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EUROHUB Consultancy Group kurucu 

ortakları Türkelli ve Tan:
Lobi faaliyetlerine önem verilip 
yatırım arttıkça uluslararasılaşma 
süreci de gelecek...

Türkiye’de profesyonel bir lobi anlayışının gelişmediğinden yakınan 
yetkililer, lobici olarak dinlenme ve nüfuz etme ihtimalinin fazla bilgi 
sağlanmasıyla artacağına dikkat çekti.  Yetkililer, karar alıcılarla lobiciler 
arasında sürekli bir bilgi akışının yasalarla desteklenmesi ve hatta teşvik 
edilmesini önerdi.

Mehmet Altuğ Akgül

TBD Bilişim Dergisi olarak 
Haziran 2014 sayımızda, 
dünyadaki lobicilik 

faaliyetlerine, lobiciğin sağladığı avantaj ve 
dezavantajlara, nerede ve kimler tarafından 
yoğunlukta kullanıldığına, Türkiye’de lobicilik 
çalışmalarının olmayışının nedenlerine, 
kısacası baştan sona lobicilik konusunu ele 
aldık. Bu kapsamda, EUROHUB Consultancy 
Group kurucu ortakları Ali Türkelli, Evrim 
Tan ve EUROHUB Consultancy Group-Türkiye 
Direktörü Aslı Karatekin ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik.  

EUROHUB’ın, Türkiye’nin AB nezdindeki 
profesyonel lobi ihtiyacına dair gördükleri 
eksiklik ve boşluğu doldurmak üzere 2012’de 
kurulduğu bildirildi. 

Brüksel’de toplam 400 AB’ye akredite 
danışmanlık firması ve toplamda yaklaşık 
30 bin aktif lobicinin çalıştığına değinen 
Karatekin, Türkiye’nin AB nezdinde devlet 
kurumları ve iş dünyası dernekleri tarafından 
temsil edildiğini, sadece AB’ye odaklı çalışan, 
teknik anlamda bu işi yapan profesyonel 
lobi firmalarının eksikliğinin hissedildiğini 
belirtti. EUROHUB’ın doğrudan AB’ye 
yönelik çalışan 400 akredite firma arasında 
kurucuları Türk tek firma olduğuna dikkat 
çeken Karatekin, lobiciliğin AB çerçevesinde 
değerlendirildiğinde milyar Avroluk bir 
endüstriden söz edildiği ve çıkan yasaların 
yüzde 75’inde de lobicilerin doğrudan etkileri 
olduğunu ifade etti.

“Lobi”nin Türkiye’de tam anlamını bulan bir 
kavram olmadığı, ABD ve AB’de anlaşıldığı 

şekilde anlaşılmadığını belirten Türkelli ise, 
“Profesyonel bir lobi anlayışı henüz gelişmiş 
değil. Son yıllarda AB ve ABD’de lobicilikte 
şeffaflık sağlanmasına yönelik atılan adımlar 
önemli Türkiye için yol gösterici olabilir” dedi.  

AB sisteminde aslında tüm yapının “bilgi 
alışverişi” üzerine kurulu ve en önemli 
sermayenin ‘bilgi’ olduğunun altını çizen 
Türkelli, “Türkiye ve Türk kurumları da 
AB ile olan ilişkilerinde ne kadar çok bilgi 
sağlarlarsa o kadar etkin olurlar. Ancak 
temsilin hem nicelik hem de nitelik açısından 
zayıf kalması AB kurumlarına nüfuz etmemizi 
zorlaştırıyor maalesef” diye konuştu.

“Bilgiye açıklık ve erişilebilirlik sürekli 
hale getirilmeli ve karar alıcılarla lobiciler 
arasında sürekli bir bilgi akışının bir bilgi 
ağının oluşması yasalarla desteklenmeli ve 
hatta teşvik edilmeli” önerisinde bulunan 
Tan, Türk bilişimcilerinin sadece Türkiye 
ile sınırlı kalmaması daha küresel düşünüp 
uluslararası arenaya açılması gerektiğini 
söyledi. 

