


Türkiye, sürdürülebilir kalkınma ve 
rekabet edebilme gücüne katkıda 
bulunacak politika ve stratejiler 
geliştirerek bölgesel ve küresel bir 
güç olma yolunda emin adımlar ile 
ilerlemektedir. Üretim, istihdam ve 
ihracata dayalı politikaların yanı sıra, 
küresel gelişmeler ve değişen 
rekabet koşulları karşısında, Ar-Ge ve 
yenilik stratejileri ve yatırımları da 
önemli bir ivme kazanmıştır. Özellikle 
Türkiye Ekonomi Modelinde Ar-Ge, 
tek başına bir ana politika alanı 
olarak önem kazanmış, bununla 
birlikte ekonomik, sosyal, kültürel vb. 
politikalara da eklemlenerek etki ve 
uygulama alanını genişletmiştir. 
Dijital ve çevre dostu yenilikçi 
çözümlerin gelişmesine imkan 
tanıyan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri, 
sürdürülebilir kalkınma 
stratejilerimizde başrol oynayan 
önemli faktörlerden biri haline 
gelmiştir. 

Uluslararası bilgi ve deneyim 
transferi, küreselleştiği savunulan 
ekonomik ilişkiler çerçevesinde dahi 
coğrafî, mekânsal, sosyal, ekonomik 
ve kültürel birçok faktör ile 
kısıtlanmaktadır. Ancak, yaşanan 
salgın hastalıklar ve iklim değişikliği 
nedenli problemler gibi küresel 
sorunların çözümünde uluslararası 
Ar-Ge işbirliği çalışmalarının ne 
derece önemli olduğu tüm insanlık 
tarafından kavranmıştır. Avrupa 
Birliği (AB) Çerçeve Programları, 
küresel sorunlara somut çözümler 
sunmak için ulusal sınırların ötesinde 
uluslararası Ar-Ge işbirliklerini teşvik 
etmektedir. Program aynı zamanda 
küresel sorunların ötesinde, 
ülkemizin 2053 sıfır emisyon 
hedefine katkı sağlamak gibi ulusal 
fırsatlar da içermektedir. 

Son dönemde önemli ölçüde artan 
ulusal yatırımlarımızın ve 

uygulamaya konulan 
mekanizmalarımızın etkisinin 
uluslararası işbirlikleri ile daha 
kapsamlı olacağı 
değerlendirilmektedir. Uluslararası 
Ar-Ge işbirliği süreçlerinde, malî ve 
hukukî altyapı eksiklikleri ve 
uygulama aşamasında farklılık 
gösteren mekanizmalardan dolayı 
güçlükler yaşanabilmektedir. 
Bununla beraber, diğer uluslararası 
Ar-Ge işbirliği mekanizmaları ile 
kıyaslandığında Çerçeve 
Programlarının çok daha etkili 
araçlar ile yürütüleceği ve başarılı 
sonuçlar elde etmeye yardımcı 
olacağı değerlendirilmektedir. 

Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik 
Destek Projesi, Avrupa Birliği ve 
Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği 
çerçevesinde finanse edilen ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yürütülen Rekabetçi 
Sektörler Programı kapsamında 
gerçekleştirilmektedir.



Ufuk 2020 Programı kapsamında 
2019 yılında kazanılan başarı ivmesi 
devam ederek, program bazında 
ödenen 265,5 Milyon Avro’luk ulusal 
katkı payının üzerinde, 297,5 Milyon 
Avro tutarında fon geri 
döndürülmüştür. Ayrıca, bu 
dönemde araştırmacılarımız, 
Avrupa’dan çok sayıda kuruluşun 
dâhil olduğu büyük konsorsiyumlu 
projelerde sadece ortak olarak yer 
almanın ötesine geçerek, bu 
konsorsiyumları koordine etmeyi 
başarmış ve çok ortaklı projelerde 
Türk koordinatör sayısı 7’den 29’a 
yükselmiştir. Programa sunulan ve 
fonlanmaya hak kazanan proje 
teklifleri içerisinde yer alan 
paydaşlarımız, parçası oldukları çok 
ortaklı proje konsorsiyumları 
vesilesiyle üretilen bilgi ve teknolojiye 
erişim fırsatı da elde etmiştir.

Ulusal olarak 2053'e kadar "sıfır 
emisyon" hedefinin 
gerçekleştirilmesi için kamu, 
üniversite ve sanayinin birlikte 
hareket etmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. Bu 
doğrultuda, ulusal seviyede büyük 
ölçekli ve birlikte başarma modeline 
dayalı platform ve ağ destekleri 
etkinleştirilmiştir. Çerçeve 
Programlarında olduğu gibi yeşil 
dönüşüme yönelik ekosistemin etki 
oluşturması öncelikli hale gelmiştir. 
Yüksek Teknoloji Platformlarına ve 
Sanayi Yenilik Ağlarına (SAYEM) 
yönelik açılan yeni TÜBİTAK çağrıları 
kapsamındaki destekler, 2053 sıfır 
emisyon hedefi doğrultusunda 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile 
birebir örtüşen ve Ufuk Avrupa 
Programı Çağrılarının da temel 
vurgusunu oluşturan Avrupa Yeşil 
Mutabakatı'na uyum alanlarına 
öncelikli olarak yönlendirilmektedir.

