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AB-Türkiye ilişkileri, karşı karşıya kalınan pek çok iniş çıkışa rağmen her zaman 
için ilerlemiştir. Bu, daima kolay olmasa da, hayal kırıklığına uğratmamak zorunda 
olduğumuz genç nesillerin beklentileriyle de bağlantılıdır.

Ülke genelinde insanlarla konuşurken, öğrencilerle tartışırken, genç iş insanlarıyla 
bir araya gelirken, çoğunlukla AB-Türkiye ilişkilerinin neden uzun vadede geçerliliğini 
koruduğuna dair üç sebep duyuyorum.

İlk sebep, barış ve istikrar içerisinde olmayı arzuladığımız nitekim terörizm, göç 
ve iklim değişikliği gibi sorunlarla karşılaştığımız aynı coğrafyada ortak bir alanı 
paylaşıyor olmamız. Birlikte yanıt bulmamız gereken, birlikte hareket etmemiz 
gereken aynı sınamalarla yüzleşiyoruz. Ne AB, ne de Türkiye kendi başlarına bu 
meselelerin üstesinden gelemez. Yük paylaşımı ve çok tarafl ılık prensibini savunmak 
bir zorunluluk haline gelmiş durumda.

İkinci sebep ise ekonomik. AB, her zaman için Türkiye’nin önde gelen ticaret ortağı 
olmuştur. Güncel veriler, Türkiye’nin küresel ticaretinin %42’sine denk gelen, 140 
milyar avronun üzerinde ticaret hacmine işaret ediyor.  Türkiye’nin ihracatının %48’ine 
yakını AB’ye gidiyor. AB-Türkiye Gümrük Birliği sayesinde dünyanın en büyük entegre 
piyasası konumundaki AB, Türk ihracatçılar için güvenli ve açık bir pazar olmayı 
sürdürüyor. Gümrük Birliği, Türkiye’nin AB’ye ve küresel piyasalara entegrasyonunun 
yanı sıra ülkenin modernleşmesinde de işlevsel bir role sahip. Toplam doğrudan 
yatırımların ¾’ü AB’den gelen ve AB’nin tedarik ve üretim zincirlerine giderek daha 
fazla entegre olan Türkiye, Avrupalı işletmeler için bir yatırım üssü haline gelmiştir.

Üçüncü sebep ise toplumun her kesimiyle süren geniş işbirliğimiz. AB’ye katılım 
sürecinin dönüştürücü gücü, her ne kadar şu an sekteye uğramışsa da halen 
mevcut. İş ve sanayi çevreleri küresel piyasalarda üstünlük kazanmak için Avrupa 
standartlarını uyguluyor; üniversiteler ve araştırma kuruluşları AB programlarına 
dâhil olurken, Türkiye’den yarım milyonun üzerinde genç Erasmus programından 
faydalanmış durumda. Şehirlerimizi daha yaşanılır hale getirirken; sürdürülebilir 
kentsel toplu taşımayı, denizlerimizin plastik atıklardan arındırılmasını ve hatta 
hukukun üstünlüğünü desteklerken ve ifade özgürlüğü gibi temel hakları muhafaza 
ederken benzer zorluklarla karşılaşıyoruz.

Yerel, ulusal ve devlet dışı girişimlerle birlikte oluşturulan yakın işbirliği bağı sayesinde 
binlerce Türk kadınına, gence ve öğrenciye çalışma ve eğitim alanlarında yardım 
sağlanıyor. Türk şehirleri Avrupa’nın hareketlilik girişimlerinde, AB’nin iklim değişikliği 
kampanyalarında yer alıyor, Türk çiftçiler AB’nin kırsal kalkınma desteğinden 
faydalanıyor, KOBİ’ler kendi işlerini geliştirme fırsatı ediniyor.

Biz, Türk sivil toplum kuruluşlarına; insan haklarının geliştirilmesinden kadına karşı 
şiddetle mücadeleye ve en büyüğünü Türkiye’ye sığınan Suriyeli toplulukların 
oluşturduğu hassas grupların desteklenmesine kadar ortaya koydukları pek çok 
çalışmada ve faaliyette destek veriyoruz.

İlişkiler her zaman kolay değil, nitekim pek çok kişinin faydası için fazlasıyla geçerli.

|  Önsöz  |

Christian Berger

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı
Büyükelçi Christian Berger

AB-Türkiye: bazen zorlu ama her zaman geçerli

“ Türkiye’den yarım 
milyonun üzerinde 
genç Erasmus 
programından 
faydalanmış 
durumda ”
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Türkiye’nin bugünkü Avrupa Birliği (AB), o zamanki Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ile ortaklığı 1959 yılında diğer bazı Avrupa uluslarının AET’ye EFTA (European 
Free Trade Assosication) gibi bir alternatif yaratmaya çalıştığı bir zamanın ardından 
1963 yılında akdedilen Ankara Anlaşması’na dayanmaktadır. İniş çıkışlı bir dönemin 
ardından Türkiye ve AB, AB’ye tam üyeliği öngören 1996 yılındaki Gümrük Birliği 
ile birbirlerine bağlanmıştır. Bu, AB’nin üye olmayan bir ülke ile gerçekleştirdiği en 
yakın ekonomik ilişkidir. Türkiye’nin resmi olarak aday ülke ilan edildiği 1999 Helsinki 
Zirvesi’nin ardından 2005 yılında başlayan üyelik müzakereleri ilişkilerde bir dönüm 
noktası olmuştur.

Türkiye-AB ilişkileri 1963 yılında yaratılan bağlar sağlam olmasına rağmen, 2006’dan 
beri tabiatı gereği teknik ve Avrupalı olması gereken katılım müzakerelerinin 
büyük oranda siyasileştirilmesi ve ulusallaştırılmasından zarar görmüştür. 16 fasıl 
açılmış ve bir fasıl geçici olarak kapanmış olup, 14 fasıl Kıbrıs sorunu sebebiyle 
hâlâ bloke edilmiş durumdadır ve aynı sebepten dolayı hiçbir fasıl geçici olarak 
kapatılamamaktadır.

Kıbrıs sorununda bir çözüm sağlanmadan GKRY’nin AB’ye alınması ve üyeliğinin 
Türkiye karşısında kötüye kullanılmasına müsaade edilmesi Türkiye-AB ve AB-
NATO ilişkilerini tehlikeye sokmaktadır. 

Göç yönetiminde iş birliğini, Türk vatandaşları için vize serbestliği sürecini, üyelik 
müzakerelerinin canlandırılmasını, 1996 yılındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesine 
ilişkin sürecin hızlanmasını, terörle mücadelede daha iyi bir iş birliğini ve Türkiye ile 
AB arasındaki yüksek düzeyli diyalogların ve zirvelerin düzenli bir şekilde yapılmasını 
öngören 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Zirvesi Bildirisi sayesinde ilişkilerde bir 
iyileşme ve hatta ilerleme yaşanmıştır. 

15 Temmuz darbe girişiminin ardından AB’nin tavrı Türk tarafında hayal kırıklığı ve 
güvensizlik yaratmıştır. Türkiye’yi kucaklayacağına yabancılaştıran kararlar alan AB 
tarafından Türkiye’nin attığı adımlar, AB’den uzaklaşıyor şeklinde tasvir edilmektedir.

Bazı Üye Devletler, AB üyeliklerini aday ülkeler karşısında sadece üyelik 
müzakerelerinde değil diğer alanlarda da kendi çıkarları doğrultusunda kötüye 
kullandıkça Türkiye ile AB arasındaki iş birliği zemin kaybetmektedir. 

Ancak özellikle önümüzdeki bölgesel ve uluslararası meydan okumalar karşısında 
Türkiye ve AB’nin birbirleri ile olan bağlantılarını koparmak yerine daha fazla iletişime 
ve diyaloğa ihtiyacı vardır. 

Aslında Türkiye’nin katılım süreci politik retorik, popülist söylemler ya da genişleme 
yorgunluğu gibi dış şoklara beklenenden daha fazla dayanıklıdır. Türkiye, AB üyesi 
olma konusundaki stratejik tercihini kararlılıkla sürdürmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinin 
stratejik önemi uluslararası ve bölgesel ilişkilerdeki hızlı gelişmelere paralel olarak 
artmıştır. Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşanan son 
dramatik gelişmeler ve AB’deki meydan okumalar Türkiye ve AB’nin küresel ve 
bölgesel tehditler karşısında birlikte hareket etmesini gerekli kılmaktadır. 

Türkiye müzakere sürecini yürüten aday ülke olarak terörizm, güvenlik, savunma, 
düzensiz göç, radikalleşme, yabancı düşmanlığı ve enerji arzının güvenliği gibi temel 
konularda AB için en önemli bir kazançtır. Türkiye-AB iş birliğinin ve mülteci krizi ile 

|  Önsöz  |

Faruk Kaymakcı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı   
Faruk Kaymakcı

Türkiye-AB ilişkileri: geçmiş, şimdi ve gelecek 

“ Türkiye ve 
AB’nin birbirleri ile 
olan bağlantılarını 
koparmak yerine daha 
fazla iletişime ve 
diyaloğa ihtiyacı
vardır ”
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terörle mücadeledeki ortak eylemlerin somut ve olumlu sonuçları bu durumu daha 
da görünür kılmaktadır. Gerçekten de Türkiye’nin ve AB’nin ekonomiden siyasete, 
kültürden dış politikaya uzanan geniş bir yelpazede birbirlerine yapabileceği katkılar 
sadece iki taraf için değil aynı zamanda bölgesel ve küresel barış, istikrar ve refah 
için de önem teşkil etmektedir. Öte yandan bu ilişkinin tam potansiyelini kullanmanın 
tek yolu Türkiye’nin AB üyeliğidir. Üyelik olmadan gerçekleştirilecek daha derin bir iş 
birliği sadece sınırlı başarı getirebilir ve ulusal sınırların ötesine gidemez.

20 yıl önce 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi’nde “Türkiye’nin AB’ye katılmaya aday bir 
ülke” ilan edilmesiyle liderlerimiz Türkiye’nin ve AB’nin ortak geleceğini onaylamıştır. 
O zamandan beri sadece Avrupa’da değil dünya genelinde yaşanan siyasi, ekonomik, 
jeostratejik ve demografi k gelişmeler bu savı pekiştirmiştir. 

Bu yüzden bugün 2019-2024 dönemi jeostratejik AB yönetiminin yeni siyasi 
döngüsünde Türkiye-AB ilişkileri için açık bir üyelik perspektifi  yönünde yeni bir 
paradigmaya sahip olmanın ve değişimi iki tarafın da yararına olacak yönde 
gerçekleştirmenin tam vaktidir.
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“Hiç kimse özel hayatı, ailesi, mesken veya yazışması hususlarında keyfi  karışmalara, 
şeref ve şöhretine müdahalelere maruz bırakılamaz.” “Büyük Veri Çağı” olarak da 
adlandırılan dijital dönüşümün gerçekleştiği şu zamanlarda, görüldüğü gibi 1948 tarihli 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. 
Kişisel bilgiler dijital alanlarda her geçen gün daha fazla depolandığından, gizlilik 
hakkı dünyanın her yerindeki hükümetler, sivil toplum ve vatandaşlar için büyük 
bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Zorluklar çoğalmakta ve özgünleşmektedir. Bu 
nedenle, politika tepkisinin de aynı şekilde yenilikçi olması gerekmektedir. 

Uluslararası Af Örgütünün yakın zamanda yayımladığı “Gözetim Devleri: Google ve 
Facebook’un İş Modelleri İnsan Haklarına Nasıl Tehdit Oluşturuyor” (Surveillance 
Giants: How The Business Models of Google and Facebook Threatens Human 
Rights) başlıklı rapora göre, bahsi geçen bu teknoloji şirketleri “insanların çevrim içi 
dünyaya bağlandıkları ve sıkı bağlar kurdukları birincil kanallar üzerinde neredeyse 
tamamen hâkimiyet” kurmaktadır. Bu durum, bahsedilen uluslararası insan hakları 
örgütünün de yakındığı üzere, bahsi geçen teknoloji şirketlerine insanların hayatları 
üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir güç vermektedir.

Uluslararası Af Örgütü, teknoloji devlerinin “dijital hayatımız üzerinde sinsice kontrolü 
ele aldığı” sonucuna vararak gizliliğin korunmasının “çağımızın en belirgin insan 
hakkı zorluklarından biri” haline geldiğini belirtmektedir. Uluslararası Af Örgütü, bu 
konudaki endişelerini seslendirmekte yalnız değildir. Gittikçe çok daha fazla birey, 
grup ve hükümet internet ekonomisinin yaygınlaşmasının yarattığı olumsuzluklara 
dikkat çekmekte ve bu konuda eylem talep etmektedir.

Facebook ve Google’ın iş modelleri kullanıcıların kişisel verilerinin kullanılmasına 
dayanmaktadır. Bu şirketler, büyük miktarda kişisel bilgi toplamakta ve bu bilgileri 
reklam amaçlı kullanarak tüketicileri ve ürünlerin potansiyel alıcılarını hedef kitle 
olarak belirlemektedir. Model müsait olduğu kadar basittir de: müşterilerden ürün 
veya hizmetler için bir ücret talep etmek yerine, teknoloji şirketleri müşterilerin kişisel 
bilgileri üzerinden para kazanmaktadır. Çoğu vakada, veri “sağlayıcıları” –buna siz 
de dâhilsiniz değerli okuyucular- verileri ile neler yapıldığı konusunda yeterli bir 
şekilde bilgilendirilmemektedir. Sonuç olarak, daha şeffaf olma çağrıları gizliliğin 
savunulması çabalarının merkezindedir.

Her geçen gün işlemler analogdan dijital alana daha fazla geçtiği için, gizlilik olarak 
tanımladığımız şeyin kapsamı gelişmiştir. Bu konuda üç ilgili kavram düşünebiliriz: 
özel alanımıza müdahaleye karşı korunma özgürlüğü, hakkımızdaki bilgileri kontrol 
edebilme hakkı ve son olarak, kendimizi rahatça ifade edebileceğimiz bir alana sahip 
olma hakkı. 

Etrafa bakınacak olursak, bu alanların ve kavramların tehlike altında olduğunu 
görebiliriz. Bu alanları korumak ve muhafaza etmek için düzenli ve esaslı çabalara 
ihtiyacımız vardır.  

Başlıca teknoloji şirketlerinin devasa güçlerinin ışığında, otokontrol ve kullanıcıların 
medya okuryazarlığını artırmak için ek çabalar uygulamak yeterli bir tepki 
yaratmamaktadır. Kişilerin kendilerini kısıtlaması ve sorumlu davranışları faydalı 
olsa da, bunlar yeterli değildir. Ayrıca liberal bir perspektif ve pazarın otokontrol 
gücüne olan inanca göre, yarı tekel durumdaki dijital Leviathanlara dönüşen 
“gözetim devleri”nin gücünü kısıtlamak için hükümet düzenlemeleri gerekmektedir. 

|  Gizlilik Hakkı ya da: Dijital Leviathan’ı kontrol 
etmek  |

Ronald Meinardus

Friedrich Naumann Stiftung Türkiye Ofi si Başkanı
Ronald Meinardus

“ Kişisel bilgiler 
dijital alanlarda her 
geçen gün daha fazla 
depolandığından, 
gizlilik hakkı 
dünyanın her 
yerindeki hükümetler, 
sivil toplum ve 
vatandaşlar için 
büyük bir endişe 
kaynağı haline 
gelmiştir ”
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“ 2016 yılında AP, 
AB Konseyi ve 
Avrupa Komisyonu, 
Dijital Tek Pazarı 
gözetmek ve AB 
üyeleri arasındaki 
veri koruma sistemini 
uyumlaştırmak 
amacıyla Genel 
Veri Koruma 
Yönetmeliği’ni 
(GDPR) kabul 
etmiştir ”

“ Genel Veri Koruma 
Tüzüğü bireylere 
kişisel verilerinin 
yayılmasının 
kontrol edilmesi, 
içerik hükümleri, 
erişim hakları, veri 
değiştirilmesi ve 
silinmesi konularında 
daha çok hak 
tanımaktadır ”

İş camiası, sivil toplum ve tüketiciler ile eş güdüm içinde hükümetlerin, gizlilik hakkını 
gasp eden uygulamalar tarafından meydana gelebilecek zararların azaltılması veya 
engellenmesi yönünde olumlu adımlar atması gerekmektedir. Veri akışları ulusal 
sınırlarda durmamaktadır. Bu nedenle, ulusal eş güdüm büyük derecede talep 
görmektedir. Bu konuda özellikle AB önemli bir yol kat etmiştir.  

Yıllar içinde hükümetler dünyanın birçok bölgesinde “gizlilik öz yönetimi” ve “veri 
hâkimiyeti”nin iyileştirilmesini amaçlayan veri koruma kanunlarını yürürlüğe 
koymuştur. Çoğu vakada, 1970’li yılların başında ortaya çıkan ve hâlâ geçerliliğini 
koruyan birtakım prensipler bu kanunlara yol göstermektedir. Adil Bilgi Uygulamaları 
(Fair Information Practices- FIPs) olarak da bilinen bu prensipler aşağıdaki gibidir:

1. Kişisel bilginin saklandığı sistemlerin varlığı bir sır olarak saklanmamalıdır. 
2. Kullanıcıların kendileri hakkındaki bilgilerin hangilerinin, hangi amaçlarla saklı 

tutulduğunu bilmeleri gerekmektedir.
3. Kullanıcılara belli bir amaç için paylaştıkları bilgilerin başka bir amaç için izinsiz 

bir şekilde kullanılmasını engelleme yollarının sağlanması gerekmektedir.
4. Kullanıcının kişisel verileri düzeltmek veya değiştirmek için bir yolu olmalıdır.
5. Veri toplayan her organizasyon, kullandığı verinin güvenilir bir şekilde ve 

sadece amacı doğrultusunda kullanılacağını temin etmelidir. Ayrıca bilgilerin 
kullanımının suistimal edilmesine karşı önlemler almalıdır.   

Bertelsmann Vakfının ABD ve AB’deki veri koruma politikalarına ilişkin yakın zamanda 
yayımladığı raporda “Bu uygulamalar ve haklar, büyük verilerin ortaya çıkmasıyla 
kişisel bilgilerin kullanımında ve yakalanmasında gerçekleşen büyük değişikliklere 
rağmen, veri ekosisteminde bir temel olarak kalmıştır” denmektedir.

Teknolojik gelişmeler çok daha fazla aygıtın internete bağlanmasına, böylece 
‘nesnelerin interneti’nin meydana çıkmasına vesile olmuştur.  Aşağı yukarı tüm 
faaliyetlerin dijital olarak kaydedilmesiyle, gizliliğin öz yönetimi fi kri daha da 
zorlaşmaya başlamıştır. 

Veri koruma sorunları uzun yıllardır gündemde yer edinmiştir. Uluslararası 
tartışmalarda, ABD ve AB sıklıkla referans noktası olarak alınmıştır. AB’de kişisel 
bilgilerin korunmasına ilişkin birçok yasal hüküm bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nin 
İşleyişi Hakkındaki Antlaşma, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi, 1995 tarihli AB 
Veri Koruma Direktifi  ve son olarak 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma 
Tüzüğü (General Data Protection Regulation - GDPR) de bunlara dâhildir. 

Veri Koruma Direktifi , AB kurumlarının Ortak Pazarı güçlendirme çabasında olduğu 
bir zamanda çıkarılmıştır. Direktifi n amacı, veri koruma konusunda temel asgari 
standartlar oluşturmaktı. Bu standartlar, kişisel verinin yasal düzenlenmesini ve 
üyeler arasında müşterek sorumluluğu gerektirmektedir. 

2016 yılında AP, AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu, Dijital Tek Pazarı gözetmek ve 
AB üyeleri arasındaki veri koruma sistemini uyumlaştırmak amacıyla Genel Veri 
Koruma Tüzüğü'nü kabul etmiştir. Diğer önemli AB düzenlemeleri gibi, bu da tüm 
üye ülkelerin  ulusal parlamentolarının onayını gerektirmiştir. 

GDPR, Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Veri Koruma Direktifi 'nin yerine 
geçen bu düzenleme, gizlilik kuralları konusunda yeni bir standart oluşturmuştur. Yeni 
düzenleme sadece AB şirketlerini kapsamamakta, aynı zamanda AB vatandaşlarının 
verilerini işleyen ama AB’nin toprak ve yetki sınırlarını aşan şirketleri de 
kapsamaktadır. Sıklıkla tartışma konusu haline gelen GDPR’ın başlıca esaslarından 
biri “amaç sınırlandırılması”dır. Bu da demek oluyor ki, bilginin toplanmasının nedeni 
net bir şekilde ifade edilmeli ve bilgi sadece belirtilen neden için kullanılmalıdır. Yeni 
düzenlemede, bireyin rızası çok önemlidir: bireysel kullanıcılar ya da tüketiciler 
kişisel verilerinin işlenmesi konusunda açık rıza göstermelidir. 