Tan, bilişim STK’larının Brüksel’de bilişimle 
ilgili gelişmeleri birinci elden takip edip 
kanunlar yapılırken AB Komisyonu’na bilgi 
sağlaması ve kendi lehlerine kanunlara 
şekil vermeye çalışmasıyla hem kendi hem 
de Türkiye’ye büyük kazanç sağlayacağını 
vurguladı. Söyleşinin sonunda Tan, lobi 
faaliyetlerine verilen önem ve bu alana 
yapılan yatırım arttıkça sadece yurtiçinde 
kalınmayacağını, uluslararasılaşma sürecinin 
de beraberinde geleceğine işaret etti. 
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-EUROHUB Consultancy Group ne zaman 
kuruldu? Kuruluş amacınız nedir? Bugüne kadarki 
faaliyetlerinize ilişkin kısa bilgi verebilir misiniz?

-Uzun yıllardır lobi sektöründe gerek akademik 
gerekse profesyonel olarak çalışan genç ve 
dinamik bir ekibin bir araya gelmesiyle EUROHUB 
Consultancy Group, 2012 yılında kuruldu. Bu ekibi 
bir araya getiren temel motivasyon, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği (AB) nezdindeki profesyonel lobi 
ihtiyacına dair gördüğümüz eksiklik ve bu boşluğu 
doldurmaya çalışmak oldu.  

Bugün Brüksel’de toplam 400 tane AB’ye akredite 
danışmanlık firması var ve toplamda 30.000 
civarında aktif lobici çalışıyor. Sizlerin de bildiği 
üzere Türkiye de AB nezdinde devlet kurumları 
ve işadamı dernekleri tarafından ağırlıklı olarak 
temsil ediliyor. Ancak sadece AB’ye odaklı çalışan, 
tanıtım ve etkinlik düzenlemekten ziyade teknik 
anlamda bu işi yapan profesyonel lobi firması 
eksikliği bizce hep hissedilmekteydi. Biz bu 
gerçeklikten hareketle ekip olarak bir araya geldik 
ve EUROHUB’u oluşturduk.  Böylelikle, doğrudan 
AB’ye yönelik çalışan 400 akredite firma arasındaki 
kurucuları Türk tek AB firması olduk.

EUROHUB’da gerek ortaklar olsun 
gerekse ekip arkadaşlarımız olsun, 
herkesin güçlü akademik altyapıları 
(en düşük eğitim seviyesi yüksek 
lisans) ve profesyonel tecrübeleri 
var. Bu özelliğimiz bizlere çeşitli 
alanlarda aynı anda faaliyet 
gösterme imkânı tanıyor, bu nedenle 
de geniş bir müşteri yelpazemiz var.  
Uluslararası ve yerel kuruluşlarla 
çalışıyoruz. Avrupa’dan sektör sivil 
toplum kuruluşları (STK) ve özel 
şirketlerle Türkiye’den de ağırlıklı 
olarak belediyeler, üniversiteler 
sektör STK’ları çatı kuruluşlar 
ve KOBİ’lerle birlikte çalışıyoruz. 
Müşterilerimiz adına onların AB 
kurumları ve yetkilileri ile olan 
ilişkilerini düzenliyor onları AB 
nezdinde temsil ediyoruz. Önce AB 
vizyonları çerçevesinde bir strateji 
belirliyor sonra da bunu uygulamaya 
koyuyoruz. Strateji müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına göre özel olarak 

şekillendiriliyor, ondan sonra da uygulama 
aşamasında gerek onlar adına görüşüyor, gerek 
kendi görüşecekleri zaman ise onlara nasıl ve ne 
şekilde iletişim kurmaları gerektiği konusunda 
bilgilendiriyoruz. Komite toplantılarına katılıyor 
onları buradaki gelişmelerden anında haberdar 
ediyor ve ona göre pozisyon almaları için yardımcı 
oluyoruz. Benzer şekilde onları mesajlarını 
doğrudan yasa yapıcılara iletiyoruz. Bir diğer 
yürüttüğümüz lobi aktiviteleri de AB finansal 
desteklerine yönelik. Burada da Brüksel merkezli 
AB kaynaklarının kazanılması için çaba gösteriyor 
hem karar alıcılarla hem de müşterilerimizi dahil 
ettiğimiz konsorsiyumlarla sürekli iletişim halinde 
bulunuyor, onların haklarını savunarak maksimum 
fayda elde etmelerini sağlıyoruz.

-Lobicilik stratejik ve ekonomik anlamda neden 
önemli?

