Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek
Programı (ICT PSP)

CIP

altındaki üç alt programdan biri olan ve yedi yıllık
dönem için yaklaşık 730 Milyon Avro bütçeli Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Politika Destek Programında (ICT PSP), Avrupa
için Sayısal Gündem’de (Digital Agenda for Europe) belirlenen
politika alanları ve öncelikleri dikkate alınarak, rekabetçi ve
yenilikçi bir bilgi toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek
Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin (BİT) topluma yaygınlaştırılması ve etkin
kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede,
elektronik hizmetlere erişimin sağlanması, kamu-özel
işbirliğinin desteklenmesi, BİT kullanılan hizmetlerde kalite ve
etkinliğin artırılması amacıyla birlikte çalışabilirlik ile BİT
tabanlı yenilikçi hizmetlerin uygulamasını esas alan ve BİT’in
kullanımıyla bilgi toplumu politikalarının uygulanmasına
destek olacak projelerin geliştirilmesi öngörülmektedir.
Türkiye ICT PSP Programına 2009 yılından itibaren taraf
olmuştur. Bu çerçevede, ülkemizden de ilgili taraflar proje
geliştirerek konsorsiyum oluşturabilmekte veya diğer ülkeler
tarafından oluşturulan konsorsiyumlara katılarak projelerde
yer alabilmektedir. Değerlendirme süreci sonunda uygun
görülen projeler program bütçesinden desteklenmektedir.
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Kimler proje başvurusunda bulunabilir?
Programa merkezi ve yerel kamu kurum ve kuruluşlarının yanı
sıra üniversiteler, büyük, küçük ve orta ölçekli işletmeler
(KOBİ’ler), sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri katılım
sağlayabilmektedir.

ICT PSP hangi alanlardaki çalışmaları destekliyor?
Program ile aşağıdaki alanlarda yapılan uygulama projeleri ve
ağ oluşturma faaliyetleri yıllık iş programları kapsamında
desteklenmektedir.









Sağlık, yaşlanma ve içerme için BİT
Sayısal kütüphaneler
e-Devlet ve yönetişim
Enerji verimliliği, çevre ve akıllı hareketlilik için BİT
Kamu kesimi bilgisi
Makine çevirisi
İnternet gelişimi ve güvenliği
Akıllı kentler

ICT PSP’nin Yıllara Göre Bütçesi (Milyon Avro)
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ICT PSP hangi tür faaliyetleri destekliyor?
ICT PSP kapsamında desteklenecek projeler için dört farklı
enstrüman oluşturulmuştur:
1- Pilot A: Kamuda halihazırda sunulan e-hizmetlerde
Avrupa düzeyinde birlikte çalışabilirliği esas alan ve
sonuçlarının tüm üye ülkelere yaygınlaştırılabileceği, en
az 6 ülkeden ortakların taraf olduğu ve 36 aya kadar
süren projeleri
kapsamaktadır. Bu
kapsamdaki projelerde
maliyetin en fazla yüzde
50’si (5–10 milyon Avro)
finanse edilebilecektir.
2- Pilot B: BİT tabanlı yenilikçi
hizmetlerin uygulamasını esas
alan, önemli etki yaratabilecek
ve değer zincirindeki tüm
paydaşları kapsayan, en az 4
ülkeden ortakların taraf olduğu
ve 24-36 ay süren projeleri
içermektedir. Bu kapsamdaki projelerde maliyetin en
fazla yüzde 50’si (2–4 milyon Avro) finanse
edilebilecektir.
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3- Tematik Ağlar: BİT
kullanımıyla bilgi toplumu
politikalarının
uygulanmasına destek
olacak, taraflar arasında
bilgi ve deneyim paylaşımını
amaçlayan ve 18–36 ay boyunca devam eden faaliyetleri
kapsamaktadır. En az 7 ülkeden tarafların katılım
sağlaması gereken tematik ağlara, Komisyon tarafından
300–500 bin Avro’ya kadar finansman sağlanmaktadır.

4- En İyi Uygulama Ağları:
Sadece “Sayısal Kütüphaneler”
teması için kullanılacak olan
bu enstrüman, konsensüs ve
farkındalık oluşturma
faaliyetleriyle büyük ölçekli
uygulamaların birleştirildiği,
en az 7 ülkeden ortakların
taraf olduğu ve doğrudan
giderlerin yüzde 80’inin (3–5
milyon Avro) finanse edileceği projeleri kapsamaktadır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı

5- Yenilikçi Çözümler için
Kamu Alımları: 2013 Yılı
Çağrısından itibaren
kullanılacak olan bu
enstrümanla, yenilikçi
BİT çözümlerinin
ticarileştirilmesi
sürecinin hızlandırılması amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda, araştırma ve geliştirme faaliyetleri
tamamlanmış ancak ticari bir ürün ya da hizmet olarak
pazarda yer almayan çözümlerin kamu kurumlarının alım
gücünü kullanarak ticarileştirilmesi sağlanacaktır. Bu
sayede, yüksek katma değerli bu ürün ve hizmetler,
toplumun geniş kesimlerine ulaşabilecek ve ülke
ekonomisine katkı sağlayabilecektir. Bu enstrüman
kapsamında uygulanacak projelerin süresi 36 ay ile sınırlı
olup, her bir proje içerisinde yer alacak “alıcılar
grubunun” en az 3 farklı ülkeden alıcılardan oluşması ve
bu alıcıların da en az ikisinin kamu kurumu olması
gerekmektedir.
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ICT PSP Yurtdışı Toplantı Desteği
ICT PSP kapsamında yürütülen
projelerde ülkemizden ilgili
tarafların yer alması ve bu
amaçla yurtdışında yapılan
“ağ oluşturma”
toplantılarına katılım
sağlaması önem arz
etmektedir. Bu bağlamda
Kalkınma Bakanlığı tarafından,
“ICT PSP çağrıları kapsamında
düzenlenen yurtdışı toplantılara” katılım sağlamak
isteyen kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
ilgili mevzuata uygun şekilde faaliyet gösteren vakıflar ve
dernekler, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile
üniversitelerde faaliyet gösteren akademisyenlere
ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak bileti bedeli ve toplantı
süresine bağlı olarak belirli bir miktar yurtdışı
yevmiyesini kapsayan “ICT PSP Yurtdışı Toplantı Desteği”
verilmektedir.
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Hangi iletişim kanalları kullanılabilir?
ICT PSP kapsamında gerçekleştirilecek projelerde
konsorsiyum oluşturulması gerekmektedir. Bu nedenle, hem
proje önerisinde bulunacak hem de belirli konularda
önerilecek projelerde yer almak isteyen taraflar için çeşitli
iletişim kanallarını kullanmak çok önemlidir.
1- Ideal-Ist Ortak Arama Portalı: Proje önerisi olan ortaklar
http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch portalı
üzerinden projelerini duyurabilmekte
ve projeleri için ortak arayabilmekte
veya ortak aranan projelere
ulaşılabilmektedir.
2- Ulusal İrtibat Noktaları: Ülkeler arasında iletişimi
sağlamak amacıyla oluşturulan ulusal irtibat noktaları
diğer ülkelerdeki irtibat noktalarıyla temasa geçerek
proje önerilerinin duyurulmasını sağlamaktadır. İsteyen
taraflar doğrudan diğer ülke ulusal irtibat noktalarıyla da
iletişime geçebilmektedir.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_p
sp/contacts/ncp/index_en.htm internet adresi üzerinden
bütün ulusal irtibat noktalarının iletişim bilgilerine
ulaşılabilmektedir.
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3- Avrupa Komisyonu İnternet Sitesi: Proje ya da ortak
bulmak konusunda önemli olan
araçlardan birisi de
Komisyonun devreye soktuğu
ICT PSP ortak veri tabanıdır. ICT
PSP kapsamında çalışma
yürütmek isteyen herkes bu
veri tabanına kayıt
olabilmektedir.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_p
sp/cf/partner/login/index.cfm
4- Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi İnternet Sitesi:
www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx internet sitesinden
ICT PSP ve ülkemizdeki koordinasyonu ile ilgili detaylı
bilgiye ve proje duyurularına ulaşılabilmektedir.

