek için mevcut durumu akamete uğratmaktan 
asla geri durmamaktadır. Bundan ötürü üniversiteler dünyada ilk kez Avrupa’da 
kurulmuştur. Bu üniversitelerin değişen şartlara uyum sağlayıp çağdaşlığını 
kaybetmemesi için Avrupa, ilk günden bu yana Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Çin 
ile uluslararası ortaklıklar kurmuştur. Bugün birçoğunun toplumsal gelişme, yeni 
nesil ekonomi, sürdürülebilir enerji, gelişmiş mühendislik ve biyoteknoloji alanında 
inovatif dersler aldığı milyonlarca öğrenci Avrupa’daki üniversitelere gelmektedir. 
Dünyanın en iyi 100 üniversitesinin yaklaşık 30’u Avrupa’da bulunurken, bunların 
arasından Oxford ve Cambridge istikrarlı bir biçimde ilk 10 arasında kalmayı 
başarmıştır. Nature Index’in 2017 verilerine göre, aralarında Fransız Ulusal 
Bilimsel Araştırma Merkezi, Max Planck Enstitüsü ve Helmholtz Derneği Alman 
Araştırma Merkezleri’nin de bulunduğu dünyanın en iyi bilimsel üniversitelerinin 
yarısı Avrupa’da bulunmaktadır. İrtibata değil içeriğe dayanan bu sıralamanın eşsiz 
bir nesnelliğe sahip olduğu söylenebilir. Sıralamalar, uluslararası düzeyde bilim 
insanlarının seçilerek, ileri düzeyde veri güdümlü algoritmalar aracılığıyla hakem 
denetiminden geçen yayınların izlenmesiyle oluşturulmaktadır.

Toplumsal değişim ve yenilenmenin köşe taşı olan özgür ve açık eğitimin önemi 
de bir hayli büyüktür. Kısaca; demokrasi olmadan eleştirel düşüncenin yaşam 
şansı çok azdır. Eleştirel düşünce olmadan, toplumsal ve ekonomik değişim de 
çok sınırlı kalacaktır. Nihayet bunlar olmadan da inovasyonun olması mümkün 
değildir. Peki inovasyon neden bu kadar önemlidir? Her şeyden önce, inovasyon 
yarattığı birikim ve verimlilik sayesinde ekonomik gelişme ve büyümeye imkan 
sağlamaktadır. İkinci olarak, ticaret kanalıyla ülkeler arasında bağlantı kurmakta 
ve yeni buluşlarla daha iyi koşullarda, daha uzun bir yaşamı mümkün kılmaktadır. 
Örneğin tıp, gündelik teknoloji veya ampul. Yarattığı konforun yanı sıra, ticaret 
barışı da mümkün kılmaktadır. Ticaret yaptığımızda, firmalar vergilerini ödeyip, 
yurttaşlara adil davrandığı sürece çatışmaya girme olasılığımız azalmaktadır. 
Bu sebeple Avrupa’nın en yakın komşuları ve ticari ortaklarının geleceği çok 
önemlidir. Örneğin Türkiye dar bir bakış açısıyla Avrupa’dan çok uzak görünebilir. 
Fakat küresel bir perspektifle coğrafi açıdan birbirine çok yakın olan Avrupa ve 
Türkiye, kökeni coğrafya ve müşterek ekonomi olan bir çok öncelik ve kaygıyı 
paylaşmaktadır. Bu sebeple barış sadece Avrupa için değerli değildir. Bizler 
hep beraber bu değeri yaygınlaştırıp daha iyi bir ticaret için uluslararası kurallar 
geliştirerek yaşam standartlarımızı yükseltmek durumundayız. Bu gelecekteki en 
değerli varlığımız olabilir.

“ Özgür ve açık 
eğitimin önemi göz 
ardı edilemez ”
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Giriş • ve Fransa, barış ve refahın egemenlikten daha önemli olduğunu kabul 
etmişlerdir. Sonuç, 1945 – 2019 yılları arası dönem 2000 yılda savaşın olmadığı 
en uzun dönem olarak tarihe geçmiştir.1 Barış, Avrupa’nın en değerli ve modern 
sosyo-kültürel değeridir. Son 70 yılda jeo-ekonomik istikrar, güvenlik, ekonomik 
refah ve yurttaşlara dayanan bir hükümet sistemi meydana getirmiştir. Bugün ise 
mesele bu insani değerleri geliştirip, paylaşmaktır. Bu bölüm Avrupa’nın değerleri 
ile 21. yüzyıldaki ilerlemeci stratejilerini genel bir bakışla değerlendirmektedir. 
Bölümde ayrıca Avrupa ülkelerini ve vatandaşlarını birbirine bağlayan sosyal, 
siyasal ve ekonomik öncelikler açısından AB’nin vizyonları ele alınmaktadır. Öte 
yandan dürüst hükümetten yeşil teknolojiye, sosyal adaletten kadın hakları ve 
barışa geleceğin ilerlemeci değerlerinin de üzerinde durulacaktır.
 
Daha Fazla Sürdürülebilirlik • 2012’de Nobel Barış Ödülü Avrupa Birliği’ne 
verilmiştir. Bu ödül, Avrupa’nın şiddete karşı barışı teşvik etme çabalarının gerçek 
anlamda uluslararası düzeyde tanınması anlamına gelmektedir. Sadece Avrupa’ya 
değil, dünyanın her yerinde demokrasi, şeffaflık, yolsuzluk karşıtlığı ve sosyal adalet 
için mücadele eden herkese verilen bu ödül, güçsüz bireyler, söz hakkı verilmeyen 
kadınlar ve şiddet karşıtlığına verilen ender ama vizyoner bir destektir. AB’nin 
demokrasiye verdiği değer sır değildir. Fakat yine de bu değerler genellikle yok 
sayılmaktadır. Hukuk devleti, demokrasi ve medeni haklar gibi kavram bir yandan 
klişeleşirken diğer yandan bunların tarihsel önemi çoğunlukla unutulmaktadır.

Demokrasi bugün halen devam eden uzun bir devrimci mücadele sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Son 300 yılda hükümetlere karşı sürekli isyanlar çıkarken, STK’lar 
tarafından hükümetlere yapılan aralıksız baskı sayesinde yurttaşlar hükümetlerini 
kontrol altında tutabilmektedir. Bu da Avrupa genelinde adil ve inovatif eğitim, 
eşgüdümlü ekonomi, güçlü kurumlar ve gelişmiş sosyal politikaların oluşmasına 
imkan sağlamıştır.

Hukuk Devleti ekonomi tarihinde ilginç bir rol oynamıştır. Kurallar herkes için 
eşit hale gelmeden önce, işletmeler Ortaçağ’da ticari anlaşmazlıkların çözümü 
için hakimlere ihtiyaç duyulduğuna karar vermiştir. Hükümetler her zaman taraflı 
olduklarından, “bağımsız yargıç” kavramı ortaya çıkmıştır. Bu durum, toplumlar 
modernleşip daha eşit hale geldikçe tüm vatandaşlar için hukuk devletinin 
temellerini oluşturmuştur.

İnsan Hakları uzun ve zorlu bir mücadeledir. Avrupa’da kadın ve işçilerin oy 
kullanma ve asgari ücret haklarını kazanmaları yüzlerce yıl sürmüştür.

1  Hennigan, M. March 2017. The longest period of peace in Europe in over 2,000 years. [online]. Available 
from: http://www.finfacts.ie/Irish_finance_news/articleDetail.php?EU-at-60---the-longest-period-of-peace-
in-Europe-in-over-2-000-years-775# [Accessed 13 December 2018].

Tarja Halonen, 2002-2012 arası Finlandiya Cumhurbaşkanı

| AB’nin Vizyonları | 

“ Barış, Avrupa’nın 
en değerli ve modern 
sosyo-kültürel 
değeridir ”

“ 70 milyon kişinin 
öldüğü dünya 
savaşlarının ardından 
Almanya ve Fransa, 
barış ve refahın 
egemenlikten daha 
önemli olduğunu 
kabul etmişlerdir ”

“ “AB’nin hedefi bir özgürlük, güvenlik ve adalet bölgesi 
kurmaktır. Özgürlük sadece güçlünün özgürlüğü olamaz. 
Özgürlük; kardeşlik ve eşitlikle beraber düşünülmelidir.””

AVRU 
PÁ NIN  
GELECEGI´
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Temel Haklar Şartı, evrensel değerlerin “kapsayıcılık, hoşgörü, adalet, dayanışma 
ve ayrımcılık yapmama” gibi değerleri teşvik eden tüm toplumlarda bulunduğunu 
ifade etmektedir.2 Örneğin, AB ülkeleri emek standartları dahil olmak üzere insan 
haklarının korunması ile ilgili konulardaki egemenliklerinden Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM) lehine vazgeçmişlerdir. AİHM kararları, demokratik kuralları 
ihlal eden ülkelere karşı diğer AB ülkelerinin de kolektif baskısıyla büyük cezalar 
ile uygulanmaktadır.3 AB değerleri, Avrupa hayatının temellerinden biri olarak üye 
olmak isteyen ülkeler için zaruridir. Bu değerler Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Gelişme Hedefleri’yle de yakınan ilgilidir. Tüm ülkelerin BM’de eşit olarak temsil 
edilmesi için mücadele veren AB açısından bu durum bir tesadüf değildir. Aslında 
Avrupa’nın doğal müttefikleri diğer küçük ve orta büyüklükteki ülkelerdir. Çünkü 
Avrupa, bir yandan ticaret, sosyal haklar ve inovasyona odaklanırken, diğer 
yandan iklim değişikliği, çatışma ve yoksulluk gibi küresel sorunlara barışçıl çözüm 
üretimini teşvik etmektedir. Geçtiğimiz on yılda Avrupalılar, BM’nin 2030 Gündemi’ni 
uygulama konusunda üstlendikleri sorumlulukla, sürdürülebilir gelişme noktasında 
önemli bir rol oynamışlardır. Sürdürülebilir gelişme, “gelecek nesillerin ihtiyaçları 
konusunda taviz vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için düzenleyici bir 
ilke” olarak tanımlanmaktadır. Herkes için sürdürülebilir bir geleceği garanti etmek 
kolektif bir zorunluluktur. 2015’teki tarihi BM zirvesinde, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu 17 sürdürülebilir gelişme hedefi ile konuyla ilgili 169 amaç belirlemiştir. Tüm 
bu hedefler sürdürülebilir gelişme noktasında bir küresel program haline gelen 2030 
Sürdürülebilir Gelişme Gündemi’ni oluşturmuştur. BM üyesi tüm ülkeler tarafından 
kabul edilen bu hedefler, ülkelere tüm gelişme düzeylerinde atmaları gereken adımları 
atmaları çağrısı yaptığından bu alanda eşsizdir. Hedefler gelişmiş, gelişmekte olan 
ve gelişmemiş ülkelerin tümünü kapsamakta ve onların farklı kapasitelerini ve 
içinde bulundukları şartları göz önünde bulundurmaktadır. Dünya liderleri, bugünün 
küresel sorunları ile ilgili adım atacaklarına dair söz vermişlerdir. Bu sorunlardan 
bazıları şunladır: Yoksulluğu bitirmek, eşitsizliği azaltmak, gezegenimizi korumak 
ve gerçekçi bir şekilde tüm insanların barış ve adaleti yaşamalarını sağlamak. Bu 
hedeflerden her birine bir diğer sorunla mücadele edilerek ulaşılabileceğinden, 
hedefler arasında güçlü bir bağlantı bulunmaktadır. Öte yandan bu hedefler 
dayanışma ve teşvik ilkeleri çerçevesinde kapsamlı bir gündemin bir parçasıdır.

17 Sürdürülebilir Gelişme Hedefi (SGH)

“ AB tüm ülkelerin 
BM’de eşit olarak 
temsil edilmesi için 
mücadele etmeye 
devam etmektedir ”

“ Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu 17 
sürdürülebilir gelişme 
hedefi ile konuyla 
ilgili 169 amaç 
belirlemiştir ”

“ Kamuoyu 
yaratmak, siyasi 
iradeyi güçlendirmek 
ve küresel aşırı 
yoksulluğu bitirmek 
adına gerekli 
kaynakları mobilize 
etme açısından 
büyük katkıda 
bulunmuştur ”

2  European Union. July 2017. The EU in brief. [online]. Available from: https://europa.eu/european-union/
about-eu/eu-in-brief_en?fbclid=IwAR0meeIpNDasjAe4B3yTSVRZocmi9z2Qki5lQfz62mMkJ-vQXp_
rM87Ni98 [Accessed 13 December 2018].

3  European Union. July 2017. The EU in brief. [online]. Available from: https://europa.eu/european-union/
about-eu/eu-in-brief_en?fbclid=IwAR0meeIpNDasjAe4B3yTSVRZocmi9z2Qki5lQfz62mMkJ-vQXp_
rM87Ni98 [Accessed 13 December 2018].

