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Fotonik biliminin yerini ve değerini uzmanlarından dinlediğimiz röportajlarımız  

Dr. Arif Engin ÇETİN ile devam ediyor.  

Fotonik bilimine gönül veren ve bizlerle kıymetli bilgi ve tecrübelerini paylaşan, 

destekleyen Dr. Arif Engin ÇETİN Hoca’mıza teşekkür ederiz.    

Röportajın gerçekleştirilmesine ve metne aktarılmasına katkı koyan bizler, edindiğimiz 

kazanımı gerek orta öğretimdeki gerekse diğer disiplinlerdeki ilgili bireylerle 

paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
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DR. ARİF ENGİN ÇETİN 
İZMİR BİYOTIP VE GENOM MERKEZİ  

ARAŞTIRMA GRUP LİDERİ 

Röportaj tarihi: 03.07.2020 

Öncelikle bize kendinizden, öz geçmişinizden bahseder misiniz? İzmir Biyotıp ve Genom 

Merkezindeki rolünüz nedir? 

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Ayrıca 

yüksek lisansımı aynı yerde Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği üzerine, doktoramı 

Amerika’da Boston Üniversitesinde yaptım. Doktora sonrası çalışmalarımı 

İsviçre’de EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne)’de yaptım. Daha sonra 

tekrar Amerika’ya döndüm. MIT’de post-doc (doktora sonrası çalışma) yaptım. 

Akademi dönemimde endüstriye geçmek ve düşündüğüm şeyleri çok daha hızlı 

ürüne dönüştürmek istiyordum. Bu nedenle doktora tezimde de daha çok ürüne 

dönüşen çalışmalar gerçekleştirdim. Daha sonra San Diego’da Omniome Inc. İsimli 

şirkette mühendis olarak iki sene çalıştım. A.B.D.’de bulunduğum dönemde 

Türkiye’ye dönmeyi düşünmüyordum. Bunun en önemli sebebi alanımda çalışma 

mecralarının çok olduğunu düşünmememdi. Halen yeterli sayıda olmasa da son 

dönemlerde sayısı hızla artmaya başladı. Daha sonrasında ailevi nedenlerle 

Türkiye’ye geri döndüm ve kendi laboratuvarımı kurdum. İBG’deki pozisyonum 

akademik bir pozisyondan çok araştırma-geliştirme odaklı bir pozisyon ve ürün 

geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyorum. Laboratuvarımda Araştırma Grup 

Lideri olarak, ülkenin ihtiyacı olan optik tabanlı medikal cihazlar geliştiriyoruz. 

 

 

 



4 
 

Biyofotonik, nanofotonik alanlarında fotonik bilimi ile ilgili hâlihazırda devam eden ya da 

tamamladığınız çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Şu an üzerinde çalıştığımız projemiz “taşınabilir bir virüs tanımlama cihazı”.  Bu 

cihazın çalışma prensibi tamamen optik ve nanofotonik bilimlerine dayalı. 

Kullandığımız çip tamamen nanofabrikasyon tekniği ile üretildi. Nanofabrikasyon 

tekniği ile üretilmesinin sebebi, klasik optik yöntemlerle alamayacağımız optik 

yanıtların bu yöntemlerin nano-yapılar ile birleştirildiğinde güçlü yüzey 

elektromanyetik dalgaları kullanılarak görebiliyor olmamızdır. Bu güçlü yüzey 

dalgaları ile çok güçlü biyosensörler geliştirebiliyoruz. Nanofabrikasyon yöntemi 

ile üretilen biyoçipli sistemde ışığı çok küçük bir yüzeyde, yüksek genlikte 

hapsedebiliyor ve bu sayede madde ile ışığın etkileşimini güçlendirmiş oluyoruz.  

Madde ile ışığın etkileşimi güçlendirildiğinde maddelerin kendine has özelliklerini 

ortaya çıkarabiliyoruz. Geliştirdiğimiz biyoçip yüzeyini insan bağışıklık sisteminde 

bulunan antikorlarla kapladıktan sonra içinde virüs olduğunu düşündüğümüz bir 

örnek solüsyonu damlatıyoruz. Örnek içinde virüs bulunuyorsa biyoçip yüzeyindeki 

antikorlar tarafından yakalanıyor. Virüslerin varlığını da virüs yakalanmadan önce 

ve sonraki biyoçipin optik yanıtında gözlemlediğimiz değişimler sayesinde 

belirleyebiliyoruz. Bu biyoçip sistemiyle düşük maliyetle madde-foton etkileşimini 

görebiliyoruz.  

Resimde geliştirdiğimiz sistem gösterilmekte. Sistemde kullanılan biyoçip, 

elektron mikroskobunda görüldüğü gibi çapları 100 nanometre (10-7 metre) çapında 

delikler kullanmaktadır. Sistemin içinde bulunan kamera biyoçip yüzeninde virüs 

yakalandığında biyoçipten gelen ışık miktarında bir artış gözlemlenmekledir.  
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Diğer projelerim daha çok görüntüleme projeleri. Cep telefonları artık bilimsel 

anlamda görüntüleme için kullanılabilecek kapasitelere geldi. Cep telefonlarına 

bazı akıllı sistemler ekleyerek bu cihazları bilimsel araştırmalar için görüntüleme 

cihazına evirmeye çalışıyoruz. Bilimsel araştırmalara ek olarak, düşük maliyetli 

üretebildiğimiz bu cihazlar okullarda eğitim amaçlı kullanılarak küçük yastan 

itibaren bilimi sevdirmek için kullanılabilecek. Büyük bütçelerle yüksek teknoloji 

üretmek kolay fakat önemli olan bu teknolojiyi akıllı mühendislik adımlarıyla düşük 

maliyette de üretebilmek. 

