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FEN FAKÜLTESİ

Öncelikle tebrik ediyoruz. 25 Ağustos’ta 
Fen Fakültesi Dekanı olarak atandınız. 
Bize aldığınız eğitimden ve bugüne 
kadar yaptığınız çalışmalardan bahseder 
misiniz?
Lisans, yükseklisans, ve doktora çalışmaları-
mı Cornell Üniversitesi’nde tamamladıktan 
sonra 1994 yılında Koç Üniversitesi Fizik 
Bölümü’nde yardımcı doçent olarak göreve 
başladım. 1999’da doçent, 2004 yılında da 
profesör olarak atandım. Koç Üniversitesi’ne 
katıldığımdan beri araştırmalarımı sürdürü-
yorum. Yöneticiliğe başladığım için yüküm 
artmış olsa da araştırmalarıma bir yandan 
devam ediyorum. Fizik bölümü içinde kurdu-
ğumuz lazer araştırma laboratuvarında, yeni 
ve özgün lazer sistemlerinin geliştirilmesi 
konusunda bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. 
Uzmanlık alanlarım arasında femtosaniye 
lazerlerinin geliştirilmesi konusu var. Çok kısa 
süreli optik darbeler üreten lazerler üzerin-
de yürüttüğümüz bu çalışmaların birçok 
uygulama alanı bulunmaktadır. Örneğin, 
atomik ve moleküler etkileşimlerde gözlenen 
ve çoğu kez saniyenin trilyonda biri mertebe-
sinde veya daha kısa bir sürede gerçekleşen 
olayları, femtosaniye lazer darbelerini zaman 
referansı gibi kullanarak hassas bir biçimde 
ölçmek mümkündür. Ayrıca, değişik uygula-

malarda kullanılabilecek kristal lazerleri ve 
cam lazerlerinin geliştirilmesi üzerine de ça-
lışmalarımız var. Projelerimiz hem Vehbi Koç 
Vakfı kaynaklarıyla, hem de yurt içi ve yurt 
dışından aldığımız projelerle destekleniyor.

Yürüttüğünüz araştırmaların gündelik 
hayattaki kullanım ve uygulama alanları 
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Haberleşme, sağlık, ve endüstride birçok uy-
gulama alanı mevcut. Örneğin yakın zaman-
da öğrencilerim ile geliştirmiş olduğumuz bir 
tulyum lazeri, doku kaynağı deneylerinde, 
yani kesilen dokunun dikişsiz kaynaştırılma-
sında kullanıldı. MIT ile ortak sürdürdüğümüz 
bir başka projede, geliştirmiş olduğumuz ve 
maliyeti düşük femtosaniye lazerleri ile canlı 
dokuda yüksek çözünürlükte biyomedikal 
görüntüleme yapılabileceğini gösterdik. Ha-
berleşme, bilgi aktarımı ve bilgi işlemede de 
lazer ışığından devamlı yararlanılıyor. Burada, 
lazerler çok hızlı ve gürültüsüz veri aktarımını 
sağlıyor. Ayrıca, otomotiv sanayisinde hassas 
kesme ve kaynak yapmak için de yine fiber 
veya kristal tabanlı birçok lazer kullanılıyor. 

Koç Üniversitesi Fen Fakültesi’nin yeni 
dönemdeki hedeflerinden bahseder 
misiniz?

