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1. Genel Çerçeve 

Biyometrik yöntemler, kimlik belirleme/doğrulama için kullanılan yöntemler arasında en 
güvenilir olanlar arasında olduğu gibi, kullanım kolaylığı da sağlarlar. Kimlik belirlemek veya 
doğrulamak için kullanılan biyometrik kimlik belirleme/doğrulama senaryolarında:  
 
– Kimlik belirleme, bulutta konuşlanmış sunucularla bilgisayar ağları üzerinden konuşan 
akıllı biyometrik okuyucularla yapılabilir, 
 
– Akıllı kart ile kimlik belirlemede, kullanıcılara hizmet sağlayıcı tarafından kullanıcının 
biyometrik verilerini şifrelenmiş bir şekilde saklayan kullanıcıya özel bir akıllı kart verilir. 
Çevrimdışı uygulamalarda, akıllı kart üzerinde kişiye özel bilgiler şifrelenmiş bir şekilde 
saklanabilir. Sağlık gibi aciliyeti olan hizmetlerde ağ bağlantısının olup olmamasından 
bağımsız olarak, kişinin medikal geçmişine ulaşılıp hızlı bir şekilde müdahale yapılabilir. 
 
Akıllı biyometrik okuyucu ve kart uygulamaları, sağlıkta, askeri, kamu güvenliği, sınır 
kapıları, insani yardım çalışmaları ve doğal afetler gibi birçok alanda uygulama ortamı 
bulmaktadır. Bu uygulamaların hassasiyeti ve bilgi erişim/işleme güvenliğinin önemi 
aşikârdır. Bu sistemlerin akıllı okuyucu ve özellikle akıllı kart sayılarının çokluğu bunları ciddi 
bir maliyet kalemi haline getirmektedir. Ayrıca biyometrik verilerin depolandığı veri tabanları, 
veri tabanlarının yapısı, bu veri tabanlarına çevrim içi ve/veya çevrim dışı ulaşıma ilişkin 
hususlar da adreslenmesi gereken konular arasında yer almaktadır. 
 
Bu nedenlerden dolayı, ilgili sistemin hem bütününde hem de bileşen seviyesinde ulusal 
bilgi ve beceri birikiminin güçlendirilmesi ve yeterli hale gelmesi gerekmektedir. 

 
2. Amaç ve Hedefler 

Bu çağrı, ilgili sistemlerin servis mimarı altyapılarının geliştirilmesi, okuyucu sensörlerinin 
geliştirilmesi, akıllı okuyucuların tasarımı ve akıllı kartların tasarımını içerdiği gibi, güvenilirlik 
zafiyeti olmamak kaydıyla sistem entegrasyonu projelerine de açıktır. Proje, aşağıdaki I-IV 
başlıklarının bir veya birkaçını içermeli, bu başlıklar altındaki en az bir alt-başlığın tümünü 
hedeflemelidir. Tüm projeler, bilgi güvenliğini dikkate almalı ve şifrelenmiş veriyi uluslararası 
standartları (BioAPI vb.) dikkate alarak saklamalıdır. 
 
 
I) Biyometrik Okuyucular için maliyet-etkin Sensörlerin Tasarımı ve Prototiplenmesi 

a. Parmak damar yapısı okuyucularının sensörleri, 
b. Avuç içi damar yapısı okuyucularının sensörleri, 
c. Retina okuyucularının sensörleri, 
d. Avantajları (uygulamaya özel olabilir) gösterilmek şartıyla, diğer biyometrik verilerin 

toplanmasına ilişkin sensörler. 
 
