
 

 

 

 

UFUK2020 AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Projesi 

(FEUTURE) 

FEUTURE (AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği) projesi, AB-Türkiye ilişkileri anlatılarını, 

değişimin dinamiklerini, gelecek için olası senaryoları ve tüm bu faktörlerin AB-Türkiye 

ilişkileri, komşuluk bölgesi ve küresel boyutlar açısından getirebileceği siyasal çıkarımları 

inceleyecektir. İleriye dönük bir bakışla, FEUTURE, AB’nin dış çevresine odaklanan bir bilgi 

tabanı oluşturarak, güçlü göstergelere dayanan araştırmaların sonunda, AB-Türkiye 

ilişkilerinin ilerideki yörüngesi, orta ve uzun vadedeki senaryoları hakkında bulgular 

sunacaktır.  

Projede AB-Türkiye ilişkilerinin altı tematik boyutu ele alınarak, bunlar dört farklı düzeyde 

incelenecektir: AB, Türkiye, komşu bölgeler ve küresel boyut. 

AB-Türkiye ilişkilerinin genel ilerlemesi ile en yakından ilişkili boyut olan siyasal boyuta 

odaklanacak olan araştırma, Türkiye’deki siyasi gelişmelerin sıkça AB-Türkiye ilişkilerindeki 

ilerleme ile bağlantılandırılmış olduğunu ve Türkiye’nin AB’ye katılımındaki başarı veya 

duraksamaları haklı göstermek için kullanılmış olduğunu göz önünde tutacaktır. Türkiye’nin 

demokratikleşmesindeki aksaklıkların Avrupa ile bütünleşme yolundaki durağanlıklarla 

bağlantılı olarak nasıl yorumlandığına da bakılacaktır. 

Projenin ekonomik boyutu Türkiye ile AB arasındaki ekonomik bağlara odaklanarak, söz 

konusu bağların gerek iki tarafın ekonomik performansından gerek komşu bölgeler ve küresel 

piyasalarla olan ilişkilerden ve koşullardan nasıl etkilendiğini inceleyecektir. 

Güvenlik boyutunda ise Türkiye’nin NATO üyeliğinin gerek AB-Türkiye ilişkilerine, gerek 

AB-NATO ilişkilerine olan önemli etkileri çalışılacak, ayrıca Türkiye’nin bölgede bağımsız 

bölgesel bir askeri güç olmak konusundaki çabalarının AB ile olan güvenlik ilişkilerine 

yansımaları araştırılacaktır. Bu olgulara paralel olarak, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin AB ve 

Türkiye’nin komşu bölgelerle ve Rusya ve ABD gibi önemli küresel güçlerle olan 

bağlantılarını ne şekilde etkilediği de göz ardı edilmeyecektir. 

Enerji boyutunda, Türkiye’nin AB için gittikçe önem kazanan enerji kaynaklarının ve 

güzergâhlarının çeşitlendirilmesi arayışındaki önemli rolü göz önünde tutularak, ülkenin orta 

vadede AB’nin Güney kanadının ortasında kritik bir enerji dağıtım merkezi ve güvenli bir 

enerji koridoru haline gelerek AB’nin enerji güvenliğine yapabileceği olası katkılar üzerinde 

durulacaktır. 

Göç boyutunda ise, Türkiye ve AB arasındaki vasıflı göçmen akımlarına, yasadışı 

göçmenlerin Türkiye’den AB’ye transit geçişlerine ve Türkiye ile AB’nin iltica politikalarının 

gelişimine bakılarak, bu etkenlerin AB-Türkiye ilişkilerini nasıl etkilediğine odaklanılacaktır. 



Son olarak araştırmanın kimlik boyutu, kimliklerin gerek Türkiye’deki, gerek AB’deki 

aktörler tarafından nasıl algılandığı konusunu inceleyecektir. 

UFUK 2020 AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği (FEUTURE), IAI (İtalya),Köln Üniversitesi 

(Almanya) (koordinatör), CIDOB (İspanya), ELIAMEP (Yunanistan), ODTÜ, EDAM, Koç 

Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, DİİS (Danimarka), ACPSS 

(Mısır), CIFE(Fransa) ve MERI’nin (Erbil, Kuzey Irak) yer aldığı geniş kapsamlı bir 

uluslararası Konsorsiyum tarafından yürütülecektir. 

 

Konu hakkında bilgi edinebilmek için Aslı Aydın ile temasa geçebilirsiniz: 

asli.aydin@bilgi.edu.tr  
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