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Türkiye'de ilk kez gerçekleşen ve her yıl Kasım ayının son haftasonunda Engin Arık ve
çalışma arkadaşları anısına BİLGİ-YEFAM ev sahipliğinde yapılması planlanan
Parçacık Hızlandırıcıları ve Algıçları Yerel Altyapı ve Ar-Ge Çalıştayına hoş geldiniz.

Prof. Dr. Engin Arık ve çalışma arkadaşları, 30 Kasım 2007 tarihinde Türk Hızlandırıcı
Merkezi Projesinin Isparta'da yapılacak olan çalıştayına gitmek üzere bindikleri
uçağın düşmesi sonucu aramızdan ayrıldılar…

BİLSEV (Bilim Sanat Ekini ve Eğitimi Derneği) tarafından hazırlanmış olan kısa bir
video ile sizleri hatıralarını taze tutmaya davet ediyorum…

Prof.	Dr.	Engin Arık	ve
Çalışma Arkadaşları Anısına

2



www.bilsev.org.tr 3



Prof.	Dr.	Engin Arık	ve
Çalışma Arkadaşları Anısına

Engin Arık	1948	- 2007

İstanbul	Üniversitesi
Fizik lisans derecesi,	1969

Pittsburgh	Üniversitesi
Fizik yüksek lisans derecesi,	1971
Fizik doktora derecesi,	1976

BNL’de (Brookhaven	Ulusal Laboratuarı)	çalıştı
Londra Üniversitesi

Doktora sonrası araştırmacı,	1976-1979
RAL’da (Rutherford	Appleton	Laboratuarı)	çalıştı

Boğaziçi Üniversitesi
Öğretim Üyesi

1979-1981,	Yardımcı Doçent
1981-1983	&	1985-1988,	Doçent

(1983-1985	arası özel sektör)
1988-2007,	Profesör

(1997-2000	arası Birleşmiş Milletler CNTBTO’da görevli)

90’ların	başından itibaren çeşitli CERN deneylerine katıldı ve araştırma ekipleri kurdu:
CHARM-II,	CHORUS,	SMC,	ATLAS,	CAST

2006	yılında ekibiyle birlikte “Türk Hızlandırıcı Merkezinin Teknik Tasarımı ve Test	
Laboratuarları”	başlıklı Kalkınma Bakanlığı projesine katıldı.
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Engin Arık	Türkiye’nin CERN’e tam	üye olmasının ulusal
yapılanmamız için de	ne	kadar önemli bir araç olduğunun farkında
idi ve hayatı boyunca bunun gerçekleşmesi için mücadele verdi.	

Türkiye-CERN	ilişkileri ile ilgili kısa bir özet:
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• Ülkemizin	CERN	ile	ilişkisi	1961 yılında	ve	ilk	defa	Türkiye’ye	tanınan	gözlemci	statüsü	ile	başlamıştır.	

• Başlarda	bireysel	çabalarla	başlatılan	bilimsel	çalışmalar	daha	sonra	Türkiye	Bilimsel	ve	Teknolojik	Araştırma	
Kurumu	(TÜBİTAK)	ve	Türkiye	Atom	Enerjisi	Kurumu	(TAEK)	tarafından	değişimli	olarak	sağlanan	kısmi	mali	
destekler	ile	sürdürülmüştür.	TÜBİTAK	ve	TAEK	bu	süreçte	tam	sorumluluğu	almak	istemediklerinden	TÜBA
üzerinden	ulusal	yapılanmanın	ve	CERN	ilişkilerinin	yürütülmesi	gündeme	gelerek	ilerlenmiştir;	ancak	bu	süreç	de	
tıkanmıştır.

• 2006 yılında	Başbakanlıkça	yapılan	görevlendirme	ile	TAEK,	CERN	ile	ilgili	ülkemizde	yürütülen	faaliyetleri	koordine	
etmek,	bilimsel	faaliyetlere	katılmak,	ülkemizde	yürütülen	çalışmalara	mali	destek	sağlamak	ve	CERN	
çalışmalarında	ülkemizi	temsil	etmek	üzere	görevlendirilmiştir.

• TAEK-CERN	İşbirliği	Anlaşması	2008 yılında	imzalanmıştır.

• Türkiye	2009 yılında	CERN	tam	üyeliği	için	başvuru	yapmıştır.

• 2010 yılında,	CERN	Konseyi	Türkiye’nin	başvurusunu,	aynı	dönemde	başvuran	diğer	dört	ülkeyle	birlikte	(İsrail,	
Sırbistan,	Slovenya,	Güney	Kıbrıs)	kabul	ederek	süreci	başlatmıştır.

• 2011 yılında	CERN tarafından	kurulan	bir	inceleme	heyeti	Türkiye’ye	gelerek	yerinde	incelemelerde	bulunmuştur.	
Bu	incelemeler	sonuncunda	CERN	Konseyine	son	derece	olumlu	bir	rapor	iletildiği	bildirilmiştir.