Bir diğer düzenleme ise kişiye özgü veri tanımının kapsamının genişlemesidir. Bu 
düzenleme ile e-postalar ve IP adresleri de kapsam alanına girmiştir. Dahası, AB 
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vatandaşları şirketlerin topladıkları kişisel veriler hakkında bilgi isteme ve verilerinin 
silinmesi veya düzeltilmesini isteme haklarına sahip olmuştur.

Genel Veri Koruma Tüzüğü bireylere kişisel verilerinin yayılmasının kontrol edilmesi, 
içerik hükümleri, erişim hakları, veri değiştirilmesi ve silinmesi konularında daha çok 
hak tanımaktadır. Şirketler aynı zamanda gerçekleşen veri ihlalleri konusunda tüm 
ilgili kullanıcıları bilgilendirmeli ve bu ihlalleri 72 saat içerisinde denetleyici otoriteye 
raporlamalıdır. 

Avrupa gizlilik düzenlemelerinin ve bunların Almanya’da ulusal düzeyde ortaya çıkan 
yasal uygulamalarının, bu notun yazarının Türkiye’de temsil ettiği Friedrich Naumann 
Vakfı için de çeşitli etkileri vardır. Bunlar, personellerimizle, ortaklarımızla ve eğitici 
aktivitelerin katılımcıları ile olan etkileşimlerimizin neredeyse tümü veya bazıları 
ile ilgilidir. Bunun ışığında, biz de katılımcı listeleri, yoklama kâğıtları ve iş birliği 
yaptığımız birey veya grupların verilerini içeren diğer kayıtları işleme prosedürlerimizi 
güncellemekteyiz. Genel kabul görmüş kural olarak, bir bireyin verisini o bireyin açık 
rızası olmada işlememiz yasaklanmış –ki bu terim iç yönergelerde sıkça kullanılmakta 
- durumdadır. 

Bir örnek vermek gerekirse: gelecekte bizden bir e-posta almak istediği yönünde 
açık rıza vermedikçe kartvizitini vermiş olan ilgili bir muhatabın ismini bu e-posta 
listesine eklemek yasaktır.

Personeli yeni ve sıkı politikalara alıştırmak için Vakıf, yakın zamanda yarım 
günlük bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştaydaki bir konuşmacı sunumunu şu mesajla 
sonlandırmıştır: ”Diğer insanların verilerini, kendi verilerinizin nasıl kullanılmasını 
istiyorsanız öyle kullanın.”

“ Diğer insanların 
verilerini, kendi 
verilerinizin nasıl 
kullanılmasını 
istiyorsanız öyle 
kullanın ”
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|  Türkiye’nin AB adaylığı: 20’nci yılında 
Helsinki anı  |

Ayhan Zeytinoğlu

İKV Başkanı
Ayhan Zeytinoğlu

Helsinki’de 10-12 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleşen AB Liderler Zirvesi, Türkiye-
AB ilişkileri için özel bir an, bir yapıtaşını ifade etmektedir. AB Konseyi Helsinki 
Zirvesi’nde şu sonuçlara varmıştır:

“Türkiye, diğer aday ülkelere uygulananlarla aynı kriterler temelinde Birliğe 
katılması mukadder bir aday ülkedir. Diğer aday ülkeler gibi Türkiye de, mevcut 
Avrupa Stratejisi’ne istinaden, reformlarını teşvik etmeye ve desteklemeye yönelik 
bir katılım öncesi stratejisinden istifade edecektir. Bu çerçevede, insan hakları ile 
4 ve 9(a) sayılı paragrafl arda belirtilen konular başta olmak üzere, üyeliğin siyasi 
kriterlerini karşılama yönünde ilerleme kaydedilmesi üzerinde durularak, daha fazla 
siyasi diyalog söz konusu olacaktır.” 1

Söz konusu karar Türkiye’ye, AB’nin komşu bölgesinde olmasına rağmen üyelik 
perspektifi  olmayan bir ülke olarak değil de Birliğin üyesi olmaya aday bir ülke 
olarak ilan edilmesi neticesinde Gürcistan, Ukrayna veya Tunus gibi ülkelerden 
ayrı bir statü kazanmıştır. Türkiye’nin AB adaylığının ilan edilmesinden tam olarak 
20 yıl sonra Türkiye-AB ilişkilerinin durumuna bakıldığında, büyük bir üzüntüyle 
adaylık statüsünün Türkiye’nin AB üye ülkesi olmasıyla tamamlanamamış olduğu 
görülebilir. Günümüzde, Türkiye kamuoyunda AB üyeliğine verilen büyük orandaki 
desteğe rağmen, çoğu insan üyeliğin gerçekleşeceğine dair umudunu kaybetmiştir. 

TOBB’un desteği kapsamında İKV, TEPAV ile birlikte bir kamuoyu araştırması 
gerçekleştirmiştir. Türkiye’de 35 ilde 4506 katılımcı ile 26 Nisan ve 12 Mayıs 2019 
tarihleri arasında gerçekleştirilen söz konusu çalışma, ilgi çekici sonuçlar ortaya 
koymuştur. Ankete cevap verenlerin %60’ı Türkiye’nin AB üyeliğine olan desteğini 
ifade ederken; sadece %23’ü AB üyeliğinin yakın gelecekte olma ihtimaline 
inandıklarını belirtmiştir. AB üyeliğine olan inanç 2016 yılında gerçekleşen ankette 
katılımcıların %36 olarak belirtilirken; bu oran 2017’de %31’e, 2019’da ise %23 
oranına kadar düşmüştür. Üyelik gayesi temelinde Türkiye’yi AB’ye entegre etme 
gayretinin şimdiye kadar gerçeklememiş olması, oldukça üzücü ve talihsizdir. 
Nitekim Türkiye’nin AB üyeliği, AB için ve geniş bir konjonktürdeki komşu ülkelerde 
istikrar verici bir etki sağlayabilirdi. AB etrafındaki çatışmaların farklı sonuçları 
olacağını ya da Türkiye’nin AB üyeliği gerçekleşseydi hiç yaşanmayacağını bile 
söylemek mümkündür. 

Ne Yanlış Gitti?

AB’ye adaylık statüsü, Kopenhag kriterlerinin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye’de 
kapsamlı bir reform sürecini tetiklemiştir. İdam cezasının kaldırılması, Ceza 
Kanunu’nun ve Medeni Kanun’un gözden geçirilmesi, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 
yapısının gözden geçirilmesi, Türkiye’nin Helsinki Zirvesi’den sonra gerçekleştirdiği 
çok sayıda reform adımından sadece birkaçıdır. Reform süreci, Türkiye’nin üyelik 
müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde büyük umutlarla başlatılmasını sağlamıştır. 
Ancak, katılım müzakerelerinin başlamasından bir yıl sonra AB Konseyi karar 
alarak doğrudan Türkiye-AB Gümrük Birliği ile ilgili olduğunu düşündükleri 8 
faslı müzakerelere açmayacağını duyurmuştur. Ayrıca, Türkiye limanlarını ve 
havaalanlarını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden gelen araçlara açana kadar hiçbir 

1 4 ve 9(a) paragrafl arı AB üye ülkeleri ile aday ülkeler arasındaki iki tarafl ı anlaşmazlıkları içermektedir 
dolayısıyla Türkiye özelinde bu maddeler, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlar ile Kıbrıs 
meselesinden bahsetmektedir. 

“ Avrupa Komisyonu, 
2016 yılında Türkiye-
AB Gümrük Birliği’nin 
modernizasyonu 
için müzakerelerin 
başlatılması 
konusunda yetki 
istemiştir ”

“ Ankete cevap 
verenlerin %60’ı 
Türkiye’nin AB 
üyeliğine olan 
desteğini ifade 
etmiştir ”
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fasılı geçici olarak kapatmamaya karar vermişlerdir. Dolayısıyla bu karar aslında, 
üyelik müzakerelerinin yürütülmesini sekteye uğratmıştır. Şimdiye kadar 16 fasıl 
müzakerelere açılabilirken, bunlardan sadece biri geçici olarak kapatılmıştır. 
AB’nin adanın bölünmesine siyasi bir çözüm bulunmadan önce GKRY’yi adanın 
tamamını temsilen üye ülke olarak kabul etmesi, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini ve 
üyelik sürecini de engelleyen temel faktörlerden birisi olmuştur.  

2012 yılında başlatılan pozitif gündem, 2013’te başlayan Vize Serbestliği Yol 
Haritası, 2015 yılında Türkiye ve AB’nin ilgili yetkilileri tarafından Gümrük 
Birliği’nin modernizasyonu konusunda fi kir birliğine varılması ile 2016 Türkiye-AB 
Uzlaşısı gibi ilişkileri yeniden canlandırmak için girişimler de yaşanmıştır. Ancak 
bu girişimlerin hiçbiri somut sonuçlar üretmemiştir. Türkiye, Vize Serbestliği Yol 
Haritası’nda belirtilen koşullardan 66’sını yerine getirmesine ve Avrupa Komisyonu 
Mayıs 2015’teki nihai raporunda vize engelinin kaldırılmasını önermesine 
rağmen, vizesiz seyahat nihai hedefi ne ulaşılamamıştır. Kısa süreli iş veya turistik 
ziyaretler için Schengen Alanı’na seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için vize 
zorunluluğunun olması; ilgili ücretler (vize ücreti, ajans ücreti, noter ücreti, çeviri 
vb.), belgelerin sayısı ve özü (banka hesap özetleri ve davet mektupları vb.) ve 
hantal başvuru süreci nedeniyle hem fi nansal hem de psikolojik bir yük getirmeye 
devam etmektedir.  

Gümrük Birliği modernizasyonu süreci de vize serbestliği ile benzer kaderi 
paylaşmaktadır. Avrupa Komisyonu, 2016 yılında Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin 
modernizasyonu için müzakerelerin başlatılması konusunda yetki istemiştir. Buna 
rağmen AB Konseyi yine siyasi gerekçeler nedeniyle müzakerelerin başlatılmaması 
kararı vermiştir. Gelinen son durumda, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin 
modernizasyonu, Gümrük Birliği’nin işleyişinde yaşanan sorunların çözülmesi 
ile kapsamının tarım, hizmetler ve kamu alımları gibi yeni alanlara genişletilmesi 
ihtiyacı nedeniyle acil eylem gerektiren bir konu olmaya devam etmektedir.  

Belki de 18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Uzlaşısı, yakın geçmişte Türkiye-AB 
ilişkilerinin en ileri düzeylerinden birisini ifade etmekteydi. Söz konusu uzlaşı, 
katılım sürecinde yeni fasılların açılması, vize serbestliği ve Gümrük Birliği’nin 
modernizasyonu gibi Türkiye-AB ilişkilerinin farklı alanlarında ilerleme öngören 9 
nokta içermekteydi. Türkiye-AB Uzlaşısı'nın ilk etkisi, Yunanistan’dan Türkiye’ye 
her göçmen iadesi karşılığında bir Suriyeli mültecinin AB üye ülkelerine 
yerleştirileceğine dair karar ile Suriyeli mülteciler konusunda olmuştur. AB ayrıca, 
2016-2017 ve 2018-2019 dönemleri için 3’er milyar avroluk iki dilim içeren bir mali 
yardım programı aracılığıyla Türkiye’deki Suriyelileri destekleme sözü vermiştir. 
Türkiye’de ikamet eden 3 buçuk milyondan fazla Suriyeliye yardım ve hizmet 
sağlamayı amaçlayan çeşitli projelere tahsisler gecikmeli olsa da devam etmektedir. 
Ancak Yunanistan’dan geri kabuller durdurulmuştur ve Türkiye ile AB arasında 
imzalanan Geri Kabul Anlaşması şu anda yürürlükte değildir. Suriyeli mültecilerin 
korunması ve yerleştirilmesi konusunda Türkiye ile AB arasındaki yük paylaşımının 
eşit düzeyde olmadığı ve Türkiye’nin savaştan ve zulümden kaçan Suriyelilere ev 
sahipliği yapma sorumluluğunun çoğunu üstlendiği kolayca anlaşılabilir. 

İlişkileri Yoluna Koymak İçin Çok mu Geç?

AB Konseyi'nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon araştırmaları nedeniyle Türkiye’ye 
karşı yaptırım uygulama kararlarının ardından, Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler, 
tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemiştir. Ortaklık Konseyi toplantıları 
veya üst düzey diyalog toplantıları gibi forumlar bile şu anda yapılamamaktadır. 
Diyalog veya işbirliği kanalları engellenmiştir. Bu karamsar görünüme rağmen 
Türkiye, AB’nin önde gelen ekonomik ortağı olmaya devam etmektedir. Gümrük 
Birliği ilişkisi özellikle AB’de otomotiv ve beyaz eşya gibi önde gelen endüstriler için 
kritik öneme sahiptir. AB, Türk vatandaşları için sosyal ve kültürel bir rota olmaya 
devam etmektedir. Türkiye, Erasmus+ gibi birçok AB programında halen yer 
almakta ve Türk sivil toplumu katılım öncesi yardım çerçevesinde AB fonlarından 
yararlanmaya devam etmektedir. Sonuç olarak Türkiye ile AB arasında her şeyin 
kaybedilmediğini ve yeni bir başlangıç yapmanın hâlâ mümkün olduğu konusunda 
hemfi kir olmak mümkündür. 

“ Konseyin,
Doğu Akdeniz’deki 
hidrokarbon 
araştırmaları 
nedeniyle 
Türkiye’ye karşı 
yaptırım uygulama 
kararlarının ardından, 
Türkiye ile AB 
arasındaki ilişkiler, 
tüm zamanların en 
düşük seviyesine 
gerilemiştir ”

“ Türkiye ve AB 
en acil çözüm 
bekleyen meseleleri 
ve çözümleri 
içeren bir gündem 
oluşturmalıdır  ”
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İlişkilerin yoluna koyulması için öncelikle Türkiye ve AB, her iki tarafın bir araya 
gelmesini ve ortak endişe konularını tartışmasını sağlayan kurumsal mekanizmaları 
ve forumları yeniden başlatmalıdır. Daha sonra bu mekanizmalar, Gümrük 
Birliği’nin işleyişi veya vize serbestliği süreciyle ilişkili problemler gibi mevcut 
ilişkilerdeki sorunları çözmek için kullanılmalıdır. Türkiye ve AB, en acil çözüm 
bekleyen meseleleri ve çözümleri içeren bir gündem oluşturmalıdır. Devamlı 
diyalog ve istişare içerisinde olmak, tarafl ar arasındaki ilişkileri yenilemek, acil 
sorunlarla başa çıkmak ve ilişkilerin daha da kötüleşmesini önlemek adına kritik 
önemdedir. Bu çıkış noktasından gelecekteki ilişkinin hatları oluşturulabilir. Türk iş 
dünyasını temsil eden bir kurumun Başkanı olarak, üyelik perspektifi nin bizim için 
hâlâ geçerli olduğunu ve bu perspektifi n Türkiye ile AB arasındaki anlaşmazlıkların 
çözülmesinin yanı sıra Türkiye’nin Avrupa’nın geleceğine katkı sağlayabilmesini 
mümkün kılacak ideal bir çözüm sunduğunu vurgulamak isterim. 

“ Üyelik 
perspektifi nin bizim 
için hâlâ geçerli 
olduğunu vurgulamak 
isterim ”
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|  Türkiye, AB üyeliği olmaksızın da Avrupa’ya 
aittir  |

Samuel Doveri Vesterbye

Avrupa Komşuluk Konseyi İdari Direktörü (ENC)
Samuel Doveri Vesterbye

Türkiye ve AB uzun süreli ve önemli bir ilişkiye sahiptir. Bu ilişki Türkiye’nin AB üyeliği 
gündeme gelmeden çok önce kurulmuştu ve iyi bir şekilde devam etmekteydi. Türkiye 
ve AB arasındaki bu ilişki tarihsel olarak ekonomi, güvenlik ve vatandaşlar arasındaki 
ilişkileri kadar coğrafi  ve kültürel değerlere de dayanmaktadır. Bunun nedeni temelde 
AB ve Türkiye’nin birbirine ihtiyaç duymasıdır. Aşağıda güvenlik, göç ve çatışma 
perspektifi nden bakıldığında bu ihtiyacı ortaya koyan örnekler sıralanmaktadır:

• Akdeniz veya Orta Doğu’da herhangi bir sorun yaşandığı takdirde, hangi ülke 
bundan ilk olarak etkilenecektir? Kuzey Amerika ve Endonezya mı yoksa 
Türkiye, Fransa ve Hırvatistan mı? Peki, Afrika’daki demografi k büyüme 
devam eder ve göç dalgası artarsa, bundan ilk etkilenecek ülkeler hangileri 
olacaktır? İzlanda ve Çin mi yoksa Türkiye ve Yunanistan mı? Yine, PKK 
ve DAEŞ gençlerinin Irak ve Suriye’de radikalleşmesi durumunda bundan 
kim ilk olarak kim etkilenecektir? Coğrafi k olarak birbirine yakın ve büyük 
Müslüman grupların yaşadığı Türkiye ve Almanya gibi ülkeler mi yoksa birbiri 
ile coğrafi k bağı olmayan ve bu konularla bağlantısı olmayan ülkeler mi?

Verilen bu örnekler, ülkelerin coğrafya ve konumlarının çatışma ve göç konularında ne 
kadar önemli olduğunu göstermektedir. Avrupa ve Türkiye aynı bölgeyi paylaşmakta 
ve bu nedenden dolayı da aynı problemlerle mücadele etmek zorundadırlar. 
Problemlerin en iyi çözümü ise beraber her zaman birlikte mücadele edilmesidir. Aynı 
mantık ticaret için de geçerlidir. Çin’in yükselen ekonomik konumu ve günümüzde 
Avrasya ticaretinde ve enerji ilişkilerinde artış örnek olarak verilebilir. Enerji, ticaret ve 
bağlantılılık perspektifi ne bazı örnekler vermek gerekirse:

• Avrupa, dünyadaki en büyük tüketici olmaya devam ederken (ve Çin’de en büyük 
üreticisi olmaya), Türkiye gibi arada yer alan bir ülkenin ‘’bağlantı ülke’’ rolünü 
alması mantıklı bir seçenek.

• Türkiye, komşuları ve Avrupa ile ilişkilerini geliştirdiği takdirde Doğu ve Batı 
arasında enerji, tedarik zincir teknoloji ve ticaret merkezi olabilir.

Yukarıdaki olumlu argümanlara karşın, günümüzde Avrupa-Türkiye ilişkileri iyi bir 
seviyede değil. Ne yazık ki, dünyanın en büyük ticaret bloğu olan AB’nin ve NATO’nun 
en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye’nin güçlü ve istikrarlı bir ortaklık kurması 
herkesin istediği bir şey değil. 

Mevcut gerilimlerin üstesinden gelebilmek için şu önemli noktaların hatırlanması 
gerekiyor:
• Türkiye’nin ticaretinin ve ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımların %50’sinden 

fazlası Avrupa ile;
• AB yeni ve bağımsız askeri yetiler geliştiriyor. Türkiye ve Danimarka gibi ülkelerin 

bu tarz  savunma ve teknolojik giderlerin tek başlarına altından kalkmaları 
mümkün değil. Ancak kolektif bir iş birliği ve çok tarafl ı çerçevede çalışıldığı 
takdirde bu masrafl arı karşılamak mümkün;

• Doğu Akdeniz’de devam etmekte olan enerji krizi çok tehlikeli ve bölgede 
çatışmaya sebep olabilir. Bunun yerini Güney Gaz Koridoru’nun dikkate alındığı 
daha barışçıl bir çözüm mevcut;

• AB ve Türkiye çatışmaların çözülmesi için irtibata geçmeli ve Irak, Dağlık Karabağ, 
Transdinyester, Ukranya’nın Donbass/Luhansk şehirleri ve Kırım dâhil bölgesel 
barış için çalışmalı;

• İran’a uygulanan yaptırımlar hem AB’yi hem de Türkiye’yi olumsuz yönde 
etkilemiştir. Bu aynı zamanda hem AB hem de Türkiye’ye haksız yere uygulanan 
çelik ürünleri ve diğer ürünlere getirilen tarifeler için de geçerlidir;

“ Türkiye, komşuları 
ve Avrupa ile 
ilişkilerini geliştirdiği 
takdirde Doğu ve 
Batı arasında enerji, 
tedarik zincir teknoloji 
ve ticaret merkezi 
olabilir ”

“ Ne yazık ki, 
dünyanın en büyük 
ticaret bloğu olan 
AB’nin ve NATO’nun 
en büyük ikinci 
ordusuna sahip olan 
Türkiye’nin güçlü ve 
istikrarlı bir ortaklık 
kurması herkesin 
istediği bir şey
değil ”

“ İran’a uygulanan 
yaptırımlar hem AB’yi 
hem de Türkiye’yi 
olumsuz yönde 
etkilemiştir ”
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• Avrupa, geçmişte Türkiye’ye adil bir şekilde davranmadığını itiraf etmeli. Türkiye 
de hukuk üstünlüğünü güçlendirme, açık diyalog ve adil seçimler için çaba sarf 
etmeli.

