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1+MG: 1+ Milyon Genom
AB: Avrupa Birliği (European Union)
ADİM: Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri 
(European Digital Innovation Hubs)
BİT: Bilgi ve İletişim Teknolojileri
BT: Bilişim Teknolojileri
CEAP: Circular Economy Action Plan 
(Döngüsel Ekonomi Eylem Planı)
CEF: Connecting Europe Facility 
(Trans Avrupa Ağları Finansman Aracı)
CSA: Coordination and Support Actions 
(Koordinasyon ve Destek Eylemleri)
CSP: Core Service Platform (Ana Hizmet Platformu)
ÇCİM: Çevrim İçi Çocuk Cinsel İstismarı Materyalleri 
(Online Child Sexual Abuse Materials)
DAP: Dijital Avrupa Programı (Digital Europe 
Programme)
DGİM: Daha Güvenli İnternet Merkezleri 
(Safer Internet Centres)
DPP: Digital Product Passport (Dijital Ürün Pasaportu)
DTH: Digital Twins in Healthcare 
(Sağlık Hizmetlerinde Dijital İkizler)
E-CODEX: E-Justice Communication via Online Data 
Exchange (Çevrim İçi Veri Alışverişi Üzerinden 
e-Adalet İletişimi)
EDIH: European Digital Innovation Hubs 
(Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri)
EDMO: European Digital Media Observatory 
(Avrupa Dijital Medya Gözlemevi)
EEN: Enterprise Europe Network 
(Avrupa İşletmeler Ağı)
EFTA: European Free Trade Association 
(Avrupa Ekonomik Alanına Üye olan Avrupa Serbest 
Ticaret Birliği)

Kısaltmalar
EHDS: European Health Data Space 
(Avrupa Sağlık Veri Alanı)
EU: European Union (Avrupa Birliği)
EU-LISA: European Agency For The Operational 
Management of Large-Scale Information Technology 
Systems (Avrupa Birliği Büyük Ölçekli Bilgi 
Teknolojileri Sistemleri Operasyonel Yönetim Ajansı)
EUPL: European Union Public Licence 
(Avrupa Birliği Kamu Lisansı)
EuroHPC: European High Performance Computing 
(Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama)
HPC: High Performance Computing 
(Yüksek Başarımlı Hesaplama)
IC: Integrated Cırcuit (Entegre Devre)
ICCAM: I “See” (c)-Child-Abuse-Material
IoT: Internet of Things (Nesnelerin İnterneti)
IT: Information Technology (Bilgi Teknolojileri)
KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
MIDCAP: Orta Ölçekli Şirketler
MIMs: Minimal Interoperability Mechanisms
NEB: New European Bauhaus (Yeni Avrupa Bauhaus)
nm: Nanometre (Nanometer)
OEM: Original Equipment Manufacturers 
(Orijinal Ekipman Üreticileri)
STK: Sivil Toplum Kuruluşları
TEF: Testing And Experimentation Facilities 
(Test ve Deney Tesisi)
TEHDAS: Towards The European Health Data Space 
(Avrupa Sağlık Veri Alanına Doğru Ortak Eylem)
TRL: Technology Readiness Level 
(Teknoloji Olgunluk Seviyesi)
YBH: Yüksek Başarımlı Hesaplama 
(High Performance Computing)
YZ: Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)
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1. DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI 

Dijital Avrupa Programı (DAP), Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin 

kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan, AB’nin 2021-2027 döneminde uygulayacağı toplam 

7,5 milyar avro bütçeli yeni finansman programıdır.1, 2

1.1 Programın Arka Planı ve Nihai Amaçları

Program, temelde aşağıda sunulan strateji ve dokümanlar çerçevesinde şekillenmiştir:

 • 2016 Avrupa Bulut İnisiyatifi
 • Tallinn Dijital Zirve Deklarasyonunu dikkate alan Ekim 2017 Avrupa Konsey Sonuçlar Bildirgesi
 • 2017’de yenilenen Siber Güvenlik Stratejisi
 • 2018 Avrupa YZ Stratejisi ve Koordineli Eylem Planı
 • 2018 EuroHPC İnisiyatifi
 • 2018 Sağlık ve Bakımın Dijital Dönüşümü İnisiyatifi 
 • 2018 Ortak bir Avrupa Veri Alanına Doğru Tebliği
 • 2018 Avrupa Birliği’nde Kişisel Olmayan Verilerin Serbest Dolaşımının Düzenlemesi
 • 2019 Güvenilir YZ için Etik Kurallar

AB’nin önümüzdeki süreçlerdeki ana hedefi AB’nin yeşil ve dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesidir. DAP, 
Avrupa Yeşil Mutabakatında ortaya konan hedeflere ulaşılması ve Avrupa sanayisinin dayanıklılığının ve stratejik 
özerkliğinin artırılması için dijital teknolojileri kullanacaktır. Bu çerçevede, Programın katkı sağlayacağı AB politika 
ve stratejileri aşağıda sunulmaktadır:

 • Dijital Tek Pazar Stratejisi
 • AB Veri Stratejisi 
 • YZ Stratejisi
 • 2030 Dijital Pusula hedefleri
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı
 • Sanayi Stratejisi

Programın nihai amacı;

 • Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak,
 • Dijital dönüşümden AB vatandaşlarının, kamu kurumlarının ve işletmelerin yararlanmasını sağlamak,
 • Küresel dijital ekonomide AB’nin rekabetçiliğini sağlamak,
 • Dijital teknoloji ve altyapılarda AB’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve stratejik özerkliğini sağlamak,
 • Birlik içerisindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmaktır.

1.2 Ulusal Koordinasyon ve Ülkemizin Programa Katılımı

2021-2027 yılları arasında AB Komisyonu tarafından yürütülecek olan “Dijital Avrupa Programı’nın” ulusal 
koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir. 
Program ile ilgili koordinasyon ve iletişim için ilgili uzmanlara aşağıdaki iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: dapkg@cbddo.gov.tr 
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:  dijitalavrupa@sanayi.gov.tr 

15.04.2021 tarihli Birlik Programları Koordinasyon Kurulu toplantısında ülkemizin Programa katılımına ilişkin 
prensip kararı alınmış, katılıma ilişkin niyet beyanı AB Komisyonuna iletilmiş ve gayri resmî müzakerelere 
başlanmıştır. Katılım müzakerelerinin 2022 yılında sürdürülmesi ve 2022 sonbahar döneminde Katılım 
Anlaşmasının imzalanması öngörülmektedir. Böylelikle aday ülke statüsündeki Ülkemiz programa Asosiye Üye 
olarak katılım sağlayabilecektir.

Bu kapsamda, 17 Kasım 2021 tarihinde açılan ve 22 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru süreci devam eden birinci 
çağrılara ülkemizden ilgili kurumlar başvuru yapabilecektir. Ancak, ülkemiz kurumları tarafından sunulacak 
projelere dair Hibe Anlaşmalarının neticelendirilebilmesi, müzakerelerin tamamlanması ve Katılım Anlaşmasının 
imzalanmasına bağlıdır.   

1.3 Programın Öncelikli Alanları

Program kapsamında öncelikli olarak YBH, YZ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması 
ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan 
altyapıların ve dijital teknolojilerin, KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve 
kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Program Tüzüğünde birbirine bağlı beş öncelikli hedef belirlenmiştir. Söz konusu hedefler ve 
bütçeleri aşağıda sunulmaktadır:

1.3.1 Spesifik Hedef 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH)  

DAP ile birlikte çok daha büyük miktarda veriyi işleyebilecek yüksek başarımlı bilgisayarların veya süper 
bilgisayarların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sistemlerin iklim değişikliği ile mücadele, sağlık hizmetlerini 
iyileştirme ve güvenlik gibi geniş bir kullanım alanına yayılması öngörülmektedir. AB bu program ile birlikte 2023 
yılına kadar exascale (1018) ve 2026/2027 yılına kadar post-exascale (1021) işlem gücüne sahip süper bilgisayar 
altyapısını kurmayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda yayınlanacak olan çalışma programı ve faaliyetleri EuroHPC Ortak Girişimi tarafından yürütülecektir. 

1.3.2 Spesifik Hedef 2: Yapay Zekâ

DAP’ın YZ Spesifik Hedefi kapsamında kamu ve özel sektörde YZ teknolojisini kullanımı için işbirliklerinin 
güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. YZ alanında açılacak çağrılar ile aşağıdaki hedeflere 
ulaşılması amaçlanmaktadır:
                     • Kamunun ve şirketlerin gereksinimlerine uygun dünya standartlarında Avrupa’ya özgü ortak 
                  Avrupa Veri   Merkezlerini oluşturmak, 
                     • YZ alanında geliştirilen yenilikçi teknolojilerin ticarileştirilmesi için test ve deney merkezleri kurmak, 
                     • Büyük miktarda veriye güvenli erişim ve depolama imkânı veren ve daha az enerji tüketen 
                   yenilikçi bulut altyapı hizmetlerini hayata geçirmek.

1.3.3 Spesifik Hedef 3: Siber Güvenlik ve Güven 

Program siber savunma ve AB’nin siber güvenlik endüstrisinin güçlendirilmesi yoluyla AB’nin dijital ekonomisinin, 
toplum ve demokrasisinin korunmasını, Avrupa vatandaşlarını ve işletmelerini siber tehditlerden korumak için 
kamu ve özel sektörün yeteneklerinin geliştirilmesini ve gelişmiş siber güvenlik ekipmanlarının 
ve altyapısının finanse edilerek gerekli becerilerin oluşturulmasını hedeflemektedir.

Programın Siber Güvenlik başlığındaki faaliyetler Avrupa Siber Güvenlik, Endüstri, Teknoloji ve Araştırma 
Yetkinlik Merkezi (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre) 
tarafından uygulanacaktır.

1.3.4 Spesifik Hedef 4: İleri Dijital Beceriler 

DAP programı kapsamında, İleri Dijital Beceriler alanında açılacak çağrılar ile birlikte; veri işleme, veri analizi, 
nesnelerin interneti, YZ, blokzincir, siber güvenlik, YBH, kuantum, robotik gibi alanlarda dijital becerilere ilişkin 
eğitim programlarının düzenlenmesi ve geleceğin teknolojileri için insan kaynağının geliştirilmesi 
hedeflemektedir. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi beklenmektedir: 

                     • Girişimciler, KOBİ yöneticileri ve çalışanları için kısa dönemli eğitim programları ve 
                   kursların  geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
                     • Öğrenciler, IT uzmanları ve mevcut iş gücü için uzun dönemli eğitim programları ve 
                  master kurslarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
                     • Öğrenciler, genç girişimciler ve mezunlar için işbaşı eğitim programları ve staj 
                  programlarının düzenlenmesi.

1.3.5 Spesifik Hedef 5: Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik 

Programın bu bileşeni ile kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü; bu hizmetlerin AB çapında 
birlikte çalışabilirliğinin sağlanması; özellikle KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmeler için dijital teknolojilere erişimin 
kolaylaştırılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, Avrupa çapında ADİM’lerin kurulması ve bu merkezler arasında 
bir ağ yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sağlık, eğitim, adalet, ulaşım, enerji, çevre, kültürel faaliyetler gibi sektörler ile kamu sektöründe yüksek başarımlı 
hesaplama, YZ ve siber güvenlik çalışmalarının yaygınlaştırılması ve Avrupa genelinde bir Dijital Hizmet Altyapısı 
oluşturulması da bu bileşenin amaçları arasındadır.

DAP kapsamında, bu alanda açılacak çağrılar ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması öngörülmektedir:
                     • Kamunun dijital teknoloji uygulamaları ile modernizasyonu (e-devlet uygulamaları),
                     • Sağlık, adalet, ulaştırma, çevre ve enerji, eğitim, kültür ve medya alanlarında kamu 
                  hizmetlerinin dijital dönüşümü,
                     • ADİM aracılığıyla işletmelerin ve kamu idarelerinin dijital altyapı ve teknolojilere 
                  erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

1.3.5.1 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM)

DAP kapsamında sanayinin, KOBİ’lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla 
ADİM’lerin ve bu Merkezlerden oluşan bir ağ yapısının kurulması planlanmaktadır. ADİM’lerin sanayi ve KOBİ 
politikaları başta olmak üzere AB politikalarının hayata geçirilmesinde, şirketlerin ve kamu sektörünün yeşil ve 
dijital dönüşümünün desteklenmesinde önemli bir araç olması öngörülmektedir. Program kapsamında AB ve 
Asosiye Ülkelerin tüm bölgelerini kapsayan bir ADİM Ağının oluşturulması amaçlanmaktadır.
ADİM’ler tek bir kurum tarafından kurulabileceği gibi, birbirini tamamlayan uzmanlıklara sahip farklı kurumların 
oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından da kurulabilir. ADİM’lerin kâr amacı gütmeyen yapılar olarak hizmet 
sunması beklenmektedir.

ADİM’lerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ADİM’ler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 
Avrupa Komisyonu tarafından “Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı” yapısı kurulacaktır. Hızlandırıcı, ADİM’lere, kapasite 
geliştirme, eğitim, danışmanlık, eşleştirme ve ağ oluşturma destekleri sağlayacaktır.

ADİM’ler tarafından aşağıdaki hizmetlerin sunulması planlanmaktadır:

                 • Yatırım Öncesi Test: Bu kapsamda, farkındalık artırma, dijital olgunluk değerlendirmesi, 
                  gösterim  faaliyetleri, dijital dönüşüm için vizyon oluşturma, farklı teknolojilerin 
                  bütünleşmesini, adaptasyonunu ve özelleştirilmesini teşvik etme, dijital teknolojilerle 
                  (yazılım ve donanım) test ve deney, bilgi ve teknoloji transferi hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır. 
 • Beceriler ve Eğitim: Yenilikçi dijital teknolojilerin en iyi şekilde kullanılabilmesi için ADİM’lerin 
                  hizmetleri, eğitim programları, kampları ve staj programlarının tanıtımı, bu programlara 
                  ev sahipliği yapılması veya düzenlenmesini ve kısa dönemli ileri dijital beceri eğitim kurslarının 
                  ve işe yerleştirmelerin uygulanmasını destekleyebilir.
 • Yatırımcı Bulma Desteği: Finansal kurumlara ve yatırımcılara erişim, InvestEU Danışma Merkezi 
                   ve EEN ile yakın iş birliği içerisinde InvestEU Fonunun ve ilgili diğer finansman 
                  mekanizmalarının kullanımının desteklenmesi. 
 • İnovasyon Ekosistemi ve Ağ Oluşturma: ADİM’ler bir yanda yeni teknolojik çözümlere ihtiyaç 
                  duyan endüstri, işletme ve kamu idarelerini, diğer yanda piyasaya hazır çözümlere sahip start-up 
                   ve KOBİ’leri bir araya getirecektir. ADİM’ler bu aracı rolünü oynayarak teknoloji tedarikçilerini 
                   ve kullanıcılarını eşleştirecektir.

ADİM’ler iki aşamalı bir süreç sonucunda seçilecektir. İlk olarak, Üye Ülkeler ulusal prosedürlerine, idari ve kurumsal 
yapılarına uygun bir şekilde açık ve rekabetçi bir süreç sonucunda aday ADİM’lerini belirleyecektir. İkinci aşamada, 
Avrupa Komisyonu yalnızca Üye Ülkeler tarafından seçilen aday ADİM’lerin başvurabileceği iki kısıtlı teklif çağrısı 
açacaktır. İki teklif çağrısı sonucunda seçilen kurumlar ADİM’lerin ilk Ağını oluşturacaktır.
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Anlaşmasının imzalanması öngörülmektedir. Böylelikle aday ülke statüsündeki Ülkemiz programa Asosiye Üye 
olarak katılım sağlayabilecektir.

Bu kapsamda, 17 Kasım 2021 tarihinde açılan ve 22 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru süreci devam eden birinci 
çağrılara ülkemizden ilgili kurumlar başvuru yapabilecektir. Ancak, ülkemiz kurumları tarafından sunulacak 
projelere dair Hibe Anlaşmalarının neticelendirilebilmesi, müzakerelerin tamamlanması ve Katılım Anlaşmasının 
imzalanmasına bağlıdır.   

1.3 Programın Öncelikli Alanları

Program kapsamında öncelikli olarak YBH, YZ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması 
ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan 
altyapıların ve dijital teknolojilerin, KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve 
kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Program Tüzüğünde birbirine bağlı beş öncelikli hedef belirlenmiştir. Söz konusu hedefler ve 
bütçeleri aşağıda sunulmaktadır:

1.3.1 Spesifik Hedef 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH)  

DAP ile birlikte çok daha büyük miktarda veriyi işleyebilecek yüksek başarımlı bilgisayarların veya süper 
bilgisayarların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sistemlerin iklim değişikliği ile mücadele, sağlık hizmetlerini 
iyileştirme ve güvenlik gibi geniş bir kullanım alanına yayılması öngörülmektedir. AB bu program ile birlikte 2023 
yılına kadar exascale (1018) ve 2026/2027 yılına kadar post-exascale (1021) işlem gücüne sahip süper bilgisayar 
altyapısını kurmayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda yayınlanacak olan çalışma programı ve faaliyetleri EuroHPC Ortak Girişimi tarafından yürütülecektir. 

1.3.2 Spesifik Hedef 2: Yapay Zekâ

DAP’ın YZ Spesifik Hedefi kapsamında kamu ve özel sektörde YZ teknolojisini kullanımı için işbirliklerinin 
güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. YZ alanında açılacak çağrılar ile aşağıdaki hedeflere 
ulaşılması amaçlanmaktadır:
                     • Kamunun ve şirketlerin gereksinimlerine uygun dünya standartlarında Avrupa’ya özgü ortak 
                  Avrupa Veri   Merkezlerini oluşturmak, 
                     • YZ alanında geliştirilen yenilikçi teknolojilerin ticarileştirilmesi için test ve deney merkezleri kurmak, 
                     • Büyük miktarda veriye güvenli erişim ve depolama imkânı veren ve daha az enerji tüketen 
                   yenilikçi bulut altyapı hizmetlerini hayata geçirmek.

1.3.3 Spesifik Hedef 3: Siber Güvenlik ve Güven 

Program siber savunma ve AB’nin siber güvenlik endüstrisinin güçlendirilmesi yoluyla AB’nin dijital ekonomisinin, 
toplum ve demokrasisinin korunmasını, Avrupa vatandaşlarını ve işletmelerini siber tehditlerden korumak için 
kamu ve özel sektörün yeteneklerinin geliştirilmesini ve gelişmiş siber güvenlik ekipmanlarının 
ve altyapısının finanse edilerek gerekli becerilerin oluşturulmasını hedeflemektedir.

Programın Siber Güvenlik başlığındaki faaliyetler Avrupa Siber Güvenlik, Endüstri, Teknoloji ve Araştırma 
Yetkinlik Merkezi (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre) 
tarafından uygulanacaktır.

1.3.4 Spesifik Hedef 4: İleri Dijital Beceriler 

DAP programı kapsamında, İleri Dijital Beceriler alanında açılacak çağrılar ile birlikte; veri işleme, veri analizi, 
nesnelerin interneti, YZ, blokzincir, siber güvenlik, YBH, kuantum, robotik gibi alanlarda dijital becerilere ilişkin 
eğitim programlarının düzenlenmesi ve geleceğin teknolojileri için insan kaynağının geliştirilmesi 
hedeflemektedir. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi beklenmektedir: 

                     • Girişimciler, KOBİ yöneticileri ve çalışanları için kısa dönemli eğitim programları ve 
                   kursların  geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
                     • Öğrenciler, IT uzmanları ve mevcut iş gücü için uzun dönemli eğitim programları ve 
                  master kurslarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
                     • Öğrenciler, genç girişimciler ve mezunlar için işbaşı eğitim programları ve staj 
                  programlarının düzenlenmesi.