Fakültemizin araştırma ve eğitim olmak 
üzere iki temel görevi bulunmaktadır. Araştır-
mada başlıca hedefimiz dinamik, araştırma 
konularındaki hızlı değişimi yakalayabilen, 
özgün ve disiplinler arası çalışmalar sürdü-
rebilen bir fakülte olmak. Fen Fakültesinde 
fizik, kimya, matematik ve moleküler biyoloji 
olmak üzere dört bölüm yer almaktadır. Bu 
alanlar 20. yüzyılda birbirlerinden nispeten 
daha bağımsız bir şekilde gelişmiş ve altın 
çağını yaşamıştı. O dönemde de bu alanlar 
arasında bir etkileşim olsa da bugünkü dü-
zeyde değildi. Günümüzde ise çok daha farklı 
bir tablo görüyoruz. Biyofizik, moleküler 
biyoloji, nano-biyo-fotonik gibi birçok yeni 
disiplinlerarası alan ortaya çıktı ve üzerinde 
odaklanılan araştırma konuları değişti. Bir 
örnek verecek olursak, teorik kimyada 20. 
Yüzyılda en önemli konulardan bir tanesi, o 
zamanda yeni geliştirilen kuantum meka-
niksel yöntemler ile değişik moleküllerin 
yapılarını ve spektroskopik özelliklerini ince-
lemekti. Bugün ise bu konuda cevaplanmaya 
çalışılan en önemli sorular arasında, ‘acaba 
şu molekülü hangi hastalığın tedavisinde 
kullanabilirim? Veya, bir hastalığı tedavi 
etmek için hangi fiziksel özelliklere sahip bir 
molekül tasarlamak uygun olacaktır?’ yer 
alıyor. Daha birçok örnek vermek mümkün. 

Özgün, disiplinler arası ve 
araştırmayla tümleşmiş bir 
eğitim
Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı olarak göreve 
başlayan Prof. Dr. Alphan Sennaroğlu, yeni dönemi ve 
amaçlarını anlattı.
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Özetle, bu alanlar artık birbirleri ile çok iç içe 
girdi. Bir bakıma 21. Yüzyıl, az önce saydığım 
veya şu an hayalini bile kuramadığımız birçok 
yeni disiplinler arası alanın ortaya çıkacağı 
dönem olacak. Temel bilimler arasındaki 
etkileşim tabi ki sadece fen bilimleriyle de 
sınırlı kalmayacak. Ben bu heyecan verici 
değişimi yakalayabilen araştırma projelerinin 
oluşturulması ve yürütülmesinden yanayım. 
Bu bağlamda fakültemizde bu değişime ayak 
uydurabilen çok aktif ve üretken araştırmacı-
lara sahip olduğumuzu düşünüyorum. 

Eğitim konusuna bakacak olursak, bildiğiniz 
gibi Koç Üniversitesi’nde liberal arts eğitim 
programını benimsedik. Öğrenciler uzmanlık 
alanlarının yanı sıra birçok konuda ders alma 
fırsatı buluyorlar. Bu tarz eğitimin, bir bireyin 
çok yönlü bir şekilde kendini geliştirebilmesi 
için daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bi-
zim de fakülte olarak bu konuda çok önemli 
görevlerimiz var. Çeşitli bölümlerden birçok 
öğrencinin alması gereken temel dersleri 
çekirdek program içerisinde veriyoruz. 
Müfredatımızı oluştururken önemli olan 
bir başka nokta da, hızla değişen teknoloji 
ve yeni gelişen disiplinler arası alanların 
karşısında vereceğimiz eğitimin niteliği ve 
nasıl olacağıdır. 50 yıl önceki müfredatla 
eğitim vermek artık doğru değil. Bu noktada, 
‘Öğrenciler nasıl bir eğitim sonucunda, üni-

versite boyunca edindiği bilgilerle bir ömür 
boyu hızlı değişimlere ayak uydurabilir?’ 
sorusu gündeme geliyor. Benim bulduğum 
en kolay cevap, temel ilkeler ve araştırmayla 
tümleşmiş, disiplinler arası eğitimin kuvvet-
lendirilmesi yönünde. 

Fakültenizdeki bölümler, öğrenci sayıları 
ve mezunlar hakkında bilgi verir misiniz?
Fakültemize her yıl toplam 46 öğrenci alıyo-
ruz. Temel bilimlerde eğitim almak için he-
vesli olan gençlere lisans düzeyinde pek çok 
olanak sağlıyoruz. Öğrencilerimizin büyük bir 
kısmı burslu olarak okuyor. Toplam 35 tane 
tam zamanlı öğretim üyemiz görev yapıyor. 
Halen 4 tam zamanlı öğretim üyesinin bulun-
duğu moleküler biyoloji ve genetik bölü-
mümüz, önümüzdeki yıllarda da büyümeye 
devam edecek.  Öğretim üyelerimizin tümü 
araştırma konularında çok başarılı, en saygın 
bilimsel dergilerde yayın yapabiliyorlar ve 

uluslararası konferanslara aktif bir şekilde 
katılıyorlar. Birçok ödül de kazanmış olan 
bu hocalarımızın sadece Türkiye’de değil, 
uluslararası bilimsel topluluklar içerisinde de 
saygın bir yeri var. 

