
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı

AB Çerçeve Programları Müdürlüğü

Ufuk Avrupa Programı
Küme 4: Dijital, Endüstri ve Uzay

&

Key Digital Technologies (KDT) Ortak Girişimi

Dr. Özlem GEZİCİ KOÇ



Hedef 5
“Küresel alan tabanlı altyapıların, hizmetlerin, uygulamaların ve verilerin geliştirilmesinde, 

konuşlandırılmasında ve kullanılmasında stratejik özerklik”

• Uydu iletişim sistemleri

• Uzay ekosisteminin geleceği – yörünge operasyonları

• Fırlatma teknolojisinin geliştirilmesi ve yeniden kullanılması

• Atmosfer izleme 

• Uzay verilerinin toplanması

Küme 4 – Uzay Alanı Hedefleri



Article 22.5 – Katılım Kısıtlaması

Ufuk Avrupa Programı Küme 4-Dijital, Uzay ve Endüstri 2023-2024 Çalışma Programında uzay araştırmalarıyla ilgili
25 başlıktan 11 tanesi için; Birlik stratejik varlıkları, çıkarları, özerkliği veya güvenliği ile ilgili oldukları için 28 Nisan
2021 tarihli (AB) 2021/695 sayılı Ufuk Avrupa hakkındaki Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünün 22.5 (Article 22:
Legal entities eligible for participation) maddesi uygulanmaktadır.

Reinforce EU capacity to access to space

• HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-21: Low cost high thrust propulsion for European strategic space
launchers - technologies maturation including ground system tests

• HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-22: New space transportation solutions and services

• HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-23: Modern, flexible and efficient European test, production
and launch facilities

Innovative space capabilities: Quantum

• HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-62: Quantum Communication Technologies for space 
systems

• HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-63: Quantum Space Gravimetry Phase-A Study

Targeted and strategic actions supporting the EU space sector

• HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-72: Space technologies for European non-dependence and
competitiveness

2023 Başlıkları



Küme 4 - Uzay Alanı 2023 çağrıları

Konu Başlığı
Aksiyon
Türü

Teknoloji
Hazırlık 
Seviyesi

Proje
Başına 
Bütçe 
(M EUR)

Toplam
Bütçe
(M EUR)

Desteklenecek
Proje Sayısı

HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-11: End-to-end Earth observation systems and associated services

Proje önerisi aşağıdaki 3 alandan birini ele almalı:
(1) Yenilikçi yeteneklere sahip küçük uydulardan oluşan bir ağa dayalı Yer gözlemi
(2) Uçtan uca performans iyileştirme için görüntü işleme dahil olmak üzere Uydu Veri Yönetimi ve İşleme ile yer işleme ve sanal ağ işlevleri için altyapılar ve

ağlar
(3) Yapay zekayı endüstriyel süreçlerde tanımlamaya, geliştirmeye ve uygulamaya yönelik R&I; yer gözlemi için dijitalleşmenin teşvik edilmesi

Beklenen çıktılardan bazıları:
• Yer Gözlem sistemi için dünya çapında liderliği elde etmek ve sürdürmek
• Esnek ve rekabetçi bir uçtan uca sistem gösterim

IA 5-6 1-2,5 10,1 4

HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-12: Future Space Ecosystem and Enabling Technologies

Akıllı çözümler ve rekabetçi kavramlarla uzayda sanayileşmeyi ve yer hizmetlerinin etkinleştirilmesini amaçlıyor.

Proje önerisi aşağıdaki 2 alandan birini ele almalı:
(1) Sanayileşme ile ilgili paradigmaları göz önünde bulunduran elektrikli tahrik sistemleri için jenerik yapı taşları teknolojileri
(2) Net bir uygulama, uygulamalara giden yol ve iş sürdürülebilirliği göz önünde bulundurularak teknolojilerin ve kavramların geliştirilmesi ve olgunlaşması.
Örneğin operasyonlar için yenilikçi yaklaşımlar, yeni nesil hizmetler, kolaylaştırıcı teknolojiler veya seri üretim ve üretim konseptleri, görev kontrolü için
yazılım.

Hedeflenen etkinleştirme teknolojileri, uzay sistemlerini, uyduların esnekliğini ve maliyet etkinliğini iyileştirecek, aynı zamanda operasyonları basitleştirecek
ve optimize edecek.

RIA
(1) 4-6
(2) 3-5

0,5-2,5 15 8

HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-13: Future Space Ecosystem: Management and Coordination Activity

Uzay ve uzaya dayalı varlıkların uzun vadede güvenli ve ekonomik olarak uygun kullanımını sağlamak için;
-Teknolojilerin tanımlanması
-Yol haritasının oluşturulması
-Kabul edilebilir kurallar, standartlar ve metodolojilerin tanımlanması gerekir.