• Pek çok ülkedeki isteksizlik nedeniyle katılım müzakereleri ilerleme sağlanması 
mümkün görünmemektedir. Fakat özel ve eşit bir Avrupa-Türkiye ortaklığı hayati 
önem arz ediyor. Türkiye’nin, Avrupa ile sahip olduğu önemli ve tarihi ilişkiden 
dolayı, bu tarz bir ortaklık yapısal, yasal, ekonomik, güvenlik, enerji ve ortak karar 
alma gibi parçaları da içinde barındırmalıdır.

• Verilen yanlış bilgiler ve sahte haberlerle, Avrupa ve Türkiye ilişkileri zedelenmeye 
ve zarar verilmeye çalışılıyor. 

• Avrupalı ve Türk liderler, Türk-Avrupa sivil toplumu, akademisyenler, gençler, 
öğrenciler ve gazeteciler beraber iş birliği yaparak ilişkileri daha iyi ve daha güçlü 
yapmaya devam etmelidir.

Türkiye 2005 yılında katılım müzakerelerine başladığında, her iki tarafta da beklentiler 
yüksekti. Herkesin bildiği gibi Türkiye’ye Avrupa’ya aittir. Ve 21’inci yüzyılda tek 
başınıza olmaktansa bir birliğe katılmak çok daha akıllıca. Fakat 21’inci yüzyılda 
Türkiye’nin AB üyeliğini zora sokan dört olumsuz gelişme yaşandı:

• İlk olarak, Annan Planı beklendiği gibi sonuçlanmadı. GKRY vatandaşları 
referandumda plana hayır derken, KKTC vatandaşları evet dedi. Günümüzde 
Türkiye haklı olarak bu konuya ilişkin ihanete uğramış hissediyor. Ancak AB, 
oybirliğiyle hareket eden bir birlik ve tüm üye ülkelerin veto hakkı bulunuyor.

• İkinci olarak, Avrupalı seçmenlerin bir kısmı son on yılda sağa kaydı. 2005 yılında 
Türkiye’nin adaylık sürecini kabul eden ülkeler, artık liberal, yeşil veya sol partiler 
tarafından yönetilmedikleri için bugün aynı düşünceleri paylaşmıyorlar. 

• Üçüncü olarak, Türkiye'de son yıllarda AB Reformlarına ara verildi ve hukukun 
üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, toplanma ve 
örgütlenme özgürlüğü, dende ven denetleme mekanizmaları gibi konularda 
önemli sorunlar yaşandı. AB zaten bu konularla ilgili olarak kendi üyeleriyle de 
mücadele ediyor ve bu nedenle ifade özgürlüğüne, yargı bağımsızlığına ve siyasi 
dokunulmazlığa riayet etmeyen herhangi bir AB aday ülkesini kabul etmiyor. 

• Dördüncü olarak, Donald Trump hükümeti, Türkiye’nin Avrupa ve Avrasya’daki
komşularıyla ilişkilerini ilerletmesine karşı ve bu sebepten ötürü Trump yönetimi 
Türkiye’ye karşı oyunlar oynuyor.

2020 yılında dünya daha fazla çok kutupluluğa doğru gidecek. Rusya, Suriye’ye 
girmiş, Çin dünyanın ihracatçısı olmasına ve ABD ise askeri gücüne güveniyor olacak. 
Türkiye ise tüm bu karmaşanın içinde bazen Avrupa yanlısı ve bazen de Avrupa karşıtı 
bir politika izlemekte. Genç nesil Türklerin mutlaka hatırlaması gereken şeyler ise:
• 21’inci yüzyıl, 20’nci yüzyıla hiçbir şekilde benzememekte. Teknoloji, mahremiyet, 

vatandaşların demokratik katılımı, evrensel temel gelir, gerçek veya yanlış bilgiler 
hayatlarımızı kontrol edecek. 

• Teknolojik gelişmelerde, askeri kapasite ve uluslararası ticarette rekabetçi 
olmanın maliyeti Çin ve ABD hariç tüm ülkeler için büyük bir yük. Bu nedenden 
dolayı iş birliği, çok tarafl ılık, üyelik ve AB ile olan özel bir ortaklığın ciddi derecede 
faydaları bulunmakta.

• Birbirine bağlı ve çok kutuplu bir dünyada, esneklik ve üyelik arasındaki 
mükemmel dengeyi bulmak kârlı sonucu getirecek. Bu sebepten ötürü Avrupalılar 
günümüzde AB, AGİT, Avrupa Konseyi, AAYB ve diğer kurumların bir parçasılar. 

• Türkiye, reforme edilmiş kültürel kimliğine ve modern toplumuna dayanan, kültürel 
olarak hoşgörülü İslam’ın modern versiyonunu geliştirme potansiyeline sahip.

• 21’inci yüzyılda Fransa, Finlandiya ya da Türkiye gibi gelişmiş ülkeler için çevreye 
saygı en önemli önceliklerden olacak. Siyasi ilişkiler, iş birliğini geliştirme, öğrenci 
değişimi, ticaret, inovasyon, iklim hedefl eri, yenilenebilir enerji, vatandaşlar için 
mahremiyet, refah için sorunların çözümü, güvenlik ve bireylerin hakları üzerine 
kurulmalı.

“ 21’inci yüzyılda 
Fransa, Finlandiya 
ya da Türkiye gibi 
gelişmiş ülkeler için 
çevreye saygı en 
önemli önceliklerden 
olacak ”

“ Teknolojik 
gelişmelerde, 
askeri kapasite ve 
uluslararası ticarette 
rekabetçi olmanın 
maliyeti Çin ve ABD 
hariç tüm ülkeler için 
büyük bir yük ”
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Hakkında • Avrupa asırladır savaşta. 1952 yılında Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu’nun ortaya çıkışıyla birlikte tarihte ilk kez savaşın iki ana maddesi 
nötrleşmiş oldu. Kömür ve çelik tek bir otorite altına girdi ve Fransa ve Almanya 
tarafından yönetilip, gözetildi. Oy birliği ve çok tarafl ılığının hayata geçmesi ve 
70 milyon ölüden sonra Fransa ve Almanya, barış ve refahın hükmetmekten 
daha önemli olduğu konusunda fi kir birliğine vardılar.  Sonuç olarak da, 1945 
ve 2020 yılları arasındaki dönem son 2000 yılda1 savaş yaşanmayan en uzun 
zaman dilimi oldu. Barış, Avrupa’nın en değerli ve modern kültürel değeri.  Son 
70 yılda, jeo-ekonomik istikrar, güvenlik, ekonomik refah ve vatandaşlara dayalı 
bir yönetim sağladı. Günümüzde ise, asıl meydan okuma bu insani değerleri 
ilerletmek ve paylaşmakta yatıyor. Bu bölüm Avrupa’nın 21. yüzyıldaki değerleri ve 
ilerleyici stratejisine genel bir bakış açısı sağlayacak. Bu bölüm aynı zamanda AB 
ülkelerinin ve vatandaşlarının sosyal, politik ve ekonomik öncelik açısından hangi 
görüşlere sahip olduğuna yoğunlaşacak ve geleceğin ilerici değerlerinden, dürüst 
yönetimlere, yeşil teknolojiden sosyal adalete, kadın haklarından barışa dikkatli bir 
biçimde ele alınacaktır. 

Daha fazla sürdürülebilirlik  • 2012 yılında AB Nobel Barış Ödülü’nü kazandı. 
Bu da Avrupa’nın şiddete karşı ve barışın yayılması için verdiği mücadelenin 
tanınması anlamına gelmektedir. Bu ödül sadece Avrupa için değil aynı zamanda 
dünyada eşit şekilde gerçek demokrasi, şeffafl ık, yolsuzluğa karşı ve sosyal 
adalet için savaşan herhangi birinin de ödülüydü. Bu ödül güçsüz bireylere, sesini 
çıkaramayan kadınlara ve şiddete karşı olan desteği göstermek için ender ama ileri 
görüşlü bir ödüldü. AB’nin demokrasinin önemine verdiği değer bir sır değil ama 
bazen bu değerler unutulabiliyor. Hukukun üstünlüğü, demokrasi, temel haklar gibi 
kavramların tarihi önemi unutulup, herkesin diline dolanan kelimelere dönüşebiliyor. 

Demokrasi, bugün de devam eden uzun devrimsel mücadeleden gelmektedir. 
Oysaki geçtiğimiz 300 yılda hükümetlere karşı ayaklanmalar olmuş ve vatandaşlar 
sivil toplum örgütlerinin desteğiyle (STK’lar) hükümetleri kontrol altında tutmaya 
devam etmişlerdir. Bu da Avrupa çapında adil ve eşit eğitimin gelişmesine, koordine 
ekonomilere, güçlü kurumlara ve  gelişmiş sosyal politikalara neden olmuştur.

Hukukun üstünlüğünün ekonominin tarihinde ilginç bir rolü vardır. Kurallar tüm 
insanlar için eşit olmadan önce, ortaklar orta çağlardaki ticari anlaşmazlıkları 
çözmek için hâkimlerin gerekli olduğuna karar vermişlerdir. Hükümetler genelde 
tarafl ı olduğu için de bağımsız hâkim kavramı doğdu. Bu toplumlar modernleştikçe 
ve daha eşit hale geldikçe, bu tüm vatandaşlar için hukukun üstünlüğüne dönmüştür.

İnsan hakları uzun ve zor bir dönemden geçmiş ve hâlâ geçmektedir. Avrupa’da 
kadınların ve işçilerin oy verme ve asgari ücret ile çalışma haklarını kazanmaları 
yüzyıllar sürmüştür.

Temel Haklar Bildirgesi, evrensel değerleri tüm toplumlarda “içerme, tolerans, 
adalet, dayanışma ve ayrımcılık yapmamak’’2 olarak tanımlamıştır. Örneğin AB 

1 Hennigan, M. Mart 2017. The longest period of peace in Europe in over 2,000 years. [online]. http://
www.fi nfacts.ie/Irish_fi nance_news/articleDetail.php?EU-at-60---the-longest-period-of-peace-in-
Europe-in-over-2-000-years-775# adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 5 Aralık 2019].

2 European Union. July 2017. The EU in brief. [online]. https://europa.eu/european-union/about-
eu/eu-in-brief_en?fbclid=IwAR0meeIpNDasjAe4B3yTSVRZocmi9z2Qki5lQfz62mMkJ-vQXp_
rM87Ni98 adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 5 Aralık 2019].

Tarja Halonen, 2000 ve 2012 yılları arası Finlandiya Başbakanı

| AB Vizyonu |

“ 70 milyon ölüden 
sonra Fransa 
ve Almanya, 
barış ve refahın 
hükmetmekten 
daha önemli olduğu 
konusunda fi kir 
birliğine vardılar ”

“ Hukukun 
üstünlüğü, 
demokrasi, 
temel haklar gibi 
kavramların tarihi 
önemi unutulup, 
herkesin diline 
dolanan kelimelere 
dönüşebiliyor ”

“ AB’nin amacı özgür, güvenli ve adaletli bir bölge 
oluşturmaktır. Özgürlük ise sadece güçlülerin özgürlüğü 
olamaz… Özgürlük, kardeşlik ve eşitlik ile birleştirilmelidir.”

AVAVRUPÁ NINRUPÁ NIN 
GELECEGIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGG
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ülkeleri, çalışma standartları da dâhil olmak üzere insan haklarının korunması 
konusunda, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) karşısında kendi egemenlik 
haklarından vazgeçmelidir. ABAD’nin kararları, herhangi bir ülke demokratik 
kuralları3 ihlal ederse, diğer AB ülkeleri tarafından büyük para cezaları ve baskı ile 
uygulanmaktadır. AB değerleri, Avrupa yaşamının önemli bir parçasını temsil eder 
ve AB aday ülkeleri için zorunludur. Bu değerler Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefl eri(SKH) ile ilgilidir. AB’nin,  BM düzeyindeki tüm ülkelerin eşit 
temsili için mücadele etmeye devam etmesi tesadüf değildir. Aslında, Avrupa’nın 
doğal müttefi ki diğer küçük ve orta ölçekli ülkelerdir çünkü Avrupa ticaret, sosyal 
haklar ve yatırım gibi konulara yoğunlaşırken aynı zamanda da iklim değişikliği, 
çatışma ve açlık gibi küresel sorunlara da barışçıl çözümler bulmaya çalışıyor. 
Geçtiğimiz 10 yıllık süreçte Avrupalılar, BM’nin 2030 Gündemi'ni uygulama 
konusunda gösterdikleri bağlılıkla, sürdürülebilir kalkınma konusunda lider 
rolünü üstlendiler. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin gereksinimlerinden 
ödün vermeden günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan organize bir ilke olarak 
tanımlanmaktadır. Bu, herkes için sürdürülebilir bir geleceğin sağlanabilmesi için 
gerekli bir yükümlülüktür. Tarihi 2015 BM Zirvesi esnasında, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacı ve 169 tane ilişkili hedef 
belirledi. Bu hedefl er sürdürülebilir kalkınma için küresel bir çerçeve haline gelen 
2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’ni oluşturmaktadır. Tüm BM üyesi ülkeler 
tarafından benimsenen hedefl er, çeşitli kalkınma düzeyindeki ülkeler tarafından 
eylem çağrısında bulunmaları bakımından benzersizdir. Bu hedefl er de gelişmiş, 
gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri içerir ve her zaman kapasiteleri ve 
koşullarındaki farklılıkları dikkate alır. Dünya liderleri, bugünün küresel zorlukları 
ele alacakları sözünü vermişlerdir. Bunlar: yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizliği 
azaltmak, gezegenimizi korumak ve gerçekçi bir şekilde tüm insanların barış 
ve adaletten yararlanmasını sağlamak gibi maddeler içermektedir. Bir hedefi n 
başarısının anahtarı, bir diğerinin konularını ele almayı içerdiğinden, bu hedefl er 
birbirine bağlıdır. Ayrıca, bu hedefl er dayanışma ve teşvik ilkesine dayanan çok 
kapsamlı bir gündemin parçasıdır. 

17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl eri (SKH ) •

3 Avrupa Birliği. Temmuz 2017. The EU in brief. [online]. https://europa.eu/europeanunion/about-
eu/eu-in-brief_en?fbclid=IwAR0meeIpNDasjAe4B3yTSVRZocmi9z2Qki5lQfz62mMkJ-vQXp_
rM87Ni98 adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 5 Aralık 2019].

“ Sivil toplum 
kuruluşlarının (STK) 
baskısı vatandaşların 
hükümetleri 
denetlemesine imkân 
sağlamıştır ”

“ Hükümetler 
genelde tarafl ı
olduğu için de 
bağımsız hâkim 
kavramı doğdu ”

“ İnsan hakları 
uzun ve zor bir 
dönemden geçmiş 
ve hâlâ geçmektedir. 
Avrupa’da kadınların 
ve işçilerin oy verme 
ve asgari ücret ile 
çalışma haklarını 
kazanmaları yüzyıllar 
sürmüştür ”
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6 TEMİZ SU, HİJYEN 
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ŞEHİR VE YAŞAM 
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefl eri 8 Milenyum Kalkınma Hedefi ’nin (MKH) 
başarısına dayanmaktadır. Hedefe ulaşma tarihi olarak 2015’in belirlenmesi, halkın 
bilinçlendirilmesine, siyasi iradenin artırılmasına ve küresel aşırı yoksulluğun 
sona ermesine yardımcı olan kaynakların harekete geçirilmesine ciddi katkılar 
sağlamıştır.4 Fakat, SKH’lar daha ileri giderek iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, 
teknoloji ve inovasyon ve barış ve adalet için güçlü kurumlar gibi yeni meseleler 
de dâhil tüm yoksulluk biçimlerini sonlandırmak istiyor. MKH’lerin aksine, SKH’ler 
tüm hedefl erde ‘’ sürdürülebilir ‘’ kelimesini tekrarlayarak sürdürülebilirliğin önemini 
vurgulamaktadır. AB, BM’nin prensiplerini takip ederek politik, sosyal ve çevresel 
standartların gelişimi konusunda destek sağlamıştır. SKH’lerde listelenen neredeyse 
tüm hedefl er bugün AB politikalarının merkezinde yer almaktadır. Aslında, tüm 
bu hedefl er Avrupa Birliği Antlaşması’nda sıklıkla vurgulanmaktadırlar. Örneğin, 
Madde 3 (5) ve 21 (2) barış, güvenlik, sürdürülebilir kalkınma, sosyal eşitlik, adli 
ticaret, açlığın yok edilmesi ve insan haklarının korunmasına atıfta bulunmaktadır. 
Bunlar, vatandaşlarının ve komşularının korunmasına ve refahına doğrudan katkıda 
bulunacak AB öncelikleri olarak listeleniyor.5 AB’nin SKH’lerin hem iç hem de dış 
politikalarında uygulanmasına yönelik büyük miktarda fon taahhüt etmesi şaşırtıcı 
değil. Bu da, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulama araçlarını 
özetleyen ve açıklayan Addis Ababa Eylem Gündemi’ni izleyerek yapılmaktadır.6 

Toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, barış ve adalet gibi toplumsal kaygılar Avrupa’nın 
siyasi ve yasal çerçevesine kazınmıştır. Dolayısıyla AB, siyaseten ve yasal olarak 
hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını desteklemenin yanı sıra dünya çapında 
hesap verebilir ve kapsayıcı demokrasileri desteklemeye kendini adamıştır. 
Bu siyasi diyaloglarda, mali yardımda, teknik yardımda ve politika desteğinde 
görülebilir.7 Eğitim eşitliği açısından Avrupa, nüfusunun en az %40’ının yüksek 
öğrenimini tamamlamasını hedefl emektedir. Ayrıca 2020 yılına kadar okuldan 
erken ayrılanların oranını %10’a indirmeyi hedefl emektedir.8 Barışçıl, örgütlü ve 
önyargısız topluma ulaşmak için ana araç olarak etkili ve güvenilir kurumların 
kurulmasını eşit derecede teşvik etmektedir. AB kalkınma politikası, özellikle insan, 
dış güvenlik ve ticaret politikasına odaklanarak, AB değerlerini hedefl eyen AB üyesi 
olmayan ülkeleri ve toplulukları desteklemektedir.9 AB’nin üye ülkeleriyle birlikte, 
tüm küresel kalkınma yardımlarının %50’sinden fazlasını sağladığını belirtmek 
önemlidir. Bu AB’yi en büyük bağışçı yapmaktadır. 2017’de AB, kalkınma fonuna 
75,7 milyar avro bağışta bulundu.10

 Yeşil gelecek ve iklim değişikliği • Çevre Avrupa’nın en önemli önceliklerinden biri 
olmaya devam ediyor. İklim değişikliği, sürdürülebilir enerji ve doğanın korunması 
son on yılda AB’de dikkatleri üzerine toplamış ve en fazla fon desteği almıştır. Avrupa, 
Paris Anlaşması’nın uygulanmasını savunarak uluslararası sahnede önemli bir rol 
oynamaktadır. Uluslararası iklim diplomasisiyle 195 ülke tarafından kabul edilen 
Paris Anlaşması ilk evrensel ve yasal olarak bağlayıcı küresel iklim sözleşmesidir.11

AB farkındalık yaratırken siyasi ivme için mücadele etmektedir. Doğal ittifakı iklim 
değişikliği ve kirlilikle uğraşan çoğu küçük ve orta ölçekli ülkeyi kapsamaktadır. 

4 Avrupa Komisyonu. The Sustainable Development Goals. [online]. https://ec.eu ropa.eu/europeaid/
policies/sustainable-development-goals_en adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 5 Aralık 2019].

