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02-04 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Amasya
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu’nun katkılarıyla 5. Uluslararası Nükleer Teknoloji
ve Uygulamalarda Teorik ve Deneysel Çalışmalar
Kongresi düzenlenmiştir.
Bu sene 5. düzenlenen kongre daha önce 23-26 Nisan
2015 tarihleri arasında Osmaniye’deki Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi’nde, 28-30 Nisan 2016 tarihlerinde
Hatay’daki Mustafa Kemal Üniversitesi’nde, 10-12 Mayıs
2017 tarihlerinde Adana’daki Çukurova Üniversitesi’nde
ve 20-22 Nisan 2018 tarihlerinde Antalya’daki Akdeniz
Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Eyyup Tel’in
başkanlığında Türkiye’de özellikle teorik nükleer fizik
çalışmalarında bulunan bilim insanlarının bir araya gelerek
fikir alış-verişinde bulunması amacıyla başlatılan kongre düşüncesi Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesinin ilk kurucu rektörünün destekleri ile bir uluslararası kongre halinde
gerçekleşmiştir. Kongrenin ilk oluşmasında yer alan kongrenin kurucu ekibi olarak Kırıkkale
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdullah Aydın, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Abdullah Kaplan, İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bayram Demir ve Akdeniz
Üniversitesi’nden Doç. Dr. İsmail Hakkı Sarpün görev almıştır. Her yıl kongrenin yapıldığı
üniversiteden bilim insanlarının katıldığı düzenleme komitesine benzer olarak yerel
organizasyon komitesi de farklılıklar göstermektedir.
Orijinal adı Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications ve Technology
olan kongre artık kısa adı olan TESNAT ile bilinmektedir. Katılımcı sayısı genellikle 100 ile 200
arasında değişen kongrenin bildirileri aynı zamanda bilimsel komiteyi de oluşturan hakemlerin
kontrolünden geçerek seçilmekte ve nükleer fizik alanının tüm çalışmalarına yer verecek şekilde
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oturumlar düzenlenmektedir. Son gerçekleşen kongrede üç salonda paralel oturumlar yapılmış ve
toplamda 122 bildiri sunulmuştur. Bu bildirilerin 5 tanesi davetli konuşmacılar tarafından, 1
tanesi organize komitesi tarafından planlanmış özel sunum olarak, 18 tanesi kısa-konuşma
şeklinde ve diğerleri ise sözlü sunum olarak sunulmuştur. Kongreye bu sene Rusya, Cezayir,
İran, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Fas’tan 15’i yabancı olmak üzere toplamda 103 bilim adamı
katılmıştır.
Amasya Üniversitesi’nin destekleriyle kongre, farklı kültürel etkilerin tarihi bir şehirde
birleşimi ile oldukça faydalı geçmiş ve beş yıldır devam eden kongrenin devamının sağlamasının
faydalı olacağı tüm bilim insanlarında yerleşen bir düşünce olmuştur. Kongrenin ikinci gününde
düzenlenen Amasya gezisi ve kongre yemeği tüm katılımcıların beğenisi kazanmıştır.
Kongrede sunumu yapılan bildiriler, yazarları tarafından tam metin bildiriye dönüştürülerek
yayımlanmak üzere tarafımıza ulaştırılmakta, editörler kontrolünden geçtikten sonra her sene
olduğu gibi isbn numaralı bir Kongre bildiriler kitabı yayınlanacaktır.
Geleneksel hale gelen TESNAT kongreleri gelecek yıllarda devamının yapılması, ülkemizde
gerçekleşen nükleer alandaki son atılımlara paralel olarak bilim camiasına katkı yapmaya devam
edeceği düşüncesindeyiz. Organizasyon komitesi olarak, şimdiye kadar destek sağlayan tüm
üniversitelerimizin rektörlerine, katılım sağlayan yerli yabancı bütün bilim insanlarına ve
kongrenin düzenli olmasını sağlayan tüm yerel organizasyon komite üyelerine teşekkür ediyoruz.
Kongrede yer alan çalışmaların ülkemizdeki nükleer fizik çalışmalarına hayırlı katkılar
yapmasını ümit ederiz.
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