-Lobi, “siyasi karar vericileri ikna etmeye yönelik 
iletişim aracı” olarak tanımlanıyor genellikle.  
Bunu yaparken de doğrudan iletişim, gelişmeleri 
sürekli takip ederek analiz, gerek siyasi gerekse 
hukuki strateji ve taktikler kullanılıyor ve bunların 

hepsinin koordinasyonu sağlanıyor. Biz işimizi 
tanımlarken kısaca ikna etmek diyoruz. AB 
yetkililerini müşterilerimiz için ikna ediyoruz 
özetle.

AB çerçevesinde değerlendirecek olursak milyar 
Avroluk bir endüstriden söz ediyoruz. Binlerce 
danışmanlık, banka, hukuk büroları ve ticaret 
örgütleri bu endüstriyi oluşturuyor. Zaten 
dünyadaki kurumların yüzde 75’i doğrudan ya da 
dolaylı olarak Brüksel’de temsil ediliyor. Bunun 
temel sebebi AB üyelerini ve aday üyelerini 
doğrudan etkileyen yasaların yüzde 80’inin Brüksel 
çıkışlı olmasıdır. Çıkan bu yasaların yüzde 75’inde 
de lobicilerin doğrudan etkileri var.  Bu nedenle 
AB yasalarına doğrudan etki ediliyor. AB’nin 
tüm ticari ilişkileri bu kanunlar çerçevesinde 
düzenlendiğinden ekonomik etkisi oldukça fazla. 
Stratejik etki de benzer şekilde, AB başkentinde 
lobi yaptığınız zaman aynı anda tüm üye ülkelere 
ve kurumlarına ulaşabiliyorsunuz. Sadece ülkeler 
değil elbette, dünyadaki kurumların yüzde 75’ine 
doğrudan ulaşabiliyorsunuz demektir bu.

-“Lobiciliğin Türkiye’nin kullanamadığı stratejik 
güç” olduğu ifade ediliyor. Türkiye’de lobi 
faaliyetleri neden yaygın değil? Bu konudaki 
değerlendirmenizi alabilir miyiz?

-Lobi henüz Türkiye’de tam anlamını bulmuş bir 
kavram değil. Biraz anlam kaymasına uğramış 
diyebiliriz, ABD ve AB’de anlaşıldığı şekilde 
anlaşılmıyor. Lobi denilince akla genelde örgütler, 
kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar ya da 
Türkiye aleyhine 
yurtdışındaki siyasi 
örgütlenmeler 
geliyor. Kavram, 
olumsuz, karanlık 
bir anlam ifade 
ediyor. Uygulamaya 
bakacak olursanız 
lobi faaliyetleri 
elbette var, ancak 
çok sınırlı ve daha 
önce tanımladığımız 
anlamda değil. 
Yoksa bir işadamının 
bir milletvekili ya 
da bakanla iş için 

görüşmesi de lobi, vatandaşların toplu olarak 
isteklerini yerelde dile getirmeleri de.  Türkiye’de 
gerçekleştirilen lobi faaliyetlerini de çoğunlukla 
iş dünyası ve dernekler yürütüyor. Profesyonel bir 
lobi anlayışı henüz gelişmiş değil. Bu nedenle de 
bu faaliyetler henüz yasalarla denetlenmiyor, AB 
ve ABD’deki gibi şeffaf değil.   Son yıllarda AB ve 
ABD’de lobicilikte şeffaflık sağlanmasına yönelik 
atılan önemli Türkiye için de yol gösterici olabilir.
Bunlara ek olarak siyasi sistem olarak da son 
derece merkezi bir yapı var. Yasa oylamalarında 
partiler daha ziyade blok olarak oy veriyor, o 
zaman da parti başkanı ya da ona çok yakın 3-5 
kişi dışında lobi yapılacak kimse kalmıyor. Parti 
içi demokrasi geliştikçe ve sistem daha çok sese 
izin verdikçe ikna edilmek istenen kişi sayısı 
artacak bu da lobi faaliyetlerinin sayısını doğrudan 
etkileyecek. Biraz arz talep meselesi yani.
Son olarak bizce Türkiye’de Anglo-Sakson tarzı 
liberal bir ekonominin olmayışı da buna etken.  
Toplumda da bu tarz bir ekonomik anlayışın 
kabul görmemesi ABD’dekinin aksine geniş 
yelpazede hizmetlerin satış ve pazarlamasının 
yapılmasını zorlaştırıyor.  Özellikle de bilgiye 
dayalı hizmetlerin. Türkiye’de bilgi ve aracılığa dair 
yapılan hizmetlerin pek bir karşılığı yok, olduğu 
zamanda ölçülebilme sorunu var. Bu konuda 
henüz bir piyasa oluşmuş değil, daha somut şeyler 
değerlendirmeye tabi tutuluyor.  Yardımlaşma 
kültürü gelişmiş bir toplum olduğumuz için de bu 
tip hizmetler daha ziyade yardım olarak algılanıyor 
ve bu doğal kabul ediliyor.
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-Sizce uluslararası arenadaki lobi faaliyetlerinde 
Türkiye neden yok? Avrupa ve Amerika ile 
karşılaştırdığınızda neredeyiz?

