




 Türk Öğretmen Çalıştayı’nın 5. si İsviçre/ Fransa sınırında 
bulunan ve Cenevre şehrine yakın olan CERN (Avrupa Nükleer 
Araştırma Merkezi)’de 31 Ocak 2016- 6 Şubat 2016 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi.  
 

 Çalıştaya ben dahil ülkemizin farklı şehirlerinden bilimsel 
çalışmalarda öncülük etmiş, bilim alanında ulusal- uluslararası 
başarılara imza atmış 36 öğretmen katılmıştır. 
 

  Milli Eğitim Bakanlığı’nın ve CERN’de çalışan Türk akademik 
personelin işbirliğiyle yapılan çalışma oldukça başarılı bir şekilde 
geçmiştir. 
 

  Özellikle CERN’in kuruluşu, CERN hakkında, parçacık fiziği, algıç 
fiziği, astroparçacık fiziği, Nötrino fiziği, madde- karşı madde 
çalışmaları, bilimsel geziler ve Higgs hakkında yoğun bir ders 
programıyla geçen çalışma öğretmenlerimizin çeşitli deneyleri 
yapmasıyla yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlamıştır. 
 



                 
 

çalıştay sunumlar/zzzzz.wmv
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CERN 1954 de 12 Avrupa Ülkesi tarafından 
kuruldu . 
 

Bugün: 21 Üye Ülke 

Üye Ülkeler: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka , 
Finlandiya, Fransa, Almanya,  Yunanistan, Macaristan , İsrail, İtalya, Hollanda ,İsveç, 
Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya  İspanya, İsveç, İsviçre ve  
İngiltere 
Associate Üye : , Türkiye , Pakistan 

Üyelik yolunda aday: Romanya 

Üyelik oncesi “Associate" Üye : Sibirya 

Üyelik veya Associate Üyelik basvurusu yapanlar: 
Brazilya, Kıbrıs, Pakistan, Rusya, Slovenya, Ukrayna 

Konsey Gözlemcileri: Hindistan, Japonya, Rusya,USA ; Avrupa Konseyi ve UNESCO  

+ 41 ülke ile Kooperasyon anlaşması  

+ 17 ülke ile bilimsel ilişkiler 
 

  ~ 2300 kadrolu personel 
  ~ 1600 diğer personel 
  ~ 10500 kullanıcı 

   



1949 yılında savaş sonrası parçalanmış bir Avrupa vardır. 9 Aralık 1949‟da 
Lozan‟da “Avrupa Kültür Konferansı” toplanır ve burada Louis de Broglie Avrupa‟yı 
birleştirecek bir fikir ortaya atar.  
 
Buna göre Avrupa ülkeleri bilim alanında ortaklaşa bir çalışma yapacaktır. Böylece 
ülkeler bilimi yapıştırıcı olarak kullanacaktır. Bunun için de 1953‟de 12 ülke Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)‟ nin kuruluş antlaşmasını imzaladı ve  
1954‟de ilk temeller atıldı. 
 
. 



1952 de Gecici Konseyin 3. toplantisinda 
merkezin Genevre de kurulmasina karar 
verildi  CMS 

LHCb 

ATLAS 

ALICE 

2010: Temel Bilimlerde yeni bir çağ 

p-p ve Pb-Pb çarpışmalarında 
 yeni enerji sınırının incelenmesi 

ve ilk kazma 1954 vuruldu. 



Kurumun kısa adı CERN, 1952‟de Avrupa da dünya çapında bir araştırma  kurumunu 
kurmakla görevli Fransızcada “Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire”, 
İngilizcede “European Council for Nuclear Research” isimli yapıdan geliyor. 
 
 

CERN isminde nükleer kelimesinin geçmesinin günümüz 
nükleer araştırmalarıyla herhangi bir ilgisi yoktur yani 
CERN de yapılan araştırmaların nükleer kelimesinin 
toplumda uyandırdığı enerji üretimi(sivil veya askeri) ile hiç 
bir ilgisi yoktur!! 1950‟li yıllarda maddeyi anlamaya çalışan 
fizikçiler atom ve çekirdeğe genel anlam itibariyle nükleer 
dedikleri için bu isim kullanılmaktadır 
 

CERN * 
*Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 



 Eski çağlardan bugüne parçacıkların davranış özelliklerini 
incelemek / geliştirmek, 

 

 Yeninin, bilinmeyenin peşine düşmek, 

 

 Evrenin bilinmeyen kısmını açıklamaya dair ip uçları yakalamak, 

 

 Bilim okur-yazarlığı ve bilimsel bakış açısı kazandırmak,  

 

 Eğitim olanakları sağlamak.  



Araştırma 
İnsanları Birleştirir 

Bilginin Sınırlarını zorluyor   
Büyük patlamanın sırları …kainatın ilk anlarında maddenin yapısı nasıldı? 