Geçtiğimiz dönemlerde yürütülen 
AB Çerçeve Programları, farklı 
sektörlerdeki Türkiye Araştırma Alanı 
(TARAL) paydaşlarına uluslararası 
araştırma pratiği edinme, uluslararası 
ağlara katılma, alanlarında 
geliştirilen teknolojiye pazara 
sunulmadan erişme, rakiplerini 
tanıma ve alanlarındaki en yetkin 
aktörler ile bir araya gelme ve ulusal 
projelere kıyasla  büyük bütçelere 
erişim fırsatları sunmuştur. 



Ufuk Avrupa Programı

2021-2027 yılları arasında yürütülecek 
AB Ar-Ge ve Yenilik Programı olan 
Ufuk Avrupa Programı 95,5 milyar 
Avro’luk bütçesi ile ekonomik ve 
sosyal kalkınma hedeflerine büyük 
oranda hizmet etmektedir. 
Program’da çok disiplinli, çok ortaklı 
ve hedef odaklı şekillenen Ar-Ge ve 
Yenilik projeleri ile üretilen bilginin 
ticarileştirilmesi yönündeki faaliyetler 
desteklenmektedir. 

Ülkemizin Asosiye  Ülke olarak 
katılım sağladığı Ufuk Avrupa 
Programı, 3 ana bileşen üzerine 
kurulmuştur. Bu 3 bileşen Bilimsel 
Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve 
Endüstriyel Rekabet ve Yenilikçi 
Avrupa olarak belirlenmiştir (Şekil 1).

Alt programların birbirleriyle ve diğer 
Birlik Programları ile uyumlu ve 
bütünleyici olması planlanmıştır. 
Programın, ülkemiz paydaşları için 
büyük önem arz eden yeşil ve dijital 
dönüşüm konularına uyum 
sağlamasına da katkıda bulunacağı 
değerlendirilmektedir. 

Ufuk Avrupa Programı kapsamında, 
ayrıca AB Çerçeve Programlarının 
topluma daha iyi anlatılabilmesi ve 

daha ölçülebilir hedefler dâhilinde 
değerlendirilebilmesi amacıyla 
Avrupa Komisyonu tarafından 
Misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar 
karşı karşıya olduğumuz toplumsal 
sorunların bazılarına belirli bir bütçe 
ile ve belirlenmiş bir sürede daha net 
çözümler sunmayı amaçlamaktadır.
 

Şekil 1: European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, EU budget for the 
future : Horizon Europe : EU funding for research and innovation 2021-2027, Publications Office, 2018, 

https://data.europa.eu/doi/10.2777/251070

Bilimsel 
Mükemmeliyet

Küresel Sorunlar ve
Endüstriyel Rekabet

Katılımın Yayınlaştırılması ve ERA’nın Güçlendirilmesi

Yenilikçi Avrupa

Avrupa Araştırma Konseyi

Mükemmeliyetin Paylaşımı ve Yayılımı Avrupa Araştırma ve Yenilik Sisteminin Reformu ve
Geliştirilmesi

Avrupa Yenilik Konseyi

Avrupa Yenilik Ekosistemi

Avrupa İnovasyon ve 
Teknoloji Enstitüsü

Kümeler
▶ Sağlık
▶ Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı
   Toplumlar
▶ Sivil Güvenlik
▶ Dijital, Endüstri ve Uzay
▶ İklim, Enerji ve Mobilite 
▶ Gıda, Biyoekonomi, 
   Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre

MSCA Eylemleri

Araştırma Altyapıları Ortak Araştırma Merkezi



Ufuk Avrupa Programı’ndan 
Ülkemizin azami seviyede 
faydalanabilmesini teminen çok 
yönlü ve uzun soluklu Ufuk Avrupa 
Vizyonumuz 4 ana öncelik 
çerçevesinde belirlenmiştir: 

▶ Uluslararası işbirliklerini artırarak 
Türkiye’nin sosyo-ekonomik ve 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
ulaşmasına katkıda bulunmak,
▶ TARAL’ın uluslararası 
görünürlüğünü artırmak ve Avrupa 
Araştırma Alanı ile uyumunu 
geliştirmek,
▶ Ulusal ve uluslararası Ar-Ge, yenilik 
ve yatırım programları arasında 
sinerji sağlamak,
▶ Nitelikli insan kaynağının 
zenginleştirilmesine katkıda 
bulunmak.

“Birlikte Geliştirme ve Birlikte 
Başarma” odaklı vizyonumuz 
doğrultusunda AB ile 
oluşturduğumuz güçlü bilimsel ve 
teknolojik işbirliğinin Ufuk Avrupa 
Programı’nda da artarak devam 
edeceğine inanıyoruz.



ufukavrupa.org.tr/tr/th2020II

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Yayının içeriğinden sadece  International Development 
Ireland (IDI) LTD sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
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