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1. Genel Çerçeve 
Günümüz dünyasında, özellikle nesnelerin interneti, bulut tabanlı uygulamalar ve mobil 
cihaz kullanımının gittikçe artmasıyla güvenlik ve gizlilik ve bunların sürdürülebilirliği bilgi 
güvenliğinin en önemli konularından olmuştur. Güvenlik ve gizlilik yaklaşımları olarak ağ 
güvenliği, bilgisayar güvenliği, kriptolojik algoritma ve protokol tasarımı, güvenli sistem 
mimarileri, gizlilik politikaları yönetimi, yazılım güvenliği, gizliliği artırıcı teknolojiler örnek 
gösterilebilir.  
Güvenlik teknolojilerinin kurumsal ve genel olarak yaygınlaştırılması ve yerleşiklik 
kazandırılması için bu teknolojilerin sürdürülebilir bir çerçeve içinde çözümlere 
dönüştürülmesi gereklidir.  
Bu bağlamda heterojen bir yapıya sahip olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin güvenliği için 
Ar-Ge çalışmaları ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi çağrı kapsamında başlıca hedefler 
arasındadır. 
 
2. Amaç ve Hedefler 
Bilgi ve ağ sistemlerinin güvenliği ve sürdürülebilirliği için bütüncül ve kapsayıcı yaklaşımlar 

 Sanal ve yazılım tabanlı ağ altyapılarında güvenlik çözümleri 
 Bulut çözümlerinin entegrasyonundaki güvenlik problemleri 
 Otomatik Aksiyon Üretebilen ve Uygulayan Güvenlik Sistemleri 
 Merkezi Kayıt Toplama ve Analiz Sistemleri 
 Güvenli veri depolama ve yönetimi araçlarının geliştirilmesi 
 Bilgi güvenliği süreçlerinin benzetimi için araçların geliştirilmesi 
 Bilgi güvenliği konusunda kurumsal ve kamu eğitim-öğretimine yönelik araç ve 

yöntemlerin geliştirilmesi 
 Ağ bileşenlerinin izlenebilirliğinin sağlanması için yöntemlerin geliştirilmesi 
 Uzaktan yönetim ve denetim sistemleri güvenliği ve gizliliği 
 Güvenlik ve gizlilik ölçüm yöntemleri ve araçları 

 
Saldırı ve tehdit modelleme ile güvenlik ihtiyaçlarının tanımlanması 

 Siber Risk Modelleme ve Risk Hesaplama Sistemleri 
 Bütünleşik Tehdit Algı ve İstihbarat Sistemleri 
 Kritik alt yapılar ve kurumsal organizasyonlar için bilgi güvenliği risk analizi ve 

güvenlik ihtiyaçlarının tespiti için pratik uygulanabilir yöntem ve araçların 
geliştirilmesi 

 Sosyal mühendislik saldırılarının tespiti ve engellenmesi için genel yöntemler 
geliştirilmesi 

 

Güvenli yazılım kodlama, statik ve dinamik güvenlik teknolojileri 
 Güvenli yazılım standartlarına uyumluluk kontrolleri 
 Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım kodlanması için yeni yöntem ve metodoloji 

geliştirilerek pratik uygulanabilir araç tasarımı ve kodlanması 
 Güvenli internet uygulamaları geliştirmesinde kullanmak üzere test ve analiz araçları 

 
Dış uygulamalara yönelik güvenlik teknolojileri; onaylama ve güvence sağlamaya yönelik 
teknolojiler 



 Standart güvence prosedür testlerine hazırlık aşamasında kullanılabilecek araçların 
geliştirilmesi 

 Alternatif ve tamamlayıcı onaylama, güvence ve test prosedürleri/protokolleri 
geliştirilmesi

 
3. İlgili Destek Programı 
Bu çağrı konusu kapsamında önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir. 

 
4. Çağrıya Özel Hususlar 

 Önerilecek projeler küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir. 
 Entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır. 
 Farklı disiplinlerden araştırmacıların proje ekibinde görev alması ve konunun 

disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınması önerilmektedir. 
 Orta ve büyük ölçekli projelerin farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla 

kurumun yer aldığı alt projelerden oluşması (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt 
projeden oluşabilir) ve üniversite ile özel sektörün katılımı önerilmektedir. 

 Ortaklı projelerde özel sektörün projeye ayni/nakdi destek sağlamış olması 
gerekmektedir. İlgili destek mektubu 2. Aşama proje önerisine eklenmelidir. 

 Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir. 
 Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından 

itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının 
sağlanması teşvik edilmektedir. (*). 
 

(*) Bilimsel değerlendirme sırasında aynı/yaklaşık puan alan proje önerilerinden belirtilen koşulu 
sağlayanlara bütçe imkanları da gözetilerek öncelik sağlanacaktır. 

 
5. Çağrı Takvimi  

Aşama 
Çevrimiçi Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci Aşama 21.08.2015 17:30 28.08.2015 17:30 

İkinci Aşama 27.11.2015 17:30 11.12.2015 17:30 

* Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza 
ulaştırılması gerekmektedir. 
 
6. Ek Belgelere Referanslar 

 1003 Destek Programı Web Sayfası  
 1003 Destek Programı Bilgi Notu  
 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları 
 Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 
 1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu  
 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu  
 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu 

 
7. İrtibat Bilgileri 

 

Ahmet Balcı 
 

Tel 0312 4685300-3306 
e-posta ahmet.balci@tubitak.gov.tr 

 


