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Özet 
 

 
31 Mayıs-3 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Hızlandırıcı ve Algıç 

Fiziği” çalıştayının temel amaçları Hızlandırıcı ve algıç fiziği konularında ülkemizde 
çalışan bilim insanlarını bir araya getirmek, yapılanları sunmak, tartışmak ve olası ortak 
çalışma olanaklarını değerlendirmekti. Ayrıca uzun vadeli şu sonuçlara da yönelik bir 
etkinlik olacağı düşünülmüştür: 

1. İleride Türkiye’de yapılabilecek ve ilgili bütün araştırma kurumlarının 
katılabileceği bir ulusal projeye taban oluşturacak bilgi birikiminin seviyesinin 
ölçülmesi,  

2. Yerli sanayide u ̈retim yapan grupların deneyimlerini paylaşması ile yerli sanayiye 
iş yaptıran grupların sayısının arttırılması. 

 
Bu hedefler doğrultusunda özellikle Türkiye’de yapılan çalışmaların sunulması ve 

tartışılması üzerine odaklanmayı amaçladık. Çalışma ve sunum dili olarak Tu ̈rkçe olması 
uygun görüldü. Sıradan çalıştaylardan farklı olarak, deney du ̈zeneklerini sergilemek veya 
çalıştırmak isteyen katılımcılara olanak sağlanması için de gerekli altyapıyı oluşturmaya 
çalıştık. 
 

Çalıştayın başlangıcından hemen önceki günü (31 Mayıs) öğrencilere yönelik 
ilgili konuların anlatıldığı kısa bir eğitim günü oluşturuldu. Çalıştayın resmi 
programındaki 3 günü ise sırasıyla hızlandırıcı, algıç ve bilişim (veri toplama, benzetim 
ve tasarım yazılımları) konularına ayrıldı. Çalıştayın son gününde bilim adamları 
arasında yapılan görüşmeler ile ileride yapılabilecek ortak çalışmalar ile ilgili planlar 
yapıldı. 
 
 
 
 
         Çalıştay Düzenleme Kurulu adına 
 

      M. Kaya, E. Özcan, G. Ünal 
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Düzenleme Kurulu 
 
Aytül Adıgüzel – Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bl., Bebek/İst. 

I. Okan Atakişi – Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Fizik Bl., Göztepe/İst. 
Ezgi Ergenlik – Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bl., Bebek/İst. 
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Erkcan Özcan –  Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Bebek/İst. 
Cumali Tav – Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Fizik Bl., Göztepe/İst. 

Gökhan Ünel – University of California, Irvine/ABD 
 
 

Bilim Kurulu 
 
Bora Akgün – Rice Univ., ABD  

Behçet Alpat – INFN, İtalya 

Serkant Ali Çetin – Bilgi Üniversitesi, Eyüp/İstanbul 
Samim Erhan – University of California, Los Angeles/ABD 

Erhan Gülmez Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Bebek/İst. 
Yaşar Önel – University of Iowa, Iowa City, IA/ABD 

Gökhan Ünel – University of California, Irvine/ABD 

Uğur Yahsi – Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Fizik Bl., Göztepe/İst. 
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1 HIZLANDIRICI VE ALGIÇ FİZİĞİ EĞİTİM PROGRAMI 
 
 

 

1.1 ALGIÇLARA GİRİŞ 
 

Gökhan Ünel 
University of California at Irvine, Physics Department, Irvine, California, USA 
 
Parçacık fiziğinde yapılan deneylerde temel ölçümler gözden geçirildi. Bunlar 

yük ve momentum ölçümü, enerji ölçümü ve ilk tetiklemede kullanılan var-yok bilgisi 
elde edilmesidir. Ölçümlerde kullanılan yöntemler, tarihsel gelişimleri takip edilerek 
gazlı sistemlerden günümüzdeki katı hal algıçlarına kadar tarandı. Enerji ölçümünde 
farklı etkileşmelere göre geliştirilen kalorimetreler tanıtıldı. Okuma elektroniğinin ve 
altyapının önemi vurgulandı. 
 
Gokhan.Unel@cern.ch 

 

1.2 YAKIN GELECEKTEKİ HIZLANDIRICILAR VE 
DEDEKTÖRLER 

 
Yaşar Önel 

University of Iowa, Iowa City, IA/USA 
 

Bu sunumda yüksek enerji fiziğindeki parçacık keşiflerinin 1974’den başlayan ve 
günümüze kadar uzanan tarihi perspektifi ele alındı. LHC’nin şu anki durumu ve 
gelecekteki aktiviteleri özetlendi. Sonra, ilerleyen yıllarda kurulması planlanan 
CERN’deki e+e- çarpıştırıcısı (CLIC ve FCC-ee) ve diğer ee çarpıştırıcıları, ILC vb. ve 
onun temel detektörleri SDC ve ILD tartışıldı. Bununla birlikte, su anda çalışmaları 
sürmekte olan 100 TeV’luk ve CERN’de 100 km’lik yeni bir daire üzerinde planlanan 
FCC-hh ve yine ABD’de kurulması planlanan muon çarpıştırıcısı ve nutrino çalışmaları 
için Neutrino Factory, tartışıldı. Bütün bu çarpıştırıcılar için geliştirmeyi planladığımız 
detektörler yeni teknolojilere gereksinim duymaktalar çünkü su andaki eğilim parçacık 
akış tekniğini kullanabilmek için kule şeklindeki dikey geometrik kalorimetrelerden 
görüntü oluşturan kalorimetrelere geçişin sağlanması. CALICE olarak ILC ve CLIC için 
hem bu tur görüntü oluşturan kalorimetreler hem de silikon yüksek tanecikli (High 
Granularity) kalorimetresi geliştirildi ve bunlar CMS deneyinin ikinci yenilenme 
evresinde kullanılacak.  

 
yonel@newton.physics.uiowa.edu 
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1.3 HIZLANDIRICILAR: GENEL BAKIŞ 
 

Salim Oğur 
Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü, İstanbul 

 
  Günümüzde 30.000 ‘in üzerinde parçacık hızlandırıcısı bulunmaktadır. Parçacık 
hızlandırıcıları, sadece CERN'ün 26.7 km’lik dev makinesinde parçacık fiziği çalışmaları 
için kullanılmamakta; Kanser terapisi, baca gazı temizliği, iyon implimantasyonu 
yöntemiyle mikro-çip üretimi, havacılıkta kullanılan malzemelerimin sağlamlık testi gibi 
bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu sunumda neden ve nasıl hızlandırıcı yapılacağının 
tarifi aşağıdaki ana başlıklar seklinde verilmiştir:  

i) Hızlandırılacak parçacığın yaratıldığı bir iyon kaynağına,  
ii) Parçacıkların ilerleyeceği bütün ortamların vakumlanmasına,  
iii) Hızlandırmak için elektrik alana,  
iv) Yörüngede tutunmamaları ve birbirlerine uyguladıkları Coulomb etkisini yok 

etmek için manyetik alana, 
v) Bu zamana bağlı değişken alanların var edilmesi, hızlandırıcıya iletimi ve geri 

yansımasıyla ilgilenmek adına Radio Frekansı mühendisliği işlerine 
vi)Tabi hızlanmanın ve parçacık hareketlerinin algılanması adına demet tanısını 

çalışmalarına da ihtiyaç vardır.  
Bu derste, küçük-büyük bütün hızlandırıcılarda numaralandırılmış maddelerin nasıl şekil 
aldığına değinilmiştir.  
 
salim.ogur@cern.ch 
 

1.4 İYON KAYNAKLARI,  2-4 KUTUPLU VE YÖNLENDİRME 
MIKNATISLARI 

 
Erdal Recepoğlu 

TAEK Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara 
 

TAEK SANAEM’de kullanılan İyon Kaynakları ve Demet İletim Hattı  
Elemanları TAEK Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde Ülkemizin en 
büyük proton hızlandırıcısı olan TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi bulunmaktadır. 
Sunum da, bu tesisin iyon kaynağı ve demet iletim hatları hakkında bilgi verilmiştir. 
İlaveten “Yüklü Parçacıklar için Demet Hattı Tasarımı ve Demet Parametrelerinin 
Ölçülmesi” projesi kapsamında SANAEM’de yapılan,  ICP tipli iyon kaynağı ve  demet 
iletim hatları hakkında da bilgi verilmiştir. Demet iletim hatları üzerinde yer alan dipol, 
kuadrupol ayarlayıcı magnet, vakum pompaları, faraday kap gibi ayarlama ve ölçüm 
elemanları tanıtılmış ve elde edilen sonuçlar özetlenmiştir. 
  
erdal.recepoglu@taek.gov.tr 
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1.5 PARÇACIK FİZİG ̆İNDE TETİKLEME VE VERİ 
TOPLAMA SİSTEMLERİ 
 

Gökhan Ünel 
University of California at Irvine, Physics Department, Irvine, California, USA 

 
Tetikleme kavramı günlük hayattan örneklerle tanıtıldıktan sonra yazılım ve 

donanım ile tetikleme yöntemleri tartışıldı. Algıçların verisini sayısallaştırma yöntemleri 
tanıtıldı. Ölü zaman, meşgul, ve altlık gibi kavramların üzerinde duruldu. Kullanılan 
elektronik aletler, sayısallaştırıcılar gösterildi. Bunların uyduğu NIM ve VME gibi 
standartlar üzerinde duruldu. Tüm veri okumada programlama yöntemlerinin ve işletim 
sistemlerinin önemi anlatıldı. 
 
