
       

 

 
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sırasında EUREKA Türkiye Üst 
Düzey Temsilcisi Okan Kara'nın yanı sıra, Turkcell Ürün Geliştirmeden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar ve ITEA2 Başkanı Rudolf 
Haggenmüller, gazetecilerle bir araya gelerek toplantıya ilişkin bilgi aktardı. 
 
Okan Kara, Türkiye'nin artık bilgi tüketen toplum olmaktan çıkıp bilgi üretmesi 
gerektiğini, geçen yıl 300 Türk şirketin ilk kez TÜBİTAK bünyesinde Ar-Ge yapmaya 
başladığını, bunun da önemli bir başarı olduğunun altını çizerek, bu ay içinde 
gerçekleştirilecek olan ITEA2 programına da Türk şirketleri olarak bir çıkarma 
yapmayı planladıklarını söyledi. 
ITEA2 programı kapsamında projelerin kabul görebilmesinin temel kriterleri 
bulunduğunu, projelerin temel araştırma seviyesinin üstünde, 2-3 yıl içinde pazara 
çıkabilecek özellikte bulunmaları gerektiğini anlatan Kara, ticari ürüne 
dönüştürülebilecek projelerin, sosyal bir açığı kapatmasının da önemli olduğunu 
vurguladı. 2000-2006 yılları arasında Türkiye'nin programa 2 projeyle dahil 
olabildiğini, geçen yıl ise 7 projeyle yer aldıklarını belirten Kara, 2008'de bu sayının 
ikiye katlanabileceğini söyledi.  
Program kapsamında Türkiye'den ''3 boyutlu telefon'', ''giyilebilir bilgisayar'', ''üç 
boyutlu televizyon'' gibi projelerin yürütüldüğünü anlatan Kara, bu projeler sayesinde 
Türk firmalarının ve üniversitelerinin patent sahibi olabileceğini ifade etti.  
Türkiye'nin AB fonlarını öğrenme sürecinde olduğunu dile getiren Kara, ''Biz hareketli 
trenin neredeyse son vagonuna atladık. Önlere doğru ilerliyoruz. Bizim için sevindirici 
olan, programa giren şirket sayısı her yıl bir önceki yıla göre yüzde 20-25 artıyor'' diye 
konuştu. Kara, ITEA2 için ne kadar proje gelirse hepsini destekleyeceklerini söyledi.  
 
''ITEA2, TÜRK FİRMALARI İÇİN MÜKEMMEL FIRSAT''  
Turkcell Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Bayrakdar, 
toplantı ile yazılım firmalarına ITEA2'yi tanıtmayı amaçladıklarını anlatarak, 
Turkcell'in geçen yıl çeşitli kuruluşlarca sağlanan destekleri, mevzuatları öğrenmek 
istediğini, bununla birlikte kendilerine iyi bir strateji belirlediklerini kaydetti. Cenk 
Bayrakdar, ITEA2 programına kendi stratejileriyle uyumlu olan özellikle erişim 
teknolojileri projeleriyle katılabileceklerini söyledi. ITEA2 Başkanı Rudolf 
Haggenmüller de, ITEA2'nin Türk firmaları için mükemmel bir fırsat sunduğuna işaret 
etti. Yazılım yoğun sektörlerin sosyo ekonomik hayatın her alanına girmeye 
başladığının altını çizen Haggenmüller, bu tarz uygulamaların sürekli geliştiğini ve 
yenilendiğini anlattı. Haggenmüller, ITEA2 kümesinin 21-22 Şubat 2008 tarihinde 
proje çağrısı yapacağını, Nisan ayına kadar bu projelerin değerlendirileceğini ve geri 
bildirimlerin Haziran ayında yapılacağını bildirdi. Ekim ayında ise firmalardan 
projelerin detaylandırılmasının isteneceğini belirten Haggenmüller, Aralık ayında da 
kesin sonuçların bildirileceğini aktardı.  
 
ITEA2 HAKKINDA  
Verilen bilgiye göre ITEA2, yazılım yoğun servisler ve sistemler alanında Avrupa'nın 
liderliğini sürdürebilmesi için sanayi liderliğindeki rekabet öncesi Ar-Ge projelerinin 
desteklenmesini sağlamayı amaçlıyor. 2007-2015 yılları arasında açılacak 8 proje 
çağrısıyla ITEA2 yazılım sektöründe 3 milyar euronun üzerinde Ar-Ge hacmi 
yaratmayı ve 200'ün üzerinde proje oluşturmayı hedefliyor. 
ITEA2'de bugüne kadar 59'u tamamlanmış ve 26'sı devam eden 85 projenin 
desteklenmesine karar verilirken, bu projelere 26 ülkeden 641 katılımcı yer aldı. ITEA2 
kümesi, yılda bir kez proje çağrısına çıkmaktadır.  
Genellikle yılın ilk aylarında açıklanan proje çağrılarına, hem ITEA2 yönetim 
kurulunda bulunan firmalar hem de EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar proje önerisi 
sunabiliyor. 

      

Turkcell Tübitak işbirliği ile ITEA2
 ANASAYFA  / EKONOMİ / ŞIRKET HABERLERI 06.02.2008 - 18:54    

Page 1 of 1Gazeteport

23-1-2009http://www.gazeteport.com.tr/NEWS/PRINT/GP_150797