• Türkiye	2012 yılında	CERN	tam	üyelik	başvurusunu	geri	çekmiş,	başvurusunu	asosiye üyelik	olarak	değiştirdiğini	
bildirmiştir.

• Mayıs	2015’te Türkiye’nin	CERN	asosiye üyeliği	resmileşmiştir.

• Şu	anda	CERN’e tam	üye	23	ülke bulunmaktadır.	Türkiye	ile	birlikte	başvurmuş	olan	İsrail	2014,	Sırbistan	2019	
yılında	tam	üye	olmuştur.	Güney	Kıbrıs	2016,	Slovenya	ise	2017	yılında	tam	üye	adayı	asosiye üye	olmuşlardır.	
Türkiye’nin	asosiye üyeliği	ise	tam	üyelik	ön	adımı	kategorisinde	değildir.
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CERN	LHC	deneylerinden ATLAS deneyinde takım lideri ve ülke temsilcisi olarak yer aldı.	Deneyin T-
DAQ,	Müon ve ID-TRT	sistemlerinde çalıştı ve fizik potansiyeline yönelik önemli çalışmalar yaptı.

CERN’deki	çarpıştırıcı dışı programlardan biri olan CAST deneyine girmek üzere bir ekip kurdu.	
1999-2002	yılları arasında aktif olarak çalıştı ancak 2002’de	deney katılım giderlerini karşılayacak
ulusal kaynak bulamadığından grup olarak deney üyeliği sonlandı.	(Daha sonra Serkant Çetin
üniversite desteği bularak Engin Arık,	Berkol Doğan,	Şenel Boydağ ve İskender Hikmet’ten oluşan
ekibin CAST	deneyine tekrar katılımını sağladı.	Bunu takiben bir süre TAEK	de	MoU	masraflarını
karşıladı;	ancak daha sonra ATLAS	ve CMS	dışındaki deneyleri desteklemeyeceğiz diyerek MoU	
imzalamadı)

CERN’deki	Neutron	Time	of	Flight	(nToF)	deneyine katılmak istedi.	Deney başkanı Nobel	ödüllü
Carlo	Rubia,	Engin Arık’ın ekibiyle deneye katılmasını çok destekledi.	Engin Arık	deneye katılım için
DPT’den kaynak buldu;	ancak taek kaynak bürokratik süreçlerle kullandırılmadı ve sonraki seneye
devretmedi.	Engin Arık	nToF deneyine mali kaynağın söz verilip kullandırılmaması sebebiyle
katılamadı.	nToF deneyi stratejik önemde bir deney:	Carlo	Rubia “Hızlandırıcı Sürümlü Sistemler”le
Toryum yakabilen yeni nesil nükleer santrallerin fikir babası.	HSS’in optimizasyonunda nötron tesir
kesitleri kritik önemde ve nToF deneyi bu bilgiyi artıracak bir deney.	

Almanya DESY Laboratuarında HERA pozitron-proton	çarpıştırıcısı üzerindeki H1 deneyine varil
bölgesi müan tetikleme algıç	sistemi tasarımı ve üretimini yapmak üzere ekip kurarak deneyden
kabul almıştır;	ancak çalışmaları destekleyecek kaynak bulamadığı için gerçekleştirememiştir. 6

Son	10	yıldaki çalışmaları (1997	– 2007)
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Ekibiyle birlikte Türkiye’nin ilk	Müon Teleskobunun Boğaziçi Üniversitesinde tasarım ve
kurulumunu gerçekleştirmiştir.	Literatürle uyumlu kozmik müon ölçümlerinin yapılabildiği bu
sistem ICFA	Enstrümentasyon Okulunda deney olarak programa alınmıştır.		

Tıbbi tanı ve teşhis için çok önemli olan PET (Pozitron Emisyon Tomografisi)	sistemini yerli bilgi
birikimi ve imkanlarla tasarlayarak üretmek hedefiyle ilk	kez PoP (Proof	of	Principle)	çalışması
gerçekleştirmiştir.	Kurulan PET	prototipinin tüm mekanik,	elektronik,	kontrol,	veri okuma ve işleme
düzeneği ekibi tarafından yapılmıştır.

Silikon mikrostrip algıçların üretimine yönelik Azerbaycan Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü ile
işbirliği oluşturdu;	bilim insanlarının Türkiye’ye gelmesini sağladı.	Saf silikonun Ukrayna’dan temin
edildiği,	striplerin Azerbaycan’da üretildiği,	birleştirme ve elektroniğin Türkiye’de yapıldığı bir
kurgu oluşturup temaslar kurdu.	Kaynak ve imkanların sağlanmaması sebebiyle bu hayali
gerçekleşemedi.	

