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1. Genel Çerçeve 

Son yıllarda bilişim teknolojileri alanında ortaya çıkan yeni olanaklar ve gereksinimler, 

hesaplama gerektiren işlemlerin büyük bir kısmını, yüksek performanslı masaüstü 

bilgisayarlardan, mobil ve gömülü cihazlara kaydırmıştır. Kullanımlarının yaygınlaşmasıyla 

birlikte, bu tür gömülü cihazların ve bunların üzerinde çalışan yazılım sistemlerinin, başarım 

ve diğer kalite faktörleri açısından zorlu üst seviye kullanıcı gereksinimlerini karşılaması 

beklenmektedir. Gömülü sistem geliştirme projelerinde birçok alt alan ve konu ile 

ilgilenilmesi gerekmektedir. Bu konular arasında: 

- Donanım katmanında; mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler, sayısal sinyal işleyiciler, 

yeniden yapılandırılabilir yongalar, grafik işlemciler, yonga-üstü-sistemler,  

- Platform katmanında; çevre birimi ve aygıt sürücüleri, kart destek paketleri, işletim 

sistemleri,  

- Ara katmanda; çeşitli protokoller, mesajlaşma yapıları, ağ protokol yığıtları, uygulama 

çerçeveleri,  

- Uygulama katmanında; kullanıcı arayüzleri, servis arayüzleri, uygulama 

optimizasyonu,   

- Daha üst düzeyde ise; gömülü yazılım geliştirme süreçleri ve teknikleri 

- sayılabilir.  

 

Bu çağrı kapsamında, uygulama katmanı içerisinde yer alan “kullanıcı arayüzleri” 

konusundaki AR-GE projelerine odaklanılacaktır.  

 

Taşınabilir MP3 çalarlar, tıbbi cihazlar, otomobil içerisindeki paneller, buzdolapları, çamaşır 

makineleri gibi gömülü cihazların neredeyse tamamında LCD ve dokunmatik ekranlı 

kullanıcı arayüzleri artık standart haline gelmiştir. Yaşamın her alanında katma değer 

sağlayan gömülü cihazların kullanıcı arayüzü geliştirmeleri, çoğu durumda yurt dışı kaynaklı 

yazılımlarla gerçekleştirilmekte ve dışa bağımlılık oluşmaktadır. Özellikle gerçek zamanlı ve 

görev kritik uygulamalarda, kullanıcı arayüzü geliştirme lisanslarının yüksek maliyeti önemli 

bir bütçe kalemi oluşturabilmektedir. Dışa bağımlılığın azaltılması ve geliştirilmekte olan 

gömülü cihazların etkin kullanıcı arayüzlerine sahip olabilmesi için bu alanda özgün ve 

yenilikçi AR-GE çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. 

 
2. Amaç ve Hedefler 

Bu çağrının amacı, gömülü sistemlerde kullanıcı arayüzü oluşturma teknolojilerinin 

ülkemizde geliştirilmesi, bu kapsamda bir AR-GE altyapısı oluşturulması, ilgili teknolojilerin 

yaygınlaştırılması ve yerli ürünler için bir bilgi birikiminin oluşturulmasıdır.  

 

Aşağıda verilen hedeflerden en az birine uygun olan AR-GE projelerinin desteklenmesi 

öngörülmektedir: 

 



 Hızlı kullanıcı arayüzü geliştirme amacıyla kullanılabilecek, gömülü kullanıcı arayüzü 

geliştirme çerçevelerinin geliştirilmesi, 

 Birden fazla donanım platformunda aynı kullanıcı arayüzünü çalıştırabilen otomatik 

kod üretici yazılımların geliştirilmesi, 

 Gerçek zamanlı gömülü sistem arayüzü geliştirmek için kullanılabilecek yazılım 

kütüphanelerinin geliştirilmesi, 

 Açık kaynaklı tümleşik geliştirme ortamı (Integrated Development Environment-IDE) 

çerçevelerinden (örneğin, Eclipse) yararlanılarak sürükle-bırak yaklaşımıyla gömülü 

sistem arayüzü oluşturabilecek yazılımların geliştirilmesi, 

 Sanal gerçeklik uygulamaları geliştirmek üzere kullanılabilecek olan çerçeve 

yazılımlarının gerçeklenmesi, 

 Arttırılmış gerçeklik uygulamalarını hızlı gerçekleyebilmek için kullanılabilecek 

yazılımların geliştirilmesi, 

 Aviyonik ve diğer emniyet-kritik gömülü uygulamalarda kullanılabilecek, gerçek 

zamanlı grafiksel ekran oluşturabilen çerçeve yazılımların hazırlanması, 

 ARINC 661 standardıyla uyumlu ekranlar geliştirilebilecek kütüphane yazılımlarının 

gerçeklenmesi, 

 Simülasyon alanı için sanal grafik ekranları geliştirmede kullanılabilecek olan 

yazılımların geliştirilmesi, 

 Akış diyagramlarından interaktif kullanıcı arayüzü prototipi üretebilen ve üretilecek 

kodları gömülü kartlara aktarabilen yazılımların tasarlanması ve geliştirilmesi 

 İnsan-Makine etkileşimine dayalı yenilikçi arayüzlerin tasarlanması, 

 Yeni teknolojilerin (sensör/devrelerin) kullanıldığı, performans odaklı arayüz 

donanımlarının ve algoritmalarının geliştirilmesi (örneğin jest tanıma donanımı ya da 

ivme sensörü temelli arayüzler, vb.), 

 Diğer yazılımsal/donanımsal arayüzler 

 

Çağrı kapsamında önerilecek projeler yukarıda belirtilen alt konulardan sadece birini 

içerebileceği gibi bütünlük arz edecek şekilde birden fazla alt konuyu da kapsayabilir. 

 
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. 

 Bu çağrı kapsamında altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez ve 

proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenir.  

 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. 

 Bu çağrı programına önerilecek projelere, yeni kurulan üniversitelerden (2006 

yılından itibaren kurulmuş üniversiteler) proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların 

katılımının sağlanması teşvik edilmektedir (*). 



 Önerilecek projelerde Teknoloji Hazırlık Seviyesi (**) 5 (THS-5) hedeflenmesi teşvik 

edilmektedir  (*). 

 

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

 
Teknoloji Hazırlık Seviyeleri için H2020 2014-2015 çalışma programı Ek-G’yi referans 

alınız.(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-
wp1415-annex-g-trl_en.pdf). 

 
5. Çağrı Takvimi  

Aşama 
Çevrimiçi Başvuru Sistemi 

Kapanış Tarihi 
Elektronik Başvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci Aşama 01.04.2016 17:30 08.04.2016 17:30 

İkinci Aşama 17.06.2016 17:30 01.07.2016 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 

8. Safa Hanköylü 

Tel 0312 4685300-1847 

e-posta safa.hankoylu@tubitak.gov.tr 

 