5 Offi cial Journal of the European Union. Ekim 2012. Consolidated Version of the Treaty on European 
Union. [online]. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-
fd71826e6da6.0023.02/DOC_1&format=PDF adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 5 Aralık 2019].

6 Avrupa Komisyonu. The Sustainable Development Goals. [online]. https://ec.eu ropa.eu/europeaid/
policies/sustainable-development-goals_en adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 5 Aralık 2019].

7 Avrupa Komisyonu. The Sustainable Development Goals. [online]. https://ec.eu ropa.eu/europeaid/
policies/sustainable-development-goals_en adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 5 Aralık 2019].

8 Avrupa Komisyonu. Europe 2020 strategy. [online]. https://ec.europa.eu /info/ busi ness-economy-
euro/economic-and-fi scal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-
correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy _en adresinden ulaşılabilir. 
[Erişim Tarihi: 5 Aralık 2019].

9 Avrupa Komisyonu. European Development Policy. [online]. https://ec.euro pa.eu/europeaid/
policies/european-development-policy_en adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 15 Aralık 2018].

10 Avrupa Komisyonu. EU remains the world’s leading donor of development assistance: €75.7 
billion in 2017. [online]. https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/eu-remains-worlds-
leading-donor-development-assistance-eu757-billion-2017_en adresinden ulaşılabilir. [Erişim 
Tarihi: 5 Aralık 2019].

11 Avrupa Komisyonu. Paris Agreement. [online]. https://ec.europa.eu/clima/policies/ international/
negotiations/paris_en adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 5 Aralık 2019].

“ Avrupa’nın doğal 
müttefi ki diğer 
küçük ve orta ölçekli 
ülkelerdir ”

“ Toplumsal cinsiyet 
eşitliği, eğitim, 
barış ve adalet gibi 
toplumsal kaygılar 
Avrupa’nın siyasi ve 
yasal çerçevesine 
kazınmıştır ”

“ 2017’de AB, 
kalkınma fonuna 75,7 
milyar avro bağışta 
bulundu ”
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AB geleneksel süper güçlere karşı durmakta ve yüzlerce ülkeye ve milyonlarca 
insana iklim uygulama sürecine katılmaları için destek vermektedir. AB, kalkınma 
politikasının bir parçası olarak, 2030 yılına kadar 500 milyondan fazla kişiye 
güvenli, verimli ve sürdürülebilir enerji hizmetlerine erişim sağlayacaktır. Avrupa 
Komisyonu 2020 hedefl erini şu şekilde sıraladı: %20 oranında enerji verimliliğini 
sağlamak, toplam enerjinin %20’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde 
edilmesi ve sera gazı emisyonunun 1990 seviyesine kıyasla %20 azaltılması.12

Yenilenebilir enerjinin toplam enerji tüketimindeki payı 2004’te %8,5’ten 2016’da 
%17’ye yükseldiğinden, AB’nin çevre hedefl eri başarılı oldu. Tüm tahminler, AB 
tarafından 2020 hedefi ne rahatça ulaşılacağını göstermektedir. %20 hedefi nin 
ötesine ulaşanlar arasında Hırvatistan, Letonya, Portekiz, Romanya ve İsveç gibi 
birbirinden farklı ülkeler bulunmaktadır. Bu başarı, birçok ülkeyi BM düzeyinde %97 
başarı oranıyla daha yenilenebilir ve temiz bir gelecek peşinde koşmaya motive 
etti.  Şu anda, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik en büyük tehditlerden biri küresel 
ısınmayı 1.5 °C ile sınırlamaktır. Aynı zamanda Paris Anlaşması’nın en iddialı 
hedefi 13 olan bu amaç, hükümetlerin, vatandaşların ve STK’ların birlikte hareket 
ederken ülkelerin yaklaşımları arasındaki farklılıkları kabul etmesiyle gerçekçi 
olacaktır.  2016’dan bu yana AB, Ukrayna, Gana, Ekvador, Kanada, Japonya ve 
Singapur ile çevre koşullarını içeren yeni nesil ticaret anlaşmaları imzalamaya 
başladı. Daha adil ve daha sürdürülebilir ticareti geliştirmek için çevresel ve sosyal 
koşulları içeren 30’dan fazla ülke ile anlaşmaları müzakere etmeye devam ediyor. 
Türkiye ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonu da önemli çevresel ve sosyal 
unsurları içerecektir.

Ticaret = Barış + İnovasyon • Ekonomik büyüme ve yenilik Avrupa için temel 
değerlerdir. Bunun nedeni ise bu değerlerin teknolojik ilerleme ve refah için 
mücadele ederken barış şansını doğrudan artırmalarıdır. AB ticaret politikaları, 
mahkemelerin bağımsızlık ile tahkim ettiği açık, dengeli ve kurallara dayalı 
bir ticaret sistemini desteklemektedir. Yatırım gündemi akıllı, sürdürülebilir ve 
kapsayıcı büyümeye katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, istihdamı ve sosyal yeniden 
dağıtımı artıran yatırımların teşvik edilmesine yardımcı oluyoruz. Serbest ticaret 
muhalifl eri genellikle bağlanabilirliğin istikrar ve refah için önemini yanlış anlarlar 
veya basitçe hafi fe alırlar. Örneğin, korumacı politikacılar genellikle ticari engelleri 
(tarifeleri) toplumsal eşitsizliğe bir çözüm olarak sunarlar. Bununla birlikte, çoğu 
çalışma tam tersini göstermektedir. Sosyal eşitsizlik bir sorun olsa da, ticaretin 
önündeki engellerin arttırılmasıyla asla çözülmez. Aksine, büyümenin, istihdamın 
ve inovasyonun serbest ticaretin sonucu olduğu yaygın olarak kanıtlanmıştır. Diğer 
ülkelerle yapılan ticaret anlaşmaları uluslararası rekabeti arttırmakta ve tüketicilere 
daha düşük fi yatlarla daha geniş ürün seçenekleri sunmaktadır. Ayrıca küçük 
şirketlerin karmaşık ve bürokratik kurallarla engellenmemelerine yardımcı olur. 
AB üyesi olmayan ülkelerle yapılan ticaret anlaşmaları, Avrupalıların tüketicilerin 
korunması, sosyal haklar ve çevre kuralları için daha yüksek standartlar getirmesine 
yardımcı olmaktadır.14 Bu, AB ve Türk tüketicilerinin sağlığı ve güvenliği için 
önemlidir, aynı zamanda ülkelere daha iyi kalitede ve daha rekabetçi ürünler 
geliştirmede yardımcı olur. 

12 Avrupa Komisyonu. Europe 2020 strategy. [online]. https://ec.europa.eu /info/ business-economy-
euro/economic-and-fi scal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-
correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy _en adresinden ulaşılabilir.
[Erişim Tarihi: 5 Aralık 2019].

13 Stam, C. Ekim 2018. EU environment ministers to target 1.5 temperature rise. [online]. https://
www.euractiv.com/section/climate-environment/news/eu-environment-ministers-to-target-1-5c-
temperature-rise-hints-leaked-paper/ adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 5 Aralık 2019].

14 Avrupa Komisyonu. A balanced and progressive trade policy to harness globalisation. [online].
https://ec.europa.eu/commission/priorities/balanced-and-progressive-trade-policy-harness-
globalisation_en adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 20 Aralık 2018].

“ Türkiye ile 
Gümrük Birliği’nin 
modernizasyonu 
da önemli çevresel 
ve sosyal unsurları 
içerecektir ”

“ Sosyal eşitsizlik bir 
sorun olsa da, ticaretin 
önündeki engellerin 
arttırılmasıyla asla 
çözülmez ”
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“ 1995’te Türkiye’yi 
tarım ekonomisinden 
AB’nin beşinci en 
büyük ihracatçısına 
dönüştüren Türkiye-
AB Gümrük Birliği 
yürürlüğe girmiştir ”

|  Türkiye-AB İlişkileri  |

Hakkında • Çoğu Avrupalı tarafından Türkiye bir paradoks olarak görülmektedir. 
AB açısından kilit bir stratejik ortak ve 1987’den bu yana katılım için başvuruda 
bulunan ancak yakın gelecekte AB’ye girme ihtimali düşük bir ülke. Ekonomistler, 
Türkiye’nin AB üyelik sürecinden sosyal ve ekonomik açıdan yarar sağladığı 
konusunda hemfi kirdir. Türkiye, 1990’lı yıllarda Güney Kore gibi ülkelerin ayak 
izinden gitmiş; ekonomisini modernize etmek ve yasalarını uluslararası piyasalara 
ve AB standartları seviyesine getirmek suretiyle bağımsız bir gelecek izlemeyi 
seçmiştir. Ankara, 20 yıldan az süre içerisinde, büyüyen ve eğitimli orta sınıfın itici 
gücüyle, bürokratik ve düşük performansa sahip bir ekonomiden saygın ve küresel 
rekabet gücüne sahip bir ihracatçıya dönüşmüştür.  Bugün AB, Türkiye’nin küresel 
ticaretinde %50’lik paya sahiptir. Bu ekonomik başarı hikâyesine rağmen, Türkiye-
AB ilişkileri her zaman iyi seyirde ilerlememektedir. Aksine, Türkiye-AB ilişkileri 
karşılıklı güvensizlikleri ve –bazen de– çifte standartları içinde barındırmaktadır. 
Katılım müzakerelerinde, AB tarafından 2006 ve 2009 yıllarında alınan iki kararla 
35 faslın 14’ü “siyasi blokaj” ile karşılaşmıştır. Blokaj altındaki fasıllar, bazı ülkeler 
arasında Türkiye’nin AB’ye katılmasına ilişkin teknik prosedürlerden değil, siyasi 
sebeplerden kaynaklanan çekinceleri yansıtmaktadır. Ancak Türkiye’nin katılım 
sürecindeki başarısızlığın tek sorumlusunun yalnızca Avrupalılar olduğunu 
düşünmek en önemli noktayı tamamen atlamak olacaktır. Çoğu AB ülkesi ve 
siyasi parti tarihsel anlamda Türkiye’nin AB’ye katılımından yana olmuştur. Buna 
karşın, basın özgürlüğündeki kötüleşme ve yargının bağımsızlığının sürekli ihlali 
göz önünde bulundurulduğunda, İskandinavya’daki AB ülkelerinin Türkiye’nin 
bugün AB’ye üye olmasına izin vereceklerini hayal etmek güçtür. Bu bölümde, aynı 
zamanda 1990’larda Gümrük Birliği’nin hayata geçirilmesiyle ekonomik ilişkilerin 
tesisi gözden geçirilerek, Türkiye-AB ilişkilerine tarihi ve coğrafi  perspektiften 
samimi şekilde bakılmaktadır. Büyük veri ve göç gibi kilit konular Türkiye-AB 
ilişkileri çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Kısa tarihsel perspektif • Türkiye, Temmuz 1959’da AB ile daha yakın işbirliği 
geliştirmeye çalışan ilk ülke olmuştur. O zamanlar AB, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu (AET) olarak bilinmekte ve Belçika, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda 
ve Lüksemburg olmak üzere sadece altı ülkeden oluşmaktaydı. Türkiye, 1952’de 
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’ne (NATO) katıldıktan sonra, savunma ve ticaret 
yoluyla Batı Avrupa ile daha yakın bağlar geliştirmiştir. Bu dönemde AB, Türkiye 
ile öncelikli olarak güvenlik nedenleriyle ilgilenmekteydi. Ve Türkiye, Avrasya’daki 
coğrafi  konumu nedeniyle, sık sık “Avrupa’nın kapı bekçisi” olarak görülmekteydi. 
Nitekim Ankara, Doğu Bloku’ndan olmayıp Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne 
(SSCB) komşu bir ülke olarak hızla stratejik bir Soğuk Savaş müttefi ki haline 
gelmiştir. 1945 ve 1991 yılları arasında Türkiye; füze mevziileri, radar sistemleri 
ve askeri depolama tesisleri nedeniyle stratejik açıdan çok önemliydi. Türkiye’nin 
ticari ve askeri açıdan önemi aynı zamanda boğazlardan kaynaklanmaktaydı. 
Bölgedeki Sovyet etkisini azaltmak amacıyla, 12 Eylül 1963’te imzalanan Ankara 
Anlaşması ile Türkiye ile AET arasında ekonomik ilişkilerin çerçevesi kurulmuştur. 
Türkiye ile AB arasında ortaklık kuran Ankara Anlaşması, aynı zamanda o 
dönemde Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik bütünleşmeyi geliştirmek için 
geçici bir tedbir işlevi görmüştür. Ankara Anlaşması’nın amacı, bir yandan Türkiye 
ile AB’nin ekonomi ve sosyal politikaları uyumlu hale getirilirken Gümrük Birliği’nin 
tesis edilmesi olmuştur. Bu şekilde, büyüme ve gümrük vergilerinin azaltılması, 
dolayısıyla da sosyoekonomik eşitsizliğin azaltılması ile Türkiye ve AB’deki yaşam 
standartlarının iyileştirilmesi hedefl enmiştir.1 Anlaşma’ya, 1973’te imzalanan ve 
22 yıllık sürenin sonunda Gümrük Birliği’nin kurulmasını öngören Katma Protokol 

1 Avrupa Komisyonu. Şubat 2018. Turkey agreements. [online]. http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-96-42_en.htm adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 10 Aralık 2018].

“ Türkiye, 1990’lı 
yıllarda Güney 
Kore gibi ülkelerin 
ayak izinden 
gitmiş; ekonomisini 
modernize etmek ve 
yasalarını uluslararası 
piyasalara ve AB 
standartları seviyesine 
getirmek suretiyle 
bağımsız bir gelecek 
izlemeyi seçmiştir ”

Ozay Mehmet, Uluslararası İlişkiler Emeritus Profesörü, Carleton Üniversitesi

“ Şimdi, yeni bir yıla başlarken Türkiye-AB ilişkilerini 
karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde yeniden 
tanımlamanın tam zamanı olabilir ”

AVAVRUPÁ NINRUPÁ NIN 
GELECEGIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGGG
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eklenmiştir. 1995’te Türkiye ile Gümrük Birliği’nin tesis edilmesiyle bu hedefe 
ulaşılmış; böylece malların Türkiye ve AB içinde eşit gümrük vergisi oranlarıyla 
serbest dolaşımı mümkün kılınmıştır.2 Protokol, Ankara Anlaşması’nı imzalayan 
tarafl ardan hiçbirinin Türkiye’ye ve vatandaşlarına; iş kurma, seyahat ve hizmet 
sunma serbestisi konularında ek kısıtlamalar getiremeyeceğini vurgulamaktaydı. 
Böylece Türkiye, 1963 Ankara Anlaşması’nda öngörüldüğü şekilde Gümrük 
Birliği’nin eşit bir ekonomik üyesi olabilmiştir. Eylül 1980’de, Ortaklık Konseyi AB 
tarafından ithal edilen tüm tarım ürünleri üzerindeki gümrük vergilerinin 1 Ocak 
1987’ye kadar kaldırılması için bir zaman çizelgesi hazırlamıştır.3

Türkiye-AB ilişkilerinin seyri, 1980’lerin sonuna doğru Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla 
ve 1992’de SSCB’nin dağılmasıyla yeniden değişmiştir. 1945-1987 yılları arası 
dönemde işbirliği güvenlik ve ekonomi üzerinden şekillenirken, 1990’larda azalan 
tehdit algısıyla birlikte siyasi değişim ve bütünleşme konusunda idealizm etkili 
olmuştur. Türkiye’de güçlenen Avrupalılaşma ve AB’ye üye olma hedefi yle birlikte 
Türkiye-AB ilişkileri aynı zamanda demokratik değerler üzerinden tanımlanmaya 
başlanmıştır. Sonuç olarak, 1995-2005 döneminde Türkiye büyük bir ekonomik ve 
toplumsal gelişime tanık olmuştur. 1995’te Türkiye’yi tarım ekonomisinden AB’nin 
beşinci en büyük ihracatçısına dönüştüren Türkiye-AB Gümrük Birliği yürürlüğe 
girmiştir.4 AB’nin desteğiyle, Ankara endüstriyel altyapısını güçlendirirken diğer 
yandan da eğitimli orta sınıf nüfusunu artırmıştır. Aralık 1997’de Lüksemburg’daki 
AB Zirvesi’nde, Türkiye’nin AB üyeliğine ehil olduğu teyit edilmiştir. Aralık 1999’da 
Helsinki’de toplanan AB Zirvesi’nde Türkiye resmen aday ülke ilan edilmiştir. 
Türkiye’nin AB’ye üye olabileceği düşüncesinde, güvenlik temelli geleneksel 
strateji değil, siyasi idealizme etkili olmuştur. Avrupa genelindeki sosyal demokrat 
ve liberal partiler Ankara’nın askeri vesayeti reddederek modernleşmeye ve 
demokratik konsolidasyona doğru adım atacağına samimiyetle inanmaktaydılar. 
Bu dönemde, Türkiye’nin hukuk ve yargı sisteminde Avrupa standartlarına 
ve kurallarına uyum sağlanması amacıyla çok sayıda reforma gidilmiştir. Bu 
reformları, özel hayatın gizliliği, tüketici hakları ve parlamento denetiminin 
kapsamının genişletilmesi gibi ekonomik ve siyasi değişimler izlemiştir. Ekim 
2005’te, katılım müzakereleri süreci bitki sağlığı standartlarından (gıda güvenliği) 
yargıdaki atamalara (demokrasi) uzanan farklı alanlarda 35 fasılda başlamıştır. 
1990’lar ve 2000’li yılların başları vizyoner ancak realizmden uzak bir dönem 
olarak nitelendirilebilir. Başlardaki iyimserliğe rağmen Türkiye’nin AB üyeliğine 
duyduğu heves uzun soluklu olmamıştır. Türkiye’nin mevzuatını AB standartlarına 
uyumlu haline getirme ve reformlar konusunda ilk başta kaydettiği ilerleme 2006-7 
döneminden sonra kademeli olarak geri çevrilmiştir. Türk basını daha az özgür ve 
mahkemeler hükümetten daha az bağımsız hareket edebilir hale gelmiştir. Ayrıca 
çoğu şiddet içermeyen görüş ve açıklama, cezai kovuşturmayla karşı karşıya 
kalmaya başlamıştır.  Soğuk Savaş’tan bu yana, Türkiye-AB ilişkileri güvenlik ve 
ekonomi alanında başarılı işbirliğinden siyasi açmaza girmiş durumdadır. Bugün 
Türkiye’nin AB’ye üye olma olasılığının düşük olduğu herkes tarafından kabul 
edilen bir gerçektir. Asıl çelişki ise Türkiye ile Avrupa’nın ticari, kültürel, coğrafi , 
kurumsal ve güvenlik nedenleriyle her zaman birbirine bağlı olacağıdır. Üç basit 
örnekle anlatılacak olursa, Türkiye’nin ticaret ve fi nansal yatırımlarının yarısı 
Avro Alanı’ndan gelmektedir. Türkiye, yenilenebilir enerjiyle 2050’ye kadar kendi 
kendine yetebilecek hale gelme potansiyeline sahiptir ve Avrupa’nın güvenliği ve 
göç, Türkiye’yi mesela Fransa ve Polonya kadar etkilemektedir. Ancak, AB katılım 
süreci kapsamındaki ilişkilerin kurumsallaşmasının düzgün şekilde işlememesi 
nedeniyle Türkiye ile AB arasında eşit bir ortaklığa doğru yeni ve kademeli bir 
geçişe ihtiyaç duyulmaktadır. İlişkilerin yeniden kurulması, bu nedenle her iki tarafın 
geleceğe yönelik öncelikleri temelinde güven ve karşılıklı anlayış gerektirmektedir. 
Bu da inovasyon, göç, savunma, enerji, gizlilik, ticaret, sosyal haklar ve tüketicinin 
korunması gibi alanlarda hem ekonomik hem de siyasi işbirliği anlamına gelebilir. 
Böyle bir süreç, 21’inci yüzyılda başarının; ortaklıklar, işbirliği ve teknolojide başarı 
sağlamanın her zaman birden fazla ülkeye ihtiyaç duyacağın farkında olan yeni 

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

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

4 Kistak, S.T. Ağustos 2018. Urgent need for better EU-Turkey relations: Analysis. [online]. http://
www.hurriyetdailynews.com/urgent-need-for-better-eu-turkey-relations-analysis-135359 
adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 11 Aralık 2018].