1   YOKSULLUĞA 
SON

6 TEMİZ SU, HİJYEN 
VE HALK SAĞLIĞI 7 ERİŞİLEBİLİR VE 

TEMİZ ENERJİ 8 İNSANA YAKIŞIR 
İŞ VE EKONOMİK 
BÜYÜME 9 SANAYİ, 

İNOVASYON VE 
ALTYAPI

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN

KÜRESEL HEDEFLER

2 AÇLIĞA  
SON 3 SAĞLIKLI 

BİREYLER 4 NİTELİKLİ 
EĞİTİM 5 TOPLUMSAL 

CİNSİYET EŞİTLİĞİ

10 EŞİTSİZLİKLERİN 
AZALTILMASI

12 SORUMLU 
TÜKETİM VE 
ÜRETİM

17 HEDEFLER İÇİN 
ORTAKLIKLAR16 BARIŞ VE  

ADALET15 KARASAL 
YAŞAM14 SUDAKİ  

YAŞAM13 İKLİM  
EYLEMİ

11 SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ŞEHİR VE YAŞAM 
ALANLARI
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“ 2017’de AB, gelişme 
yardımı olarak 75.7 
milyar avro bağışta 
bulunmuştur ”

“ Toplam enerji içinde 
yenilenebilir enerji 
oranı 2004’te %8,5 
iken 2016’da %17’ye 
yükselmiştir ”

SGH’ler, Milenyum Gelişme Hedefleri’nin (MGH) başarısı üzerine kurulmuştur. 
Bu hedeflere ulaşma tarihi olarak 2015’in belirlenmesi, kamuoyu yaratmak, siyasi 
iradeyi güçlendirmek ve küresel aşırı yoksulluğu bitirmek adına gerekli kaynakları 
mobilize etme açısından büyük katkıda bulunmuştur.4 Fakat, SGH’ler biraz daha 
ileriye giderek yoksulluğu tümden bitirmenin yanı sıra, iklim değişikliği, ekonomik 
eşitsizlik, teknoloji ve inovasyon ve adalet ve barışı koruyan güçlü kurumlar gibi bir 
takım farklı amaçları da içermektedir. MGH’lerin aksine, SGH’ler “sürdürülebilir” 
ifadesini neredeyse tüm hedeflerde kullanarak hedeflere sürdürülebilir bir şekilde 
ulaşılmasının önemini vurgulamaktadır. AB ise BM’nin ilkelerini takip ederek, 
siyasi, toplumsal ve çevresel standartların geliştirilmesini teşvik etmektedir. 
SGH’ler arasında yer alan neredeyse tüm hedefler, günümüz AB politikalarının 
merkezinde yer almaktadır. Hatta bu hedefler, Avrupa Birliği Antlaşması’nda da 
sıkça belirtilmektedir. Örneğin, Madde 3(5) ve 21(2), barış, güvenlik, sürdürülebilir 
gelişme, sosyal eşitlik, adil ticaret, yoksulluğun yok edilmesi ve insan haklarının 
korunması konularıyla ilgilidir. Antlaşma, hedefleri doğrudan kendi vatandaşlarının 
ve komşularının refahına ve güvenliğine katkıda bulunan öncelikler olarak ele 
almaktadır.5 Dolayısıyla AB’nin hem iç hem de dış politikalarında SGH’lerin 
uygulanması için büyük miktarda fon ayırması şaşırtıcı değildir. Bu da, 2030 
Sürdürülebilir Gelişme Gündemi’nin uygulama araçlarını tarif eden Addis Ababa 
Eylem Planı’nın uygulanmasıyla yapılmaktadır.6 Cinsiyet eşitliği, eğitim, barış ve 
adalet gibi toplumsal meselelere, AB’nin siyasi ve yasal programında özel bir yer 
ayrılmıştır. Bu sebeple AB tüm dünyada hesap verebilen, kapsayıcı demokrasileri 
destekleme ve hukuk devleti ile insan haklarını teşvik etme hedeflerini siyasi ve 
yasal açıdan bağlı kalmaktadır. Bu siyasi diyaloglar, finansal yardım, teknik destek 
ve politika desteği gibi alanlarda görülmektedir.7 Eşit eğitimde ise Avrupa toplam 
nüfusunun %40’ının bir yüksek öğrenim programını bitirmesini ve okuldan erken 
ayrılanların oranını 2020 yılında %10’a indirmeyi amaçlamaktadır. Birlik aynı 
zamanda barışçıl, örgütlü ve ön yargılardan arınmış bir toplum yaratmak adına 
verimli ve güvenilir kurumlar kurmayı da amaçlamaktadır.8 AB gelişme politikası, 
birliğin değerlerini ülkelerinde yaygınlaştırmak isteyen toplumları özellikle güvenlik 
ve dış politika, ticaret ve insana yönelik politikalara odaklanarak desteklemektedir.9 
AB’nin üye ülkelerle birlikte küresel gelişme yardımının %50’sinden fazlasını 
sağladığını ve bunun da Avrupa’yı en büyük bağışçı yaptığını belirtmek gerekir. 
2017’de AB, gelişme yardımı olarak 75.7 milyar avro bağışta bulunmuştur.10

Yeşil Gelecek ve İklim Değişikliği • Çevre, Avrupa’nın en önemli önceliklerinden 
biri olarak kalmayı sürdürmektedir. İklim değişikliği, sürdürülebilir enerji ve doğanın 
korunması son on yılda en dikkat çeken ve AB’nin en büyük fonunu ayırdığı konular 
haline gelmiştir. Avrupa, Paris Antlaşması’nın uygulanması için uluslararası 
düzeyde önemli bir rol oynamaktadır. Paris Antlaşması, 195 ülke tarafından kabul 
edilen ilk evrensel ve yasal açıdan bağlayıcı iklim değişikliği antlaşmasıdır.11 

4  European Commission. The Sustainable Development Goals. [online]. Available from: https://ec.eu ropa. 
eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en [Accessed 18 December 2018].

5  Official Journal of the European Union. October 2012. Consolidated Version of the Treaty on European  
Union. [online]. Available from: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-
b506-fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF [Accessed 17 December 2018].

6  European Commission. The Sustainable Development Goals. [online]. Available from: https://ec.eu ropa. 
eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en [Accessed 18 December 2018].

7  European Commission. The Sustainable Development Goals. [online]. Available from: https://ec.eu ropa. 
eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en [Accessed 18 December 2018].

8  European Comission. Europe 2020 strategy. [online]. Available from: https://ec.europa.eu /info/ busi 
ness-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-eco nom ic-governance-monitoring-
prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy _en [Accessed 19 December 
2018].

9  European Commission. European Development Policy. [online]. Available from: https://ec.euro pa.eu/ 
europeaid/policies/european-development-policy_en [Accessed 15 December 2018].

10  European Commission. EU remains the world’s leading donor of development assistance: €75.7 billion 
in 2017. [online]. Available from: https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-remains-worlds-
leading-donor-development-assistance-eu757-billion-2017_en [Accessed 15 December 2018].

11  European Commission. Paris Agreement. [online]. Available from: https://ec.europa.eu/clima/policies/ 
international/negotiations/paris_en [Accessed 15 December 2018].
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“ Türkiye’yle yakında 
yenilenecek olan 
Gümrük Birliği 
kapsamında da önemli 
çevresel ve toplumsal 
unsurların bulunması 
beklenmektedir ”

“ Sosyal eşitsizliğin 
problem olduğu 
yerlerde, ticarete 
koyulan bariyerler 
asla çözüm 
getirmemektedir ”

Uluslararası iklim diplomasisiyle AB, siyasi hareketlenme ve farkındalık yaratılması 
için mücadele emektedir. AB’nin doğal müttefikleri arasında bulunan küçük ve orta 
büyüklükteki ülkeler, kirlilik ve iklim değişikliğinin tehdidi altındadır. Bu konuda 
AB geleneksel süper güçlerin karşısında durarak, yüzlerce ülke ve milyonlarca 
insanın iklim değişikliğine karşı önlem adımlar atmasını desteklemektedir. Gelişme 
politikasının bir parçası olarak AB, 2030 yılında 500 milyon insana güvenli, 
verimli ve sürdürülebilir enerji sağlamayı hedeflemektedir. Avrupa Komisyonu 
2020 hedeflerini şöyle sıralamıştır: Enerji verimliliğini %20 oranında arttırmak, 
toplam enerjinin en az %20’sinin yenilenebilir kaynaklardan gelmesi ve sera gazı 
salınımının 1990 yılındaki seviyeye göre %20 azaltılması.12 Toplam enerji içinde 
yenilenebilir enerji oranının 2004’te %8,5 iken 2016’da %17’ye yükselmesi, AB’nin 
iddialı hedeflerinin şu ana dek başarılı olduğunu ve tüm tahminlerde de görüldüğü 
gibi 2020 yılında %20 hedefinin rahatlıkla yakalanacağını göstermektedir. %20 
hedefini ulusal düzeyde yakalayan ülkeler ise Hırvatistan, Letonya, Portekiz, 
Romanya ve İsveç gibi birçok açıdan farklı ülkelerdir. Bu başarı, küresel düzeyde 
birçok ülkeyi gelecekte daha çok temiz ve yenilenebilir enerji kullanma konusunda 
motive etmiş ve BM seviyesinde %97 oranında başarı yakalanmıştır. Şu anda 
sürdürülebilir gelişmeye karşı en büyük tehditlerden biri, küresel ısınmayı 1.5°C’ta 
tutmaktır. Bu aynı zamanda Paris Antlaşması’nın da en iddialı hedeflerinden biridir.13 
Bu hedef ancak ülkelerin kendi yaklaşımlarıyla gerçeklik arasındaki uçurumu fark 
edip, hükümetlerin yurttaş ve STK’larla beraber çalışmayı kabul etmesiyle gerçekçi 
olacaktır. 2016’dan itibaren AB, Ukrayna, Gana, Ekvator, Kanada, Japonya ve 
Singapur gibi ülkelerle gerçek çevresel faktörleri göz önünde bulunduran yeni 
nesil ticari antlaşmalar imzalanmıştır. Bir yandan daha adaletli ve sürdürülebilir 
bir ticaret için çevresel ve toplumsal koşulları göz önünde bulunduran yeni ticari 
antlaşmalar için 30’dan fazla ülkeyle görüşmeler devam etmektedir. Türkiye’yle 
yakında yenilenecek olan Gümrük Birliği anlaşmasında da önemli çevresel ve 
toplumsal unsurların bulunması beklenmektedir.

Ticaret = Barış + İnovasyon • Ekonomik büyüme ve inovasyon Avrupa’nın önemli 
değerlerindendir. Çünkü bu değerler barış ihtimalini arttırırken, refaha ve teknolojik 
gelişmeye de katkı sağlamaktadır. AB ticaret politikaları, yargının bağımsız kontrolü 
altında açık, dengeli ve kural temelli bir ticaret sistemini teşvik etmektedir. AB’nin 
yatırım gündemi akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi esas alarak, çalışan 
sayısını arttıran ve toplumsal yeniden dağıtımı güçlendiren yatırımları teşvik 
etmektedir. Serbest ticaret karşıtları, bağlantının istikrar ve refah için önemini 
ya yanlış anlamakta ya da küçümsemektedir. Örneğin, korumacı politikacılar 
genelde gümrük vergilerini sosyal eşitsizliğe karşı bir önlem olarak sunmaktadır. 
Sosyal eşitsizliğin problem olduğu yerlerde, ticarete koyulan bariyerler asla çözüm 
getirmemektedir. Aksine, büyüme, yeni iş imkanları ve inovasyonun, serbest 
ticaretin sonucunda ortaya çıktığı büyük ölçüde kanıtlanmıştır. Diğer ülkelerle 
yapılan ticaret antlaşmaları uluslararası rekabeti arttırırken, tüketicilere daha 
çeşitli ürüne daha uygun fiyata ulaşma imkanı sağlamaktadır. Bu antlaşmalar aynı 
zamanda daha küçük firmaların, karmaşık ve bürokratik kurallar tarafından bloke 
edilmemesine de yardım etmektedir. AB üyesi olmayan ülkelere yapılan ticaret 
antlaşmaları da Avrupalıların tüketici koruma, sosyal haklar ve çevresel kurallar 
açısından kendi yüksek standartlarını dayatmasına imkan sağlamaktadır.14 Bu 
da AB ve Türkiye’deki tüketicilerin sağlığı ve güvenliği için iyi olmakla kalmayıp, 
ülkelerin daha kaliteli ve rekabetçi ürünler geliştirmesine de yardım etmektedir.
 