1.3.5 Spesifik Hedef 5: Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik 

Programın bu bileşeni ile kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü; bu hizmetlerin AB çapında 
birlikte çalışabilirliğinin sağlanması; özellikle KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmeler için dijital teknolojilere erişimin 
kolaylaştırılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, Avrupa çapında ADİM’lerin kurulması ve bu merkezler arasında 
bir ağ yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sağlık, eğitim, adalet, ulaşım, enerji, çevre, kültürel faaliyetler gibi sektörler ile kamu sektöründe yüksek başarımlı 
hesaplama, YZ ve siber güvenlik çalışmalarının yaygınlaştırılması ve Avrupa genelinde bir Dijital Hizmet Altyapısı 
oluşturulması da bu bileşenin amaçları arasındadır.

DAP kapsamında, bu alanda açılacak çağrılar ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması öngörülmektedir:
                     • Kamunun dijital teknoloji uygulamaları ile modernizasyonu (e-devlet uygulamaları),
                     • Sağlık, adalet, ulaştırma, çevre ve enerji, eğitim, kültür ve medya alanlarında kamu 
                  hizmetlerinin dijital dönüşümü,
                     • ADİM aracılığıyla işletmelerin ve kamu idarelerinin dijital altyapı ve teknolojilere 
                  erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

1.3.5.1 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM)

DAP kapsamında sanayinin, KOBİ’lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla 
ADİM’lerin ve bu Merkezlerden oluşan bir ağ yapısının kurulması planlanmaktadır. ADİM’lerin sanayi ve KOBİ 
politikaları başta olmak üzere AB politikalarının hayata geçirilmesinde, şirketlerin ve kamu sektörünün yeşil ve 
dijital dönüşümünün desteklenmesinde önemli bir araç olması öngörülmektedir. Program kapsamında AB ve 
Asosiye Ülkelerin tüm bölgelerini kapsayan bir ADİM Ağının oluşturulması amaçlanmaktadır.
ADİM’ler tek bir kurum tarafından kurulabileceği gibi, birbirini tamamlayan uzmanlıklara sahip farklı kurumların 
oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından da kurulabilir. ADİM’lerin kâr amacı gütmeyen yapılar olarak hizmet 
sunması beklenmektedir.

ADİM’lerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ADİM’ler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 
Avrupa Komisyonu tarafından “Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı” yapısı kurulacaktır. Hızlandırıcı, ADİM’lere, kapasite 
geliştirme, eğitim, danışmanlık, eşleştirme ve ağ oluşturma destekleri sağlayacaktır.

ADİM’ler tarafından aşağıdaki hizmetlerin sunulması planlanmaktadır:

                 • Yatırım Öncesi Test: Bu kapsamda, farkındalık artırma, dijital olgunluk değerlendirmesi, 
                  gösterim  faaliyetleri, dijital dönüşüm için vizyon oluşturma, farklı teknolojilerin 
                  bütünleşmesini, adaptasyonunu ve özelleştirilmesini teşvik etme, dijital teknolojilerle 
                  (yazılım ve donanım) test ve deney, bilgi ve teknoloji transferi hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır. 
 • Beceriler ve Eğitim: Yenilikçi dijital teknolojilerin en iyi şekilde kullanılabilmesi için ADİM’lerin 
                  hizmetleri, eğitim programları, kampları ve staj programlarının tanıtımı, bu programlara 
                  ev sahipliği yapılması veya düzenlenmesini ve kısa dönemli ileri dijital beceri eğitim kurslarının 
                  ve işe yerleştirmelerin uygulanmasını destekleyebilir.
 • Yatırımcı Bulma Desteği: Finansal kurumlara ve yatırımcılara erişim, InvestEU Danışma Merkezi 
                   ve EEN ile yakın iş birliği içerisinde InvestEU Fonunun ve ilgili diğer finansman 
                  mekanizmalarının kullanımının desteklenmesi. 
 • İnovasyon Ekosistemi ve Ağ Oluşturma: ADİM’ler bir yanda yeni teknolojik çözümlere ihtiyaç 
                  duyan endüstri, işletme ve kamu idarelerini, diğer yanda piyasaya hazır çözümlere sahip start-up 
                   ve KOBİ’leri bir araya getirecektir. ADİM’ler bu aracı rolünü oynayarak teknoloji tedarikçilerini 
                   ve kullanıcılarını eşleştirecektir.

ADİM’ler iki aşamalı bir süreç sonucunda seçilecektir. İlk olarak, Üye Ülkeler ulusal prosedürlerine, idari ve kurumsal 
yapılarına uygun bir şekilde açık ve rekabetçi bir süreç sonucunda aday ADİM’lerini belirleyecektir. İkinci aşamada, 
Avrupa Komisyonu yalnızca Üye Ülkeler tarafından seçilen aday ADİM’lerin başvurabileceği iki kısıtlı teklif çağrısı 
açacaktır. İki teklif çağrısı sonucunda seçilen kurumlar ADİM’lerin ilk Ağını oluşturacaktır.

1  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A434%3AFIN
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1. DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI 

Dijital Avrupa Programı (DAP), Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin 

kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan, AB’nin 2021-2027 döneminde uygulayacağı toplam 

7,5 milyar avro bütçeli yeni finansman programıdır.1, 2

1.1 Programın Arka Planı ve Nihai Amaçları

Program, temelde aşağıda sunulan strateji ve dokümanlar çerçevesinde şekillenmiştir:

 • 2016 Avrupa Bulut İnisiyatifi
 • Tallinn Dijital Zirve Deklarasyonunu dikkate alan Ekim 2017 Avrupa Konsey Sonuçlar Bildirgesi
 • 2017’de yenilenen Siber Güvenlik Stratejisi
 • 2018 Avrupa YZ Stratejisi ve Koordineli Eylem Planı
 • 2018 EuroHPC İnisiyatifi
 • 2018 Sağlık ve Bakımın Dijital Dönüşümü İnisiyatifi 
 • 2018 Ortak bir Avrupa Veri Alanına Doğru Tebliği
 • 2018 Avrupa Birliği’nde Kişisel Olmayan Verilerin Serbest Dolaşımının Düzenlemesi
 • 2019 Güvenilir YZ için Etik Kurallar

AB’nin önümüzdeki süreçlerdeki ana hedefi AB’nin yeşil ve dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesidir. DAP, 
Avrupa Yeşil Mutabakatında ortaya konan hedeflere ulaşılması ve Avrupa sanayisinin dayanıklılığının ve stratejik 
özerkliğinin artırılması için dijital teknolojileri kullanacaktır. Bu çerçevede, Programın katkı sağlayacağı AB politika 
ve stratejileri aşağıda sunulmaktadır:

 • Dijital Tek Pazar Stratejisi
 • AB Veri Stratejisi 
 • YZ Stratejisi
 • 2030 Dijital Pusula hedefleri
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı
 • Sanayi Stratejisi

Programın nihai amacı;

 • Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak,
 • Dijital dönüşümden AB vatandaşlarının, kamu kurumlarının ve işletmelerin yararlanmasını sağlamak,
 • Küresel dijital ekonomide AB’nin rekabetçiliğini sağlamak,
 • Dijital teknoloji ve altyapılarda AB’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve stratejik özerkliğini sağlamak,
 • Birlik içerisindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmaktır.

1.2 Ulusal Koordinasyon ve Ülkemizin Programa Katılımı

2021-2027 yılları arasında AB Komisyonu tarafından yürütülecek olan “Dijital Avrupa Programı’nın” ulusal 
koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir. 
Program ile ilgili koordinasyon ve iletişim için ilgili uzmanlara aşağıdaki iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: dapkg@cbddo.gov.tr 
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:  dijitalavrupa@sanayi.gov.tr 

15.04.2021 tarihli Birlik Programları Koordinasyon Kurulu toplantısında ülkemizin Programa katılımına ilişkin 
prensip kararı alınmış, katılıma ilişkin niyet beyanı AB Komisyonuna iletilmiş ve gayri resmî müzakerelere 
başlanmıştır. Katılım müzakerelerinin 2022 yılında sürdürülmesi ve 2022 sonbahar döneminde Katılım 
Anlaşmasının imzalanması öngörülmektedir. Böylelikle aday ülke statüsündeki Ülkemiz programa Asosiye Üye 
olarak katılım sağlayabilecektir.

Bu kapsamda, 17 Kasım 2021 tarihinde açılan ve 22 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru süreci devam eden birinci 
çağrılara ülkemizden ilgili kurumlar başvuru yapabilecektir. Ancak, ülkemiz kurumları tarafından sunulacak 
projelere dair Hibe Anlaşmalarının neticelendirilebilmesi, müzakerelerin tamamlanması ve Katılım Anlaşmasının 
imzalanmasına bağlıdır.   

1.3 Programın Öncelikli Alanları

Program kapsamında öncelikli olarak YBH, YZ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması 
ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan 
altyapıların ve dijital teknolojilerin, KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve 
kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Program Tüzüğünde birbirine bağlı beş öncelikli hedef belirlenmiştir. Söz konusu hedefler ve 
bütçeleri aşağıda sunulmaktadır:

1.3.1 Spesifik Hedef 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH)  

DAP ile birlikte çok daha büyük miktarda veriyi işleyebilecek yüksek başarımlı bilgisayarların veya süper 
bilgisayarların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sistemlerin iklim değişikliği ile mücadele, sağlık hizmetlerini 
iyileştirme ve güvenlik gibi geniş bir kullanım alanına yayılması öngörülmektedir. AB bu program ile birlikte 2023 
yılına kadar exascale (1018) ve 2026/2027 yılına kadar post-exascale (1021) işlem gücüne sahip süper bilgisayar 
altyapısını kurmayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda yayınlanacak olan çalışma programı ve faaliyetleri EuroHPC Ortak Girişimi tarafından yürütülecektir. 

1.3.2 Spesifik Hedef 2: Yapay Zekâ

DAP’ın YZ Spesifik Hedefi kapsamında kamu ve özel sektörde YZ teknolojisini kullanımı için işbirliklerinin 
güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. YZ alanında açılacak çağrılar ile aşağıdaki hedeflere 
ulaşılması amaçlanmaktadır:
                     • Kamunun ve şirketlerin gereksinimlerine uygun dünya standartlarında Avrupa’ya özgü ortak 
                  Avrupa Veri   Merkezlerini oluşturmak, 
                     • YZ alanında geliştirilen yenilikçi teknolojilerin ticarileştirilmesi için test ve deney merkezleri kurmak, 
                     • Büyük miktarda veriye güvenli erişim ve depolama imkânı veren ve daha az enerji tüketen 
                   yenilikçi bulut altyapı hizmetlerini hayata geçirmek.

1.3.3 Spesifik Hedef 3: Siber Güvenlik ve Güven 

Program siber savunma ve AB’nin siber güvenlik endüstrisinin güçlendirilmesi yoluyla AB’nin dijital ekonomisinin, 
toplum ve demokrasisinin korunmasını, Avrupa vatandaşlarını ve işletmelerini siber tehditlerden korumak için 
kamu ve özel sektörün yeteneklerinin geliştirilmesini ve gelişmiş siber güvenlik ekipmanlarının 
ve altyapısının finanse edilerek gerekli becerilerin oluşturulmasını hedeflemektedir.

Programın Siber Güvenlik başlığındaki faaliyetler Avrupa Siber Güvenlik, Endüstri, Teknoloji ve Araştırma 
Yetkinlik Merkezi (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre) 
tarafından uygulanacaktır.

1.3.4 Spesifik Hedef 4: İleri Dijital Beceriler 

DAP programı kapsamında, İleri Dijital Beceriler alanında açılacak çağrılar ile birlikte; veri işleme, veri analizi, 
nesnelerin interneti, YZ, blokzincir, siber güvenlik, YBH, kuantum, robotik gibi alanlarda dijital becerilere ilişkin 
eğitim programlarının düzenlenmesi ve geleceğin teknolojileri için insan kaynağının geliştirilmesi 
hedeflemektedir. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi beklenmektedir: 

                     • Girişimciler, KOBİ yöneticileri ve çalışanları için kısa dönemli eğitim programları ve 
                   kursların  geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
                     • Öğrenciler, IT uzmanları ve mevcut iş gücü için uzun dönemli eğitim programları ve 
                  master kurslarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
                     • Öğrenciler, genç girişimciler ve mezunlar için işbaşı eğitim programları ve staj 
                  programlarının düzenlenmesi.

1.3.5 Spesifik Hedef 5: Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik 

Programın bu bileşeni ile kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü; bu hizmetlerin AB çapında 
birlikte çalışabilirliğinin sağlanması; özellikle KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmeler için dijital teknolojilere erişimin 
kolaylaştırılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, Avrupa çapında ADİM’lerin kurulması ve bu merkezler arasında 
bir ağ yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sağlık, eğitim, adalet, ulaşım, enerji, çevre, kültürel faaliyetler gibi sektörler ile kamu sektöründe yüksek başarımlı 
hesaplama, YZ ve siber güvenlik çalışmalarının yaygınlaştırılması ve Avrupa genelinde bir Dijital Hizmet Altyapısı 
oluşturulması da bu bileşenin amaçları arasındadır.

DAP kapsamında, bu alanda açılacak çağrılar ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması öngörülmektedir:
                     • Kamunun dijital teknoloji uygulamaları ile modernizasyonu (e-devlet uygulamaları),
                     • Sağlık, adalet, ulaştırma, çevre ve enerji, eğitim, kültür ve medya alanlarında kamu 
                  hizmetlerinin dijital dönüşümü,
                     • ADİM aracılığıyla işletmelerin ve kamu idarelerinin dijital altyapı ve teknolojilere 
                  erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

1.3.5.1 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM)

DAP kapsamında sanayinin, KOBİ’lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla 
ADİM’lerin ve bu Merkezlerden oluşan bir ağ yapısının kurulması planlanmaktadır. ADİM’lerin sanayi ve KOBİ 
politikaları başta olmak üzere AB politikalarının hayata geçirilmesinde, şirketlerin ve kamu sektörünün yeşil ve 
dijital dönüşümünün desteklenmesinde önemli bir araç olması öngörülmektedir. Program kapsamında AB ve 
Asosiye Ülkelerin tüm bölgelerini kapsayan bir ADİM Ağının oluşturulması amaçlanmaktadır.
ADİM’ler tek bir kurum tarafından kurulabileceği gibi, birbirini tamamlayan uzmanlıklara sahip farklı kurumların 
oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından da kurulabilir. ADİM’lerin kâr amacı gütmeyen yapılar olarak hizmet 
sunması beklenmektedir.

ADİM’lerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ADİM’ler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 
Avrupa Komisyonu tarafından “Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı” yapısı kurulacaktır. Hızlandırıcı, ADİM’lere, kapasite 
geliştirme, eğitim, danışmanlık, eşleştirme ve ağ oluşturma destekleri sağlayacaktır.

ADİM’ler tarafından aşağıdaki hizmetlerin sunulması planlanmaktadır:

                 • Yatırım Öncesi Test: Bu kapsamda, farkındalık artırma, dijital olgunluk değerlendirmesi, 
                  gösterim  faaliyetleri, dijital dönüşüm için vizyon oluşturma, farklı teknolojilerin 
                  bütünleşmesini, adaptasyonunu ve özelleştirilmesini teşvik etme, dijital teknolojilerle 
                  (yazılım ve donanım) test ve deney, bilgi ve teknoloji transferi hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır. 
 • Beceriler ve Eğitim: Yenilikçi dijital teknolojilerin en iyi şekilde kullanılabilmesi için ADİM’lerin 
                  hizmetleri, eğitim programları, kampları ve staj programlarının tanıtımı, bu programlara 
                  ev sahipliği yapılması veya düzenlenmesini ve kısa dönemli ileri dijital beceri eğitim kurslarının 
                  ve işe yerleştirmelerin uygulanmasını destekleyebilir.
 • Yatırımcı Bulma Desteği: Finansal kurumlara ve yatırımcılara erişim, InvestEU Danışma Merkezi 
                   ve EEN ile yakın iş birliği içerisinde InvestEU Fonunun ve ilgili diğer finansman 
                  mekanizmalarının kullanımının desteklenmesi. 
 • İnovasyon Ekosistemi ve Ağ Oluşturma: ADİM’ler bir yanda yeni teknolojik çözümlere ihtiyaç 
                  duyan endüstri, işletme ve kamu idarelerini, diğer yanda piyasaya hazır çözümlere sahip start-up 
                   ve KOBİ’leri bir araya getirecektir. ADİM’ler bu aracı rolünü oynayarak teknoloji tedarikçilerini 
                   ve kullanıcılarını eşleştirecektir.

ADİM’ler iki aşamalı bir süreç sonucunda seçilecektir. İlk olarak, Üye Ülkeler ulusal prosedürlerine, idari ve kurumsal 
yapılarına uygun bir şekilde açık ve rekabetçi bir süreç sonucunda aday ADİM’lerini belirleyecektir. İkinci aşamada, 
Avrupa Komisyonu yalnızca Üye Ülkeler tarafından seçilen aday ADİM’lerin başvurabileceği iki kısıtlı teklif çağrısı 
açacaktır. İki teklif çağrısı sonucunda seçilen kurumlar ADİM’lerin ilk Ağını oluşturacaktır.

 

Spesifik Hedef 1:      Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing)       2,2 milyar avro

Spesifik Hedef 2:     Yapay Zekâ (Artificial Intelligence)                                                          2 milyar avro

Spesifik Hedef 3:     Siber Güvenlik ve Güven (Cybersecurity and Trust)                        1,6 milyar avro

Spesifik Hedef 4:     İleri Dijital Beceriler (Advanced Digital Skills)                                      570 milyon avro

Spesifik Hedef 5:     Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve 
                                      Birlikte Çalışabilirlik (Deployment, Best Use of Digital 
                                      Capacity and Interoperability)                                                            1 milyar avro
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1. DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI 

Dijital Avrupa Programı (DAP), Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin 

kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan, AB’nin 2021-2027 döneminde uygulayacağı toplam 

7,5 milyar avro bütçeli yeni finansman programıdır.1, 2

1.1 Programın Arka Planı ve Nihai Amaçları

Program, temelde aşağıda sunulan strateji ve dokümanlar çerçevesinde şekillenmiştir:

 • 2016 Avrupa Bulut İnisiyatifi
 • Tallinn Dijital Zirve Deklarasyonunu dikkate alan Ekim 2017 Avrupa Konsey Sonuçlar Bildirgesi
 • 2017’de yenilenen Siber Güvenlik Stratejisi
 • 2018 Avrupa YZ Stratejisi ve Koordineli Eylem Planı
 • 2018 EuroHPC İnisiyatifi
 • 2018 Sağlık ve Bakımın Dijital Dönüşümü İnisiyatifi 
 • 2018 Ortak bir Avrupa Veri Alanına Doğru Tebliği
 • 2018 Avrupa Birliği’nde Kişisel Olmayan Verilerin Serbest Dolaşımının Düzenlemesi
 • 2019 Güvenilir YZ için Etik Kurallar

AB’nin önümüzdeki süreçlerdeki ana hedefi AB’nin yeşil ve dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesidir. DAP, 
Avrupa Yeşil Mutabakatında ortaya konan hedeflere ulaşılması ve Avrupa sanayisinin dayanıklılığının ve stratejik 
özerkliğinin artırılması için dijital teknolojileri kullanacaktır. Bu çerçevede, Programın katkı sağlayacağı AB politika 
ve stratejileri aşağıda sunulmaktadır:

 • Dijital Tek Pazar Stratejisi
 • AB Veri Stratejisi 
 • YZ Stratejisi
 • 2030 Dijital Pusula hedefleri
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı
 • Sanayi Stratejisi

Programın nihai amacı;

 • Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak,
 • Dijital dönüşümden AB vatandaşlarının, kamu kurumlarının ve işletmelerin yararlanmasını sağlamak,
 • Küresel dijital ekonomide AB’nin rekabetçiliğini sağlamak,
 • Dijital teknoloji ve altyapılarda AB’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve stratejik özerkliğini sağlamak,
 • Birlik içerisindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmaktır.