Azerbaycan Bilimler Akademisine bağlı Fizik Enstitüsünde Türkiye ve bölgedeki genç fizikçilerin
yetişmesini sağlayacak bir Parçacık Fiziği Enstrümentasyon Okulu kurulması için çalıştı.	
Sürdürülebilir destek bulamadığı için bu önemli oluşum hayata geçemedi.

2006	yılında ise ekibiyle birlikte Ankara	Üniversitesi koordinatörlüğündeki “Türk Hızlandırıcı
Merkezinin Teknik Tasarımı ve Test	Laboratuarları”	başlıklı Kalkınma Bakanlığı projesine katıldı.	

Son	10	yıldaki çalışmaları (1997	– 2007)
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Parçacık Hızlandırıcıları ve Algıçları	/	Neden?

Parçacıkların özelliklerini ve etkileşmelerini
inceleyebilmemiz için çoğu kez onlara
yüksek enerjiler verip çarpıştırmamız
gerekiyor; sonra da oturup ne olup
bittiğine bakıp ilginç bir şey varsa not
edip, bazen de Nobel Fizik Ödülüne
sebep olabilecek keşifler yapıyoruz: Higgs
bozonu gibi.

Parçacıklara enerji vermek için
HIZLANDIRICILARA,

ne olup bittiğini gözlemleyebilmek için ise
ALGIÇLARA

ihtiyacımız var.
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Parçacık Hızlandırıcıları ve Algıçları	/	Neden?

Elektron Demetlerinin Endüstri Uygulamaları
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Parçacık fiziği deneyleri
hazırlanırken dahi,	birçok teknik
ve o	kadar da	kültürel faydayla,	
gündelik hayatta çevremizi daha
kullanışlı yapacak aygıtları ve
yöntemleri doğurmakta.

CERN-LHC	deneylerindeki gibi
algıç	sistemlerinde çoğu kez
mevcut sanayi bilgisinin
üzerinde teknoloji geliştirilerek
kullanılıyor.
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Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
desteklenen üç aşamalı süreç:

Fizibilite Projesi
1997-2000	/	Ankara	Ü.	&	Gazi Ü.,

Genel Tasarım Projesi
2002-2005	/	Gazi Ü.	&	Ankara	Ü.

Teknik Tasarım Projesi
2006-2016	/		Ankara	Ü.	
koordinatörlüğünde 14	üniversite.		

Hızlandırıcı teknolojileri,	bilim ve teknolojinin hemen hemen tüm alanlarındaki gelişmenin lokomotifi olan
doğurgan teknolojilerdir.

Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için Parçacık Fabrikası (super	Charm	Factory)	kurulması ana
hedef!	Bununla birlikte farklı hızlandırıcı teknolojileri ve uygulamaları ile bilgi birikimini artırmak.	

Dünya genelindeki “sürücü”	hep	temel araştırmalar olmuştur.		
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Az önce değinilen gerçeklerden hareketle Türkiye’de bir hızlandırıcı kompleksi kurmak için 3.	
aşamada yer alan Türk Hızlandırıcı Merkezinin tasarlanması projesi yürütülmüştür.	Projede
tasarımı önerilen ana bileşenler:

- Linak-halka tipli Super-Charm	Fabrikası
- Gev enerjili elektron linakı bazında Serbest Elektron Lazeri
- Pozitron halkası bazında Sinkrotron Işınımı Kaynağı
- GeV	enerjili Doğrusal Proton	Hızlandırıcısı (ADS-Toryum,	Nötron Spallasyon Kaynağı,	
Hadron	Tedavisi).

Bu	bileşenlere ek olarak,	sürdürülebilir imkanlarla insan yetiştirilebilmesi için Hızlandırıcı
Teknolojileri Enstitüsünün kurulması ve donanım yetkinliği ile işletim tecrübesi kazanılabilmesi
için Test	Laboratuarı (IR	Serbest Elektron Lazeri tesisi)	kurulması hedeflenmiştir.
Proje için model	olarak Japonya’daki KEK	ve Almanya’daki DESY	ulusal laboratuarları alınmıştı.

88.	PECFA	toplantısında (25.11.2010)	
Türk Hızlandırıcı Merkezi projesi ve
Parçacık Fabrikası önerisi ECFA	ile
paylaşılmıştır:
“Vision	of	the	Turkish	Accelerator	
Centre	and	tau-charm	factory”
https://indico.cern.ch/event/111130/
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2016 yılında sonlanan bu ulusal
projede hedeflenen bileşenlerin
fizibilite ve kavramsal tasarım
raporları oluşturulmuştur.

Raporların DPT (Kalkınma Bakanlığı)
tarafından değerlendirilmesinin ardından devletin
ilgili mercilerinin verecekleri karar ve önceliklendirmeyle
hareket planının oluşması beklenmekteydi.

Ancak ilgili merciler, sonraki adımdan önce, projenin içinde “test laboratuarı” olarak
önerilen TARLA (Turkish Accelerator and Radiation Laboratory at Ankara) tesisinin
tamamlanarak işletime alınmasını beklemeyi uygun görmüşlerdir.

