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Madde içi boyutlar

 Günümüzde insanlığın karşı karşıya 
olduğu önemli zorlukların çoğu, 
maddeyi anlama ve kontrol etme 
talebine yönelik...

• Alternatif enerji, sağlık sorunlarını 
giderme, daha verimli sistemler…...

 Maddenin makroskopik şeklini 
iyileştirme, manüpüle etme, yeni 
keşifler gerçekleştirme konusunda 
uzun vadeli hedeflerimiz olsada, 
kuantum mekaniğinin temel 
çerçevesi altında maddenin yapısını 
atom altı seviyede anlamaya 
çalışmaya odaklanmış durumdayız

 Zira hedef yine insanlık için 
makroskopik boyutlarda kullanılabilir 
ürünler/nesneler oluşturabilmek..
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Neden Işığa ihtiyaç var?

 Maddeye nüfuz etmek ve karmaşık nesnelerin "görünmez" içini ortaya çıkarmak ve yapılarını anlamak için ..
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Görünmezi görmek Atomlar Nerde?

Spinler Nerde?Elektronlar Nerde?
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Madde içinde karakteristik zaman

Atomların, elektronların ve
spinlerin etkileşimleriyle
ilgili tipik zamanlar
hakkındaki mevcut
bilgilerimizin örneği.

Bu, maddenin anlaşılması
için ışığın zaman alanı
parametrelerini de 
sağlaması gerektiği
anlamına gelir.
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Yıldız Savaşları..

Nasıl bir ışık? İstenilen enerjide çoook yüksek parlak güçlü 
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Vakum içinde düşük enerji yoğunluğuna sahip fotonların oluşturduğu  ışık-ışık etkileşimi mümkün 
değil

Hipotez: Etkileşim için en az ~10^33 W/cm^2 güç yoğunluğu gerekli
Dünyanın en güçlü lazeri ~10^14 W
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Ülkemizde doğuşu…
Ülkemizde hızlandırıcı ile ilgili aktiviteler (sunuma konu tesiste dahil) ilk olarak Türk Hızlandırıcı Merkezi 
projesi ile birlikte önerilmiştir.

 THM 2000’li yıllarda 1 GeV kütle merkezi enerjisine sahip bir linak-halka  e− − e+

çarpıştırıcısı olarak önerilmiştir
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 Tesisin aynı zamanda 
• Elektron linak SASE modda

serbest elektron lazeri 
üretiminde

• Pozitron halkası ise 
Sinktrotron Radyasyonu 
üretiminde ..
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Türk Hızlandırıcı Merkezi..

 Fizibilite çalışmaları sonucu böyle bir tesisin eş zamanlı çalışmasının oldukça zor olduğu ve 
tesislerin ayrı ayrı ele alınması gerektiği anlaşılmıştır..

 2006 yılında ise bu farklı tesislerin kavramsal tasarımlarını yapmak için Türk Hızlandırıcı 
Merkezi projesi başlamıştır..
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TAC'ın Kavramsal Tasarım Aşaması sırasında, 2009 yılında TAC yönetim kurulu onayı ile test 
laboratuarının KULLANICI LAB'ye dönüştü…
2011 yılında THM-TEST LAB TARLA olarak başlamıştır
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Ülkemizin araştırma amaçlı ilk 
hızlandırıcı tabanlı ışınım tesisi
TARLA
Turkish Accelerator and Radiation Laboratory
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TARLA
Coğrafi Boşluğu Kapatan Hızlandırıcı Tabanlı Isınım Kaynağı

 TARLA, ülkemize ve bölgemize hizmet vermeyi amaçlayan  hızlandırıcı tabanlı kullanıcı laboratuvarıdır.

 Tesis Üniversitemiz tarafından koordine edilmiş Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesinin bir alt projesi olarak 
başlamış ve kurulumu 2012 yılından bu yana devam etmektedir.

 TARLA, bünyesinde barındırdığı altyapı ve ürettiği ikincil parçacıkları ile, Polonya’daki SOLARIS ve Ürdün’deki 
SESAME sinktrotron tesislerine alternatif, AB-13 ve Doğu Akdeniz ülkeleri arasındaki coğrafi boşluğu 
tamamlayacak nitelikte, bölgede ilk ve tek hızlandırıcı tabanlı araştırma altyapı yatırımıdır.
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TARLA’nın amacı

Ülke ve bölgemize hizmet verecek hızlandırıcı tabanlı araştırma laboratuvarı.
Tesiste amaçlar;
 15-40 MeV enerjili elektron demetini, 35 mm ve 110 mm periyot uzunluğuna sahip 

farklı iki salındırıcı magnet sistemini kullanarak 5-350 μm dalga boyu aralığında 
Serbest Elektron Lazeri (SEL) üretmek.