12  European Comission. Europe 2020 strategy. [online]. Available from: https://ec.europa.eu /info/ busi 
ness-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-eco nom ic-governance-monitoring-
prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy _en [Accessed 19 December 
2018].

13  Stam, C. October 2018. EU environment ministers to target 1.5 temperature rise. [online]. Available from:  
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/eu-environment-ministers-to-target-1-5c-
temperature-rise-hints-leaked-paper/ [Accessed 13 December 2018].

14  European Commission. A balanced and progressive trade policy to harness globalisation. [online]. 
Available from: https://ec.europa.eu/commission/priorities/balanced-and-progressive-trade-policy-
harness-globalisation_en [Accessed 20 December 2018].
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Giriş • Teknolojinin günlük hayatımızda yadsınamaz bir önemi bulunmaktadır. 
Teknolojik gelişme, iş, tarım, eğitim, ulaşım, iletişim, sağlık, savunma ve daha 
birçok günlük alanda hayati bir öneme sahiptir. Her ülke vatandaşlarının çıkarları ve 
yaşam standartları için en gelişmiş teknolojik donanıma sahip olmaya çalışmaktadır. 
Teknoloji ve dijital inovasyon ise bir ülkenin uluslararası sıralaması ve ekonomik 
alanda rekat edebilme gücü anlamına gelmektedir. Dijital teknolojilerde güçlü ve 
lider konumunda bir pozisyonu sürdürebilmek için, AB kamu çıkarı ve endüstri 
alanlarında dijital inovasyon ve teknoloji geliştirme amacıyla yapılan araştırmalara 
daha çok yatırım yapmaya başlamıştır. Bu bölümde, AB’nin teknoloji, dijital inovasyon 
ve genç firmalara ilişkin politikaları ele alınacaktır. Bölümde ilk olarak teknolojideki 
hızlı gelişme, bağımlılık, fayda ve geleceğe ilişkin fikirler bağlamında tartışılacaktır. 
Daha sonra, AB’nin en büyük araştırma geliştirme programı olan Horizon 2020’ye 
özel olarak odaklanılarak AB’nin dijital inovasyon hedefleri üzerinde durulacaktır. 
Son olarak, KOBİ’lerin ve yeni kurulan firmaların AB fonlarına nasıl başvuracakları 
da bölümde ele alınmaktadır.

Dünya Değişiyor • Teknolojik gelişme genellikle özel sektör piyasa inovasyonu 
ve hükümet desteğiyle ilerlemektedir. Bu durum akıllı telefonlardan, yüksek hızlı 
internete, yapay zekadan akıllı şehirler ve yıkıcı teknolojiye kadar tüm alanlarda 
geçerlidir. AB, bilimsel ve endüstriyel inovasyonu teşvik ederek, yeni teknolojileri 
fonlama noktasında önemli katkılar vermektedir. Avrupa endüstrilerin teknolojik ve 
bilimsel altyapılarının güçlendirerek AB, onların uluslararası seviyedeki rekabet 
edebilme güçlerini arttırmayı hedeflemektedir. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki 
Antlaşma’nın 179. Maddesi’nde de belirtildiği gibi, “birlik araştırmacıların, bilimsel 
bilginin ve teknolojinin serbestçe dolaştığı bir Avrupa araştırma alanı oluşturarak 
bilimsel ve teknolojik temelini güçlendirmeyi” hedeflemektedir.1

AB içindeki neredeyse tüm ekonomik sektörler birbiriyle ilişki içindedir ve araştırma 
ve geliştirme alanında bilimsel buluşlara bağımlıdır. Örneğin, birincil ekonomik 
sektörlerden biri olan tarımda, çiftçilere gübreleme ve sulamayı geliştirme amacıyla 
uydu gibi teknolojileri kullanmaları tavsiye edilmektedir. İmalat gibi ikincil ekonomik 
sektörlerde, robot teknolojisi ve yenilenebilir enerji kaliteli ürünlerin daha uygun 
maliyetlere üretilmesine katkıda bulunmaktadır. Finansal hizmetler ve konaklama 
gibi üçüncü derece ekonomik sektörlerde ise, yeni online uygulamalar turizm 
ve hareketlilikte değişimlere yol açmıştır. Eğlence, bilgi ve araştırmadan oluşan 
dördüncü derece ekonomik sektör ise başlı başına gelişen teknolojiyle ortaya 
çıkmıştır. İnsanlar ve yazılım teknoloji arasındaki etkileşim, neredeyse tüm 
ekonomik sektörlerde kendini göstermektedir. Akıllı telefon ve tablet uygulamaları 
ya da daha anlamlı bir örnek olarak veri gizliliğinin herkesin geleceği için ne kadar 
belirleyici olduğu ele alınabilir. Bu trend, vatandaşlar tüketici verilerinin önemini 
kavramaya başladığından beri demokratik hükümetlerin politikalarını da etkilemeye 
başlamıştır. Hollanda şirketi Phillips’in milyonlarca kişi için iyi koordine edilmiş veri 
ve vatandaş mülkiyeti sağlamakta lider olması tesadüf değildir.

1 Gouarderes, F. October 2018. Policy for research and technological development. [online]. Available 
from: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/66/policy-for-research-and-technological-
development [Accessed 15 Dec 2018].

| Teknoloji, Dijital İnovasyon ve Genç Firmalar |

“ AB bilimi ve 
endüstriyel 
inovasyonu teşvikte 
önemli bir rol 
oynamaktadır ”

“ Araştırma, 
geliştirme ve teknoloji 
uluslararası düzeyde 
rekabet etmek isteyen 
herhangi bir ülkenin 
politikaları açısından 
olmazsa olmaz bir 
pozisyondadır ”

Max Planck, Nobel ödüllü Alman teorik fizikçi

“ Bilimin mabedinin kapısında şu sözcükler yazılıdır: 
İnanmalısın! ”

AVRU 
PÁ NIN  
GELECEGI´
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1980’lerde araştırma ve inovasyon Avrupa ülkelerinin endüstriyel politikalarının 
sadece küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Araştırma, geliştirme ve teknoloji çok 
disiplinli ve birbiriyle bağlı fenomenler olarak uluslararası düzeyde rekabet etmek 
isteyen herhangi bir ülkenin politikaları açısından olmazsa olmaz bir pozisyondadır. 
Bundan ötürü AB ülkeleri, endüstri, bilim ve teknoloji konusunda daha çok 
entegrasyon için çaba sarf etmektedir. Örneğin, büyük fon programlarıyla AB, uzay 
teknolojisi, biyoteknoloji ve dijital dönüşüm alanındaki çalışmaları desteklemeye 
devam etmektedir. Bu sektörler, Litvanya, Finlandiya ve Malta gibi ülkelerden bazı 
inovatif şirketlerin çok hızlı bir şekilde büyüme dalgasına katılmalarına yardımcı 
olmuştur. 2018 İnovasyon Skor Tahtası’na göre, İsveç tüm sektörlerde Avrupa’da 
inovasyon noktasında birinciliğini korurken, Danimarka insan kaynakları ve 
sermaye anlamında en yüksek sırada yer almaktadır. Lüksemburg cazip araştırma 
sistemleriyle dikkat çekerken, Fransa finans inovasyonunda lider konumundadır. 
Azalan imalata rağmen, geleceğin ekonomisinin bilimsel gelişme, hiyerarşik 
olmayan toplum ve nitelikli insan sermayesine dayanan üçüncü ve dördüncü 
derece ekonomik sektörlere dayalı olduğunu unutmamak gerekmektedir.

İnovasyon, Gizlilik ve Genç Firmalar • Pratikte AB, maliyetleri azaltacak ve 
ölçek ekonomisini güçlendirecek şekilde 27 üye ülkenin kaynaklarını tek bir 
havuzda toplayarak ortak inovasyona yatırım yapmaktadır. AB, Çok Yıllı Finansal 
Program kapsamında 9.2 milyar avroyu Dijital Avrupa programlarına ayırmıştır. Bu 
programlar arasında, Horizon 2020, Avrupa’yı Birleştirme Fırsatı, ISA2, Yaratıcı 
Avrupa, Avrupa Bölgesel Gelişim Fonu, Avrupa Sosyal Fonu ve Dijital Ortak Piyasa 
yatırımları da yer almaktadır. Dijital Avrupa, Avrupa ekonomilerini ve toplumlarını, 
AB vatandaşları ve firmaları için birçok fayda getirecek olan dijital geleceğe 
hazırlamaktadır. Öncelikleri arasında yüksek performanslı hesaplama, yapay zeka, 
siber güvenlik ve gelişmiş dijital beceriler yer alan bu programın amacı, bunların 
kamu sektörü, genç firmalar ve üniversitelerdeki kişiler tarafından yaygın olarak 
erişilmesi ve kullanılmasıdır.

Geniş bantlı internet dijital ekonominin, diğer sektörlere göre 7 kat daha hızlı 
büyümesini sağlamıştır.2 Sürdürülebilir bir dijital ekonomi akıllıca hazırlanmış 
yasalara ve hükümet politikalarına bağlıdır. Örneğin, firmalar senin verilerini 
özgürce kullanabilmekte midir? Hükümet firmalara daha yüksek kalite konusunda 
baskı yapmakta mıdır? Gelecekte film izleyip izleyemeyeceğimiz ya da müzik 
dinleyip dinleyemeyeceğimiz belki de telif haklarına bağlı olacaktır. Bir ülkenin 100 
yıl sonra nasıl bir yer olacağı da, o ülkede hükümetin inovasyonu bugün önceleyip 
öncelemediğine bağlıdır. 2015’te Avrupa Komisyonu, tüm Avrupa için ortak ve 
akıllıca hazırlanmış, elektronik ticaret, telif hakları, görsel işitseller, elektronik 
gizlilik ve dijital hakları savunan bir yasa çıkarılması amacıyla Dijital Ortak 
Piyasa’yı kurmuştur. Bu dijital devrim ile, tarihte ilk kez 500 milyon AB vatandaşı 
için ortak bir dijital piyasa kurulmuştur. Bu dijital piyasanın faydaları arasında, 
tüketiciler için daha iyi bir üretim, daha düşük fiyatlar ve yaratıcı iş imkanlarının 
yaratılması yer almaktadır. Uluslararası seviyede bu piyasa Avrupa’ya teknolojik 
olarak rekabet etme ve gelecekteki dijital piyasalarda lider durumuna gelme 
imkanı sunmaktadır. Bu noktada yurtdışı arama fiyatları somut bir örnek olarak 
gösterilebilir. 2017’den itibaren AB içinde kimse kendi ülkesi dışında yurt dışı 
fiyatları ödemediğinden masraflarda net bir düşüş olmuştur. 2018’de AB, Genel 
Veri Koruma Düzenlemesi’ni (GVKD) yasalaştırarak, Avrupalıların verilerini gizlilik 
ihlalinde ve çok uluslu veri hırsızlarından korumayı hedeflemiştir. 2018’den itibaren 
tüm şirketler, AB’deki tüketicilere konum tizleme ve cookies aktivasyonunu yapmak 
istemeyip istemediklerini zorunlu olarak sormaya başlamışlardır. Kasım 2018’de 
Google yedi AB ülkesi tarafından, vatandaşlarının GVKD kapmasındaki gizlilik 
haklarını ihlal etmekle suçlanmıştır. Facebook da gizlilik ve güvenlik alanlarında 
soruşturma altındadır. Eğer suçlu bulunursa Google ve Facebook’un, AB tarafından 
4 milyar avroyu bulan rekor bir meblağla cezalandırılma ihtimali bulunmaktadır. Bu 
da tüm küresel gelirin %4’üne tekabül etmektedir. AB aynı zamanda sağlıktan akıllı 
şehir hizmetlerine kadar gündelik hayatı da daha inovatif hale getirmek için adımlar 
atmaktadır. Akıllı şehirler kısaca “geleneksek ağ ve hizmetlerin dijital ve iletişim 

“ Geleceğin 
ekonomisi bilimsel 
gelişme, hiyerarşik 
olmayan toplum 
ve nitelikli insan 
sermayesine dayanan 
üçüncü ve dördüncü 
derece ekonomik 
sektörlere dayalıdır ”

“ AB 27 üye ülkenin 
kaynaklarını tek bir 
havuzda toplayarak 
ortak inovasyona 
yatırım yapmaktadır ”

“ Sürdürülebilir bir 
dijital ekonomi akıllıca 
hazırlanmış yasalara ve 
hükümet politikalarına 
bağlıdır ”

2  European Union. May 2018. Digital economy and society. [online]. Available from: https://europa.eu/> 
european-union/topics/digital-economy-society_en [Accessed 14 Dec 2018].



