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KAHVELab Tarihçe
Kandilli Algıç Hızlandırıcı ve 
Enstrümantasyon Laboratuvarı’na 
dönüşecek mekanın kurulması, 
2015 sonunda TÜBİTAK destekli 
GeTO projesi için Boğaziçi 
Kandilli Kampüsü Feza Gürsey 
Binası’ndaki iki ofisteki 
çalışmalar ile başladı.
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KAHVELab Tarihçe
Altyapı, Engin Arık 
Laboratuvarı’nda 1990lardan bu 
yana gerçekleştirilmiş çeşitli 
araştırmaların birikimi yanında, 
Boğaziçi Üniversitesi’nin 2016’daki 
500kTLlik BAP ve yapı işleri 
destekleriyle oluşturuldu.

Feza Gürsey binasının giriş ve 
bodrum katlarında lab alanı için 
tadilat yapıldı.
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KAHVELab Tarihçe

2017’de mekanik atölyenin 
ana kurulumu tamamlandı 
ve TÜBİTAK destekli RF 
dolaştırıcı ve Boğaziçi BAP 
destekli elektron kaynağı 
projeleri yeni mekanda 
gerçekleştirilmeye 
başlandı. 

Yıl sonunda “resmen” adı 
konuldu, açılışı yapıldı.
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KAHVELab Tarihçe

2019’da binadaki lab alanı 30m2 daha 
genişletildi, yüksek gerilime uygun 
toprak hattı çekildi. Elektron ve 
proton hızlandırıcına yönelik 
çalışmalar kendine ait alanlara yayıldı.

2020’de Kandilli Kampüsü’ndeki yeni 
Bilim Teknoloji Binası’nda 150m2 ikinci 
mekan eklendi.
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KAHVELab
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Amaç
Deneysel parçacık ve hızlandırıcı fiziğinin tüm yönlerinin hayata geçirildiği bir merkez 
olmak: Hızlandırıcı - algıç - analiz

Ulusal işbirlikleri kurmak ve verimli hale getirmek.

Ev sahibi kurumdan olmayan araştırmacıların da kendini evinde hissetmesi.

Mühendis ve fizikçilerin beraber çalışması, birbirlerinin uzmanlığından 
yararlanması.

Kararların ortak alınması, projelerde yer almak için tek kriterin liyakat olması.

Uluslararası işbirliklerinde daha büyük paydaş olabilecek kütleyi oluşturmak.

Bayrağı devir alacak, yapılan işlerin çeşitliğini ve ölçeğini kendi katkılarıyla 
genişletecek kişilerin yetişmesine katkı sağlamak.

Deneysel fiziğin endüstriyel uygulamaları olduğunu, bu uygulamaları ülkemizde hayata 
geçirerek göstermek.

Ülkemizin alandaki eksikliklerini kapatmak için fonlayıcı kurumlara örnek olmak.
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Altyapı
60cm’lik parça işlenebilecek freze, torna,  
hızar vs. içeren mekanik atölye

PCB üzerine dizim yapmaya uygun elektronik atölye

VME, NIM, tek kart bilgisayarlar, veri alım (QDC, TDC, 
mantık işlemleri, …) modülleri vb., osiloskoplar, VNA, …

Çeşitli boylarda ve şekillerde sintilatörler

Mekanik ve turbomoleküler vakum pompaları, vakum aksamı

30kW havalı su soğutma sistemi, fancoil, klimalar

500+ çekirdek bilgisayar çiftliği

Magnetronlar, UHF bandında RF güç kaynakları, 
yüksek/düşük DC gerilim ve akım kaynakları

CO2, N2, Ar gaz tüpleri ve aksamı
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Bilgisayar 
Altyapısı

ATLAS TDAQ grubuna 
yaptığımız katkıların  
ardından hibe olarak  
aldığımız ve DHL Türkiye 
sponsorluğunda İstanbul’a 
getirip kurduğumuz 520 fiziksel 
çekirdekli bilgisayar çiftliğimiz.
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Kaynak Yaratma
TÜBİTAK ARDEB 
1001, 1005, 3501 
projeleri

TÜBİTAK BİDEB 
2218, 4004 
projeleri

Üniversite BAP 
projeleri

Sponsor kuruluşlar

Kişisel destekler
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TRT Kartepe İstasyonu
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Projelere Genel Bakış I
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Algıç: İlk yerli gazlı parçacık algıcı, demet 
tanıma algıçları, vs.