-Türkiye’yi doğrudan ABD ya da AB ile 
karşılaştırmadan önce altını çizmek gerekir ki AB 
ve ABD sistemleri birbirlerinden oldukça farklı. 
Çok kısaca bahsedecek olursak ABD’deki sistem 
çok daha agresif, savunmaya yönelik pek çok 
zaman kanunların çıkmasını engellemeye çalışan, 
mali desteklerin mümkün olduğu bir sistem. 
Avrupa’da ise sistem konsensüs üzerine dayalı, 
danışmanlık ve fikir alışverişinin ağır bastığı ve 
uzun vadeli güven ilişkilerinin olduğu bir sistem. 
AB sisteminde aslında tüm yapı bilgi alışverişi 
üzerine kurulu. Lobici olarak ne kadar bilgi 
sağlarsanız dinlenme ve nüfuz etme ihtimaliniz 
de o kadar artar. Bu şekilde oluşan ve güvene 
dayanan, sermayenin bilgi olduğu bir sistem var.
Türkiye ve Türk kurumları da AB ile olan 
ilişkilerinde ne kadar çok bilgi sağlarlarsa o kadar 
etkin olurlar. Ancak temsilin hem nicelik hem de 
nitelik açısından zayıf kalması AB kurumlarına 
nüfuz etmemizi zorlaştırıyor maalesef. Bu 
sektörel temsilden bölgesel temsile kadar aynı. 
Almanya’nın örneğin 29 tane bölgesel temsilciliği 
var Brüksel’de.  Hollanda’nın 20, İngiltere’nin 
19 tane. İlginçtir Belçika’nın bile Brüksel’de 10 
tane bölgesel temsilciliği var, kendi başkentinde. 
Türkiye bu resimde maalesef yok. Bu sadece 
bölgesel temsilciliklerden örnek.  Bu nedenle 
aslında oldukça gerideyiz.

-Lobiciliğin gerekliliği ve öneminin farkına varıp 
etkili ve verimli bir güç olarak kullanabilmesi 
için Türkiye’nin öncelikle neler yapmalı? Doğru 
hedeflere odaklanma ve kalıcı faaliyetlere öncelik 
vermek üzere Türkiye’nin izlemesi gereken 
strateji ve planlar ne olmalı?

-Türkiye’nin bizce temsili tümevarım mantığıyla 
gerçekleşmeli. Sadece üst düzey siyasilerin ya 
da bürokratların değil, üniversitelerin, bölgesel 
yönetimlerin, iş grupları ve çatı örgütlerinin 
en önemlisi de STK’ların mutlaka bir şekilde 
AB nezdinde pozisyonlarını anlatmaları ve 
buradaki bilgi ağından ve ekonomik imkânlardan 
faydalanmaları gerekiyor.  Bunu için de kısa 
vadede en ekonomik çözüm bu işi yapan 
profesyonellerle çalışmak ve onlardan destek 

almak.  Kendi alanında 
daha çok kurum burada 
doğrudan ya da dolaylı olarak 
girişimlerde bulunursa, daha 
çok hibe başvurusu olursa 
ve daha çok Türk kurumu 
uluslararası konsorsiyumlara 
dahil olursa büyük çerçevede 
en büyük kazanç yine 
Türkiye’nin olacaktır. Ancak 
bunun yolu da Brüksel’de 
olmaktan geçiyor.

-Ünlü bir lobici, “Kazanan 
en iyi olan değil, lobisini en 
iyi yapandır” diyor. ABD’de 
lobicilik faaliyetleri önemli 
bir düşünce sektörü olarak 
görülüyor. Türkiye’de 
lobicilik ne zaman kararları 
etkileyip değiştiren noktaya 
gelir? Bunun için neler 
yapılması gerekiyor?