Başta normal iletken teknoloji kullanılarak kurulması öngörülen tesis, THM işbirliğinin oy
çokluğu ile aldığı karar sonrası süper iletken teknoloji kullanılan bir yapıya kavuşmuştur
(detaylar takibeden TARLA konuşmasında verilecektir).
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14

Proje süreci ve sonuçları hakkında diğer detaylar için:
http://thm.ankara.edu.tr/tanitim/
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Türkiye’deki araştırmacıların
Deneysel Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği alanındaki çalışmaları

Türkiye’nin CERN Kısmi Üyelik statüsü gereği 5 yıllık ülke raporunu CERN’e
iletmesi gerekti. 2019’un son çeyreğinde tamamlanan bu çalışma ülke
genelindeki resmi mümkün olduğunca görmeyi sağladı.

Amerika’da APS tarafından düzenlenen “Snowmass” adlı "Parçacık Fiziği Camiası
Planlama” süreci 20 yıllık küresel bir vizyonla Amerika’nın parçacık fiziğinde takip
edilebileceği 10 yıllık stratejik planı oluşturmayı hedeflemektedir. Dünya
genelindeki çalışmaların ve uluslararası işbirliklerinin önemli bir kısmını
oluşturduğu bu süreçte Türkiye’deki Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği çalışmaları
hakkında ilgili danışma kurulunun talebi doğrultusunda hazırlanan içeriği sizlerle
paylaşıyorum. Bu yansılar Snowmass2021 için düzenlenen hazırlık toplantısında
yapılan sunumda yer almıştır.

Türkiye’de Yüksek Enerji ve Parçacık Fiziği:
• Genel bakış
• Kuram ve fenomenoloji
• Eğitim ve tanıtım
• Yerel altyapı, faaliyet ve diğer katılımlar
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Relations	with	CERN:
• 1961	- Observer	State
• 2015	- Associate	Member	State
• Number	of	CERN	users	from	

Turkish	Institutes	(2019):	129
• Number	of	Turkish	CERN	users	

(2019):	164
• Teams	participating	in:	ATLAS,	

CMS,	ALICE,	AMS-02,	CAST,	
OPERA,	ISOLDE,	CLIC,	LHeC,	
FCC,	RD51	(also	CHARM-II,	
CHORUS	and	SMC	in	the	past)

Turkish	Experimental	Particle	Physics	
Community:
• ~80	PhD’s	at	about	40	different	

universities	(corresponding	to	~20%	of	
the	total	number	of	universities	in	Turkey)

• Participating	in	~20	collaborations	
worldwide (CERN	programmes	+	
ArgonCube,	Belle,	BESIII,	DUNE, Jennifer2,	
PANDA,	Tauwer,	Texono)

• Teams	in	collider	experiments,	non-
collider	experiments,	Detector	R&D,	
Accelerator	R&D.

Geographical	distribution	of	universities	with	academics	involved	in	experimental	particle	physics.HEPP	@	TURKEY	– General	Overview		

Organizational	Remarks
• Hard	to	make	broadly	applicable	

statements	characterizing	all	the	Turkish	
universities involved	in	HEP,	as	they	differ
not	only	in	geographical	position,	but	also	
in	size,	organization,	academician-to-
student	ratio and	sources	of	funding.	

• Representation	of	women is	about	30%,	
well	above	the	CERN	User	average	(20%),	
and	of	foreign	nationals	is	about	4%,	
slightly	higher	than	the	average	for	
associate	member	states.	

• The	HEP	groups	tend	to	be	small	in	size,	
quite	often	just	a	single	experimental	
particle	or	accelerator	physicist	at	a	given	
university,	and	even	the	institutions	with	
the	largest	physics	departments,	such	as	
the	Ankara,	Çukurova,	İstanbul	and	Middle	
East	Technical	Universities,	employ	no	
more	than	five	HEP-ex	faculty.
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HEPP	@	TURKEY	– Theory	and	Phenomenology	
• High energy theory and phenomenology scene has traditionally

been very active.
• A brief quantitative summary is given based on data analysis

performed in preparation to the first country visit of Restricted
European Committee for Future Accelerators, in October 2017.
The analysis was performed after automated compilation of data
from the WoS publication database in the period 2007-2017. A
search in mathematical, nuclear, particles and fields categories
reveals 16627 articles. In order to focus the search to small local
collaborations, limiting the number of authors to be fewer than
10, reduces the list to 2780 articles. Out of these 1231 are strictly
“non-mathematical”, while 2462 are tagged under at least one
category beyond “mathematical”.

• The analysis of this subset yields very encouraging patterns about
the Turkish theory community. One clear feature is the
geographical spread of the researchers throughout the country,
at a level even suppressing the experimental community.
Moreover, the article co-authorship information can be used a
proxy for measuring the strength of collaborations between
authors and institutions, and shows that the researchers at far
away institutions are not isolated and have successfully created
bridges of collaboration that span the long distances between
their geographic locations.