CSA - 2 2 1

Foster competitiveness of space systems

Çağrı açılış ve kapanış tarihleri: 22 Aralık 2022 – 28 Mart 2023 



Küme 4 - Uzay Alanı 2023 çağrıları
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HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-31: Copernicus for Atmosphere and Climate Change, including CO2

Beklenen etkilerden bazıları;
• Gelişen politika ve/veya kullanıcı gereksinimlerine ve teknolojik gelişmelere yanıt vermek için Copernicus Atmosfer İzleme ve Copernicus

İklim Değişikliği hizmetlerinin gelişmiş kalitesi ve verimliliği
• İnsan kaynaklı CO2 emisyonlarının izlenmesi için yeni Copernicus hizmet unsurunun kurulmasına devam edilmesi

RIA 5-6 2-3 8,6 3

HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-32: Copernicus for Emergency Management

Kapsam - Copernicus Acil Durum Yönetim Hizmetinin ihtiyaçlarını karşılayan acil durumla ilgili uygulamalar için yenilikçi yöntemler ve
teknolojiler: mevcut bir öğenin veya bileşenin geliştirilmesi/otomasyonu; mevcut (temel) hizmete yeni öğeler veya bileşenler; temel
hizmetleri tamamlayan ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu şekilde ek işlevsellik sağlayan yeni hizmetler (örn. ulusal veya bölgesel bağlamda)

RIA 6 3 3 1

HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-33: Copernicus in-situ component

Projelerin en az 2 ya da 3 tane etkiyi karşılaması bekleniyor;
• Erken gözlemlerin optimum kullanımı: geçmiş gözlem yöntemleri, hata analizi, kalite kontrol ve yanlılık ayarlaması
• Ar-Ge projeleri sırasında toplanan Copernicus ile ilgili gözlemlerin ve yardımcı verilerin daha iyi kullanılması
• Copernicus ürünleri ve veri hizmetleri için kritik olan yerinde verilerin gelişmiş kullanılabilirliği ve kalitesi
• Copernicus Hizmetlerinin kesişen zorluklarının ve Ar-Ge önceliklerinin uygun şekilde değerlendirilmesi

RIA 5-6 2 2 1

HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-34: Copernicus for Marine Environment Monitoring

Amaç, ulusaldan yerele geliştirilen kıyı uygulamalarını ve modellerini daha iyi sınırlamak için küresel/bölgeselden yüksek çözünürlüklü ve
yüksek dinamik fenomenleri (fizik, biyojeokimya) temsil eden kıyı ölçeklerine kadar gelişmiş ve kesintisiz bir okyanus izleme ve tahmin
uygulamaktır.

RIA 5-6 5 5 1

Evolution of services: Copernicus

Çağrı açılış ve kapanış tarihleri: 22 Aralık 2022 – 28 Mart 2023 



Küme 4 - Uzay Alanı 2023 çağrıları

Konu Başlığı
Aksiyon
Türü

Teknoloji
Hazırlık 
Seviyesi

Proje
Başına 
Bütçe 
(M EUR)

Toplam
Bütçe
(M EUR)

Desteklenecek
Proje Sayısı

HORIZON-CL4-2023-SPACE-01-71: Scientific exploitation of space data

• Projeler, Copernicus DIAS (Veri ve Bilgi Erişim Servisleri), mümkün olduğunda ESA Uzay Bilimi Arşivleri veya başka yollarla (örn.
enstrümantasyon ekipleri) sağlanan verilere dayanabilir.

• Bu verilerin uluslararası bilimsel misyon verileriyle ve ayrıca tüm dünyadaki yer tabanlı altyapılar tarafından üretilen ilgili verilerle
birleştirilmesi ve korelasyonu, bilimsel getiriyi daha da artırmak ve mevcut veri setlerini kullanarak yeni araştırma faaliyetlerini mümkün
kılmak için teşvik edilmektedir.

• Ortaya çıkan analizler, gelecekteki Avrupa ve uluslararası misyonların hazırlanmasına yardımcı olacaktır.
• Özellikle uzay araştırmaları ve uzay bilimlerinde aktif olan ülkelerle uluslararası işbirliği teşvik edilmektedir.