Türkiye Ulusal İrtibat Noktaları
Ercan BOYAR
Özhan YILMAZ
Burak KARAGÖL

Tel: 0312 294 66 09
Faks: 0312 294 66 77

Abdullah YÜREKTÜRK
www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx
ictpsp-tr-ncp@kalkinma.gov.tr
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ICT PSP BAŞARI HİKAYELERİ

Adalet Bakanlığı tarafından adalet
hizmetlerinin daha etkin, hızlı, saydam
ve verimli şekilde yapılması amacıyla
1999 yılında temelleri atılan Ulusal
Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile her türlü
yargısal ve idari faaliyetlerin elektronik
ortamda
yürütülmesi
sağlandı.
Ülkemizde çeşitli ödüller kazanan
UYAP, 1 Haziran 2009’da Washington
DC'de yapılan ve Dünya çapında üstün başarıya ulaşmış yenilikçi bilişim
projelerinin ödüllendirildiği “The Computerworld Honors Program” kapsamında
"Seçkin (Laureate)" onuruna layık görülerek altın madalya ve 19-20 Kasım 2009
tarihlerinde İsveç'in Malmö şehrinde gerçekleştirilen Avrupa e-Devlet Bakanlar
Konferansı kapsamında düzenlenen Avrupa e-Devlet Ödüllerinde de Kamuoyu
Ödülü kategorisinde birinciliği kazandı.
Çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda elde edilen bu başarıların verdiği
özgüven ile edinilen bilgi ve tecrübenin ICT PSP aracılığıyla diğer ülkelere
aktarılması konusunda çalışmalara başlandı. Bu çalışmaların sonucunda,
Bakanlığımıza 16 Avrupa Birliği ülkesinin adalet sistemlerinin entegrasyonunu
amaçlayan bir projeye ortak olma önerisi geldi. Bu projenin genel olarak amacı
ulusal yargı sistemleri arasında karşılıklı işlem yapabilmeyi, yargısal
dokümanların, karar ve bilgilerin değişimini sağlamaktır. Katılımcı ülkeler ile
karşılıklı görüşmeler neticesinde bahse konu yapının kurulmasına ilişkin
anlaşma imzalandı ve proje faaliyetlerine 2011 yılında başlandı.
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Sağlık Bakanlığı tarafından
2003 yılında başlatılan Sağlıkta
Dönüşüm Programı kapsamında
yürütülen çalışmalar sonucunda,
sağlık kayıtlarının ülke çapında
elektronik olarak toplanması
konusunda Türkiye başarıya
ulaşmış dünyanın sayılı ülkeleri
arasında yer almaktadır.
Türkiye Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi (USBS) 15 Ocak 2009’da faaliyete geçmiştir ve
Ağustos 2010 itibarıyla ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu
kamu hastanelerinin tamamı ile özel ve üniversite hastanelerinin yüzde
70’inden fazlası USBS’ye bağlanmış olup hastalarının Elektronik Sağlık Kayıtlarını
(ESK) günlük olarak göndermektedir. Birinci basamak hasta sağlık kayıtlarını
ülke çapında toplayan Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS); Aile Hekimlerinin
hastalarının kayıtlarını girdikleri, hastalarını takip edebildikleri, hastanelere
yönlendirebildikleri hasta sağlık kayıtlarının oluşturulduğu bir sistem olup,
ayrıca performans değerlendirme ve karar destek sistemini de içermektedir.
AB Komisyonu tarafından desteklenen epSOS (Smart Open Services for
European Patients-Avrupa Hastalarına Yönelik Akıllı Sağlık Hizmetleri) projesi,
2008 yılında, AB sathındaki birçok ülkeyi bir araya getiren epSOS I ile başladı. Bu
pilot proje artan katılımla birlikte, epSOS II olarak devam edecek. Proje, Avrupa
vatandaşlarının ve turistlerin, Avrupa’nın herhangi bir ülkesinden en son sağlık
teknolojilerinden faydalanabilmelerini amaçlıyor.
Türkiye’nin e-Sağlık alanında kaydetmiş olduğu önemli gelişmelerin, Sağlık
Bakanlığının epSOS II projesinde yer almasında etkili rol oynadığını
düşünüyoruz. Projede Türkiye ile birlikte 23 Avrupa ülkesinden, aralarında
sağlık bakanlıklarının da bulunduğu toplam 48 kurum yer alacak.
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TÜBİTAK ULAKBİM,