• The analysis of the number of articles shows that the cities with
the most activity are the top three most populous cities in Turkey:
Ankara, İstanbul and İzmir. Among the top 20 institutions by the
number of citations the articles attract, it is important to
underline that a significant number of these are also those with
that have strong experimental groups.

• The	analysis	also	reveals	the	significant	diversity	of	
topics.	A	sampling	of	subjects	in	the	two	largest	
cities	(Ankara	&	Istanbul)	are:
• Standard	Model	(QCD	sum	rules,																					

chiral	perturbation	theory,																											
heavy	quark,	phenomenology)

• Beyond	the	SM
• Nuclear
• Fields
• Gravity
• Alternative	models	of	gravity
• Cosmology
• Mathematical	physics.
• Strings

• Collider	phenomenology	goes	hand-in-hand	with	
experimental	opportunities.	This	diffusion	from	
collider	phenomenology	to	experiments	is	evidenced	
by	the	sizeable	number	of	PhD	students	doing	
phenomenology	who	in	the	meantime	contribute	to	
collider	experiments	such	as	ATLAS.

The	locations	of	the	institutions	at	which	the	theory	community	are	located.	(The	curves	connecting	the	
locations	show	collaborations	between	researchers,	with	the	thickness	indicating	the	strength	of	collaboration. )

The	cities	with	the	highest	number	of	theory	articles.
The	lines	connecting	the	nodes	show	the	strength	of		

collaborations	between	the	researchers.
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HEPP	@	TURKEY	– Training	and	Outreach	
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Turkish	Accelerator	Centre	(TAC)	Project
An accelerator-based national project for fundamental and applied physics
research was concluded in 2016 which included feasibility and conceptual
design reports for the following proposed facilities:
• Super Charm Factory:

1 GeV-3.6 GeV linac-ring type
electron-positron collider,

• 3.6 GeV synchrotron facility,
• 2 GeV proton accelerator,
• 1 GeV SASE-FEL
• Establishment of a test facility; this progressed as an independent user

project since 2016 with name of Turkish Accelerator and Radiation
LAboratory (TARLA).

Another outcome of the TAC Project was the Institute of Accelerator
Technologies which was founded in 2011 as an institution in Ankara
University. The main goal of the institute is to provide qualified human
resources in accelerator and detector technologies and to start the
operation of TARLA.

Turkish	Accelerator	and	Radiation	LAboratory (TARLA)
Currently, electron linac based on state-of-the-art superconducting
technology of TARLA project, is being commissioned at the
Institute of Accelerator Technologies of the University of Ankara. At
the first stage of operation, Gamma (Bremsstrahlung) radiation
and Free Electron Laser (FEL) in the IR region will be produced by
the 40 MeV electron linac.

Kandilli Detector, Accelerator and Instrumentation Laboratory (KAHVELab)
KAHVELab established at Boğaziçi University and is themost diverse of its kind in Turkey, with about 200m2 research
area including a machine shop, electronics hut, 500-core computer farm, and stations for accelerator and detector
research. Beyond the host institution, researchers and students from 8 other institutions (Ankara U., İstanbul U.,
İstanbul U. Cerrahpaşa, İstanbul Bilgi U., İzmir Institute of Technology, Kütahya Dumlupınar U., Marmara U., TOBB
University of Economics and Technology) actively collaborate on R&D efforts to design and construct small electron
and proton accelerators and various gas detectors; such as Electron Beam Welding (EBW), world’s smallest RFQ
(~1m) to accelerate protons to 2MeV, DemirciPro (a gui based RFQ design software including its ion beam source and
low energy beam transport code), Design and construction of RF Transmission Line and Circulator, Delay Wire
Chamber (DWC),Measurement Station (design and produce a test station for measuring the properties of protons at
about 20 keV) . A further 150m2 extension is intended to house the R&D to retrofit resistive plate chambers as part of
the ATLAS Phase-II Upgrade project.

TAEK RFQ Project
• A Proof of Principle RFQ project with the aim of designing and

manufacturing locally a proton accelerator based on the radiofrequency
quadrupole (RFQ) cavity with indigenous capabilities while developing
human resources in the field of accelerator physics, radiofrequency
engineering, manufacturing, instrumentation and measurements, as well as
incorporating local industry in the production of accelerator components.

• Designed to operate at 352.21 MHz to accelerate protons from 20 keV up to
an energy of 1.3 MeV. Following the RF power conditioning, preliminary
beam commissioning tests revealed that the protons could be accelerated
to about 1 MeV with less than 1 mA beam current.