Gokhan.Unel@cern.ch 
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2 ALGIÇ FİZİĞİ İLE İLGİLİ SUNUM ÖZETLERİ 
 

 

2.1 KOZMİK MÜONLARIN AKI ÖLÇÜMÜ 
 

*Mithat Kaya, I. Okan Atakişi  
Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü, Göztepe/İstanbul 
 
Bu çalışmamızda, kozmik ışınlardan elde edilen ve atom altı parçacıklardan 

Leptonların bir üyesi olan müonları tespit etmek için bir prototip yapımı anlatılmıştır. Bu 
düzeneğin kurulması Kafkas Üniversitesinde başlamış olup 1760 m yükseklikte kozmik 
akı ölçümü gerçekleşmiştir. Bunun devamında ise Marmara üniversitesinde benzer sistem 
kurularak deniz seviyesinde kozmik akı ölçümleri devam etmektedir ve her iki 
yükseklikte alınan veriler karşılaştırılarak kozmik ışınlar hakkında bilgi edinilmektedir. 
Bu düzenek de iki adet kuraray parıldak (sintilator) iki adet fotoçoğaltıcı tüpe bağlanarak 
ışık ölçümü yapılmaktadır. Yüklü Kozmik ışınlar parildaklardan geçtiği durumda ışık 
oluşturmasıyla bu parçacıklar tespit edilebilmektedir. Bunu kesin anlamak için iki 
pırıldak kullanılarak her iki parıldakta aynı anda geçmesi sağlanmaktadır ve her iki 
parıldak ta aynı anda ışık oluşturan parçacıklar (müon, elektron) kaydedilerek uçuş suresi 
(ToF) ve kozmik isin akı ölçümü gerçekleşmektedir.  Bu düzenek için iki adet H10720-
110 düşük voltajda (5 V)  çalışan fotoçoğaltıcı, iki adet kuraray organik parıldak ve 
dataları fotoçoğaltıcı’dan okuyarak bilgisayara aktarımını sağlayan Domingo Ring 
Sampler version 4 (DRS4) elektroniği kullanılmıştır.  

Teşekkür: 
Bu projede kullanılan datalar Kafkas Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Bapko 

Proje destekleri ile elde edilmiştir, data alımı için kullanılan parıldaklar Roma 
Üniversitesinden Maurizio Iori tarafından  sağlanmıştır. 

 
mithat.kaya@marmara.edu.tr 

2.2 ALGIÇ FİZİĞİ: GAZLI ALGIÇLAR 
 

İlhan Tapan 
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Bursa 

 
Gazlı algıçlar, parçacık tanımlama ve takibi için kullanılan algıçlar ailesinin 

önemli üyelerinden birisidir. Bir parçacığın belli bir hacimden geçişini, bir elektrik 
sinyali olarak veren ilk algıç tipi 1908 yılında H. Geiger ve E Rutherford tarafından 
tasarlanan gazlı algıçlardır. 1923 yılında geliştirilerek Geiger- Müller adı verilen ve tüm 
modern gazlı algıçların atası olarak bilinen bu algıçlar, bir gaz ortamına giren 
radyasyonun algılanması prensibini en yalın halde gösteren bir düzenek olup, günümüzde 
hala geniş uygulama alanlarına sahiptir. 1968 yılında G. Charpak tarafından gaz algıç 
ortamına giren radyasyonun geçiş konumunu belirleyen çok telli orantılı sayaç (MWPC) 
geliştirilmiştir.  

Yüksek enerji fiziği deneyleri için klasik gazlı algıçların yetersiz kalmaya 



 13 

başladığı yıllarda, A. Oed tarafından yüksek sayma kapasitesine, çok yüksek konum 
çözünürlüğüne sahip ve radyasyon hasarı oldukça düşük Mikro-Strip gaz odası (MSGC) 
geliştirildi. Daha sonraki çalışmalar, Gaz Sürüklenme Odaları (DC), Çok Aşamalı Çığ 
Odaları (Multi-Step Avalanche Chambers, MSAC) ve Ring Imaging Cherenkov 
Chambers (RICH) gibi gazlı algıçların yüksek enerji fiziği deneylerinde kullanılmasını 
sağlamıştır. 90’lı yılların ikinci yarısında, Micro Pattern Gas Detectors (MPGD) yapısı 
olarak adlandırılan ve sinyalin gaz hacmi içerisinde bir ön çoğalma vasıtasıyla daha güçlü 
alınmasını sağlayan gazlı algıç yapıları geliştirilmiş olup, günümüzde bu yapılarla ilgili 
çalışmalar sürdürülmektedir.   
 
ilhan@uludag.edu.tr 

2.3 KOZMİK IŞIN ÖLÇÜMLERİ 
 

Ahmet Bingül 
Gaziantep Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, Gaziantep 

 
Bu çalışmada, Türkiye'de 850 m rakımlı Gaziantep şehrinde atmosferik müon 

parçacıklarının akısı, açısal dağılmaları, ortalama hızları ve ortalama yaşam süresi 
ölçülmüştür. Ölçümler iki parıldak, iki foto-sensör modülü ve bir birleştirici DRS4 
elektronik kartı ve Arduino Due barındıran Müon Teleskopu detektör sistemi ile 
gerçekleştirilmiştir.  Müon akısı  phi = (185 +- 18) / m2s olarak bulunmuştur. Diğer 
ölçüm sonuçları daha önce yapılan deneysel sonuçlar ve kuramsal öngörüler ile uyum 
içinde olduğu saptanmıştır. Çalışmada kullanılan detektör sistemi henüz tamamlanmamış 
olan kıvılcım odası projemizde de kullanılmaktadır. 
 
bingul@gantep.edu.tr 

2.4 MİNİ-SPT: UYDULARA TAKILABİLECEK ÇOK AMAÇLI İLK 
YERLİ UZAY RADYASYONU MONİTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 
 

Tülün Ergin  
TÜBİTAK Uzay, Ankara 

 
Bu sunumda, düşük maliyetli, yakın gelecekte standart bir radyasyon monitörü olarak 
uydulara takılabilecek, küçük boyutlu, radyasyona karşı test edilmiş ve yüksek 
performansla çalışacak Mini-SPT (‘Mini Space Particle Telescope’ ya da ‘Küçük Uzay 
Parçacık Teleskopu’) adını verdiğimiz ilk yerli uzay parçacık dedektörü tanıtılacaktır. 
Mini-SPT, uyduların bulundukları yörüngelerdeki uzay radyasyonu hakkında yüksek 
kalitede veriler toplayacak ve buna ek olarak, uydunun içinde bulunduğu uzay 
ortamındaki anlık oluşabilecek değişimlerde uydunun elektroniğine gelebilecek hasarları 
önlemek adına farklı seviyelerde uyarılar verebilme özelliğine sahip olacaktır. Bu 
uyarılar, değişik kritiklik seviyelerinde ve alarm sinyalleri yardımı ile hasarı azaltma 
tekniklerine (mitigation) geçilmesini sağlayarak, uydu içerisindeki elektronik devrelerin 
geçici veya sürekli olarak devre dışı kalmalarını önleyecektir. Gerçek-zamanlı çalışan bu 
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uyarı sistemi, uydu alt sistemlerinin güç ve hafıza kayıplarının ciddi anlamda önüne 
geçilmesinde diğer mutat sistemlerden daha üstündür, çünkü diğer bilindik sistemlerde, 
hasarı azaltma tekniklerinin, uydunun tüm ömrü boyunca aktif tutulması gerekmektedir.  
 
tulun.ergin@tubitak.gov.tr 
 

2.5 POZİTRON/POZİTRONYUM ANNİHİLASYON (YOKOLMA) 
SPEKTROSKOPİSİ (PAS) 
 

Uğur Yahşi ve *Cumali Tav 
Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Göztepe/İstanbul 

  
Malzemelere nüfuz eden pozitronlar yapı içi atomik boşluklar ve dislokasyonlar 

gibi bazı yapı bozukluklarında hapis olurlar. Böyle bir bozukluğa yakalanan bir 
pozitronun dalga fonksiyonu civardaki elektronların varlığı ile oluşan dalga 
fonksiyonunun örtüşmesi sonucu iki gamma ışınımı ile yok olurlar. Lokal elektron 
yoğunluğu ve elektron-momentum dağılımı kusursuz örgü yapılarına göre 
değişeceğinden dolayı yok olma (annihilasyon) radyasyonu lokalize merkezleri üzerine 
bilgiyi almak için kullanılabilir. Pozitron tekniği, malzemelerin yapısal kusurlarının 
analizinde eşsiz bir metot olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tekniklerden Pozitron Yok olma 
Ömür Spektroskopisi (PALS) tekniği ile elde edilen spektrum üç bileşene ayrılıp 
bunlardan en uzun ömürlü olan ortho-pozitronyum (o-Ps) malzemenin yapı 
bozukluğunun ömrü ve hacmi hakkında ve Pozitron Yok olma Radyasyonunun Doppler 
Genişlemesi (DBAR) tekniğiyle de elektron-pozitron atomunun (pozitronyumun) yok 
olması sonucu yayınlanan 511 KeV enerjili iki gamma ışınının Doppler genleşmesinin 
ölçülmesiyle maddedeki moleküllerin elektron momentum dağılımları hakkında, 
dolayısıyla maddenin yapısı, yapı-kusurları hakkında ve mükemmelliği hakkında bilgi 
elde edilmektedir.  
 
ctav@marmara.edu.tr 

 

2.6 GECİKMELİ TEL ODASI (GETO) 
 

Saime Gürbüz 
Boğaziçi Üniversitesi GeTO Takımı adına, İstanbul 

 
Gecikmeli tel odası (GeTO), 1992 yılında Charpak’a Nobel Fizik Ödülü’nü 

getiren “Çok Telli Oranlı Oda” gazlı algıcının sadeleştirilmiş bir 
halidir. Kullanım  kolaylığı ve konum duyarlılığı açısından özellikle yüklü parçacık 
demetlerinin profil ölçümlerinin ve modern parçacık fiziği deneylerinin vazgeçilmez bir 
parçası olarak kendini ispatlamıştır. Ekonomik ve dayanıklı olması ölçüm yapılacak 
hacim büyüdükçe yarıiletken alternatiflerinin önüne geçmesini sağlamaktadır. 
 

