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Akademik araﬂt›rmalara Intel'den büyük yat›r›m
Dünya teknoloji devi Intel, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Orta Do¤u Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde 3 ayr› projeye yapt›¤›
yat›r›m ile akademik araﬂt›rmalara büyük destek veriyor. ODTÜ MEMS Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi'ne 2.5 milyon dolarl›k ekipman ba¤›ﬂlayan
Intel, destek verece¤i 2 ayr› bilimsel araﬂt›rmayla da üniversitelerle iﬂbirli¤ini güçlendiriyor.
Intel; T.C. Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve Bilkent
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar'›n kat›l›m› ile gerçekleﬂtirdi¤i bas›n toplant›s›nda akademik araﬂt›rmalara yönelik yeni iﬂbirli¤i projelerini aç›klad›:
• Intel, savunma sanayinden biyomedikal alan›na kadar pek çok farkl› uygulamada kullan›labilecek ak›ll› sistemlerde kullan›lmak üzere mikroalg›lay›c›lar geliﬂtiren
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi “MikroElektroMekanik Sistemler (MEMS) Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi”ne 2.5 milyon dolarl›k ekipman yat›r›m› yap›yor.
ﬁirket ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi ile iki önemli araﬂt›rma projesinin hayata geçirilmesi için de destek verecek.
• Projelerden ilki, ODTÜ Kuzey K›br›s Kampüsü'yle imzalanan bir anlaﬂmayla ›s› ve titreﬂim enerjisinin elektrik enerjisine dönüﬂtürülmesi, bu yolla bilgisayarlarda
yeni çevresel enerji kaynaklar›n›n kullan›ma sokulmas› ve pil ömrünün uzat›lmas› amac›yla yap›lan Enerji Verimlili¤i Projesi. Enerji Verimlili¤i Projesi
ile bilgisayarlar gibi taﬂ›nabilir elektronik cihazlarda enerji etkinli¤inin art›r›lmas› ve herhangi bir elektrik kayna¤›na gerek kalmadan pil ömrünün uzat›lmas› amaçlan›yor.
• Intel'in destek verece¤i ikinci proje, Bilkent Üniversitesi'nde Enformasyon Teorisi do¤rultusunda Kutupsal Kodlar›n gelecek nesil haberleﬂme sistemlerinde
hayata geçirilebilecek pratik uygulamalar›n›n araﬂt›r›laca¤› Kutupsal Kodlar Projesi. Bu proje ile Bilkent Üniversitesi kutupsal kodlar›n gelecek nesil kablosuz
haberleﬂme sistemlerinde yüksek performans ve düﬂük karmaﬂ›kl›kl› kullan›m alanlar›n›n ortaya ç›kar›lmas›n›, kablosuz haberleﬂme a¤lar›nda maksimum h›za
ulaﬂ›lmas›n› ve bu alanda patent al›nmas›n› hedefliyor.
Intel'in deste¤i, akademi ve bilim dünyas› için büyük önem taﬂ›yan bu iki projenin teorik araﬂt›rmalar›n ötesine geçerek sektörde uygulamas› olan pratik de¤ere sahip
çal›ﬂmalar haline gelmesi aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yor. Intel'in Türkiye'de yapt›¤› bu Ar-Ge yat›r›mlar› ba¤l› bulundu¤u Türkiye, Orta Do¤u ve Afrika Bölgesi'nde
yap›lan en büyük yat›r›m. Türkiye'deki yat›r›m Ar-Ge alan›ndaki araﬂt›rmac› say›s› aç›s›ndan da bölgeye liderlik ediyor.
Akademik projelere verdikleri destek ve ODTÜ MEMS'e yapt›klar› ekipman ba¤›ﬂ› ile ilgili düzenlenen bas›n toplant›s› ve imza töreninde konuﬂan Intel Türkiye Genel
Müdürü Çi¤dem Ertem, Intel'in Türkiye'de ve dünyada bilim ve teknolojinin geliﬂmesine büyük yat›r›mlar yapt›¤›n› vurgulad›. Teknolojik geliﬂimin sa¤lanmas› için
her zaman üniversitelerle yak›n temas ve iﬂbirli¤i içinde olduklar›n› anlatan Ertem, Orta Do¤u ve Bilkent Üniversiteleri'ndeki bu iki projenin bilim ve teknolojide önemli
bir s›çrama yarataca¤›na, bilim dünyas›nda Türkiye'nin ad›n› duyuraca¤›na inand›¤›n› kaydetti. Ertem, ODTÜ MEMS Araﬂt›rma Merkezi'ne yapt›klar› yat›r›mla Türkiye'de
bir “ilk”e de imza att›klar›n› belirtti.