günümüzde

yaygın olarak kullanılan IPv4’ün
eksikliklerinin fark edilmesi ve adres
sayısının hızla tükenmesi sonucunda
geliştirilen
IPv6’ya
geçişin
gerçekleştirilmesi için tüm dünyada
yürütülen
çalışmalara
ülkemizde
öncülük etmektedir. 2003 yılında IPv6
adres aralığının alınması ve Avrupa Akademik ağına IPv6 bağlantısının
sağlanması ile başlayan çalışmalar neticesinde, 2005 yılında IPv6 destekli
ULAKNET uçlarınca oluşturulan ULAK6NET ağı kurulmuştur. Bu süreçte elde
edilen bilgi birikimi kullanılarak ULAKBİM yürütücülüğünde Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nin katılımcısı, Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu’nun müşterisi olduğu bir proje önerisi 2008 yılında TÜBİTAK’a
sunulmuştur. 1007 kodlu TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme
Projeleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilen “Ulusal IPv6 Protokol
Altyapısı Tasarımı ve Geçişi Projesi" 2009 yılı Şubat ayında başlamış ve 24 ay
sürmüştür. Türkiye’nin IPv6’ya geçişinin planlanmasını amaçlayan projede
yürütülen AR-GE faaliyetleri sonucunda “IPv6 Balküpü Yazılımı –Kovan” ve “IPv6
Video Konferans Yazılımı – Fi6en” hazırlanmıştır. Ayrıca, 8 Aralık 2010 tarihinde
yayınlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşları için IPv6’ya Geçiş Planı” konulu
Başbakanlık Genelgesi ile proje kapsamında oluşturulan “IPv6’ya Geçiş Planı”
duyurulmuştur.
ULAKBİM IPv6 alanında uluslararası işbirliği çalışmaları da yürütmektedir. 6.
Çerçeve Programı destekli GEANT2 projesi kapsamında 2003 yılında başlayan
bu çalışmalar, ulusal projenin kabulü ile tepe noktaya ulaşmış ve Türkiye’nin
ULAKBİM başkanlığında “Küresel IPv6 Forum” üyeliğinin yolunu açmıştır.
Sonrasında, ULAKBİM AB tarafından düzenlenen “IPv6 Çalıştayları” serisine
davetli konuşmacı olarak çağrılmış ve “Governments ENabled with IPv6 (GEN6)”
proje ekibini oluşturan paydaşlar arasına girmiştir. Bu başarının temelinde, IPv6
alanındaki bilgi birikimimiz, ulusal çaptaki öncü çalışmalarımız ve tamamlamış
olduğumuz dokuz, sürdürmekte olduğumuz yedi AB destekli proje ile
uluslararası alanda elde edilen saygınlık yer almaktadır.
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SRDC olarak, akademik geçmişimizin de
getirdiği
bilgi
birikimle
e-sağlık
standartları, sağlık bilgi sistemleri, ulusal
ve uluslararası elektronik sağlık altyapıları
konularında uzun yıllardır çalışıyoruz. eSağlık
alanında
koordinatörlüğünü
yürüttüğümüz Artemis, RIDE, SAPHIRE,
iCARDEA ve SALUS gibi AB Çerçeve
Programı projeleri ve geçtiğimiz yıl dahil olduğumuz ICT PSP epSOS projesi,
Avrupa ve dünyada tanınırlığımıza çok büyük katkı sağladı. Bu tanınırlık ve
Sağlık Bakanlığı’yla 2007 yılından beri yürüyen işbirliğimiz, PALANTE’ye
katılımımızdaki en önemli etken olmuştur. PALANTE projesinde “artrit”
hastaları özelinde kişiselleştirilmiş akıllı sağlık servisleri geliştireceğimiz için
Internet’ten yaptığımız araştırma neticesinde Türkiye Romatizma Araştırma ve
Savaş Derneği’yle (TRASD) karşılaştık ve kendilerini projeye davet ettik. Bu
ortaklık, hem Türkiye olarak bizim pilot uygulamamızı kuvvetlendirdi hem de
projenin kazanma şansını arttırdı.
PALANTE konsorsiyumuna, Sağlık Bakanlığı ile ortak olarak yer aldığımız bir
başka proje olan epSOS II projesinde gösterdiğimiz üstün başarı neticesinde
davet edildiğimizi düşünüyoruz. Şu an itibarıyla 23 ülkeden 48 ortağın
bulunduğu epSOS projesinin ilk fazı Türkiye’nin katılımından iki buçuk sene
önce başlamış olmasına rağmen, ilk fazda ortak olan ülkeler henüz pilot
yapamazlarken biz Türkiye olarak Avrupa ülkeleriyle hasta sağlık özeti
dokümanlarını paylaşabilir hale geldik. Bu başarı neticesinde de PALANTE’nin
yanı sıra birçok ICT PSP proje konsorsiyumuna davet edildik. Dolayısıyla, Türk
katılımcılara en önemli tavsiyemiz, bulundukları konsorsiyumlar içinde çok etkin
davranmaları ve kendilerini göstermeleridir. Ülkemizde ICT PSP projelerine ilgi
duyan kurumlar için bir başka tavsiye ise, hazırlık aşamasında iş paketlerinde
sorumluluk almaktan çekinmemeleridir. Paralel olarak, talep edilen bir katkıya
zamanında ve eksiksiz yanıt vermek konsorsiyum içindeki yerinizi
güçlendirecektir. Doğru Türk ortaklarla proje teklifinin içinde yer almak da işin
önemli bir parçasıdır.
Sağlık Bakanlığı ve TRASD ile birlikte PALANTE’de yürüteceğimiz başarılı
çalışmaların bize yeni projelerin kapılarını açacağına inanıyoruz.
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TAGES