HEPP	@	TURKEY	– Examples	of	Local	Infrastructure,	Local	Activities	and	Other	Involvements	(1/2)

TAEK	RFQ	Accelerator

KAHVELab
Electron	Beam	Welding	System

KAHVELab
beamline	solenoids	and	
the	RF	transmission	line

Screenshots	
from	the	RFQ	
design	program	
DemirciPRO
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SESAME
• Turkey is a founding member of SESAME and TAEK is the responsible authority of Turkey for relations with

SESAME. The amount of funding given to the SESAME by Turkey is approximately 11 Million US Dollars between
the period of 2001 and 2019. TAEK is also funding researchers’ experiments and training activities in SESAME
and similar facilities in order to develop human resources in this field.

• Turkey also undertakes the development of a future beamline of SESAME through the Turkish consortium
(TAEK, TARLA, Bilkent University and Koç University) lead by TAEK and for the construction of an experimental
station at Soft X-ray Photoemission Spectroscopy Beamline in SESAME with a budget of 4 million Euros.

TAEK Proton Accelerator Facility (PAF)
• A 30 MeV operational proton cyclotron.
• The main objective is the production various radioisotopes, studies based on charged particle activation on

material research, neutron activation analysis, industrial applications and education/training on accelerators
and related technologies.

• Studies are classified into two areas: The establishment of a new multi-purpose, in-vacuum and computer
controlled Low Current and Adjustable Energy Proton Beam Irradiation System (LCAEPIS) (period of 2018-2019)
and The Design and Manufacture of 68Ge\68Ga Radionuclide Generator (period of 2019-2021).

• In order to serve multiple users, TAEK-PAF, in cooperation with other institutes, improves the required
infrastructure by considering national priorities. TAEK-PAF is open to every internal/external cooperation within
an appropriate model like "METU Defocussing Beamline Project (DBL),”
which is conducted by Middle East Technical University (METU).

Further Examples of Activities:
• Small detector and accelerator components are being designed,

constructed and tested by various HEP groups engaging the local
industry; examples include a solenoid magnet and its robotic mapper
built at Adıyaman University, a small spark chamber and muon
detector built at Gaziantep University and microwave discharge ion
source built at Eskişehir Osmangazi University.

• Özyeğin University has designed and started the construction of
Turkey’s first domestic cyclotron, aiming to obtain MeV-level protons.
The electromagnets, built almost entirely by the university personnel,
have been successfully commissioned.

• Researchers from Mimar Sinan Fine Arts University and Yıldız Technical
University have collaborated on establishing detector and data
acquisition labs, where they jointly designed, simulated and
constructed a prototype secondary electron emission (SEE)
calorimeter. As part of this work, a new implementation of the SEE
process into Geant4 simulation framework has also been
accomplished.

• A new laboratory dedicated to high energy physics (YEFLAB), has been
established in İstanbul University, conducting research on
characterization and calibration of PMT, SiPMT and scintillator/quartz
detectors, and perform simulation studies with GEANT4, FLUKA and
GATE for applications on medical physics, radiation detectors and
shielding.

• İstanbul Bilgi University has established Turkey’s first HEP research and
application center. The center has been providing funding for Turkey’s
participation to the CAST Experiment, running the national ATLAS
umbrella project funded by TAEK, providing small research grants to
students, organizing events such as national collaboration meetings of
ATLAS and meetings of the Turkish accelerator and experimental
particle physics community. The center has also hosted CERN’s
Accelerating Science exhibition with around 25 thousand visitors in 4
months.

METU-DBL	at	TAEK-PAF

TAEK-PAF	Low	Current	and	Adjustable	
Energy	Proton	Beam	Irradiation	SystemSite	view	of	TAEK-PAF
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ü Türkiye’de	ilk	defa,	diğer	ülkelerde	olduğu	
gibi,	deneysel	parçacık	fiziği	camiası	sivil	
bir	insiyatif aldı	ve	kendi	arasında	bir	
iletişim	platfromu oluşturdu	(2016).

ü 45	farklı	kurumdan	80	doktoralı	
araştırmacıdan	oluşan	bir	Genel	Kurul	
oluştu	(Türkiye’de	bu	alanda	çalışan	
herkese	davet	gitti).

ü Genel	Kurulun	amacı	ve	yapısı	ile		
kendisini	temsil	edecek	Üst	Kurulun	yapısı	
ve	seçim	süreci	belirlendi.