II) Biyometrik veritabanının bulutta saklanması ve bulutta sorgulama yapılması 

durumu için maliyet-etkin Akıllı Biyometrik Okuyucuların Tasarımı ve 
Prototiplenmesi 



Sistemin bulut tarafının da gerçeklenmesi, sistemin gerçek-zamanlı çalışması ve güvenlik 
zafiyeti olmaması gerekmektedir. Okuyucunun mümkün olduğu kadar tümleşik, güç 
tüketiminin düşük olması gerekmektedir. Okuyucunun aşağıdaki alt-başlıkların bir veya 
birkaçında yenilikçiliğe sahip olması gerekmektedir. 

a. Sıkıştırılmış ve şifrelenmiş biyometrik veri doğrulaması için özgün eşleşme 
algoritmaları geliştirilmesi (doğruluk, hız, maliyet, güç tüketimi boyutlarının hepsinde 
en az mevcut sistemler düzeyinde olmalı), 

b. Özgün bir ASIC/SoC tasarımı ve prototiplemesi, 
c. Özgün bir FPGA tasarımı, 
d. Özgün bir gömülü işletim sistemi ve/veya firmware tasarımı. 

 
III) Biyometrik verilerin saklanacağı maliyet-etkin Akıllı Kartların ve Akıllı Biyometrik 

Okuyucuların Tasarımı ve Prototiplenmesi 

Sistemin gerçek-zamanlı çalışması ve güvenlik zafiyeti olmaması gerekmektedir. 
Okuyucunun mümkün olduğu kadar tümleşik olup güç tüketiminin düşük olması 
gerekmektedir. Okuyucunun aşağıdaki alt-başlıkların bir veya birkaçında yenilikçiliğe 
sahip olması gerekmektedir. 

a. Özgün bir akıllı kart tasarımı, 
b. Akıllı kart ve/veya okuyucu için özgün bir ASIC/SoC tasarımı ve prototiplenmesi, 
c. Akıllı okuyucu için özgün bir FPGA tasarımı, 
d. Akıllı kart ve/veya okuyucu için özgün bir gömülü işletim sistemi ve/veya firmware 

tasarımı.  
 

IV)  Biyometrik Kimliklendirme Altyapıların Geliştirilmesi 

a. Servis odaklı mimari kapsamında uygun web servislerinin geliştirilmesi, 
b. Büyük veri işleme ve analizi kapsamında SQL ve/veya NoSQL mimari çözüm önerileri 

ortaya konulması, 
c. Bulut bilişim çözümlerinin ve mimarilerinin ortaya konulması, 
d. Sıkıştırılmış ve şifrelenmiş biyometrik veri doğrulaması için özgün eşleşme 

algoritmaları geliştirilmesi (doğruluk, hız, maliyet, güç tüketimi boyutlarının hepsinde 
en az mevcut sistemler düzeyinde olmalı).        

 
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. 
 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. 

 Önerilecek projelere, yeni üniversitelerden (2006 yılından itibaren kurulmuş 
üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların katılımının sağlanması teşvik 
edilmektedir(*). 

 Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılımın gözetilmesi gerekmektedir. 
 İlgili endüstriyel kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlanmış ve/veya ilgili endüstriyel 

kuruluşlardan ayni/nakdi destek almış olan projeler teşvik edilmektedir. 
 Ar-Ge boyutunun bulunması koşuluyla, ticarileşmeye yönelik ürün/prototip/teknoloji 

geliştirme projeleri bu çağrı kapsamında teşvik edilmektedir. 



 Daha önce TÜBİTAK’ın farklı destek programlarına başvurusu yapılmış ve 
desteklenmemiş olan projelerden, bu çağrı kapsamına uygun olanlar, bu durumun 
TÜBİTAK kurallarına uygun olarak belirtilmesi durumunda değerlendirmeye 
alınacaktır. 

 
Proje önerilerinin güçlendirilmesi için aşağıdaki hususların dikkate alınması önerilmektedir: 

 Proje ekibinde, çağrı konusu ile ilgili olarak bilimsel makalesi, patenti veya patent 
başvurusu olan araştırmacıların yer alması 

 Proje konusuyla ilgili ön çalışma yapılmış olması 
 
(*) 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 03.04.2015  10.04.2015  

İkinci Aşama 26.06.2015  03.07.2015  
(*) 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 

Merve Altınözen 

Tel 0312 4685300-2101 
e-posta merve.altinozen@tubitak.gov.tr 

 

 


