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TÜBİTAK-ARDEB 
BT01 – FATİH Projesi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çağrı Programı 

BT0102 – FATİH Projesi Güvenlik ve Mahremiyet Konulu Çağrı Metni 
 
1. Genel Çerçeve 

 
 
Bilgi teknolojilerinin eğitim süreçlerinde etkin kullanımını sağlayacak FATİH projesi; 
okullarda bilgisayar donanımı, sınıf içinde internet ve akıllı tahta gibi kullanımın 
yanında, her bir öğrenciye tablet bilgisayar verilmesini de kapsamaktadır. Bu 
çerçevede, çeşitli donanım, yazılım ve sistem bileşenlerinin tam anlamıyla eğitimle 
bütünleştirilmesi öngörülerek sistemin büyük bir ölçekte bir arada ve etkin çalışması 
söz konusu olduğu için, dağıtık sistemin kendine has güvenlik ve mahremiyet 
sorunlarının varlığı da kaçınılmaz bir şekilde ortadadır. Bilişim teknolojilerinin bu 
kadar yaygın olarak kullanılacağı bu sistemde çok farklı kullanıcı profili, zengin kitap 
ve akıllı tahta sunum uygulamaları gibi eğitimsel yazılım uygulamaları, donanımsal 
ve ortam şartları gibi fiziksel özellikler bilişim güvenliği açısından değerlendirilmelidir. 
Sistemin sürekliliğinin engellenmesi, mahremiyet ihlalleri ve veri bütünlüğünü 
bozmayı hedefleyen bilinçli saldırılar da göz önünde bulundurulması gereken 
konulardır. 
 
BT0102-FATİH Projesi Güvenlik ve Mahremiyet çağrısı kapsamında önerilecek 
projelerin güvenliğin temel prensiplerini garanti ederek öngörülebilecek herhangi bir 
tehdit kaynağına karşı sistem açıklarını bertaraf etmesi ve bunlara ek olarak 
mahremiyet ve kişisel verilerin gizliliğinin de sağlanması beklenmektedir. Bu sayede 
FATİH Projesiyle, ilgili güvenlik ve mahremiyet zafiyetleri öngörülüp gereğince tedbir 
alınabildiği ölçüde etkili bir eğitim sistemi gerçekleşebilecektir. 
 
 
2. Amaç ve Hedefler 

 
 
BT0102-FATİH Projesi Güvenlik ve Mahremiyet çağrısının temel amacı, FATİH 
Projesi kapsamında oluşturulacak bilgi erişim ve yönetim sistemlerinin güvenliğini 
sağlayacak ve mahremiyet endişelerini ortadan kaldıracak savunma yöntemlerine 
yönelik araştırmaların yapılması ve sistemlerin geliştirilmesidir. Bu amaç 
doğrultusunda sunulacak proje önerilerinin bilgi erişim ve yönetim sistemlerini 
güvenlik ve mahremiyet açısından analiz edebilmesi; oluşabilecek güvenlik ve 
mahremiyet açıklarını tespit edebilmesi, önlemesi ve bu sistemlerin güvenlik ve 
mahremiyet düzeyini artırmaya yönelik olması beklenmektedir. 
 
İlgili amaç doğrultusunda önerilecek projelerde ihtiyaç analizlerinin önceden 
yapılarak FATİH Projesi bileşen ve paydaşlarıyla olan ilişkisinin belirlenmesi, proje 
çıktılarının uygulanabilirliğini göstermede etkin bir yol olacaktır. Ayrıca proje 
önerilerinde yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ön planda olması; akademik ve endüstriyel 
katkının literatür ve pazar araştırmaları ile ortaya konulması beklenmektedir. 
 
Söz konusu çağrı kapsamında ele alınacak temel konular güvenlik ve mahremiyet 
olmakla birlikte, bu konuların alt başlıkları ve içerikleri aşağıda örnekleri ile birlikte 
verilmiştir. Proje çağrısı sadece bu liste ile sınırlı olmayıp, “Güvenlik ve Mahremiyet” 
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kapsamında FATİH Projesi ile ilişkilendirilebilecek başka konular da proje önerisine 
konu olabilir. Çağrı konusu kapsamında önerilecek projeler; bu alt konulardan 
sadece birini ele alabileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu 
da kapsayabilir. 
 