“ Başlardaki 
iyimserliğe rağmen 
Türkiye’nin AB 
üyeliğine duyduğu 
heves uzun 
soluklu olmamıştır. 
Türkiye’nin 
mevzuatını AB 
standartlarına uyumlu 
haline getirme ve 
reformlar konusunda 
ilk başta kaydettiği 
ilerleme 2006-7 
döneminden sonra 
kademeli olarak geri 
çevrilmiştir. Türk 
basını daha az özgür 
ve mahkemeler 
hükümetten daha 
az bağımsız hareket 
edebilir hale
gelmiştir  ”
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nesil gençlerin, akademisyenlerin, derneklerin ve profesyonellerin görüşlerine de 
bağlı olmalıdır.

Türkiye-AB Ticari İlişkileri • 1995’te yürürlüğe giren Gümrük Birliği büyük tarihi 
öneme sahiptir. Gümrük Birliği, Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve ticari 
ilişkiler için bir milat olmuş5 ve Türkiye’nin ekonomik dönüşümü için bir katalizör 
işlevi görmüştür. Gümrük Birliği’yle ortaya koyulan kurallar, son 25 yıldır Türkiye 
ile AB arasında sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretini düzenleyen bir 
sistemin temellerini oluşturmaktadır. Ayrıca, haksız avantajlarla sonuçlanan tüm 
ticareti bozucu mekanizmaları ortadan kaldırmakta ve siyasetten ziyade tarafsız 
mahkemelere dayanan kurallara dayalı bir ticaret sistemini desteklemektedir. 
Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin kurumsal önemi, doğrudan yabancı yatırım (DDY) 
seviyelerini ve Türk sanayisinin gelişimini desteklerken Türkiye’de düzenleyici 
çerçevelerin standardizasyonuna da önemli katkı sağlamıştır. Ayrıca, Türkiye’de 
imalat sektörünün rekabet gücünün ve verimliliğinin artmasıyla üretim modelleri 
çeşitlendirilmiş ve modern yapısal değişikliklere gidilmiştir. Fikri mülkiyet ve rekabet 
alanlarında AB mevzuatına uyumlu bir yasal çerçevenin getirilmesi, Türkiye’nin 
küresel ölçekte rekabet avantajını ve ekonomik bütünleşmesini artırmıştır. 21 Aralık 
2016 tarihinde Avrupa Komisyonu, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna 
yönelik müzakerelerin başlatılmasını desteklemiştir. Bu konudaki karar, Türkiye’de 
hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı reformu alanlarındaki olumsuz gelişmeler 
gerekçe gösterilerek Haziran 2018’de bloke edilmiştir. AB Genel İşler Konseyi, 
Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna yönelik ileri bir adımın atılamayacağını 
ortaya koymuştur6. Bu karar, halen analistleri, akademisyenleri ve politika yapıcıları 
bölmeye devam etmektedir. Bazıları Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun Türkiye 
ile AB arasında daha iyi ilişkiler geliştirilmesine yardımcı olacağına inanırken, 
diğerleri ise modernizasyonun ancak Türk Hükümeti reform yapma ve hukukun 
üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını ve Türk vatandaşları için basın özgürlüğünü 
iyileştirme iradesini gösterdiğinde gerçekleşmesi gerektiği görüşündedir.

 Büyük Veri ve Göç • Türkiye, dünyadaki en büyük Suriyeli mülteci nüfusuna 
ev sahipliği yapmakta olup, bu krizin ele alınması için önemli fi nansal kaynaklar 
ayırmıştır. Ekim 2015’te Ortak Türkiye-AB Eylem Planı7 kabul edilerek Kasım 
2015’te gerçekleşen Türkiye-AB Zirvesi’nde hayata geçirilmiştir. Söz konusu 
Eylem Planı, göç akınının yapılandırılması ve düzensiz göçün sınırlandırılması 
için bir çerçeve teşkil etmektedir. Şimdiye kadar Türkiye bu alanda iyi düzeyde 
ilerleme8 kaydetmiş olup, kolluk birimlerini güçlendirmiş, vize serbestliğine yönelik 
teknik çalışmalar için çalışma grupları kurmuş, muazzam insani yardım ve destek 
sağlamıştır. Ancak, ekonomik nedenler göçün arkasındaki tek itici güç olmadığı 
için, göç akınlarına cevaben geliştirilen politikalar yeterince kapsayıcı değildir. Yeni 
yaklaşımlar ve göç akınını ve bunun etkilerini daha iyi anlayabilmek için yeni veri 
kaynaklarına duyulan ihtiyaç bu nedenle kaçınılmazdır. Aslında göçle ilgili konuların 
analizi için alternatif veri kaynaklarına başvurulması geleneksel veri kaynak ve 
metotlarındaki potansiyel eksikliklerin doldurulması için kritik önemdedir9. Sosyal 
medya veya cep telefonu görüşmeleri kayıtlarını kapsayan büyük veri kaynakları 
göç akınlarıyla ilgili istatistiki veri sağlayabilmenin ötesinde, göçe iten nedenlerin 
ve göçün etkilerinin belirlenmesine yardımcı olabilmektedir. Örnek olarak İstanbul’u 
alacak olursak, Twitter hashtagleri üzerinde çalışarak daha iyi projeksiyonlar 
geliştirmek ve göçmen dostu mahalleler ile eğilimleri izlemek mümkün olabilir. 
Bir diğer örnek ise coğrafi  yakınlığı daha iyi tahmin etmek amacıyla cep telefonu 
verilerini kullanarak İstanbul’daki düzensiz göçmen sayısını hesaplamak olabilir.

5 Samuel Doveri Vesterbye & M. Sait Akman (2017), ENC Perspectives: A Modernized EU-Turkey 
Customs Union, Experts Interviews and Analysis. http://www.encouncil.org/ourwork/release-enc-
report-modernized-eu-turkey-customs-union-expert-interviews-analysis/ adresinden ulaşılabilir. 
[Erişim Tarihi: 28 Kasım 2019].

6 Avrupa Komisyonu, Commission Staff Working Document {COM(2019) 260 fi nal}: Turkey 2019 
Report, 29.05.2019. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/fi les/20190529-
turkey-report.pdf adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 28 Kasım 2019].

7 Avrupa Komisyonu, EU-Turkey Joint Action Plan (Ekim 2015). https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/MEMO_15_5860 adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 28 Kasım 2019].

8 Avrupa Komisyonu, Commission Staff Working Document {COM(2019) 260 fi nal}: Turkey 2019 
Report, 29.05.2019. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/fi les/20190529-
turkey-report.pdf adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 28 Kasım 2019].

9 Migration Data Portal. Big Data, Migration and Human Mobility. https://www.migrationdataportal.
com/themes/big-data adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 3 Aralık 2019].

“ Böyle bir süreç, 
21’inci yüzyılda 
başarının; ortaklıklar, 
işbirliği ve teknolojide 
başarı sağlamanın 
her zaman birden 
fazla ülkeye 
ihtiyaç duyacağın 
farkında olan yeni 
nesil gençlerin, 
akademisyenlerin, 
derneklerin ve 
profesyonellerin 
görüşlerine de bağlı 
olmalıdır ”

“ Bugün Türkiye’nin 
AB’ye üye olma 
olasılığının düşük 
olduğu herkes 
tarafından kabul 
edilen bir gerçektir. 
Asıl çelişki ise 
Türkiye ile Avrupa’nın 
ticari, kültürel, 
coğrafi , kurumsal ve 
güvenlik nedenleriyle 
her zaman birbirine 
bağlı olacağıdır  ”
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“ Göçün temel 
nedenlerinin (savaş ve 
çatışma) önlenmesi ve 
Brüksel ve Ankara’nın 
böyle ortak bölgesel 
sorunları birlikte 
çözmesi, yalnızca 
teknoloji ve dış 
politikada Türkiye-AB 
işbirliğiyle mümkün 
olacaktır ”

Kasım 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında, Türk yetkili makamlarıyla AB arasında 
Europol ile Türkiye arasında kişisel veri paylaşımına ilişkin uluslararası anlaşmaya 
yönelik iki tur müzakere gerçekleşmiştir. Göç akışlarını kontrol altına almak 
yalnızca onları durdurmak anlamına gelmediğinden, politika yapıcılara kesin 
kanıt sağlanması kritik önemdedir. Bilgisayar bilimcileri ve etik uzmanlarını bir 
araya getiren yeni metotlar üzerinde çalışılması ülkedeki göçün sebeplerinin 
ele alınmasına çözüm olacaktır. Göçün temel nedenlerinin (savaş ve çatışma) 
önlenmesi ve Brüksel ve Ankara’nın böyle ortak bölgesel sorunları birlikte çözmesi, 
yalnızca teknoloji ve dış politikada Türkiye-AB işbirliğiyle mümkün olacaktır.
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Hakkında • Avrupa Birliği (AB) dünyadaki rolünü iki tarihi belgede ortaya 
koymuştur: 2015 tarihli Güncellenen Avrupa Komşuluk Politikası (ENP) ve 2016 
tarihli AB’nin Güvenlik ve Dış Politikası için Küresel Strateji (Küresel Strateji). İki 
belge de, AB’nin Orta Doğu, Afrika ve Avrasya’daki komşularıyla ilişkilerindeki 
vizyon ve stratejisini şekillendirmiştir. Bu bölümde, AB’nin komşuluk ve dış politikası 
tarihsel bir perspektifl e ele alınmakta ve AB’nin en önemli dış politika stratejilerinin 
üzerinde durulmaktadır. Ayrıca coğrafya, güçlü kurumlar ve değerlerin de Avrupa 
dış politikası için neden bu kadar önemli olduğu bu bölümde ele alınmaktadır.

Kısa Tarihsel Perspektif  • Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (OGDP), 1992 yılında 
imzalanan Maastricht Antlaşması ile oluşturulmuştur. Yasal açından, OGDP; 
münhasır alanlar, desteklenen alanlar ve paylaşılan alanlar olmak üzere üç 
kategoriye ayrılmaktadır. AB dış politikasının güçlü ve münhasır alanlarından biri 
ticarettir. Bu da tüm ticaret anlaşmalarının ve müzakerelerinin AB ülkeleri yerine 
Avrupa Komisyonu tarafından yapıldığı anlamına gelmektedir. Enerji gibi diğer 
alanlar hem iç hem dış dinamiklere bağlı oldukları için paylaşılan yetki alanları 
arasında yer almakta, diğer bir deyişle bu alanlardaki yetkiler Avrupa Komisyonu 
ile üye ülkeler arasında paylaşılmaktadır. ENP’nin yasal dayanağı 2001 tarihli 
Nice Antlaşması ile oluşturulmuştur. 2009 yılında Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe 
girmesiyle AB’nin dış politikadaki rolü Avrupa tarihinde benzeri görülmemiş şekilde 
genişlemiştir. 45 yeni dış politika alanındaki karar alma mekanizmaları bir gecede 
değiştirilmiştir. 2011 yılında Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS) oluşturulmuştur ve 
böylece tarihte ilk kez AB 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 tarafından koordine edilmeye 
başlanmıştır. Organizasyonel anlamda, EEAS farklı coğrafi  direktörlüklerden 
ve terörle mücadele, siber ve çatışma önleme gibi yatay konularla ilgilenen bir 
direktörlükten oluşmaktadır. 2016-2019 yılları arasında AB; Ukrayna, Gana, 
Ekvator, Kanada, Japonya ve Singapur gibi ülkelerle “yeni nesil ticaret anlaşmaları” 
imzalamıştır. AB, 30’u aşkın ülkeyle adil ve daha sürdürülebilir ticareti geliştirmek, 
vatandaşlara daha iyi haklar ve standartlar sağlamak amacıyla çevresel ve sosyal 
koşullar içeren anlaşmalar müzakere etmeye devam etmektedir. Ticaret, AB dış 
politikasının büyük ve önemli bir boyutunu oluşturduğu için bu önem taşımaktadır. 
Bugün AB dünyadaki en büyük ikinci ekonomidir. Mallar ve hizmetler açısından AB, 
dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla ticaret yaparken, aynı zamanda % 36’lık 
pay ile dünyanın en büyük Doğrudan Yabancı Yatırım (DYY) alıcısı konumunda 
bulunmaktadır. Avantajlı ekonomik durumu, AB’yi; ABD, Çin ve Rusya gibi süper 
güçler karşısında ciddi bir rakip haline getirerek küresel siyaseti etkilemektedir. 
Ancak bu durum, yalnızca AB’nin bütünlüğü koruma ve bütçeyi, kuralları, kurumları 
ve demokratik mahkemeleri paylaşma çabaları sayesinde mümkün olmuştur.

Asıl Mesele Coğrafya ve Kurumlar • AB, en yakındaki komşuları Ukrayna, Türkiye 
ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere tüm yakın coğrafyasında istikrar, güvenlik 
ve refahı teşvik etmektedir. Bunun sebebi çok basittir: Eğer en yakın komşuların 
ticaret ve istikrardan payını alırsa, sen de bu barış ve istikrardan payını düşeni 
alırsın. Çatışmanın önlenmesi ve terörün durdurulmasına odaklanan bu yaklaşım, 
geniş Avrasya bölgesinde barışı destekleyip yer değişimi seviyesini azaltırken, 
aynı zamanda inovasyon ve ticareti de teşvik ederek, uluslararası rekabet gücünü 
korumaktadır. Bir başka neden ise ideolojiktir: Demokrasi ve ticaret (her zaman 
mükemmel olmasalar da) Avrupalıların çoğu tarafından uzun vadeli en iyi yönetişim 
çözümü olarak görülmektedir. Demokrasiler genelde yavaş ve verimsiz olarak 
bilinse de uzun vadede demokratik olmayan ülkelere karşı mutlaka kazanmaktadır, 

|  AB’nin Küresel Stratejisi ve Dış Politikası |

“ 45 yeni dış politika 
alanındaki karar alma 
mekanizmaları
bir gecede 
değiştirilmiştir ”

“ 2016-2019 yılları 
arasında AB; Ukrayna, 
Gana, Ekvator, 
Kanada, Japonya 
ve Singapur gibi 
ülkelerle ‘yeni nesil 
ticaret anlaşmaları’  
imzalamıştır ”

Shada Islam, Friends of Europe Politika Direktörü

“ AB, ‘yumuşak gücü’ sayesinde rakipsiz olduğu ‘geleneksel 
olmayan güvenlik sorunları’ ile mücadelede giderek 
güçlenmektedir ”

“ AB, dünyadaki diğer 
tüm ülkelerden daha 
fazla mal ve hizmet 
ticareti yapmaktadır ”

AVAVRUPÁ NINRUPÁ NIN 
GELECEGIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGGGGGG
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zira demokrasiler güçlü kişiler ve liderlerden ziyade güçlü fi kir ve kurumlara 
dayanmaktadır. Demokrasiler düzenli olarak sistem içi eleştiri ve krizlerle (Örneğin; 
Fransa’daki protestolar) uğraşmak durumunda kalsa da bu sistemdeki kurumlar 
çökmemekte, kendilerini yenilemektedir. İstatiksel açıdan, demokratik kurumlar 
yüzlerce yıl dayanırken, güçlü liderlerin ömrü ortalama yaşam süresi kadar yani 
yaklaşık 85 yıldır. Bu nedenle, anayasal meclislerin ömrü, güçlü liderlerin çoğunun 
ömrünün 20 katından fazladır. Kurumlar, cep telefonu uygulamalarındaki “geri 
bildirim” işlevini gördükleri için çok önemlidir. Örneğin, Uber veya bir başka hizmet 
uygulamasında geri bildirim işlevi olmasaydı, hizmetin kalitesine not verecek 
kullanıcı olmadığı için kalite düşecekti. Bunun karşılığında ise şoför, hizmet 
verdiği kişiyi aldatmaya veya daha fazla para kazanabilmek için Uber yolculuğunu 
uzatmaya daha meyilli olacaktı. Aynı kural siyasette de işlemektedir: vatandaşlardan 
bağımsız mahkemeler ve kurumlar aracılığıyla ne kadar çok geri bildirim gelirse, 
toplum o kadar iyi işler. Bir de sayısal örnek verecek olursak; istatiksel olarak, 
en iyi çözümün küçük bir grup veya diktatörlüklerde olduğu gibi bir kişi yerine 
yüzbinlerce fi kir arasından çıkma olasılığı daha yüksektir. Son olarak, başka bir 
sorun daha vardır: Bir lider ileri yaşta vefat ettiğinde, çoğu hükümet başarılı lider 
değişimi sorunuyla karşılaşmaktadır. Tarihin gösterdiği gibi, ne yazık ki, güçlü, zeki 
ve başarılı liderler, demokratik şekilde seçilmemişlerse nadiren yerlerine geçecek 
etkili bir halef bulabilmektedirler. Öte yandan, demokratik kurumlar ve bağımsız 
mahkemeler; istikrar, adalet ve birleşik ve güçlü bir ülkeyi temsil eden dengeli 
fi kirler sağlamaktadır.

Komşuların Değeri ve Dirençlilik • Özgün AB dış politika stratejisi –ENP – 
dünyanın çok farklı bir durumda olduğu 2004 yılında hazırlanmıştır. 2014 yılında 
Avrupa Komisyonu ve Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker, dış politika 
meselesini AB için başlıca öncelik haline getirmiştir. Federica Mogherini, AB Dışişleri 
ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak seçilmiş, tüm AB ülkeleri mevcut 
dış politikayı gözden geçirip, yeni küresel koşul ve sınamalara göre güncellemek 
üzere bir araya gelmiştir. Özel sektör, vatandaş grupları, dernekler, bakanlıklar, 
akademisyenler ve bağımsız uzmanlar ile 250’nin üstünde sivil toplum kuruluşuyla 
istişarelerde bulunulmuştur. Tüm bunların sonucu, 2015’de güncellenen ENP ve 
2016 tarihli Küresel Strateji olmuştur. ENP, AB’nin Güney Akdeniz ve Doğu/Avrasya 
bölgelerindeki en yakın komşularıyla nasıl ilişkiler kurmak istediğini açıklamaktadır. 
ENP, toplam iki bölgeye ayrılabilecek 16 komşu ülkeyi1 kapsamaktadır. Öncelikle 
Avrupa’nın doğusunun bölgesel boyutunu öne çıkaran Doğu Ortaklığı (EaP) ve 
ikinci olarak Güney Akdeniz ile işbirliği ve desteği artıracak bir platform sunan 
Akdeniz için Birlik (UfM). Minsk’ten Tifl is’e, Amman’dan Rabat’a AB, komşuları ve 
müttefi klerini desteklemekte ve bu şekilde ticaret, inovasyon, istihdam, büyüme, 
dürüst yönetim, vatandaşın refahı, sosyal adalet ve çevre gibi alanları teşvik 
etmektedir.2

AB dış politikası, tarihsel perspektiften eşsizdir. Bunun nedeni, 28 AB ülkesinin 
münferit dış politikasını tek bir politikada birleştirmesidir. Bu da ister istemez 
bazı konularda İsveç veya Litvanya’nın dediği olurken, birtakım başka konularda 
Avusturya veya Portekiz’in daha etkili olduğu anlamına gelmektedir. AB’nin dış 
politikası oldukça genç (30 yıldan daha az bir geçmişe sahip) olduğu için daha 
modern ve zorlu bir perspektife sahiptir. Bu durum, özellikle ABD, Çin ve Rusya gibi 
geleneksel güçlerle karşılaştırıldığında kendini göstermektedir. Örneğin, AB çok 
tarafl ı, barışçıl çözümlerle ortak mülkiyeti ve daha adil ticareti teşvik etmektedir. Bu 
ise sınırların ve askeri gücün her şey anlamına geldiği çıkarcı diplomasi tanımına 
ters düşmektedir. Avrupa ise bu noktada 21’inci yüzyılda yeni nesillerin öncelikleriyle 
evrensel değerleri ön plana koymaktadır. Bu öncelikleri; ticaret, seyahat, halklar 
arası iletişim, çevre, akıllı kentler, robot teknolojisi, dijital inovasyon, çatışma 
önleme ve vatandaşların refahı oluşturmaktadır. Bu açılardan AB, kendi kolonyal 

1 Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna; Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, 
Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus.

2 Avrupa Komisyonu, “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”, s. 2. Brüksel, 18.11.2015

JOIN(2015) 50 fi nal. < http://eeas.europa.eu/archives/docs/enp/documents/2015/151118_joint-
communication_review-of-the-enp_en.pdf> [Erişim Tarihi: 5 Aralık 2019]].