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü Feza Gürsey Fizik ve 
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Matematik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kurduğumuz KAHVE (Kandilli Algıç, 
Hızlandırıcı ve Enstrümantasyon) laboratuvarında, bir Tübitak 1005 projesi kapsamında 
desteklenen projemiz ile Türkiye’de GeTO tasarımı, benzetimi ve üretimine başladık.  
 

Üretmeyi planladığımız GeTO, halihazirda CERN demet hatları üzerinde demet 
profili ve pozisyon ölçümlerinde kullanılan algıçlar ile aynı özelliklere sahiptir. 10cm x 
10cm aktif alana ve 20mikron çözünürlüğe sahip olan bu algıç iki boyutta ölçümü, 
kendine özgü elektronik devresi sayesinde sadece 4 okuma kanalı üzerinden 
başarabilmektedir.  
 

Benzetimlerini ve tasarımlarını tamamladığımız algıcın ilk prototipini üretmiş 
bulunmaktayız. Bu prototipi uygun gaz sistemi ile çalıştırıp yüksek gerilim 
uyguladığımızda basit sinyaller alabiliyoruz. Elektronik devrenin de benzetimi ve 
tasarımı yapılmış olup devre üretim ve test aşamasındadır. Devrenin çalıştırmasından 
sonra hem kozmik ışınlarla hem de bir demet hattı üzerinde algıcın testleri yapılacaktır.  
 
saime.gurbuz@cern.ch 
 

2.7 E-LİNAC LARDA YOĞUNLUK AYARLI RADYASYON 
TERAPİSİNDE GERÇEK ZAMANLI 3D PROFİL ALAN DETEKTÖR 
SİSTEMİ İLE BRAKİTERAPİ VE DIŞ ALAN ÖLÇÜMLERİNDE 
KULLANILACAK DETEKTÖR SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLMESİ VE 
TESTLERİ 
 

Tuba Çonka Nurdan 
Türk-Alman Üniversitesi, Beykoz/İstanbul 

 
Radyasyonun kullanıldığı her alanda radyasyona maruz kalan gerek insan ve 

gerekse malzemeler üzerinde, alınan radyasyon miktarı ile orantılı olarak; insanda 
dokusal ya da yaşamsal, malzemelerde ise nitelik bozulması ya da işlevini tamamen 
yitirmesine yol açabilecek etkiler oluşabilir. Ancak radyasyon bilinçli, dikkatli ve 
standartlara uygun kullanıldığında hayatımızda birçok alana girmiş ve yeri başka bir 
yöntemle doldurulamaz iyileşmeler getirmiştir. Radyasyonun gereken miktarda 
verildiğini (ya da alındığını) doğru ve duyarlı bir şekilde ölçebilmek hayati önem taşır. 
Projenin amacı yeni teknolojiler kullanarak, piyasada mevcut olanlara kıyasla daha 
hassas ve daha yüksek çözünürlüklü, küçük değişiklikler ile farklı kullanım alanlarına 
adapte edilebilen, düşük maliyetli dozimetre prototipleri üretmek ve bunu 
gerçekleştirirken dedektörlerin simülasyonundan tasarımına, elektronik devrelerin 
tasarlanması ve inşa edilmesine, dedektörün kullanılır hale getirilmesine, laboratuvar 
radyasyon kaynakları ve işbirliği yapılan hastanelerde bulunan e-LINAC elektron ve 
gamma radyoterapi cihazlarında test edilmesine kadar tüm aşamaların 
gerçekleştirilmesini sağlamaktır.  
 
conkanurdan@tau.edu.tr 
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2.8 CHERENKOV ALGICI ÜRETİMİ 
 

Sertaç Öztürk 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat 

 
Yüklü parçacıkları gözlemlemek ve özelliklerini ölçmek için kullanılan 

yöntemlerden biri de yüklü parçacıkların bir ortam içerisinde, ışığın o ortam içindeki 
hızından daha yüksek hızlarda hareket etmesi sonucu yayımladığı Cherenkov 
radyasyonudur. Bu konuşmada Cherenkov radyasyonun özellikleri hakkında bilgiler 
verilerek, yakında ülkemizde faaliyete geçmesi beklenen nükleer reaktörleri izlemek için 
tasarlamış bir Cherenkov algıcına ait benzetim çalışmaları anlatılacaktır. 
 
Sertac.Ozturk@cern.ch 
 

2.9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YEF LABORATUVARIMIZDA 
YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR VE DENEYİMLERİMİZ  

 
İsa Dumanoğlu 

Çukurova Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Grubu Adına, Adana 
 

Çalıştaya yaptığımız katkıda Çukurova Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği 
Laboratuarı'nda yapılan çalışmalar özetlenmiştir. Laboratuvarımızdaki ekipmanlar 
kullanılarak CERN'de yapılan CMS Deneyi'nin bir alt kalorimetresi olan CASTOR'un 
Fotoçoğaltıcı tüplerinin(FÇT) kalite kontrol testleri yapılmıştır. Bu çalışmalarda öncelikle 
Fotoçoğaltıcı tüpler fiziksel olarak kontrol edilmiştir. Fiziksel kontrolleri tamamlanan 
tüpler laboratuvarımızdaki iki adet karanlık kutuya kurulan deney düzenekleri 
kullanılarak test edilmiştir. Bu deney düzeneklerinden birisi FÇT sinyallerinin zaman 
parametlerini diğeri ise kazanç ve karanlık akımı ölçmek üzere tasarlanmıştır. FÇT'ler 
ölçülen parametrelere göre sınıflandırılmış ve sonuçlar deneye rapor edilerek FÇT'ler 
tekrar CERN'e iade edilmiştir. Bu ölçümleri yapmak üzere laboratuvarımızda bir adet 
500MHz'lik osilakop, CAMAC ve NIM modülleriyle kurulan bir sistem kurulmuştur. 
Ayrıca laboratuvarımızda kozmik muonları ölçmek üzere bir muon sistemi mevcuttur. 
 
Isa.Dumanoglu@cern.ch 
 

 
 

 
 
 
 



 17 

3 HIZLANDIRICI FİZİĞİ İLE İLGİLİ SUNUM ÖZETLERİ 
 

 

3.1 ANKARA ELEKTRON HIZLANDIRICISI VE IŞINIM TESİSİ 
(TARLA) 
 

Avni Aksoy, 
Ankara Üniversitesi, Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü, Gölbaşı/Ankara 

 
Ankara Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) Ankara Üniversitesi 

Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde kurulumu devam etmekte olan ve 
Türkiye'de öncü hızlandırıcı tabanlı araştırma merkezi olmayı amaçlayan bir tesistir. 
TARLA hızlandırıcısı teknoloji harikası süperiletken teknolojiye dayanmakta olup, 
maksimum 1.5 mA lik demeti maksimum 40 MeV enerjide sürekli mod da hızlandırmak 
için tasarlanmıştır. Hızlandırıcı sonunda paket boyu 0.4 ila 5 ps aralığında 
ayarlanabilecek olup 104 MHz ten birkaç Hz'e kadar tekrarlama oranına sahip 
olabilecektir. Tesisin hızlandırıcısı çoklu ikincil demet üretime elverişli olup çoklu-deney 
sistemi şeklinde çalışabilecektir. TARLA'nın mevcut desteklenen kısmı 3-20 mikron 
aralığında ışınım verebilen bir FEL hattını  ve maksimum 30 MeV enerjide 
Bremsstrahlung radyasyonunu üretim hattını kapsamaktadır. Tesiste malzeme, 
spektroskopi, hızlı foton araştırmalarını yapmak üzere 4 FEL bir adet nükleer deney 
istasyonu bulunacaktır.  
 
avniaksoy@ankara.edu.tr 
 

3.2 PLAZMA ARDIL ALANI İLE HIZLANDIRMA 
 

Öznur Mete Apsimon 
The University of Lancaster The Cockcroft Institute of Accelerator Science and 

Technology, Bailrigg, Lancaster, Ingiltere 
 

Günümüzün parçacık hızlandırıcıları dünyası, daha etkin, kompakt ve hesaplı 
hızlandırıcılara imkan tanıyacak teknojiler arayışındadır. Bu teknolojilerin gerçekleşmesi 
parçaçık çarpıştırıcıları için olduğu kadar hızlandırıcıların tıbbi ve endüstriyel 
uygulamalarında da yeni bir çağın başlangıcı olacaktır. Plazma ardıl alanı ile hızlandırma, 
fikrin Tajima ve Dawson tarafından ortaya atılışından beri geçen on yıllar boyunca en 
çekici ileri hızlandırma yöntemlerinden biri olagelmiştir. Günümüzde lazer sürümlü 
plazma hızlandırıcıları (LWFA) bir elektron demetini MeV ila GeV mertebelerinde 
enerjilere mm ila cm uzunluğunda plazma tüpleri boyunca hızlandırabilmektedir. Bir 
diğer yandan, elektron demetleri ile sürülen plazma kanalları ile 42 GeV enerjisindeki bir 
elektron demetinin enerjisinin bir metrenin altında bir hızlandırma sürecinin ardından 
ikiye katlandığı deneysel olarak gösterilmiştir. Bu tarz deneylerde ulaşılan hızlandırma 
gradyenleri (elektrik alanlar) 10 ila 100 GV/m mertebesine kadar çıkmaktadır. Bu ise 
geleneksel RF tabanlı hızlandırma sistemlerinden 2-3 mertebe yüksektir. Plazma 
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hızlandırıcılarının geleneksel hızlandırma yöntemlerine pratik bir alternatif olabilmesi 
için olgunlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu yolla hızlandırılan yüksek kaliteli 
bir parçacık demetinin enerji kazanım etkinlik çarpanının yüksek, demet ve enerji 
yayınımının düşük olması gerekmektedir. Cockcroft Enstitüsü'nde, bu tür problemlerin 
çözümlerini arayıp, önceden gerçekleştirilmiş deneylerin kilometre taşlarını Daresbury 
Laboratuvarları'nda birkez de kendimiz gözlemlemeyi amaçlarken, bir yandan da 
CERN'deki AWAKE gibi benzersiz plazma deneylerine katkıda bulunmaktayız. Bu 
konuşmada, Cockcroft Enstitüsü'nde plazma ile hızlandırma alanında gerçekleştirilen 
çalışmalar, orta ve uzun vadeli planlar ile varolan işbirlikleri özetlenecektir.     
 