1.2 Ulusal Koordinasyon ve Ülkemizin Programa Katılımı

2021-2027 yılları arasında AB Komisyonu tarafından yürütülecek olan “Dijital Avrupa Programı’nın” ulusal 
koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir. 
Program ile ilgili koordinasyon ve iletişim için ilgili uzmanlara aşağıdaki iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: dapkg@cbddo.gov.tr 
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:  dijitalavrupa@sanayi.gov.tr 

15.04.2021 tarihli Birlik Programları Koordinasyon Kurulu toplantısında ülkemizin Programa katılımına ilişkin 
prensip kararı alınmış, katılıma ilişkin niyet beyanı AB Komisyonuna iletilmiş ve gayri resmî müzakerelere 
başlanmıştır. Katılım müzakerelerinin 2022 yılında sürdürülmesi ve 2022 sonbahar döneminde Katılım 
Anlaşmasının imzalanması öngörülmektedir. Böylelikle aday ülke statüsündeki Ülkemiz programa Asosiye Üye 
olarak katılım sağlayabilecektir.

Bu kapsamda, 17 Kasım 2021 tarihinde açılan ve 22 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru süreci devam eden birinci 
çağrılara ülkemizden ilgili kurumlar başvuru yapabilecektir. Ancak, ülkemiz kurumları tarafından sunulacak 
projelere dair Hibe Anlaşmalarının neticelendirilebilmesi, müzakerelerin tamamlanması ve Katılım Anlaşmasının 
imzalanmasına bağlıdır.   

1.3 Programın Öncelikli Alanları

Program kapsamında öncelikli olarak YBH, YZ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması 
ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan 
altyapıların ve dijital teknolojilerin, KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve 
kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Program Tüzüğünde birbirine bağlı beş öncelikli hedef belirlenmiştir. Söz konusu hedefler ve 
bütçeleri aşağıda sunulmaktadır:

1.3.1 Spesifik Hedef 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH)  

DAP ile birlikte çok daha büyük miktarda veriyi işleyebilecek yüksek başarımlı bilgisayarların veya süper 
bilgisayarların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sistemlerin iklim değişikliği ile mücadele, sağlık hizmetlerini 
iyileştirme ve güvenlik gibi geniş bir kullanım alanına yayılması öngörülmektedir. AB bu program ile birlikte 2023 
yılına kadar exascale (1018) ve 2026/2027 yılına kadar post-exascale (1021) işlem gücüne sahip süper bilgisayar 
altyapısını kurmayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda yayınlanacak olan çalışma programı ve faaliyetleri EuroHPC Ortak Girişimi tarafından yürütülecektir. 

1.3.2 Spesifik Hedef 2: Yapay Zekâ

DAP’ın YZ Spesifik Hedefi kapsamında kamu ve özel sektörde YZ teknolojisini kullanımı için işbirliklerinin 
güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. YZ alanında açılacak çağrılar ile aşağıdaki hedeflere 
ulaşılması amaçlanmaktadır:
                     • Kamunun ve şirketlerin gereksinimlerine uygun dünya standartlarında Avrupa’ya özgü ortak 
                  Avrupa Veri   Merkezlerini oluşturmak, 
                     • YZ alanında geliştirilen yenilikçi teknolojilerin ticarileştirilmesi için test ve deney merkezleri kurmak, 
                     • Büyük miktarda veriye güvenli erişim ve depolama imkânı veren ve daha az enerji tüketen 
                   yenilikçi bulut altyapı hizmetlerini hayata geçirmek.

1.3.3 Spesifik Hedef 3: Siber Güvenlik ve Güven 

Program siber savunma ve AB’nin siber güvenlik endüstrisinin güçlendirilmesi yoluyla AB’nin dijital ekonomisinin, 
toplum ve demokrasisinin korunmasını, Avrupa vatandaşlarını ve işletmelerini siber tehditlerden korumak için 
kamu ve özel sektörün yeteneklerinin geliştirilmesini ve gelişmiş siber güvenlik ekipmanlarının 
ve altyapısının finanse edilerek gerekli becerilerin oluşturulmasını hedeflemektedir.

Programın Siber Güvenlik başlığındaki faaliyetler Avrupa Siber Güvenlik, Endüstri, Teknoloji ve Araştırma 
Yetkinlik Merkezi (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre) 
tarafından uygulanacaktır.

1.3.4 Spesifik Hedef 4: İleri Dijital Beceriler 

DAP programı kapsamında, İleri Dijital Beceriler alanında açılacak çağrılar ile birlikte; veri işleme, veri analizi, 
nesnelerin interneti, YZ, blokzincir, siber güvenlik, YBH, kuantum, robotik gibi alanlarda dijital becerilere ilişkin 
eğitim programlarının düzenlenmesi ve geleceğin teknolojileri için insan kaynağının geliştirilmesi 
hedeflemektedir. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi beklenmektedir: 

                     • Girişimciler, KOBİ yöneticileri ve çalışanları için kısa dönemli eğitim programları ve 
                   kursların  geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
                     • Öğrenciler, IT uzmanları ve mevcut iş gücü için uzun dönemli eğitim programları ve 
                  master kurslarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
                     • Öğrenciler, genç girişimciler ve mezunlar için işbaşı eğitim programları ve staj 
                  programlarının düzenlenmesi.

1.3.5 Spesifik Hedef 5: Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik 

Programın bu bileşeni ile kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü; bu hizmetlerin AB çapında 
birlikte çalışabilirliğinin sağlanması; özellikle KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmeler için dijital teknolojilere erişimin 
kolaylaştırılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, Avrupa çapında ADİM’lerin kurulması ve bu merkezler arasında 
bir ağ yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sağlık, eğitim, adalet, ulaşım, enerji, çevre, kültürel faaliyetler gibi sektörler ile kamu sektöründe yüksek başarımlı 
hesaplama, YZ ve siber güvenlik çalışmalarının yaygınlaştırılması ve Avrupa genelinde bir Dijital Hizmet Altyapısı 
oluşturulması da bu bileşenin amaçları arasındadır.

DAP kapsamında, bu alanda açılacak çağrılar ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması öngörülmektedir:
                     • Kamunun dijital teknoloji uygulamaları ile modernizasyonu (e-devlet uygulamaları),
                     • Sağlık, adalet, ulaştırma, çevre ve enerji, eğitim, kültür ve medya alanlarında kamu 
                  hizmetlerinin dijital dönüşümü,
                     • ADİM aracılığıyla işletmelerin ve kamu idarelerinin dijital altyapı ve teknolojilere 
                  erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

1.3.5.1 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM)

DAP kapsamında sanayinin, KOBİ’lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla 
ADİM’lerin ve bu Merkezlerden oluşan bir ağ yapısının kurulması planlanmaktadır. ADİM’lerin sanayi ve KOBİ 
politikaları başta olmak üzere AB politikalarının hayata geçirilmesinde, şirketlerin ve kamu sektörünün yeşil ve 
dijital dönüşümünün desteklenmesinde önemli bir araç olması öngörülmektedir. Program kapsamında AB ve 
Asosiye Ülkelerin tüm bölgelerini kapsayan bir ADİM Ağının oluşturulması amaçlanmaktadır.
ADİM’ler tek bir kurum tarafından kurulabileceği gibi, birbirini tamamlayan uzmanlıklara sahip farklı kurumların 
oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından da kurulabilir. ADİM’lerin kâr amacı gütmeyen yapılar olarak hizmet 
sunması beklenmektedir.

ADİM’lerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ADİM’ler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 
Avrupa Komisyonu tarafından “Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı” yapısı kurulacaktır. Hızlandırıcı, ADİM’lere, kapasite 
geliştirme, eğitim, danışmanlık, eşleştirme ve ağ oluşturma destekleri sağlayacaktır.

ADİM’ler tarafından aşağıdaki hizmetlerin sunulması planlanmaktadır:

                 • Yatırım Öncesi Test: Bu kapsamda, farkındalık artırma, dijital olgunluk değerlendirmesi, 
                  gösterim  faaliyetleri, dijital dönüşüm için vizyon oluşturma, farklı teknolojilerin 
                  bütünleşmesini, adaptasyonunu ve özelleştirilmesini teşvik etme, dijital teknolojilerle 
                  (yazılım ve donanım) test ve deney, bilgi ve teknoloji transferi hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır. 
 • Beceriler ve Eğitim: Yenilikçi dijital teknolojilerin en iyi şekilde kullanılabilmesi için ADİM’lerin 
                  hizmetleri, eğitim programları, kampları ve staj programlarının tanıtımı, bu programlara 
                  ev sahipliği yapılması veya düzenlenmesini ve kısa dönemli ileri dijital beceri eğitim kurslarının 
                  ve işe yerleştirmelerin uygulanmasını destekleyebilir.
 • Yatırımcı Bulma Desteği: Finansal kurumlara ve yatırımcılara erişim, InvestEU Danışma Merkezi 
                   ve EEN ile yakın iş birliği içerisinde InvestEU Fonunun ve ilgili diğer finansman 
                  mekanizmalarının kullanımının desteklenmesi. 
 • İnovasyon Ekosistemi ve Ağ Oluşturma: ADİM’ler bir yanda yeni teknolojik çözümlere ihtiyaç 
                  duyan endüstri, işletme ve kamu idarelerini, diğer yanda piyasaya hazır çözümlere sahip start-up 
                   ve KOBİ’leri bir araya getirecektir. ADİM’ler bu aracı rolünü oynayarak teknoloji tedarikçilerini 
                   ve kullanıcılarını eşleştirecektir.

ADİM’ler iki aşamalı bir süreç sonucunda seçilecektir. İlk olarak, Üye Ülkeler ulusal prosedürlerine, idari ve kurumsal 
yapılarına uygun bir şekilde açık ve rekabetçi bir süreç sonucunda aday ADİM’lerini belirleyecektir. İkinci aşamada, 
Avrupa Komisyonu yalnızca Üye Ülkeler tarafından seçilen aday ADİM’lerin başvurabileceği iki kısıtlı teklif çağrısı 
açacaktır. İki teklif çağrısı sonucunda seçilen kurumlar ADİM’lerin ilk Ağını oluşturacaktır.
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çağrılara ülkemizden ilgili kurumlar başvuru yapabilecektir. Ancak, ülkemiz kurumları tarafından sunulacak 
projelere dair Hibe Anlaşmalarının neticelendirilebilmesi, müzakerelerin tamamlanması ve Katılım Anlaşmasının 
imzalanmasına bağlıdır.   

1.3 Programın Öncelikli Alanları

Program kapsamında öncelikli olarak YBH, YZ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması 
ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan 
altyapıların ve dijital teknolojilerin, KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve 
kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Program Tüzüğünde birbirine bağlı beş öncelikli hedef belirlenmiştir. Söz konusu hedefler ve 
bütçeleri aşağıda sunulmaktadır:

1.3.1 Spesifik Hedef 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH)  

DAP ile birlikte çok daha büyük miktarda veriyi işleyebilecek yüksek başarımlı bilgisayarların veya süper 
bilgisayarların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sistemlerin iklim değişikliği ile mücadele, sağlık hizmetlerini 
iyileştirme ve güvenlik gibi geniş bir kullanım alanına yayılması öngörülmektedir. AB bu program ile birlikte 2023 
yılına kadar exascale (1018) ve 2026/2027 yılına kadar post-exascale (1021) işlem gücüne sahip süper bilgisayar 
altyapısını kurmayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda yayınlanacak olan çalışma programı ve faaliyetleri EuroHPC Ortak Girişimi tarafından yürütülecektir. 

1.3.2 Spesifik Hedef 2: Yapay Zekâ

DAP’ın YZ Spesifik Hedefi kapsamında kamu ve özel sektörde YZ teknolojisini kullanımı için işbirliklerinin 
güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. YZ alanında açılacak çağrılar ile aşağıdaki hedeflere 
ulaşılması amaçlanmaktadır:
                     • Kamunun ve şirketlerin gereksinimlerine uygun dünya standartlarında Avrupa’ya özgü ortak 
                  Avrupa Veri   Merkezlerini oluşturmak, 
                     • YZ alanında geliştirilen yenilikçi teknolojilerin ticarileştirilmesi için test ve deney merkezleri kurmak, 
                     • Büyük miktarda veriye güvenli erişim ve depolama imkânı veren ve daha az enerji tüketen 
                   yenilikçi bulut altyapı hizmetlerini hayata geçirmek.

1.3.3 Spesifik Hedef 3: Siber Güvenlik ve Güven 

Program siber savunma ve AB’nin siber güvenlik endüstrisinin güçlendirilmesi yoluyla AB’nin dijital ekonomisinin, 
toplum ve demokrasisinin korunmasını, Avrupa vatandaşlarını ve işletmelerini siber tehditlerden korumak için 
kamu ve özel sektörün yeteneklerinin geliştirilmesini ve gelişmiş siber güvenlik ekipmanlarının 
ve altyapısının finanse edilerek gerekli becerilerin oluşturulmasını hedeflemektedir.

Programın Siber Güvenlik başlığındaki faaliyetler Avrupa Siber Güvenlik, Endüstri, Teknoloji ve Araştırma 
Yetkinlik Merkezi (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre) 
tarafından uygulanacaktır.

1.3.4 Spesifik Hedef 4: İleri Dijital Beceriler 

DAP programı kapsamında, İleri Dijital Beceriler alanında açılacak çağrılar ile birlikte; veri işleme, veri analizi, 
nesnelerin interneti, YZ, blokzincir, siber güvenlik, YBH, kuantum, robotik gibi alanlarda dijital becerilere ilişkin 
eğitim programlarının düzenlenmesi ve geleceğin teknolojileri için insan kaynağının geliştirilmesi 
hedeflemektedir. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi beklenmektedir: 

                     • Girişimciler, KOBİ yöneticileri ve çalışanları için kısa dönemli eğitim programları ve 
                   kursların  geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
                     • Öğrenciler, IT uzmanları ve mevcut iş gücü için uzun dönemli eğitim programları ve 
                  master kurslarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
                     • Öğrenciler, genç girişimciler ve mezunlar için işbaşı eğitim programları ve staj 
                  programlarının düzenlenmesi.

1.3.5 Spesifik Hedef 5: Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik 

Programın bu bileşeni ile kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü; bu hizmetlerin AB çapında 
birlikte çalışabilirliğinin sağlanması; özellikle KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmeler için dijital teknolojilere erişimin 
kolaylaştırılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, Avrupa çapında ADİM’lerin kurulması ve bu merkezler arasında 
bir ağ yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sağlık, eğitim, adalet, ulaşım, enerji, çevre, kültürel faaliyetler gibi sektörler ile kamu sektöründe yüksek başarımlı 
hesaplama, YZ ve siber güvenlik çalışmalarının yaygınlaştırılması ve Avrupa genelinde bir Dijital Hizmet Altyapısı 
oluşturulması da bu bileşenin amaçları arasındadır.

DAP kapsamında, bu alanda açılacak çağrılar ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması öngörülmektedir:
                     • Kamunun dijital teknoloji uygulamaları ile modernizasyonu (e-devlet uygulamaları),
                     • Sağlık, adalet, ulaştırma, çevre ve enerji, eğitim, kültür ve medya alanlarında kamu 
                  hizmetlerinin dijital dönüşümü,
                     • ADİM aracılığıyla işletmelerin ve kamu idarelerinin dijital altyapı ve teknolojilere 
                  erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

1.3.5.1 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM)

DAP kapsamında sanayinin, KOBİ’lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla 
ADİM’lerin ve bu Merkezlerden oluşan bir ağ yapısının kurulması planlanmaktadır. ADİM’lerin sanayi ve KOBİ 
politikaları başta olmak üzere AB politikalarının hayata geçirilmesinde, şirketlerin ve kamu sektörünün yeşil ve 
dijital dönüşümünün desteklenmesinde önemli bir araç olması öngörülmektedir. Program kapsamında AB ve 
Asosiye Ülkelerin tüm bölgelerini kapsayan bir ADİM Ağının oluşturulması amaçlanmaktadır.
ADİM’ler tek bir kurum tarafından kurulabileceği gibi, birbirini tamamlayan uzmanlıklara sahip farklı kurumların 
oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından da kurulabilir. ADİM’lerin kâr amacı gütmeyen yapılar olarak hizmet 
sunması beklenmektedir.

ADİM’lerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ADİM’ler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 
Avrupa Komisyonu tarafından “Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı” yapısı kurulacaktır. Hızlandırıcı, ADİM’lere, kapasite 
geliştirme, eğitim, danışmanlık, eşleştirme ve ağ oluşturma destekleri sağlayacaktır.

ADİM’ler tarafından aşağıdaki hizmetlerin sunulması planlanmaktadır:

                 • Yatırım Öncesi Test: Bu kapsamda, farkındalık artırma, dijital olgunluk değerlendirmesi, 
                  gösterim  faaliyetleri, dijital dönüşüm için vizyon oluşturma, farklı teknolojilerin 
                  bütünleşmesini, adaptasyonunu ve özelleştirilmesini teşvik etme, dijital teknolojilerle 
                  (yazılım ve donanım) test ve deney, bilgi ve teknoloji transferi hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır. 
 • Beceriler ve Eğitim: Yenilikçi dijital teknolojilerin en iyi şekilde kullanılabilmesi için ADİM’lerin 
                  hizmetleri, eğitim programları, kampları ve staj programlarının tanıtımı, bu programlara 
                  ev sahipliği yapılması veya düzenlenmesini ve kısa dönemli ileri dijital beceri eğitim kurslarının 
                  ve işe yerleştirmelerin uygulanmasını destekleyebilir.
 • Yatırımcı Bulma Desteği: Finansal kurumlara ve yatırımcılara erişim, InvestEU Danışma Merkezi 
                   ve EEN ile yakın iş birliği içerisinde InvestEU Fonunun ve ilgili diğer finansman 
                  mekanizmalarının kullanımının desteklenmesi. 
 • İnovasyon Ekosistemi ve Ağ Oluşturma: ADİM’ler bir yanda yeni teknolojik çözümlere ihtiyaç 
                  duyan endüstri, işletme ve kamu idarelerini, diğer yanda piyasaya hazır çözümlere sahip start-up 
                   ve KOBİ’leri bir araya getirecektir. ADİM’ler bu aracı rolünü oynayarak teknoloji tedarikçilerini 
                   ve kullanıcılarını eşleştirecektir.