A. Adıgüzel

RF: UHF bandında dolaştırıcı, RF güç iletim 
hattı, güç birleştiriciler, vs.

F. Yaman

Proton: Mikrodalga iyon kaynağı, demet hattı, 
800 MHz RFQ

H. Çetinkaya, 
G. Türemen

Elektron: Elektron kaynağı, elektron 
demetiyle kaynak makinesi

Ü. Kaya

Yazılım: Demirci-Pro (katkı) H. Kolenoğlu

Çalıştayda 6 sunum



Projelere Genel Bakış II
Analizler:

ATLAS işbirliği içinde ağır kuark  
ve ağır lepton keşif analizleri.

CAST işbirliği içinde yüksek manyetik alan/RF 
kavitede axion/chameleon keşif analizleri.

Açık veri ile yapılan analizler (örgü algılama, metaanaliz, vb.)

Bayesian hesaplama tekniklerinin  
astroparçacık verilerine uygulanması.

Analiz tanımlama dili: CutLang

Eğitim projeleri: LİDYEF, PFBU
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Çalıştayda Sunulmayanlar

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aa7471
https://doi.org/10.1139/cjp-2018-0833
https://arxiv.org/abs/2008.12034


Çalışma Modeli
Ana iş gücü: Lisans, YL, doktora öğrencileri 
(fizik, makine müh., bilgisayar müh., elektrik 
müh.)

İstekli lise öğrencileri ve stajyerler 
(Pandemi öncesi)

Öğrencilerin kendi DIY projelerine destek

Haftalık proje video konferansları

Pandemi sırasında labda vardiyalar

Elektronik seyir defteri

Herkesin her şeyden haberi olması, belli 
konularda uzmanlaşması, işi yaparak öğrenme

Adeta her bir projenin bir iş paketi olduğu 
uzun vadeli hedeflere yönelik çalışma

Her projenin başarısı bir sonraki projede 
kullanılabilmesi, işlemesi
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Boğaziçi Tezler



Sonuç (ufak bir kişisel gözlem)
Hızlandırıcı ve algıç teknolojilerinde son 30 yılda ülkemiz üç fazı yaşadı / yaşar durumda.

“Dürbün/Silah lazım” ⥹ “Satın alalım” ⥹ “Üretelim”

Bir sonraki faz: “Çalışıyor mu?”

PIXE yapabiliyor muyuz? Kaynak tuttu mu? Endüstrinin kullanıma açabildik mi?

KAHVELab, dünyadaki denkleri yanında çok mütevazi kaynaklarla başlayıp, bir çok cihazın 
yerel üretiminde ilk olan ve bunu farklı kurumlardan bir çok insanın işbirliği ile organik olarak 
başaran bir yapı.

Üretilenlerin sanayimizde ve uluslararası projelerde kullanılmasında da öncü olabilmeyi 
hedefliyoruz. Sanayi-üniversite-devlet işbirliği ile ilgili önerilerimiz var. TENMAK’ın yeni 
yapılanmasının yarattığı fırsat camianın hepsine azami fayda sağlayabilir.
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Yedekler
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LİDYEF

Liseler için deneysel yüksek enerji fiziği yaz 
okulu.

TÜBİTAK 4004 projesi.

Türkiye’den 30 seçilmiş öğrencinin ellerini 
sürerek öğrendikleri deneysel fizik okulu.

Bulut odası (gazlı dedektör), elektrostatik 
hızlandırıcı modeli, elektronik veri alımı, 
kozmik ışın gözlemi, ATLAS toroid mıknatıs 
modelinde manyetik alan ölçümleri

Yürütücü: S. Gürbüz (doktora öğrencisi)

Araştırmacılar: A. Adıgüzel + veö

Eğitmenlerin çoğu KAHVELab üyeleri 
(öğrenci, mühendis, fizikçi).
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Meta Analiz

Toplam 56 makaleden, 141 ATLAS ve 
117 CMS dışarlama şeklini çekip 
otomatik işleyen bir python programı.

İşleme sırasında gözlemlenen limitlerin 
nereye düştüğünü ölçüyoruz: beklenti 
olan limitlerin 1σ veya 2σ güvenilirlik 
bandında mı yer alıyorlar?
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https://doi.org/10.1139/cjp-2018-0833