olarak, 2002 yılından bu yana AB

Çerçeve Programları başta olmak üzere, tüm AB
Programları ve Ulusal Ar-Ge Programları ile ilgili
projeler geliştirmekte ve projelerde aktif olarak
yer almaktayız. Aynı zamanda özel sektör, sivil
toplum, üniversite ve kamu kurumları ve
özellikle KOBİ’ler ile iş birliği içerisinde
bulunarak bu kurumların bu tür projelere
katılım sağlamalarını destekliyoruz. ICT PSP’nin
2010 Yılı Çağrısı kapsamında sunulan ve başarılı
projeler arasında bulunmasına rağmen yeterli bütçe olmadığı için
fonlanamayan MoPra projesinin ortakları arasında yer almıştık. Geçen yıl
projenin olumlu bir sonuç alması, tüm proje ekibini tekrardan yüreklendirdi ve
bir sonraki çağrıya projenin tekrar sunulmasına karar verildi ve daha ICT PSP
2011 Yılı Çağrısı açılmadan, sürekli iletişim halinde bulunarak verimli bir şekilde
proje hazırlık çalışmalarına başladık. Bu kapsamda sık aralıklarla SKYPE
toplantıları yaptık ve tüm ortaklarla yaptığımız çalışmaları paylaştık. Özellikle,
bir başka Türk ortak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın işbirliği
içerisinde çalışmalarımızı sürdürdük. Geçen yılki projemizin başarılı projelerden
biri olmasına rağmen, ICT PSP 2011 Yılı Çağrısı kapsamında daha yenilikçi bir
proje olan “CitySDK” projesini hazırladık. Bu projenin amacı, Avrupa akıllı şehir
uygulamalarının şehirler arasında transfer olanaklarının artırılması ve bu
uygulamaların gelişme ve yenilenme kapasitesinin artırılması olarak belirlendi.
Bu kapsamda, bir şehirde kullanılan akıllı şehir uygulamalarının başka şehirlerde
de uygulanabilmesi için ortak bir servis geliştirme arayüzü geliştirilecektir. Buna
göre projede “akıllı mobilite”, “akıllı turizm” ve “akıllı katılım” alanlarındaki akıllı
şehir uygulamalarının geliştirilen servis geliştirme arayüzü ile İstanbul, Helsinki,
Lamia, Manchester, Lisbon, Barcelona, Amsterdam ve Roma şehirlerinde pilot
uygulamalar yapılacaktır. Projeye bu 8 şehirde bulunan KOBİ düzeyinde servis
geliştiriciler de dahil edilerek, projenin devamında her şehirde devam edecek
bir akıllı şehir ekosisteminin oluşturulması sağlanacaktır. CitySDK Projesi
fonlanan projeler arasında ilk 3 proje arasında yer almaktadır. Projenin başarılı
olması için hazırlık sürecinde Avrupa Komisyonu’nun bu alanda belirlediği
kriterlerin hepsini dikkate aldık ve Komisyon ile sürekli iletişim halinde
bulunarak projeyi tamamladık.
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Milli

Kütüphane,

son

yıllarda teknoloji kullanımı ile
hizmet kalitesini arttırmaya ve
kullanıcıya
sunduğu
euygulamaları çoğaltmaya özen
göstermektedir.
Kütüphanemiz
her
türlü
bilimsel ve sanatsal çalışmaları
kolaylaştırmak için okuyucu ve araştırmacılara hizmet vermek, ulusal bilgi
merkezi olarak yurtiçinde ve yurtdışında bilgi akışını sağlamak, bütün bunlara
bağlı olarak ülkenin ulusal kültür politikasının oluşumuna katkıda bulunmak
misyonu doğrultusunda Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan tüm eserleri
http://www.mkutup.gov.tr/ adresinden paylaşmaktadır.
Kalkınma Bakanlığı’nın koordine ettiği ve Avrupa Komisyonu tarafından
desteklenen programlara katılmaya ve uluslararası ortaklıklar geliştirmeye
önem vermekteyiz. Yapacağımız ICT PSP projesi önümüzdeki yıllarda yapmayı
planladığımız projeler açısından önemli bir deneyim olacaktır.
Berlin Devlet Kütüphanesinin koordinatörlüğünde yürütülecek olan projeye 12
ülkeden (Almanya, Fransa, Hollanda, Estonya, Avusturya, Finlandiya, Polonya,
İngiltere, Türkiye, Sırbistan, İtalya, Litvanya) 17 kurum ve kuruluş paydaş olarak
katılmıştır.
Koleksiyonumuzda bulunan ve Dünya Kültür Mirası niteliği taşıyan (1828-1928)
“Eski Harfli Türkçe” gazeteler “European Newspapers” projesi ile Avrupa Dijital
Kütüphanesinin oluşturacağı portal üzerinden paylaşılacaktır.
ICT PSP programının hedeflediği gibi rekabetçi ve yenilikçi Avrupa toplumunun
oluşturulmasına katkıda bulunmak ve Türk kültürünü geçmişten günümüze
taşıyarak tüm dünya toplumları ile paylaşma şansını yakalamış olmaktan
mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte projeyi en iyi şekilde
uygulayarak, Türkiye'deki diğer kuruluşların da bu programa katılmaları
konusunda motive edici bir örnek teşkil ederiz.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak,
AB
hibe
ve
fonlarından
yararlanmak için sıkı bir ekip çalışması
uyguluyoruz. Başlarken bilmediğimiz bir
deryada yüzüyor gibiydik. Ama geldiğimiz
noktaya baktığımızda, AB Projeleri yazma
ve bu projeleri yürütme konusunda 6 yıllık
zaman diliminde edindiğimiz tecrübenin etkilerini dahil olduğumuz projelerden
görebiliyoruz. Kamu-özel işbirliğinin desteklenmesi, BİT kullanılan hizmetlerde
kalite ve etkinliğin artırılması ve BİT tabanlı yenilikçi hizmetlerin uygulamasını
amaçlayan ICT PSP, “akıllı şehir” olma yolunda ilerleyen İstanbul ve İstanbul’a
hizmet eden Büyükşehir Belediyesi için çok önemli bir program. Projelerde işin
püf noktası, doğru ortaklarla doğru yerde buluşmaktır. İBB olarak, AB hibe ve
topluluk programları için, proje başvuru sürecinde, mümkün olduğu kadar farklı
ülkelerden güçlü kuruluşların bulunduğu proje konsorsiyumları içerisinde yer
alarak, ortaklarımızın deneyimlerinden azami ölçüde yararlanmaya özen
gösteriyoruz. Belediye olarak amacımız, vatandaşımızın daha kaliteli ve kolay
ulaşabilir hizmetlere kavuşması olduğundan, vatandaşlarımız için istediğimiz
yüksek kalitedeki hizmetleri gerçekleştirecek ortaklarla tanışıp, birlikte projeler
hazırlıyoruz. Bu süreçte öncelikle, ICT PSP çağrısı açıldığında başvuru rehberini
dikkatle inceledik. İlgili birimlerden konunun uzmanları ile bir araya gelerek,
İBB’nin öncelikleri doğrultusunda, çağrının uygunluğunu tartıştık. Daha sonra,
uygun gördüğümüz projeleri yazmak üzere çalışan, güçlü ortakların bulunduğu
konsorsiyumlarla işbirliği yaptık. Biliyoruz ki AB projeleri, uzun bir hazırlık ve
başvuru süreci gerektiriyor. Yazdığımız ve başvurduğumuz her proje, bize yeni
bir tecrübe kazandırıyor. Bu süreçteki kapasitemizi, güçlü ve zayıf yönlerimizi bu
vesile ile daha iyi görebiliyor ve sonraki proje başvurularımız için bunlardan
kendimize dersler çıkarıyoruz. Proje başvuru sürecinde başarıyı yakalamanın en
önemli anahtarı iletişim kaynaklarını etkin kullanmak. Bunun yanı sıra projedeki
ortakların yetkinlik düzeyleri, değerlendirme sürecinde hem projenin kabul
edilme olasılığını hem de proje yürütme aşaması sonucunda nihai ürüne
ulaşmada önemli bir konu. Başarı için denemenin ve tecrübelerden ders
çıkarmanın gerekli olduğuna inanıyoruz. Sürecin zorlukları ve proje kabul
sürecinin rekabetçi ortamı, ülkemizin ve kurumumuzun çıkarları doğrultusunda,
sürekli yüksek motivasyonla çalışmamızı sağlıyor.
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Koç