Intel Orta Do¤u, Türkiye ve Afrika Kurumsal ‹liﬂkiler Direktörü Ferruh Gürtaﬂ, Intel'in Türkiye'de yapt›¤› Ar-Ge yat›r›mlar›n›n Türkiye, Orta Do¤u ve Afrika
Bölgesi planlar›n›n önemli bir parças› oldu¤unu; Türkiye'nin 70 bine yaklaﬂan araﬂt›rma-geliﬂtirme personeli ve 0.73'lük (GERD/GDP) Ar-Ge harcamalar›n›n GSY‹H'a
oran› ile bölgeye örnek teﬂkil eden öncü bir konumda bulundu¤unun alt›n› çizdi. Gürtaﬂ, bu yat›r›mlar›n bir baﬂlang›ç niteli¤inde oldu¤unu ve Intel'in önümüzdeki
dönemde de Türk üniversiteleri ile benzer proje ve yat›r›mlar için çal›ﬂaca¤›n› söyledi..
Toplant›da bir konuﬂma yapan; T.C Baﬂbakanl›k Yat›r›m Destek ve Tan›t›m Ajans› Baﬂkan› Alpaslan Korkmaz, Yat›r›m Ajans› ile ‹ntel'in uzun soluklu projelere
istinaden yak›n iﬂbirli¤i içerisinde çal›ﬂt›klar›n› belirtti. Konuﬂmas›nda akademik çal›ﬂmalar›n ve Ar-Ge'nin tüm dünyada bilim ve teknolojinin geliﬂmesinde kilit rol
oynad›¤›n› ifade eden Korkmaz, “Intel, söz konusu projeler ile; sektör - üniversite iﬂbirli¤ine örnek teﬂkil eden bir çal›ﬂmaya imza atm›ﬂt›r. Stratejik,
katma de¤eri yüksek Ar-Ge yat›r›mlar›n›n önünün aç›lmas› ve fikri mülkiyet haklar›n›n korunmas› konular› Baﬂbakanl›k Yat›r›m Ajans› olarak öncelikli
gündem maddelerimiz aras›nda yer almaktad›r. ‹leri seviye teknoloji destek hizmetlerinin ülkemizde sa¤lanmas› ve hizmet ihrac›n›n art›r›lmas› için
önemli çal›ﬂmalar yürütmekteyiz.” ﬂeklinde konuﬂtu.
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Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTU Kuzey K›br›s Kampüsü'nde gerçekleﬂtirilecek Enerji Verimlili¤i Projesi ve ODTÜ MEMS'e
yapt›¤› ekipman yat›r›m›ndan dolay› Intel'e teﬂekkür etti. Acar, bu iﬂbirli¤inin Intel'le ortak çal›ﬂmalar›nda yeni bir ad›m ve gelecekte ülkemizde farkl› Ar-Ge projelerinin
baﬂlat›lmas›na vesile olmas›n› diledi.
Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar da konuﬂmas›nda ilk kez Bilkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Erdal Ar›kan taraf›ndan keﬂfedilen ve bugün
dünya çap›nda birçok araﬂt›rmaya konu olan Kutupsal Kodlama Projesi'ne verdi¤i destekten dolay› teﬂekkürlerini iletti. Projenin yüksek riskli bir temel araﬂt›rma projesi
oldu¤una dikkat çeken Atalar, kan›tlanm›ﬂ düﬂünceyi pratik uygulamaya dönüﬂtürmeyi amaçlad›klar›n›, hedeflerinin bu çal›ﬂma sonucunda patent almak oldu¤unu
kaydetti.
Konuﬂmalar›n ard›ndan Intel Türkiye Genel Müdürü Çi¤dem Ertem, Orta Do¤u Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah
Atalar, iﬂbirli¤i anlaﬂmalar›n› imzalad›lar.
