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Türkiye yerli yonga 

“çip” üretebilecek
İTÜ VLSI Ölçme Laboratuarı’nda “yerli çip”  
üreten Türkiye, 1,5 trilyon dolarlık dünya 
elektronik pazarının tamamına hitap edebilecek. 

T ürkiye’nin ileri teknoloji endüstrisine 
hizmet edecek ilk test merkezi İTÜ VLSI 
Ölçme Laboratuarı, İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nde (İTÜ) Elektrik Elektronik 
Fakültesi bünyesinde Ayazağa Kampüsü 
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen törenin ardından hizmete girdi. 
Mikro ölçekteki binlerce transistörden oluşan 
çip teknolojisi üzerinde çalışmaya olanak 
sağlayacak VLSI Ölçüm Laboratuarı, İTÜ’de 26 
Nisan 2013’te açıldı. VLSI alanında Türkiye’de 
ilk adımları atan Prof. Dr. Duran Leblebici’nin 
adı verilen İTÜ VLSI LABs Duran Leblebici 
Ölçme Laboratuarı’nın açılışı, basın toplantısı 
sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi ile 
Agilent Technologies ve SPARK arasında 

işbirliği sözleşmesinin imzalanmasının 
ardından yapıldı. 

Kalkınma Bakanlığı, Aselsan fonları, Agilent 
ve SPARK işbirliği ile kurulan İTÜ VLSI Ölçüm 
Laboratuarı, Türkiye’de yüksek katma değerli 
VLSI teknolojisinin önünü açacak, uluslararası 
arenada çok önemli kazanımlar ve prestij 
sağlayacak. Alanında dünyanın en güncel 
merkezleri arasında yer alan İTÜ VLSI Ölçme 
Laboratuarı altyapısı kullanılarak tamamen 
İTÜ mühendisleri tarafından geliştirilen 
yerli chip, milli proje olan insansız hava 
aracı ANKA’da kullanılacak. Laboratuar aynı 
zamanda beyin göçünü de durdurabilecek, 

hatta tersine döndürebilecek.
Açılış töreninde konuşan İTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, 
İTÜ’nün ulusal ve uluslararası 
platformlarda akademik ve bilim 
alanlarındaki katkılarını vurgulayıp 
İTÜ VLSI Ölçme Laboratuarı’nın 
önemine değindi. 
İleri teknoloji konusunda ürün ve 
bilgi üretilebilmesi için; “tasarım”, 
“üretim” ve “test” olmak üzere 
üç temel sacayağına ihtiyaç 
duyulduğunu belirten İTÜ VLSI LABs 
kurucuları Yrd. Doç. Dr. Devrim 
Aksın, “İTÜ VLSI Ölçme Laboratuarı, 
Türkiye’de eksik 
olan test ayağını 
tamamlıyor. Yüksek 
performanslı hassas 
ve doğru ölçme 
olanağı sunacak 
İTÜ VLSI Ölçme 
Laboratuarı sayesinde 
Türkiye, artık kendi 
ileri teknolojisini 
üreterek, yüksek 
katma değerli 1,5 
trilyon dolarlık 
dünya elektronik 
pazarına daha güçlü 
girebilecek” dedi.

Laboratuarın, ekonomik katkılarının yanı sıra Türkiye’de 
yenilik içeren fikirlerin sayısını artırarak, bilimsel 
üretkenlik, patent sayısı ve kalite çıtasını da yukarı 
taşıyacağına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Türker Küyel, 
“Bu laboratuarı; VLSI alanında 35 senenin üzerinde 
ABD iş tecrübesi sahip, 16 patente, onlarca konferans 

bildirisi ve makale ile uluslararası ödüle sahip bir 
kadro kurdu ve yönetiyor. Böyle bir laboratuarın varlığı, 
böyle bir alt yapının olması; Türkiye’de dünya çapında 
araştırma geliştirme yapılmasına olanak sağlayacak. 
Yurtdışındaki araştırma ortamını İTÜ’de sağlandığımız 
için beyin göçünü engelleyecek hatta tersine çevirecek. 
Çünkü, ABD’deki ya da diğer ileri ülkelerdeki araştırma 
altyapısı artık İTÜ’de de var” diye konuştu.
İTÜ VLSI Ölçüm Laboratuarı, sadece M.I.T., Stanford, 
U.C. Berkeley gibi saygın üniversitelerde bulunan 
benzerlerine karşın, dünyanın en güncel ve en iyi 
laboratuarı konumunda. Türkiye’nin bu kapsamdaki 
ilk laboratuarı olma özelliğini taşıyan İTÜ VLSI Ölçme 
Laboratuarı’nın kadrosu, daha önce ABD’de benzer 
laboratuarları kuran deneyimli Türk bilim adamlarından 
oluşuyor.
Laboratuar sayesinde, bilgisayar ana kartlarından 
RAM’lere, uçak ve diğer taşıtların elektronik 
beyinlerinden savunma sanayindeki stratejik silahlara 
kadar pek çok önemli alanda yüzde 100 yerli üretimin 
önü açılacak. Türkiye bugün yerli olanaklarla ürettiği 
birçok üründe “çip”leri ithalat yöntemiyle karşılıyor. 
Açılan laboratuarda, “çip”lerin imalatı için gerekli olan 
yüksek katma değerli VLSI teknolojisi üzerinde hem özel 
sektör hem de TÜBİTAK gibi devlet kuruluşları deneyler 
ve araştırmalar yapabilecek. Yerli “çip”le Türk malı 
bilgisayar, savunma sistemleri, sağlık sektör cihazları 
gibi stratejik cihazlar üretilebilecek. 
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