RIA 3-4 1-1,5 10,7 8

Targeted and strategic actions supporting the EU space sector

Çağrı açılış ve kapanış tarihleri: 22 Aralık 2022 – 28 Mart 2023 



https://www.youtube.com/watch?v=92R6q2y
WFQo&ab_channel=EUScience%26Innovation

Avrupa Komisyonu 2023 Çağrıları Bilgi Günleri 
Kayıtlarına Ulaşabilirsiniz!

https://research-innovation-
community.ec.europa.eu/events/3jM2kV6qwHjteovSf3VOrp/programme

Uzay Alanı Konu Başlıkları için:

Küme 4 - Uzay Alanı 2023 çağrıları

https://horizon-europe-space-2023-brokerage.b2match.io/

https://www.youtube.com/watch?v=92R6q2yWFQo&ab_channel=EUScience%26Innovation
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3jM2kV6qwHjteovSf3VOrp/programme
https://horizon-europe-space-2023-brokerage.b2match.io/


Çağrı açılış ve kapanış tarihleri: 3 Kasım 2022 – 2 Mart 2023  

Toplam proje sayısı ve bütçe: 5 başlık, 39 Milyon Avro, 16 proje

HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-51 Akıllı mobilite için EGNSS uygulamaları (IA)

HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-52 Galileo ve/veya Copernicus kullanıcısı olarak kamu 
sektörü (PCP)

HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-54 Copernicus downstream uygulamaları ve Avrupa Veri 
Ekonomisi (IA)

HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-55 Yapay Zeka ve Yüksek Performanslı Bilgi İşlem ile büyük 
ölçekli Copernicus veri alımı (RIA)

HORIZON-EUSPA-2022-SPACE-02-56 Uluslararası ortaklarla uzay tabanlı downstream
uygulamaları tasarlama (RIA)

Detaylar için: https://www.euspa.europa.eu/opportunities/horizon-europe

Küme 4 - Uzay Alanı Son 2022 çağrıları 

https://www.euspa.europa.eu/opportunities/horizon-europe


• 2014-2015 yılları arasında yürütülmüş bir CSA projesi
• 57 ortak
• Koordinatör: MERCATOR OCEAN (Fransa)
• Türk Ortak: ODTÜ
• MyOcean Follow On projesinin temel amacı, orta ve alt

kullanıcılara okyanusun fiziksel durumu ve ekosistem
bilgilerini sağlayan işletim öncesi Copernicus Marine
Service'in titiz, sağlam ve sürdürülebilir Okyanus İzleme
ve Tahmin bileşenini işletmektir.

• 2015-2018 yılları arasında yürütülmüş bir RIA projesi
• 14 ortak
• Koordinatör: ILMATIETEEN LAITOS (Finlandiya)
• Türk Ortak: İstanbul Teknik Üniversitesi
• SPICES projesinin temel amacı, kutup operatörleri ve

tahmin sistemleri için, özellikle aşırı ve beklenmedik
koşulları ele alan gelişmiş ürünler sağlamak için mevcut (ve
yakın) uydu sensörlerinden deniz buzu parametrelerini
almak için yeni yöntemler geliştirmektir.

Tanıtım 
Videosu

https://cordis.europa.eu/project/id/640161https://cordis.europa.eu/project/id/633085

Ufuk 2020 Uzay Alanı Proje Örnekleri

https://www.youtube.com/watch?v=El9v5v82vB8&ab_channel=Ilmatieteenlaitos
https://cordis.europa.eu/project/id/640161
https://cordis.europa.eu/project/id/633085


• 2015-2017 yılları arasında yürütülmüş bir CSA projesi
• 21 ortak
• Koordinatör: EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER SAS 

(Fransa)
• Türk Ortaklar: BİTES Savunma ve Havacılık ile Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
• Genel proje konsepti, farklı Doğu Avrupa ve Akdeniz 

ülkelerinde EGNSS kullanarak ağırlıklı olarak havacılığa 
odaklanan çok modlu uygulamalar alanında kapasite 
oluşturmaktan oluşmaktadır.

• 2016-2017 yılları arasında yürütülmüş bir IA projesi
• 7 ortak
• Koordinatör: FONDAZIONE LINKS - LEADING INNOVATION 

& KNOWLEDGE FOR SOCIETY (İtalya)
• Türk Ortak: INFOTECH Bilişim ve İletişim Teknolojileri
• Bu projenin yeniliği, otomotiv uygulamalarında

otomatikleştirilmiş manevralar için EGNSS
yerelleştirmesinin benimsenmesinde yatmaktadır: EGNSS
yalnızca konumlandırma için değil, aynı zamanda konumun
güvenirliğini tahmin etmek için de kullanılacaktır.

https://cordis.europa.eu/project/id/641607 https://cordis.europa.eu/project/id/687366

Ufuk 2020 Uzay Alanı Proje Örnekleri

https://cordis.europa.eu/project/id/641607
https://cordis.europa.eu/project/id/687366


Key Digital Technologies (KDT) Ortak Girişimi

• Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenen Ortak Girişimler’den biri olan Key Digital Technologies
Ortak Girişimi (KDT JU), Avrupa'yı elektronikte teknoloji geliştirmenin ön saflarında tutmak amacıyla
2014 yılında kurulan Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL) Ortak
Girişimi üzerine kurulmuştur ve devamı niteliğindedir.