ADİM’ler iki aşamalı bir süreç sonucunda seçilecektir. İlk olarak, Üye Ülkeler ulusal prosedürlerine, idari ve kurumsal 
yapılarına uygun bir şekilde açık ve rekabetçi bir süreç sonucunda aday ADİM’lerini belirleyecektir. İkinci aşamada, 
Avrupa Komisyonu yalnızca Üye Ülkeler tarafından seçilen aday ADİM’lerin başvurabileceği iki kısıtlı teklif çağrısı 
açacaktır. İki teklif çağrısı sonucunda seçilen kurumlar ADİM’lerin ilk Ağını oluşturacaktır.
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1. DİJİTAL AVRUPA PROGRAMI 

Dijital Avrupa Programı (DAP), Avrupa çapında stratejik dijital kapasitelerin oluşturulmasına ve dijital teknolojilerin 

kullanımının yaygınlaştırılmasına odaklanan, AB’nin 2021-2027 döneminde uygulayacağı toplam 

7,5 milyar avro bütçeli yeni finansman programıdır.1, 2

1.1 Programın Arka Planı ve Nihai Amaçları

Program, temelde aşağıda sunulan strateji ve dokümanlar çerçevesinde şekillenmiştir:

 • 2016 Avrupa Bulut İnisiyatifi
 • Tallinn Dijital Zirve Deklarasyonunu dikkate alan Ekim 2017 Avrupa Konsey Sonuçlar Bildirgesi
 • 2017’de yenilenen Siber Güvenlik Stratejisi
 • 2018 Avrupa YZ Stratejisi ve Koordineli Eylem Planı
 • 2018 EuroHPC İnisiyatifi
 • 2018 Sağlık ve Bakımın Dijital Dönüşümü İnisiyatifi 
 • 2018 Ortak bir Avrupa Veri Alanına Doğru Tebliği
 • 2018 Avrupa Birliği’nde Kişisel Olmayan Verilerin Serbest Dolaşımının Düzenlemesi
 • 2019 Güvenilir YZ için Etik Kurallar

AB’nin önümüzdeki süreçlerdeki ana hedefi AB’nin yeşil ve dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesidir. DAP, 
Avrupa Yeşil Mutabakatında ortaya konan hedeflere ulaşılması ve Avrupa sanayisinin dayanıklılığının ve stratejik 
özerkliğinin artırılması için dijital teknolojileri kullanacaktır. Bu çerçevede, Programın katkı sağlayacağı AB politika 
ve stratejileri aşağıda sunulmaktadır:

 • Dijital Tek Pazar Stratejisi
 • AB Veri Stratejisi 
 • YZ Stratejisi
 • 2030 Dijital Pusula hedefleri
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı
 • Sanayi Stratejisi

Programın nihai amacı;

 • Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak,
 • Dijital dönüşümden AB vatandaşlarının, kamu kurumlarının ve işletmelerin yararlanmasını sağlamak,
 • Küresel dijital ekonomide AB’nin rekabetçiliğini sağlamak,
 • Dijital teknoloji ve altyapılarda AB’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve stratejik özerkliğini sağlamak,
 • Birlik içerisindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmaktır.

1.2 Ulusal Koordinasyon ve Ülkemizin Programa Katılımı

2021-2027 yılları arasında AB Komisyonu tarafından yürütülecek olan “Dijital Avrupa Programı’nın” ulusal 
koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecektir. 
Program ile ilgili koordinasyon ve iletişim için ilgili uzmanlara aşağıdaki iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

 Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: dapkg@cbddo.gov.tr 
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:  dijitalavrupa@sanayi.gov.tr 

15.04.2021 tarihli Birlik Programları Koordinasyon Kurulu toplantısında ülkemizin Programa katılımına ilişkin 
prensip kararı alınmış, katılıma ilişkin niyet beyanı AB Komisyonuna iletilmiş ve gayri resmî müzakerelere 
başlanmıştır. Katılım müzakerelerinin 2022 yılında sürdürülmesi ve 2022 sonbahar döneminde Katılım 
Anlaşmasının imzalanması öngörülmektedir. Böylelikle aday ülke statüsündeki Ülkemiz programa Asosiye Üye 
olarak katılım sağlayabilecektir.

Bu kapsamda, 17 Kasım 2021 tarihinde açılan ve 22 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru süreci devam eden birinci 
çağrılara ülkemizden ilgili kurumlar başvuru yapabilecektir. Ancak, ülkemiz kurumları tarafından sunulacak 
projelere dair Hibe Anlaşmalarının neticelendirilebilmesi, müzakerelerin tamamlanması ve Katılım Anlaşmasının 
imzalanmasına bağlıdır.   

1.3 Programın Öncelikli Alanları

Program kapsamında öncelikli olarak YBH, YZ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması 
ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan 
altyapıların ve dijital teknolojilerin, KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve 
kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Program Tüzüğünde birbirine bağlı beş öncelikli hedef belirlenmiştir. Söz konusu hedefler ve 
bütçeleri aşağıda sunulmaktadır:

1.3.1 Spesifik Hedef 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH)  

DAP ile birlikte çok daha büyük miktarda veriyi işleyebilecek yüksek başarımlı bilgisayarların veya süper 
bilgisayarların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sistemlerin iklim değişikliği ile mücadele, sağlık hizmetlerini 
iyileştirme ve güvenlik gibi geniş bir kullanım alanına yayılması öngörülmektedir. AB bu program ile birlikte 2023 
yılına kadar exascale (1018) ve 2026/2027 yılına kadar post-exascale (1021) işlem gücüne sahip süper bilgisayar 
altyapısını kurmayı hedeflemektedir.
Bu kapsamda yayınlanacak olan çalışma programı ve faaliyetleri EuroHPC Ortak Girişimi tarafından yürütülecektir. 

1.3.2 Spesifik Hedef 2: Yapay Zekâ

DAP’ın YZ Spesifik Hedefi kapsamında kamu ve özel sektörde YZ teknolojisini kullanımı için işbirliklerinin 
güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. YZ alanında açılacak çağrılar ile aşağıdaki hedeflere 
ulaşılması amaçlanmaktadır:
                     • Kamunun ve şirketlerin gereksinimlerine uygun dünya standartlarında Avrupa’ya özgü ortak 
                  Avrupa Veri   Merkezlerini oluşturmak, 
                     • YZ alanında geliştirilen yenilikçi teknolojilerin ticarileştirilmesi için test ve deney merkezleri kurmak, 
                     • Büyük miktarda veriye güvenli erişim ve depolama imkânı veren ve daha az enerji tüketen 
                   yenilikçi bulut altyapı hizmetlerini hayata geçirmek.

1.3.3 Spesifik Hedef 3: Siber Güvenlik ve Güven 

Program siber savunma ve AB’nin siber güvenlik endüstrisinin güçlendirilmesi yoluyla AB’nin dijital ekonomisinin, 
toplum ve demokrasisinin korunmasını, Avrupa vatandaşlarını ve işletmelerini siber tehditlerden korumak için 
kamu ve özel sektörün yeteneklerinin geliştirilmesini ve gelişmiş siber güvenlik ekipmanlarının 
ve altyapısının finanse edilerek gerekli becerilerin oluşturulmasını hedeflemektedir.

Programın Siber Güvenlik başlığındaki faaliyetler Avrupa Siber Güvenlik, Endüstri, Teknoloji ve Araştırma 
Yetkinlik Merkezi (European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre) 
tarafından uygulanacaktır.

1.3.4 Spesifik Hedef 4: İleri Dijital Beceriler 

DAP programı kapsamında, İleri Dijital Beceriler alanında açılacak çağrılar ile birlikte; veri işleme, veri analizi, 
nesnelerin interneti, YZ, blokzincir, siber güvenlik, YBH, kuantum, robotik gibi alanlarda dijital becerilere ilişkin 
eğitim programlarının düzenlenmesi ve geleceğin teknolojileri için insan kaynağının geliştirilmesi 
hedeflemektedir. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetlerin yürütülmesi beklenmektedir: 

                     • Girişimciler, KOBİ yöneticileri ve çalışanları için kısa dönemli eğitim programları ve 
                   kursların  geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
                     • Öğrenciler, IT uzmanları ve mevcut iş gücü için uzun dönemli eğitim programları ve 
                  master kurslarının geliştirilmesi ve düzenlenmesi,
                     • Öğrenciler, genç girişimciler ve mezunlar için işbaşı eğitim programları ve staj 
                  programlarının düzenlenmesi.

1.3.5 Spesifik Hedef 5: Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik 

Programın bu bileşeni ile kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü; bu hizmetlerin AB çapında 
birlikte çalışabilirliğinin sağlanması; özellikle KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmeler için dijital teknolojilere erişimin 
kolaylaştırılması öngörülmektedir. Bu çerçevede, Avrupa çapında ADİM’lerin kurulması ve bu merkezler arasında 
bir ağ yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Sağlık, eğitim, adalet, ulaşım, enerji, çevre, kültürel faaliyetler gibi sektörler ile kamu sektöründe yüksek başarımlı 
hesaplama, YZ ve siber güvenlik çalışmalarının yaygınlaştırılması ve Avrupa genelinde bir Dijital Hizmet Altyapısı 
oluşturulması da bu bileşenin amaçları arasındadır.

DAP kapsamında, bu alanda açılacak çağrılar ile aşağıdaki hedeflere ulaşılması öngörülmektedir:
                     • Kamunun dijital teknoloji uygulamaları ile modernizasyonu (e-devlet uygulamaları),
                     • Sağlık, adalet, ulaştırma, çevre ve enerji, eğitim, kültür ve medya alanlarında kamu 
                  hizmetlerinin dijital dönüşümü,
                     • ADİM aracılığıyla işletmelerin ve kamu idarelerinin dijital altyapı ve teknolojilere 
                  erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

1.3.5.1 Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM)

DAP kapsamında sanayinin, KOBİ’lerin ve kamu kurumlarının dijital dönüşümünü desteklemek amacıyla 
ADİM’lerin ve bu Merkezlerden oluşan bir ağ yapısının kurulması planlanmaktadır. ADİM’lerin sanayi ve KOBİ 
politikaları başta olmak üzere AB politikalarının hayata geçirilmesinde, şirketlerin ve kamu sektörünün yeşil ve 
dijital dönüşümünün desteklenmesinde önemli bir araç olması öngörülmektedir. Program kapsamında AB ve 
Asosiye Ülkelerin tüm bölgelerini kapsayan bir ADİM Ağının oluşturulması amaçlanmaktadır.
ADİM’ler tek bir kurum tarafından kurulabileceği gibi, birbirini tamamlayan uzmanlıklara sahip farklı kurumların 
oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından da kurulabilir. ADİM’lerin kâr amacı gütmeyen yapılar olarak hizmet 
sunması beklenmektedir.

ADİM’lerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve ADİM’ler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla 
Avrupa Komisyonu tarafından “Dijital Dönüşüm Hızlandırıcı” yapısı kurulacaktır. Hızlandırıcı, ADİM’lere, kapasite 
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                  (yazılım ve donanım) test ve deney, bilgi ve teknoloji transferi hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır. 
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                  ve işe yerleştirmelerin uygulanmasını destekleyebilir.
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                   ve EEN ile yakın iş birliği içerisinde InvestEU Fonunun ve ilgili diğer finansman 
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                   ve KOBİ’leri bir araya getirecektir. ADİM’ler bu aracı rolünü oynayarak teknoloji tedarikçilerini 
                   ve kullanıcılarını eşleştirecektir.

ADİM’ler iki aşamalı bir süreç sonucunda seçilecektir. İlk olarak, Üye Ülkeler ulusal prosedürlerine, idari ve kurumsal 
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2. İKİNCİ DÖNEM AÇIK ÇAĞRILAR

2.1 Program Kapsamında Yayınlanan Çalışma Programları

Programın ilk yıllarındaki öncelikli alanların ve desteklenecek faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla 10 Kasım 2021 
tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından aşağıdaki Çalışma Programları yayınlanmıştır:

 1. Dijital Avrupa Çalışma Programı 2021-2022
 2. ADİM Çalışma Programı 2021-2023 
 3. Siber Güvenlik Çalışma Programı 2021-2022

Yüksek Başarımlı Hesaplama Çalışma Programının hazırlıkları ise EuroHPC Ortak Girişimi tarafından yürütülmekte 
olup, henüz Çalışma Programı yayınlanmamıştır.

 2.2 Program Kapsamında Açılan Birinci Dönem Çağrılar

Çalışma Programlarının yayınlanması sonrasında, Program kapsamındaki ilk çağrılar 17 Kasım 2021 tarihinde 
açılmıştır. Söz konusu çağrılar AB Üyesi Ülkelerin ve programa Asosiye Ülkelerin işletmelerine, kamu kurumlarına 
ve organizasyonlarına açıktır. Aşağıda sunulan 7 ana başlık kapsamında 28 çağrı açılmış olup, söz konusu çağrılara 
ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki linkte sunulmaktadır.

1. DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02 (7)

2. DIGITAL-2022-DEPLOY-02 (4)

3. DIGITAL-2021-QCI-01 (3)

4. DIGITAL-2022-CYBER-02 (2)

5. DIGITAL-2022-CULTURAL-02 (1)

6. DIGITAL-2022-GOVTECH-02-FPA (1)

7. DIGITAL-2022-SKILLS-02 (1)

8. DIGITAL-2022-TRAINING-02 (1)

2.3 DAP Programı Birinci Dönem Takvimi 

DAP Programına https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/get-funding-digital adresi üzerinden başvuru 
yapılabilir. Avrupa Komisyonunun DAP kapsamında 17 Kasım 2021 tarihinde açtığı ilk grup çağrıların takvimi 
aşağıdaki gibidir:  

Çağrıların detaylı bilgisi EK’tedir. 

Faaliyet       Tarih

Çağrı Açılışı      22 Şubat 2022

Son Başvuru Tarihi     17 Mayıs 2022

Değerlendirme      Haziran – Temmuz 2022

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması  Ağustos 2022

Hibe Sözleşmelerinin İmzalanması   Aralık 2022

2.4 Ülkemizin Programa ve Çağrılara Katılımı Konusundaki Kısıtlar

DAP Tüzüğünün 10. Maddesinde, Programın tam veya kısmi katılım yoluyla aşağıda sunulan üçüncü ülkelerin 
katılımına açık olduğu belirtilmektedir:

 • EFTA üyesi ülkeler
 • Katılım sürecindeki ülkeler, aday ve potansiyel aday ülkeler 
 • Avrupa Komşuluk politikası ülkeleri
 • Katılım anlaşmalarında belirlenen koşullara uygun olarak diğer üçüncü ülkeler

Ancak, Tüzüğün 12(5) maddesinde; Asosiye Ülkelerde yerleşik tüzel kuruluşların Spesifik Hedef 3 (Siber Güvenlik) 
kapsamındaki tüm veya bazı eylemlere güvenlik gerekçeleri ile katılım sağlayamayacağı belirtilmektedir. Bu 
madde kısıtlayıcı bir şekilde uygulanacak olup Çalışma Programında aksi belirtilmediği sürece, üçüncü ülke 
kurumları siber güvenlik alanındaki çağrılara başvuru yapamayacaktır. 

Benzer şekilde Tüzüğün 12(6) maddesinde; Asosiye Ülkelerde yerleşik tüzel kuruluşların Spesifik Hedef 1 ve 2 (HPC 
ve YZ) kapsamındaki tüm veya bazı eylemlere Birliğin ve Üye Devletlerin temel güvenlik çıkarlarının ve gizli 
bilgilerin korunmasını garanti etmek koşuluyla katılım sağlayabileceği belirtilmektedir.

Program kapsamında AB’nin temel güvenlik çıkarları geniş tanımlanmış olup aşağıdaki hususları içermektedir:

 • Siber güvenlik, 
 • Verilerin ve gizli bilgilerin yetkisiz ifşaya karşı korunması,
 • AB’nin tedarik zincirlerinin ve kritik altyapılarının güvenliği,
 • Birliğin kritik teknolojilerinin korunması ve 
 • Kamu düzeni

Madde 12(6)’da yer alan güvenlik kısıtlamalarının uygulandığı çağrılara başvuru yapan Asosiye Ülke kurumlarının 
aşağıda listelenen güvenceleri sunması gerekecektir. Söz konusu güvenceler ilgili kurumun ülkesi tarafından 
onaylanacak ve Avrupa Komisyonu tarafından da geçerliliği değerlendirilecektir.
Programa Asosiye Üye olan olarak üçüncü ülkelerin kontrolündeki başvuru sahiplerinden aşağıdaki hususları 
gösteren bilgileri sunmaları istenecektir: 

 • Başvurucu kurumun kurumsal yapısı ve karar alma süreçleri üzerindeki kontrolün projeyi uygulama ve  
 tamamlama yeteneğini hiçbir şekilde kısıtlamaması.
 • Uygun olmayan üçüncü ülkeler veya uygun olmayan üçüncü ülke kuruluşlarının proje ile ilgili gizli ve  
 hassas bilgilere erişiminin engellenmesi.
 • Projeye dâhil olan kişilerin gerekli olması halinde bir Üye Ülke tarafından verilmiş ulusal güvenlik iznine  
 sahip olması. 
 • Projenin sonuçlarının yararlanıcıda kalması ve proje süresince ve tamamlanmasından sonra belirli bir  
 süre boyunca uygun olmayan üçüncü ülkeler veya uygun olmayan üçüncü ülke kuruluşları tarafından  
 kontrol veya kısıtlamalara tabi tutulmaması.
 • Güvenlik ve mevzuat uygulaması ile ilgili veri alanı için, diğer kuruluşların da yalnızca belirli ve açıkça  
 tanımlanmış görevleri yerine getireceklerini kanıtlamaları.
 • Proje kapsamında geliştirilen sonuçlar, teknolojiler, hizmetler ve ürünlerin projenin sona ermesinden  
 itibaren en az 4 yıl boyunca Asosiye Ülkelerde yerleşik başvurucular tarafından AB Üye Devletlerine  
 ihracatının kısıtlanmaması.

EK – İKİNCİ DÖNEM ÇAĞRILARI ÖZET KARTLARI

22 Şubat 2022 tarihinden 17 Mayıs 2022 tarihine kadar açık olan DAP ikinci dönem çağrılarına ait Türkçe’ye çevrilmiş 
özet bilgilendirme kartlarını aşağıda inceleyebilirsiniz. Sunulan bu çağrı çevirileri resmî nitelik taşımamakta olup, 
İngilizce çağrı dokümanlarının başvuru yapacak paydaşlar tarafından incelenmesi önem arz etmektedir.
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-
2022-cloud-ai-02_en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-
2022-deploy-02_en.pdf 
 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2021/call-fiche_digital-
2021-qci-01_en.pdf 

https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJFNtYW51YkVsUGVlRFluUmpmNzBnYWV0NDJtNUJ2b3
JuZGNtdUFNb0tuLnR3WWxiOWdueUZX/digital2022cyber02cybersecurityandtrustpdf1644503104-en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-
2022-cultural-02_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-
2022-govtech-02-fpa_en.pdf 

https://webgate.ec.europa.eu/ciccom/files/JDJ5JDEwJHJOcXBUNDNCOTcxc1pKT2xhclM3VS5Yc0NvVTU4Sld5
emhPdHR0YURxbnBCQVJ4Vk5kMnFl/digital2022skills02advanceddigitalskillspdf1644503327-en.pdf 
 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2022/call-fiche_digital-
2022-training-02_en.pdf 
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Bu konunun amacı üç yönlüdür: (i) ICT standardizasyonu için Rolling Plan'ın Blokzincir 

bölümünün uygulanmasına katkıda bulunmak, (ii) EBSI ile Uluslararası ve Avrupa 

blokzincir/Dağıtık Defter Teknolojileri (DDT) arasındaki bağlantıyı ve standardizasyon ve 

teknik şartname faaliyetlerini güçlendirmek, (iii) Avrupalı start-up'ların, KOBİ'lerin ve 

bağımsız uzmanların blokzincir/DDT standartları ve teknik şartnamelerin geliştirilmesine 

katılımını güçlendirmek.