Üniversitesi

olarak,

yürüttüğümüz araştırma faaliyetleri
kapsamında
Avrupa
Komisyonu
tarafından desteklenen programlara
katılmaya ve uluslararası ortaklıklar
geliştirmeye önem veriyoruz. ICT
PSP’ye katılmak bizim için bu açıdan
önemli bir kazanım oldu. ICT PSP’den
faydalanmak için birden fazla ülkeden
ve farklı kuruluşlardan ortakların yer aldığı konsorsiyumların oluşturulması ön
koşul olarak sunuluyor. Bundan dolayı, Avrupa ülkelerinden kendi alanınızda
çalışan araştırmacılarla iletişim içinde olmanın oluşturulan konsorsiyumlara
katılım için büyük desteği oluyor.
Bizim, ortaklarımızla birlikte hazırladığımız "Bologna Tercüme Servisi"
projesinde de böyle oldu. Proje lideri Uppsala Üniversitesi dil bilim eski başkanı
Anna Sågvall Hein, Türkiye'den ortak bulmak için araştırma yapmış ve Profesör
Kemal Oflazer'in tavsiyesiyle bize ulaşmış. Biz de Koç Üniversitesi ekibi olarak
Bologna süreci içerisinde yüksek öğretim kurumlarına ders dokümanlarını
İngilizce’ye otomatik tercüme imkanı sunmayı hedefleyen bu projeyi
değerlendirdik ve katılım kararı aldık. Bu kararı verirken proje fikri,
uygulanabilirliği, konsorsiyum üyelerinin nitelikleri, sorumlu olduğumuz iş
paketinin araştırma alanımıza uygunluğu gibi çok çeşitli açılardan öneriyi
değerlendirdik. Bu kararımızda İsveç, Belçika, İrlanda ve İspanya'dan katılan
diğer üyelerin güçlü kuruluşlar olmasının da etkisi oldu.
Çok önemli ve değerli amaçlara hizmet etmek üzere tasarlanmış ICT PSP
programının hedeflediği gibi rekabetçi ve yenilikçi Avrupa toplumunun
oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu proje kapsamında birikimimizi
topluma aktarma şansını yakalamış olmak bizi çok mutlu ediyor. Umuyoruz ki
bundan sonraki süreçte projeyi en iyi şekilde uygulayarak, Türkiye'deki diğer
kuruluşların da bu programa katılmaları konusunda motive edici bir örnek teşkil
ederiz.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı

Çukurova Üniversitesi

olarak yer aldığımız

“Organic.Lingua” projesi, organik tarım ve agroekolojiyle ilgili sayısal öğrenme kaynakları ve
içeriğinin yayımı ve kullanımını kolaylaştırmak
amacıyla yenilikçi, otomatize edilmiş, çok dilli servis
geliştirmeyi hedefleyen bir projedir. Bu projeyle,
eContentPlus programı kapsamında geliştirilmiş olan Organic.Edunet’in mevcut
altyapısının ileri dil ve konuşma teknolojileriyle yeniden yapılandırılacak.
Organic.Lingua projesi, İspanya’nın Alcala Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde
Fransa, Birleşik Krallıklar, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya’dan üniversite,
araştırma kurumları, bilgi ve iletişim teknolojileri firmalarının ortaklığıyla
hazırlandı.
İspanya’dan Alcala Üniversitesi başta olmak
üzere, Yunanistan ve Fransa’dan çeşitli üniversite
ve kurumlarla birlikte yürütülmüş projelerden
elde edilen tecrübe ve bilgi birikimi sonucunda
bu projede yer almaya karar verdik. Proje ortağı
kurumlarla bilimsel düzeyde ortak çalışmalar
yürütüldü. Tarım, gıda ve çevre konularında bilgi ve iletişim teknolojileri
kullanımına ilişkin ortak bilimsel toplantılar ve çalıştaylar düzenledik. Bu
nedenle, geçmişte uygulanmış Çerçeve Programları ile çok taraflı LdV projeleri
ile elde edilen işbirliklerinin, Organic.Lingua projesinin hazırlanması ve elde
edilen başarıda önemli katkısı olmuştur. Türk proje ekibi olarak, ICT PSP gibi
Avrupa Birliği programlarında başarı elde etmek için ülkemiz araştırmacılarının
diğer ülkelerdeki meslektaşları ve kurumlar ile işbirliği düzeylerini
geliştirmelerini, faaliyet alanlarıyla ilgili etkinliklere katılmalarını, söz konusu
projelerin çağrılarını yayınlayan Avrupa Birliği internet sitelerini düzenli olarak
ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz.
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Türkiye
Araştırma
Derneği,