ü Genel	Kurul	kendi	içinden	seçeceği	Üst	
Kurulun	görev	ve	sorumluluk	çerçevesini	
belirledi;	9	kişiden	oluşması	ve	görev	
süresinin	3	sene	olması	kararlaştırıldı

ü Üst	Kurul	kompozisyonunun,	dünya	
genelinde	sınıflandırıldığı	gibi	aşağıdaki	
dört	alanı	kapsaması	benimsendi:
• Hızlandırıcı	bazlı	parçacık	fiziği	

deneyleri
• Hızlandırıcı	dışı	parçacık	fiziği	

deneyleri
• Hızlandırıcı	Ar-Ge
• Algıç Ar-Ge

ü Genel	Kurul	bir	Seçim	Komitesi	
görevlendirdi	ve	Kasım	2016’da	Üst	Kurul	
seçimleri	tamamlandı

ü Genel	Kurul	yaklaşık	10	farklı	
toplantı/çalışma	yaptı.
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ü Üst	Kurul	çalışma	esaslarını	belirledi
ü İcraatlarını	planladı	ve	hayata	

geçirmeye	başladı
ü Üst	Kurul	görev	süresince	yaklaşık	20	

kez	toplandı/çalıştı

Üst	Kurul	Üyeleri:
1. Prof.	Dr.	Orhan	Çakır	(Ankara	Ü.)
2. Prof.	Dr.	Serkant Ali	Çetin	(İstanbul	Bilgi	

Ü.),	Başkan	
3. Prof.	Dr.	İsa	Dumanoğlu (Çukurova	Ü.)	
4. Prof.	Dr.	Ali	Murat	Güler	(O.D.T.Ü.)	
5. Prof.	Dr.	Veysi Erkcan Özcan	(Boğaziçi	Ü.)	
6. Prof.	Dr.	Suat	Özkorucuklu (İstanbul	Ü.)	
7. Prof.	Dr.	Saleh Sultansoy (TOBB	E.T.Ü.),	
8. Prof.	Dr.	Aysel	Kayış	Topaksu (Çukurova	Ü.)	
9. Prof.	Dr.	Ömer	Yavaş	(Ankara	Ü.)	

Genel	Kurul	tarafından	Üst	Kurul	için	belirlenen	
görev	ve	sorumluluk	çerçevesinde	şu	maddeler	
de	var:

“Çeşitli	kurum	veya	kuruluşlarca	(TAEK,	TÜBİTAK	
ve	diğer)	talep	edilecek	çeşitli	çalışmaları	
(araştırma,	raporlama,	inceleme	vb)	
değerlendirebilir	ve	talep	edildiği	durumda	ilgili	
alanlara	yönelik	danışma	kurulu	olarak	da	görev	
yapabilir.”

“Ulusal	veya	uluslararası	temsiliyet gerektiren	
durumlarda	temsilcilerin	belirlenmesi	ile	ilgili	
süreci	yürütür	ve	ilgili	kurumlarca	bu	tür	
temsiliyetler için	talep	edilecek	çalışmaları	
gerçekleştirir.”
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http://ecfa.web.cern.ch/

ECFA	ile ilişkiler
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ECFA	ile ilişkiler

ECFA her	yıl	bir	ülke	ziyareti	yaparak	o	ülkedeki	tüm	paydaşlarla	bir	araya	gelerek	inceleme	ve	raporlama	
yapmakta;	bu	yol	haritamızı	belirlerken	ve	yapılanmamızı	sağlıklı	şekilde	tamamlarken	faydalanabileceğimiz	
paha	biçilmez	bir	fırsat.

2015	yılından	itibaren	ECFA’da üye	bulundurabilecek	iken	ilgili	kurumun	ECFA	başkanının	yazılarına	cevap	
vermemesi	sebebiyle	zaman	kaybettik.

ECFA	bunun	üzerine	camia	ile	temas	etti;	çünkü	ECFA	temsilciliğinin	nasıl	belirlendiğine	dair	sınırlayıcı	bir	
yöntem	yok.		Camia	oluşturduğu	yapıyla,	kendini	temsil	edecek	kişilerin	belirlenme	sürecini	işletti	ve	
RECFA’nın (Restricted ECFA)	Türkiye	ziyareti	için	program	oluşturdu.

6-7	Ekim	2017	tarihlerinde	RECFA’nın Türkiye	ziyareti	gerçekleşti	(detaylar	için:	
https://indico.cern.ch/event/658901/).	Sonucunda	RECFA	bir	ülke	raporu	oluşturularak	ilgili	bakanlık	ve	
kurumlara	iletti.	Bu	rapor	ilgili	kurum	tarafından	camia	ile	paylaşılmadı.	

Ulusal	camianin belirlediği	süreçler	çerçevesinde	seçimle	belirlenen ECFA	Türkiye	temsilcileri	(Restricted
ECFA	&	Plenary ECFA)		2018	başında	komitedeki	görevlerine	başladılar.	6	ay	sonra	TAEK’in	yazısıyla	
seçilmiş	RECFA	temsilcisi	yerine	camianın	bilgisi	dahilinde	olmayan	bir	atama yapıldı.	İlerleyen	sürede		
seçilmiş	PECFA	temsilcilerinin	yerine de	camianın	bilgisi	olmadan	TAEK	tarafından	temsilciler	atandı.	
RECFA	ve	PECFA’ya atamaların	ardından	yeni	temsilcilerin	camia	ile	koordinasyonu	ya	da	teması	olmadı.
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Türkiye Deneysel Parçacık Fiziği Camiası uluslararası standartlarda bir organizasyon
yapısı oluşturarak kendi temsiliyetini sağladı.