Bu çağrı, blokzincir/DDT teknolojik çözümlerinin benimsenmesini, ölçeklenebilirliğini, 

sürdürülebilirliğini, güvenliğini ve birlikte çalışabilirliğini güçlendirmektir. 

• Uluslararası ve Avrupa blokzincir/DDT standardizasyon alanlarında BİT Standardizasyonu 

için Rolling Plan’ın (özellikle Blokzincir bölümünün) uygulanmasını desteklemek;

• EBSI ve Avrupa Blokzincir Ortaklığı (EBP) ile bağlantıyı güçlendirmek;

• Avrupa standardizasyon uzmanlarının, özellikle Avrupalı start-up'lar, KOBİ'ler ve bağımsız 

uzmanların yanı sıra Uluslararası ve Avrupa Standart Geliştirme Kuruluşlarında endüstri, 

araştırma, eğitim ve devlet kurumlarının katılımını desteklemek.

Gerçekleştirilmesi gereken temel görevler şunlardır:

• Blokzincir/DDT standardizasyonu ve teknik şartnamede devam eden faaliyetlerin 

haritalanması;

• AB'de ve ulusal olarak finanse edilen Ar-Ge projelerinde, özellikle de diğer koordinasyon ve 

destek eylemleri ve ilgili Avrupa Ortaklıkları dâhil olmak üzere, standardizasyon çıktısını 

belirlemiş olan veya potansiyel ilgili sonuçları olan projelerle ilgili devam eden gelişmelerle 

bağlantı kuran bir koordinasyon tesisinin kurulması;

• Haritalama ile belirlenen organizasyonlarda ve faaliyetlerde (örneğin çalışma grupları, 

teknik organlar veya komiteler aracılığıyla) blokzincir/DDT standardizasyon faaliyetleri için 

Avrupalı bağımsız uzmanlar, yeni kurulan şirketler, KOBİ'lerin yanı sıra endüstri, devlet 

kurumları, araştırma ve akademiden kritik bir kitle elde etmek olmalıdır.

• Özellikle KOBİ'ler, endüstri, araştırma, eğitim ve devlet kurumları için blokzincir/DDT 

standardizasyonunun faydalarını ve EBSI'nin katkısını teşvik etmek; bu, blokzincir/DDT 

standardizasyonu konusunda eğitimi teşvik etmek için araç ve materyallerin geliştirilmesi de 

dâhil olmak üzere eylemleri içerecektir.

- İlgili üye devlet kurumları (farklı düzeyde);

- Blokzincir/DDT standardizasyonu ile çalışan kamu ve özel dernekler/hizmet sağlayıcıları;

- Blokzincir/DDT standardizasyon faaliyetlerinde deneyimi olan kuruluşlar;

- Avrupa işbirlikçi araştırma ve yenilik programlarının katılımcıları, ör. Ufuk 2020 ve Ufuk 

Avrupa programları;

1 milyon avro 

CSA (Koordinasyon ve Destek Eylemleri) -  %100 fonlama oranı

24 ay 

• Bu konu için, ekipman maliyetlerinde geri ödeme seçeneği geçerlidir: sadece amortisman 

uygulanmaktadır. 

• 3 farklı program ülkesinde en az 3 başvuru sahibi (faydalanıcılar; bağlı olmayan kuruluşlar) 

• Bu konu kapsamında, sürekliliği sağlamak için erişim hakları ve birlikte çalışabilirlik 

yükümlülükleri geçerlidir
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DIGITAL-2022-DEPLOY-02-BLOCKCHAIN-STANDARD
( Blokzincir Standardizasyonu ) 
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Programın amacı, EBSI ve EBP kullanım durumlarını güçlendiren hibe eylemlerini 

desteklemektir. Bu, çok sayıda Avrupalı aktörü EBSI ve EBP öncelikleriyle ilgili eylemlere dâhil 

edecektir.

EBSI, EBP önceliklerinden yararlanan bu sınır ötesi hizmetleri ve uygulamaları 

destekleyecektir. EBSI'nin vatandaşlara daha iyi hizmet vermesi ve işletmeler için fırsatlar 

sağlamadaki katalizör rolü güçlendirilecektir. Projeler, EBSI'yi güçlendirmeli ve EBP kullanım 

durumlarının dağıtımını ve genişletilmesini ilerletmelidir:

• EBSI performansını ve sağlamlığını artıran ve mümkün olduğunca çok sayıda EBP 

ülkesinde EBSI için bir referans bağlantı noktası ağı oluşturan yeni EBSI bağlantı noktaları;

• EBSI ekibi ve Avrupa Komisyonu ile koordinasyonun yanı sıra ulusal ve sınır ötesi düzeyde 

EBSI'nin geliştirilmesine ve benimsenmesine katkıda bulunan yerel EBSI destek hizmetleri;

• EBP öncelikli kullanım senaryolarının daha fazla geliştirilmesi, pilot uygulaması ve 

operasyonel olarak kullanılmasına katkıda bulunarak sınır ötesi kullanıcı durumlarının 

konuşlandırılması.

EBSI deneyimlerine dayanarak, tüm projeler EBSI eko sisteminin daha da geliştirilmesi için 

öneriler sunmalıdır.

Spesifik teklif türleri doğrultusunda konsorsiyum, EBSI bağlantı noktalarının 

konuşlandırılması/işletilmesi ve/veya sınır ötesi kullanım durumlarının konuşlandırılması için 

gerekli olan farklı paydaşları içermelidir. Katılımcı kuruluşlar teklifte, EBSI becerilerinin 

kapsayıcı pilot uygulamalarına imkân sağlayacak şekilde EBSI ve onun geniş çaptaki 

uygulamalarına katkı sağlamak ve uygulamaları hızlandırmak arzusuyla tamamlayıcı roller 

sergilemelidir. Başvuru sahipleri, tekliflerin sunulmasından önce EBP temsilcileriyle birlikte 

çalışmaya teşvik edilmektedir. Aşağıdaki paydaş türleri (konsorsiyumun bir parçası olarak) 

başvurmaya teşvik edilebilir:

 - Üye ülke kurumları (farklı düzeyde);

 - Kamu ve özel sektör hizmet sağlayıcıları;

 - Bağlantı noktası (node) operatörleri;

 - Nitelik/Onay/Tanıma Belgesi sağlayıcıları;

 - Dijital Cüzdan sağlayıcıları.

Özellikle uygulama hizmeti sağlayıcıları, uç yararlanıcılar veya doğrulayıcılar ve çözüm 

sağlayıcılar gibi spesifik kullanım durumlarının pilot uygulaması için gerekli olan kuruluşlar 

da konsorsiyum içerisinde yer alabilir. Pilot uygulamaya veya bir kullanım senaryosuna 

katılım sağlayan son kullanıcıların projeye doğrudan katılması beklenmektedir. 

15 milyon avro (Proje başına azami 5 milyon avro talep edilebilir) 

Basit Hibe -  %50 fonlama oranı

24 - 28 ay arası

• 3 farklı program ülkesinde en az 3 başvuru sahibi (faydalanıcılar; bağlı olmayan kuruluşlar)

• Bu konu için, ekipman maliyetlerinde geri ödeme seçeneği geçerlidir: sadece amortisman

• Bu konu kapsamında, sürekliliği sağlamak için erişim hakları ve birlikte çalışabilirlik 

yükümlülükleri geçerlidir

 

Hedef

Beklenen 
Sonuçlar ve 
Çıktılar

Hedef 
Kitle

Bütçesi

Destek 
Oranı ve 
Süresi

Başvuru 
Koşulları

DIGITAL-2022-DEPLOY-02-EBSI-SERVICES
Accelerating Best Use of Technologies 
(Teknolojilerin En İyi Kullanımının Hızlandırılması)
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Çağrı, Avrupa Dijital Kimlik Cüzdanlarının (Cüzdanlar) Üye Devletler ve ilgili paydaşlar 

tarafından ortak Birlik araç kutusuna ve Üye Devletlere sunulacak Cüzdan referans 

uygulamasına uygun olarak pilot uygulamasını desteklemeyi amaçlamaktadır.  Bu amaçla, 

kamu ve özel sektör paydaşlarını içeren farklı alanlarda yeni Avrupa Dijital Kimlik ekosistemi 

için kullanım senaryolarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik edecektir. 

Ulusal ve sınır ötesi bağlamlarda Cüzdan'ın işlevselliğini gösteren büyük ölçekli pilot 

uygulamalar:

• Mobil Ehliyet - Cüzdan kullanıcısı, kamu veya özel sektör kuruluşlarına araç kullanma 

ayrıcalıklarını kanıtlayabilir;

• Ödemeler - Cüzdan kullanıcısı, çevrimiçi ve fiziksel satış noktalarında ürünler veya hizmetler 

için ödemelere izin verebilir;

• e-Sağlık - Cüzdan kullanıcısı, bir sağlık hizmeti sağlayıcısına hasta özeti, tıbbi ürünler için bir 

reçete veya diğer sağlık verilerine erişmesi için ilgili nitelik ve/veya yetki sağlayabilir;

• Eğitim / Mesleki Yeterlilik - Cüzdan kullanıcısı, kamu veya özel sektör kuruluşlarına eğitimsel 

veya profesyonel bir nitelik kanıtlayabilir. Diğer kullanım senaryoları – ör. dijital seyahat 

belgeleri ve sosyal güvenlik alanlarında.

Çağrı, Avrupa Dijital Kimlik Cüzdanlarının düzenlenmesinden sorumlu devlet kurumları 

tarafından sunulan teklifleri hedeflemektedir. Ayrıca, konsorsiyumlar, istenen sonucu 

sağlamak için gerekli gerçek ve tüzel kişileri içermelidir:

- İlgili alanda, ilgili altyapıların ve sınır ötesi girişimlerin uygulanmasından sorumlu ulusal 

ajanslar. Belirli bir kullanım senaryosunun pilot uygulaması kapsamında ihtiyaç duyulanlar 

dâhil - ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde - kamu ve özel bağlı taraflar

- Nitelik/Kimlik/Onay Sağlayıcıları

- Cüzdan Kullanıcıları – Cüzdan işlevlerini test eden AB Vatandaşları ve ikamet eden kişiler

Cüzdanların kapsamlı sınır ötesi pilot uygulaması sağlamak için, teklifler aşağıda tanımlanan 

üç rolü yerine getiren en az 3 ülkeyi içermelidir:

- Cüzdan Veren Ülke – Cüzdan'ın referans uygulamasına uygun olarak proje boyunca cüzdan 

sağlayan ülke;

- Belgeleri Sağlayan Ülke – EAA'ları, QEAA'ları ve belgeleri düzenleyen tüzel 

kişinin/kuruluşların bulunduğu ülke;

37 milyon avro 

Basit Hibe – %50 fonlama oranı (Proje başına 10 – 12 milyon avro talep edilebilir) 

24 Ay

• Bu konu için, çok lehdarlı başvurular zorunludur ve konsorsiyum oluşumu için özel koşullar 

geçerlidir. (3 farklı program ülkesinde en az 3 başvuru sahibi)

• Bu konu için, ekipman maliyetlerinde geri ödeme seçeneği geçerlidir: Sadece amortisman.

• Bu konu kapsamında, sürekliliği sağlamak için erişim hakları ve birlikte çalışabilirlik 

yükümlülükleri geçerlidir.
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DIGITAL-2022-DEPLOY-02-ELECTRONIC-ID
Support to the implementation of the European Digital Identity Framework and the 
implementation of the Once Only System under the Single Digital Gateway Regulation
(Avrupa Dijital Kimlik Çerçevesi Uygulaması ve Sadece Bir Kez Sistemi Uygulamasının Tek 
Dijital Geçit Regülasyonu Kapsamına Alınması Desteği) 
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Bu çağrıdaki genel amaç, Kanun Uygulama Kurumları (KUK) tesislerinde büyük ölçekli 

pilotlar çalıştırarak kolluk kuvvetleri (KK) için nihai doğrulamayı sağlamak ve yapay zekâ (YZ) 

sistemlerinin alımını teşvik etmektir. KK için YZ sistemleri, çoğu durumda yalnızca bağımsız 

güvenli ortamlarda erişilebilen gerçek operasyonel veri kümeleri üzerinde nihai bir 

doğrulamaya ihtiyaç duyduğundan bu gereklidir.

Bu çağrı, AB tarafından finanse edilen güvenlik araştırma ve yenilik programlarının 

desteğiyle geliştirilen prototipler (ör. 7 TRL'ye kadar) ile polislere açık bir katma değer getiren 

operasyonel ortamda kanıtlanmış sistemler (ör. 8/9 TRL) arasındaki boşluğun kapatılmasına 

katkıda bulunacaktır.

Araştırmalarda işlenen verilerin hassasiyeti nedeniyle, bu yalnızca KK tarafından kendi 

tesislerinde ve gerçek kullanım durumlarında yapılabilir. Bu özellikle veri kümelerinin ilgililik 

düzeyinin, hatalı, taraflı ve hatta ayrımcı sonuçlardan kaçınmada önemli bir rol oynadığı YZ 

bağlamında geçerlidir. Bu eylem kapsamındaki projeler, temel hak sorunlarına özellikle 

dikkat etmelidir; örneğin, ön yargıyı azaltmak ve ayrımcılık yapmamak için mekanizmalar 

önermenin yanı sıra veri kalitesi ve korumasına ilişkin önlemler sağlamalıdır. Ayrıca, 27 Nisan 

2016 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2016/680 sayılı Direktifinde ve Genel Veri 

Koruma Yönetmeliğinde (GDPR) belirtildiği gibi polis amaçları için veri işlemeye ilişkin AB 

yasal çerçevesine uyumun nasıl olacağına dair unsurlar sağlamalıdır.

Veri açısından bakıldığında, bu eylem, güvenlik ve kanun yaptırımı için bir veri alanının 

oluşturulmasını desteklemektedir. Bu eylem, bağımsız ortamlarda gerçek operasyonel 

verileri değerlendirmek, doğrulamak ve YZ sistemlerini daha iyi eğitmek için tam kapsamlı 

kullanılırken, güvenlik ve kolluk kuvvetleri için veri alanı YZ sistemlerini eğitmek ve test 

etmek için kullanılacak düzme operasyonel verileri (veya anonimleştirilmiş veri kümelerini) 

toplayacaktır.

Çağrı, KK'nın yenilikçi çözümler uygulama ve böylece bolca mevcut olan dijital kanıtı verimli 

ve AB temel değerlerine uygun olarak ele alma yeteneği üzerinde doğrudan etkiye sahip 

olacaktır. Ayrıca, AB'de geliştirilen sınıfının en iyisi çözümlerin benimsenmesini teşvik etmeye 

ve görünürlüğünü sağlamaya katkıda bulunacaktır.

Pilotların beklenen çıktıları, faaliyetler (A) doğrultusunda aşağıdakileri içermelidir:

1. Çözüm (veya araçlar seti), 6 aylık bir süre boyunca kolluk kuvvetleri tesislerinde test 

amacıyla kullanıma sunulması ve kullanılması;

2. Seçilen çözümün kullanım bağlamı, beklenen katma değerinin açıklanması ve AB 

düzeyinde kullanımı teşvik etmek için önlemlerin alınması;

3. Test ortamının ve uygulanan metodolojinin açıklanması dâhil olmak üzere çözümün (veya 

araç setinin) değerlendirilmesi ve test edilmesinin sonuçları;

4. Çözümü bağlam kullanımına göre geliştirmek veya uyarlamak için (varsa) yazılım 

geliştirmeleri (ör. pilotlar sırasında geliştirilen belgeler ve kaynak kodu).

Hedef
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Çıktılar

DIGITAL-2022-DEPLOY-02-LAW-SECURITY-AI
Security (law enforcement): AI-based pilots 
(Güvenlik (Kolluk Kuvvetleri): Yapay Zekâ Tabanlı Pilotlar)
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Başvuru sahipleri ayrıca faaliyetler (B) doğrultusunda aşağıdaki çıktıları dâhil etmeye teşvik 

edilmektedir:

1. AB temel değerleri, kullanım talimatları, standartlara referanslar ve paylaşım kuralları (ilgili 

olduğunda) ile doğruluğu ve uyumluluğu açıklayan bir rapor ile pilotlar sırasında oluşturulan 

açıklamalı veri setleri;

2. Çözümün (veya araç setinin) kullanımına ilişkin geliştirilen ve yürütülen eğitimler ve 

katılımcılardan alınan geri bildirimler (varsa yeni eğitim materyalleri dâhil);

3. Gerçekleştirilen yaygınlaştırma faaliyetleri, ilgili kurumlarla oluşturulan irtibatlar, uygulayıcı 

ağları veya AB tarafından finanse edilen projeler ve alınan geri bildirimler hakkında bir rapor.

Bu konudaki bazı faaliyetler, gizlilik derecelendirmesiyle sınıflandırılmış arka plan kullanmayı 

ve/veya güvenlik hassasiyeti olan sonuçların üretilmesini içerebilir. Bunlar, çıktıların 

sınıflandırılmasına ve proje materyallerini işleme süreçlerine yansıtılmalıdır.

Bu eylem, öncelikli olarak, projelerin sonuçlarından en çok yararlanacak olan kolluk 

kuvvetlerini hedeflemektedir.

Kolluk kuvvetleri, programa katılan uygun ülkelerden kamu veya özel kuruluşlar tarafından 

özellikle teknik yönler (örn. kurulum, yapılandırma, olası çözümler geliştirme veya veri setleri 

oluşturma), yasal yönler (örn. AB düzenlemelerine uyumu sağlama veya veri koruma 

zorunluluklarıyla ilgili etki değerlendirmesi hazırlama) veya eğitimler sağlamak konusunda 

desteklenmelidir.

EACTDA (European Anti-Cybercrime Technology Development Association), ECTEG 

(European Cybercrime Training and Education Group) veya ENFSI (European Network of 

Forensic Science Institutes) gibi alandaki ilgili dernekler de, örneğin, benzer nitelikteki 

mevcut faaliyetlerle koordinasyon sağlamak veya proje sonuçlarının yayılmasını teşvik etmek 

için projelerde rol oynayabilir.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ'ler) katılımı özellikle teşvik edilmektedir.

