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M i k r o e l e k t r o n i k 
Sanal Mükemmeliyet 

Laboratuarı kuruluyor

Küçük, fonksiyonel, 
ekonomik, kullanışlı ve 
uzun ömürlü elektronik 
sistemler geliştirmek üzere 
Sabancı Üniversitesi ile 
Alman bilim merkezi 
IHP- Microelectronics, 
“Ortak Sanal Mükemmeliyet 
Laboratuarı”nı hayata 
geçiriyor.

Mikroelektronikte Türkiye,  bir ilke imza 
atıyor. Sabancı Üniversitesi Mühendislik 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki 
Mikroelektronik Araştırma Grubu ile 

Almanya Frankfurt’taki IHP Microelectronics (Yüksek 
Performans için Yenilik Merkezi, Innovations for 
High Performance-IHP), temelinde araştırma ve 
geliştirmeye dayalı bir işbirliğiyle Türkiye’de tek 
ve öncü bir model oluşturdu.  Sabancı Üniversitesi 
ve kablosuz haberleşme teknolojilerinde dünya 
lideri firmalara teknoloji sağlayan en önemli bilim 
merkezlerinden olan Alman IHP- Microelectronics 
arasında yıllardır devam eden işbirliğinden 
elde edilen bilimsel bilgi birikimi ve kaynaklar, 
“More-than-Moore” konsepti üzerine kurulu 
“Mikroelektronik-Ortak Sanal Mükemmeliyet 
Laboratuarı” anlaşmasıyla birleştirildi.
“More-than-Moore” konseptiyle, “daha küçük, 
fonksiyonel, ekonomik, kullanışlı ve uzun 
ömürlü” elektronik sistemler geliştirilmesi 
planlanan Mikroelektronik Sanal Mükemmeliyet 
Laboratuarı’nda devam edecek projelerden özellikle 
elektronik/haberleşme, sağlık (biyomedikal), uydu-
uzay, havacılık, güvenlik, otomobil, robot/otomasyon 
ve çevrecilik gibi sektörler yararlanabilecek. 
İşbirliği çerçevesinde Türkiye’deki başka üniversite, 
araştırma enstitüleri ve şirketlerin, bu alandaki 
çalışma ve gelişmelere daha basit erişim sağlaması 
ve bu sayede işbirliklerinin arttırılması da 
planlanıyor.
Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat 
Berker’in ev sahipliğinde, üniversitenin Nanoteknoloji 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (SUNUM) 16 
Ekim 2014’te işbirliği anlaşması imzalandı. İmza 
törende konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Berker, üniversitenin 2012-2014 yılları arasında 
Türkiye’de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yapılan “Üniversitelerarası Yenilikçilik 
ve Girişimcilik Endeksi”nde ilk sıralarda yer aldığını 
anımsattı. 
Aynı zamanda dünyanın en prestijli üniversite 
sıralamalarından olan QS 2014 Dünya Üniversiteler 
Sıralaması’nda da ilk 500’de yer aldıklarını 
söyleyen Prof. Dr. Berker, “IHP-Microelectronics 

ile imzalayacağımız işbirliği anlaşmamız, Sabancı 
Üniversitesi’nin uluslararasılaşma vizyonu 
mükemmel bir biçimde örtüşmektedir. Bu 
girişimimiz ile bilimsel çalışmalarımızın ender 
örneklerinin de uluslararası boyuta taşınacağı 
değişik bir modeli Türkiye’de geliştiriyor olmaktan 
heyecan duyuyoruz” dedi. 
İşbirliğine ilişkin olarak, Federal Almanya Eğitim 
ve Araştırma Bakanı Prof. Dr. Johanna Wanka, 
işbirliğinin “2014 Almanya-Türkiye Araştırma, Eğitim 
ve Yenilikçilik”  yılıyla hedefleneni temsil ettiğini 
ve araştırma, eğitim, yenilikçilik alanlarında ortak 
çalışmaların çığır açan projeler doğrultusunda 
ilerlemesini sağlayacağını belirtti.
Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı 
Direktörü Prof. Dr. Wolf-Dieter Lukas ise hedeflerinin 
Türkiye ve Almanya arasında bilim ve araştırma 
işbirliğini kuvvetlendirmek olduğunu bildirdi.
IHP-Microelectronics Rektörü Prof. Dr. Bernd Tillack 
ise işbirliğine dair düşüncelerini ““Ortak laboratuar, 
yüksek düzeyde araştırmalarda bulunarak her iki 
ülkede önemli sosyal etkiye yol açabileceğimiz 
fırsatları bize sunan konulara odaklanmaktadır.  
Taraflar bu işbirliğine birbirini tamamlayan araştırma 
kabiliyetleri getiriyor.  Bu da oluşturduğu sinerjiyle 
her iki tarafın da kazanmasını sağlıyor” şeklinde 
özetledi.
Mikroelektronik – Ortak Sanal Mükemmeliyet 
Laboratuarı kapsamında hedeflenen çalışmalar şöyle 
ifade ediliyor:  
“Tamamlayıcı araştırma yaklaşımı ile 
araştırma kabiliyetlerini genişletmek, ortak 
proje uygulamalarında karşılıklı pozisyonları 
güçlendirmek, uluslararası görünürlüğü arttırmak, 
ortak proje çalışması yapacak en iyi öğrencileri 
ve araştırmacıları çekmek, IHP ve Sabancı 
Üniversitesi’nin araştırma konularına göre; ders, 
staj, konuk bilim insanları gibi üst düzey öğretim 
sağlamak.”
Halen her yıl bir grup Sabancı Üniversitesi öğrencisi, 
IHP’de iki ay süreyle çalışıyor.  Ortak laboratuar, 
cazip ve heyecan verici araştırma konularıyla her iki 
kurumun daha da fazla öğrenciyi kendine çekmesini 
sağlayacak. 
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