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AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik 
Çerçeve Programı: Horizon 2020
2014-2020 yılları arasında yürürlükte olacak Horizon 2020 Programı ile 
Avrupa’nın rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve yeni büyüme ve 
istihdam olanakları yaratılması hedefleniyor. 

Horizon 2020 (Ufuk 2020): Avrupa’nın 
küresel rekabet edebilirliğinin 
sürdürülebilmesini amaçlayan, Avrupa 

2020 Stratejisi’nin temel girişimlerinden bir 
tanesi olan Yenilikçilik Birliği’ni (Innovation 
Union) uygulayan finansal bir araç. 2014 
yılından 2020 yılına kadar 80 milyar Euro 
üzerinde bir bütçeyle Avrupa’da yeni büyüme 
ve istihdam yaratmak için oluşturuldu. Horizon 
2020, araştırma ve yenilik için önerilere 
destek sağlayacak. Temel amaç; özel bir bütçe 
ile Avrupa Birliği’nin (AB) bilim konumunu 
güçlendirmek ve Avrupa’daki üst düzey 
araştırmalara destek vermek. Uluslararası 
işbirliği, Horizon 2020’nin önemli bir önceliği. 
Horizon 2020 ile araştırmacı, yenilikçi gerçek 
tek bir pazar oluşturulacak. 2014 yılı itibariyle 

AB’nin araştırma destek programı olan 7. 
Çerçeve Programı sona erecek ve yerini 
Horizon 2020 adlı yeni destek programına 
bırakacak. Horizon 2020 oturumunda konu 
Avrupa, dünya ve Türkiye ölçeğinde ele 
alındı. Yöneticiliğini Kalkınma Bakanlığı, Bilgi 
Toplumu Dairesi Başkanı Emin Sadık Aydın’ın 
yaptığı oturuma, Okan Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Gonca Telli Yamamoto, Turkcell 
Teknoloji’den Verda Emiroğlu ve SRDC 
Danışmanlık’tan Prof. Dr. Asuman Doğaç 
konuşmacı olarak katıldı. 
Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Toplumu Dairesi 
Başkanı Aydın, Ufuk 2020’nin Bilişim 
Kurultayı’nda ana gündeme düşen belki de 
en önemli oturum olduğuna dikkat çekti. 
Ufuk 2020’de sosyal sorunlara çözüm 

başlığının en önemli konulardan biri olduğunu anımsatan Aydın, 
“Hayatımıza dair ürünlerin pazara dönük olması için birtakım sorunların 
cevaplandırılması lazım” dedi. 
Aydın, bilişim dünyasında en çok konuşulan konunun, Ufuk 2020 
Programı’na ülke olarak nasıl uyum sağlayacağımız olduğunu söyledi.    
Prof. Dr. Yamamoto ise Horizon 2020’nin yeni iş fırsatlarının doğmasını 
ve insanların yaşamlarının daha iyi olmasını sağlayan bir program 
olduğunu dile getirdi. Horizon 2020’nin ekonomiyi doğrudan doğruya 
uyaran daha akıllı bir program olduğunu ifade eden Yamamoto, 
programın bilişimden bağımsız olmadığını belirtti. Yamamoto, 
programın Mükemmel Bilim, Sanayi Liderliği ve Toplumlar Sorunlar 
olmak üzere 3 önemli başlığının olduğunu kaydetti. Yamamoto 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Biz, genç nüfuslu ülke olarak tanınıyoruz. 2020’de orta yaşlı nüfus 
olacağız. Daha sonra yaşlı nüfusa geçeceğiz. 2014-2015 taslak 
programında kritik bir konunun yer aldığını gördüm. Toplumsal yapıyı, 
davranışları, karşılıklı ilişkileri etkiliyor. Gelecek olan para, aralarında 
sağlık, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım olan 6 önemli konu 
üzerinde yoğunlaşıyor. 
Türkiye’de Ar-Ge üzerinden hareket edilirse şirketlerin Ar-Ge’ye 
yatırımları az. İnovasyona nasıl tepki vereceği konusunda soru işaretleri 
var. İnsan gücünü harekete geçirecek yeni projelerle uğraşmak lazım. 
Burada TÜBİTAK’ın sosyal yaklaşımını yeniden gözden geçirmesi 
gerektiğini düşünüyorum.”
 

Turkcell Teknoloji’den Emiroğlu da Türkiye’nin Horizon 2020 Sözleşmesi’ni 
imzaladığının üzerinde durarak, bundan sonra planlı programlı çalışma yapılması 
gerektiğini vurguladı. 
Emiroğlu, Horizon 2020’nin stratejisini, “Tek program; Her türlü inovasyona destek; 
Anahtar teknolojiler öne çıkacak ve Kolaylaştırılmış katılım” olarak özetledi. 
SRDC Danışmanlık’tan Prof. Dr. Doğaç ise ülke olarak AB 7. Çerçeve Programı’ndan 
Horizon 2020’ye deneyimlerimizi aktardı. Türkiye’nin Avrupa projelerine erken (1999-
2004)  başladığını söyleyen Doğaç, ilk projeye 1999’da International Corparation ile 
başlandığını, daha sonra Türkiye’nin 6. Çerçeve Programı’na katıldığını ifade etti. 
Doğaç, “7. Çerçeve Programı’nda da Türkiye aktif olmaya çalıştı. Sağlık alanında 

güzel projeler yaptı” dedi. 
 “Çerçeve 7’de Ar-Ge projeleri 5-10 yıl sonra kullanılabilecek 
teknolojiyi gerektirdiğinden proje sonuçları pazardan uzak 
oluyordu. Horizon 2020’deki inovasyon projeleri bunu 
kolaylaştıracak gibi görünüyor” şeklinde konuşan Doğaç, 
Horizon 2020’de Avrupa ülkelerinden ortaklarla çalışmanın 
başka ülkelerin de önünü açabileceğini belirtti.  

http://www.bilisimdergisi.org/s160