5 milyon avro 

Eş Finansman - %50 ve %75 (KOBİ’ler için) 

24 ay

• Bu konu için, çok lehdarlı başvurular zorunludur ve konsorsiyum oluşumu için özel koşullar 

geçerlidir

• En az iki güvenlik kurumu (faydalanıcılar; bağlı olmayan kuruluşlar)

• Bu çağrı için, ekipman maliyetlerinde geri ödeme seçeneği geçerlidir: sadece tam maliyet

• Bu konu kapsamında, sürekliliği sağlamak için erişim hakları ve birlikte çalışabilirlik 

yükümlülükleri geçerlidir.
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DIGITAL-2022-DEPLOY-02-LAW-SECURITY-AI
Security (law enforcement): AI-based pilots 
(Güvenlik (Kolluk Kuvvetleri): Yapay Zekâ Tabanlı Pilotlar)
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KamuTek Kuluçka Merkezi Çerçeve Ortaklık Anlaşması, farklı Üye Devletlerdeki ve Programla 

ilişkili ülkelerdeki dijitalleşme ajansları arasında, özel sektör ve akademiden KamuTek 

aktörlerini de içeren sınır ötesi iş birliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu üst düzey hedefe 

ek olarak, KamuTek Kuluçka Merkezi eylem planı aşağıdaki hedefleri de içerir:

• İnsan odaklı yeni dijital kamu hizmetlerinin konuşlandırılmasını teşvik etmek,

• Yenilikçi dijital devlete ait (tercihen açık kaynaklı) yeniden kullanılabilir çözümleri ve 

varsayılan olarak birlikte çalışabilirliği teşvik etmek,

• Değişken ölçekli bir uzayda pilot faaliyetler yoluyla iş birliğini teşvik etmek,

• Çözümlerin hazırlanması sürecine Avrupalı KOBİ'lerin ve start-up’ların katılımını teşvik 

etmek.

KamuTek Kuluçka Merkezi Çerçeve Ortaklık Anlaşmasının, yeni dijital hizmetlerin 

konuşlandırılmasını ve yenilikçi dijital devlet çözümlerini teşvik etmesi ve varsayılan olarak 

Birlikte Çalışabilirliği sağlamak üzere doğru mekanizmayı devreye sokması beklenmektedir.

KamuTek Laboratuvarları, AB ve ilişkili ülkelerdeki laboratuvarlar, KamuTek sektöründen 

Start-up’lar ve KOBİ'ler, SivilTek (CivicTech) dernekleri. 

6 milyon avro 

Hibe - %50 fonlama oranı

48 ay 

• Başvuru sahipleri tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olmalıdır. Gerçek kişiler ya da 

uluslararası kuruluşlar programa başvuramaz. 

• Ulusal mevzuatı uyarınca tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar; temsilcilerinin kendi adlarına 

yasal yükümlülükleri yerine getirme yetkileri olması halinde ve AB mali çıkarlarının 

korunması için tüzel kişiler tarafından sunulanlara eş değer garantiler sunması halinde 

programa katılabilir. 

• Dernekler ve çıkar grupları gibi üyelerden oluşan kuruluşlar, "tek hak sahibi" veya "tüzel 

kişiliği olmayan hak sahipleri" olarak katılabilir.

• 3 farklı program ülkesinde yerleşik 3 ayrı başvurucu kurumdan (bağlı kuruluşlar değil, 

faydalanıcılar) bir konsorsiyum oluşturulması gerekmektedir. 

• Projeler en yüksek etik standartlara ve yürürlükteki AB, uluslararası ve ulusal yasalara 

(2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü dâhil) uymalıdır.

• AB’ne ait tasnif edilmiş bilgileri içeren projeler, finansmana yetki vermek için güvenlik 

incelemesinden geçmelidir ve belirli güvenlik kurallarına tabi tutulabilir.

• Başvuru sahipleri, istikrarlı ve yeterli kaynaklara sahip olmalıdır. Çerçeve ortaklıklar için, mali 

kapasite kontrolü tüm başvuru sahipleri için Çerçeve Ortaklık Anlaşması düzeyinde yalnızca 

bir kez yapılacaktır.

• Aynı konsorsiyum tarafından imzalanan Çerçeve Ortaklık Anlaşmasından sonra sunulacak 

olan ilk Özel Hibe Sözleşmesi ile Eylem Planı'nın uygulanması konusunda ilk 2 yıl için 

finansman sağlanacaktır ve start-up’ların katılımını teşvik eden Yenilikçi Kamu Hizmetleri 

konusunda iki ila dört pilot projenin yürütülmesini talep edilmektedir. 
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DIGITAL-2022-GOVTECH-02-FPA
Govtech Incubator 
(KamuTeknoloji Kuluçka Merkezi)
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Bu proje, Avrupa’da eğitimde inovasyonun artırılması yoluyla ve daha özel olarak eğitim 

teknolojisi alanındaki start-up’lar, KOBİ’ler ve inkübatörlerin yenilikçi eğitim teknolojisi 

çözümlerini hızlandırmak için desteklenmesiyle Avrupa düzeyinde eğitim sektöründeki 

dijital dönüşümü destekleyecektir. 

Proje ayrıca, 2021-2017 Dijital Eğitim Eylem Planı’nın ve özelde projenin faaliyetlerinden biri 

olan gelecekte planlanan Avrupa Dijital Eğitim Merkezi’ni stratejik önceliklerini 

destekleyecektir. Ayrıca; Avrupa Eğitim Alanı çerçevesine katkı sağlayacaktır.

Proje, Avrupa’daki eğitim teknolojisi start-upları/KOBİ’ler, inkübatörler ve ilgili diğer paydaşlar 

arasında dijital eğitim sektöründe daha yakın iş birliğini ve topluluk oluşturulmasını 

destekleyecektir. İnovatif, etkili ve kapsayıcı öğrenmede ulusal eğitim sistemlerinin 

kapasitesini artırmaya hedefleyerek pan-Avrupa bölgesinde iyi uygulamaların paylaşılmasını 

teşvik edecektir. Ayrıca; eğitim sektörünün Covid-19 pandemisi nedeniyle muhtemel 

kapanmalar gibi gelecekte ortaya çıkabilecek krizler için hazırlıklı olmasına yardımcı 

olacaktır. 

Eğitim teknolojileri ve Avrupa’da paylaşılan verilerin kullanımına ilişkin olarak Avrupa etik 

değerlerini desteklerken Avrupa’daki eğitim teknolojisi endüstrisi için fırsatlar sağlayacaktır. 

Özellikle Erasmus programı ve Ufuk Avrupa kapsamında dijital eğitimde girişimler arasında 

sinerji ve birbirini tamamlayıcılıklarının artırılmasına katkıda bulunacaktır. 

Proje kapsamında; eğitim teknolojisi alanında istihdam edilmek üzere gerekli özel dijital, 

pedagojik ve diğer ilgili beceriler tespit edilecektir. Bu becerilerin edinilmesi için olası 

yöntemler belirlenecektir.  Proje kapsamında; eğitim teknolojisi alanında çalışanlar için 

beceri araç takımı yardımı ile eğitim teknolojisi sektörünün gelişmesi için kılavuz ve yol 

haritaları geliştirilecek, kamuoyuyla paylaşılacak ve dağıtılacaktır.

Kamu kurumları, Yükseköğretim kurumları dâhil eğitim kurumları, Küçük ve orta ölçekli 

işletmeleri (KOBİ’ler) kapsayan sanayi, Araştırma merkezleri, Kar amacı gütmeyen kuruluşlar 

(STK’lar).

 

3 milyon avro. Maksimum %20’lik artış yapılabilir.

CSA (Koordinasyon ve Destek Eylemleri) - %100 hibe oranı

36 ay

• Başvuru sahipleri tüzel kişiler (kamu veya özel kuruluşlar) olmalıdır. Gerçek kişiler ya da 

uluslararası kuruluşlar programa başvuramaz. 

• Ulusal mevzuatı uyarınca tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar; temsilcilerinin kendi adlarına 

yasal yükümlülükleri yerine getirme yetkileri olması halinde ve AB mali çıkarlarının 

korunması için tüzel kişiler tarafından sunulanlara eş değer garantiler sunması halinde 

programa katılabilir. 

• 3 farklı program ülkesinde yerleşik 3 ayrı başvurucu kurumdan (bağlı kuruluşlar değil, 

faydalanıcılar) bir konsorsiyum oluşturulması gerekmektedir. 

• Projenin ilk altı ayında projenin yaygınlaştırılması ve kullanımla ilgili ilave çıktılar 

sunulacaktır.

• Ekipmanların yıpranma payı maliyetleri bütçeden karşılanacaktır. 

 

Hedef
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DIGITAL-2022-SKILLS-02-INNOVATE-EDU
Promoting European Innovation in Education 
(Eğitimde Avrupa İnovasyonunun Teşvik Edilmesi)
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Bu projenin hedefi, KOBİ’ler özelinde işgücü piyasasındaki bireylerin gelişmiş dijital 

becerilerinin, siber güvenlik, YZ, bulut veya mikro elektronikler gibi kilit kapasite alanlarındaki 

son gelişmeleri kapsayan yüksek kalitedeki özel eğitimlere erişimlerini sağlayarak 

geliştirilmesini desteklemektir. 

KOBİ sahipleri, yöneticileri ve çalışanları büyük şirketlerin daha kolay satın alabildiği üst sınıf 

dijital eğitimlere katılma imkânına sahip olacaktır. Bu proje; KOBİ çalışanları için 

Hızlandırılmış Dijital Kursların geliştirilmesini destekleyerek sürdürülebilir ve dijital Avrupa 

için KOBİ stratejisinin uygulanmasına katkı sağlamaktadır. Bu faaliyet, nihai aşamada 

ekonomi alanında ve farklı sektörlerde dijital çözümleri tasarlayabilen, geliştirebilen ve 

uygulayabilen bireylerin sayısının artırılmasına katkıda bulunacaktır.

• Kurslar, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde konsorsiyum ortakları tarafından 

ortaklaşa tasarlanmıştır. 

• Kurslar, yeterli düzeyde tanıtılmış ve katılımcıların ilgisini çekmiştir. 

• Kurslar, Dijital Beceriler ve Meslekler platformunda listelenmiş ve tanıtılmıştır. 

• Teklifte bahsi geçen katılması beklenen kişilerin en az %80’i kursu tamamlamıştır. 

• Kursların konuyla ilgililiği ve güncelliğini sağlamak için Konsorsiyum tarafından kalite 

güvencesi ve kalite izleme mekanizması uygulamaya koyulmuştur.

En az üç farklı ülkeden en az üç eğitim ve öğretim sağlayıcısının ortak olarak dâhil edilmesi 

öngörülmektedir. Örneğin konsorsiyum; bir üniversite, bir mesleki ve teknik eğitim kurumu 

ve bir eğitim sağlayıcıdan ya da 2 üniversite ve bir eğitim sağlayıcıdan oluşabilir. Ayrıca; üç 

farklı ülkede yerleşik üç işletme veya mesleki kuruluşun ortak olarak dâhil edilmesi 

beklenmektedir. Dijital teknolojiler alanında ADİM’ler, Kümelenmeler, inovasyon ve 

mükemmeliyet merkezleri veya kilit dijital teknolojilerde aktif olan diğer birlikler ile iş birliği 

teşvik edilmektedir. Ayrıca; beceriler özelinde sektörel iş birliğine yönelik Detaylı Planlar ve 

Beceriler Paktı gibi girişimlerin sonuçları da dikkate alınmalıdır. 

Konsorsiyum, işletmelere ve özellikle KOBİ’lere yönelik kilit dijital teknolojiler ve uygulamalar 

alanında kurs verme konusunda üst düzey bir uzmanlık sergilemelidir. Konsorsiyum üyeleri, 

kilit dijital teknolojiler alanında kurs verme konusundaki başarı ve deneyimlerini kanıtlamak 

için kurslara kaç kişinin katıldığını ve kaç kişiye sertifika verildiğini belirtebilir. Konsorsiyum 

üyeleri kursların işgücü piyasasının mevcut ihtiyaçlarına yanıt verdiğinden emin olmalı ve 

dijital becerilerde mevcut eksikliklerin giderilmesine odaklanmalıdır.

25 milyon avro, her proje için 3 milyon avro. Maksimum %20’lik artış yapılabilir.

KOBİ Destek Eylemleri - %50 ve %75 (KOBİ’ler için) hibe oranı

36 ay

• 3 farklı program ülkesinde yerleşik en az 6 ayrı başvurucu kurumdan (bağlı kuruluşlar değil, 

faydalanıcılar) bir konsorsiyum oluşturulması gerekmektedir. 

• Ekipmanların yıpranma payı maliyetleri bütçeden karşılanacaktır. 

• Önceki projelerin listesi

• Güvenlik tablosu 

• Son 4 yılda uygulanan önemli projeler 

DIGITAL-2022-TRAINING-02-SHORTCOURSES
Short Term Training Courses in Key Capacity Areas 
(Kilit Kapasite Alanlarında Kısa Dönemli Kurslar)
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Bu çağrının temel amacı; daha sürdürülebilir, uygun maliyetli, verimli ve yüksek 

standartlarda rekabetçi üretimin yanında Döngüsel Ekonomi ve dijital dönüşümden tam 

olarak yararlanarak tarımsal gıda sektörüne hizmet etmek için YZ ve YZ ile güçlendirilmiş 

robot teknolojilerinin geliştirilmesini ilerletmektir.

 TEF, özellikle tarımsal gıdanın rekabet gücü ve ana oyuncuları üzerindeki etkiyi en üst 

düzeye çıkarmak için tarımsal gıdada YZ destekli çözümlerini maksimize etmeye çalışacaktır.

Teknolojik çözümler açısından; daha hızlı bir şekilde daha uzun vadeli robotik özerklik 

seviyelerine ulaşmak, tarımda YZ tabanlı çözümlerin benimsenmesini hızlandırmak, yeni 

dijital tarım teknolojilerinin farkındalığını artırmak, yeni nesil YZ destekli tarımsal robotların 

ve YZ destekli karar verme araçlarının gerçek koşullarda uygulanmasını sağlamak ve büyük 

ölçekli veri toplamak beklenen sonuçlar arasında bulunmaktadır. Geliştirilen YZ çözümlerinin 

aynı zamanda daha küçük çiftliklerin ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve uygun maliyetli 

olması hedeflenmektedir.

 Ayrıca tarımsal gıda inovasyon ekosisteminin aşağıdaki çıktıları vermesi beklenmektedir:

• Avrupa Tarımsal Gıda Sektöründe inovasyon kapasitesinin ve rekabetçiliğin geliştirilmesi,

• Daha güçlü tarımsal gıda teknolojilerinin ve dijital tarımsal gıda ekosistemlerinin kurulması,

• YZ destekli teknolojilerin kullanıldığı tarımsal gıdanın laboratuvardan fabrikaya olan 

sürecinde, TEF’i oluşturan daha küçük tesisler (nodes and satellites) arasında bağlantıların 

kurulması.

Tarımsal gıda sektörü açısından; uzun vadede ise tarımsal gıda sektörü esnekliğinin artması; 

tarımsal faaliyetlerin toprağa, suya ve biyolojik çeşitliliğe çevresel etkisinin azaltılması; su veya 

gübre gibi bir girdide azaltma yaparak tarımsal üretimde kaynak verimliliğinin ve 

rekabetçiliğin artırılması hedeflenmektedir. Projenin nihai kapsamına bağlı olarak ise iklimin 

etkilerinin azaltılmasına ve sektörün adaptasyonu ile artan gıda ve beslenme güvenliğine 

ve/veya döngüsel ekonomi yaklaşımlarının optimize uygulanmasına katkı da sağlanabilir.

Sonuçlar:

Seçilen proje, aşağıdaki sonuçları elde edebilmek için 60+ ay boyunca uygulanacak ve 

gerekirse zaman içinde revize edilebilecek uzun vadeli bir plan geliştirecektir: 

• Tesislerin gerekli kaynaklar ve sağlanacak hizmetler ile geliştirilmesi,

• Gelecek vaat eden YZ ve robotik kullanımına ilişkin senaryoların ve çözümlerin geliştirilmesi 

için tesislerin kullanımının teşvik edilmesi,

• AB finansman desteği bittikten sonra uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğin sağlanması.

 

Hedef
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Sonuçlar ve 
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DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-AGRIFOOD
Testing and Experimentation Facility for Agri-Food 
(Tarımsal Gıdalar için Test ve Deney Tesisi) 
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YZ İnovasyon Alanında Beklenen Çıktılar:

• Tarımsal gıda uygulamalarında yenilikçi YZ ve robotik teknolojilerinin gerçek ve gerçekçi 

koşullarda etkili doğrulama için kullanımının sağlanması,

• Stratejik önemi yüksek bir teknoloji olan robotik dahil olmak üzere YZ tabanlı teknolojilerde, 

KOBİ’ler de dâhil olmak üzere Avrupa endüstrisinin rekabet gücünü artırılması,

• Avrupa IP’si ve Avrupa teknolojisine dayalı ürünleri artırmaya katkıda bulunulması,

• Avrupalı yenilikçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, TEF hizmetlerini kullanan teknoloji 

sağlayıcılar için en üst düzeyde güven ve güvenlik imkânlarını içeren, gerekli uzmanlık 

alanlarının birleştirilmesine imkân sağlayan, test çözümlerinde güven ve güvenliği garanti 

edecek en yüksek test ve doğrulama kalitesini sunacak birinci sınıf deney tesislerinin 

Avrupa’da kurulması,

• YZ ve YZ destekli çözümlerde Avrupa teknolojik egemenliği ve açık stratejik özerkliğin 

sağlanmasına katkıda bulunulması.

Yukarıda belirtilen konularda deneyime sahip; YZ, robotik ve üretimin dijital dönüşümü ile 

ilgili alanlarda faaliyet gösteren temsilcilerin yer aldığı bir ortaklığın kurulması 

gerekmektedir.

Teklif, Avrupa çapında ilgili paydaşlara ulaşma ve onlarla etkin bir şekilde iletişim kurma 

kapasitesine sahip olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda, tekliflerin teknolojilerin son 

kullanıcılarını ve gerekli paydaşların ağa nasıl dâhil edileceğini açıklaması beklenmektedir 

(özellikle sektörlerle ilgili test senaryolarının, protokollerin ve ölçüm yöntemlerinin 

tanımlanması gerekmektedir).

 

30 milyon avro

Hibe - %50 fonlama oranı

60 ay

DAP Tüzüğü Madde 12/6’da düzenlenen güvenlik kısıtlamaları uygulanacaktır.

Bu çağrı kapsamında sunulacak teklifler etik incelemesinden geçirilecektir. 

AB gizli bilgilerini içeren projeler güvenlik incelemesinden geçirilecektir. 

Proje başvurusuna ek olarak aşağıdaki dokümanların sunulması gerekmektedir:

• Etik tablosu

• Güvenlik tablosu

• Mülkiyet kontrol beyanı

• Son 4 yılda uygulanan önemli projeler 
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DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-AGRIFOOD
Testing and Experimentation Facility for Agri-Food 
(Tarımsal Gıdalar için Test ve Deney Tesisi) 
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İleri YZ destekli teknolojiler (IoT, MedloT, Active ve Assisted Living Technologies) ve sağlık ile 

bakım alanlarında robotik teknolojilerin gerçek senaryolarda tam test ve doğrulamasını 

yapacak TEF’in kurulması amaçlanmaktadır. Sağlık TEF’i, kullanıcıların güven ve kabulünü 

artırmayı ve doğrulama süreciyle test edilen çözümlerin olgunluğunu artırarak Avrupa YZ, veri 

ve robotik çözümlerinin laboratuvardan pazara yayılımını hızlandırmayı amaçlamaktadır.

Gerekli teknik, idari, tıbbi ve etik prosedürleri ve sertifikaları uygun şekilde birleştiren ortak, 

erişilebilir altyapılar ve hizmetler oluşturma yoluyla testleri hızlandırmak TEF’in amaçları 

arasında yer almaktadır. 