-İyi lobi yapmanın anahtarı 
doğru ve sürekli bilgi 
sağlamaktan geçiyor.  
Alanlarına son derece hâkim kişilerin bilimsel 
verilere dayanarak bu çalışmaları yürütmeleri 
gerekiyor. Bilginin iyi analiz edilmesi ve stratejik 
olarak doğru kullanılması önemli.  Türkiye’deki 
bu girişimler daha çok siyasi ve ideolojik olarak 
yapılıyor.  Sunduğunuz bilginin iyi tasarlanmış 
olması ve iyi sunulması gerekiyor. Bu yaklaşımdaki 
bir çalışmayı ilgililerin de dikkate alması çok daha 
kolaylaşır. Etki edilmeye çalışılan alanın dar değil 
daha yaygın olmasının sağlanması ve lobicilerin 
kişilere değil de kurumlara odaklanmaya 
çalışması kısa olmasa da uzun vadede ciddi farklar 
yaratacaktır diye düşünüyoruz.

-Lobiciliği ve lobilerin başarılarını jeopolitikten, 
olaylardan, ticaretten, kültürden, tarihten, 
duygulardan, iç politikadan ve dinden ayrı 
düşünmemek gerekiyor. Türkiye’de lobiciliğe 
ilişkin yasal düzenlemelerden söz etmek mümkün 
değil. Nasıl bir yasa ile lobiciliğin yasama 
veya yürütme organına yönelik faaliyetleri 
belirlenmeli? Yasada neler yer almalı?

-Öncelikle yasalar bilgiyi sistemin merkezine 
oturtmalı. Bilgiye açıklık ve erişilebilirlik sürekli 
hale getirilmeli ve karar alıcılarla lobiciler 
arasında sürekli bir bilgi akışının bir bilgi ağının 
oluşması yasalarla desteklenmeli ve hatta teşvik 
edilmeli. Bunun yapılabilmesi için de şeffaflık 
ve bu şeffaflığı garanti edecek yönetmelikler 
ve düzenlemeler şart. Örneğin AB bunu 
“Transparency Register” adıyla yani AB Şeffaflık 
Kaydı olarak uyguluyor. 2017’den itibaren avukatlık 
firmaları da dahil tüm lobicilerin müşterileriyle 
olan ilişkilerinin mahiyetini bildirmeleri gerekiyor. 
Bu nedenle de hukuk büroları artık avukat-
müvekkil gizliliğinin arkasına sığınamayacaklar. 
Bu da lobici olarak danışmanlık firmalarını daha 
çok göreceğiz demektir ileride.

-Ülkemizdeki bilişim sektör kuruluşlarının “baskı 
grubu” olma, lobicilik faaliyetlerini değerlendirir 
misiniz? Bilişim STK’ları hangi yöntemleri 
kullanmalı, sektörümüzde ulusal ve uluslararası 
alanda nasıl bir lobicilik başarılı olur? 

-Bilişim STK’ları öncelikle buldukları her fırsatta 

hedefleri doğrultusunda istedikleri mesajları 
verebilmeliler. Bugün dünyadaki gelişim, başta 
sosyal medya olmak üzere bilişim sektörü 
üzerinden yürüyor. Dünya ülkeleri de bu nedenle 
sürekli bilişime ve teknolojiye yatırım yapıyor. 
AB’de de 2014 yılı için 765 Milyon Avro, 2015 
için 854 Milyon Avro bilişme ayrılan bir fon 
var. 2014-2020 bütçe döneminde bu rakam 
toplamda yaklaşık 6 Milyar Avroyu buluyor. AB 
bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere bu sektöre 
çok büyük önem atfediyor, zira bilişim sektörü 
Avrupa ekonomisinin yüzde 4.8’ini oluşturuyor 
ve gelecekte bu oranın ciddi şekilde yükselmesi 
bekleniyor.

Türk bilişimcileri de bizce sadece Türkiye ile 
sınırlı kalmamalı, daha küresel düşünmeli ve 
artık sınırların olmadığı bir kıtada uluslararası 
arenaya mümkün olduğunca açılmalılar.  Onları 
başta AB olmak üzere çeşitli uluslararası 
sahnelerde boy göstermeleri Türkiye’ye de büyük 
fayda sağlayacaktır.  Türkiye’nin Gümrük Birliği 
üyeliğinden ötürü Avrupa ve hatta artık pek çok 
3. ülke ile yaptığımız ticaret Brüksel’den çıkan 
kanunlara tabi. Ancak bu kanunların oluşum 
sürecinde Türk kurumları hiç boy göstermiyor 
ve destek olmuyorlar. Hatta pek çok durumda 
pek çok kurumumuz son dakikada öğreniyor 
ve ondan sonra ilgili uyum süreci çok keskin ve 
maliyetli hale geliyor. Hâlbuki Bilişim STKlarımız 
Brüksel’de bilişimle ilgili gelişmeleri birinci 
elden takip etseler, kanunlar daha yapılırken 
AB Komisyonu’na bilgi sağlasalar ve kendi 
lehlerine kanunlara şekil vermeye çalışsalar 
bundan hem kendileri hem de Türkiye büyük 
kazanç sağlayacaktır. Biz şu anda derse girmeyen 
ama sınavda tüm konulardan sorumlu öğrenci 
konumuna düşürüyoruz kendimizi.