9

European Neighbourhood Council

ENCouncil.org

ENC ENC BookletAvrupanın Geleceği@ENC_Europe

teknolojileri kullanılarak şehir sakinleri ve firmalar için daha verimli hale getirildiği 
yerler” olarak tanımlanabilmektedir.3 Akıllı şehirler en çok şu alanlarda insanların 
gündelik hayatını etkilemektedir:

• Gıda üretimi (güvenli üretim, organik gıdalar)
• Çevre kontrolleri (su kullanımı, gelişmiş su arzı, pestisit kontrolü, hayvan 

popülasyonların korunması)
• Yardımcı işletmeler (akıllı çöp yönetimi, çöp imha tesisleri, geri dönüşüm)
• Hizmetler (mobil ödemeler, online sipariş)
• Ulaşım (akıllı yollar, yoğun trafik saatlerinin engellenmesi, araç paylaşımı)
• Kamu güvenliği (video gözetimi, acil durum müdahaleleri, kitlesel 

bilgilendirmeler, akıllı sokak ışıkları)

Avrupalılar için bu tarz şeylerin önemli hale gelmesiyle, Horizon 2020 gibi 
fon programları ortaya çıkmıştır. Akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye 
odaklanan Horizon 2020, AB’nin en büyük ve iddialı programları arasındadır. 
Programın amacı Avrupa toplum ve ekonomisini, hammadde ve imalat yerine 
bilgi ve inovasyon üzerine yeniden kurmaktır. 2014-2020 arasında 80 milyar avro 
fon ile Horizon 2020, araştırma ve inovasyonu birleştiren ilk AB programıdır. AB 
enstrümanları aracılığıyla hükümet fonlarının yanı sıra kamu özel ortaklıklarına 
ve KOBİ’lere dayanan Horizon 2020 bu yönüyle eşsiz bir programdır. Program, 
araştırma ve özel piyasalar arasındaki açığı kapatarak toplumdaki meselelere 
eğilmekte ve bu şekilde girişimlere bir yandan anlamlı ürünler üretme öbür yandan 
teknolojik kapasitelerini arttırma imkanı vermektedir. Yasal anlamda kolaylaştırıcı 
olan program, tek bir kurallar bütünüyle amaçları netleştirmiş ve AB içinde ve 
dışındaki hükümet ve firmalar için gerekli prosedürleri basitleştirmiştir.4 AB, KOBİ 
ve genç firmaları önceleyerek Avrupa’da gençliği, teknolojiyi ve inovasyonu 
desteklemektedir. 2000’lerin başından beri, genç firmaların artan rolüyle inovasyon 
üzerinde tekel kırılmıştır. Bu durum AB’nin, toplam girişimlerin %95’ini oluşturan 
KOBİ ve genç firmalara yönelik daha kapsayıcı politikalar üretmesine de yol 
açmıştır. Bu fonlardan yararlanan başlıca sektörler arasında sağlık, biyoteknoloji ve 
gelişmiş mühendislik yer almaktadır. 2014’ten beri Avrupa’daki yeni işlerin %85’i ile 
AB özel sektör emek piyasasının üçte ikisi KOBİ’ler tarafından doldurulmaktadır.5

 
Bilim ve inovasyon • Horizon 2020, hedefleri doğrultusunda üç ayağa 
odaklanmaktadır. Bilimsel mükemmellik, endüstriyel liderlik ve toplumsal meseleler. 
Birinci hedef AB’nin 24.4 milyar avroluk bütçesiyle bilimde liderlik konumunu elde 
etmesidir.6 Bu hedefe, Avrupa Araştırma Konseyi, Yükselen ve Gelecek Teknoloji, 
Marie Curie-Sklodowska eylemleri ve araştırma altyapılarıyla beraber çalışılarak 
ulaşılacaktır. Endüstriyel teknolojiye odaklanan ikinci hedef ise teknolojik 
donanımlara ve KOBİ’lere yatırım yaparak, AB’nin inovasyon alanında lider hale 
gelmesidir. Bunun için ayrılan bütçe ise 17.01 milyar avrodur. Bu bütçe Avrupa’nın 
bilgi ve iletişim teknolojisiyle nanoteknoloji, gelişmiş materyaller, biyoteknoloji, uzay 
ve gelişmiş imalat ve işlenme alanlarındaki gelişimine büyük katkıda bulunacaktır. 
Horizon 2020’nin üçünü bölümü ise ‘toplumsal meseleler’e odaklanmaktadır. AB, 

“ Örneğin, 
firmalar senin 
verilerini özgürce 
kullanabilmekte 
midir? ”

“ Programın amacı 
Avrupa toplum 
ve ekonomisini, 
hammadde ve 
imalat yerine bilgi ve 
inovasyon üzerine 
yeniden kurmaktır ”

3  European Commission. Smart cities. [online]. Available from: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-
urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en[Accessed 15 Dec 
2018].

4  Gouarderes, F. October 2018. Policy for research and technological development. [online]. Available 
from:http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/66/policy-for-research-and-technological-
development [Accessed 15 Dec 2018].

5 European Commission. Entrepreneurship and Small and medium-sized enterprises (SMEs). [online]. 
Available from https://ec.europa.eu/growth/smes_en [Accessed 14 Dec 2018].

6 Gouarderes, F. October 2018. Policy for research and technological development. [online]. Available 
from:http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/66/policy-for-research-and-technological-
development [Accessed 15 Dec 2018].
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endüstri sonrası gelişmiş ekonomik toplumun yeni ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla bütçenin en büyük bölümünü (29.68 milyar avro) bu alandaki önceliklere 
ayırmıştır. ‘Toplumsal meseleler’ arasında, sağlık, demokratik değişim ve 
vatandaşların refahı gibi alanların öncelenmesi yer almaktadır. Bunların arasında 
gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz araştırmaları ve biyoekonomi de eklemek 
gerekmektedir. Diğer önemli alt başlıklar arasında ise güvenli, temiz ve verimli 
enerji üretimi ile akıllı, yeşil ve entegre ulaşım yer almaktadır. İklim eylemi, kaynak 
verimliliği ve hammaddeler de bu alt başlığın kapsamı dahilindedir.  Son olarak, 
öncelik kapsayıcı, inovatif, güvenli ve yansıtıcı toplumlarla birlikte Avrupa ve 
vatandaşlarının özgürlükleri ve güvenliğine verilmiştir.7

Horizon 2020’nin başarısı işbirliği ve karşılıklı çalışmaya bağlıdır. Gelişmiş dijital 
beceriler, yapay zeka, yüksek performanslı hesaplama ve siber güvenlik gibi 
alanlarda karşılıklı çalışma önemli bir yer tutmaktadır. Zira bu operasyonlar hiçbir 
AB ülkesinin tek başına karşılayamayacağı büyüklükte meblağlar gerektiren 
operasyonlardır. Bu sebeple AB üye ülkeleri gereksiz tekrarlardan kaçınmak ve 
inovasyonu birlikte geliştirmek için kaynak sağlama ve finansman konusunda 
işbirliği yapmaya karar vermiştir. Ortak fonlama, hükümetler, araştırma merkezleri 
ve özel şirketler arasındaki teknolojik yayılmayı kolaylaştırmıştır. Böylece ülkelerle 
birlikte yeni piyasalar ile yıkıcı teknolojiler kurmayı hedefleyen inovatif ve genç 
firmalar ve KOBİ’lerin kolektif olarak gelişimi mümkün hale gelmiştir.8

 

“ AB üye ülkeleri 
inovasyonu birlikte 
geliştirmek için 
kaynak sağlama ve 
finansman konusunda 
işbirliği yapmaya karar 
vermiştir ”

7 Gouarderes, F. October 2018. Policy for research and technological development. [online]. Available 
from:http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/66/policy-for-research-and-technological-
development [Accessed 15 Dec 2018].

8  European Commission. SME Instrument. [online]. Available from: https://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument [Accessed 16 Dec 2018].
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Giriş • 2015 ve 2016 yıllarında AB, dünyadaki rolünü açıklayan iki belge 
yayımlamıştır: Güncellenen Avrupa Komşuluk Politikası (KP) ve AB’nin Güvenlik 
ve Dış Politikası için Küresel Strateji (Küresel Strateji). İki belge de, AB’nin 
Ortadoğu, Afrika ve Avrasya’daki komşularıyla ilişkilerindeki vizyon ve stratejisini 
genişletmiştir. Bu bölümde AB’nin 1992 ve 2019 yılları arasındaki komşuluk ve 
dış politikası tarihsel bir perspektifle ele alınmaktadır. Bölümde AB’nin en önemli 
iki dış politika stratejisinin üzerinde durulmaktadır: KP ve Küresel Strateji. Ayrıca 
coğrafya, güçlü kurumlar ve değerlerin de Avrupa dış politikası için önemi de bu 
bölümün konuları arasındadır.

Asıl Mesele Coğrafya ve Kurumlar • AB, en yakındaki komşuları Ukrayna, 
Türkiye ve Balkan ülkeleri olmak üzere tüm yakın coğrafyasında istikrar, güvenlik 
ve refahı teşvik etmiştir. Bunun sebebi çok basit: Eğer en yakın komşuların ticaret 
ve istikrardan payını alırsa, sen de bu barış ve istikrardan payını düşeni alırsın. 
Bu durum sadece geniş Avrasya coğrafyasına güven vermekle kalmamakta 
aynı zamanda inovasyon ve ticareti de teşvik ederek, dünyanın diğer bölge ve 
kıtalarıyla rekabet edebilme gücünü arttırmaktadır. Bir başka sebep ise ideolojiktir: 
Demokrasi ve ticaret, her zaman mükemmel olmasalar da, Avrupalıların çoğu 
tarafından uzun vadeli en iyi yönetim sistemi olarak görülmektedir. Demokrasiler 
genelde yavaş ve verimsiz olarak bilinse de uzun vadede demokratik olmayan 
ülkelere karşı mutlaka kazanmaktadır, zira demokrasiler güçlü kişilerden ziyade 
güçlü fikir ve kurumlara dayanmaktadır. Demokrasiler düzenli olarak sistem 
için eleştiri ve krizlerle uğraşmak durumunda olsa da bu sistemdeki kurumlar 
çökmemekte, kendilerini yenilemektedir. Tarihsel olarak demokratik kurumlar 
yüzlerce yıldır varlıklarını sürdürmektedir. Anayasalar ve meclislerin ömürleri, güçlü 
liderlerin çoğunun ömrünün 20 katından fazladır. Kurumlar günümüzdeki çağın 
gerekliliklerine uygun olarak ‘geri bildirim’ esasına göre işlevlerini sürdürmektedir. 
İstatistiksel olarak, en iyi çözümün bir kişi ya da gruba kıyasla yüzbinlerce fikir 
arasından çıkma olasılığı daha yüksektir. Bu noktada bir başka kural (ya da hayatın 
kesinliği) daha önemlidir. İnsanoğlu ölümlüdür ve herkes er ya da geç ölecektir. Bu 
durum başarılı lider değişimlerinin problemli olduğu daha az demokratik ülkelerde 
her zaman bir sorun olmuştur. Tarih de güçlü ve başarılı liderlerin, kendileri kadar 
etkili halefler bulma konusunda pek de başarılı olmadıklarını göstermektedir. Öbür 
taraftan, demokratik kurumlar yarattığı istikrar ve çoğulculuk sayesinde yönetimin 
devamını sağlamaktadır.

