
TÜBİTAK - ARDEB 

Mobil İleti şim Teknolojileri Ça ğrı Programı 

“BT0204 - Mobil İletişim Teknolojilerinde Güvenlik” 

Çağrı Metni 

 
1. Genel Çerçeve 
Akıllı mobil cihazlar aracılığıyla erişilen ve elektronik ortamda sunulan servislerin (e-devlet, 
sağlık, bilgilendirme, bulut bilişim, vb.) güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışması için farklı 
güvenlik seviyelerine sahip ağları destekleyen sistemlerin geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

 
2. Amaç ve Hedefler 
Bu çağrı kapsamında akıllı mobil cihazlar aracılığıyla erişilen ve elektronik ortamda sunulan 
servislerin güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışması için Mobil İletişim Teknolojilerinin 
kullanıldığı, araştırma bile şeni yüksek , özgün  ve yenilikçi  çözümler geliştirilmesi ve/veya 
ilgili bilim/teknoloji alanlarına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak özgün katkılarda  
bulunulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede; 
 
a) Elektronik ortamda sunulan veya sunulması planla nan ürün ve servislerin güvenlik 
ihtiyaçlarına uygun versiyonlarının geli ştirilmesi; 

• Güvenlik isterlerine bağlı olarak uygulamaların güvenli donanım ve/veya  
güvenli mobil işletim sistemi üzerinde çalışabilmesi 

• Taşınabilirlik (farklı donanım, operatör ve ağ altyapılarında çalışabilme) 
• Kullanılan güvenlik mekanizmalarının gecikme, CPU yüklemesi, bellek kullanımının 

kabul edilebilir seviyede tutulması 
 

b) Akıllı cihazlarda kullanılan donanım bile şenlerinin güvenli ğinin sa ğlanması; 
• Akıllı cihazlardaki donanımsal güvenlik açıklarının ve oluşturdukları risklerin tespit 

edilmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi 
• Bilgi güvenliğinin kritik olduğu durumlar için akıllı terminalin kendisinin ve donanım 

bileşenlerinin güvenlik kriterlerine uygun olarak geliştirilmesi 
 
c) Uçtan uca veri güvenli ğini sa ğlayacak kriptografik algoritma, protokol ve ilgili 
yönetim sistemlerinin geli ştirilmesi; 

• Kriptografik algoritma ve protokoller kullanılarak uçtan uca veri güvenliği ve kullanıcı 
doğrulamasının sağlanması (SCIP, IPsec, vb.) 

• Uygulamaların uzaktan anahtar, sertifika ve konfigürasyon yönetim sistemlerinin 
geliştirilmesi 

 
d) Akıllı cihazlarda kullanılan mobil i şletim sistemlerinin güvenli versiyonlarının 
geli ştirilmesi; 

• Akıllı cihazlar için güvenli mobil işletim sisteminin/sistemlerinin, cihaz ve servis 
denetimi de dahil güvenli yönetim sisteminin geliştirilmesi 

• Var olan açık kaynak kodlu mobil işletim sistemlerinin güvenli hale getirilmesi. 
Bunun için işletim sistemi içerisinde, güvenlik ile ilgili servislerin/uygulamaların veri 
ve kaynaklarını diğer uygulamaların veri ve kaynaklarından izole edecek 
mekanizmanın geliştirilmesi 
 
 



• Taşınabilir olması (farklı donanım altyapılarında çalışabilme), çevresel elemanları 
(Bluetooth, Wi-Fi, kamera, dokunmatik ekran, vb.) desteklemesi ve sürdürülebilir 
olması 
 

e) Akıllı cihazlarda kötücül yazılımlara/uygulamala ra ve haberle şme ağından 
gelebilecek tehditlere kar şı güvenlik mekanizmalarının geli ştirilmesi; 

• Akıllı cihazlarda birtakım kaynak kullanımlarının gözlenmesi sonucu kötücül yazılım 
veya uygulamaların tespit edilmesine ve önlenmesine yönelik mekanizmaların 
geliştirilmesi 

• Akıllı cihazlarda haberleşme ağındaki trafik yoğunluğunun veya davranış 
değişikliğinin gözlenmesi sonucu ağdan gelebilecek tehditlerin tespit edilmesine ve 
önlenmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi 

 
alanlarında Mobil İletişim Teknolojilerine ve uygulamalarına özgü performans 
gereksinimlerini sağlayan araştırma bileşeni yüksek, yenilikçi ve özgün projelerin 
desteklenmesi hedeflenmektedir. 
 
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 

• Önerilen projeler küçük, orta ve büyük ölçekli olarak hazırlanabilir.  
• Entegrasyon/montaj içeren pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır. 
• Orta ve büyük ölçekli projelerin, üniversite ve özel sektörün ekip bazında işbirliği ile 

hazırlanmış olması zorunludur. 
• Orta ve büyük ölçekli projelerde en fazla 1 ana proje ve 3 alt proje olabilir. 
• Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım gözetilmelidir.  
• Ortaklı projelerde özel sektörün projeye ayni/nakdi destek sağlamış olması 

gerekmektedir. İlgili destek mektubu 2. Aşama proje önerisine eklenmelidir.  
• Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından 

itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacı 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 Ba şvuru Sistemi 
Kapanı ş Tarihi 

Elektronik Ba şvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci A şama 19.09.2014 17:30 26.09.2014 17:30 

İkinci A şama 16.01.2015 17:30 23.01.2015 17:30 
 

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



6. Ek Belgelere Referanslar 
 
• 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 

 
Dr. Seçil Koçyi ğit Yıldırım 
 
Tel 312-468 53 00 / 1848 
e-posta  secil.kocyigit@tubitak.gov.tr 

 
 


