
TÜBİTAK-ARDEB 

Gömülü Sistemler Ça ğrı Programı 

“1003-BIT-GOMS-2016-1-2 İşlemci Mimarileri” 
 Çağrı Metni 

 
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. Gömülü sistem geliştirme 
projelerinde birçok alt alan 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 ve   

• Üst düzeyde gömülü yazılım geliştirme süreçleri ve teknikleri sayılabilir.  
 

Bu çağrı kapsamında, yalnızca donanım ve platform katmanında değerlendirilebilecek ve 
daha etkin ve konvansiyonel mimarilerden farklı yaklaşımlar öneren AR-GE projelerine 
odaklanılacaktır.  

 
Günümüzde gömülü sistem uygulamalarının hesaplama ve etkinlik ihtiyacının giderek arttığı 
bilinmektedir. Bu ihtiyaca cevap vermenin bir yolu da çoğunlukla uygulamaya özel 
donanımlar ve karmaşık yonga-üstü-sistemlerin geliştirilmesidir. Bunun yerine yeniden 
yapılandırılabilir mimarilerin ve bunlarla uyumlu çalışabilen diğer bileşenlerin ve işletim 
sistemlerinin geliştirilmesi de etkin bir olası çözüm olarak öne çıkmaktadır. 

 
2. Amaç ve Hedefler 

Bu çağrının amacı, gömülü sistemler için daha uygun olabilecek özgün ve yenilikçi işlemci 
mimarileri ve bunlarla uyumlu işletim sistemlerinin geliştirilmesi yoluyla gömülü sistemlerin 
etkinliğinin arttırılması ve başka uygulamalar için de en alt düzeyde çaba ile uyarlanabilecek 
yapıların geliştirilmesidir.  
 
Gömülü sistemler için daha etkin işlemci mimarileri öneren; 

• Mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler, sayısal sinyal işleyiciler, genel amaçlı grafik 
işlemciler,  

• Yeniden yapılandırılabilir sistemler,  
• Yonga üstü sistemler,  
• Yonga üstü çok işlemcili sistemler, 
• Yonga üstü ağlar, 



• Enerji etkin yonga üstü sistemler, 
• Hibrit sistemler,  
• Kriptografik sistemler, 
• Güvenilir sistemler, 
• Yeniden yapılandırılabilir ya da hibrit sistemleri destekleyen işletim sistemleri ve 
• Gerçek zamanlı ve gömülü işletim sistemleri  

alt konularından bir ya da bütünlük arz edecek şekilde birden fazlasını kapsayacak özgün ve 
yenilikçi projeler desteklenecektir.  
 
Yeniden yapılandırılabilir sistemler konusunda, özellikle;  

• Dinamik yeniden yapılandırma tekniklerinin de kullanılabildiği devre ve sistem 
prototiplemesi, 

• Dinamik yeniden yapılandırma teknikleri yardımıyla donanım kaynaklarını 
uyarlayabilen sistemlerin geliştirilmesi, 

• Yeniden yapılandırma kavramını destekleyen işletim sistemlerinin geliştirilmesi, 
• Güvenlik ve kriptografi için yeniden yapılandırılabilir donanımların geliştirilmesi, 
• Güvenilir yazılım yürütülmesi için yeniden yapılandırılabilir donanım desteği 

geliştirilmesi, 
• Kriptoanaliz için özel amaçlı yeniden yapılandırılabilir donanım tasarımı, 
• İletişim ve sayısal işaret işleme uygulamaları için yeniden yapılandırılabilir 

mimarilerin geliştirilmesi, 
• Yeniden yapılandırılabilir işlemciler ve yonga üstü sistemlerin geliştirilmesi, 
• Biyolojiden esinlenen yeniden yapılandırılabilir hesaplama sistemlerinin 

gerçeklenmesi ve 
• Dinamik olarak yeniden yapılandırılabilir tasarımların modellenmesi, simülasyonu ve 

hata ayıklaması  
için gerekli yazılım ve tasarım araçlarının geliştirilmesi 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 

• 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 Ba şvuru Sistemi 
Kapanı ş Tarihi 

Elektronik Ba şvuru Çıktısının 
Gönderilmesi İçin Son Tarih* 

Birinci A şama 01.04.2016 17:30 08.04.2016 17:30 

İkinci A şama 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 

Safa Hanköylü 

Tel 0312 4685300-1222 
e-posta  safa.hankoylu@tubitak.gov.tr 
 

 


