
Herkese merhaba, 

Cukurova grubu olarak bizde dun ogleden sonra 

kendi aramizda yaptigimiz toplanti sonucununda 

olusturdugumuz goruslerimizi yazalim istedik: 

  

 

Hem Erhan'nin hem de Kerem'in görüşlerinin 

çoğuna biz de katılıyoruz. Aşağı yukarı 

hepimizin benzer şeyleri düşünmesi sevindirici. 

  

1) Genel Kurul mutlaka olmalı. Toplanmak için 

fiziki olarak bir araya gelmek de şart değil. 

Üst kurulu seçmek için toplantılar internet 

üzerinden ve oylamalarda dodle ile 

blind olarak da yapılabilir. 

  

2)Seçimi bir divanın yürütmesinin iyi olacağını 

düşünüyoruz. Divanı oluşturacak üyeler için 

Erhan beyin önerdiği kriteler uygulanabilir ama 

kurul üyesi adayı olacaklar için bir takım 

kriterler olabilir ama 

Erhan beyin önerdiği kriterler kadar sadece 3-5 

kişinin sağlayacağı kriterler olmamalı. Bu 

kriterler yarın yapılacak olan toplantıda da 

belirlenebilir. Daha sonra yapılacak ilk genel 

kurulda oylanabilir. 

  

3) Biz üst kurulun sadece deneysel yüksek 

enerji fiziği olarak oluşturulması ve adının da 

Denelse YEF Danışma Kurulu olması gerektiğini 

düşünüyoruz. Aksi takdirde üzerlerine 



yüklenecek iş yükünün altından kalkmalarının 

zor olacağı kanaatindeyiz. Ya da hangi 

konularlarla ilgileneceklerini kendi 

oluşturacakları tüzük ile kendileri 

belirleyebilir. Tüzük de gerekirse madde madde 

genel kurulda oylanabilir. 

  

4) 7 veya 9 kişi olabilir. Görev süresi de 3 

yıl olursa gayet makul olur. İsteyen tekrar 

aday olabilir ama bir kişinin üst üste 2 kezden 

daha fazla görev yapmamasının yeni kişilere 

fırsat tanımak açısından makul olacağını 

düşünüyoruz. Yılda en az 2 kez toplanmalılar ve 

gerekirse daha çok da toplanabilirler. 1-2 üye 

de TOBB veya TAEK tarafından da gerekliyse 

atanabilir. Toplantıların sonuçları genel 

kurula mutlaka duyurulmalıdır. 

  

5) Erhan'nın geçici üst kurul fikri de olabilir 

veya biran önce de genel kurul işine 

girişilebilir. 

  

6) Üst Kurul toplantılarının TAEK tarafından 

finanse edilmesi ve TAEK'te toplanması gayet 

uygun olur. 

  

7) Projelerin değerlendirilmesine ilişkin hakem 

konusundaki Kerem'in önerilerine daha doğrusu 

2. madde dışındaki bütün önerilerine 

katılıyoruz. 2. maddeye gelince de ister 

projeden ister başka bir yöntemle PhD'li 

elemanların 



MoU ödemelerinin bir şekilde halledeilmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. Projeden olup 

olmamasının fark etmediğini düşünüyoruz. 

  

8) ECFA ve CERN için seçilecek üye ve 

temsilcilerin ise uygun bir yöntemle genel 

kurulda seçilmesinin gerektiğini düşünüyoruz. 

Bir divan seçilerek yapılırsa daha uygun olur. 

  

Selam ve Saygılarımızla, 

 

Isa - Aysel 

 