Romatizma
ve
Savaş
Avrupa

Romatizma

Birliği (EULAR)’nin kuruluş tarihi ile
aynı yıl olan 1947 yılında Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon hekimleri
başkanlığında multidisipliner bir
ekip
tarafından
Ankara'da
kurulmuştur. Derneğimiz EULAR’ın
Türkiye’deki tek bilimsel temsilcisi olup, ICT PSP programı kapsamındaki
PALANTE Projesine, kronik “artritli” hastaların takibinde kullanılacak yazılım
programının hastalar üzerinde pratikte uygulanabilirliğini göstermek amacıyla
dahil olmak istemiş ve kabul edilmiştir. Bu konuda bu güne kadar derneğimizin
yapmış olduğu aktiviteler ile yoğun bilgi ve tecrübelerinin rol oynadığını
söylemek yanlış olmayacaktır. Özellikle derneğimizin 2007 yılında başlattığı,
Türkiye’deki kronik romatizmal hastalıkları takip programı ve kayıt sistemi olan
web tabanlı TRASD-IP Programı, bugün “romatoid artritli” ve “ankilozan
spondilitli” hastalar için Türkiye’nin 43 merkezine dağılmış olarak hizmet
vermekte olup, Türkiye’de romatoloji alanındaki en kapsamlı ve en geniş veri
tabanıdır. Ayrıca kayıt sisteminden elde edilen veriler de uluslararası bilimsel
dergilerde ve konferanslarda ülkemize ait veriler olarak literatürlere
geçmektedir.
Derneğimizin yayın organı olan ve İngilizce olarak basılan “Turkish Journal of
Rheumatology” dergisi Science Citation Index Expanded (SCIE), EMBASE,
EBSCO-Academic Search Complete, CINAHL, Gale/Cengage Learning, Index
Copernicus, DOAJ ve TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından
indekslenmektedir.
Derneğimiz dönüşümlü olarak her yıl biri Türk Romatoloji Kongresi ve diğeri
Türk Romatoloji Sempozyumu olacak şekilde bilimsel toplantılar düzenleyerek
romatizmal hastalıklarda hekim eğitimi ve hasta memnuniyetini arttırmayı
hedeflemektedir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı

TÜBİTAK BİLGEM, 2006 yılından
2010 yılına kadar TÜBİTAK desteği ile
elektronik kimlik alanında Ar-Ge
projesi yürüttü. Bu proje sırasında
yerli tasarım akıllı tüm devre
(UKTÜM), Ulusal Akıllı Kart İşletim
Sistemi (UKİS), Kart Erişim Cihazı
(KEC), Elektronik Kimlik Doğrulama
Sistemi (EKDS), Akıllı Kart Yaşam Döngüsü Sistemi (YDS) gibi sistemler geliştirildi
ve Bolu ilinde pilot uygulama yapıldı. Bu proje sayesinde Türkiye, yerli Ar-Ge ile
geliştirilmiş kendi ihtiyaçlarına uygun bir e-kimlik altyapısına kavuştu. Elektronik
T.C. Kimlik Kartı sayesinde e-devlet uygulamalarında güvenlik, hız ve etkinlik
artırılacak ve kartın uygulamaları sonucu büyük ekonomik getiri elde
edilecektir. Önümüzdeki yıldan itibaren tüm yurtta yaygınlaştırılmasına
başlanacak bu çalışmalar AB Komisyonu desteğiyle gerçekleşen entegre sınır
ötesi güvenli elektronik kimlik çalışmaları ile pek çok noktada örtüşmektedir.
STORK projesi ile temelleri atılan elektronik kimliklerin sınır ötesi kullanımı
STORK 2.0 projesi ile daha da genişletilecek ve pilot uygulamalar ile denemeler
yapılacaktır. 19 ülkeden 61 kurumun katılımı ile gerçekleşecek olan STORK
2.0’da T.C. Elektronik Kimlik altyapısını STORK altyapısı içerisine dahil edeceğiz.
Böylece Türk vatandaşları kendi elektronik kimlikleri ile AB ülkelerindeki
elektronik uygulamalarla elektronik portalleri kullanabilecek ve orada verilen
hizmetlerden yararlanabilecektir. Aynı zamanda, geliştirilen STORK destekli
elektronik uygulamalardan AB vatandaşları ülkemizde hizmet alabilecektir.
TÜBİTAK BİLGEM olarak STORK projesini yakından takip ediyorduk. STORK 2.0
projesinin başlayacağını haber aldığımızda Kalkınma Bakanlığı ile iletişime geçtik
ve bir toplantı yaptık. Proje yönetimi ile yaptığımız yazışmalarımız, Kalkınma
Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün de desteği
sonucunda konsorsiyuma girdik. Projenin altyapı kısmında görev almanın yanı
sıra pilot uygulamalarda da görev almak için girişimlerimiz oldu. Sonuçta proje
konsorsiyumunda kaldık ve pilot dahil tüm iş paketlerinde görev aldık. Bu
projeye dahil olma sırasında edindiğimiz tecrübe sayesinde önümüzdeki
yıllardaki çağrılara da katılmayı planlıyoruz.
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TÜRKSAT