ODTÜ MEMS Araﬂt›rma Merkezi'nde ak›ll› sistemler Intel ile hayat bulacak
Intel'in 4 fabrikas›ndan sa¤lanacak toplam 2.5 milyon dolar de¤erindeki 4 ayr› ekipman ile ODTÜ MEMS'in Ar-Ge kabiliyetlerinin ve üretim kapasitesinin art›r›lmas›
hedefleniyor. Savunmadan biyomedikale, telekomünikasyondan beyaz eﬂyaya kadar farkl› alanlarda hayata geçirilebilecek ak›ll› sistemlerde kullan›lmak üzere prototip
olarak üretilen alg›lay›c›lar (sensörler) için bugüne kadar 6 inç çapl› silisyum diskler kullanan ODTÜ MEMS Araﬂt›rma Merkezi, Intel'in ba¤›ﬂlad›¤› sistemler sayesinde
bundan böyle 8 inç çapl› silisyum disklerde de üretim yapabilecek. Merkez Baﬂkan› Prof. Dr. Tayfun Ak›n, sistemlerin 3 ay içinde Türkiye'ye gelece¤ini, kurulumlar›n›n
tamamlanmas›n›n ard›ndan 2010 y›l› sonuna do¤ru kullan›ma al›naca¤›n› söyledi. Intel'in ba¤›ﬂlad›¤› bu sistemler uzun vadede farkl› sektörler için üretilecek olan
alg›lay›c›larda kullan›lacak silisyum disklerin seri üretiminde de kullan›labilecek.

ODTÜ Enerji Verimlili¤i Projesi:
ODTÜ Kuzey K›br›s Kampusu Enerji Verimlili¤i Projesi:
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Kuzey K›br›s Kampüsü'nün üzerinde çal›ﬂt›¤› Enerji Verimlili¤i Araﬂt›rmas› ile mikroçipler üzerinde titreﬂim enerji ve frekans›n›, güneﬂ
ya da ›s› enerjisini yükselterek elektrik enerjisine dönüﬂtürmeye yönelik araﬂt›rmalar yap›l›yor. ODTÜ MEMS Laboratuvarlar›'nda geliﬂtirilmiﬂ MEMS (MikroElektroMekanik)
sistemlere güç sa¤lamak ve elektrik sistemlerine uygunlu¤u için arayüz sistemlerinin geliﬂtirilmesi üzere kullan›lmas› amaçlan›yor. Bugüne kadar mikrosistemler üzerinde
yap›lan araﬂt›rmalar, Intel'in projeye deste¤i ile birlikte bundan böyle mobil sistemler gibi farkl› alanlarda devam edecek. 3 y›l sürecek projede ODTÜ MEMS Merkezi
Baﬂkan Yard›mc›s› Doç. Dr. Haluk Külah ve ö¤rencileri, ODTÜ Kuzey Kampüsü Ö¤retim Üyesi Dr. Ali Muhtaro¤lu ve master ö¤rencileri ile Intel'den bir araﬂt›rmac› olmak
üzere toplam 8 kiﬂilik bir ekip görev alacak. Projede arayüzlerin yap›lmas›na da TÜB‹TAK maddi destek verecek.
Bilkent Üniversitesi Kutupsal Kodlar Projesi:
Bilkent Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Erdal Ar›kan'›n 25 y›ll›k bir çaban›n sonunda keﬂfetti¤i ve ad›n› verdi¤i Kutupsal Kodlar (Polar Coding), 2008 y›l›nda
yay›nland›¤›ndan bu yana Japonya'dan ‹sviçre ve Amerika Birleﬂik Devletleri'ne kadar dünyan›n birçok ülkesinde araﬂt›rmac›lar›n üzerinde çal›ﬂt›¤›, doktoralara ve
birçok bilimsel toplant›ya konu olan bir araﬂt›rma alan› haline gelmiﬂ durumda. Kutupsal Kodlama Projesi, 1948 y›l›nda Amerikal› Matematikçi ve Mühendis Claude E.
Shannon taraf›ndan temelleri at›lan Enformasyon Teorisi'ni geliﬂtirmeye odaklan›yor. Bir iletiﬂim kanal› üzerinden gönderilebilecek enformasyon (bilgi) miktar›n›n
ölçülmesine odaklanan istatistiksel bir teori olan Enformasyon Teorisi kanal kapasitesini verse de bu kapasiteye pratikte nas›l eriﬂilece¤ine dair bir bilgi vermiyor.
Kutupsal Kodlama Projesi ile ilk defa kapasiteye eriﬂti¤i matematiksel olarak ispat edilebilen düﬂük karmaﬂ›kl› spesifik bir dizi kod üretildi. Bilkent Üniversitesi'nde
Prof. Dr. Erdal Ar›kan ve 2 doktora ö¤rencisinin görev alaca¤› proje ile kutupsal kodlar›n gelecek nesil haberleﬂme sistemlerinde yüksek performans ve düﬂük karmaﬂ›kl›kl›
kullan›m alanlar› ve pratik uygulamalar› araﬂt›r›lacak.