Sağlık için TEF, YZ destekli sağlık ve bakım çözümlerinin, kişiselleştirilmiş tıp ve kişi merkezli 

bakımın yayılımını ilerleterek, Avrupa sağlık ve bakım sistemlerinin etkinliğini, esnekliğini ve 

sürdürülebilirliğini artırmayı; Avrupa’daki sağlık hizmeti sunumundaki eşitsizlikleri azaltmayı 

ve ilgili yasal, etik, kalite ve birlikte çalışabilirlik standartları ile gereksinimlerine uygunluğun 

sağlanmasını amaçlayacaktır.

TEF, sağlık alanında son teknoloji YZ ve robotik teknolojilerinin entegrasyonunu teşvik 

edecektir. Böylece TEF, uygulanabilirliğe odaklanarak Avrupa sağlık endüstrisini ve dijital 

sağlık ekosistemini güçlendirecek ve YZ inovasyon sürecini ve ilgili düzenleyici ortama uyum 

sürecini kolaylaştıracaktır. Proje, yeni şirketlerin oluşturulmasını teşvik ederek, yetenekleri 

elinde tutarak ve yeni işler yaratarak sağlık ve bakım için YZ, robotik ve dijital teknolojilerde 

AB’nin lider konumuna getirilmesine katkıda bulunacak.

Sonuçlar

Seçilen proje ile, aşağıdaki sonuçları elde edebilmek için 60+ ay boyunca uygulanacak ve 

gerekirse zaman içinde yeniden gözden geçirilerek uyarlanacak, uzun vadeli bir plan 

geliştirilmesi beklenmektedir:

• Tesislerin gerekli kaynaklar ve sağlanacak hizmetler ile yükseltilmesi,

• Gelecek vaat eden YZ ve robotik kullanımına ilişkin senaryoların ve çözümlerin geliştirilmesi 

için tesislerin kullanımının teşvik edilmesi,

• AB finansmanı sonrasında da uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğin sağlanması.

Beklenen Çıktılar

• Sağlık ve bakım uygulamalarında yenilikçi YZ ve robotik teknolojilerinin gerçek koşullarda 

doğrulanması;

• Tedavilerin etkinliği ve güvenliği;

• İyileştirilmiş operasyonel ve klinik iş akışları;

• Daha iyi klinik çıktılar;

• Gelişmiş hasta deneyimi ve hastaların/vatandaşların sağlıklarının aktif olarak yönetilmesinin 

sağlanması;

• Eğitim ve öğretim fırsatları dâhil olmak üzere gelişmiş mesleki deneyimler;

• Sağlık sektöründe YZ ve robotik teknolojilerinin benimsenmesinin hızlandırılması;

• Avrupa sağlık sektöründe gelişmiş yenilik kapasitesi ve rekabet gücü;

• Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği, Sağlık Teknolojileri Değerlendirmesi, Sağlık Veri Değişim formatı, 

GDPR, yakın zamanda yasalaşacak Yapay Zekâ Yasası ve sağlık ürünlerinin pazarlama iznini 

düzenleyen diğer ilgili düzenlemelere uyum sürecini kolaylaştırmak da dâhil olmak üzere 

sağlık teknolojilerini laboratuvardan fabrikaya getirmek için tek elden tesis;

• Daha güçlü Avrupa sağlık teknolojisi ve dijital sağlık ekosistemi;

• AB genelinde kamu ve özel kuruluşlar tarafından sağlık teknolojilerinin daha hızlı 

yaygınlaştırılması.

DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-HEALTH
Testing and Experimentation Facility for Health
(Sağlık için Test ve Deney Tesisi) 
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YZ Yenilikçiliğine Destekler:

• Stratejik önemi yüksek bir teknoloji olan robotik dâhil olmak üzere YZ tabanlı teknolojilerde, 

KOBİ’ler de dâhil olmak üzere Avrupa endüstrisinin rekabet gücünü artırmak;

• Avrupa IP’sini ve Avrupa teknolojisine dayalı ürünleri artırmaya katkıda bulunmak;

• Avrupalı yenilikçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, TEF hizmetlerini kullanan teknoloji 

sağlayıcılar için en üst düzeyde güven ve güvenlik imkânlarını içeren, gerekli uzmanlık 

alanlarının birleştirilmesine imkân sağlayan, test çözümlerinde güven ve güvenliği garanti 

edecek en yüksek test ve doğrulama kalitesini sunacak birinci sınıf deney tesislerinin 

Avrupa’da kurulumu;

• YZ ve YZ destekli çözümlerde Avrupa teknoloji egemenliği ve açık stratejik özerkliğin 

sağlanmasına katkıda bulunmak.

Proje teklifi, yukarıda belirtilen alanlarda uygulama deneyimine sahip ortakları içermeli; YZ, 

Robotik ve sağlık ve bakımın dijital dönüşümü ile ilgili tarafların geniş bir temsilini 

sağlamalıdır. 

Teklif, Avrupa çapında ilgili paydaşlara ulaşma ve onlarla etkin bir şekilde iletişim kurma 

kapasitesini göstermelidir. Bu amaçla; teklifler, oluşan ağın birlikte geliştirmeyi sağlamak için 

teknolojilerin son kullanıcılarını ve gerekli paydaşları (özellikle sektörle ilgili test senaryolarını, 

protokolleri ve metrikleri tanımlamak için) nasıl içereceğini açıklamalıdır.

 

30 milyon avro

Hibe-%50 fonlama oranı

48-60 ay

DAP Tüzüğü Madde 12/6’da düzenlenen güvenlik kısıtlamaları uygulanacaktır.

Bu çağrı kapsamında sunulacak teklifler etik incelemesinden geçirilecektir. 

AB gizli bilgilerini içeren projeler güvenlik incelemesinden geçirilecektir. 

Proje başvurusuna ek olarak aşağıdaki dokümanların sunulması gerekmektedir:

• Etik tablosu

• Güvenlik tablosu

• Mülkiyet kontrol beyanı

• Son 4 yılda uygulanan önemli projeler 

DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-HEALTH
Testing and Experimentation Facility for Health
(Sağlık için Test ve Deney Tesisi) 
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Temel amacı, Avrupa imalat sektörünün üretkenliğini ve yenilik kapasitesini, esnekliğini ve 

küresel rekabet gücünü, en son teknolojiye sahip YZ ve robotik teknolojilerinin imalat alanına 

entegrasyonu yoluyla artırmaktır. Özellikle, YZ destekli çözümlerin test edilmesi ve denenmesi 

için birinci sınıf büyük ölçekli bir referans sitesi kurulması yoluyla Avrupa’da güvenilir, 

aktarılabilir ve ölçeklenebilir Endüstriyel YZ’nin yayılımının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çıktılar: 

• Üretim için Test ve Deney Tesisi kurulacak ve yayılımı sağlanacaktır. Yenilikçilere, yeni YZ 

çözümlerini piyasaya sürmeden önce gerçek hayattaki üretim ortamlarında test etme ve 

doğrulama imkânı verilecektir. 

• Sonuç olarak, veri paylaşımını destekleyen açık çerçevelerle uyumlu yeni YZ ve veri 

ekosistemleri üretimin kalitesinin ve sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi için kullanılabilecektir.

• Bu eylem ile, Avrupa imalat sektörünün yenilikçilik kapasitesinin ve rekabet gücünün 

artmasına, çevikliğini ve dış şoklara karşı dayanıklılığının desteklenmesine katkıda 

bulunulacaktır.

• Üretim alanında YZ ve robotik teknolojilerinin konuşlandırılması yoluyla yaşlanan iş gücünün 

etkileri ele alınacaktır.

• Ayrıca, Avrupa değerlerine saygılı YZ uygulamalarının test edilmesi ve onaylanması süreci 

sertifikalandırma çalışmalarının odağı hâline gelebilecektir. 

YZ İnovasyonuna Katkı:

• İmalat uygulamalarında yenilikçi YZ ve robotik teknolojilerinin gerçek ve gerçekçi koşullarda 

etkili doğrulama için kullanılmasının sağlanması;

• Stratejik önemi yüksek bir teknoloji olarak kabul edilen, KOBİ’lerde YZ uygulamaları da dâhil 

olmak üzere Avrupa endüstrisinin rekabet gücünü artırılması;

• Avrupa IP’sini ve Avrupa teknolojisine dayalı ürünleri artırmaya katkıda bulunmak;

• Avrupalı yenilikçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, TEF hizmetlerini kullanan teknoloji 

sağlayıcıları için en üst düzeyde güven ve güvenlik imkânlarını içeren, gerekli uzmanlık 

alanlarının birleştirilmesine imkân sağlayan, test çözümlerinde güven ve güvenliği garanti 

edecek en yüksek test ve doğrulama kalitesini sunacak birinci sınıf deney tesislerinin 

Avrupa’da kurulumu;

• YZ ve YZ destekli çözümlerde Avrupa teknoloji egemenliği ve açık stratejik özerkliğin 

sağlanmasına katkıda bulunmak.

Sonuçlar: 

Seçilen proje ile, aşağıdaki sonuçları elde edebilmek için 60+ ay boyunca uygulanacak ve 

gerekirse zaman içinde yeniden gözden geçirilerek uyarlanacak, uzun vadeli bir plan 

geliştirilmesi beklenmektedir:

• Tesislerin gerekli kaynaklar ve sağlanacak hizmetler ile geliştirilmesi;

• Gelecek vaat eden YZ ve robotik kullanımına ilişkin senaryoların ve çözümlerin geliştirilmesi 

için tesislerin kullanımının teşvik edilmesi;

• AB finansmanın bitmesi sonrasında da uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğin sağlanması;

 

DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-MANUF
Testing and Experimentation Facility for Manufacturing 
(Üretim için Test ve Deney Tesisi) 

Hedef

Beklenen 
Sonuçlar ve 
Çıktılar
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Hedef 
Kitle

Bütçesi

Destek 
Oranı ve 
Süresi

Başvuru 
Koşulları

Teklif, yukarıda belirtilen konularda deneyime sahip; YZ, robotik ve üretimin dijital dönüşümü 

ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren temsilcilerin yer aldığı bir ortaklığın teşkilini içermelidir.

Avrupa genelinde tedarikçiler, müşteriler, işçi sendikaları, finans toplulukları, kamu, yerel 

toplum kuruluşları, organizasyonları, çevreciler ve çalışanlar gibi ilgili paydaşlara ulaşma ve 

onlarla etkin bir şekilde iletişim kurma kapasitesine sahip olmalıdır.

Bu amaç doğrultusunda, tekliflerin teknolojilerin son kullanıcılarını ve gerekli paydaşların ağa 

nasıl dâhil edileceğini açıklaması beklenmektedir (özellikle sektörlerle ilgili test senaryolarının, 

protokollerin ve ölçüm yöntemlerinin tanımlanması gerekmektedir.) 

Konsorsiyum en az 4 uygun ülkeden 4 bağımsız katılımcı (yararlanıcılar; bağlı kuruluşlar değil) 

ile kurulmalıdır.

 

30 milyon avro 

 

Hibe - %50 fonlama oranı 

60 ay

 

DAP Tüzüğü Madde 12/6’da düzenlenen güvenlik kısıtlamaları uygulanacaktır.

Bu çağrı kapsamında sunulacak teklifler etik incelemesinden geçirilecektir. 

AB gizli bilgilerini içeren projeler güvenlik incelemesinden geçirilecektir. 

Proje başvurusuna ek olarak aşağıdaki dokümanların sunulması gerekmektedir:

• Etik tablosu

• Güvenlik tablosu

• Mülkiyet kontrol beyanı

• Son 4 yılda uygulanan önemli projeler  

 

 

DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-MANUF
Testing and Experimentation Facility for Manufacturing 
(Üretim için Test ve Deney Tesisi) 
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Temel amaç, şehirlerde ve topluluklarda YZ ve robotik için bir test ve deney tesisinin kurulması 

ve bu tesisin kaynaklarının, yeni YZ odaklı hizmetlerin, daha büyük çaplı dağıtımlarından önce, 

gerçek hayata yakın ortamlarda doğrulanmasını sağlamak üzere, AB şehirleri, toplulukları ve 

yenilikçi endüstri paydaşları (KOBİ’ler dâhil) için erişilebilir kılınmasıdır. 

Test ve Deney Tesisi, akıllı şehirler ve topluluklar için ortak bir Avrupa veri alanı projesiyle aktif 

olarak iş birliği yapacak ve bu proje kapsamında oluşturulan altyapıları daha uzun vadede 

diğer paydaşların erişimine açacaktır. 

TEF’ler, özellikle, akıllı şe hirlerde ve topluluklarda YZ destekli çözümlerin kullanımını; akıllı 

şehirler ve toplulukların hizmetleri ve rekabet gücü ve YZ yenilikçileri üzerindeki etkiyi en üst 

düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. 

 

Akıllı şehirler ve topluluklar için TEF, teknolojiyi laboratuvardan piyasaya getirme stratejisinin 

bir parçasıdır.

Eylemin, YZ hizmetleri alanında hem arz hem de talep tarafını hazır hale getirmesi; AB akıllı 

şehirleri ve toplulukları tarafından YZ tabanlı hizmetlerin benimsenmesini sağlamak üzere 

ekosistemin gerekli aktörlerini mobilize etmesi beklenmektedir. 

Eylem, uygun hallerde AB YZ yasal çerçevesinin uygulanması ve standardizasyonun 

desteklenmesi, pilot uygulamaların, test ve deney mekanizmalarının kullanımı için uzun süreli 

faaliyet gösterecek bir tesisin kurulmasını amaçlamaktadır. 

Akıllı şehirler ve topluluklar inovasyon sisteminin hayata geçirilmesi için aşağıdaki çıktıların 

elde edilmesi beklenmektedir:

• Avrupa’daki akıllı şehirlerin ve toplulukların yenilik kapasitesi ve rekabet gücünün 

iyileştirilmesi;

• Daha güçlü teknoloji ve dijital akıllı şehirler ve topluluklar ekosistemi;

• Akıllı şehirler ve topluluklar için YZ tabanlı teknolojileri laboratuvardan fabrikaya getirmek 

için TEF’i oluşturan yapılar (nodes and satellites) arasında ağ oluşturulması.

Akıllı şehirler ve topluluklarda karbon nötrlüğü, artan sağlamlık, güvenlik ve akıllı topluluk 

altyapısının çevikliği gibi çevresel hedeflere katkıda bulunacak, bu topluluklarda hizmet 

sağlayıcıların artan rekabet gücünün yanı sıra verimliliğini de arttıracak çeşitli YZ ve robotik 

sistemlerin daha fazla ve daha hızlı entegrasyonu da beklenen sonuçlar arasında yer 

almaktadır. 

Teknolojik faydalar, özellikle KOBİ’lerin TEF kapsamındaki desteklerden yararlanarak 

ürünlerini piyasaya sürmelerini, Avrupa genelindeki geliştiricilerin rekabet gücünü 

yükseltmelerini, geniş kapsamlı veri erişiminden yararlanılmasını, yeni nesil YZ destekli 

robotik ve YZ tabanlı otomasyonun gerçek koşullarda doğrulanmasını sağlayacaktır.  

Sonuçlar:

Seçilen proje ile, aşağıdaki sonuçları elde edebilmek için 60+ ay boyunca uygulanacak ve 

gerekirse zaman içinde yeniden gözden geçirilerek uyarlanacak, uzun vadeli bir plan 

geliştirilmesi beklenmektedir:

• Tesislerin gerekli kaynaklar ve sağlanacak hizmetler ile geliştirilmesi;

• Gelecek vaat eden YZ ve robotik kullanımına ilişkin senaryoların ve çözümlerin geliştirilmesi 

için tesislerin kullanımının teşvik edilmesi.

DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART
Testing and experimentation Facility for smart cities and communities
(Akıllı şehirler ve topluluklar için test ve deney tesisi) 

Hedef

Beklenen 
Sonuçlar ve 
Çıktılar
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YZ İnovasyonuna katkı: 

• Akıllı şehirler ve topluluklar için yenilikçi YZ ve robotik teknolojilerinin gerçek ve gerçekçi 

koşullarda etkili doğrulama için kullanılmasının sağlanması;

• Stratejik önemi yüksek bir teknoloji olarak kabul edilen, KOBİ’lerde YZ uygulamaları da dâhil 

olmak üzere Avrupa endüstrisinin rekabet gücünü artırmak;

• Avrupa IP’sini ve Avrupa teknolojisine dayalı ürünleri artırmaya katkıda bulunmak;

• Avrupalı yenilikçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, TEF hizmetlerini kullanan teknoloji 

sağlayıcılar için en üst düzeyde güven ve güvenlik imkânlarını içeren, gerekli uzmanlık 

alanlarının birleştirilmesine imkân sağlayan, test çözümlerinde güven ve güvenliği garanti 

edecek en yüksek test ve doğrulama kalitesini sunacak birinci sınıf deney tesislerinin 

Avrupa’da kurulumu;

• YZ ve YZ destekli çözümlerde Avrupa teknoloji egemenliği ve açık stratejik özerkliğin 

sağlanmasına katkıda bulunmak;

• Yeni Avrupa Bauhaus girişiminin uygulanmasına katkıda bulunmak.

Teklif, yukarıda belirtilen konularda deneyime sahip; YZ, Robotik ve akıllı şehirler ve 

toplulukların dijital dönüşümü ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren ortakları içermelidir.  

Avrupa genelinde tedarikçiler, müşteriler, işçi sendikaları, finans toplulukları, kamu, yerel 

kuruluşlar, çevreciler ve çalışanlar gibi ilgili paydaşlara ulaşma ve onlarla etkin bir şekilde 

iletişim kurma kapasitesine sahip olmalıdır. 

Bu amaç doğrultusunda tekliflerin, teknolojilerin son kullanıcılarını ve gerekli paydaşların ağa 

nasıl dâhil edileceğini açıklaması beklenmektedir (Özellikle sektörlerle ilgili test 

senaryolarının, protokollerin ve ölçüm yöntemlerinin tanımlanması gerekmektedir.) 

 Konsorsiyum en az 3 uygun ülkeden 3 bağımsız katılımcı (yararlanıcılar; bağlı olan kuruluşlar 

değil) ile kurulmalıdır.

 

20 milyon avro 

 

Hibe - %50 fonlama oranı 

48-60 ay

 

DAP Tüzüğü Madde 12/6’da düzenlenen güvenlik kısıtlamaları uygulanacaktır.

Bu çağrı kapsamında sunulacak teklifler etik incelemesinden geçirilecektir. 

AB gizli bilgilerini içeren projeler güvenlik incelemesinden geçirilecektir. 

Proje başvurusuna ek olarak aşağıdaki dokümanların sunulması gerekmektedir:

• Etik tablosu

• Güvenlik tablosu

• Mülkiyet kontrol beyanı

• Son 4 yılda uygulanan önemli projeler 

DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-TEF-SMART
Testing and experimentation Facility for smart cities and communities
(Akıllı şehirler ve topluluklar için test ve deney tesisi) 
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Çağrı; verilerin kalitesini, sürdürülebilirliğini, kullanımını ve yeniden kullanımını artırmak için 

kültürel miras sektörünün dijital dönüşümü için 3D, YZ veya makine öğrenimi gibi ileri 

teknolojilerin fırsatlarını yakalamaya odaklanmaktadır. Bu projeler, kültürel mirasın ortak 

Avrupa veri alanına katkıda bulunmasının yanında mevcut ilgili Avrupa ulusal, bölgesel 

girişimleri ve diğer platformlarla iş birliği yapılarak dijital kapasitenin oluşturulması 

sağlanacaktır. 