“ Bu durum, yalnızca 
AB’nin bütünlüğü 
koruma ve bütçeyi, 
kuralları, kurumları 
ve demokratik 
mahkemeleri 
paylaşma çabaları 
sayesinde mümkün 
olmuştur ”
“ Bu nedenle, 
anayasal meclislerin 
ömrü, güçlü liderlerin 
çoğunun ömrünün 20 
katından fazladır ”

“ Öte yandan, 
demokratik kurumlar 
ve bağımsız 
mahkemeler; istikrar, 
adalet ve birleşik ve 
güçlü bir ülkeyi temsil 
eden dengeli fi kirler 
sağlamaktadır ”

“  AB çok tarafl ı, 
barışçıl çözümlerle 
ortak mülkiyeti ve 
daha adil ticareti teşvik 
etmektedir ”
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tarihinden ders almıştır. Bugün coğrafi  komşularını eşit ortaklar olarak desteklemek 
istemesinin sebebi de bu. Buradaki amaç, barış, istikrar ve ekonomik refah için daha 
iyi ve sürdürülebilir koşulları yaratmaya uygun becerileri ve desteği Türkiye’nin de 
dâhil olduğu komşu ülkelere vermektir. Bu yaklaşım, ticareti, inovasyonu, çevreyi, 
daha yaşanabilir şehirleri ve sosyal hakları desteklerken; toplumların adaletsizlik ve 
yolsuzlukla savaşmasına yardımcı olmak anlamına geliyor. Bu öncelikler Avrasya 
ve Güney Akdeniz boyunca, Türkiye ve Danimarka’dan Gürcistan’a, Estonya’ya ve 
Tunus’a dek dirençli ve güçlü toplumlar yaratma anlamını taşıyor. Dirençli ülkeler 
demokratiktirler; sosyoekonomik açıdan güçlüdürler ve sorunlarla başa çıkabilecek 
kabiliyete sahiptirler ve bu özellikleriyle AB için en iyi ortaklardır. Bu özellikler, 
toplumları çatışmalara ve istikrarsızlıklara daha az savunmasız hale getirir ve bu 
da paylaşılan ortak coğrafya sebebiyle Avrupa için daha fazla güvenlik demektir. 
Direnç, sosyoekonomik eşitsizlikleri, zafi yetleri ve onların ana sebeplerini öngörüp; 
mücadele edebilecek sürdürülebilir ve dengeli bir sosyoekonomik gelişme olarak 
tanımlanır. Bu, bir ülkenin sosyal ve politik tutarlılıkla; demokrasiye saygı, hukukun 
üstünlüğü, temel haklar, güvenlik ve ilerleme temelinde (özellikle baskı anlarında) 
kendini sürdürebilme, onarma ve uygun bir şekilde işleme kapasitesidir.

AB’nin dış siyaset değerleri dört ana prensip ile desteklenmektedir. İlk olarak 
AB, daha fazla stratejik özerklik kazanarak kendini ve etrafındaki komşu olduğu 
devletleri çatışma ve dış güçlerin müdahalesinden korumayı amaçlamaktadır. 
AB, savunma, siber güvenlik, anti-terörizm ve stratejik iletişim konularında kendi 
kapasitesini pekiştirerek barış ve istikrarı hedefl emektedir. İkinci olarak AB, 
Balkanlar ve Kafkaslar’dan Orta Asya ve Kuzey Afrika’ya kadar olan bölgelerde, 
ülkelerin mukavemeti için büyük miktarda yatırım yapmaktadır. Yeni Çok Yıllı Mali 
Çerçeve bütçesi AB’nin dış siyaseti için 70 milyar avrodan fazla bir miktara karşılık 
gelmektedir. Şu anda, bu tür fonlar kalkınma ve iyi yönetişim yoluyla esnekliği 
hedefl emektedir ve AB’nin Kalkınma İşbirliği Aracı (DCI), Avrupa Komşuluk Aracı 
(ENI), Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III- sınır ötesi fonları saymazsak Türkiye her 
yıl yaklaşık 600 milyon avro fayda sağlıyor) ve Dış Politika Aracı (FPI) tarafından 
yönetilmektedir. Üçüncü olarak, AB Avrasya bölgesi kapsamında Ortak Dış ve 
Güvenlik Politikası (CFSP), İstikrar ve Barışa Katkı Aracı (IcSP) ve Demokrasi 
ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (EIDHR) gibi özel fonlar ve araçlar ile çatışmaları 
önlemeyi hedefl emektedir. Bölge genelinde artan çatışmaların önlenmesi için AB, 
BM ile birlikte çalışmakta ve çatışma döngüsünün tüm aşamalarında (Örneğin 
bölgesel, ulusal ve yerel düzeylerde) harekete geçmektedir.3 Beşinci olarak, AB 
uluslararası kural ve kurumların küresel savunucusu olmaya devam etmektedir. 
Bu siyasetin arkasındaki mantık basittir: Avrupa uluslararası kurumlar, ticaret ve 
iletişim yoluyla barış, eşit kalkınma ve küresel ekonomik ilerleme şansını artırmayı 
amaçlamaktadır. BM’de 150’nin üzerinde ülke tarafından desteklenen SDG AB’nin 
işbirliği odaklı dünya görüşünü yansıtmaktadır.4

Ekonomik İlişkilerden Değerlerin Tesis Edilmesine • AB’nin Dış Politikası, 
AB’nin kendi çok kültürlülük, barış ve yenilik tarihine dayanan değerlerini ve barış 
projesini yurtdışına ihraç etmesinin bir yoludur. Öyle ki, AB Antlaşması Madde 21§2 
aşağıdakileri öngörmektedir:

“Birlik, aşağıdaki amaçlara ulaşmak üzere, ortak politika ve eylemler tanımlar 
ve izler ve uluslararası ilişkilerin tüm alanlarında yüksek seviyede bir işbirliği 
için çalışır: a) Birliğin değerlerini, temel çıkarlarını, güvenliğini, bağımsızlığını 
ve bütünlüğünü korumak, b) demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını 
ve uluslararası hukuk ilkelerini güçlendirmek ve desteklemek, c)barışı korumak, 
çatışmaları önlemek ve uluslararası güvenliği güçlendirmek [...]5”

Bu hususlara dayanarak, AB entegrasyon süreci iki yönlüdür: biri politik diğeri 
ekonomik. Siyasi yaklaşım ilk olarak 1954’te Fransız Ulusal Meclisi tarafından 
reddedilen bir Avrupa Savunma Topluluğu (EDC) planını içeriyordu. Bu planın 

3 European External Action Service, “A Global Strategy for the European Union’s Foreign and 
Security Policy” (2016), s. 9.

4 European External Action Service, “A Global Strategy for the European Union’s Foreign and 
Security Policy” (2016), s.10.

5 Treaty on the European Union (TEU), Article XI§2. Available from: https://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:EN:PDF [Erişim Tarihi: 4 Aralık 2019]

“ AB’nin dış 
politikası çok genç 
olduğundan dolayı (30 
yaşından az) daha 
modern ve zorlu bir 
perspektife sahip. 
Bu özelliği, ABD, Çin 
ya da Rusya gibi 
geleneksel güçlerle 
karşılaştırıldığında 
iyice ortaya
çıkmakta ”

“ Minsk’ten Tifl is’e ve 
Amman’dan Rabat’a, 
AB komşularını 
ve müttefi klerini 
ticaret, inovasyon, iş 
olanakları, büyüme, 
dürüst yönetimler, 
vatandaşların refahı, 
sosyal adalet ve 
çevre konularında 
iyileşmeler sağlanması 
amacıyla destekliyor ”

“ Dirençli ülkeler 
demokratiktirler; 
sosyoekonomik 
açıdan güçlüdürler 
ve sorunlarla başa 
çıkabilecek kabiliyete 
sahiptirler ve bu 
özellikleriyle AB için 
en iyi ortaklardır. Bu 
özellikler, toplumları 
çatışmalara ve 
istikrarsızlıklara 
daha az savunmasız 
hale getirir ve bu 
da paylaşılan ortak 
coğrafya sebebiyle 
Avrupa için daha fazla 
güvenlik demektir ”
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reddi, daha sonra da terk edilecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu planına yol açtı. Bu 
güvensizliğin arkasındaki nedenlerden biri de AB ülkelerinin kendi egemenliklerini 
korumak istemesi ve bugünkü küresel sorunlarla karşılaşmamalarıydı. Siyasi katılım 
düşük kaldığı için ekonomik işbirliği buna karşı mükemmel bir alternatif olarak kabul 
edildi.1958’de Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun(EEC) kurulması “Avrupa Birliği”nin 
yolunu açtı. Daha sonra ekonomik bağlar ve etkileşim barış sürecinin arkasındaki 
itici güçler oldular. 

Avrupa Ordusu mu? • AB’nin bir ordusu olmasa da, Üye Devletlerin askeri 
kapasitelerine dayanarak daha güçlü bir savunma işbirliği ve araştırmalar geliştiriyor. 
Son yıllarda AB, askeri eş-gelişim ve tedarik de dâhil olmak üzere, savunma alanına 
daha fazla kaynak sağlayacak ve kapasitenin geliştirilmesini destekleyecek birkaç 
girişim tasarlamıştır. AB savunması, 2016 Küresel Stratejisi’nde bulunan stratejik 
özerklik konseptine kadar uzanabilir. Temelleri, 1992’deki Maastricht Antlaşması’nda 
faal olamadı ve bu da AB’nin askeri işbirliğini ve barışçıl amaçlar için olan savunma 
koordinasyonunu artırdı.  Bununla birlikte mevcut küresel bağlam da bu yeni girişimi 
hızlandırmaya yardım etti. AB bugün bir dizi dış tehditle karşı karşıyadır. Bunlar 
arasında göç krizi, değişen Atlantik-ötesi güvenlik mimarisi (ABD ile ilişki), Rus 
dezenformasyonu ve fi ziksel savaş (örneğin Ukraynalılar, Gürcüler ve Tatarlar); 
aynı zamanda teknolojik rekabet, adil olmayan ticaret uygulamaları ve ABD’nin 
İran’a yaptığı Türkiye, Rusya, Çin ve AB’yi de etkileyecek olan yaptırım tehditleri 
yer alıyor. Bu yeni tehditler AB’yi kendisini korumak amacıyla iki önemli ve etkili 
karşı önlem geliştirmeye itmiştir: Yapılandırılmış Daimi İşbirliği (PESCO) ve Avrupa 
Savunma Fonu’nun (EDF) oluşturulması. PESCO Avrupa ordularına, AB çatısı 
altında, operasyonları ortaklaşa yönetmek için olanak tanıyan yapılandırılmış ve iyi 
fi nanse edilmiş bir girişimdir. Savunma harcamalarını maksimuma çıkarırken AB’deki 
savunma koordinasyonuna, bütünleşmeye ve işbirliğine olanak sağlamaktadır (28 
ülkenin savunma harcamalarını bir araya toplaması bir ülkenin bunu yapmasından 
daha kolay, etkili ve ucuzdur.)  Bir PESCO sekretaryası bütün AB ülkelerinin (ve 
AB üyesi olmayan potansiyel ortak ülkelerin) yeni PESCO projelerini koordine 
etmesine ve bunları önermesine yardım edecektir. Bunlar deniz gözetlemesinden 
ve hızlı siber müdahale ekiplerinden Avrupa güvenli yazılım ve askeri hareketliliğe 
kadar uzanmaktadır.  Aralarında Stratejik Komuta ve Kontrol Sistemi, EUFOR Kriz 
Müdahalesi ve Lojistik Merkezleri Ağı’nın da bulunduğu diğer ortak AB askeri projeleri 
Mart 2018’den bu yana devam etmektedir.6 PESCO haricinde, yeni EDF de AB’nin 
dış ve savunma politikalarının şekillendirilmesine de yardımcı olmaktadır. Bu fon, 
AB’yi ilk dört savunma araştırmacısı ve teknoloji geliştiricisi arasına yerleştirecektir. 
Bu fonla rekabetçi endüstriyel ve teknolojik sektörler de dahil olmak üzere çeşitli 
AB savunma sanayilerini koordine ve entegre etmek amaçlanmıştır.  EDF, modern 
ve birbiriyle uyumlu savunma teknolojisi ve ekipmanları üretmek amacıyla AB 
ülkeleri arasında işbirliği ve maliyet tasarrufu önlemlerini destekleyecektir. Ayrıca 
ölçek ekonomilerine barışçıl ve sadece savunma amacı için etkili askeri araştırma 
harcamalarını teşvik etmek için olanak sağlarken tekrardan da kaçınacaktır. Yeni 
AB bütçesinin, (Çok Yıllı Finansal Çerçeve 2010-2017) AB’nin dış politika bütçesini 
%26 veya 123 milyar avro arttırması bekleniyor. Savunma ve güvenlik sektöründe 
bütçe, 22 kat artışla birlikte 27,5 milyar avro desteklenecektir.

6 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6393-2018-INIT/en/pdf [Erişim Tarihi: 4 Aralık 
2019].

“ AB bugün bir dizi 
dış tehditle karşı 
karşıyadır ”

“ 28 ülkeninsavunma 
harcamalarını bir 
araya toplaması 
bir ülkenin bunu 
yapmasından daha 
kolay, etkili ve
ucuzdur ”
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Hakkında • Teknolojinin günlük yaşamımızdaki önemi inkâr edilemez. Teknolojik 
gelişme iş, tarım, eğitim, ulaştırma, iletişim, sağlık, savunma ve diğer birçok 
günlük sektörde hayati önem taşımaktadır. Her ülke, vatandaşlarının ve yaşam 
standartlarının faydaları için en son teknolojik cihazları elde etmeye çalışmaktadır. 
Teknoloji ve dijital inovasyon, bir ülkenin uluslararası sıralaması ve ekonomik 
rekabetçiliği ile eş anlamlıdır. AB, dijital teknolojilerde güçlü ve lider bir konum 
sürdürmek için, kamu yararı ve endüstrisi alanlarında teknoloji ve dijital yenilik 
geliştirmek amacıyla araştırma yatırımlarını arttırmıştır. Bu bölüm AB’nin teknoloji, 
dijital inovasyon ve startup politikalarını ele almaktadır. İlk olarak, bağımlılık, 
faydalar ve gelecekteki fi kirleri içeren teknolojinin hızlı gelişimini tartışmaktadır. 
İkinci olarak, AB’nin dijital, ekonomik ve sosyal kalkınmasını etkileyen ve iyileştiren 
etkenleri de içeren yenilikçi ve gizliliği açıklamaktadır. Bu bölüm ayrıca gizliliğin 
korunmasının önemine ve Blockchain gibi yeni yıkıcı teknolojilerin AB ve Avrasya 
komşuları arasındaki sosyal, demokrasi ve sivil toplumu nasıl olumlu etkileyeceğine 
de değinmektedir.

Dünya değişiyor • Teknolojik gelişme genellikle özel sektör pazarındaki yenilikler 
ve hükümet desteğiyle yönlendirilmektedir. Bu akıllı telefonlardan, yüksek hızlı 
internete ve yapay zekâdan akıllı şehirler ve yıkıcı teknoloji fi krine kadar her şey için 
geçerlidir. AB, bilim ve endüstriyel yeniliği teşvik etmede önemli bir rol oynamakta 
ve böylece yeni teknolojilerin fi nanse edilmesine yardımcı olmaktadır. Uluslararası 
alanda daha rekabetçi bir hale gelmelerini sağlamak için Avrupa endüstrilerinin 
bilimsel ve teknolojik temellerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği’nin 
İşleyişine İlişkin Antlaşma Madde 179’da belirtildiği gibi Birlik, araştırmacıların, 
bilimsel bilginin ve teknolojinin serbestçe dolaştığı bir Avrupa araştırma alanına 
ulaşarak bilimsel ve teknolojik temellerini güçlendirmeyi hedefl emektedir.’’1

AB’de neredeyse tüm ekonomik sektörler birbirine bağlıdır ve özellikle araştırma 
ve teknoloji açısından bilimsel keşifl ere dayanmaktadır. Örneğin, tarım gibi birincil 
ekonomik sektörlerde, çiftçilerin gübreleme ve sulamayı iyileştirmek için teknolojiyi 
kullanmaları teşvik edilmektedir. İmalat gibi ikincil ekonomik sektörlerde, robotik 
teknoloji ve yenilenebilir enerji düşük fi yatla kaliteli ürünler üretmeye yardımcı 
olmaktadır. Finans hizmetleri veya ağırlama gibi üçüncül ekonomik sektörlerde, 
yeni çevrimiçi uygulamalar (örneğin AirBnB) turizm hareketliliği tamamen 
değişmiştir. Eğlence, bilgi ve araştırma alanları içeren kuaterner ekonomik sektör 
de yeni teknoloji nedeniyle vardır. Halk ve yazılım teknolojisi arasındaki etkileşim 
günümüzde neredeyse tüm ekonomik sektörlerde yüksek bir büyüme oranı ile 
önem arz etmektedir. Basit bir örnek, cep telefonu veya tablet uygulamalarıdır. 
Daha anlamlı bir örnek ise, sağlığın ve veri gizliliğinin herkesin geleceğini, 
anonimliğini ve refahını belirleyecek olmasıdır. Vatandaşlar, tüketici verilerinin 
gerçek değerini ve dürüst olmayan politikacılar ve tekelci şirketler tarafından nasıl 
kolayca kullanılabileceğini anlamaya başladıkça, bu eğilim demokratik hükümetin 
politik yapısına da yansımaktadır. Hollandalı şirket Phillips’in milyonlarca vatandaşa 
mülkiyet ve şeffaf veri sağlamada öncülük etmesi tesadüf değildir. Bunun nedeni, 
Hollanda ve AB hükümetleri (ve dolayısıyla şirketler) üzerinde baskı sağlayarak, 

1 Gouarderes, F. Ekim 2018. Policy for research and technological development. [online]. http://www.
europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/66/policy-for-research-and-technological-development 
adresinden ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 5 Aralık 2018].

| Teknoloji, Dijital İnovasyon ve Startuplar |

“ Blockchain gibi yeni 
yıkıcı teknolojilerin 
AB ve Avrasya 
komşuları arasındaki 
sosyal, demokrasi ve 
sivil toplumu olumlu 
etkileyetkileyecektir ”

“ Robotik teknoloji 
ve yenilenebilir enerji 
düşük fi yatla kaliteli 
ürünler üretmeye 
yardımcı olmaktadır ”

Max Planck, Alman teorik fi zikçi ve Nobel ödülü sahibi

“ Bilim tapınağının kapıları üzerine yazılı olan kelimeler: 
İnancınız olmalı ”AVAVRUPÁ NINRUPÁ NIN 
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vatandaşlara gerçekten yarar sağlayan ve haklarına, sağlığına ve mahremiyetlerine 
saygı duyulması için baskı yapmaya çalışan vatandaşlar ve derneklerdir.

1980’lerde, araştırma ve yenilikçilik Avrupa ülkelerinin sanayi politikasının önemli 
bir bölümünü oluşturmuştur. Araştırma, geliştirme ve teknoloji çok disiplinli 
ve birbiriyle bağlantılıdır. Ayrıca, uluslararası sahnede rekabet etmek isteyen 
herhangi bir ülkenin politikasının da kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu, AB ülkelerinin 
neden sanayi, bilim ve teknolojinin Avrupa’ya daha fazla entegrasyonu için 
çalıştıklarını açıklamaktadır. Örnek olarak, AB büyük fon programları aracılığıyla 
uzay teknolojisini ve biyoteknolojiyi dijital dönüşümü 21’inci yüzyılda desteklemeye 
devam etmektedir. Bu sektörler, Litvanya, Finlandiya ve Malta gibi ülkelerde hızlı 
büyüyen son derece yenilikçi fi rma dalgasının gelişmesine yardımcı oldu. 2019 
İnovasyon Skor Tablosu'na göre, İsveç Avrupa’nın tüm sektörlerde inovasyon 
sıralamasında en üst sırada yer alıyor; Danimarka ise insan kaynakları ve yenilikçi 
dostu çevre açısından en yüksek puanı almaktadır. Lüksemburg cazip araştırma 
sistemleri sağlarken, Fransa fi nans inovasyonunda öncülük etmektedir. Üretimin 
düşmesine rağmen, gelecekteki ekonomik kalkınmanın, hem bilimsel gelişme / 
teknolojiye, hem de hiyerarşik olmayan toplumlara ve yetenekli insan sermayesine 
dayanan üçüncül ve dördüncül sektörlere bağlı olduğunu hatırlamak önemlidir.

