
Merhaba, 

 

Bu konudaki fikirlerim asagidadir. Irfan Bey'in orijinal adres listesini  

elimden geldigi kadar genislettim ama hala tam liste oldugunu  

dusunmuyorum. Atladigim DYEF ve HF konusunda baska kisiler varsa bu  

mesaji alanlarin onlara da yollamasi uygun olur. Irfan Bey'in yolladigi  

taslak da eklidir. 

 

Sadece TAEK'e yardimci olacak YEFDK'dan daha genis kapsamli dusunuyorum. 

 

1. Bir genel kurul bir de bu genel kurulun kendi icinden sececegi ust  

kurul olmali. Bu ust kurul da TAEK'e ve diger kurumlara Turkiye'de  

deneysel YEF konularinda danismanlik yapabilir. Su anda TAEK bu  

konulardaki tek destek saglayan kurulus oldugundan bu kurullarin belli  

olcude TAEK'e bagli ve/veya destekli olmasi uygundur. 

 

2. Genel kurul Turkiye'deki universitelerde ve arastirma kurumlarinda  

gorevli doktorali deneysel yuksek enerji ve hizlandirici fizikcilerinden  

olusur. 3 yilda bir toplanir. (bu sure degistirilebilir) 

 

3. Ust kurul ise genel kurulun uyeleri arasindan asagidaki ozelliklere  

sahip kisilerin aday gosterilmesi sonrasinda yapilacak secimle  

belirlenir. Ust Kurul uyelerinin gorev suresi uc yildir ve dokuz kisiden  

olusur. Ust kurulda DYEF ve HF alt gruplari su andaki dagilimla dengeli  

oranda temsil edilirler (Ornegin 7 DYEF ve 2 HF) ama kararlar ortak  

alinir. Uc yil sonraki genel kurulda tekrar aday olup secilebilirler. 

 

Ust kurul'a aday olacak kisilerde asagidaki ozellikler olmalidir: 

 

Birden fazla uluslarasi deneyde calismis olmak 

Birden fazla proje yurutuculugu yapmis olmak (TAEK, TUBITAK,  

Uluslararasi) 

DYEF ya da hizlandirici fiziginde en az 10 yillik deneyimi olmak 

Profesor veya profesorluge esdeger bir konumda olmak 

 

4. Su anda ne genel kurul ne de ust kurul olmadigi icin mevcut TAEK  

proje yurutuculeri gecici olarak ustkurul gorevini ustlenerek Ustkurul  

ve genel kurulun kurulus ve calisma esaslarini (Irfan Bey'in taslak  

olarak yolladigi YEFDK ustkurulun yonergesi baslangic noktasi olabilir)  

kendi gruplarinin da gorusunu alarak belirlerler. En kisa zamanda  

yapilacak genel kurulda bu yonerge taslaklari konusulup oylandiktan  

sonra yururluge girer. Gene ayni genel kurulda adaylar belirlenip  

ustkurul secimi yapilir. Gecici ustkurulun gorevi biter. 

 

5. Ilk genel kurul toplantisi hem bu calismalara zaman tanimak hem de  

herkesin programina daha kolay uymasi acisindan sonbahar donemi  

baslarinda olabilir. (Yazin cogu kisi tatilde ve/veya yurtdisinda  

olacaktir.) Bu ilk toplantinin TAEK evsahipliginde olmasi toplantiya  

katilimin yuksek ve toplantinin sonuclarinin kabul gormesi acisindan  

onemlidir. 

 

Erhan Gulmez 