Komşuların Değeri ve Dirençlilik • AB’nin orijinal dış politikası, dünyanın çok farklı 
bir ahvalde olduğu 2004 yılında hazırlanmıştır. 2014 yılında Avrupa Komisyonu 
ve Başkanı Jean-Claude Juncker, dış politika meselesini AB için öncelikli hale 
getirmiştir. Federica Mogherini, AB Dış İlişkiler ve Güvenlikten Sorumlu Yüksek 
Temsilcisi olarak seçilmiş, tüm AB ülkeleri mevcut dış politikayı gözden geçirip, 
çağdaş küresel sorun ve koşullara göre güncellemek üzere bir araya gelmişti. Özel 
sektör, vatandaş grupları, dernekler, bakanlıklar, akademisyenler ve bağımsız 
uzmanlar ile 250’nin üstünde sivil toplum kuruluşuyla istişare toplantıları düzenlendi. 
Tüm bunların sonucunda 2015 yılında güncellenen KP ve 2016 yılında yayımlanan 
Küresel Strateji belgeleri oluşturuldu. KP, AB’nin Güney Akdeniz ve Avrasya 
bölgelerindeki en yakın komşularıyla nasıl ilişkiler kurmak istediğini açıklamaktadır. 
KP, toplam iki bölgeye ayrılabilecek 16 komşu ülkeden oluşmaktadır. Öncelikle 
Avrupa’nın doğusunun bölgesel boyutunu öne çıkaran Doğu Ortaklığı (DO) ve 
ikinci olarak Güney Akdeniz ile işbirliği ve desteği arttıracak bir platform olarak 
ortaya çıkan Akdeniz için Birlik (AiB). Minsk’ten Tiflis’e, Amman’dan Rabat’a AB, 
komşuları ve müttefiklerini desteklemekte ve bu şekilde ticaret, inovasyon, yeni iş 

|  AB’nin Küresel Stratejisi ve Dış Politikası | 

“ Tarihsel olarak 
demokratik 
kurumlar yüzlerce 
yıldır varlıklarını 
sürdürmektedir ”

“ Avrupa ise bu 
noktada 21. yüzyılda 
yeni nesillerin 
öncelikleriyle evrensel 
değerleri ön plana 
koymaktadır ”

Shada Islam, Friends of Europe’da Politika Direktörü

“ AB, "yumuşak gücü" sayesinde rakipsiz olduğu 
"geleneksel olmayan güvenlik sorunları" ile mücadelede 
giderek güçleniyor ”

AVRU 
PÁ NIN  
GELECEGI´
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alanları, büyüme, dürüst yönetim, vatandaşın refahı, sosyal adalet ve çevre gibi 
alanları teşvik etmektedir.1

AB dış politikası, 27 üyenin kendine ait dış politikasını tek bir politikada birleştirdiği 
için tarihsel açıdan eşsiz bir konumdadır. Bu da ister istemez bazı konularda İsveç 
ve Litvanya’nın dediği olurken, bir takım başka konularda Avusturya ve Portekiz’in 
daha etkili olacağı anlamına gelmektedir. Sadece 30 yıllık bir fenomen olarak 
oldukça genç olan AB dış politikası tam da bu sebeple daha modern ve iddialı 
bir görüntü sunmaktadır. Bu durum özellikle ABD, Çin ve Rusya gibi geleneksel 
güçlerle karşılaştırıldığında kendini göstermektedir. Örneğin, AB çok taraflı, 
barışçıl çözümlerle ortak mülkiyeti ve daha adil ticareti teşvik etmektedir. Bu ise 
sınırların her şey anlamına geldiği çıkarcı diplomasi anlamına ters düşmektedir. 
Avrupa ise bu noktada 21. yüzyılda yeni nesillerin öncelikleriyle evrensel değerleri 
ön plana koymaktadır. Bu önceliklerin içinde ticaret, seyahat, doğrudan iletişim 
(internet ve değişim programları aracılığıyla), çevre, yeni nesil iyi yönetim, akıllı 
kentler, robot teknolojisi, dijital inovasyon, çatışma önleme ve vatandaşların 
refahı yer almaktadır. Bu gibi noktalarda AB, kolonyal tarihinden ve geleneksel 
agresif güçlerin yaptığı hatalardan ders almış bir aktör olarak coğrafi komşularını 
eşit ortakları olarak desteklemek istemektedir. Hem KP hem de Küresel Strateji 
diğerleriyle birlikte Alman ve İskandinavyalı diplomatlardan esinlenmiştir. Bu 
politikalar komşu ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı duyarak barışı her 
şeyin üstünde tutmaktadır. Amaç ise komşu ülkelere barışı ve ekonomik refahı 
sürdürebilmeleri için gerekli yetenek ve desteği sunabilmektedir. Yani toplumlara 
adaletsizlik ve yolsuzlukla mücadelelerinde yardım ederken, ticaret, inovasyon, 
çevre, sosyal haklar ve daha yaşanabilir kentler yaratma konusunda teşviklerde 
bulunmak gerekmektedir. Bu öncelikler Avrasya ve Güney Akdeniz’de, Türkiye 
ve Danimarka’dan Gürcistan’a, Estonya’dan Tunus’a, güçlü toplumlar yaratmayı 
hedeflemektedir. Güçlü ülkeler, demokratik ve sosyo-ekonomik olarak sürdürülebilir 
olduklarından Avrupa için en uygun ortaklardır. Bu özellikleri toplumları çatışma ve 
istikrarsızlığa karşı dirençli hale getirmektedir. Direnç, sosyo-ekonomik eşitsizlik ve 
savunmasızlıkları sebepleriyle beraber tespit edip mücadele eden, sürdürülebilir 
ve dengeli kalkınma olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle, direnç ülkelerin, 
toplumsal ve siyasi uyum içinde demokrasi, hukuk devleti, temel haklar, güvenlik ve 
ilerleme hedeflerinden ayrılmadan, özellikle baskı zamanlarında istikrarı sürdürme, 
yenilenme ve işlevini yerli yerince devam ettirme kapasitesidir.

AB’nin dış politika değerleri dört temel ilkeden beslenmektedir. Öncelikle, AB 
kendini ve çevresindeki komşularını çatışmadan korumak için stratejik özerkliğini 
arttırmayı hedeflemektedir. Bu noktada savunma, siber güvenlik, enerji, terör 
ve stratejik iletişimdeki kapasitesi güçlendirilerek, barış ve güvenlik hedefleri 
güvence altına alınmak istenmektedir. İkinci olarak, AB Kafkaslardan Balkanlara, 
Orta Asya’dan Afrika’ya, çevresindeki tüm ülkelerin direncinin güçlendirilmesine 
yatırım yapmaktadır. AB dış politikasının yıllık bütçesi yaklaşık 9 milyar avrodur. 
Bu bütçenin önemli bir kısmı Gelişim İşbirliği Enstrümanı, Avrupa Komşuluk 
Enstrümanı, Üyelik Öncesi Yardım Enstrümanı (Türkiye bu fondan sınır ötesi fonlar 
hariç her yıl yaklaşık 600 milyon avro yardım almaktadır) ve Dış Politika Enstrümanı 
kapsamında ülkelerin direncinin arttırılması kapsamında kullanılmaktadır. Üçüncü 
olarak, AB Avrasya bölgesinde, AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, İstikrar ve 
Barışa Katkı Enstrümanı ve Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Enstrümanı gibi 
spesifik fon ve enstrümanlarla olası çatışmaları engellemeyi hedeflemektedir. 
Bölge genelinde çatışmaların tetiklenmesini engellemek amacıyla AB, Birleşmiş 
Milletler ile birlikte çatışma döngüsünün tüm aşamalarında (bölgesel, ulusal ve 
yerel düzeyde) gerekli adımları atmaktadır.2 Son olarak AB, uluslararası kural 
ve kurumlarım küresel düzeyde bir savunucusudur. Bunun basit bir sebebi 
bulunmaktadır: Uluslararası kurumlar, ticaret ve iletişim sayesinde, Avrupa barış, 

“ AB, kolonyal 
tarihinden ve 
geleneksel agresif 
güçlerin yaptığı 
hatalardan ders 
almış bir aktör olarak 
coğrafi komşularını 
eşit ortakları olarak 
desteklemek 
istemektedir ”

“ Amaç ise komşu 
ülkelere barışı ve 
ekonomik refahı 
sürdürebilmeleri 
için gerekli 
yetenek ve desteği 
sunabilmektedir ”

1 European Commission, “JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE 
COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE 
REGIONS: Review of the European Neighbourhood Policy”, p.2. Brussels, 18.11.2015

2 European External Action Service, “A Global Strategy”, p.9
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eşit gelişim ve küresel ekonomik ilerleme hedeflerine ulaşma şansını arttırmaktadır. 
Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri, AB’nin BM’nin 150 üyesi tarafından desteklenen 
ve işbirliğine dayanan dünya vizyonunu yansıtmaktadır.3

1992’den 2019’a Avrupa’nın Dış Politika Serüveni • Ortak Dış ve Güvenlik 
Politikası (ODGP) 1992 yılında imzalanan Maastricht Antlaşması’yla 
oluşturulmuştur. Antlaşmanın ikinci ayağı (Madde 1) ODGP ile ilgilidir. Yasal 
anlamda ODGB, paylaşılmayan (özel) alanlar, desteklenen alanlar ve paylaşılan 
alanlar olarak olmak üzere üçe ayrılmakladır. AB dış politikasının güçlü ve özel 
alanlarından biri ticarettir. Bu da ticaret ile ilgili tüm antlaşma ve müzakerelerin üye 
ülkeler yerine Avrupa Komisyonu tarafından yapıldığı anlamına gelmektedir. Enerji 
gibi diğer alanlar, hem iç hem de dış dinamiklere bağlı olduğundan paylaşılan 
alanlar arasında yer almakta, bir diğer deyişle bu alanlarla ilgili yetkiler Avrupa 
Komisyonu ve üye ülkeler arasında paylaşılmaktadır. 2011’de imzalanan Nice 
Antlaşması’yla, KP’nin yasal dayanakları oluşturulmuştur. KP doğu (Ermenistan, 
Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldovya ve Ukrayna) ve güney (Cezayir, 
Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, işgal altındaki Filistin toprakları, Suriye ve 
Tunus) olmak üzere 16 farklı ülkeyi içermektedir.

2009’da Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle AB’nin dış politika alanındaki 
rolü tarihindeki en geniş halini almıştır. 45 yeni dış politika alanındaki karar alma 
mekanizmaları bir gecede değiştirilmiştir. Lizbon’dan önce her bir AB üyesi 
ülkenin bu alanlarda alınacak kararlarda veto yetkisi varken, antlaşmadan sonra 
kararlar Nitelikli Çoğunluk Sistemi (NÇS) ile alınmaya başlandı. Bir kararın NÇS 
ile alınabilmesi için toplam üye ülke sayısının %55’i ile birliğin toplam nüfusunun 
%65’inin kararı onaylaması gerekmektedir. 2011’de Avrupa Dış İlişkiler Servisi 
(ADİS) kurulmuştur ve böylece tarihte ilk defa Avrupa Birliği kendi diplomatik 
delegasyonlarıyla tüm dünyada 140 ülkede temsil edilmeye başlamıştır. Bu 
süreçte yine tarihte ilk kez, AB dış politikası ‘AB Dışişleri Bakanlığı” benzeri tek 
bir kurum ile koordine edilmeye başlamıştır. Örgütlenme anlamında ADİS, farklı 
coğrafik direktörlüklerden oluşmakta olup, her bir direktörlük terörle mücadele, 
siber güvenlik ve çatışma önleme gibi konularla ilgilenmektedir. 2014’te 15 milyar 
avro bütçeli Avrupa Komşuluk Enstrümanı’nın (AKE) oluşturulmasıyla birlikte KP 
ve ADİS kurulmuştur. AKE, hareketlilik, vize serbestisi, doğrudan iletişim, yolsuzluk 
ve yoksullukla mücadele, durumlara özel eylem planları ve Ortaklık Antlaşmaları, 
İştirak Antlaşmaları, Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Antlaşmaları gibi geniş 
ortaklıklar ya da ticaret anlaşmalarıyla ilgilenmektedir. ADİS bünyesindeki iş 
gücünün yapısı, AB üyesi ülkelerin geçici olarak görevlendirdiği diplomatlar (kendi 
AB üyesi ülkelerini temsil eden diplomatlar) ile AB diplomatları (tüm AB’yi temsil 
eden diplomatlar) arasındaki ilginç bir uzlaşıyla oluşturulmuştur. 2016’da Küresel 
Strateji’nin açıklanmasıyla birlikte ise barışçıl, refah içinde ve istikrarlı bir AB 
komşuluğu ve bölgesel coğrafyaya vurgu yapılmıştır.

2016-2019 yılları arasında AB, Ukrayna, Gana, Ekvator, Kanada, Japonya ve 
Singapur gibi ülkelerle bir takım yeni nesil ticaret anlaşmaları imzalamıştır. 30’dan 
fazla ülkeyle ise daha adil ve sürdürülebilir ticaret için çevresel ve toplumsal 
koşulları da içeren yeni anlaşmaların müzakeresi devam etmektedir. Bu önemli, 
zira ticaret AB’nin dış politikasının çok önemli bir bölümüne karşılık gelmektedir. 
Bugün AB, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundadır. Mal ve hizmetlerin 
ticaret hacmi açısından dünya birincisi olmasının yanı sıra AB %36 ile dünyanın en 
büyük Doğrudan Dış Yatırım alıcısıdır. AB’nin ekonomik olarak avantajlı konumu, 
ABD, Çin ve Rusya’nın karşısındaki ciddi rakip konumu sebebiyle küresel politikayı 
etkilemektedir. Çin, gelişmekte olan ülkelerde yaptığı ekonomik yatırımlarla öne 
çıksa da, gerçek göründüğünden biraz farklıdır. 2000 - 2013 yılları arasında 
Çin’den Afrika’ya finansal akış 95 milyar dolar ile sınırlıyken, aynı dönemde AB’den 
Afrika kıtasına verilen finansman 350 milyar dolara ulaşmıştır. Bir başka zayıflık 
ise ticari bağımlılıktır. Çin, ihracata yönelik ekonomisinden ötürü Avrupa ve ABD’ye 
ticari olarak bağımlı hale gelmiş, bu durum ise gümrüklerin ve ithalatçı ülkenin 
tercihlerinin sürekli değişebilmesinden ötürü Çin açısından ciddi bir jeo-ekonomik 
zayıflık meydana getirmiştir. Çin aynı zamanda dünyanın en büyük tüketici birliği 
olan AB’ye  de ticari olarak bağımlıdır. Benzer şekilde bugün Rusya da ticaretinin 

“ Avrupa barış, 
eşit gelişim ve 
küresel ekonomik 
ilerleme hedeflerine 
ulaşma şansını 
arttırmaktadır ”

“ Bugün AB, 
dünyanın en büyük 
ikinci ekonomisi 
konumundadır ”

“ 2000-2013 yılları 
arasında Çin’den 
Afrika’ya finansal 
akış 95 milyar dolar 
ile sınırlıyken, aynı 
dönemde AB’den 
Afrika kıtasına verilen 
finansman 350 milyar 
dolara ulaşmıştır ”

3 European External Action Service, “A Global Strategy”, p.10
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%50’sini AB ile yaparken, Çin’in Rusya ile ticareti %14 seviyesindedir. AB, ticari 
antlaşmalar ve güçlü ekonomik inovasyon noktasındaki gelişmiş ağı sayesinde, 
uluslararası arenada koordinatör, düzenleyici ve aracı rollerini üstlenebilmektedir.