Güvenlik Alt Başlıkları: 
 
Dijital Haklar Yönetimi (DRM - Digital Rights Management) 

 İçerik geçerlilik süresi denetimi 
 Alınan içeriğin ücretlendirmesi 
 Kullanım yetkilendirmesi 

İnternet erişim kontrollerinin geliştirilmesi 
 Tabletlerde ve akıllı tahtalarda işletim sistemi için erişim kontrolünü 

sağlayacak teknikler geliştirilmesi 
 İşletim sisteminin uzaktan güncellenerek güvenlik açıklarının kapatılması 

Veri güvenliği 
 Veri bütünlüğüne karşı veri içeriğinin değiştirilmesine yönelik saldırıların 

önlenmesi 
 Verilerin silinmesinin, çalınmasının ve verilere yetkisiz kişilerin erişiminin 

engellenmesi 
 Güvenlik açıklarının tespiti 
 Veri merkezi güvenliği 

Merkezi kullanıcı yönetimi ve kimlik doğrulama altyapısı geliştirilmesi1 
Ağ güvenliği 

 Ağ sürekliliğinin veya ağa erişimin engellenmesi 
 Kablolu ve kablosuz ağ altyapısının ve sistem ekipmanlarının uzaktan güvenli 

bir şekilde yönetimine olanak sağlayan sistemlerin geliştirilmesi 
 Network protokolü seviyesindeki Android işletim sisteminin IP yığınını 

(“stack”ini) katman seviyesinde filtreleme 
 
Mahremiyet Alt Başlıkları: 
 

 Kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişiminin önlenmesi 
 Çalınan veya amaç dışı kullanılan tabletlerin takibine yönelik mahremiyet 

koruyucu nitelikte uygulamalar 
 İntihal önleme ve belirleme teknikleri 
 Mahremiyeti koruyan veri analitiği 
 Veri anonimleştirmesi 
 Güvenli ve mahremiyeti koruyucu nitelikte sınıf yönetimi uygulamaları 
 Biyometrik ve/veya çoklu kimlik doğrulama teknikleri ve bunun ilgili 

uygulamalarla entegrasyonu 
 Öğretmen, öğrenci, veli, idareci gibi etkileşimde bulunan paydaşlar arasındaki 

bilgi alışverişini güvenli, mahremiyeti koruyucu ve paydaşların niteliğine göre 
esnek bir şekilde yapabilecek uygulamalar 

                                                            
1 Bu konuda önerilen projelerin FATİH Projesine ait “yönetici paneline (admin panel)” bir alternatif teşkil 
etmemesi gerekir. Proje önerisi, mevcut FATİH Projesine entegre olabilecek bir modül formunda 
olmalıdır. 
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3. İlgili Destek Programı 

 
 
BT0102-FATİH Projesi Güvenlik ve Mahremiyet çağrı konusu çerçevesinde 
önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” 
kapsamında destek verilecektir. İlgili programa ilişkin başvuru, değerlendirme, 
izleme ve mevzuat bilgilerine http://www.tubitak.gov.tr/ardeb1003 linkinden 
erişilebilmektedir. 
 
BT0102-FATİH Projesi Güvenlik ve Mahremiyet çağrısı başvuruları 
http://ardeb1003.tubitak.gov.tr/ internet sitesi üzerinden alınacaktır. 
 
 
4. Çağrıya Özel Hususlar 

 
 
Çağrıya özel teknik hususlar aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır: 

 Önerilecek projelerin, FATİH Projesinde uygulanabilir olması gerekmektedir. 
 Proje önerilerinin MEB müfredat yapısına, mevcut teknolojik altyapı 

durumuna ve FATİH Projesi kapsamında dağıtımı yapılacak tabletler ve akıllı 
tahtaların hedef kitlelerine uyumlu olması gerekmektedir. Bu bağlamda 
tabletlerin ortaokul ve lise, etkileşimli tahtaların ise ilkokul, ortaokul ve 
liselerde kullanılacak olması göz önünde bulundurulmalıdır. 

 FATİH Projesi ile ilişkisinin belirtilmesinin yanı sıra, bu çağrı programı 
kapsamında önerilecek projelerin bilgi ve iletişim teknolojileri alanında 
araştırma niteliğinin bulunması gerekmektedir (mevcut bilim/teknolojideki 
eksiklikleri ve/veya  problem(ler)i ortaya koymak; bu eksikliklerin giderilmesi 
veya problemlerin  çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler 
sunmak ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına 
metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda bulunmak). 

 
Çağrıya özel idari ve mali hususlar aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır: 

 Bu çağrı kapsamında desteklenecek projelerin ödeneği, TÜBİTAK ve Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından eşit oranda karşılanacaktır. 

 Bu çağrı konusu kapsamında önerilen projeler küçük veya orta ölçekli proje 
olarak hazırlanmalıdır. 

 Bu çağrı programına özel kuruluş, en fazla bir proje önerisinde bulunabilir. 
 Orta ölçekli projelerin üniversite ve sektör (özel/kamu, sanayi, hizmet vb.) 

işbirliği ile hazırlanmış olması gerekmektedir. 
 Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım gözetilmelidir. 
 

 
5. Çağrı Takvimi  
 
Tarih Aşama 
19 Temmuz 2013 Çağrının Açılışı 
25 Ekim 2013 Birinci Aşama Başvuru Son Tarihi 
14 Mart 2014 İkinci Aşama Başvuru Son Tarihi 
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6. İrtibat 
 
Ahmet BALCI 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı 
Tel: 0 312 468 53 00/2013, ahmet.balci@tubitak.gov.tr 
 
Onur JANE 
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı 
Tel: 0312 468 53 00/1985, onur.jane@tubitak.gov.tr 