-Türkiye bilişim sektörü lobicilik faaliyetlerine 
ağırlık vererek yurtiçi ve yurtdışında ne gibi 
kazanımlara sahip olabilir?

-Bilişim sektörü sadece dünyada değil Türkiye’de 
de gelişimin öncülerinden. Bu nedenle de hakkını 
iyi savunması, pozisyonunu iyi anlatması ve güçlü 
bir iletişim kurması çok önemli. Lobi faaliyetlerine 
verilen önem ve bu alana yapılan yatırım arttıkça 
sadece yurtiçinde kalınmayacak uluslararasılaşma 
süreci de beraberinde gelecektir. Örneğin 
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Brüksel’de AB nezdinde güçlü bir Türk bilişim 
lobisi her şeyden önce Türkiye’ye ciddi bir know-
how kazandıracaktır.  Bununla da kalmayıp kendi 
know-how’ını Brüksel üzerinden 30’dan fazla 
ülkeye aynı anda ihraç edecek, ülkeler arasında 
bir paylaşım ve network oluşacaktır. Network’un 
oluşması ve gelişmesi demek Türk firmaları için 
yeni pazarlar yaratmak ve mevcut pazarlarda da 
daha kolay hareket edebilme yetisi kazanmak 
demektir. Yeni pazarlarla birlikte yeni işbirlikleri 
doğacak, bu işbirliklerinden doğacak ortaklık ve 
hatta oluşturulacak konsorsiyumlarla AB finansal 
desteklerinden çok daha kolay şekilde çok daha 
büyük oranlarda faydalanmak mümkün olacaktır.  
Bu da hem sektöre finansal katkı yapacak 
hem de Türkiye’nin henüz istediği kapasiteye 
ulaşamadığı Ar-Ge çalışmalarına doğrudan kaynak 
sağlayacaktır.

-Bilişimin kalkınmanın kaldırıcı gücü olduğu 
belirtilirken sektör STK’larının devlete yönelik 
lobicilik faaliyetlerinin hedefleri ne olmalı?

-Bilişim STK’ları Türkiye’de her geçen gün 
güçlenen ve geleceğin yapılanmasında rol oynayan 
kurumların başında geliyor. Bu nedenle de 
Türkiye’de dahi lobi yaparken yerel ya da ulusal 
değil küresel düşünmek zorundalar. Bu hedefleri 2 
ana başlıkta toplayacak olursak;
İlk olarak dünyanın en büyük 20 ekonomisinde 
yer alan Türkiye’nin bu konumunu gelecekte de 
güçlendirerek koruması için geleceğin itici gücü 
olan bilişim ve bilişimle ilintili dijital sektörler 
konusunda hem AB 2020 Stratejisi çerçevesinde 
geliştirilen politika ve programları yakından takip 
etmesi, hem de Hindistan, Güney Kore, Çin gibi 
küresel aktörlerin bilişimde inovasyon atılımlarını 
iyi anlaması gerekiyor. Bunun için de sektör 
STK’larının devlete yönelik lobicilik faaliyetlerinde 
ulusal mevzuatın yenilikçi bilişim politikalarını 
destekleyecek biçimde şekillenmesini ön plana 
çıkarmaları önem arz ediyor. 

İkinci önemli konu ise insan kaynakları. Bu 
çerçevede tüm vatandaşların daha ilköğretimden 
itibaren hem okul hem de iş hayatlarında etkin 
bir biçimde kullanabilecekleri dijital vasıfları 
edinmeleri çok büyük önem taşıyor. Burada 
da sektör STK’larının özellikle ilköğretim ve 
ortaöğretim müfredatı geliştirilirken dijital olarak 

yetkin gençler yetiştirmek amacıyla gerekli 
adımların atılmasına öncü olmaları gerekiyor. 
Dijital vasıfların AB’de de yeni ortaya çıkacak 
bilişim sektörü fırsatları aracılığıyla genç nüfusta 
istihdamı artıracağına inanılıyor.