Avrupa Ordusu? • AB dış politikasında meydana gelen son gelişme savunmaya 
tekrar odaklanılmış olmasıdır. AB savunmasının kökeninde, 2016 yılında çıkarılan 
Küresel Strateji’de yer alan stratejik özerklik kavramı yer alsa da, 1992 yılında 
imzalanan Maastricht Antlaşması’ndan itibaren AB içi askeri işbirliği ve savunma 
koordinasyonunun derinleştirilmesine karar verilmiştir. AB’nin dış tehditlerle 
karşılaştığı bugünün küresel koşullarında ise bu inisiyatifin hızlandırılmasına 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu tehditler arasında göç (ve demografi), değişen 
Transatlantik güvenlik yapısı, Rusların istihbarat ve fiziki savaşları (Ukrayna, 
Gürcistan, Tataristan), teknolojik rekabet, adil olmayan ticaret ve Çin’in siber 
saldırıları yer almaktadır. Bu tehditler AB’yi iki önemli ve etkili karşı önlem almaya 
itmiştir: Kalıcı Yapısal İşbirliği (KYİ) ve Avrupa Savunma Fonu (ASF). KYİ, AB 
üyesi ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin AB çerçevesi içinde ortak operasyonlar 
düzenleyebilmeleri için kurulmuş yapısal ve yeterli sona sahip bir inisiyatiftir. KYİ, 
savunma giderlerini maksimize ederek, bu noktada koordinasyon, entegrasyon ve 
işbirliğini mümkün hale getirmektedir. KYİ Sekreterliği bu işbirliğinin gelişmesine 
yardımcı olmakla beraber, sahil güvenlik teftişlerinden acil siber müdahaleye, 
Avrupa güvenlik yazılımından askeri hareketliliğe kadar birçok konuda yeni KYİ 
projeleri önerebilmektedir. Mart 2018’den itibaren başlatılan AB’nin diğer ortak 
askeri projeleri arasında ise Stratejik Komuta ve Kontrol Sistemi ile EUFOR Kriz 
Müdahale Lojistik Merkez Ağları4 yer almaktadır. KYİ ile birlikte ASF de AB’nin 
savunma ve dış politikasında önemli bir rol oynamaktadır. ASF, 12 milyar avroluk 
bütçesiyle Avrupa savunma araştırmaları sonucunda prototip geliştirilmesi ve 
bunların test edilmesi için gerekli fonu sağlamaktadır. Bu fon, AB’yi tüm Avrupa 
içinde savunma teknolojisi alanında yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
açısından ilk dörde çıkarmaktadır. Bu şekilde Avrupa’daki birbirleriyle yarışan 
endüstriler ve teknolojik sektörler dahil tüm savunma endüstrilerinin entegre 
olması ve işbirliği içinde çalışması hedeflenmektedir. ASF, en gelişmiş eşgüdümlü 
çalışabilir bir teknoloji ve ekipman üretme hedefiyle, bir yandan AB üyesi ülkeleri 
bu alanda işbirliği yapmaya teşvik ederken diğer yandan maliyetleri de düşürmeyi 
amaçlamaktadır. Bir başka deyişle, ASF ile birlikte mükerrer araştırma ve üretimi 
engellenerek, ölçek ekonomilerinin askeri araştırma alanındaki harcamalarını daha 
verimli hale gelmesi mümkün olmaktadır. AB’nin yeni bütçesi (Çok Yıllı Finansal 
Program 2021-2027) kapsamında birliğin dış politika bütçesinin %26 oranında 
yani 123 milyar avro miktarında artması beklenmektedir. Savunma ve güvenlik 
alanlarına ise bütçede 27.5 milyar avro ayrılarak, mevcut ayrılan miktarın 22 kat 
arttırılması planlanmaktadır.

“ Bu fon, AB’yi 
tüm Avrupa içinde 
savunma teknolojisi 
alanında yapılan 
araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri 
açısından ilk dörde 
çıkarmaktadır ”

4 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6393-2018-INIT/en/pdf
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“ Türkiye füze 
mevzileri, radar 
sistemleri ve 
askeri depolama 
tesisleri gibi stratejik 
sebeplerle çok önemli 
olmuştur ”

|  AB–Türkiye İlişkileri  |

Giriş • Türkiye bir paradoks içinde. Bir yandan 1987’den beri Avrupa Birliği (AB) ile 
müzakere eden bir ülke iken, diğer yandan birliğe girme şansının epey az olduğu 
söylenebilir. Ekonomistler, Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerinden hem toplumsal hem 
de ekonomik anlamda faydalandığı konusunda hemfikirler. 1990’larda Türkiye, Güney 
Kore gibi ülkelerin izinden gitmiş ve ekonomisini modernleştirip yasalarını uluslararası 
piyasalar ve AB standartları seviyesine getirerek kendi geleceğini kurma kararlılığı 
göstermiştir. 20 yıldan az bir sürede Ankara, bürokratik ve zayıf bir ekonomiden, 
büyüyen eğitimli orta sınıfıyla saygı duyulan ve küresel düzeyde yarışabilen bir 
ihracatçı ülke haline gelebilmiştir. Bugün Türkiye, dış ticaretinin yarısını AB ülkeleriyle 
yapmaktadır. Fakat bu ekonomik başarı öyküsüne rağmen Türkiye, AB ile her zaman 
iyi ilişkiler geliştirememiştir. Aksine ilişkiler güvensizlikle birlikte birçok çifte standardı 
da içinde barındırmaktadır. Üyelik müzakereleri kapsamındaki 35 faslın 14’ü 2006 – 
2009 yılları arasında AB tarafından verilen iki farklı kararla ‘siyasi engelleme’ye maruz 
kalmıştır. Söz konusu fasıllar bazı AB ülkelerindeki Türkiye karşıtı duygular sebebiyle 
engellenmiş olsa da, Türkiye’nin üyelik sürecindeki başarısızlığın tek sorumlusunun 
Avrupa olduğunu düşünmek yanıltıcı olacaktır. Öyle ki İskandinav ülkeleri başta olmak 
üzere AB ülkelerinin, son on yılda basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı konusunda 
verdiği kötü sınavlara rağmen Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine yeşil ışık yakmasını 
beklemek çok da gerçekçi değildir. Bu bölümde, Soğuk Savaş dönemindeki güvenlik 
ilişkilerinin düzenlendiği Ankara Antlaşması’ndan itibaren AB-Türkiye ilişkileri tarihsel 
bir perspektifle ele alınacaktır. Ayrıca Türkiye’nin 1990’larda katıldığı Gümrük Birliği ile 
başlayan ekonomik ilişkilerin kuruluşu ele alınmakta ve bölüm 2005-2019 yılları arasında 
istikrarsız bir şekilde ilerleyen üyelik müzakere süreciyle son bulmaktadır. Bölüm 
boyunca bir takım temel sorular da ele alınmıştır: Örneğin, ekonomik ilişkiler iyi giderken 
AB ve Türkiye arasındaki bu güvensizliğin nedeni nedir? Öte yandan, Türkiye’de giderek 
gerileyen hukuk devleti, Kıbrıs sorunu hakkında çeşitli bakış açıları ve AB üyeliği için 
azalan hükümet ve kamuoyu desteği de üzerinde durulan konular arasındadır.
 
Kısa Tarihsel Arka Plan  • Türkiye, Temmuz 1959’da AB ile işbirliğini geliştirmeye 
çalışan ilk ülkelerden olmuştur. O zamanlar Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) 
olarak bilinen birliğin sadece altı üyesi vardı: Belçika, Fransa, İtalya, Almanya, 
Hollanda ve Lüksemburg. 1952’de Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) 
üye olduktan sonra Türkiye, savunma ve ticaret alanında Batı Avrupa’yla daha 
yakın ilişkiler geliştirmeye başladı. Bu dönemde AB, Avrasya’daki coğrafi konumu 
sebebiyle genellikle ‘Avrupa’nın kapı bekçisi’ olarak görülen Türkiye’yle daha çok 
güvenlik ile ilişkin sebeplerle ilgilenmekteydi. Nitekim Ankara, doğu bloğundan 
olmayıp Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’yle (SSCB) sınır komşusu olan tek 
ülke olarak AB için stratejik bir soğuk savaş müttefiki haline geldi. Özellikle 1945-
1991 yılları arasında Türkiye, füze mevziileri, radar sistemleri ve askeri depolama 
tesisleri sebebiyle stratejik olarak çok önemli bir konuma sahip olmuştur. Askeri 
ve ticari olarak Türkiye’nin bir diğer önemi de boğazlardan kaynaklanmaktadır. 
Sovyetlerin bölgedeki etkinliğini azaltmak amacıyla, 12 Eylül 1963’te imzalanan 
Ankara Antlaşması’yla Türkiye’yle AET arasında ekonomik ilişkiler kuruldu. 
Ankara Antlaşması, Türkiye ve Avrupa arasındaki ekonomik entegrasyonun 
kurulması için geçici bir tedbir olarak işlev görmüştür. Antlaşmanın amacı bir 
yandan gümrük birliğinin kuruluşunu öngörürken aynı zamanda AB ile Türkiye’nin 
ekonomik ve toplumsal politikalarını uyumlu haline getirmekti. Bu şekilde sosyo-
ekonomik farkın azaltılması, ekonomik büyüme sağlanması ve gümrük vergilerinin 
düşürülmesi yoluyla hem Türkiye hem de AB’nin yaşam standartlarını yükseltilmesi 
hedeflenmiştir.1 Bu kapsamda AB, gelişen sanayiler ve altyapı projeleri başta olmak 

“ Türkiye, AB ile olan 
ilişkilerinden toplumsal 
ve ekonomik olarak 
faydalanmıştır ”

Ozay Mehmet, Uluslararası İlişkiler Emeritus Profesörü, Carleton Üniversitesi

“ Yeni yıla başlarken AB–Türkiye ilişkilerini karşılıklı güven 
ve saygı çerçevesinde yeniden tanımlamanın tam zamanı.”