Bahsi geçen sistemlerin ürüne dönüş aşamasında, laboratuvar aşamalarında 

karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Ve bu zorlukları aşmak için neler yapabiliriz? 
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İlk problem, teoride tasarlayıp bilgisayar simülasyonları ile çalıştığı kanıtlanan bir 

yapının, üretim aşamasında kullanılan parçaların bir bütün haline getirildiğinde 

planlanandan farklı bir yanıt vermesidir. Bunu aşmanın ilk yolu, tasarımı 

değiştirmeden elimizdeki teknolojik parçada göre modifiye edilmesidir.  

İkici problem: Türkiye’deki bazı üretim modellerinin çok kolay olmaması. Ülkemizde 

her geçen gün dışa bağımlılığımız azalsa da hala maalesef dışa bağımlılığımız söz 

konusu. Bu konuda çok büyük gelişmeler olsa da maalesef yeterli değil. Aslında 

dışa bağımlılık her yerde var. Her şirket, her firma geliştirdiği teknolojilerin her 

parçasını kendisi üretmiyor. Türkiye’de maalesef bazı sektörlerde “dışarıdan alınan 

ürünlerin Turkiye’de birleştirilmesi” gibi bir düşünce hâkim. Bu ürünler Türk malı 

olmuyor maalesef. Yurt dışına olan bağımlılığı da azaltmıyor. Buna karşın çok 

büyük bir kısmı yurt dışından tedarik edilen ve bir kısmı ülkemizde üretilen bir ürün 

dahi ekonomik açıdan bir katma değer taşıyor. Bu nedenle, yüksek oranda yerli 

ürünlerle üretilen yüksek teknolojili ürünlerinin ekonomik değeri çok çok daha 

önemli bir hale geliyor ekonomik açıdan. Yani özetle geliştirildiğimiz teknolojinin 

parçaları %100 dışarıdan olmadığı surece benim düşünceme göre bu teknoloji Türk 

malıdır. ArGe süreçlerinin ülkemizde yapılması bir teknolojiyi yerli olarak 

addetmemiz için yeterli bence. Ülkemizde üretimi olmasa dahi geliştirmek 

istediğimiz teknolojilerde kullanacağımız parçaların uyumluğunu araştırmak, 

nereden ne koşullarda tedarik edileceğini belirlemek ve bu konuda bilgi 

dağarcığımızı geliştirmek de önemli bir ArGe çalışması aslında. Bu ArGe çalışması, 

üretimde yurt dışı bağımlılığını ortadan kaldırmasa da üretimi daha düşük 

maliyetlerde yapmanın önünü açıyor. Ülke olarak yüksek teknoloji geliştirmeye geç 

girsek de birçok sektör hızlı bir şekilde ArGe koşularına uyum sağlayıp yüksek 

katma değerli teknolojiler ihraç etmeye başladı bile. Neyi nerden tedarik 

edeceğimiz, bunları yerli parçalara akıllı bir şekilde nasıl birleştireceğimiz 

sorusunu cevaplayabilirsek üretimde zorlukları kolayca aşabiliriz.   

Bir diğer sorun ise nitelikli insan bulmak ve bu problemden ziyade en önemli 

ihtiyaç. Fotonik ile ilgili çalışmalar yaparken istenilen özellikte kalifiye personel 

bulabilmeliyim. Geliştirimiz teknolojilerin tamamı fotonik tabanlı. Bu nedenle, İYTE 

ve GAZİ üniversitelerinde olduğu gibi diğer üniversitelerimizde de bu bölüm 

kesinlikle açılmalı. 

Sağlık sektöründe fotonik bilimine verilen değer nedir? Ve bu değeri nasıl arttırabiliriz? 

Savunma sektörü fotoniği en çok kullanan sektör şuanda. Sağlık sektörü gibi birçok 

alanda fotonik yavaş yavaş önem kazanmaya başladı. Biz kendi laboratuvarımızda, 

Türkiye’deki sağlık sektöründe küçük aparatlardan büyük cihazlara kadar 

“Türkiye’de neler yapabiliriz?” sorusunu araştırıyoruz. Uyanmaya başladık fakat en 

önemli uyanış endüstriyel tarafta, sektör anlamında olmalı. 

Işıkla tedaviyi geleceğin tıbbı olarak görüyor musunuz? 
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UV ışık dezenfektan olarak sterilizasyon için kullanılıyor hâlihazırda. Işıkla tedavi 

yöntemi korona tedavisi için düşünülmeye başladı bile. Çok yakın bir zamanda 

Türkiye’de bir araştırma grubu, “Belli bir yerde odaklanmış UV ışık kullanılarak 

acaba vücut içindeki virüsleri öldürebilir miyiz?” sorusunu araştırmaya başladılar.  

Sağlık sektörüne ışık ve fotonik teknolojileri çoktan girdi. Örneğin, lazer 

teknolojileri ameliyat, bölgesel tedavileri gibi birçok sağlık hizmetinde kullanılıyor. 

Buna ek olarak, fotoniği mekanik, elektronik ve hesaplamalı bilimlerle birleştirerek 

çok akıllı sistemler yapmaya çalışan çok fazla şirket var. 

Hocam bizimle paylaştığınız kıymetli düşünceleriniz, bilgileriniz ve tecrübeleriniz için 

çok teşekkür ediyoruz hocam. 

Ne demek böyle bir röportaj davetiyle beni çok mutlu ettiniz. 

Röportajın kaydına https://drive.google.com/file/d/1320IG8vJMBOcNJuYe7ynH0NtAtsLSO4b/view 

linkinden ulaşılabilir. 

Röportajdan ekran görüntüleri 
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