oznur.mete@manchester.ac.uk 

 

3.3 TAEK ELEKTRON-HIZLANDIRICISI İLE BACA GAZI 
TEMİZLİĞİ 

 
Erdal Tan 

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi 
(SANAEM), Ankara 

 
Günümüzde elektron hızlandırıcıları kütle işlem hızlarının yüksek olması 

nedeniyle iyonlaştırıcı radyasyon teknolojisinin kullanıldığı alanlarda yaygın olarak 
tercih edilmeye başlanmıştır. Endüstriyel elektron hızlandırıcıları, kimya, petrokimya, 
kablo ve otomobil lastik sanayi başta olmak üzere, tıbbi malzemelerin sterilizasyonundan 
gıda ışınlamaya ve çevre korumanın da yer aldığı geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu 
sistemlerin, çevre korumaya yönelik kullanım alanlarından birisi de, termik santrallerin, 
fabrikaların vb büyük sanayi tesislerin bacalarından çevreye yayılan zararlı gazların (SO2, 
NOx ve VOC gibi)  temizlenmesi ve buna ek olarak yan ürün olarak zirai değeri olan 
gübre elde edilmesidir. Bu kapsamda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ile Türkiye 
Petrolleri A.Ş., İzmit Rafinerisi (TÜPRAŞ) ile gerçekleştirilen ortak bir çalışmada, 
elektron hızlandırıcısı kullanılarak, TÜPRAŞ’ta üretilen yüksek kükürt içerikli (%3,5) 
fuel-oil’in yakılması sonucunda ortaya çıkan çevreye zararlı gazlar, pilot tesis 
boyutundaki uygulama ile temizlenmiştir. Proje kapsamında kurulan 2000 m3/saat baca 
gazı kapasiteli ünitede,  fueloil yakılması sonucu ortaya çıkan baca gazının, 500 keV, 20 
mA’lik elektron hızlandırıcısı ile ışınlanması sonucunda sırasıyla, SO2’de %99, NOx’de 
ise %80’den fazla azaltma verimlerine ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra bu çalışma kullanılan 
temizleme tekniği; “yaş temizleme” özelliği nedeniyle dünyada pilot tesis boyutundaki 
ilk uygulamadır.  
 
tanerdal@gmail.com 
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3.4 TAEK PROTON HIZLANDIRICISI TESİSİ (DURUM RAPORU) 
 

Erdal Recepoğlu 
TAEK Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi, Ankara 

 
Ülkemizde sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu radyoizotop ve radyofarmasötiklerin 
üretimini gerçekleştirmek, yeni radyoizotop ve radyofarmastöklerin Ar-Ge’si ile proton 
demetine dayalı Ar-Ge faaliyetleri yapmak üzere kurulan ve Ülkemizdeki en büyük 
proton hızlandırıcı tesisi olan TAEK Proton Hızlandırıcısı Tesisi hakkındaki son durum 
değerlendirilmiş ve tesis işleyişi hakkında bilgiler verilmiştir. 
 
erdal.recepoglu@taek.gov.tr 
 

3.5 TAEK PHT ARGE HATTINDA KURULACAK ODTU-SDH İLE 
İLGİLİ GELİŞMELER 

 
*Ayşenur Gencer, Bilge Demirköz 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 
 

AMS-02 deneyi Mayıs 2011 tarihinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na 
yerleştirilmiş bir parçacık dedektör düzeneği olup karanlık maddenin izini aramaktadır. 
Ayrıca aynı zamanda uzaydaki radyasyon ortamı verisini elde etmektedir. Uzaydaki 
radyasyon ortamı elektronik bileşenlere zarar vermektedir ve bu zararlar tekil olay 
etkileri, toplam doz etkileri ve yer değiştirme bozulmaları olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 
TAEK PHT ArGe hattında kurulacak olan Saçılmalı Demet Hattı (ODTÜ-SDH) ile 
ülkemizde ilk defa tekil olay etkisi radyasyon testleri yapılabilecektir. TAEK PHT’de 
üretilen 30MeV enerjili protonlar bu testleri yapmak için uygun bir enerjide iken demetin 
akısı yüksek ve genişliği küçüktür. Saçılmalı demet hattında yer alacak ince saçılma 
filmleri ve kolimatörler demetin akısını düşürecekken dört kutuplu mıknatıslar ise 
demetin genişletilmesini sağlayacaktır. ODTÜ-SDH’nin tasarımında Avrupa Uzay 
Ajansı’nın 25100 numaralı “Tekil Olay Etkisi Test Methodu ve Kılavuzu” takip 
edilmektedir. Bu standarda göre saçılmalı demet hattının sonunda istenilen akı ve genişlik 
değerleri elde edilebilmektedir. Bu proje Ağustos 2015 tarihinde başlamış olup Kalkınma 
Bakanlığı’ndan desteklenmektedir. ODTÜ-SDH, 2018 yılında kurulumunun 
tamamlanması ile hem ülkemizdeki hem de yurt dışındaki uzay sanayisine hizmet 
edebilecektir.  
 
*aysenur.gencer@cern.ch 
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3.6 YERLİ, SANEM/TAEK RFQ PROTON HIZLANDIRICISININ 
PROJELENDİRİLMESİ, TASARIM VE ÜRETİM EVRELERİ İLE 
SANAYİ İLİŞKİLERİ 
 

*A. Alacakir1, A. Bozbey2, A. Özbey3, B. Yasatekin1, F. Yaman4, G. Türemen1, G. Ünel5, 
H. Yıldız6, Ö. Mete7, S. Bölükdemir1,  S. Erhan8, S. Oğur9, Y. Akgün1 

1TAEK, SANAEM, Ankara, Türkiye 
2TOBB ETÜ, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 

3İstanbul Üniversitesi, Uçak Teknolojisi Programı, İstanbul, Türkiye 
4İYTE, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye 

5University of California at Irvine, Physics Department, Irvine, California, USA 
6İstanbul Üniversitesi, Makine Programı, İstanbul, Türkiye 

7Cockcroft Institute and University of Manchester, School of Physics and Astronomy, 
Manchester, UK 

8University of California at Los Angeles, Department of Physics and Astronomy, LA, 
California, USA 

9Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü, İstanbul, Türkiye 
 

Bu sunumda TAEK-SANAEM’de (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Sarayköy 
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi) yürütülen RFQ proton hızlandırıcısı yapımı ile 
ilgili proje hakkında bilgiler verilecektir. Yerli imkanlar ve sanayii kullanarak bir RFQ 
proton hızlandırıcısı yapmak hedeflenmiş olup asıl amacı ileride bu konuda yetkin ve 
profesyonel genç çalışanların yetiştirilmesi ile üretim konusunda sanayimizin 
kullanılmasıdır. Proton hızlandırıcısı 352 MHz de çalışan 1 mA den küçük proton 
akımına sahip olan dört kanatlı ve 1.3 MeV çıkış gücünde bir RFQ olarak planlanmıştır. 
Proton demet dinamiği çalışmalarıyla başlayan proje, yüksek güçlü radyo frekans güç 
kaynaklarının yapımı ve buna bağlı diğer bileşenlerin tasarımı ve imalatına kadar 
sürmüştür. Demet üretimi için gerekli proton kaynağı, demet ölçüm kutusu , yüksek 
gerilim atma şekillendirme devresi ve diğer tüm bileşenlerin tasarımı proje ekibi 
tarafından yapılmış ve yerli olarak imal edilmiş olup testleri yapılmaktadır. 
 
*ali.alacakir@taek.gov.tr 
 

3.7 SPP RFQ TASARIMI VE ÜRETİMİ 
 

Gökhan Ünel 
University of California at Irvine, Physics Department, Irvine, California, USA 

 
 

TAEK-SANAEM'de yürütülmekte olan SPP (SANAEM Project Prometheus) 
kapsamında tasarımı ve üretimi tamamlanan radyofrekans dörtkutuplusu (RFQ) ile ilgili 
bilgi verilecektir. Günümüzde doğrusal proton hızlandırıcılarının ilk hızlandırma bileşeni 
olan RFQ tanıtılarak kovuğun ülkemizde tasarlanıp üretilmesi hakkındaki deneyimler 
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paylaşılacaktır. Bunun yanında RF frekansında salınan kovuk üzerinde yapılan kalite 
faktörü, kip tayfı, salınım frekansı ve boncuk çekme gibi deney sonuçları sunulacaktır.  