 0-30 MeV enerjili elektron demetini ve üç farklı radiator-colimator düzeneğini 
kullanarak Bremsstrahlung ısınımı üretmek ve nükleer yapı çalışmaları yapmak

 0-40 MeV enerjili elektron demeti ile doğrudan sabit hedef deneyleri yapmak.

 Tüm bu uygulamaları tek hızlandırıcı ile yapabilmek için elektron demetinin zaman 
yapısının ayarlanabilir yüksek akımlı sürekli demet (CW) ve düsük akımlı atmalı 
demet olması gerekir.

 TARLA’da yüksek ortalama akımlı normal iletken enjektör ve CW ve atmalı modda
çalışan süperilerken ana hızlandırıcı öngörülmüştür.
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HTE&TARLA

A İdari Bina

B Ofisler ve misafirhane

C Hızlandırıcı ve ısınım tesisi

D Su soğutma ve kontamine atık su

E Güvenlik

F Medikal linak ve güç binası

G Mekanik atölye

H Kontamine malzeme deposu

Toplam Kapalı Alan > 6000 m^2
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TARLA yerleşim planı
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Nasıl Çalışır?

29.11.2020 aaksoy@tarla.org.tr 13



TARLA Süperiletken Hızlandırıcı Modülü

 Süperiletken RF hızlandırıcı modülleri Research instruments 
tarafından imal edildi (sözlesme tarihi ekim 2012)

 Modül içerisinde ILC porjesi için gelistirilen iki adet TESLA 
kovugu barındırmaktadır. (Aynı kovuk halihazırda çok sayıda
tesiste kullanılmaktadır; FLASH, ELBE, XFEL,LCLS-II, JLab,...)

 Cryostat HZDR-ELBE tarafıdan tasarlanmıstır ve lisans altına
alınmıstır.

 Tuning sistemi yeniden tasarlanmıştır

 TARLA modulü sürekli mod isletimde 15 MV/m gradyen için
optimize edilmistir.
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TARLA Süperiletken Hızlandırıcı Modülü
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TARLA Radyo Frekans Sistemi

 Herbir hızlandırıcı kovugu bagımsız yükselteçler ile beslenecektir

 Herbir kovuk-yükselteç ikilisi bagımsız Düsük Seviye Radyo-Frekans (LLRF) kontrolcüleri ile kontrol edilecektir.
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TARLA electron demeti & ikincil demetler zaman yapısı
Superiletken teknoloji  esnek zaman yapısı

Miktro-pulse (bunch) repetition rate 
is adjusted with fast grid modulation
system at gun stage.

Maktro-pulse (pulse) repetition rate 
is adjusted with a macropulser
located on injector.
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With flexible time structure and high power feature of TARLA beam one can look into
• femtoseconds → non-radiative relaxation of higher electronic states,
• picoseconds → vibrational relaxations,
• nanosecond → radiative relaxation of excited singlet state.
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TARLA Demetleri
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TARLA Araştırma Potansiyeli
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TARLA Demet Hatları
Gamma Demet Hattı
Serbest Elektron Lazeri Demet Hatları
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Bremsstrahlung deney istasyonu

 Bremsstrahlung demetini kullanarak
• Foton saçılma ve ayrılma deneyleri; nükleer yapı ve astrofizik deneyleri
• Yüksek enerjide çalısacak detektörlerin incelenmesi; uydu uçak parçalarının testleri..
• Malzeme biliminde pozitron sönüm-yok-olus deneyleri; bulk malzeme incelemeleri, bozuk yapılar, kimya

ve radyoloji. . .

 Elektron demetinin kendisini kullanarak
• Elektron saçılma deneyleri ve x-ısınımı kristalografisi
• Pozitron deneyleri..
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TARLA FEL demet hatları

 4-350 μm dalgaboyu aralığında FEL üretebilmek için iki adet optik rezonatör sistemi öngördük

 The beam is injected to undulators and matched with achromatic beamlines with bending magnets and 
quadrupole triplets in between.

• U110 ) undulator with 110 mm period length and U35 ) undulator with 35 mm period length

 Due to large radiation waist size for long wavelengths, optical waveguide will be installed on U110 line ro
reduce diffraction losses.
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TARLA FEL dalgaboyu aralığı
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Beklenen FEL performansı
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TARLA FEL parameterleri

Avantajları
• Dalgaboyu genis bir spektrumda kısa sürede ayarlanabilir;
• None-linear optik için MegaWatt mertebesinde pulse enerjisi;
• Sürekli veya kısa makro atma modunda pikosaniye süreli ayarlanabilir (of order 10–1000 

optical cycles);
• Kontrol edilebilir pulse tekrarlama oranı (from 13 MHz down to several kHz);
• Coherent (band-width limited) pulses with controllable length/bandwidth
gibi özellikleri, diger ısık/lazer kaynaklarını ile yapılması çok zor veya imkansız olan deneylerin
yapılabilmesini olanaklı kılacaktır
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TARLA U35 FEL hattı tasarımı..
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HeigthTranslation