-Türkiye kendisini AB’ye anlatmak için neler 
yapmalı? Ne gibi çabalar AB’ye üyelik sürecini 
daha da kolaylaştırır? Niye AB’de lobicilik 
yapmamız gerekiyor?

-Daha önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi 
Türkiye farklı şekillerde sürekli AB nezdinde 
gözükmeli, AB süreci desteklenmeli. Bu da 
yukarından aşağıya doğru değil aşağıdan yukarıya 
doğru yapılmalı.  
Türkiye, AB ile iletişim alanında önemli bir 
tecrübe geliştirmekle birlikte, bu gün gelinen 
noktada, ülkenin son dönemde geçtiği zorlu 
süreç AB nezdinde olumsuz bir algı meydana 
getirmiştir.  Bu olumsuz algının iyileştirilmesi, 
Türkiye’nin hızlı değişen gündeminin ve yapısal-
hukuksal değişikliklerinin AB’nin ilgili kurumlarına 
zamanında etkin bir şekilde iletilmesiyle 
gerçekleştirilebilir. Bu durum reaktif bir tutumdan 
proaktif adımlara geçilmesini zorunlu kılmaktadır.
AB’de karar alma mekanizmalarında rol alan 
kişileri ikna etmek ve onları etkilemek, Türkiye 
tarafından aktarılan bilgilerin zamanında 
eksiksiz ve doğru formatta sunulmasına bağlıdır. 
AB Başkenti Brüksel üzerinden yürütülecek 
lobi faaliyetleri, Türkiye’nin mesajlarının AB 
kurumları ve bunlara etki eden diğer kurumlara 
ulaştırılmasına yardımcı olacaktır. Bu faaliyetlerin 
doğru yöntem ve araçlarla, doğru zamanlama 
ve yetkin insan kaynağı desteği ile bahsi geçen 
kurumlara giden etkin kanallar kullanılarak 
yapılması gerekmektedir.

AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu 
başta olmak üzere AB kurumları görevlerini 
yapabilmek için bilgiye ihtiyaç duymaktadır. 
Bu bilgiyi de sürekli irtibatta olduğu kişi ve 
kurumlardan sağlamaktadır. Türkiye’nin kendisini 
doğrudan ve dolaylı ilgilendiren konularda karar 
alma süreçlerinde etkin rol alabilmesi için, 
sürekli bilgi kaynağı rolünü üstlenecek irtibat 
noktalarının belirlenmesi ve harekete geçirilmesi 
gerekmektedir.
 Türkiye’nin hâlihazırda yaşadığı temel sıkıntıların 

başında AB karar alma süreçleri ile ilgili bilgiye 
zamanında ulaşamamak ve bilgiyi zamanında 
aktaramamak gelmektedir. Karar alma süreçleri 
tamamlandıktan sonra gerçekleştirilen temaslar 
istenen etkiyi yaratmamaktadır. Arzu edilen etkinin 
yaratılabilmesi için Türkiye’nin sürecin başından 
sonuna kadar karar alıcılarla sürekli iletişim ve 
bilgi alışverişi halinde olması gerekmektedir. 
AB takvimi çerçevesinde yer alan toplantıların 
(komite, grup, hazırlık, vb. ) düzenli takibi, bir 
sonraki toplantının gündemine ilişkin hazırlık 
çalışmalarının yapılması ve karar alıcılarla sürekli 
iletişim halinde olunması zamanlama konusunda 
proaktif olunmasını sağlayacaktır.    
Bilgi iletişimindeki eksikler nedeniyle Türkiye, 
karar alıcıları besleyen doğrudan (asistan, 
bürokrat, danışman) ve dolaylı bilgi kaynaklarına 
(üniversiteler, düşünce kuruluşları, basın, 
vb. ) yeterli etkide bulunamamaktadır. Bilgi 
kaynaklarının tespiti, bu kaynaklara Türkiye 
hakkında doğru, hızlı ve öncü bilgi akışının 
sağlanarak karar alıcıların en başından itibaren 
doğru bilgilerle hareket etmesine zemin 
hazırlanacaktır.