 
Gokhan.Unel@cern.ch 
 

3.8 SPP’DE RF MÜHENDİSLİĞİ: GÜÇ KAYNAĞI, İLETİM HATTI 
VE DOLAŞTIRICI 

 
Salim Oğur 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 
 

Sarayköy’de yapılmakta olan Radyo frekanslı 4- kutuplu Salındırıcı parçacık 
hızlandırıcısına (RFQ), elektromanyetik dalgaların yaratımı, iletimi ve geri dönecek 
dalgaların yönlendirilmesi adına 3 ana başlıkta işler yapılmıştır. SPP’nin RFQ’sünün 120 
kW civarında enerjiye ihtiyaç duyacağı hesaplanmış ve 200 kW a kadar güç sağlayabilen 
3-adımlı bir yükselteç dalga kaynağı üretilmiştir. i) 352.2 MHz Radyo dalgasının bir kaç 
watt mertebesinde var edilmesi, ii) Transistörler yardımıyla kilowattlar mertebesine 
yükseltilmesi iii) 200 kW ‘a kadar tetrode’ta yükseltgenmesi. Gücün İletim hattı ise yine 
SPP takımı tarafından tasarlanıp yerli olarak üretilmiştir. WR2300 dalga kılavuzu 
standartlarında farklı güç adaptörleri, dalga kılavuzları vb. tasarımı ve RF testleri 
yapılmıştır. Yine SPP takımının tasarlayıp, yerli üretilen dolaştırıcının (circulator) 
tasarımı ve testleri bu sunumda anlatılmıştır.  
 
salim.ogur@cern.ch 

3.9 2,45 GHZ MİKRODALGA DEŞARJ İYON KAYNAĞI TASARIMI 
VE PROTOTİP ÜRETİMİ 

 
H. Çetinkaya1*, E. Aalğın2, G. Türemen3, Ü. Doğan1, L. Şahin 4 

1Dumlupınar Üniversitesi, Fizik Bölümü, Kütahya, Türkiye 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fizik Bölümü, Eskişehir, Türkiye 

3Ankara Üniversitesi, Fizik Bölümü, Ankara, Türkiye 
4İstanbul Üniversitesi, Fizik Bölümü, İstanbul, Türkiye 

 
İyon kaynakları proton hızlandırıcılarının en önemli kısmıdır. Genelde plazma 

kaynağı ve iyon sökme sistemi olarak iki temel bileşenden oluşurlar. Burada plazmanın 
üretildiği yer plazma kaynağı olarak isimlendirilir, plazma içerisinden istenilen 
özelliklerde iyonları demet hattına aktaran elektrot sistemi ise iyon sökme sistemi olarak 
isimlendirilir. İyon kaynağı türünü dikkate alarak bu bileşenlere güç aktarma sistemleri, 
mıknatıslar, vakum sistemleri, gaz sistemleri, vs. gibi temel bileşenlerde eklenebilir.  

 
İyon kaynağı çalışmalarımız Türk Hızlandırıcı Merkezi Proton Hızlandırıcısı 

Tesisi Projesiyle birlikte başlamıştır. Bu proje kapsamında ülkemizde bir proton 
hızlandırıcısı tesisi kurulması durumunda kullanılabilecek iyon kaynağı türleri 
araştırılmış ve bu araştırma sonucunda Mikrodalga Deşarj İyon Kaynaklarının 100 mA’e 
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kadar yüksek proton akımı ürettiği belirlenmiştir. Daha sonra Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi’nin desteği ile Prototip Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı Projesi başlamıştır. 
Bu projenin amacı 2,45 GHz Mikrodalga Deşarj İyon Kaynağı tasarlamak ve daha sonra 
üretmektir. Bizim iyon kaynağı tasarımımız magnetron, mikrodalga transfer hattı, plazma 
odası, iki tane solenoid, iyon sökme sistemi, son olarak Faraday kabından oluşmaktadır. 
Öncelikle iyon kaynağı bileşenlerinin simülasyonları yapılmış, daha sonra üretimleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışama sonucunda çalışan prototip bir iyon kaynağı üretilmiştir. 
Bu Çalıştayda, iyon kaynağının detayları sunulacaktır. 
Bu çalışma Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 2015 -19009 
ve 201519A201 no’lu projeler ile DPT DPT2006K-120470 no’lu proje kapsamında 
desteklenmiştir. 
 
*hcetinkaya@gmail.com 
 

3.10 CERN 750 MHZ RFQ 

Veli Yıldız (Veliko Dimov) 
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, CERN, Cenevre/İsviçre 

 
CERN’de, medikal uygulamalar ofisi altında, 750 MHz te çalışacak bir radyo 

frekansı dört kutuplusu (RFQ) tasarlanıp üretilmiştir. RFQ’nun tasarım sürecinde, 
parametrelerin seçimini, bu hızlandırıcıyı 3 GHz te çalışan bir hadron terapi doğrusal 
hızlandırıcısının enjektörü olarak kullanmaya olanak verecek şekilde yapılmıştır. RFQ, 
düşük akımlı proton demetini sadece 2 metrede 5 MeV’ye hızlandıracaktır. RFQ’nun 
mekanik üretimi 2016 yılı başında tamamlanmıştır ve şu anda boncuk-çekme yöntemi ile 
RF ölçümleri devam etmektedir. Bu konuşmada RFQ’nun demet dinamiği tasarımı, 
üretim süreci ve RF ölçümleri özetlenmiştir. 
 
veliko.atanasov.dimov@cern.ch 
 

3.11 SÜPERİLETKEN TDC/ADC/ALU VE NÖTRON DEDEKTÖRÜ 
GELİŞTİRİLMESİ 

 
Ali Bozbey 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Müh. Böl., Ankara 
 

Hızlı tek akı kuantumu (Rapid Single Flux Quantum - RSFQ) teknolojisi, 
sinyallerin anahtarlamasında süperiletken malzemelerdeki kuantum etkilere dayanan bir 
dijital ve analog elektronik devre teknolojisidir. RSFQ devreler, süperiletken 
malzemelere dayalı bir teknoloji olduğu için kriyojenik çalışma ortamlarında 
kullanılmaları gerekmektedir. CMOS eşleniklerine göre temel avantajları, yaklaşık 1 THz 
frekanslarına kadar anahtarlama yapabilmeleri ve çok düşük güç tüketimlerine sahip 
olmalarıdır. Bu sunumda, RSFQ teknolojisi hakkında kısaca bilgi verildikten sonra 
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grubumuz tarafından geliştirilen Zaman-Sayısal Dönüştürücü (TDC) devreleri, Analog-
Sayısal Dönüştürücü (ADC) devreleri ve Aritmetik-Mantık Birimi (ALU) devreleri 
açıklanacaktır. Ayrıca, RSFQ tabanlı okuma elektroniği kullanan, dedektör ile 
okuma/sinyal işleme elektroniğinin aynı yonga üzerinde olduğu (monolitik) bir dedektör 
sistemi geliştirilmesi projesinin mevcut durumu sunulacaktır. Hedeflenen tasarım, milyon 
piksel mertebesine ölçeklenebilir ve standart proses ile üretim hizmeti veren fabrikalarda 
üretime uygun tasarımlara sahip olup, süperiletken mikroşerit dedektörler üzerine B10 
kaplanması ile Nötron algılamada da kullanılabilecektir.  

Teşekkür:  
Bu çalışmada sunulan devreler 108E242 (TDC, ADC); 111E191 (ALU) ve 

114E099 (Monolitik Dedektör) numaralı TUBITAK projeleri kapsamında 
geliştirilmiştir/geliştirilmektedir.  

 
bozbey@etu.edu.tr 

3.12 RF BENZETİMLERİ 
 

Fatih Yaman 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İzmir 

 
RF-kovuk/kavite olarak adlandırılan bakır, alüminyum, niobium gibi iletkenliği 

yüksek malzemeler ile üretilen yapılar parçacık hızlandırıcılarında proton, elektron veya 
ağır iyon demetlerinin hızlandırılmasında kullanılırlar. Prensip olarak, bu yapıların RF 
güç kaynakları ile beslenmeleri neticelerinde ve uygun koşullar altında, iç hacimlerinde 
meydana gelen elektromanyetik alanların taşıdığı enerji parçacıkların kinetik enerjilerine 
aktarılır. Bu bağlamda kaviteler içerisindeki elektromanyetik alanların nümerik olarak 
hesaplanması hızlandırıcı uygulamaları açısından önem arz etmektedir. Çalışmamızda 
öncelikle nümerik elektromanyetik konusunda temel bilimsel yaklaşımlar incelenmiş 
olup, kavitelerin iç hacminde oluşan elektromanyetik alanların hesaplanması problemi bir 
özdeğer problemine indirgenip, farklı tür yapılar için benzetim sonuçları sunulmuştur, 
[1,2]. Devamında parçacık hızlandırıcılarında görülen elektron bulut kararsızlığına ait 
bulgular üç boyutlu Maxwell denklemlerinin Süreksiz Galerkin-Sonlu Elemanlar Metodu 
(DG-FEM) ile hassas doğrulukta çözümüne dayanan Hücrede Parçacık Yöntemi (PIC) 
kodu kullanılarak hesaplanmıştır [3,4]. 
 
fatihyaman@iyte.edu.tr 
 

Kaynaklar 
[1] H. Padamsee, Design Topics for Superconducting RF Cavities and Ancillaries, 

arXiv:1501.07129  [physics.acc-ph], 2015 
[2] F. Yaman, W. Ackermann and Th. Weiland, Comparison of Eigenvalue Solvers for 

Large Sparse Matrix Pencils. Proceedings of International Computational Accelerator 
Physics(ICAP) 2012, (ISBN 978-3-95450-116-8), pp 287–289, 2012 

[3] F. Yaman, E. Gjonaj, Th. Weiland, 3D EM PIC code to study E-Cloud effects for 
short bunches (<50ns), CERN - GSI Electron Cloud Workshop,7-8 March 2011, Geneve, 
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Switzerland,  
[4] O. Boine-Frankenheim, F. Yaman, E. Gjonaj, Th. Weiland and  G. Rumolo, 

Energy Loss and Longitudinal Wakefield of Relativistic Short Ion Bunches in Electron 
Clouds, Proceedings of IPAC 2011, pp. 2229-2231, 2011. 
 