İlgili kurumların bu temsiliyeti ve camianın iradesini dikkate almamaları,	camida ve üst
kurul üyelerinde motivasyon düşüklüğü yarattı.	2016-2019	yılında görev yapmış olan
üst kurul yerine yeni bir temsil kurulu seçimi henüz gerçekleşmedi.	

Türkiye Deneysel Parçacık Fiziği İletişim Platformuna ait	tüm toplantılara ve çalışmalara
ait	detaylar https://indico.cern.ch/category/8712/ adresinde görülebilir.
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BİLDİRİ	ÖZETİ	BAŞVURULARI
Toplam başvuru sayısı 34

Kabul	edilen	başvuru	sayısı 25
Kapsam dışı olup programa alınamayan başvuru sayısı 6
İçerik	örtüşmesi	sebebiyle	birleştirilen	başvuru	sayısı 2

Geri	çekilen	başvuru	sayısı 1

KABUL	EDİLEN	BİLDİRİLERİN	İLLERE	GÖRE	DAĞILIMI*
*Konuşmacıların bağlı bulundukları kurum itibarıyla

Ankara 11
İstanbul 9
Eskişehir 1

Gaziantep 1
Kütahya 1

Muş 1

KABUL	EDİLEN	BİLDİRİLERİN	KONULARA	GÖRE	DAĞILIMI
Algıç 6

Hızlandırıcı 14
Hızlandırıcı &	Algıç 5

Program	akışında
genelde bildirilerin
sunumu için 15	dakika
öngörülmüş,	5	dakika da	
soru cevap için
planlanmıştır.	
(Bazı birleştirilen sunumların
sürelerinde farklılık
bulunmaktadır)	

Sunum sırasında
sorularınızı Zoom	
arayüzünün altındaki
Q&A	kısmından
yazabilirsiniz.	Veya
sunum sonunda “el	
kaldırma”	özelliği ile söz
talep edebilirsiniz.
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Toplam 277 kayıtlı katılımcı!
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Öğrenci;	
163;	59%

Öğrenci	
değil;	114;	

41%

Öğrencilik	 Durumu

Öğrenci Öğrenci	değil

Doktora	
öğrencisi;	42;	

26%

Yüksek	lisans	
öğrencisi;	27;	

16%

Lisans	
öğrencisi;	94;	

58%

Öğrencilerin	 Dağılımı

Doktora	öğrencisi Yüksek	lisans	öğrencisi Lisans	öğrencisi

Doktora	
derecesi;	95;	

83%

Yüksek	lisans	
derecesi;	8;	

7%

Lisans	
derecesi;	
11;	10%

Öğrenci	Olmayanların	 Dağılımı

Doktora	derecesi Yüksek	lisans	derecesi Lisans	derecesi
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Öğretim	Üyesi;	52;	
19% Öğretim	Görevlisi;	

10;	4%
Doktora	Sonrası	

Araştırmacı;	12;	4%

Araştırma	Görevlisi;	
13;	5%

Araştırmacı;	14;	5%

Uzman;	5;	2%

Bursiyer;	18;	6%
Üniversite	dışı	
kamu	kurumu	

personeli;	16;	6%

Diğer;	137;	49%

Kadro/Pozisyon	 Dağılımı

Öğretim	Üyesi
Öğretim	Görevlisi
Doktora	Sonrası	Araştırmacı
Araştırma	Görevlisi
Araştırmacı
Uzman
Bursiyer
Üniversite	dışı	kamu	kurumu	personeli
Diğer
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Tüm konuşmacılara panele katılım
daveti iletilmiştir.	

Konuşmacılara,	kendileri yerine
araştırma ekiplerinden başkasını
panelist olarak önerme alternatifi de	
sunulmuştur.
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Parçacık hızlandırıcıları ve parçacık algıçları	konularında yerel olarak yürütülen Ar-
Ge	faaliyetleri ile mevcut ve kurulmakta olan ya da	kurulması önerilen/planlanan

altyapı tesisleri hakkında bilgilendirme ve değerlendirme ortamı yaratmayı
hedeflediğimiz bu çalıştaya katkı ve katılımınız için teşekkürler.

Ayrıca,	çalıştay organizasyonunda yer alan BİLGİ-YEFAM	bünyesindeki çalışma
arkadaşlarım Aslı Yetkin ile Emre Çelebi’ye,

Uzaktan erişim altyapı desteği için BİLGİ-UZEM’e
ve BİLGİ-YEFAM	çalışmalarına destekleri için İstanbul	Bilgi Üniveristesi

Rektörlüğüne de	çok teşekkürler.

Verimli bir çalıştay olması dileklerimle…
Serkant Ali	Çetin

BİLGİ-YEFAM	Müdürü


