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SESAME Çalıştay Daveti

TENM AK

16 Aralık 2021, Ankara

TÜRKİY E ENERJİ. NÜKLEER VE
MADEN ARAŞTIRMA KURUMU

Ülkemizin Kurucu Üyesi olduğu ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma
Kurumu tarafından temsil edildiği SESAME (Ortadoğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim
ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi) UNESCO’nun gözetiminde Ürdün’ün başkenti
Amman’a 30 km mesafedeki Allan bölgesinde, yapımına 2003 yılında başlanan, Orta
Doğu’nun sinkrotron tesisi barındıran ilk büyük uluslararası araştırma merkezi olup,
tesisin resmi açılışı 16 Mayıs 2017 tarihinde yapılmıştır. SESAME, UNESCO
tarafından; bölge ülkelerinin temel ve uygulamalı araştırma altyapı ve bilgi birikimlerini
geliştirmeye, sürdürülebilir kalkınma için bilim ve teknolojiyi kullanmaya teşvik eden bir
araç ve bunun yanı sıra bilim, eğitim ve kültürlerarası işbirliği yoluyla bölge barışına
katkı sağlayacak bir araç olarak görülmektedir. SESAME ile sinkrotron ışınımı
kullanılan temel ve uygulamalı araştırmalar veya bunlara yakın ilgili konularda yapılan
araştırma alanlarında, SESAME üyesi bilim insanlarının yanı sıra tüm dünyadan bilim
insanlarına da açık olacak şekilde Ortadoğu ve mücavir bölgelerde işbirliği sağlanması
hedeflenmektedir. SESAME planlanan tüm altyapı ile faaliyete geçtiğinde, fizik, kimya,
biyoloji,

eczacılık,

çevre bilimi,

malzeme bilimi

ile arkeolojiye

kadar değişen

alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerine hizmet edecektir (Merkez hakkında ayrıntılı bilgi
sesame.org.jo adresinden edinilebilir).
Kurumumuz söz konusu Merkez ile ilgili temsil görevi kapsamında, Ülkemiz adına
üyelik aidatı ödemelerini yapmakta; bunun yanı sıra SESAME’de kurulu alt yapıdan
Türk araştırmacıların azami derecede yararlanabilmesini sağlamak ve Ülkemizdeki
kullanıcı grubunun nicelik ve niteliğini artırabilmek amacıyla araştırmacılarımıza mali
destek sağlamaktadır. Kurumumuz ayrıca söz konusu Merkez ile ilgili faaliyetler
kapsamında Ülkemizde yeterli farkındalığın oluşturulabilmesi ve ulusal altyapının
geliştirilmesine yönelik olarak etkinlikler düzenlemektedir.
Bu kapsamda,

SESAME’de Türk araştırmacıların sahip olduğu

imkânları

tanıtmak, mevcut ve potansiyel kullanıcı grubunu bir araya getirmek üzere 16 Aralık

2021

tarihinde

TENMAK-Sarayköy

yerleşkesinde

hibrit

bir

çalıştay

gerçekleştirilecektir. Çalıştay süresince katılımcılara, SESAME’de mevcut demet
hatları, deney istasyonları, sosyal imkânlar, TENMAK tarafından sağlanan destek ve
desteğin koşulları, proje önerilerinin değerlendirme süreçleri ve değerlendirmede göz
önüne alınan kriterler ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır.

Katılımcıların, varsa

SESAME bünyesinde yürütmek istedikleri çalışmalara dâir beş dakikayı geçmeyen bir
sunumu değerlendirilmek üzere başvuruda iletmeleri beklenmektedir.
Çalıştayımızın verimli bir şekilde gerçekleşmesi için sizleri davet etmekten onur
duyar, çalıştaya katılımınızı ve değerli katkılarınızı bekleriz.

Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI
Başkan

Not: Çalıştaya katılım ücretsiz olup, kayıt yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.
Çalıştay yüz yüze yapılacak olup, yüz yüze katılamayacak katılımcılar için çevrimiçi
platform üzerinden uzaktan erişimle katılım imkânı sağlanacaktır. Bağlantı sekmesi
kayıtlı katılımcılara e-posta ile iletilecektir.
Yüz yüze katılacak belirli sayıdaki katılımcıya
sağlanacaktır.
Müracaatlar

ekte

sunulan

TENMAK tarafından destek

başvuru

sesamecalistav2021@tenmak.gov.tr adresine yapılacaktır.

Önemli tarihler
Son başvuru tarihi

: 29 Kasım 2021

Son sunum gönderi tarihi : 29 Kasım 2021
Desteklerin bildirim tarihi : 06 Aralık 2021

İletişim Bilgileri:
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Tel

: 0312 295 8977

Faks

: 0312 295 8958

e-posta

: sesamecalistay2021@tenmak.gov.tr

formu

kullanılarak

SESAME ÇALIŞTAYI BAŞVURU FORMU
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE
MADEN ARAŞTIRMA KURUMU

Adı Soyadı
Unvanı
Mesleği
Çalıştığı
Kurum/Kuruluş/Üniversite
E-posta
İletişim Adresi
i

Telefon
Katılım Şekli
Yüz Yüze / Uzaktan Erişim

Yüz Yüze Katılım İçin Destek
Talebi

Çalışma ve İlgi Alanları

Evet

Hayır

SESAME’de Yararlanılmak İstenen Demet Hattı

SESAME Bünyesinde Yürütmek İstenen Çalışma/Proje Başlığı (Varsa)

https://www.tenmak.aov.tr/Belaeler/basvuru formu.docx adresinden indirilen ve elektronik ortamda
doldurulan başvuru formunun ve varsa SESAME bünyesinde yürütmek istenen çalışma/projeye dair
sunumun sesamecalistav2021@tenmak.gov.tr e-posta adresine son başvuru tarihine kadar iletilmesi
gerekmektedir.