olarak, ICT PSP

2011 Yılı Çağrısı kapsamında
desteklenen GEN6 ve STORK 2.0
projelerine katkıda bulunuyoruz.
Avrupa
Birliği’nden
birçok
ortağın yer aldığı bu projelerin
ülkemizdeki e-devlet ve bilişim
çalışmalarının geliştirilip yaygınlaştırılmasına önemli etkilerde bulunacağını
düşünüyoruz. GEN6 projesi, kamu kurumları bünyesinde IPv6'nın kullanımını
yaygınlaştırırken, STORK 2.0 projesi, ülkemizdeki çeşitli alanlardaki e-devlet
hizmetlerinin diğer ülkelerdeki sistemler ile daha bütünleşik çalışmasına olanak
tanıyacaktır.
Bu projelere hazırlanırken, ilk başta önceki AB destekli proje tecrübelerimizden
yararlanmaya çalıştık. Bu birikimimizin içerisinde özellikle farklı ülkeler ve
kurumlar arasındaki etkileşimler ile resmi prosedürlerde dikkat edilmesi
gereken hususların önemli bir yer tuttuğu söylenebilir.
Bu tecrübemizin yanında, özellikle Türkiye'den diğer proje ortağımız TÜBİTAK'ın
ilgili birimleri ile birlikte çalışmalarımızın ve Kalkınma Bakanlığı'nın
yönlendirmelerinin de hazırlık ve başvuru sürecini olumlu geçirmemizde önemli
etkenler olduğunu belirtmek isteriz.
Son olarak vurgulamak istediğimiz ise, ortaya konulan kurumsal ve bireysel
ölçekte kararlılık ile ülkemizin Avrupa Birliği’yle farklı alanlarda fayda ve fark
yaratan iş yapma niyetinin, projeler ile ilgili her aşamada başarılı olma ve
olmama arasındaki eşiği de belirlemekte olduğudur. Umarız ilerleyen
dönemlerde ülkemiz, daha fazla kurumla daha fazla projede katkıda bulunarak
başarılı olma olanağı bulacaktır.
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Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı (MARKA), kuruluşundan
bu yana yürüttüğü faaliyetleri,
destek ve yarışma programlarını,
işbirliği
çalışmalarını
internet
üzerinden gerçekleştirmek için BT
alt yapısını en iyi şekilde kullanma ve
bu yolla bölgesinde etkin ve verimli
hizmet üretme gayretindedir. Bu
kapsamda, mevcut ve yeni geliştirmeyi planladığımız e-hizmetleri bulut sunucu
üzerinden SaaS (Software as a Service – Hizmet olarak Yazılım) olarak
yaygınlaştırmak üzere, ICT PSP kapsamında proje yürütmeyi amaçladık. Proje
çerçevesinde Kamu Kurumlarından Veri Toplama, Organize Sanayi Bölgeleri
(OSB) İzleme ile Yatırım Destek ve Tutundurma programlarının da buluta
taşınması planlanmaktadır. Bu amaçla, öncelikle 28 Şubat 2011 tarihinde
Brüksel’de düzenlenen ICT PSP bilgilendirme toplantısına katıldık ve kendi
önceliklerimize uygun proje arayışına girdik. Kalkınma Bakanlığı, EURADA
(Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği), Enterprise Europe Network ve
Ideal-ist.net aracılığıyla proje arayışlarını sürdürdük. Pole Numerique tarafından
liderlik edilen ve çok farklı kamu e-hizmetlerinin “ala-carte” olarak taşınabildiği
bir bulut sunucunun pilot uygulamasının gerçekleştirileceği “Openly Accessible
Services and Interacting Society (OASIS)” projesine ortak olduk.
MARKA olarak, ayrıca Doğu Marmara AB ve Dış İlişkiler işbirliği ağı çalışması
kapsamında oluşturulan iletişim ağı için kurulan “East Marmara International”
e-grubuna ICT PSP 2011 Yılı Çağrısı ile ilgili detaylı bilgilerin ve kritik hususların
yer aldığı bilgilendirmeler ve ortaklık ve proje arayışlarını sirküle ettik. Ayrıca,
Marmara Belediyeler Birliği’nin Sakarya’da düzenlenen bir toplantısında
katılımcı belediyelere proje teklif çağrısının detayları hakkında sunum yaptık.
Doğu Marmara AB ve Dış İlişkiler İşbirliği ağı bünyesinde proje teklif çağrısı ve
program ile ilgili gelen sorular yanıtlanarak bir nevi danışmanlık desteği de
tarafımızdan verildi.
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Sampaş olarak, 2004 yılından
bu yana Ar-Ge çalışmalarına
büyük önem vermekteyiz. Bu
kapsamdaki projelerimizle de
Avrupa Komisyonu tarafından
desteklenen
programlara
katılmak için çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz. Hedefimiz farklı
ülkeler ve farklı kuruluşların yer aldığı güçlü konsorsiyumlarda yer almak,
ortaklarımızın bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak ve kendi tecrübelerimizle
bütünleştirmektir. AB’nin bilişim alanındaki uygulama projelerinin desteklendiği
Bilgi ve iletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) 2011 Yılı
Çağrısı’nda iki proje ile yer aldık. Söz konusu projelerde yer almamız uzun süren
çalışmalar sonucu mümkün olabildi. Öncelikle internet sitesinden ICT PSP
Bilgilendirme Günü’nde sunum yapan firmalarla iletişime geçtik, daha sonra
şirket profilimizi ulusal irtibat noktaları ile paylaştık. ‘’Çevre İzin Servislerin
Bulut Bilişim Üzerinden Sunulması’’ ve ‘’ Yerel Yönetimlerin Veri Mimarileri ve
Altyapılarının Açılması’’ başlıklarında iki projeye katıldık. Katıldığımız her iki
proje de Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş olup, müzakerelerden
sonra fonlanacaktır. Aldığımız bu olumlu sonuç, kazandığımız tecrübe ve
başarılarımızı başka projelere taşıma isteğimizi artırdı. Umuyoruz ki Türkiye’deki
diğer kuruluşlara da bu programa katılma konusunda bir örnek teşkil edebiliriz.
Bundan sonra hedefimiz CELTIC Plus, FP7 Call8 çağrılarında yeni projeler
araştırmak ve her sene 3-4 projede yer almak.
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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi
Genel Müdürlüğü tarafından,
Antalya ve Isparta illerinde pilot
uygulaması
tamamlanan
ve
Afyonkarahisar,
Aksaray,
Burdur,
Denizli, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir,
Konya, Mersin ve Niğde’de altyapı
kurulum çalışmaları devam etmekte
olan 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi
yürütülmektedir. Proje ile Türkiye
genelinde hizmet vermekte olan 110 İtfaiye, 112 Hızır Acil, 155 Polis İmdat ve 156
Jandarma gibi numaraların tek merkezde toplanarak acil çağrı hizmetlerinin illerde
kurulan çağrı merkezlerinden etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi
hedeflenmektedir.
112 Acil Çağrı Merkezleri Projesini bütünleyecek nitelikte bir proje olan HeERO
(Harmonised eCall European Pilot) Projesinin temel amacı ise projeye katılan
ülkelerde 112 tabanlı araç içi acil çağrı (eCall) sistemini gerçekleştirmek için gerekli
uygulama altyapısını oluşturmaktır. Proje kapsamında pilot olarak seçilen 9 Avrupa
ülkesinde araç içi acil çağrı sistemleri kurulmaya başlanmıştır. 2013 yılında, “HeERO 2”
adı altında 6 yeni ülkenin daha projeye dâhil edileceği ICT PSP 2012 yılı çağrısında
bildirilmiştir. Bu amaçla, İçişleri Bakanlığı, ülkemiz adına projeye katılım sağlamıştır.
Uygulama çalışmalarına 2013 yılında başlanacak olan proje ile araçlara yerleştirilecek
eCall cihazı kaza anında ciddi bir darbe ikazı alır almaz, en yakın 112 Acil Çağrı
Merkezini arayarak kaza yerinin coğrafi koordinatlarını, araç bilgilerini ve ilgili diğer
bilgileri otomatik olarak iletecektir. Projeye katılan ülkelerdeki eCall cihazına sahip
araçlar, başka ülkelerde de bu hizmetten faydalanabilecektir. Araç içerisinde seyahat
edenler bilinçlerini kaybetse dahi eCall cihazı, kurtarma ekiplerine kazanın olduğu
yerin bilgisini verebilecektir. eCall cihazının yerleştirildiği araçların içerisindeki
konuşmalar acil durum anında 112 Acil Çağrı Merkezindeki görevliler tarafından
dinlenebilecek ve araç içerisindekilerle sesli iletişim kurulabilecektir. eCall cihazı bir
buton aracılığıyla manüel olarak da acil çağrı yapabilecektir.
Projeye katılan ülkelerdeki sistemlerle birlikte çalışabilirlik esasına dayanan proje ile
Avrupa Birliğine tam üyelik yolunda ilerleyen ülkemizde, diğer alanlarda olduğu gibi
acil çağrı sistemlerinde de yenilikler ve iyi uygulama örnekleri İller İdaresi Genel
Müdürlüğü tarafından takip edilerek, uluslararası alanda örnek teşkil edecek bir acil
çağrı sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
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TAGES