1  Avrupa Komisyonu. Şubat 2018. Turkey agreements. [online] http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-96-42_en.htm adresinden ulaşılabilir [10 December 2018 tarihinde girilmiştir.].
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üzere Türkiye’nin ekonomik ihtiyaçları için mali destek programları hazırladı. 1973’te 
imzalanan Ek Protokol ile 22 yıl sonra kurulacak olan Gümrük Birliği’nin altyapısı 
hazırlandı. 1995’te ise Türkiye bu hedefe ulaşarak Gümrük Birliği’nin üyesi oldu 
ve böylece malların Türkiye ve AB içinde eşit gümrük vergisi oranlarıyla serbest 
dolaşımı mümkün kılınmış oldu.2 İmzalanan protokole göre, Ankara Antlaşması’nın 
taraflarından hiçbiri Türkiye ve vatandaşlarına kurum kurma, seyahat etme ve 
hizmet sağlama serbestisi noktasında ek bir sınırlama getiremeyecekti. Böylece 
Türkiye, 1963 Ankara Antlaşması’nda öngörüldüğü üzere ekonomik açıdan Gümrük 
Birliği’nin eşit bir üyesi olabilmiştir. Eylül 1980’de Birlik Konseyi, Türk vatandaşı 
işçi ve ailelerinin AB ülkelerinde çalışma haklarıyla ilgili yeni düzenlemeler getirdi. 
Konsey aynı zamanda AB’nin, Türkiye tarafından ithal edilen tarım ürünleri başta 
olmak üzere tüm ürünlerin üzerindeki gümrük vergilerin 1 Ocak 1987’ye kadar 
kaldırılması için gerekli adımların atılması için bir zaman çizelgesi hazırladı.3

AB-Türkiye ilişkilerinin seyri 1980’ler boyunca ve 1992’de SSCB’nin dağılıp, Berlin 
Duvarı’nın yıkılmasıyla tekrar değişti. 1945-1987 yılları arasında işbirliği genelde 
güvenlik ve ekonomi üzerinden tanımlanırken, 1990’larda azalan tehdit algısıyla 
birlikte siyasi değişim ve entegrasyon idealizmi de güçlendi. Sovyet diktası altında 
ezilen Doğu Avrupa toplumları, daha adaletli, yenilikçi ve gelişmiş toplumlar olma 
yolundaki hedeflerinde Avrupa’ya bel bağladılar. Türkiye’de güçlenen Avrupalılaşma  
ve AB’ye girme hedefiyle birlikte, AB-Türkiye ilişkileri de demokratik değerler 
üzerinden tanımlanmaya başladı. Sonuç olarak 1995-2005 yılları arasında Türkiye 
ekonomik ve toplumsal anlamda büyük bir gelişme kaydetti. 1995’te, Türkiye’yi bir 
tarım toplumundan AB’ye ihracatı yapan en büyük beşinci ekonomi haline getiren   
AB-Türkiye Gümrük Birliği Antlaşması yürürlüğe girdi.4 AB’nin verdiği destekle 
Türkiye bu dönemde bir yandan endüstriyel altyapısını güçlendirirken, diğer yandan 
da eğitimli orta sınıf nüfusunu arttırdı. Aralık 1997’de Lüksemburg’da toplanan Avrupa 
Konseyi, Türkiye’nin AB üyeliğine başvurmak için gerekli koşulları sağladığına karar 
verdi. Aralık 1999’da ise Türkiye, Helsinki’de toplanan Avrupa Birliği Konseyi’nce 
resmen üyeliğe aday ülke olarak ilan edildi. Türkiye’nin AB’ye girebileceği düşüncesi 
güvenlik temelli geleneksel stratejilerden ziyade o döneme hakim siyasi idealizme 
dayanıyordu. Avrupa genelinde iktidarda olan liberal ve sosyal demokrat partiler 
Ankara’nın askeri vesayeti reddedip, modern bir devlet olma yolunda adım atacağına 
samimiyetle inanmışlardı. Bu dönemde Türkiye, AB standartlarına uymak adına 
yasalar ve yargı alanında birçok reform yaptı. Bu reformları, özel hayatın gizliliği 
hakkı, tüketici hakları ve meclis denetiminin kapsamının genişletilmesi gibi bir takım 
siyasi ve ekonomik değişimler izledi. Ekim 2005’te üyelik müzakereleri, 35 faslın 
açılmasıyla resmen başlamış oldu. Bunların arasında bitki sağlığı (gıda güvenliği 
kuralları) ve yargıdaki atamalar (demokrasi) hakkında bir dizi reformu öngören 
fasıllar ilk açılan fasıllardı. 1990’lar ve 2000’lerin başı bu anlamda vizyoner ama 
realizmden uzak bir dönem olarak nitelendirilebilir. Başlardaki iyimserliğe rağmen, 
Türkiye’nin AB üyeliğine duyduğu istek çok uzun süreli olmadı. 2006’dan itibaren, o 
döneme kadar AB’ye üyelik müzakereleri kapsamında yapılan reformlar kademeli 
olarak geri çevrildi. Bu durum Avrupa Komisyonu ile Avrupa Konseyi bünyesindeki 
Venedik Komisyonu’nun raporlarında da ortaya konuldu. Türkiye’de medya giderek 
daha az özgür hale gelirken, mahkemeler giderek hükümetten bağımsız hareket 
edemeye başladılar. Bu süreçte ifade özgürlüğü de büyük zarar gördü. Avrupa 
Komisyonu’nun 2007 Raporu bu gidişatı şöyle ele almıştır:

“Ceza Kanununun belirli hükümleri uyarınca, şiddet içermeyen görüşlerin ifadesinin 
kovuşturmaya ve cezalandırmaya tabi olması ciddi endişe kaynağıdır. Hakkında 
kovuşturma açılan kişilerin sayısı 2006 yılında 2005’e kıyasla neredeyse iki katına 
yükselmiş̧, 2007 yılında bu sayı daha da artmıştır. Bu suçlamaların yarısından 
fazlası Türk Ceza Kanunu ve özellikle de Türklüğe, Cumhuriyete ve devletin kurum 
ve kuruluşlarına hakareti cezalandıran 301. madde kapsamında getirilmiştir."5

“ Türkiye’deki artan 
sorunların sorumlusu 
olarak sadece 
Türkiye’yi göstermek 
yanıltıcı olacaktır ”

“ Türkiye’de 
medya özgürlüğü 
gerilemiştir ”

“ Yenilenebilir 
enerjiyle Türkiye’nin 
2050’de kendi 
kendine yeten bir 
ekonomi haline 
gelme şansı 
bulunmaktadır ”

2 Avrupa Komisyonu. Şubat 2018. Turkey agreements. [online] http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-96-42_en.htm adresinden ulaşılabilir [10 December 2018 tarihinde girilmiştir.].

3 Avrupa Komisyonu. Şubat 2018. Turkey agreements. [online] http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-96-42_en.htm adresinden ulaşılabilir [10 December 2018 tarihinde girilmiştir.].

4 Kistak, S.T. August 2018. Urgent need for better EU-Turkey relations: Analysis. [online]. Available from: 
http://www.hurriyetdailynews.com/urgent-need-for-better-eu-turkey-relations-analysis-135359 [Accessed 
11 December 2018].

5 https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/Tur_En_Realitons/Progress/turkey_progress_report_2007.pdf 
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Yine de bu durum hikayenin sadece bir bölümü. Türkiye’de kötüleşen durumun 
sorumlusu olarak sadece Türkiye’yi göstermek yanıltıcı olacaktır. Anlaşmazlıkların 
başlamasının önemli sebeplerinden biri Kıbrıs sorunu olmuştur. Her ne kadar hem 
AB hem de Türkiye bu sorunu çözmeye istekli olduklarını açıklamış olsalar da, AB 
Kıbrıs’ı 2004’te resmen üyeliğe kabul etmiştir. Bu durum Türkiye’nin üyelik sürecine 
ciddi bir engel teşkil etmiştir. Çünkü, 2004’te BM’nin Annan Planı kapsamındaki tek 
devletli çözüm önerisini reddeden Kıbrıs, AB üyesi olarak TSK’nın adanın kuzeyindeki 
askeri varlığına karşı çıkarak Türkiye’nin AB üyeliğini veto etme hakkı elde etmiştir. 
Bu durum Kıbrıs’ın müzakereler kapsamında Türkiye’yle yeni fasılların açılmasını 
engellemesiyle devam etmiş ve 2012’deki AB dönem başkanlığı sırasında Kıbrıs, 
Türkiye’nin AB üyeliğinin Kıbrıs sorunu çözülmeden mümkün olmayacağını açıkça 
belirtmiştir. Öte yandan Türk Hükümeti ise Kıbrıs sorununu, Almanya ve Fransa’nın 
Türkiye ile üyelik müzakerelerini engellemek için kullandığı bir bahane olarak 
görmektedir. Fakat Fransa ve Almanya’da bunca yıldır hükümetlerin birden fazla 
kez değiştiği göz ününde bulundurulduğunda, bu argümanın da çok haklı olduğu 
söylenemez. Bu argüman ayrıca 2005’ten beri Avrupa’da değişen hükümetlerin 
ve kamuoyunun AB’nin Türkiye politikasını şekillendiren bir etmen olduğunu da 
gözden kaçırmaktadır. Bu sebeple Ankara 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında 
sürdürdüğü reformist politikalarını sürdürmüş olsaydı dahi, AB’nin Türkiye’ye olan 
yaklaşımının ne kadar iyi olabileceğini belirlemek çok güç.

Soğuk Savaş’tan bu yana, AB-Türkiye ilişkileri güvenlik ve ekonomik alanındaki 
başarılı işbirliğinden siyasi açmaza gelmiş durumda. Bugün ise herkes Türkiye’nin 
AB’ye girme ihtimalinin çok düşük olduğunu kabul etmektedir. Asıl çelişki ise 
Türkiye ve Avrupa’nın halen birbirine bağımlı durumda olmalarıdır. Türkiye ticari 
ve mali yatırımlarının yarısını Avro Alanı’yla yapmaktadır. Ayrıca yenilenebilir 
enerjiyle Türkiye’nin 2050’de kendi kendine yeten bir ekonomi haline gelme 
şansı bulunmaktadır. Coğrafya, güvenlik ve göç Avrasya kara parçasını birbirine 
bağlamaktadır. Bununla beraber bölgesel barış ve istikrar AB ve Türkiye’nin ortak 
çıkarı olmaya devam etmektedir. Fakat ilişkilerin AB üyelik süreci kapsamında 
kurumsallaşamaması, AB ve Türkiye arasında yeni ve eşit bir ortaklık modeli 
çağrılarını beraberinde getirmiştir. İlişkilerin yeniden kurulması, iki tarafın da gelecek 
için önceliklerini temel alan karşılıklı güven ve anlayışa bağlı gözükmektedir. Bu da 
inovasyon, savunma, mahremiyet, ticari kurallar ile toplumsal ve tüketici hakları gibi 
alanlarda ekonomik ve siyasi işbirliği anlamına gelmektedir. Böyle bir süreçte yeni 
nesiller rol oynamalı, vatandaşlar, dernekler ve genç profesyoneller sürece aktif 
olarak katılmalıdır. Karşılıklı iyi ilişkiler ve refah artışı için atılacak küçük adımlar 
önemli sonuçlar doğuracak ve AB ile Türkiye’ye karşı dört alandaki ortak tehditlerin 
son bulmasına yardımcı olacaktır: enerji bağımlılığı, iklim değişikliği, çatışmalar ve 
küresel ekonomik istikrarsızlık.

“ Asıl çelişki ise 
Türkiye ve Avrupa’nın 
halen birbirine bağımlı 
durumda olmaya 
devam etmeleridir ”

“ Coğrafya, güvenlik 
ve göç Avrasya kara 
parçasını birbirine 
bağlamaktadır ”
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“ Başvurularına 
uygun bir program 
bulduktan sonra 
girişimciler, STK’lar 
ve araştırmacılar şu 
adımları izlemelidir ”

|  Türk Vatandaşları için AB’den Fon Alma İmkanları  |

Giriş • Türk vatandaşlar, Avrupa Birliği’nden birçok proje için çeşitli programlar 
aracılığıyla finansman sağlayabilmektedir. Bireyler, kurumlar ve yeni kurulan 
firmalar, AB’nin sağlayabileceği inovatif desteği ve hayatlarını değiştirebilecek 
fırsatları genelde bilmemektedir. Bu bölümde, AB’nin Türk vatandaşları ve 
kurumlarına sağladığı fon imkanları incelenecek; kimin başvurabileceği (yeterlilik) 
ile başvurunun nasıl (kriterler) yapılacağı üzerinde durulacaktır. Bölümde ayrıca 
başarılı AB öneri ve ihalelerine ilişkin pratik bilgilerin yanı sıra, ilk kez başvuracaklar 
için tavsiyeler yer almaktadır.

Temel Bilgiler • Bir kurum veya birey, bir proje için AB fonuna başvurduğunda, 
bilinmesi gereken ilk şey ihale ilanı ile öneri ilanı arasındaki faktır. İhale çağrısı, 
Avrupa Komisyonu bir ücret karşılığında hizmet, mal veya emek satın almak 
istediğinde yapılmaktadır. Bir diğer deyişle, ihale söz konusu olduğunda başvurucu 
firma kar etmek amacıyla hizmet sağlarken, Avrupa Komisyonu da üretilen ürünün 
sahibi olmak istemektedir. Bu satın alımlarla AB ihtiyaçları doğrultusunda bir 
takım hedeflerini gerçekleştirmektedir, örneğin tercüme hizmeti. Bu genelde yeni 
kurulmuş küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) içindir. Öneri ilanları ise 
kar amacı gütmemektedir. Öneri ilanlarıyla Avrupa Komisyonu, birey ve kurumların 
enteresan gördüğü projelerine katkı vermektedir.