Bugün Avrupa’da birkaç Silikon Vadisi var. Berlin başlangıç ekosistemi yaratıcılığı, 
çekici yaşam tarzı, yetenek çeşitliliği ve yerel şirketlerinin yüksek varlığı ile ayırt 
edilmektedir. Aynı zamanda çok fazla bir şekilde Avrupalı ve Avrupalı olmayan genç 
kadrolara dayanmaktadır. Paris, birçok alanda özel olarak hızlı büyüyen şirketler 
topladığı için teknoloji startupları konusunda Avrupalı liderlerden biridir. Birçok 
şirket Brexit nedeniyle merkezlerini Fransa’ya aktarırken, dünyanın en büyük 
başlangıç kuluçka merkezini oluşturmayı hedefl emektedir. Son yıllarda, Lizbon’un 
başlangıç ekosistemi gelişmiştir ve geniş teknoloji konferansları için büyük bir 
cazibe merkezi haline gelmiştir. Yerel kalkınma, üniversite araştırması, teknoloji 
transferi ve yeni başlayanlar, akademisyenler ve yatırımcılar arasındaki sinerjiler, 
fi kirlerin aktarılması ve girişimci işbirliği nedeniyle başarılı merkezler oluşturmak 
için kilit unsurlardır. 

Yıkıcı Teknolojiler: KOBİ’ler için bir fırsat • Yıkıcı bir teknoloji, tüketicilerin, iş 
dünyasının veya etkinlik toplumunun işleyişini önemli ölçüde yeniden şekillendiren 
bir yeniliktir. Özellikleri toplum için fark edilir derecede üstün olduğu için 
geleneksel sistemleri veya alışkanlıkları değiştirir. Yıkıcı teknolojiler “Blockchain” 
gibi, toplumdaki değişim için katalizörlerdir. Aslında, bu tür teknolojiler toplum ve 
ekonomik değişim için kilit etkenlerdir ve daha kapsayıcı bir dijital dönüşüm ve 
şeffaf bir topluma doğru itmektedir. DigitaI İnovasyon Merkezleri (DIH’ler) KOBİ’lerin 
digital inovasyonları mevcut iş modellerine adapte etmelerini hızlandırmaktadır. AB, 
KOBİ’lerin dijitalleşme sürecini aşağıdaki şekillerde desteklemek için çalışmaktadır:

★ Ekim 2019’da AB, Avrupa’daki KOBİ’lerin dijitalleşmesine adanmış ilk programı 
başlatmıştır. Program, KOBİ’lere mikro işletmeler ve ekonomik destek için başvuru 
yapma imkânı sunmaktadır. Ulusal bankalara kamu fi nansmanı sağlamakta ve 
yeni işler geliştirmek için şirketlere 150.000 avroya kadar sübvansiyonlu kredi 
teklif etmektedir. Bu program aynı zamanda KOBİ’lerin mesleğini kullanmak 
için telif hakkıyla korunan programlar satın almalarına izin vermektedir. Bazen 
KOBİ’ler dijitalleşmenin faydalarını öngöremezler çünkü “geleceğin ne kadar 
dijital olduğunu” anlamazlar. Avrupa genelinde KOBİ’lerin büyüme ve istihdamın 
itici gücü olduğu yadsınamaz, bu da bu programın KOBİ’lere yönelik olmasının ve 
neden dijitalleşmeyi hedefl ediklerinin ana sebebidir.

★ InnovFin: InnovFin, inovasyona odaklanan bir Avrupa Yatırım Bankası (AYB) 
programıdır. Kredi, teminat, hisse senedi yatırımları ve danışmanlık hizmetleri 
sunmaktadır. Bu program, yenilikçi yatırımları teşvik etmek için daha büyük şirketler 
ve yatırımlarla ilgilenmektedir.

★ Startup Europe: Startup Europe, 2011 yılında Avrupa Komisyonu tarafından 
başlatılan bir girişimdir. Inovasyon ve fi nans arasında bir köprü görevi görmektedir. 
Startupları, dijital sistemleri, yatırımcıları, girişimcileri, şirketleri ve üniversiteleri 
birden fazla ağ üzerinden bağlamak ve startupların diğer pazarlara yatırım yapma 

“ Bunun nedeni, 
Hollanda ve AB 
hükümetleri üzerinde 
baskı sağlayarak, 
vatandaşlara 
gerçekten yarar 
sağlayan ve 
haklarına, sağlığına 
ve mahremiyetlerine 
saygı duyulması 
için baskı yapmaya 
çalışan vatandaşlar ve 
derneklerdir ”

“ Berlin başlangıç 
ekosistemi yaratıcılığı, 
çekici yaşam tarzı, 
yetenek çeşitliliği 
ve yerel şirketlerinin 
yüksek varlığı ile ayırt 
edilmektedir ”

“ Blockchain 
verilerinizi ve 
gizliliğinizi kontrol 
etmeye yardımcı 
olmaktadır ”
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kapasitelerini arttırmak için tasarlanmıştır. Startup Europe’un iki ana hedefi  vardır. 
Birincisi, ekosistem inşa projeleriyle tek başına pazarda tarama önündeki engelleri 
kaldırmak ve ikincisi, Avrupa’daki kümeleri ve insanları birbirine bağlayarak 
başlangıç ekosistemini geliştirmektir. Bu girişim, teknoloji girişimcilerini harekete 
geçirebildi ve AB politika oluşturma sürecinde seslerini duyurmalarını sağladı.

Startup zirveleri Avrupa çapında yayılıyor ve ana hedefl eri ağları kolaylaştırmak ve 
AB ile AB dışı (komşu) yeni başlayanlar ve yenilikçiler arasında yeni ve yenilikçi fi kir 
alışverişini kolaylaştırmaktır. Erken bir aşamada başlayan şirketler için, ‘iş başarı 
öykülerini’ dikkate almak önemlidir. “Slush” en büyük başlangıç konferansıdır 
ve Helsinki’de (Finlandiya) yer almaktadır ve Digital Europe’un önemine hitap 
etmeyi amaçlayan 25.000-30.000 kişiye ulaşmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa’dan 
yatırımcılara, risk sermayecilerine ve yeni kurulan şirketlere ve dijital sektörde 
mevcut lider olan kuzey ülkelerine yönelik bir forumdur.

Blockchain • Blockchain and Distributed Ledger Technologies (DLT) GoogIe, 
Facebook ve Microsoft’a alternatifl er sunmaktadır. Özellikle Avrupa endüstrisi ve 
dünyanın her yerinden gizliliğe inanan vatandaşlar için büyük bir katma değere 
sahiptir. Yeni kurulan şirketlerin ve daha büyük şirketlerin güvenilir, şeffaf, merkezi 
olmayan ve kullanıcı merkezli dijital hizmetlerden faydalanmalarını sağlamaktadır. 
Bu girişimlerden sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik edebilecek yeni iş 
modelleri ortaya çıkabilir. Blockchain önemli bir teknoloji ve interneti kullanma 
şeklimizi kökten değiştirmektedir. İnsanlara ve kuruluşlara, merkezi bir otorite 
olmaksızın işlemleri ve bilgileri şeffaf bir şekilde anlaşmaya varmaları ve kalıcı 
olarak kaydetmeleri için izin vermektedir. 1999’da, internet, merkezi olmayan bir 
not ağı olarak başladığında tamamen farklıydı. İlk ağlar, akademisyenler tarafından 
yapıldı. Bugün Facebook, Apple, Google gibi özel formların oluşturduğu ekonomik 
ve sosyal aktiviteler olan “platform ekonomileri”nin hakimiyetindeyiz. Bu platformlar, 
uluslararası şirketlere çok fazla güç verir ve vatandaşların yetkisini azaltır. 
Blockchain ile internet kullanıcılarının farklı kaynaklara güvenmelerini sağlayan 
merkezi olmayan bir mekanizma mevcut. İlk olarak, Blockchain’in birden fazla 
kullanımı vardır ve sadece fi nansal işlemleri kaydetmek için değil, hemen hemen 
her şey için programlanabilir ve ekonomik işlemlerin bozulmaz bir dijital defteri 
olarak tanımlanır. Ödemeler ve çevrimiçi işlemler için kullanılabilecek aşırı güçlü 
bir araçtır. Örnek olarak, Birleşmiş Milletler Gıda Programı, Ürdün’deki mültecilerin 
banka hesapları olmadığı için doğrudan fon sağlamak için kullanılmaktadır. 
Blockchain ile kripto para birimleri (örneğin Bitcoins) ile ödeme yaparlar ve bu 
nedenle mallarını kolayca satın alabilirler. İkinci olarak, fonların izlenebilirliğine izin 
verir ve herhangi bir işlemde bir damga sağlar.  Üçüncüsü, Blockchain verilerinizi 
ve gizliliğinizi kontrol etmeye yardımcı olmaktadır. Blockchain’in kurulması 
sağlayan çehre, bir AB-Blockchain Gözlem Forumu ile başlamıştır. Forum bu 
konuda araştırma yapan bir düşünce kuruluşudur.  Bu foruma, Blockchain yeniliğini 
ve AB içindeki Blockchain ekosisteminin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla 
binlerce kuruluş katılmıştır. Bu girişim, bu dönüştürücü yeni teknolojide Avrupa’nın 
küresel bir lider konumunu sağlamlaştırmasına büyük katkıda bulunmuştur. 
İkincisi, AP ile bir Avrupa Blockchain Ortaklık Programı başlamıştır: Hırvatistan’ın 
haricinde Üye Devletlerin her biri ortaklığı en üst düzeyde imzalamış ve bu da 
onları kamu ve vatandaşlık hizmetleri için Blockchain’e katkıda bulunmaya teşvik 
etmektedir.  Üçüncüsü, Uluslararası Güvenilir Blockchain Uygulamaları Birliği'nin 
oluşturulmasıdır. Bu,  dünyanın dört bir yanından gelen ortaklarla, yeni başlayanların 
veya politika üreticilerinin düzenleyici konuları tartıştığı çok paydaşlı bir etkinlikte 
buluşan küresel bir programdır. Örneğin, Malta hükümeti Blockchain konusunda 
düzenlemeler geliştiren ilk ülkelerden biridir. Blockchain’in kullanılmasının nedeni, 
örneğin yolsuzlukla savaşmak için daha fazla ve daha iyi güven sağlamasıdır.

 Yapay Zekâ (AI) • Yapay zekâya yapılan yatırımlar açısından Kuzey Amerika, 
Asya ve Avrupa arasında büyük bir fark yer almaktadır. Genel olarak, Avrupa’daki 
fi nans piyasası ABD’dekinden yaklaşık beş kat daha azdır. Ayrıca Çin, yapay 
zekâya yaklaşık 17-18 milyon avro yatırım yapıyorsa, ABD 23-25 milyon avro 
civarında yatırım yapmaktadır. Google, YouTube veya Amazon gibi platformlar 
yasaklandığından Çin’in özgün bir durumu vardır. Çin’in başarılı bir şekilde yaptığı 
şey kendi platformunu oluşturmaktır: Alibaba. Diğer mesele Çin’deki gözetim 
ile ilgilidir. Yetkililer Çin’e yüz binlerce kamera yerleştirmiş ve insanların günlük 

“ Yetkililer Çin’e 
yüz binlerce kamera 
yerleştirmiş ve 
insanların günlük 
yaşamlarını takip eden 
sosyal kimlik kartını 
oluşturmuşlardır ”

“ AB’nin GDPR’si, 
bu gizlilik taleplerine 
uyulduğunu ve çok 
uluslu şirketlere ve 
şirketlere tüketici 
mahremiyetine 
saygı göstermeleri 
konusunda baskı 
yaptığını garanti 
etmektedir ”
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yaşamlarını takip eden sosyal kimlik kartını oluşturmuşlardır. Ayrıca, bir kişiyi 
izleyebilir ve hatta çevirim içi ne sipariş ettiklerini, nereye seyahat ettiklerini ve 
çevirim içi arama geçmişlerinin neye benzediğini bilmektedir. Çin, bitcoin’e çok 
proaktif bir şekilde yaklaşmakta ve “bitcoin madenciliği” yapan büyük bilgisayar 
merkezleri kurmuştur. Şu anda, Avrupa “AB Yapay Zekâ ve Blockchain Yatırım Fonu” 
nu geliştirmiştir. Bu fon, AB çapında bir yenilik ekosistemi oluşturmak için yüksek 
yenilikçi yapay zekâ ve Blockchain şirketlerinin geliştirilmesini fi nanse edilmesini 
amaçlamaktadır. Bu girişim Avrupa Yatırım Fonu tarafından yürütülmektedir, bu 
sektörde faaliyet gösteren ve yapay zeka ve Blockchain’i tanıtmaya çalışan şirketleri 
desteklemek için 2020 yılına kadar 100 milyon avro verecektir. Yapay zekâ dünyayı 
değiştiriyor ve giderek herkes ondan daha fazla etkilenmektedir. Asıl soru yapay 
zekânın vatandaşları kontrol etmek yerine onlara fayda sağlayacak biçimden nasıl 
kullanılacağıdır. Avrupa Komisyonu, yapay zekâ konusunda yüksek düzey uzman 
grubuna sahiptir ve yapay zekânın nasıl ve hangi amaçlarla kullanılacağı konusunda 
etik standartlar ve kılavuzlar oluşturmuştur. Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) bu 
açıdan çok önemli hale gelmiştir. Birçok şirket, vatandaşların gizliliğini koruyan ve 
GDPR olarak bilinen yeni AB düzenlemeleri nedeniyle Avrupa’ya taşınmaktadır. 
Bugün daha fazla tüketici- özellikle genç insanlar arasında- WhatsApp, Instagram, 
Facebook gibi uygulamaların veya sosyal medya şirketlerinin gizlilik taleplerine 
saygı göstermelerini istemektedir.  AB’nin GDPR’si, bu gizlilik taleplerine uyulduğunu 
ve çok uluslu şirketlere ve işletmelere tüketici mahremiyetine saygı göstermeleri 
konusunda baskı yaptığını garanti etmektedir.

 Dijital devrim son derece karmaşıktır ve sadece küresel olarak ele alınabilir. Ortak 
bir yaklaşım ve dijital tek bir pazar, küresel ölçekte rekabet gücünü sağlamak için 
kesinlikle çok önemlidir. AB ve üye ülkelerin gizlilik ve teknoloji için Çin ve ABD 
modeline alternatif bir yön bulmaya çalıştıklarının altı çizilmelidir. AB, komşu ülkeler 
ve ortakları ile anahtar gelecek teknolojileri belirlemek için yakından çalışmaktadır. 
Aynı zamanda demokrasiyi, vatandaşların haklarını, toplumsal refahı, çevresel 
desteği ve verimliliği teşvik eden teknolojilere odaklanmayı amaçlamaktadır. 
Gelecekteki toplumlarımızda ve ekonomilerimizde çok kritik bir rol oynayacak 
olan 5G olarak da bilinen “beşinci nesil” telekomünikasyon sistemlerinde 
stratejik yatırımlar yapılmaktadır. Avrupa, Ericsson ve Nokia gibi Avrupalı küresel 
telekomünikasyon operatörlerinin geri dönüşünde görüldüğü gibi, bu stratejik 
teknolojiye yönelik küresel gelişmelere öncülük etmek için önemli adımlar atmıştır. 
AB, Üye Devletler, komşu ülkeler ve Türkiye gibi katılım sürecindeki ülkelerdeki 
dijital dönüşüme desteğini artırmaktadır. Buna karşılık, bu yapay zeka teknolojisi 
ve siber güvenlik alanlarında sağlam bir düzenleyici çerçeve oluştururken, yeni 
dijital şampiyonlar ve işletmelerin dijitalleşmesini desteklemeye yardımcı olacaktır2. 
Pahalı, küresel olarak rekabetçi ve son derece yenilikçi teknolojinin gelişmeleri, 
ancak AB ülkelerinin bu tür büyük ölçekli ve uzun vadeli yatırım projeleri için 
bütçeleri paylaşmasıyla mümkün olacaktır. 

2 European Parliament BRIEFING : EU POLICIES DELIVERING FOR CITIZENS,
“DIGITAL TRANSFORMATION” (JUNE 2019). https://www.europarl.europa.eu/
RegData/etudes/BRIE/2019/633171/EPRS_BRI(2019)633171_EN.pdf adresinden 
ulaşılabilir. [Erişim Tarihi: 3 Aralık 2019].

“ AB, Üye Devletler, 
komşu ülkeler ve 
Türkiye gibi
katılım sürecindeki 
ülkelerdeki dijital 
dönüşüme desteğini 
artırmaktadır  ”
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“ Tüm projelerin bir 
başlangıç tarihi ve 
bir son başvuru tarihi 
vardır ”

|  AB’den Fon Sağlama İmkânları  |

Bu bölüm, Türk vatandaşlarının, kuruluşlarının ve şirketlerinin yararlanabileceği 
AB fi nansman araçlarını inceler. Bölüm fi nansmanın mevcut olduğu sektörler de 
dahil olmak üzere, kimin (uygunluk) başvurabileceğini ve bu fonlar için nasıl (kriter) 
başvuracağını inceler. Ayrıca başarılı AB proje çağrıları ve ihaleleri hakkında pratik 
bilgiler ile gelecekteki ilk başvuru sahipleri için bilgiler de içerir.

Hakkında • Türk vatandaşları farklı programlar aracılığıyla AB’den fon temin 
etmeye hak kazanmaktadır. Bireyler, kuruluşlar ve yeni kurulan işletmeler, AB’nin 
yenilikçi yardım ve önemli fırsatlar sunma yollarının her zaman farkında değildir. 
Bu bölüm, Türk vatandaşlarının, kuruluşlarının ve şirketlerinin yararlanabileceği AB 
fi nansman araçlarını inceler. Her ikisi de, fi nansmanın mevcut olduğu sektörler de 
dahil olmak üzere, kimin (uygunluk) başvurabileceğini ve bu fonlar için nasıl (kriter) 
başvuracağını inceler. Ayrıca başarılı AB önerileri ve ihaleleri hakkında pratik 
bilgiler ile gelecekteki ilk başvuru sahipleri için bilgiler de içerir.

 Temel öğeler • Bir organizasyon ya da bir birey AB tarafından fi nanse edilen 
bir projeyi göz önüne aldığında her şeyden önce ihaleler ile teklif ve hibe 
çağrıları arasındaki farkın anlaşılması önemlidir. İlk kavram olan ihale, Avrupa 
Komisyonunun hem alıcı hem de satıcı tarafından üzerinde anlaşılan bir fi yat 
karışlığında satın aldığı mal, hizmet veya eser için kullanılmaktadır. Diğer bir 
deyişle ihaleleri veren şirket kâr etmeyi hedefl erken AB, ürünün sahibi olmak 
istemektedir. Bu satın almalar AB ülkelerini örneğin, çeviri hizmetleri veya grafi k 
tasarım gibi amaçlarının gerçekleştirilmesinde desteklemektedir. Bu alımlar 
genellikle yeni başlayan şirketler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için 
ayrılmıştır. İkinci kavram olan teklif, kâr etme amacı içermemektedir. Teklif çağrıları 
AB’nin, organizasyonların ve bireylerin ilgi çeken projelerine katkıda bulunma 
kararından oluşur. Avrupa Komisyonu bir proje seçtikten sonra, girişimciler veya 
sivil toplum bir maliyet beyanı sunması gerekecektir. Komisyon proje sırasında ve 
sonunda ilerleme raporları talep eder. Ticari bir proje başarılı olursa, fi kri mülkiyet 
hakları genellikle bölünür. Bunlar, online başvuruda bulunulabilinen ve erişilebilen 
teklif çağrıları / AB programları örnekleridir: “Ufuk 2020”, “3’üncü Sağlık Programı”, 
“İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu”, “Tüketici Programı”, “Erasmus+ Programı”, 
“AB Dış Eylemi”, “Sınırlar ve Vize İç Güvenlik Fonu”, “Pilot Projeler ve Hazırlık 
Faaliyetleri”, “İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı”, “Haklar, 
Eşitlik ve Vatandaşlık Programı” ve “Birlik Sivil Koruma Programı”.1

İlgili bir uygulama programı seçildikten sonra girişimciler, sivil toplum ve 
araştırmacılar şu şekilde ilerleyebilirler: Bir hesap oluştururlar ve AB’nin Finansman 
ve İhale Portalı’nı incelerler. Finansman ve İhale Portalı, Avrupa Komisyonu ve diğer 
AB kuruluşları tarafından yönetilen fon programları ve ihalelerde katılımcılar ve 
uzmanlar için giriş noktasıdır (Tek Elektronik Veri Değişim Alanı). Portala buradan 
erişilebilir: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/
home. AB Resmi Gazetesi’nin ekinde bulunan Günlük Elektronik İhaleler (TED), iş 
insanlarını olası sözleşmeler hakkında bilgilendirmektedir. Veri tabanında, arama 
fi ltreleri ile AB ihaleleri ve teklif çağrıları arasında ayrım yapmak kolaydır. Ayrıca, 
teklifl eri kolayca üç kategoriye fi ltreler: yaklaşan, açık ve kapanan. Tüm projelerin 
bir açılış tarihi ve son başvuru tarihi vardır.2  

1 "AB Programı tarafından teklif çağrısı”, Avrupa Komisyonu,  https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home  [Erişim tarihi: 4 Aralık 2019].