3.13 CERN TANITIM VE BİLGİLENDİRME 
 

M. Hakan Kızıltoprak 
TOBB Başkanlık Özel Müşaviri, TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi, Ankara 

 
Türkiye-CERN ilişkilerinden Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) 

sorumludur. Türkiye 1961’de CERN’e gözlemci üye olmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren 
LHC deneylerinin üyesi olmuştur. Hükümet 2009 yılında CERN’e tam üyelik için 
başvurmuş ancak CERN Konseyinin 2010 yılında tam üyelik öncesi getirdiği ortak üyelik 
koşulu nedeniyle başvurusunu bu doğrultuda yenilemiş ve Türkiye ile CERN arasında 
Ortak Üyelik Anlaşması 12 Mayıs 2014 tarihinde imzalanmıştır.  Bu anlaşma TBMM 
ve CERN Konseyinin onayının ardından 6 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Ortak Üyelik anlaşması ile Türkiye, CERN Konseyinin yanı sıra CERN Bilim ve Finans 
Komitelerinde temsil edilmeye başlamıştır. Ayrıca, Türk firmalarına CERN ihalelerine 
katılma imkanı tanınmış, CERN’ün tüm eğitim, araştırma ve kadrolu çalışma 
imkanlarından yararlanma imkanı doğmuştur. TAEK ve TOBB işbirliği ile, CERN ve 
üye ülkelerdeki firmalar arasında bilgi akışı ve iletişimi sağlamak üzere üye ülkeler 
tarafından kurulan Sanayi İrtibat Ofisleri kapsamında; Türk sanayi ve endüstrisinin 
temsili TOBB bünyesinde Haziran 2015 te kurulan TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi 
tarafından yürütülmektedir. Bu ofisin sorumluluğunu TOBB Başkanlık Özel Müşaviri 
Hakan Kızıltoprak üstlenmiştir. Halen yaklaşık 35 farklı üniversitemizden 250 
civarında bilim insanımız CERN’de 9 ayrı projede (deneyde) çalışmaktadırlar.  

 
cern@tobb.org.tr     
 

3.14 SANAEM RFQ (SPP) HIZLANDIRICISI GÜÇ KAYNAKLARI VE 
ÖLÇME KUTUSU KONTROL SİSTEMİ 

 
Aydın Özbey 

İstanbul Üniversitesi,  
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Uçak Teknolojisi Programı 

 
Yapılan sunumda SANAEM/TAEK’te tümü yerli imkanlarla yapımı 

gerçekleşmekte olan 1-5 MeV RF Kovuklu Proton Hızlandırıcısı’nın güç kaynakları ve 
ölçme kutusu ünitelerinin kontrol sistemleri incelenmiştir. Ünitelerin kontrol edilmek 
istenen parametreleri nedenleri ile irdelenip kontrol sistemi içerisindeki gerek algılayıcı 
gerekse de kontrol bileşenleri, bu bileşenlerin seçimde göz önünde bulundurulan 
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kriterlere de değinilerek tanıtıldıktan sonra kontrol sisteminin genel işleyişi hakkında  
bilgi verilmiştir. 

 
aydin.ozbey@cern.ch 
 

3.15 CORSİKA BENZETİM PROGRAMI KULLANILARAK ÇOK 
YÜKSEK ENERJİLİ YUKARI YÖNLÜ TAU NÖTRİNO 
SAĞANAKLARININ ÇALIŞILMASI 
 

Şeyma Atik Yilmaz*, Haluk Denizli, Kaan Y. Oyulmaz, Umut Keskin, Ali Yılmaz 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Bolu 
 

Astroparçacık fiziğinde en ilgi çekici konulardan biri çok yüksek enerjili kozmik 
ışınların kaynağını anlamak ve 1020eV enerjilere kadar olan sağanakları gözlemlemektir. 
Bu amaca yönelik olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yürütülen Tübitak 
projemizde tau nötrinonun yük akım etkileşiminden oluşan tau leptonu için tüm hadronik 
kanallardaki bozulmaları ile bir kütüphane oluşturularak, 30o lik bir dağ üzerine 
dedektörler konumlandırılarak gelecek olan sağanaklar modellenmektedir. Yapılan 
çalışmalardan iki bağlantılı iş sunulmuştur. İlk çalışmada kullandığımız benzetim 
programı olan CORSIKA çıktılarını zamandan kazanarak üretmek için bir method 
geliştirilmiştir. Bu method sonucunda aynı daldan gelen benzer parçacıkların ağırlık 
(sayı) bilgileri kullanılarak gerçek sayılarınca üretilerek bir dağ düzlemine yeniden 
düşürülmüşlerdir. İkinci çalışma ise ilk adım uygulanmış sağanakların enerjileri ve 
bozunum mesafelerine göre parçacık yoğunluklarının duş merkezinden olan 
dağılımlarının incelenmesidir. 

*sheimaatik@gmail.com 

3.16 CORSİKA BENZETİM PROGRAMI KULLANILARAK ÇOK 
YÜKSEK ENERJİLİ YUKARI YÖNLÜ TAU NÖTRİNO 
SAĞANAKLARININ TESPİTİ VE TETİKLEMENİN BELİRLENMESİ 

 
K.Y. Oyulmaz*, Ş.Atik Yılmaz, U.Keskin, H.Denizli 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Bolu 

 
Bu çalışmada CORSIKA benzetim programı kullanılarak farklı enerji, bozunum 

kanalı ve bozunma mesafelerinde üretilen sağanakların ön analizi sunulmuştur. Benzetim 
programı sonucunda sağanakta oluşan tüm parcacıkların gözlemlenmek istenen 
yüzeydeki momentum ve konum bilgileri bilinmektedir. Bu bilgiler kullanılarak yazılan 
ve geliştirilmesine devam edilen C++ kodu ile her bir istasyondaki yoğunluk bilgileri ile 
enerji, bozunum kanalları ve bozunma mesafelerinin birbirinden ayırt etmeye ve 
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tetiklenmenin belirlenmesi amaçlanmıştır. Analiz kodunda aralarında 160 cm olan iki 
adet 40x20 cm2 algıç kutusundan oluşturulan istasyonlar 30 derecelik bir dağ yamacına 
yerleştirilmiştir. 30 metre aralıklar ile dikey eksende (Z) 16 ve yatay eksende (Y) 40 
olarak toplam 640 adet istasyondan dizilimi oluşturulmuştur. Her istasyon yatay ile 
yaklaşık 2.5 derece açı yapacak şekilde yeryüzüne bakmaktadır. Yapılan çalışmada 5 
x107 ve 5 x108 GeV enerjili dört farklı bozunma uzunluğunda (3 km, 5km, 7 km ve 10 
km) ve 3 farklı bozunum kanalında (πππ, ππ0 ve π) üretilmiş sağanaklar kullanılmıştır. 
İstasyonlardaki yoğunluklar tespit edilirken gama, elektron, pozitron, muon ve antimuon 
parçacıklarıyla çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın sonunda istasyon yoğunluklarının 
bozunum uzunlukları ve enerjiyle doğrudan bağıntılı olduğu ilk analiz sonuçlarında 
görülmüştür. Ayrıca yapılan analizin sonuçlarının ilk analiz olmasıyla birlikte, 
tetiklemenin belirlenmesinde öncül çalışmadır.  
 
*kaan.oyulmaz@gmail.com 
 

3.17 ASTROPARÇACIK FİZİĞİNDE SİLİKON FOTOÇOĞALTICI 
UYGULAMALARI 

 
*Ali Yılmaz1, Haluk Denizli2 ve Maurizio Iori3 

1Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik & Elektronik Müh. Bölümü, 
Giresun - Türkiye 

2Abant Izzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Bolu - Türkiye 
3Roma Üniversitesi “La Sapienza” Fizik Bölümü, Roma – İtalya 

 
Roma “La Sapienza” Üniversite’nde yapılan prototip çalışmasında aynı boyutta 

(3x3 mm2) Fondazione Bruno Kessler (FBK) ve SensL şirketlerinin üretmiş olduğu iki 
SiPM kullanıldı. Farklı uygulamalarda kullanılan okuma sistemlerinin (readout system) 
geliştirmeleri yapılmıştır. SiPM'in problemi olan kazancın sıcaklıkla değişimine duyarsız 
kalması hem elektronik devrede hem de kontrol programında sağlanmıştır. FBK 
şirketinin SiPM’i kullanılarak geliştirilen düzenekten Cherenkov sinyali algılanmıştır. 
Jackodur termal ısı yalıtım malzemesi kullanılarak sistemin 10 0C’lik sıcaklık değişimine 
karşı korunması sağlanmıştır (M.IORI et al., NIMPA, 742, 265). Veri (DAQ) toplama ve 
kontrol programları, Osiloskop arayüzü kullanmadan otomatik bir şekilde çalışacak 
şekilde, bash betiği, perl, C++ dilleri kullanılarak direk Domino Ring Sampler board 
(DRS4) sayısallaştırıcının verilerini ROOT ağacı formatında kaydedilmesi ve alınan 
verinin analiz programları yine ROOT bir kütüphane olarak C++ dilinde yazılmıştır. 
Ayrıca akının fi açısına bağlı değişiminin gözlemlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. 