Avrupa Komisyonu bir projeyi seçtiğinde, girişimciler bir harcama bildirisi 
hazırlamalıdır. Komisyon proje süresince ve projenin sonunda raporlar talep 
etmektedir. Bir ticari proje başarılı olduysa, fikri mülkiyet hakkı genelde 
paylaşılmaktadır. Online olarak başvurulup, kabul alınabilecek öneri ilanları ve 
AB programları şunlardır: Horizon 2020, Üçüncü Sağlık Programı, İltica, Göç ve 
Entegrasyon Fonu, Tüketici Programı, EMFF, Avrupa İstatistik Programı, HERCULE 
III, İç Güvenlik Sınır ve Vize Fonu, İç Güvenlik Polis Fonu, Adalet Programı, Pilot 
Projeler ve Hazırlayıcı Eylemler, İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabetçilik Programı, 
Tarım Ürünleri Teşviki, Kömür ve Çelik Araştırmaları Fonu, Haklar, Eşitlik ve 
Yurttaşlık Programı ve Birlik Medeni Koruma Programı.1

Başvurularına uygun bir program bulduktan sonra girişimciler, STK’lar ve 
araştırmacılar şu adımları izlemelidir: Bir hesap oluşturup, AB’nin fon ve ihale 
portalına ulaşılmalıdır. Fon ve ihale portalı, Avrupa Komisyonu ve birliğin diğer 
kurumları tarafından yönetilen program ve ihaleler kapsamında katılımcı ve 
uzmanlar için giriş noktasıdır. Portala şu adresten ulaşılabilmektedir: https://
ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. AB Resmi 
Gazetesi’ne bağlı olarak çıkan Elektronik İhale Günlüğü, iş insanlarını olası ilanlar 
konusunda bilgilendirmektedir. Bazen daha düşük fonlu ilanlar komisyona bağlı 
müdürlüklerin web sitelerinde de yayımlanmaktadır.2 Veri tabanında ihale ve 
öneri ilanları birbirinden kolayca ayırt edilebilmekte ve teslim edilen başvurular 

“ Bireyler, kurumlar ve 
yeni kurulan firmalar, 
AB’nin sağlayabileceği 
inovatif desteği 
ve hayatlarını 
değiştirebilecek 
fırsatları genelde 
bilmemektedir ”

Robert A. Rice Jr. (Yazar)

“ Finansmanı olmayan bir girişimci, enstrümansız bir 
müzisyen gibidir.”

1  “Calls for proposals by EU Programme”, European Commission, < https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home> [17/12/18 tarihinde girilmiştir]. 

2  European Commission, “what is a call for tender?”.
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üç kategoride incelenebilmektedir: Gelecekteki başvurular, açık başvurular, 
kapanan başvurular. Tüm projeler açıldıkları tarihlerden itibaren belli bir süre sonra 
kapanmaktadır.3

Horizon 2020 • Bu program, AB’nin bugüne kadar büyük işbirliği projeleri ve 
bireysel bilim insanları için açtığı en büyük araştırma ve inovasyon programıdır. 
Bu program kapsamında, İnovasyon Birliği ve Avrupa 2020 Flagship gibi dış 
yatırımcılardan alınacak fonlar da dahil olmak üzere 2014’ten 2020’ye kadar 
toplam yaklaşık 80 milyar avro fon dağıtımı yapılacaktır.4 Horizon 2020 inisiyatifi, 
inovasyonu teşvik ederek AB’yi bilimsel performansta dünya lideri yapmayı ve 
yeni kurulan firmaları destekleyen inovatif ortaklıkları teşvik ederek kamu ve özel 
sektör arasındaki işbirliğini dönüştürmeyi hedeflemektedir.5 Program öte yandan 
AB’nin sürdürülebilir büyüme ve iş gündemine de katkıda bulunmaktadır. Üreticilik 
ve rekabetçiliği destekleyerek AB, hem içeride hem de Türkiye gibi en yakın ortak 
ülkelerde yeni iş alanların artması, büyümenin sürdürülebilir hale getirilmesi ve 
rekabetin geliştirilmesini hedeflemektedir.6 Örneğin, Horizon 2020 Programı şu 
alanları kapsamaktadır: Başarının yaygınlaştırılması ve katılımın genişletilmesi, 
gıda güvenliği, sağlık, ulaşım ve iklim değişikliği gibi toplumu ilgilendiren sorunlar, 
risk finansmanına erişim, KOBİ’lerde inovasyon, mükemmel bilim ve endüstriyel 
teknolojilerde liderlik.7

AB ihalelerine ve öneri çağrılarına başvururken, sürecin oldukça rekabetçi 
olduğunu unutmamak gerekir. Başvurunun teslimini takiben, Avrupa Komisyonu 
proje fikrinin yeterliliği ile kabul edilebilirliğini incelemektedir. Projenin dengeli 
olması da önemlidir; projenin tek hedefi, bir veya iki çıktısı olmalı; sonuçlar ise 
araştırmalarla ölçülebilir olmalıdır. Başvurucu bir STK çalışanı ya da girişimci olsa 
da kurallar genellikle aynıdır: Başvuruda projenin mantığını, yapısını ve özelliğini 
açıklamak çok önemlidir. Sonrasında ise bağımsız uzmanlar, Avrupa Komisyonu 
adına proje önerisini incelerler. Bu inceleme sırasında mükemmellik, etki, nitelik 
ve uygulamanın verimliliği gibi Standart Değerlendirme Kriterleri önemli bir rol 
oynamaktadır. Bağımsız uzmanların inceleme sonunda mutabakata vardıkları 
karar daha sonra bir panel tarafından incelenmektedir. Panel, belirli kriterlere göre 
başvurunun tutarlılığını teste tabi tutar ve sürecin sonunda Avrupa Komisyonu sıralı 
kabul listesi ile red listesini yayımlar. Katılımcı ve koordinatörler, proje önerilerinin 
akıbetini alacakları Değerlendirme Sonucu Mektubu ile öğrenmektedir.8

Horizon 2020 Çerçeve Programı • Bu program KOBİ enstrümanı gelişiminin 
bir bölümü olup, KOBİ’leri üretim sürecinin üç aşamasında da inovatif önerilerle 
desteklemek için tasarlanmıştır. İlk aşama altı aylık kısa gibi kısa bir sürede 
tamamlanmaktadır. Bu aşamada iş planını anlatan 10 sayfalık bir başvuru 
hazırlanmalıdır. Ürün için, risk ölçümü ve patent keşfi için kullanılmak üzere 50.000 
avroluk fon verilmektedir. Bu sürecin çıktısı üç günlük rehberlik ile tamamlanacak 
ve iş planının genişletilmesi için kullanılacak olan fizibilite değerlendirmesidir. 

“ 2014’ten 2020’ye 
kadar toplam 
yaklaşık 80 milyar 
avro fon dağıtımı 
yapılacaktır ”

“ Bu inceleme 
sırasında, 
mükemmellik, 
etki, nitelik ve 
uygulamanın 
verimliliği 
gibi Standart 
Değerlendirme 
Kriterleri önemli bir 
rol oynamaktadır ”

“ Yıllık belgede, 
her bir proje için 
amaç, eylem planı, 
potansiyel aktörler, 
bütçe, zaman 
çizelgesi ve son 
başvuru tarihi yer 
almaktadır ”

3  “Search Funding & tenders”, European Commission, < https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/ 
opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search > [accessed on 17/12/18] 

4  “What is Horizon 2020?”, European Commission, < https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 
what-horizon-2020>  [accessed 17/12/18].

5  “Innovation Union”, European Commission, < https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/ 
goals-research-and-innovation-policy/innovation-union_en>  [accessed 17/12/18].

6  “Europe 2020 strategy”, European Commission, < https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/ 
economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/ 
european-semester/framework/europe-2020-strategy_en> [accessed 17/12/18]

7  “What is a Work Programme?”, European Commission < https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
en/what-work-programme > [18/12/18]

8  “Evaluation of proposals”, European Commission, <http://ec.europa.eu/research/participants/docs/
h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-signature/evaluation-of-proposals_en.htm > 
[accessed 17/12/18]
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İkinci aşamada ise 500 bin ila 2.5 milyon avro arasında fon alınabilmektedir. Bu 
fon, girişimcilere ve yeni kurulan firmalara ürünlerini, performans doğrulama, 
ilgili testler ve pilot uygulama süreçlerinden geçirip, ticari planlamaları yaparak 
piyasaya sürmeleri karşılığında verilmektedir. Bu aşamada girişimciye 12 günlük bir 
rehberlik verilmektedir. Üçüncü aşamada ise geliştirme süreci ile özel yatırımcılar 
ve müşterilerle kurulan ilişkiler, AB risk finansmanının uygulanma süreci ve 
Avrupa Girişimciler Ağı tarafından önerilen diğer destek hizmetlerini içeren kaynak 
kullanımı süreci daha da hızlanmaktadır.9 Süreç KOBİ’ler ve yeni kurulan firmalar 
için, ürünlerini AB destek ve yardımıyla piyasaya sürmeleri için gereken tüm iş 
döngüsünü tamamlamaktadır.

AB fonları için önemli bir diğer platform da Eğitim, Görsel-İşitsel, Kültür, Vatandaşlık 
ve Gönüllü Katılım Portalı’dır. Katılım Portalı bilgi verip, Erasmus+, Creative 
Europe, Vatandaşlar için Avrupa, AB Yardım Gönüllüleri, Afrika Akademik Hareket 
Programı ve Avrupa Dayanışma Birlikleri gibi programlar için fon fırsatlarını 
yönetmektedir. Portala şu adresten ulaşılabilmektedir: https://eacea.ec.europa.eu/
homepage_en. İlgili STK ve diğer kuruluşlar, online üyelik hesabı oluşturup proje 
önerilerini sunabilmektedir.10 Basit kayıt süreci Katılımcı Portalı’na girilip, dokuz 
haneli katılımcı kodunun oluşturulmasıyla tamamlanmaktadır.11

AB’nin Erasmus+ Programı • Erasmus+ Programı kapsamında, Avrupa ve 
Türkiye’de eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarına destek için bugüne dek 
14.7 milyar avro fon verilmiştir. Programa bireylerin yanı sıra, STK ve dernek gibi 
kuruluşlar da başvurabilmektedir. Bu inisiyatif bireylere, yurtdışında eğitim görerek 
ya da gönüllü çalışarak dil öğrenme ve tecrübe kazanma imkanı vermekte ve aynı 
zamanda kurumların da, akademik ve mesleki eğitim, yetişkin öğrenimi ve Avrupa 
spor müsabakalarına katılım gibi alanlarla ortaklık kurmasına olanak sağlamaktadır. 
Bu inisiyatif ile AB üç temel şeyi hedeflemektedir: Bireylerin hareket ederek 
öğrenmesi, inovasyon ve iyi yapılan uygulamalar konusunda işbirliği ile karşılıklı 
öğrenme ve politika değişikliklerinin geliştirilmesi.12 Programın aktivitelerindeki 
çeşitlilik, Avrupa 2020 Stratejisi, Avrupa Eğitim ve Öğretim İşbirliği, sürdürülebilir 
gelişme ve AB Gençlik Stratejisi’ne de katkıda bulunmaktadır.13

Avrupa Komisyonu yıllık Genel Öneri Çağrısı’nı yayımlandığında, bireyle ve kurumlar 
ilgili programlara katılan dört milyon kişi arasında olmak için başvurabilmektedir. 
Ulusal hükümetler Erasmus+ programına ilişkin bir takım düzenlemeler yaparken, 
kurullar da kamuoyuna açık olamayan çağrılar kapsamında da öneri sunmaya 
davet edilmektedir.14 Yıllık belgede, her bir proje için amaç, eylem planı, potansiyel 
aktörler, bütçe, zaman çizelgesi ve son başvuru tarihi yer almaktadır. Gruplar, 
Eğitim, İşitsel-Görsel ve Kültür Ajansı, Ulusal Ajanslar veya Ulusal Erasmus+ 
web sitelerindeki fonlama bölümlerinde, en yeni öneri çağrılarıyla ilgili daha pratik 
bilgilere ulaşabilmektedir. Fakat bireyler portaldan doğrudan başvuramamakta, 
bünyesinde oldukları STK veya kurumun (dernek veya üniversite) idari desteğine 
ihtiyaç duymaktadır.15

“ Gruplar internet 
sitesinin fonlama 
bölümünde, en yeni 
teklif çağrılarıyla ilgili 
daha pratik bilgilere 
ulaşabilmektedir ”

“ Erasmus+ Programı 
kapsamında, Avrupa 
ve Türkiye’de eğitim, 
öğretim, gençlik ve 
spor alanlarına destek 
için bugüne dek 
14.7 milyar avro fon 
verilmiştir ”

9  “SME instrument”, European Commission, < https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020- 
section/sme-instrument> [18/12/18]. 

10  “Welcome to the Education, Audio-visual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal”,  
European Commission, <http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home. 
html#collapseOne > [19/12/18]

11  “How to apply”, European Commission, <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/ 
how-to-apply_en > [18/12/18].

12  “Erasmus+”, European Commission, < https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en > [18/12/18].
13  “What is Erasmus+”, European Commission, < http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en 

> [18/12/18].
14  European Commission, “Erasmus”. 
15  European Commission, “How to Apply”.