2 "Fon ve Teklif arama", Avrupa Komisyonu, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/opportunities/topic-search [Erişim tarihi: 4 Aralık 2019].

“ Bu genellikle 
startuplar, Küçük 
ve Orta Boy 
işletmeler(KOBİ’ler) 
veya geleneksel 
şirketler içindir ”

Robert A. Rice Jr. (yazar)

“ Finansmanı olmayan bir girişimci, enstrümanı olmayan 
müzisyen gibidir ”AVAVRUPÁ NINRUPÁ NIN 
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AB ihalelerine ve teklif çağrılarına başvururken sürecin rekabetçi olduğunu 
hatırlamak önemlidir. Bir teklif gönderildikten sonra, Avrupa Komisyonu proje fi krinin 
kabul edilebilir ve uygun olup olmadığını denetler. İyi dengelenmiş bir proje olması 
önemlidir: bir hedefi , bir veya iki çıktısı olmalı ve proje çıktıları ölçülebilir olmalıdır. 
Başvuru sahibinin girişimci olup olması veya bir STK çalışanı olup olmamasından 
bağımsız bir şekilde kurallar genellikle aynıdır: Başvuruda gelecekteki projenin 
mantığını, yapısını ve benzersizliğini açıklamak önemlidir. Daha sonra, bağımsız 
uzmanlar teklif edilen projeyi değerlendirerek Avrupa Komisyonunun rolünü 
devralır. Bu değerlendirme Standart Değerlendirme Kriterlerine dayanmaktadır. 
Uygulamanın mükemmellik, etki, kalite ve verimlilik düzeyi değerlendirmede 
önemli bir rol oynamaktadır. Bağımsız uzmanlar, bir mutabakat grubu içinde ortak 
bir pozisyon üzerinde anlaşmaya varacak ve daha sonra bu anlaşma bir panel 
ile izlenecektir. Panel, başvurunun tutarlılığını başvuru kontrol listesine dayanarak 
değerlendirecektir.  Sürecin sonunda, bir son sıralama listesi ve bir ret listesi Avrupa 
Komisyonu tarafından yapılır. Katılımcılar ve koordinatörler, değerlendirilen teklifi n 
sonucunu açıklayan bir Değerlendirme Sonuçları Mektubu alırlar.3

Katılım Öncesi Araç (IPA) • IPA, özellikle Türkiye gibi aday ülkeler için oluşturulmuş 
bir fi nansal araçtır (Avrupa bütçesi). Aracın mantığı, gerçekleştirilmesi amaçlanan 
hedefl e bağlantılıdır: aday ülkeler, Avrupa Birliği’nin (AB) tam üyesi olmaya hazırlık 
olarak fonların kullanımı ve tahsisi konusunda eğitilmektedir. AB tüzükleri ve 
direktifl eri tarafından getirilen kurallara ve sınırlara uyulması gerekir. Türkiye, AB 
Üye Devletlerinin tabi olduğu mali kurallar, zaman çizelgesi ve muhasebe sürecinden 
geçmekte ve bu da Türkiye’nin yeni idari ve bütçe becerileri geliştirmesine olanak 
tanımaktadır. Önemli bir nokta da fonların doğrudan veya dolaylı yönetim yoluyla 
sağlanabilmesidir. Doğrudan yönetim, Avrupa Komisyonunun fonları AB Türkiye 
Delegasyonu aracılığıyla yönetmesi anlamına gelmektedir. Dolaylı yönetim, 
fonların, ulusal yetkililer, örneğin Türkiye’de bakanlıkların AB fonlarını AB’nin 
kontrolünden bağımsız olarak yönetmesidir. AB’nin uzun vadeli hedefi  her zaman 
katılım ülkesine maksimum bütçe ve fonlama sorumluluğu vermektir. Katılım 
ülkesini fonlar ile yetkilendirmeden önce önemli kurumların kurulması gerekir: 
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Ulusal Yetkilendirme Ofi si ve diğer faaliyet 
yapıları. Türk MFİB’si, fi nansal programlamanın sorumluluğunun yönetilmesi 
amacıyla kurulmuştur. Bu tür fonların sözleşme makamıdır ve düzenli olarak teklif 
çağrısı (hibeler) ve ihaleler için tedarik duyuruları yayımlar. Projenin içeriğine 
MFİB tarafından karar verilmektedir, ancak daha ziyade teknik ortak olarak 
hizmet vermesinden dolayı bu her zaman şart değildir. Fonlama MFİB tarafından 
yönetilirken, belirli sektörlerden sorumlu olan bağlantılı bir Türk bakanlık vardır, 
ancak bazı faaliyetlerin bir sektör veya bir bakanlığın kapsamına girmemesi de 
mümkündür. Alanda yerel makamlar ihtiyaçları görür ve teklif çağrısı hazırlar. 
IPA toplumsal ekonomik iyileştirmeler yaratmak üzere hem kurumları ve hem de 
bireyleri hedefl er. Türkiye gibi AB’nin yaşam standartlarına ve mevzuatına uyum 
sağlaması amaçlanan aday ülkelerde bireyleri ve küçük şirketleri etkileyebilecek 
faaliyetlere tahsis edilmiş önemli sayıda ve tutarda fon bulunmaktadır.

IPA’nın programlanması, Endikatif Ülke Strateji Belgesi’ne dayanmaktadır. Konu 
seçimi, o sırada ve yılda neyin alakalı görüldüğü üzerine kuruludur. Projelerin 
mutlaka sabit olması gerekmez, bir bakanlığın acil veya özel ihtiyaçları nedeniyle 
de öncelik verilmiş olabilir. Programlamada yer verilen sektörler şu şekildedir: 
demokrasi ve yönetişim, hukukun üstünlüğü, temel haklar, yargı, içişleri, çevre, 
iklim değişikliği, enerji, ulaştırma, rekabet gücü, inovasyon, tarım, kırsal kalkınma, 
eğitim, istihdam, sosyal politikalar, ülke ve bölgesel işbirliği. Araçların geniş sektör 
yelpazesi, katılım ülkelerinin AB fonları üzerinde çalışmak üzere teknik bilgi ve 
beceri geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda, amaç sadece tüm 
sektörleri kapsamak değil, aynı zamanda bu fonların ihtiyaç duyulan reformların 
gerçekleştirilmesini tetiklemektir. Başka bir deyişle bu fonlar, Türkiye’nin AB üyeliği 
için gerekli kıyas kriterlerinin yerine getirilmesi ve sosyo-ekonomik gelişmenin 
artırılması amacıyla ülkenin yasal çerçevesinin AB yasaları ile uyumlaştırılması ve 
kapasite artırımının desteklenmesine yardımcı olmaktadır.

3 "Teklifl erin değerlendirilmesi”, Avrupa Komisyonu, http://ec.europa.eu/research/participants/docs/ 
h2020-funding-guide/grants/from-evaluation-to-grant-signature/evaluation-of-proposals_en.htm 
[Erişim tarihi: 5 Aralık 2019].

“ Bu değerlendirme; 
mükemmellik 
seviyesi, etki, kalite 
ve verimliliğin önemli 
rol oynadığı Standart 
Değerlendirme 
Kriterleri’ne dayanır ”

“ IPA toplumsal ve 
ekonomik iyileştirme 
yaratmak amacıyla 
hem  kurumları, hem 
de bireyleri
hedefl er ”

“ Toplam bütçe her 
yıl 300 milyon avro ”
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Kırsal Kalkınma için Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPARD) • Avrupa Komisyonu 
Tarım Genel Müdürlüğü (DG) tarafından yönetilen IPARD, Türkiye’ye tarım alanında 
fon tahsis ederken kırsal alanlara ve tarımsal gıda sektörüne odaklanmaktadır. 
Kırsal kalkınma ajansı fonların yüzde 95’ini yönetmek üzere kurulmuştur. Ajans, 
teklif çağrılarından sorumludur ve projeleri tasarlayarak yönetir. Bu özgün 
yaklaşım, AB Üye Devletleri’nde tarıma ilişkin önceki deneyimleri temel alır. Tarım 
Genel Müdürlüğü, AB’nin en eski alanlarından biridir. Önemli bir programdır, 
çünkü T.C. Tarım Bakanlığı ile mutabık kalınarak seçilen çok sayıda yararlanıcıyı 
(çiftçiler ve tarım üreticileri) içermektedir. Tarım Genel Müdürlüğü, AT’nin en eski 
alanlarından biridir. T.C. Tarım Bakanlığı’nın mutabakatı ile seçilen geniş bir 
yelpazede yararlanıcıyı (çiftçiler ve tarımsal üreticiler) içermesi dolayısıyla önemli 
bir programdır. 

Dış Politika Aracı (FPI) • Avrupa Komisyonunun hizmet birimi olan FPI 2011’de 
oluşturulmuştur. FPI kurulma nedeni, AB’nin diplomatik hizmet aracı olan Avrupa 
Dış Eylem Servisi’nin (EEAS) tüm fonları tek başına idare edememesinden 
kaynaklanmaktadır. Bunun yerine, acil tehditlere yönelik projeler için fon yöneten 
küçük bir hizmet birimi oluşturmaya karar vermişlerdir. FPI çok bilinen ve İstikrar 
ve Barışa Katkı Aracı (IcSP) da dâhil olmak üzere farklı araçları kapsamaktadır. 
Finansal hizmet birimi de seçim gözlemlerinden, AB yaptırımlarından ve düzenleyici 
politikadan sorumludur. FPI Brüksel merkezli olmakla birlikte, Ankara’da AB 
Delegasyonu ve Beyrut’ta Orta Doğu bölgesel servisinde bulunan bölgesel 
meslektaşlarla çalışmaktadır.

IcSP, AB dış fi nansmanının “sürat teknesi” olarak kabul edilir. Diğer araçların aksine 
programlama bir yıl önceden yapılmaz. Söz konusu araç talebe dayalı olarak 
krizlere karşı geliştirilmiştir. Toplam bütçesi her yıl 300 milyon avrodur. Ana tutar 
kriz güdümlü yapılarından dolayı Ukrayna, Suriye ve Afganistan’a tahsis edilmiştir. 
İlginç bir proje teklifi nin bulunması, fonların harekete geçirilmesi ve bir sözleşme 
imzalanması sadece üç ay sürmesinden dolayı çok esnek ve hızlı bir araçtır. Bu 
araç kapsamında Üye Devletlerin, uluslararası kuruluşların, kamuya bağlı olmayan 
kuruluşların, üniversitelerin ve sivil toplum örgütlerinin (STK’lar) birlikte çalışması 
mümkündür. Ancak, IcSP için bazı sınırlamalar bulunmaktadır. İlk olarak, hâlihazırda 
IPA veya diğer AB fonları gibi başka bir araçla fi nanse edilebilen bir girişime fon 
sağlamak imkânsızdır. İkinci sınırlama ise projelerin en fazla 18 ay süreyle fi nanse 
edilebilmesidir. Ayrıca, IcSP teklif çağrıları yoluyla değil ancak bunun yerine 
doğrudan hibe tahsisleriyle çalışmaktadır.

Halen, AB Üye Devletleri ve AP 2021-2027 dönemi için bir sonraki Çok Yıllı Finansal 
Çerçeve’yi müzakere etmektedir. Bu şekilde tüm ülkeler için Komşuluk, Kalkınma 
ve Uluslararası İşbirliği Aracı (NDICI) başlığı ile verilen tek bir hızlı müdahale aracı 
oluşturmayı planlamaktadırlar. Bu aracın 3 sütuna ayrılması öngörülmektedir: coğrafi  
yerleşim(ikili işbirliği), tematik işbirliği (iklim değişikliği) ve krizlere hızlı müdahale 
(göç, güvenlik). Daha spesifi k olarak, halihazırda Türkiye’de göç yönetimi, terörle 
mücadele alanında işbirliği, sivil toplum ve diyalogla ilgili yaklaşık 32 milyon avro 
tutarında proje mevcuttur. 

Ufuk 2020 • Bu, AB’nin şimdiye kadar büyük ölçekli işbirliği projeleri ve bilim insanları 
için yarattığı en büyük araştırma ve inovasyon programıdır. 2014’ten 2020’ye 
kadar yaklaşık 80 milyar avro elde hazır bulunmasının yanı sıra İnovasyon Birliği 
ve Avrupa 2020 gibi dış yatırımcılardan da fon temin etme imkânı bulunmaktadır.4

Söz konusu girişim AB’yi bilim alanında dünya lideri yapma amacını gütmektedir. 
Yenilikçi Ortaklıklar’ı teşvik ederek kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğini 
dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Bu aynı zamanda yeni işletmelerin kurulması ve 
yeni işlerin yaratılmasını desteklemekte5 ve ayrıca AB’nin sürdürülebilir büyüme ve 
istihdam gündemine de katkıda bulunmaktadır. AB rekabet gücü ve verimlilikteki 
ilerlemeyi destekleyerek, hem Birlik içinde hem de Türkiye gibi en yakın ortaklarıyla 
istihdam yaratma, sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda 
bulunmayı amaçlamaktadır. Örneğin, Ufuk 2020 şu tematik alanlarla ilgilenir: 
mükemmelliğin yayılması ve katılımın genişletilmesi, gıda güvenliği, sağlık, ulaşım 

4 "Ufuk 2020 nedir?”, Avrupa Komisyonu, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ en/what-
horizon-2020 [Erişim tarihi: 4 Aralık 2019].

5 “İnovasyon Birliği”, Avrupa Komisyonu, https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/ strategy/
goals-research-and-innovation-policy/innovation-union_en  [Erişim tarihi: 4 Aralık 2019].

“ Girişim AB’yi bilim 
performansında 
dünya lideri yapmayı 
amaçlamaktadır ”

“ Bu gerekli ticari 
mimariyi kurarak 
ve performans 
doğrulama, 
girişimcilere ve 
startuplara bir ürünün 
piyasaya sürülmesi 
için fon sağlar ”
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“ AB, Türkiye dâhil 
Avrupa genelinde 
eğitim, öğretim, 
gençlik ve sporu 
desteklemek amacıyla 
14,7 milyar avro13

bütçe ayırmıştır ”

ve iklim değişikliği ve risk fi nansmanına erişim gibi sosyal sınamalar, KOBİ’lerde 
inovasyon, bilimde mükemmelleşme, etkinleştirici ve endüstriyel teknolojilerde 
liderlik.6

Ufuk 2020 Çerçeve Programı • Bu program, KOBİ aracının geliştirilmesinin bir 
parçasıdır. KOBİ Aracının KOBİ’leri üretim sürecinin üç aşaması sırasında yenilikçi 
teklifl erle desteklemek üzere tasarlanmıştır. İlk aşama altı aylık çok kısa bir süreçtir. 
İlk iş planının on sayfalık uygulamasının yapılması gereklidir. Ürünün fi nansmanı risk 
değerlendirmeleri ve fi kri mülkiyet araştırmaları için harcanabilecek yaklaşık 50.000 
avro tutarındır. Bu aşamanın sonucu esas olarak üç koçluk gününü kapsayan ve 
daha ayrıntılı iş planının ortaya çıkmasını sağlayan bir fi zibilite değerlendirmesidir. 
İkinci aşama iki yıl için 500.000 ila 2,5 milyon avro arasında büyük bir hibedir. Bu 
gerekli ticari mimariyi kurarak ve performans doğrulama, test etme ve pilot hatların 
geliştirilmesi gibi yöntemlerle ürün geliştirmeyi sonuçlandırarak girişimcilere 
ve startuplara bir ürünün piyasaya sürülmesi için fon sağlar. Girişimci de ayrıca 
12 gün boyunca koçluk alır. Özel yatırımcılar ve müşteriler arasında bağlantı 
kurulmasına destek verme, AB risk fi nansmanı için başvuru sürecinde yardım ve 
Avrupa İşletmeler Ağı tarafından önerilen hizmetlerin desteklemesini içeren üçüncü 
aşama, kaynakların kullanımı ve geliştirilmesini hızlandırır.7 KOBİ’lerin ve yeni 
kurulan işletmelerin ürünlerini AB desteği ve yardımı ile pazara sunma döngüsünü 
tamamlar. 

Yaklaşan Çerçeve Programı Ufuk Avrupa • 2021-2027 dönemi için 100 milyar 
avro bütçe tahsis edecektir. Üç sütuna dayanır: açık bilim, küresel zorluklar ve 
endüstriyel rekabet edebilirlik ve açık inovasyon. Nihayetinde AB, mükemmellik 
ve reformu paylaşarak ve Avrupa Araştırma ve İnovasyon Sistemi’ni geliştirerek 
Avrupa Araştırma Alanı’nı güçlendirmek istemektedir. AB, hem Birlik içinde hem 
de Birlik dışında en yeni teknolojik araştırmalara ve son derece yetenekli kişilere 
yatırım yaparak gelecekteki bilimsel ve teknolojik ihtiyaçları öngörmektedir.

 AB’nin Erasmus+ Programı • AB, Türkiye dâhil Avrupa genelinde eğitim, 
öğretim, gençlik ve sporu desteklemek amacıyla 14,7 milyar avro8 bütçe ayırmıştır. 
STK’lar ve dernekler de dâhil olmak üzere bireylerin ve kuruluşların başvurması 
mümkündür. Girişim, bireysel vatandaşlara yurtdışında eğitim alarak, gönüllü 
faaliyetlerde bulunarak ve dil dersleri alarak deneyim kazanma şansı vermektedir. 
Ayrıca kuruluşların akademik ve mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve Avrupa spor 
etkinliklerine katılım gibi alanlarda ortaklıklarda işbirliği yapmasına olanak tanır. Bu 
girişim ile AB üç hedefi  desteklemektedir: bireylerin öğrenme hareketliliği, inovasyon 
için işbirliği ve en iyi uygulamaların değişimi ve politika reformunun ilerlemesinin 
desteklenmesi.9 Programın faaliyet yelpazesi Avrupa 2020 Stratejisi, Eğitim ve 
Öğretimde Avrupa İşbirliği, sürdürülebilir kalkınma ve AB Gençlik Stratejisi’ne 
katkıda bulunmaktadır.10 AB her yıl Genel Teklif Çağrısı’nı yayımladığında, bireyler 
ve kuruluşlar programa katılacak dört milyon kişi arasında başvuruda bulunabilirler. 
Ulusal hükümetler kurumlardan Erasmus+ ile ilgili faaliyetleri düzenlemelerini talep 
ederken, kurumlar da halka açık olmayan çağrılar için bir teklif sunmaya davet 
edilir.11 Yıllık belgede, amaçlar, eylemler, potansiyel aktörler, bütçe ve zaman dilimi 
ve her projenin son teslim tarihi bilgilerine kolayca ulaşılabilir. Gruplar, Eğitim, 
Görsel İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı’nın (EACEA) web sitesinin fonlar bölümünde 
en son Teklif Çağrıları, Ulusal Ajanslar veya Ulusal Erasmus+ Ofi sleri hakkında 
daha pratik bilgiler bulabilirler. Ancak bireylerin portal üzerinden başvuru yapmaları 
mümkün değildir. İdari bölüme ilgili yardım almak üzere kendi kuruluşlarına (STK) 
veya kurumlarına (yerel dernek veya üniversite) danışmaları gerekmektedir.12

6 “Çalışma Programı Nedir?”, Avrupa Komisyonu, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
what-work-programme [Erişim tarihi: 4 Aralık 2019].

7 “KOBİ Aracı”, Avrupa Komisyonu,  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/sme-instrument [Erişim tarihi: 5 Aralık 2019]. 

8 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/key-fi gures_en [Erişim tarihi: 5 Aralık 2019].
9 "Erasmus+”, Avrupa Komisyonu, < https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en > [Erişim tarihi: 4 

Aralık 2019].
10 “Erasmus+ Nedir”, Avrupa Komisyonu, < http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en 

> [Erişim tarihi: 4 Aralık 2019].
11 Avrupa Komisyonu, “Erasmus”.
12 Avrupa Komisyonu, “Nasıl Başvurmalı”.
13 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/key-fi gures_en [Erişim tarihi: 5 Aralık 2019].