 
*ali.yilmaz@cern.ch 
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4 POSTER SUNUM ÖZETLERİ 
 

Çalıştayda öğrencilerin yapmakta oldukları çalışmalar poster olarak sunulmuştur.  
Posterlerden en çok beğeni toplayana Prof. Dr. Engin Arık poster ödülü verilmiştir. 
Yapılan oylamalarda Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümü öğrencilerinden Ezgi 
Sunar’ın,  "Tuzluk Yöntemi ile yayınım Ölçümü " başlıklı posteri birincilik, İstanbul 
Üniversitesi’nden Gökhan Halimoğlu’nun "Arduino ve GM Kit Temelli Kozmik Müon 
Algıcı" başlıklı posteri ikincilik ve İstanbul Üniversitesi’nden Hüseyin 
Yıldız’ın  "Superfish için Geometri Tasarım Arayüzü"  başlıklı posteri ise üçüncülük 
ödülü almıştır. Daha fazla bilgi için: https://indico.cern.ch/event/489217/page/7308-
engin-arik-poster-oeduelleri 
 

4.1 YÜKSEK ENERJİLİ ELEKTRON-PROTON  
ÇARPIŞTIRICILARINDA ÇARPIŞMA BÖLGESİ BENZETİM 
PROGRAMI 

 

S. Beser1, *U. Kaya1, 2, B. B. Oner 1, S. Sultansoy 1, 3 

1 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  
2 Ankara Üniversitesi 

3 Azerbaycan Milli Elimler Akademiyası 
 
Var olan çarpışma bölgesi benzetim programları (GUINEA-PIG, CALYPSO, 

CAIN ve PANDORA) arasında proton demetinin olmamasından kaynaklı olarak yüksek 
enerjili elektron-proton çarpıştırıcılarında çarpışma bölgesinin benzetimi 
yapılamamaktadır. Yeni fizik araştırmaları ve maddenin iç yapısının derinlemesine 
incelenmesinde büyük öneme sahip elektron-proton çarpıştırıcılarında ışınlığın olası en 
yüksek değere sahip olmasını sağlamak amaçlanarak, elektron ve proton demetlerinin 
birbirleri üzerindeki etkilerini inceleyecek bir benzetim programına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Buradan hareketle “Yüksek Enerjili Elektron-Proton Çarpıştırıcılarında 
Çarpışma Bölgesi Benzetim Programı” yapılmaya başlanmış ve bu programla ilgili ön 
çalışmalar bu çalıştayda poster olarak sunulmuştur.  
 
Umit.Kaya@cern.ch 
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4.2 BÜYÜK HADRON-ELEKTRON ÇARPIŞTIRICISI ALGICINDA 
RADYASYON SEVİYESİ BENZETİŞİMİ 

 
*Abdullah Nayaz, Ercan Piliçer 

Uludağ Üniversitesi, Fizik Bölümü, Bursa 
 
  
 Büyük Hadron-Elektron Algıcı (Large Hadron electron collider – LHeC), LHC 
halkasından gelen 7 TeV’ lik protonların, enerji geri dönüşüm hızlandırıcısından (Energy 
Recovery Linac – ERL) üretilecek olan 60 GeV’ lik elektronlar ile çarpışmasını 
incelenmiştir. Fizik programında, Derin inelastik saçılma (DIS) ölçümleriyle Standart 
Model ötesi fiziğinde araştırma olanakları sağlamaktadır. Bu yüksek duyarlıklı ölçümler, 
kuvvetli ve elektrozayıf etkileşmelerdeki bazı temel sorulara yanıtlar aramak için 
düşünülmüştür. Bu deneyin çarpışma sonucunda yüksek ışınlama (~1033 cm-2 s-1) 
oluşturulacak. Bu ışınlamanın algıca etkisini ve verdiği hasarları inceleyebilmek için 
algıcın radyasyon seviyesinin benzetişimini yapmamız gerekmektedir.  
Bu çalışmada, ROOT iskeleti kullanılarak hazırlanan LHeC algıcının tasarım geometrisi 
FLUKA Monte Carlo benzetişim programına aktarılmıştır. Hadron elektron çarpışması 
sonucu oluşan parçacıkların olay dosyasını kullanarak algıcın çeşitli katmanlarındaki 
radyasyon seviyesinin belirlenmesi için benzetişim yapılmıştır.  
 
anayaz276@gmail.com 
 

4.3 KENTSEL ORTAMDA AŞIRI YÜKSEK ENERJİLİ KOZMİK 
IŞINLARIN GÖZLEMLENEBİLİRLİĞİ 

 
*Arzu Mert, V. Erkcan Özcan 

Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü, Bebek/İstanbul 
 

Bu çalışmada kentsel ortamda kolaylıkla konuşlandırılabilecek, düşük maliyetli, 
az güç sarfeden, dayanıklı kozmik ışın algıçlarının geliştirilmesini ve aşırı yüksek enerjili 
kozmik ışınların ölçülmesinde bu tarz algıçlarla oluşturulabilecek bir yeryüzü algıç 
dizisinin kullanılabilirliğinin belirlenmesini amaçladık. Aşırı yüksek enerjili kozmik 
ışınların nasıl bu derece aşırı enerjilere ivmelendiği, hangi kaynaklardan üretildiği ve bu 
kaynakların nerelerde olduğu ve parçacıkların türlerinin neler olduğu sorularını 
cevaplayabilmek için enerjilerini, geliş yönlerini, kütle bileşimini dikkatli ölçümlerle ve 
analizlerle belirlemek gerekir. Yüksek enerjili kozmik parçacıkların atmosfer ile 
etkileşmesinin detaylı benzetimi için AIRES yazılımı ile parçacık sağanaklarının 
uzunlamasına ve yanal parçacık yoğunluğu, parçacık enerji yoğunluğu ve yere varış 
zaman dağılımları değişik başlangıç koşulları için çalışıldı. C++ ile geliş açılarını yeniden 
oluşturma ve yoğunluk dağılımını yeniden oluşturma algoritmaları geliştirildi. Algoritma 
benzetim verisi dışında, Pierre Auger Gözlemevi’nin açık olarak sunduğu veri üzerinde 
çalışıldı.   

Kozmik parçacıkların algıçlarda ne çözünürlükle ölçülebileceğini belirleyebilmek 
için Geant4 ile yazılmış bir benzetimin çalışması yapıldı. Algıç benzetim sonuçlarına 
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bakılarak fizibilitesi test edilmesi düşünülmüş sistemden belli açılardan farklı bir sistem 
gerektiği sonucuna varılmıştır. 
 
arzu.mert@boun.edu.tr 

4.4 HIZLANDIRICILARDA VAKUM İHTİYACI VE NEG POMPA 
İNCELEMESİ 

 
Emre Coşgun, *Ece Pınar Demirci 

 Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 
 TARLA (Turkish Accelerator and Radiation Laboratory in Ankara) 

 
Parçacık hızlandırıcılarında vakum, parçacık demetinin artık gaz molekülleriyle 
çarpışarak doğrultusundan sapmasını engellemek amacıyla kullanıldığı gibi, kaliteli bir 
demet için de önemlidir. Yüksek vakum değerlerine çıkabilmek için NEG (Non-
Evaporable Getter) tipi pompa kullanılabilir. Bunun için kurduğumuz test düzeneğinde, 
bir adet iyon pompası, bir adet soğuk katot, bir adet sıcak katot ve NEG pompa 
kullanılmıştır. Bunların yanında artık gazların kısmi basınçlarının vakum ortamının 
toplam basıncına olan etkilerinin gözlenmesi amacıyla bir RGA (Residual Gas Analyzer) 
kullanılmıştır. NEG pompa, hidrojen aç bir malzemeden üretilmiş olup, iyon pompasının 
efektif olarak pompalayamadığı ve içerideki basıncın büyük çoğunluğunu oluşturan 
hidrojen moleküllerini üzerinde biriktirmektedir. Vakuma alma işlemi sırasıyla mekanik 
pompa istasyonu bulunan bir turbo moleku ̈ler pompa ve sonrasında iyon pompası ile 
sağlanmıştır. İyon pompası ile ulaşabildiğimiz vakum değeri 10-10 mbar 
mertebesindeyken, NEG pompayı çalıştırdıktan sonra bu değerin 10-11 mbar olduğu 
göru ̈lmu ̈ştu ̈r. Buradan hareketle NEG pompanın vakum değerini bir mertebe daha 
düşürdu ̈ğü söylenebilir. Bu çalışmada NEG pompa ile yapılan vakum çalışmaları 
neticesinde NEG pompanın hidrojenin kısmi basıncında, dolayısıyla vakum değerinin 
kendinde bir mertebelik bir du ̈şüş sağladığı göru ̈lmu ̈ştu ̈r. Bu deneyden elde edilen 
sonuçlar değerlendirilmiş ve tartışılmıştır. Buradan hareketle Tesiste NEG pompalarının 
kullanılması ile vakum değerini bir mertebe daha du ̈şüru ̈lebileceği göru ̈lmu ̈ştu ̈r. 
 
ece.demirci@tarla.org.tr 
 

4.5 TÜRK HIZLANDIRICI MERKEZİ PARÇACIK FABRİKASI 
ALGICININ TASARIM ÇALIŞMASI 

 
*Burçin Aksu, Ercan Piliçer 

Uludağ Üniversitesi, Fizik Bölümü, Bursa 
 

Türkiye Hızlandırıcı Merkezi Parçacık Fabrikası (THM-PF) algıcında doğrusal 
hızlandırıcıdan gelen 1 GeV’ lik elektronlar ile dairesel hızlandırıcıdan gelen 3.56 GeV’ 
lik pozitronların kafa kafaya çarpıştırılması sonucunda tılsımlı parçacıkların araştırılması 
hedeflenmektedir. THM-PF algıcı, Yüksek Enerji Fiziği için Algıç Tanımlaması 
(Detector Descirption for High Energy Physics – DD4hep) iskeleti kullanılarak 
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tasarlandı. Bu tasarım çalışmalarından sonra algıcın verimi, parçacık akıları ve enerji 
depolanması gibi fiziksel nicelikler DD4hep iskeletiyle tümleşik olan GEANT4 Monte 
Carlo benzetişim programı kullanılarak elde edildi. 
 