ekibi olarak, ülkemizin ICT PSP

Programına taraf olmasından bu yana, ICT
PSP projelerini yakından takip ediyor ve
projelere katılım sağlıyoruz. ICT PSP
Programı’nın 2011 çağrısı kapsamında
katıldığımız CitySDK projesi, yüksek bir puanla
desteklenmeye hak kazandı. Hem proje teklif
önerisi hazırlama aşamasında hem de proje başladıktan sonraki çalışmalarda
aktif olarak yer almamız bize başka projelere katılım konusunda tecrübe
kazandırdı. Aynı zamanda, projelerde işbirliği içerisinde bulunduğumuz yerli
kurumlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalar, başka ağlar tarafından
tanınırlığımızı artırdı. Bu sayede, ICT PSP 2012 çağrısı kapsamında hazırlanan
RADICAL adlı projeye davet aldık. Projede, Gaziantep’in de olduğu 6 akıllı şehir
ve bir bölgede özellikle çevre, ulaşım ve katılımcılık alanında 7 akıllı şehir
servislerinin pilot çalışmaları gerçekleştirilecek. Türkiye’nin katılımcı şehircilik
servisi, artırılmış gerçeklik ve yaya akışları için ticari ve işlemsel veriler alanında
katılacağı pilot çalışmalar, kurumumuz ve diğer yerli proje ortağı olan Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılacak. TAGES, özellikle pilot çalışmaların
başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gereksinimlerin ve başarı
göstergelerinin belirlenmesi iş paketini yönetecek. Proje sonucunda ise
gelişmekte olan sosyal ağlar ve “nesnelerin interneti” altyapılarını destekleyen
servislerin geliştirilmesini sağlayan akıllı şehir servisleri için yenilikçi bir platform
geliştirilmiş olacak. Böylece, farklı şehirler arasında sosyal ağ ve nesnelerin
interneti tabanlı servislerin transferi ve birlikte çalışabilirliği sağlanacak.
Bu projenin hazırlık çalışmasında kurum olarak sağlayacağımız katkıları açık ve
net olarak koordinatöre bildirdik. Avrupa Komisyonu ile mutabakat süreci
henüz tamamlanan proje için komisyon tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri
eksiksiz olarak sağladık. Hem proje ortakları arasında hem de Avrupa
Komisyonu ile iletişimin güçlü tutulması ve yetkinlik düzeyleri yüksek olan proje
ortaklarından oluşan bir konsorsiyumun oluşturulması bu projenin başarılı
olmasını kaçınılmaz kıldı. Proje önerisi hazırlama aşamasında ve proje
fonlandıktan sonraki çalışmalarda aktif olarak yer almak, söz sahibi olmak ve
güçlü iletişim kurmak projelere katılan tüm kurum ve kuruluşlara başarıyı
getirecektir.
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TÜBİTAK BİLGEM UEKAE

bünyesinde e-

kimlik, e-imza, mahremiyeti koruyan teknolojiler
ve güvenlik alanlarında yatırımlar ve çalışmalar
yapılmaktadır. Bunun en somut örneği olarak
Türkiye ve KKTC’nin e-kimlik proje çalışmalarını
gösterilebilir.
Bunun yanı sıra, e-kimlik alanında yapılan
çalışmaların Avrupa ile entegrasyonunu sağlamak
ve yeni teknolojiler üretmek için Avrupa
Komisyonu projelerine büyük önem verilmektedir.
Bu kapsamda TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’de yapılan
çalışmalar neticesinde AB 7. Çerçeve Programı’ndan BEAT ve INGRESS projeleri
alınmıştır. Bu projelerde iş paketi liderliği de üstlenilmektedir. Ayrıca, Türk
Telekom Ar-Ge Direktörlüğü ile beraber yürütülen ITEA2 PRI-BIOSEC projesi de
2013 yılı içerisinde başlayacaktır.
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE, bu projelerin yanı sıra, Avrupa Komisyonun en büyük
e-kimlik projelerinden biri olan ve ICT PSP 2011 yılı çağrısında desteklenen
STORK 2.0 projesinde de yer almaktadır. Bu projelerde aktif rol alınması
sayesinde diğer projelerden de davet alınmaya başlanmıştır. Bunun en güzel
örneklerinden biri de eSENS projesidir. 2013 yılı içerisinde başlayacak olan
eSENS projesi, Avrupa Komisyonu’nun ICT PSP kapsamında bugüne kadar
desteklediği en büyük pilot uygulama projesi olacaktır. Bu projede, TÜBİTAK
BİLGEM UEKAE ülke koordinatörü olarak Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı,
Gelirler İdaresi Başkanlığı, TÜRKSAT, Türk Telekom ve SRDC Ltd. Şti. gibi kurum
ve kuruşlar ile birlikte çalışacaktır. Bu sayede, kamu kurumlarımıza Avrupa ile
entegrasyon süreçlerinde yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda dahil olunan bir başka proje ise eCodex (Extention) projesidir.
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE bu projede Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışacaktır.
Böylece, e-imza ve e-kimlik konusunda Avrupa ile entegrasyon çok önemli bir
adım atılmış olacaktır. Bunun ilk yansımaları da e-Adalet alanında olacaktır.
Ülkemizden çeşitli kurum ve kuruluşlarla yer aldığımız bu projelerin bizlere yeni
ufuklar açacağından şüphe duymamaktayız.
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