Mezunlarımız arasında, hem derslerinde hem 
de araştırmada başarılı olanların büyük bir 
kısmı, yurt dışındaki saygın üniversitelerde 
yüksek lisans veya doktora programlarına 
kabul ediliyor. Bizim fakültemizde doktora 
çalışmalarına devam eden öğrencilerimiz ise 
ardından doktora sonrası araştırma yapmak 
için yurt dışına gidebiliyor. Akademik kariyer 
hedefi olmayan mezunlarımızın çoğunluğu, 
konularının dışındaki alanlardan da ders ala-
rak piyasayla uyumlu çalışmalara yöneliyor. 

Koç Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Laser 
Araştırma Laboratuvarı’nı kurdunuz. La-
boratuvarlarınız ve öğrencileri araştırma 
sürecine nasıl kattığınız hakkında bilgi 
verir misiniz? 
Fen Fakültesi bünyesinde fevkalade modern 
laboratuvarlar kuruldu. Moleküler biyoloji 
ve genetik bölümü için yürütülen alt yapı 
çalışmaları geçtiğimiz iki yılda araştırma ve 
eğitim ihtiyaçlarımızı en üst düzeyde karşı-
layacak şekilde tamamlandı. Fizik ve kimya 
bölümlerinde 17 yıldır eğitim verildiği için 
deneysel ya da teorik konulardaki alt yapımız 

Koç Üniversitesi Fen Fakültesi 
dünya çapında tanınan başarılı 

öğretim üyelerinin yanı sıra 
son teknolojiyle donatılmış 

araştırma laboratuvarlarıyla da 
öne çıkıyor.  



12

tümüyle oluşmuş durumda. Fakültemiz-
de anorganik sentez, biyokimya, genetik, 
hesaplamalı fizik, hesaplamalı kimya, hücre 
biyolojisi, kuvantum tanecik sentezi, lazer 
bilimi ve teknolojisi, metamalzemeler ve 
plazmonik, mikro fotonik, moleküler biyoloji, 
nano-fotonik, polimer kimyası, seramikler, 
spektroskopi, x-ışını kırınımı, yüzey kimyası, 
ve yüzey plazmon rezonansı konularında 
laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Araştırma 
gruplarımız, kuramsal ve deneysel olarak pek 
çok çalışma yürütüyor. Ayrıca tam teşekküllü 
eğitim laboratuvarlarımız da mevcut. Birinci 
sınıftan itibaren bütün öğrencilerimize 
eğitim dönemleri boyunca laboratuvarlarda 
araştırma yapma fırsatı veriyoruz. Ayrıca 
lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenci-
lerimiz tez projelerini bu altyapıdan faydala-
narak sürdürebiliyor.

Üniversite sanayi iş birliği konusunda, 
Koç Üniversitesi’nin atılımları var. Bu 
anlamda sizin misyonunuz nedir?
Fakülte olarak böyle projeleri her zaman des-
tekliyoruz. Öğretim kadromuzun deneysel 
konularda çalışan kısmı, uygulamaya yönelik 
çalışmalar da yürüttüğünden bu işbirliğini 
gerçekleştirecek imkânımız oluyor. TÜBİTAK 
ve DPT destekli projelerimiz de var. Bunlar 
içinde en önemlilerinden bir tanesi, şimdiye 
kadar en büyük desteği almamızı sağla-
yan KUYTAM, yani Koç Üniversitesi Yüzey 
Teknolojileri Araştırma Merkezi’nin hayata 
geçirilmesi projesi oldu. Bu yıl itibarıyla 

DPT tarafından 15 milyon TL’lik bir bütçeyle 
destekleniyoruz. Üç yıl boyunca sağlanacak 
bu destekle, bütün öğretim üyelerimizin 
kullanabileceği birçok modern deneysel 
cihaz temin edilecek ve yepyeni bir araştır-
ma merkezimiz oluşturulacak. Bu girişimin, 
üniversitemizdeki araştırma üretkenliğini de 
ciddi bir biçimde artırmasını bekliyorum. 