AB düzeyinde sağlıklı iletişim kurulabilmesi AB’nin 
aşina olduğu formatlarda hazırlık yapmak ve ortak 
literatürü kullanmakla mümkündür. Bu şekilde 
karar alıcıların çalışmalarına destek verecek 
bilgilerin tespiti ve paylaşımı işbirliğinin artmasını 
sağlayacaktır.

-Yurtdışında lobicilik ciddi gelir getiren 
bir faaliyet. Türkiye, yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarından oluşan insan gücü üstünlüğünü 
lobi faaliyetleri açısından nasıl kullanmalı, 
buradan gelir sağlanması için neler yapılmalı?

-Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Brüksel’de lobi 
milyarlarca Avroluk bir endüstri. Washington’da 
bu rakam neredeyse ikiye katlanıyor.  Zaten bu 
iki şehir 1-Washington 2-Brüksel olmak üzere 
dünyanın iki lobi başkenti.  Sadece Brüksel, AB 
Komisyonu’nun 31.000 çalışanına karşılık 30.000 
civarında lobicinin çalıştığı,  yani neredeyse her 
Komisyon görevlisine bir lobicinin düştüğü, Avrupa 
kanunlarının yüzde 75’ini etkileme gücüne sahip 
dev bir endüstri.
Türkiye maalesef bu endüstrinin henüz oturmuş 
bir parçası değil. Bizim faaliyetlerimiz daha ziyade 

kısa süreli tanıtım faaliyetleri ve sürdürebilirlikten 
uzak.  Bu nedenle de ne sistemde istediğimiz 
gibi bir oyuncu olabiliyoruz ne de AB’den çıkan 
fonlardan yeterli oranlarda faydalanabiliyoruz.  
Bu değişmeyecek bir şey değil elbette, hem de 
istenirse çok kısa sürede değişebilir. Ancak önce 
bakış açımızı değiştirmemiz ve bu meseleye bir 
iş olarak bakmamız gerekiyor. Burada yapılan 
çalışmalara bir iş perspektifinden bakıp, yatırım 
olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye’de 
AB nezdindeki çalışmalar maalesef daha ziyade 
tanıtım ve reklam olarak değerlendiriliyor. Bir 
diğer yanlış algı da AB fonlarıyla ilgili. Bu fonlardan 
yararlanmak isteyen kurumlar hiçbir sorumluluk 
altına girmeden ve yatırım yapmadan AB’den 
kendilerine büyük kaynaklar yönlendirileceğini 
zannediyorlar.  Kurumlar istiyorlar ki hiç bir maddi 
yatırım yapmadan hemen AB’den fon alsınlar ve 
bunları dilediğince kullansınlar. 

Hâlbuki aynı lobi gibi AB fonları da bilgiye ve 
networke dayanan son derece teknik bir mesele 
ve hem maddi yatırım hem de vakit gerektiriyor. 
Araştırmasından, yazımına, AB kurumlarıyla 
yapılacak pazarlıklarına ve sonrasında takibine 
kadar önemli mesai gerektiren işler.

Bu bakış açısını değiştirdikten sonra, yurtdışındaki 
Türk nüfus eğitimli ve bilinçli olduğu ölçüde 
elbette ki büyük bir güç. Ancak bu gücün örgütlü 
olması lazım. Siyasi ya da ideolojik yaklaşımlardan 
ziyade çok daha somut meseleler üzerinde 
uzlaşarak bir stratejiyle karar alıcıların karşılarına 
çıkmaları gerekiyor.  Mesajlarını kısa sürede 
doğru vermeleri ve kurumlarla ortak bir noktada 
uzlaşmaları gerekiyor. AB için konuşacak olursak 
Türkiye’nin en büyük avantajı Avrupa’da yaşayan 
Türkler. 

Her şeyden önce AB vatandaşı oldukları için oy 
verme hakkına sahip olan bu kişilerin ellerinde 
ciddi fırsatlar var,  vatandaş olarak muhataplarını 
etkileme şansları çok daha yüksek.  Bir Alman 
ya da Fransız’la eşit olarak rekabet edebilirler. 
Ancak bunu yapabilmek için eğitimlerine öncelik 
vermeli, bu meseleyi siyasi değil teknik bir iş 
olarak algılamalı ve son olarak da örgütlenip AB’ye 
akredite olmalı ve sürdürülebilir çalışmalara imza 
atmalılar. Yurtdışında bilinçli ve eğitimli nüfus 
demek çok daha güçlü bir Türkiye demek. 
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