Translation
Pitch

Roll

Pitch

Roll

M1

M2

Outcoupling mirror 
chamber

Fixed mirror chamber

Axis
Desired 

performance
Best effort

Repeatability of pitch after translation (M1 and M2) ≤ 2 µrad ≤ 1 µrad
Repeatability of roll after translation (M1 and M2) ≤ 2 µrad ≤ 2 µrad
Stability (M1 and M2) ≤ 100 nrad ≤ 50 nrad
Repeatability of pitch after pitch rotation (M1,  M2) ≤ 2 µrad ≤ 1 µrad
Repeatability of roll after pitch rotation (M1 and M2) ≤ 2 µrad ≤ 1 µrad
Repeatability for translation along y (only M1) ≤ 400 nm ≤ 300 nm
Repeatability for translation along z and x (only M2) ≤ 100 nm ≤ 50 nm

z-direction = upstream
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Önerilen SEL uygulamaları
 SEL deney istasyonları;

• IR spectroscopy lab.
• Pump-Probe, SFG lab.
• Material research lab. 

 uygulamalar için kullanılabilir SEL 
parametreleri; 

• wavelength range: 5-350 $\mu$m
• Average FEL power:  1-100 W
• σ{FEL} = 1-10 ps,  CW & pulsed 

 Herbir oda ayrıca 700 – 1000 nm ve 1-5 
μm dalgaboylarında masaüstü lazer
kaynakları ile beslenebilecektir

• Ti-sapphire laser
• Nd:Yag laser 
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 SEL ve geleneksel lazerler senktronize olacaktır
• Δσ< 100 fs 

 Odalar CLASS 10000 (ISO7) standardında temiz, 20 ±0.5 C scaklık kararlı, %35 ± 5 nem kararlı
olacaktır29.11.2020 27



nano-FTIR
IR-Spectroscopy+AFM

 Near Field Spectroscopy:nano-FITR for investigation of organic and inorganic surfaces

 Specifications
• 10 nm spacial resolution
• Easy transfer image to FT-IR spectrum
• High speed near field imaging
• Simultaneous optical amplitude (reflection) and phase (absorption) measurement
• 3-20 μm spectral range

 Broad band light source is used at the current stage.

 The light source will be replaced with TARLA FEL in future...
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Ultra-fast laser setup for pump-probe
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 Main compomenents & Specifications

 Ti:sapphire laser oscillator (< 20 fs, >10 nJ/pulse, 78 MHz, 400 nm - 810 nm)

 Ti:sapphire amplifier (<40 fs, >13 mJ, 1 kHz, 800 nm)

 Optical parametric amplifier (OPA)
• >3-40 μJ/pulse, 235 nm - 1160 nm
• >250 μJ/pulse,1160 nm - 2600 nm
• >0.5-2 μJ/pulse,2600 nm - 4500 nm

 Jitter < 100 fs with an external master clock

 Suitable Transient Absorption Spectrometer (TAS)

The system will be used 
stand alone at the first  
state. It will be coupled to 
FEL in future.

29.11.2020 29



aaksoy@tarla.org.tr

ULUSAL ARAŞTIRMA 
ALTYAPISI
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29.11.2020

TARLA….

4 Kasım 2020 tarihinde 
6550 sayılı Araştırma Altyapılarının 

Desteklenmesine dair Kanun 
kapsamında 

ULUSAL ARAŞTIRMA ALTYAPISI
olarak tanımlandı

2 Aralık 2020 
Kuruluş Protokolü İmza tarihi

Kurulum sürecinin tamamlanması

Yönetişim modelinin geliştirilmesi

İnsan kaynağı kapasitesinin arttırılması

Bilimsel kapasitenin geliştirilmesi

Ar-Ge’den teknolojiye giden süreç
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*Genel Mühendislik

*İleri Mühendislik

*Bilim

Makine 
Geliştirme

Genel 
Kullanıcı

Stratejik 
Kullanıcı

Altyapının kullanım planı (24 saat işletim)
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 364 gün genel altyapı 

• Mühendislik altyapısıs, test ölçüm 
altyapıları, temiz odalar, vb..  

 ~45 Hafta TARLA ikincil demetler 

• e-demeti 

• Lazer Demeti 

• Gamma Demeti
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2020 2021 2022 2023 20....19

İlk süperiletken modülden 20 MeV elektron 
demetinin elde edilmesi

İkinci süperilerken modülden 40 MeV
elektron demetinin elde edilmesi

Nükleer (Gama) deney istasyonunun devreye 
alınması 

İlk serbest elektron lazeri ışıması 

SEL deneylerine başlanması 

TARLA’nın dış kullanıcılar tarafından kullanımı
Gelecek planlaması

Upgrade/CDR??

TARLA tesis kurulum hedefleri 
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İdeal şartlarda…
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İlginiz için teşekkür ederim
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Bilim İçin Teknoloji Üretiyoruz…!
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