• KDT Ortak Girişimi, Avrupa Komisyonu ve Katılımcı Ülkeler tarafından ortaklaşa hibe sağlamakta olup
Türkiye’deki koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.



ECS-SRIA’ya göre genel konularda ele alınabilecek araştırma alanları:

1. Proses teknolojisi, ekipman, malzeme ve imalat
2. Bileşenler, modüller ve sistem entegrasyonu
3. Gömülü yazılım ve ötesi
4. Sistemler Sistemi (SoS)
5. Yapay zekâ, uç bilgi işlem ve gelişmiş kontrol
6. Bağlanırlık
7. Mimari ve tasarım: yöntemler ve araçlar
8. Kalite, güvenilirlik ve siber güvenlik
9. Ulaşım
10. Enerji
11. Dijital Endüstri
12. Sağlık ve refah
13. Tarımsal gıda ve doğal kaynaklar
14. Dijital Toplum

KDT çağrılarında ortak sayısı IA’da maksimum 70, RIA’da maksimum 50 ile sınırlandırılmıştır. 

Key Digital Technologies (KDT) Ortak Girişimi

• KDT kapsamında her yıl IA ve RIA eylem
türlerinde olmak üzere ECS-SRIA’da ele alınan
konular kapsamında bottom-up çağrılara
çıkılır. Bunların dışında o yıl için seçilen odak
konularında da birkaç başlık açılmaktadır.

• Seçilen projeler Avrupa Komisyonu ve Katılımcı Ülkelerden fon alır. 

TÜBİTAK

Büyük 
şirketler

%20 %40

KOBİ %30 %45

Üniversite/
Diğer

%35 %65

Avrupa
Komisyonu TÜBİTAK

Büyük 
şirketler

%25 %35

KOBİ %35 %40

Üniversite/
Diğer

%35 %65

Avrupa
KomisyonuIA RIA

Konsorsiyum büyüklüğü ve 
aksiyon türüne bağlı olarak 

proje başına toplam hibe 
tutarı 15 ile 50 Milyon Euro 

arasında değişmektedir.



Key Digital Technologies (KDT) Ortak Girişimi

KDT 2021 ve 2022 Çağrıları

• Ülkemiz Başarı Oranı %50!

• Her iki çağrıya yapılan ve uygunluk kriterlerini sağlayan 53 projenin 
22’sinde ve desteklenmeye hak kazanan 27 projenin 11’inde Türkiye’den 
kurum ve kuruluşlarımız yer almaktadır.

• Ülkemizden 36 ortağın (24 tekil ortak) yer aldığı 11 projede Avrupa 
Komisyonu’ndan 7,85 Milyon Avro hibe almaya hak kazanılmıştır!

https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/dijital-endustri-ve-uzay-kumesi-altinda-yer-alan-key-digital-technologies-ortak-girisimi

https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/dijital-endustri-ve-uzay-kumesi-altinda-yer-alan-key-digital-technologies-ortak-girisimi


Key Digital Technologies (KDT) Ortak Girişimi

KDT 2023 Çağrısı

https://ecssria.eu/ECS-SRIA%202023.pdf

Call 2023-1 ve Call 2023-2 için
Çağrı Açılış: 7 Şubat 2023
İlk aşama: 3 Mayıs 2023
İkinci aşama: 19 Eylül 2023

Call 2023-3 için
Çağrı Açılış: 7 Şubat 2023
Tek Aşama: 3 Mayıs 2023

https://ecssria.eu/ECS-SRIA%202023.pdf


Key Digital Technologies (KDT) Ortak Girişimi

Proje Pazarı, Brüksel, 7-8 Şubat 2023

https://ecscollaborationtool.eu/ecs-brokerage-event-2023.html

https://ecscollaborationtool.eu/ecs-brokerage-event-2023.html


Teşekkürler

E-posta:        
ozlem.gezicikoc@tubitak.gov.tr

ncpdis@tubitak.gov.tr
ufukavrupa@tubitak.gov.tr 

mailto:erencan.bal@tubitak.gov.tr
mailto:ncpdis@tubitak.gov.tr
mailto:greendeal@h2020.org.tr