mehmetaksu1905@gmail.com 
 

4.6 SUPERFİSH İÇİN GEOMETRİ TASARIM ARAYÜZÜ 
 

*Hüseyin Yıldız1, V. Yıldız2 
1İstanbul Üniversitesi TBMYO, İstanbul 

2CERN Cenevre, İsviçre 
 

Superfish programı hızlandırıcı camiasında kabul görmüş ve uzun yıllardır 
kullanılıp test edilmiş bir alan çözücü ve kovuk tasarım programıdır. 
Superfish   kullanıcıya değişik geometrilerde statik ve elektromanyetik alanları çözme, 
mıknatıs ve silindirik simetriye sahip RF kovuğu tasarımı yapma olanağı vermesine 
rağmen bir kullanıcı arayüzü bulunmamaktadır. Geliştirilmekte olan tasarım arayüzü 
kullanıcıya geometriyi görsel olarak arayüzde oluşturup, otomatik olarak, Superfish için 
girdi dosyası hazırlayıp Superfish analizini başlatmakta ve analiz sonrası sonuçları 
okuyarak kullanıcının erişimine sunmaktadır. Ayrıca programın parametrik yapısı 
sayesinde, belirlenen geometri parametrelerinin istenilen aralıkta taraması yapılarak 
tasarlalan hızlandırıcı elemanının optimizasyonu kolayca yapılabilmektedir. Program 
geliştirilme aşamasında olup, mevcut versiyonu, serbest geometri ve DTL hücre ve tank 
optimizasyonu yapabilmektedir. Program CERN’de tasarlanmakta olan Quazi-Alvarez 
yapısının optimizasyonu için kullanılmaktadır. 
 
yildizhuseyin@gmail.com 
 

4.7 GECİKMELİ TEL ODASI’NIN ELEKTRONİK SİMÜLASYONU, 
KURULUMU VE İNŞASI 

 
Zehra İstemihan 

Boğaziçi Üniversitesi GeTO Takımı adına 
 

Gecikmeli Tel Odası (Delay Wire Chamber – GeTO), Orantılı Çok Telli Oda’nın 
basitleştirilmiş bir hali olup, göreli olarak ufak bir devre ile yu ̈klu ̈ parçacıkların izlerinin 
belirlenmesinde kullanılmak u ̈zere tasarlanmıştır. Kullanım kolaylığı, du ̈şük maliyeti, 
dayanıklılığı ve parçacık poziyonunu belirlerken gu ̈venilir olması sebebiyle hızlandırıcı 
ve parçacık fiziği deneylerinde tercih sebebidir. Bu çalışma ile laboratuvarımızda üretilen 
GeTO ’nun elektronik okuma ve inşa aşamaları ele alınmış olup, sinyal okuma devresinin 
simülasyon ve kurulmuş prototipinden elde edilen sonuçlar paylaşılacaktır. 
 
zehraistemihan@gmail.com  
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4.8 TUZLUK YÖNTEMİ İLE YAYINIM ÖLÇÜMÜ 
 

*E. Sunar1, S.Oğur1, G.Türemen2, A. Alaçakır3, G. Ünel4 
1Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü, İstanbul 

2Ankara Üniversitesi, Ankara 
3TAEK-SANAEM, Ankara 

4UCI, Irvine, Kaliforniya, ABD 
 

SANAEM Promete Projesi (SPP), SANAEM’ de test ve eğitim amacıyla bir RFQ 
yapımına yönelik bir projedir. Tuzluk, bu projede proton kaynağından sonra düşük 
enerjili demet hattındaki yayınım ölçümü için gereken alettir. Tuzluk ile yayınım 
yöntemi; bir kamera yardımıyla mikron çapındaki deliklerden geçen proton veya elektron 
demetinin parıldağa çarpıp oluşan ışığın kaydedilmesine dayalı bir yöntemdir. 

 
sunarezgi@gmail.com 
 

4.9 ARDUİNO VE GM KİT TEMELLİ KOZMİK MÜON ALGICI 
 

Sehban Kartal, *Gökhan Halimoğlu 
İstanbul Üniversitesi, Fen fakültesi, Fizik Bölümü, Vezneciler/İstanbul 

 
İkincil kozmik ağda oluşan ve elektronlar gibi temel parçacık olup deniz 

seviyesinde bolca görünen Müonları algılayabilmek için yaptığımız algıç, Geiger-Müller 
Kiti (RadiationD-v1.1) olarak kullanılan bir devrede uygun değişiklikler yaparak müon 
algıcına çevirilmiş bir aygıttır. Sinyallerin eşliliğini kontrol eden bir kapı ve bu sinyalleri 
işleyip hafıza kartına yazmamızı sağlayan bir mikrokontroller kart ile entegre 
çalışmaktadır.  Geleneksel yöntemlerle yapılmış algıçlara göre taşınılabirliği olan bu 
algıç maliyet olarak ta benzerlerinden çok daha ucuza mal edilmiştir 
 
ghalimoglu@hotmail.com  
 

4.10 ENDÜSTRİYEL ELEKTRON HIZLANDIRICILAR İÇİN RF 
KOVUK TASARIMI 
 

Tuğçe Sevinç Türkmen,  
Gazi Üniversitesi,  Ankara 

 
Elektron hızlandırıcılarının endüstriden medikal uygulamalara, gıda korumadan 

kirlilik kontrolüne kadar geniş kullanım alanları vardır. Biz bu çalışmada, 28 MV/m 
elektrik alan kullanarak elektronları 0’dan 6.4 MeV’e hızlandırmak için 800 MHz’de 
çalışan, 38 cm uzunluğunda silindirik bir kovuk tasarladık. İlk olarak 2 boyutlu tasarım 
için Superfish ve ardından demet dinamiği çalışmaları için Parmela paket programları 
kullanıldı. Uzay yük etkisi göz önünde bulundurularak yapılan çalışmada, normalize 
yayınım 25 mm.mrad’dan küçük bir değer hesaplanmış olup bu değer kabul edilebilir 
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aralıktadır. Bir diğer önemli parametre olan güç kaybı ise Superfish ile 28 kW 
hesaplanmıştır. Tasarım için ana parametrelerden biri olan kalite faktörü ise 25001 
bulunmuştur.  
 
tugcesevincturkmen@gmail.com 
 

4.11 ALİCE DEDEKTÖRÜ İLE Δ++ VE Δ- - BARYONİK REZONANS 
OLÇÜMLERİ 

 
Ayben Karasu Uysal1, *Serpil Yalçın2 

1KTO Karatay Üniversitesi,Konya 
2Stony Brook University, Stony Brook, NY/ABD 

 
Δ++ ve Δ-

 
-  baryonu, sahip olduğu çok kısa yarı ömür sebebiyle, rölativistik 

çarpışmalarda oluşan kuark-gluon plazma (QGP) ortamının özelliklerini incelemek 
amacıyla kullanılabilir. Parçacığın; kütle, rezonans genişliği ve ürün miktarı gibi 
karakteristikleri, bulunduğu ortamın yoğunluk ve sıcaklık gibi özelliklerinden 
etkilenebilir. Bu özelliklerin parçacık enine momentumuna (pT) bağlı olarak ölçülmesi, 
QGP fazı ve bu fazı takip eden rezonans safhasının anlaşılmasına olanak sağlar.  

Bu çalışmada Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın (LHC) √sNN=5.02 TeV kütle 
merkezi enerjili p-Pb çarpışmalarından elde edilen veri ile yapılmış olan Δ++ ve Δ-

 
- 

rezonansının ölçümleri sunulmaktadır. 
 
serpil.yalcin@stonybrook.edu 
 

4.12 T.A.R.L.A. -SÜPERİLETKEN SERBEST ELEKTRON     
LAZERİNDE DEMET DURDURUCU SİSTEM 
 

Sevgi Yalçın 
Ankara Üniversitesi-Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü, Ankara 

 
Pek çok elektron demet durdurucu sistemi demeti katı metallerde durdurarak 

demet ile birlikte taşınan enerjiyi yok etmek amaçlı kullanılır. Durdurucu metal genellikle 
su yardımıyla soğutulur. Elektron demeti katı metal içerisinde ilerlerken gamma ışınları 
üretir ve bu gamma ışınları da elektron-pozitron çifti oluşturabilirler. Oluşan 
pozitronlar kaybolurken daha fazla gamma ışınları üretir ve daha fazla elektron-pozitron 
çifti oluşabilir ve böylece katlanarak artan bir sağanak oluşabilir. Özellikle demet gücü 
ortalama 64 kW mertebesine ulaşan TARLA gibi tesislerde elektron demetlerinin 
durdurulması bundan dolayı zorlu bir süreçtir. Oluşan radyasyon kontrollü bir şekilde 
demet durdurucunun dışına sızdırılmamalıdır. Bu çalışmada TARLA demet durdurucusu 
tasarımına bir giriş yapılmış durdurucu malzemeleri hakkında bilgi verilmiştir. 
 
sevgi.yalcin@tarla.org.tr 
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5 ÇALIŞTAYDAN SEÇME RESİMLER 
 
Çalıştay ile ilgili daha fazla resimler indico web sitemizde verilmiştir 
(https://indico.cern.ch/event/489217/overview). 
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6 ÇALIŞTAYI DESTEKLEYEN KURULUŞLAR 
 

Bu çalıştay, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Koordinatörlüğü 
(BAPKO) FEN-L-110316-0116 nolu proje ve Boğaziçi Üniversitesi TÜBİTAK  114F467 
nolu proje tarafından desteklenmiştir. Bunların yanında BÜ Vakfı Engin Arık Fonu, 
Wiener Electronics SA ve ISEG High Voltage SA sponsor olarak destek sağlamışlardır. 
Bu organizasyonu gerçekleştirmemizi sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür ederiz. 