Velilere ve öğrencilere bir mesajınız var 
mı?
Velilere mesajım, gençleri hiç tereddüt et-
meden Koç Üniversitesi’nde eğitim almaları 
için desteklemeleri. Çünkü burada gerçekten 
ayrıcalıklı bir eğitim veriliyor. Lisans düze-
yinden itibaren araştırma ortamı içerisinde 
eğitim almak hem çok önemli, hem de çoğu 
üniversite için lüks olan bir şey. Öğrencilere 
çok çalışmalarını ve temel bilimsel konular-
da kendilerini iyi yetiştirmelerini öneririm. 
Yabancı dil konusunda eğitimlerini ihmal 
etmemeleri ve problem çözme becerilerini 
de geliştirmeleri çok önemli. Bir de tabi ki, 
kimsenin baskısı altında kalmadan kendi 
sevecekleri alanda eğitim almalılar. Temel 
bilimlere karşı bir önyargı olabiliyor. Mezuni-
yet sonrasında iş bulma kaygısı öne çıkıyor. 
Günümüz şartlarında bunun artık endişe 
duyulacak bir konu olmadığı görüşündeyim. 
Çünkü burada yetişen öğrencilerimizin, 
araştırma imkanlarının her geçen gün daha 
iyiye gittiği ülkemizde, gerek akademisyen 
ve gerekse araştırmacı olabilme şansı çok 
yüksek. 

Üniversitemizin her bölümü için geçerli olan, 

hem öğrencilerin hem de velilerin ilgisini 

çekebilecek bir uygulaması da çift anadal 

programları. İkinci yıldan itibaren, başka bir 

bölümün mecburi derslerini de tamamlamak 

kaydıyla, beş yıl içerisinde iki diplomayla üni-

versitemizden mezun olabilmek mümkün. 

Her program için ikinci bir programla çift 

anadal müfredatı oluşturabiliyoruz. Öğren-

ciler ve veliler seçim yaparken, Türkiye’deki 

birçok saygın üniversite arasında bizi öne 

çıkaran bu avantajları göz önünde bulundur-

malarını öneririm.

Son olarak yeni kitabınız hakkında bilgi 

verebilir misiniz?

Benim 12 yıldır verdiğim lazer ve fotonik 

dersi notlarının bir araya getirilmesiyle 

hazırlanan kitabımın adı, Photonics and Laser 

Engineering: Principles, Devices, and App-

lications. Yurtdışında McGraw-Hill yayınevi 

tarafından 2010 Mayıs ayında yayınlandı. 

Üzerinde iki buçuk yıl kadar çalıştığım bu 

kitap 11 bölümden oluşmakta. Ayrıca, fotonik 

alanı dışındaki okuyucuların da konuları takip 

etmesini sağlamak amacıyla elektromanye-

tizma ve kuantum mekanik konularını tek-

rarlayan bölümler de içermektedir. Fotonik 

konusunda çalışanlar için faydalı bir kaynak 

olacağını umarım. Kitabı İngilizce yazdım 

ama en kısa zamanda Türkçe’ye çevrilmesi 

için de girişimde bulunmak istiyorum.
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doğrusal olmayan optik ve spektroskopi konularında araştırma-
larını sürdürüyor. 1994’te yardımcı doçent, 1999’da doçent ve 
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yine 2001’de İTÜ Vakfı Bilim ve Teknoloji Teşvik Ödülü’nü, 2002’de 
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Alphan Sennaroğlu kimdir?
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