Projelerin şu sonuçlara ulaşması beklenmektedir:

• Avrupa kültürel içeriğine çevrim içi kolay erişim ile Avrupa çapında yenilikçi bir veri 

platformu altyapısı sağlayarak kültür sektörünün dijital dönüşümünü ve kapasite gelişimini 

kolaylaştırması;

• Özellikle 3D veri setlerinin yeniden kullanımının mümkün hâle gelmesi de dâhil olmak 

üzere bilimsel araştırmaların yürütülmesi, amaçların korunması ile yenilenmesi ve 

yaratıcı-kültürel sektörün yeniden kullanımı için yüksek değerli veri setlerinin tanımlaması;

• Daha geniş kültürel sektör paydaşlarının veri alanlarını genişletmelerine, kullanmalarına ve 

bundan faydalanmalarına izin verilmesi;

• Sanal ziyaretlerden müzelere, kütüphanelere, galerilere ve miras alanlarına, tarihin yeniden 

inşasına ve eğitime kadar halka çok sayıda dijital fırsat sağlanması.

 

En az 3 uygun ülkeden katılımcılar (KOBİ’ler özellikle teşvik edilmelidir.)

4 milyon avro

KOBİ destek eylemleri 

%50 ve %75 (KOBİ’ler için)

En az üç farklı ülkeden üç ayrı kurum bir konsorsiyum halinde başvurmalıdır.
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DIGITAL-2022-CULTURAL-02-HERITAGE
Data for culturel heritage (Deployment)
(Kültürel Miras için Veri [Yayılım])
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DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-OPEN-AI
Public Sector Open Data for AI and Open Data Platform
(YZ için Kamu Sektörü Açık Verisi ve Açık Veri Platformu) 

YZ uygulamalarını da içeren bilgi temelli ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için, açık kamu 

verilerinin tüm AB’de yeniden kullanımı ve birleştirilmesi amacıyla; Açık Veri Direktifinin 

gereklilikleriyle uyumlu olacak şekilde kamu sektörü bilgilerinin kolay erişimi, kalitesi ve 

kullanımını arttırması hedeflenmektedir.

Kamu sektörü tarafından tutulan Yüksek Değerli Veri Kümeleri, veri ürünleri ve hizmetlerinin 

oluşturulması ve ortak Avrupa veri alanlarında katılımcılar tarafından kullanılması için API’ler 

aracılığıyla makine tarafından okunabilir bir format sunulacaktır. Bu sayede; daha fazla 

şirketin, özellikle KOBİ’lerin, start-up’ların ve kamu kuruluşlarının, AB’nin dijital pazarından 

yararlanarak, AB çapında hizmetleri ölçeklendirmek ve sunmak için AB genelinde verileri 

kullanması sağlanabilecektir. Toplu olarak veya API’ler aracılığıyla makine tarafından 

okunabilen verilerin kolay kullanılabilirliği, özellikle iklim değişikliği, kirlilik veya hava durumu 

tahminleri gibi veri gerektiren alanlarda, kamu verilerine dayalı makine öğrenimini büyük 

ölçüde kolaylaştıracaktır.

-Açık Veri Direktifi tarafından veri sağlayıcı olarak belirtilen Kamu İdareleri

-Veri yeniden kullanıcıları olarak KOBİ’ler 

-Araştırma ve akademi dâhil kamu ve özel sektör

20 milyon avro

Hibe-%50 fonlama oranı

24-36 Ay

DAP Tüzüğü Madde 12/6’da düzenlenen güvenlik kısıtlamaları uygulanacaktır.

Bu çağrı kapsamında sunulacak teklifler etik incelemesinden geçirilecektir. 

AB gizli bilgilerini içeren projeler güvenlik incelemesinden geçirilecektir. 

Proje başvurusuna ek olarak aşağıdaki dokümanların sunulması gerekmektedir:

• Etik tablosu

• Güvenlik tablosu

• Mülkiyet kontrol beyanı

• Son 4 yılda uygulanan önemli projeler 
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DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-CANCER-IMAGE 
Federated European infrastructure for cancer images data 
(Kanser görüntüleri verileri için Birleştirilmiş Avrupa altyapısı) 

Amaç, tüm Avrupa&apos;yı kapsayan, kanser görüntülerine ve ilgili hasta verilerine erişimi 

kolaylaştıran, geçerli veri koruma gereksinimleriyle tam uyumlu bir dijital altyapıyı, ilgili 

H2020 ve diğer araştırma projelerinin çalışmaları üzerine inşa edecek şekilde kurmak ve 

yaymaktır. Altyapının, vatandaşlara, hastalara, sağlık sistemlerine ve genel ekonomiye fayda 

sağlayacak şekilde daha kesin ve hızlı klinik karar verme, teşhis, tedavi ve öngörücü tıp 

uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla klinisyenler, araştırmacılar ve yenilikçiler tarafından 

en üst düzeyde kullanımı hedeflenmektedir. 

Nihai altyapının, Avrupa Sağlık Verileri Alanı (European Health Data Space - EHDS) 

kapsamındaki gelişmelerle uyumlu ve EHDS&apos;nin diğer bileşenleri ile birlikte çalışabilir 

olması beklenmektedir. Altyapı, Avrupa&apos;nın Kanseri Yenme Planı kapsamında Avrupa 

Kanser Görüntüleme Girişimi&apos;nin merkezi bir unsuru olarak yapılandırılacak; 

Avrupa&apos;nın Kanseri Yenme Planı ve Horizon Europe -Kanser Misyonu altındaki diğer 

ilgili eylemlere katkıda bulunacak ve bunlarla sinerji oluşturacaktır.

Altyapı, veri kümelerine ve veri kümeleri için dağıtılmış analiz ve güvenli erişim alanlarına 

uygun AI ve HPC, bulut, güven çözümleri gibi gelişmiş BT araçları ve kapasiteleri tarafından 

desteklenmelidir. Eylemin, mevcut veri kaynaklarını birleştirecek ve yeni veri kümelerinin 

oluşturulmasını destekleyecek şekilde yapılandırılması beklenmektedir. 

Seçilen projenin aşağıdaki çıktıları sağlaması beklenmektedir: 

• Kanser görüntüleri verilerine yönelik bir Birleştirilmiş Avrupa altyapısı için, yeni paydaşların 

katılımına açık, sürdürülebilir bir yönetişim ve koordinasyon mekanizması,

• Kanser görüntüleri veri havuzlarının ve ilgili klinik bilgilerin sürdürülebilir sınır ötesi 

bağlantısını mümkün kılacak, ilgili Avrupa ve ulusal altyapılara entegrasyonu kapsayan 

güvenli bir kimlik doğrulama sistemini de içerecek, birlikte çalışabilir, ADİL, uyumlu ve 

güvenli altyapı ve veri yönetişim mekanizmasının yayılımı,

• Kanser görüntüleme verilerinin ve ilgili klinik bilgilerin dağıtılmış analizi için geliştirilmiş 

araçlar ve hizmetler,

• Birleşik bir yapay zekâ öğrenme sistemi,

• Kanser görüntüleme verilerinin ve ilgili klinik bilgilerin analizini de içeren klinik doğrulama 

yaklaşımının ve araçlarının geliştirilmesi,

• Klinisyenler, araştırmacılar ve yenilikçiler için, altyapının katma değerinin sürdürülebilirlik 

stratejisinin bir parçası olduğunun ispatlanması,

• Veri altyapısının sürdürülebilirliğini desteklemek için farklı seviyelerdeki (ulusal, Avrupa 

çapında, küresel) veri kontrolörleri, (hastaneler, belediyeler, araştırma enstitüleri, hastalar), 

veri kullanıcıları (klinisyenler, araştırmacılar, politika yapıcılar, şirketler), hizmet sağlayıcılar (IT 

sektörü, medikal görüntüleme firmaları), sağlık sistemleri ve kamu otoriteleri) gibi tarafları da 

kapsayan tüm paydaşlara yönelik motivasyon ve teşvik mekanizmalarını da açıklayan alım 

stratejisini içeren bir iş modelinin geliştirilmesi,

Yeni, uyarlanmış veya genişletilmiş kanser görüntü veri kaynakları (görüntü açıklamaları ile); 

test ve eğitim veri setlerini (anonimleştirilmiş kanser görüntüleri "atlası") de içeren, özellikle 

belirli durumlarda kullanılmak üzere klinik yapay zekâ algoritmalarının geliştirilmesinde 

yararlı olabilecek farklı kanser türlerinin anonimleştirilmiş görüntüleri;

• Kanser görüntüleme altyapısı ile “Testing and Experimentation Facility for Health” arasında 

gerekli bağlantıları sağlayacak bir mekanizma,

• Altyapının kurulmasını, sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını ve başarılı bir şekilde 

yükseltilmesini sağlamak için gerekli bir iletişim stratejisi ve bilinçlendirme faaliyetlerinin 

yürütülmesi

Hedef

Beklenen 
Sonuçlar ve 
Çıktılar
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Gerekli görüldüğü takdirde eylemin amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki amaçlardan biri veya 

birkaçı için üçüncü taraflara mali destek sağlanabilir:

• Proje konsorsiyumunun ötesinde başka kanser görüntü veri kaynaklarının genişletilmesi, 

uyarlanması ve/veya altyapıya bağlanmasını sağlamak

• Altyapıda bulunan kanser görüntüleme verileri üzerinde yapay zekâ algoritmalarının 

çalıştırılması

• Farkındalık artırma faaliyetlerinin uygulanması

Konsorsiyum, aşağıdaki gibi (ancak bunlarla sınırlı olmayan) kamu ve özel sektör 

kuruluşlarından oluşabilir:

Kamu otoriteleri (ulusal, bölgesel ve yerel), hastaneler, sağlık merkezleri, üniversite klinikleri, 

kanser enstitüleri, araştırma enstitüleri, biobankalar, araştırma ajansları, araştırma altyapıları, 

kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sanayi, KOBİ’ler

Konsorsiyum en az 5 uygun ülkeden 5 bağımsız başvuru sahibi (yararlanıcılar; bağlı kuruluşlar 

değil) ile kurulmalıdır. 

Bu eylem kapsamında, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde ve gerekli görüldüğü 

takdirde üçüncü taraflara finansal destek verilebilecektir:

• Çağrılar açık bulunmalı, geniş çapta yayınlanmalı ve şeffaflık, eşitlik, çıkar çatışması ve gizlilikle 

ilgili AB standartlarına uygun olmalı;

• Çağrılar “Funding & Tenders Portalı”nda ve katılımcıların web sayfasında yayınlanmış olmalı;

• Çağrılar en az iki ay açık kalmalı;

• Çağrıların kapanış tarihlerinde bir değişiklik olması halinde bu durum Portal’de hemen ilan 

edilmeli ve değişiklik hakkında kayıtlı başvuru sahipleri bilgilendirilmeli;

• Çağrının çıktıları (seçilen projelerin tanımı, ödül tarihleri, proje süreleri ve nihai alıcının adları ve 

ülkeleri dâhil) katılımcıların web sayfalarında yayınlanmış olmalı;

• Çağrıların açık bir şekilde Avrupa boyutuna sahip olmalı.

Üçüncü taraflar için finansal destek sağlanmak istenmesi halinde, üçüncü taraflara verilecek 

desteğin gerekçesine, söz konusu desteğin nasıl yöneticiliğine proje başvurusunda açıkça yer 

verilmeli ve üçüncü tarafın mali olarak desteklenebileceği farklı faaliyet türlerinin bir listesi 

oluşturulmalıdır. Elde edilecek sonuçlar da açıkça tanımlanmalıdır.

18 milyon avro

 

Hibe - %50 fonlama oranı 

36 ay

DAP Tüzüğü Madde 12/6’da düzenlenen güvenlik kısıtlamaları uygulanacaktır.

Bu çağrı kapsamında sunulacak teklifler etik incelemesinden geçirilecektir. 

AB gizli bilgilerini içeren projeler güvenlik incelemesinden geçirilecektir. 

Proje başvurusuna ek olarak aşağıdaki dokümanların sunulması gerekmektedir:

• Etik tablosu

• Güvenlik tablosu

• Mülkiyet kontrol beyanı

• Son 4 yılda uygulanan önemli projeler 

Beklenen 
Sonuçlar ve 
Çıktılar

Hedef 
Kitle

Bütçesi

Destek 
Oranı ve 
Süresi

Başvuru 
Koşulları

DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-CANCER-IMAGE 
Federated European infrastructure for cancer images data 
(Kanser görüntüleri verileri için Birleştirilmiş Avrupa altyapısı) 
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DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-SEC-LAW
Data space for security and law enforcement
(Güvenlik ve hukuk uygulamaları için veri alanı) 

Avrupa Birliğinin 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Kanunu ve 2016/680 sayılı Veri Koruma 

Hukuku Uygulama Yönergesi kapsamındaki veri minimizasyonu ilkesi kapsamında, çeşitli 

veri setlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik YZ algoritmalarının araştırılması, 

geliştirilmesi, test edilmesi ve doğrulanmasına imkân veren ortak Avrupa Güvenlik veri 

alanlarının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Güvenlik ve hukuk uygulamaları için ortak bir veri alanının oluşturulması yoluyla “Avrupa Veri 

Stratejisi’nin aşağıdaki iki amacının gerçekleştirilmesi beklenmektedir:

• Kamu idareleri için geliştirilmiş veri alanları kapsamındaki eylemlerin, AB hukuku ile uyumlu 

bir şekilde, AB’deki hukuki yaptırımların iyileştirilmesine de odaklanmasını sağlamak,

• Kamu yararına olan verilerin suçla daha etkin mücadeleye hizmet etmesini sağlamak.

Söz konusu veri alanlarının, kamu veya iç güvenlikten sorumlu tüm paydaşların ve özellikle 

Üye Ülkelerin kolluk kuvvetlerinin, sınır güvenliğinden sorumlu makamlarının ve Europol, 

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı ve euLISA gibi ilgili Avrupa Ajanslarının çıkarlarına 

hizmet etmesi beklenmektedir.

Güvenlik ve hukuk uygulamaları için tesis edilecek veri alanı yalnızca inovasyon amaçlı olup, 

araştırma/soruşturma amaçlı veri paylaşımını kapsamamalıdır.

Algoritmaları test etmek ve doğrulamaya yönelik güvenilir veri kümeleri ile birlikte ulusal 

bileşenleri ve iletişim altyapısını da içeren ortak bir veri platformunun oluşturulması yoluyla 

çok sayıda ve çeşitli türde bilginin (resim, rapor, video vb.) otomatik olarak toplanması ve 

analiz edilmesine imkân veren YZ teknolojilerinin araştırılması, yenileştirilmesi ve 

geliştirilmesi için yeterli kalitede verinin yaratılması amaçlanmaktadır.

Veri alanı Avrupa güvenlik ve adalet temsilcilerinden sorumlu AB ajansları ve ulusal otoriteleri 

de kapsayan güvenlik ve göçmenlik konularından sorumlu paydaşların ihtiyaçlarına özel bir 

veri ekosisteminin oluşturulmasını sağlayacaktır. Özel sektör temsilcilerinin de, Avrupa 

Araştırma Çerçeve Programları kapsamında güvenlik araştırmaları yürütüyor olmaları koşulu 

ile, kurulacak veri alanının ayrılmış bir bölümündeki veri setlerinden faydalanmaları söz 

konusu olabilecektir.

Oluşturulması amaçlanan veri alanı, suçla mücadeleye çok önemli bir katkı sağlayacak, sınır 

güvenliğini artıracak ve yasal göçü kolaylaştıracak YZ teknolojilerinin gelişimini önemli 

ölçüde destekleyecektir.

Veri Alanı, ulusal ve Avrupa genelindeki yasa uygulama otoritelerinin kendi dijital araçlarını 

geliştirmeleri ve doğrulamalarına imkân vererek aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi 

yoluyla Avrupa açık stratejik özerkliğinin gelişmesine katkı sağlayacaktır:

• Üçüncü ülkelerin/tarafların kötü niyetli müdahale tehdidini ortadan kaldırmak,

• AB düzeyinde kalite standartlarının belirlenmesine izin vermek,

• Üye ülkelerin yasa uygulayıcılarının teknolojik yeteneklerini arttırmak,

Bu amaç doğrultusunda, çağrı eylemine katılan yabancı kontrollü kuruluşların yalnızca belirli 

ve açıkça tanımlanmış görevleri yerine getirmesi; teknik mimari veya güvenlik bileşenlerinin 

tasarımına dâhil olmaması beklenmektedir. 

 

Hedef

Beklenen 
Sonuçlar ve 
Çıktılar
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Projenin aşağıdaki çıktıları sağlaması beklenmektedir: 

• Algoritmaların test edilmesi ve doğrulanması amacı doğrultusunda, ulusal bileşenleri (ve 

bunlar geliştirildikten sonra gelecekteki merkezi bileşenlerle ara bağlantıların 

oluşturulmasını sağlayan bileşenleri) entegre eden birleşik bir veri alanına ilişkin referans 

mimarinin geliştirilmesi;

• Ulusal veri altyapısı ile gelecekteki merkezi veri altyapısı arasında birlikte çalışabilirliği 

sağlayan bileşenlerin geliştirilmesi / iç güvenliğe dair ulusal veri altyapısının olmaması 

halinde bu altyapının geliştirilmesi;

• Veri kaynaklarına birleşik erişim prensibinin ve gizliliği koruyan bağlantı tekniklerinin 

uygulanmasını sağlayan mikro hizmetlerin sağlanması;

• İç güvenlik ve sınır yönetimi alanındaki uygulamalarla ilgili algoritmaların geliştirilmesi, test 

edilmesi ve değerlendirilmesi için kullanılabilecek bir dizi anonimleştirilmiş/takma 

adlaştırılmış (anonymization/pseudonymisation), yüksek kaliteli veri kümesinin geliştirilmesi 

(“European Security Data Space for Innovation” ve “Internal Security Fund Thematic Facility” 

çağrıları ile tamamlayıcı olarak ele alınacaktır);

• Veri yönetişimi, veri kalitesi yönetimine odaklanma ve ortak standartları belirleme gibi bir 

dizi en iyi uygulama örneğinin geliştirilmesi.

Konsorsiyum en az 3 üye ülkenin yasa uygulayıcı otoritelerinden (yararlanıcılar; bağlı 

kuruluşlar değil) oluşmalıdır. Diğer üye ülkelerden de yasa uygulayıcı otoritelerin katılımı 

teşvik edilmelidir. 

Ayrıca, özel kuruluşlar veya kamu ve kamu tarafından finanse edilen kuruluşlar, uygun 

ülkelerden araştırma enstitülerinin de katılımı teşvik edilmektedir. 

8 milyon avro 

Hibe - %50 fonlama oranı 

36 ay

DAP Tüzüğü Madde 12/6’da düzenlenen güvenlik kısıtlamaları uygulanacaktır.

Bu çağrı kapsamında sunulacak teklifler etik incelemesinden geçirilecektir. 

AB gizli bilgilerini içeren projeler güvenlik incelemesinden geçirilecektir. 

Proje başvurusuna ek olarak aşağıdaki dokümanların sunulması gerekmektedir:

• Etik tablosu

• Güvenlik tablosu

• Mülkiyet kontrol beyanı

• Son 4 yılda uygulanan önemli projeler 

Beklenen 
Sonuçlar ve 
Çıktılar

Hedef 
Kitle

Bütçesi

Destek 
Oranı ve 
Süresi

Başvuru 
Koşulları
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DIGITAL-2022-CLOUD-AI-02-SEC-LAW
Data space for security and law enforcement
(Güvenlik ve hukuk uygulamaları için veri alanı) 
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