 

 

Hızlandırıcılar ve algıçlar için yeni teknolojiler 
Geliştiriyor 

 İnformasyon teknolojisi – Web ve GRID 

 Tıp- tanı ve tedavi 

 

Yarının bilim insanlarını ve teknik elemanlarını 
Eğitiyor  

 

Değişik ülke ve kültürlerden insanları Birleştiriyor  

İnsanları Birleştirir 

Araştırma 



CERN aslında dev bir laboratuvar.  

• Bu laboratuvar içerisinde çok küçük 

parçacıklar ile çalışılarak, onların bir 

araya gelme mekanizması 

anlamlandırılmaya ve geliştirilmeye 

çalışılıyor.  

• Evrenin oluşumuna, evrendeki enerjiye 

ve parçacıkların karakteristik 

özelliklerine dair verilerin toplanacağı  

bir araştırma merkezi.  

• Bu merkezde aynı zamanda yeni 

parçacıkları keşfedebilmek için de 

araştırmalar yapılıyor.  

 

 

 

 



 Bugün maddenin temel yapı taşlarını ve 
aralarındaki etkileşmeleri inceleyen bilim 
dalına parçacık fiziği diyoruz. 

 





 CERN’ de birçok bilimsel çalışma ve deney yapılmaktadır. 
Özellikle ATLAS ve BHÇ (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı) 
deneyleri bilim dünyasının merakla takip ettiği deneylerdir. 
ATLAS algıcının uzunluğu 46 m ve yüksekliği 25 m’dir. İşte 
bu algıcın içerisinde protonlar kafa kafaya çarpıştırılarak 
birçok veri elde edilir.  

 Sadece ATLAS deneyinde 38 ülkeden 174 civarında 
üniversite ve yaklaşık 1000 öğrenci ile 3000 bilim insanı 
çalışmaktadır. Ayrıca yine bazı ülkelerden çıraklık eğitimi 
için gelenler de bu alanda eğitim ve staj imkânı bularak çok 
özel iş gücü alanı oluşturmaktadır. Bilgisayar, finans, 
kimya, elektronik ve daha birçok alanda yetişen nitelikli 
elemanlar daha sonra ülkelerine dönerek verimli çalışmalar 
yapmaktadırlar. 
 



 Maddenin ana yapısı ve evreni daha iyi anlamak 
amacıyla yüksek enerjili parçacıklar da burada 
incelenmektedir. Yerin yaklaşık 100 m altında 27 km 
çevreli ve 9300 mıknatıstan oluşan çapı 9 km olan 
Büyük Hadron Çarpıştırıcısında (BHÇ) atomun 
çekirdeğinde bulunan protonlar çarpıştırılmaktadır.  

 Bu çarpışmaların sonucunda ortaya çıkan parçacıklar 
incelenmektedir. Bunlar çok yüksek enerjili 
çarpışmalardır. BHÇ‟ nin yer altına kurulma nedenleri 
ise tarım arazilerinin çok olması, ve arazi fiyatlarının 
pahalı olması, yeraltı su seviyesinin altına inilmesi ve 
büyük yatırım yapılan bu sistemin sağlam bir kaya 
zeminine oturtulmasıdır.  
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Parçacıkları “görmek”: CMSe yakından bakalım 





Large Hadron Collider (LHC 
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı 

27km çevresi 
vardır.    Enerji 
büyüklük ile 
orantılıdır.  BHÇ 
protonları 13 TeV 
enerji ile 
çarpıştırır. 

Protonlar 
hadronlardır (3 
kuarktan yapılmış 
parçacıklar).  
Hadronlar ağır 
oldukları için 
dairesel hareket 
sırasında daha az 
enerji kaybederler. 

Zıt yönlerde dönen 
iki ışını çarpıştırır.  
Bu yöntemle duran 
bir hedefe ışın 
çarptırmaktan daha 
fazla enerji elde 
edilir. 

20 
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CMS pp ve ağır iyon çarpışması incelenmesi 

ağır iyon çarpışması incelenmesi 
Tracker: Si (ITS), TPC, Chambers, TRD, TOF 

B bozunumlarında CP korunmamasının incelenmesi (pp) 

ALICE 

LHCb 

pp ve ağır iyon çarpışması incelenmesi 
Tracker: Si( Pixel and SCT), TRT 

ATLAS 
µ 

µ 

M
ag

n
etic ch

aracter 



• ALICE:A Large Ion Collider Experiment, (Ağır iyon çarpıştırıcı 
deneyi), CERN LHC üzerinde, yerin yaklaşık 60 metre altında 
kurulu bir YEF deneyidir.LHCdeki 5 deneyden biri olan ALICE, 
özellikle ağır iyon çarpışmalarını incelemek için 
tasarlanmıştır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%BCksek_enerji_fizi%C4%9Fi


• ATLAS 



•CMS 
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Parçacıkları “görmek”: CMSe yakından bakalım 



Parçacıklar bu dedektörlere nasıl geliyor? 
 



Basit bir deneyle   
hızlandırıcılarda 

parçacıkların nasıl 
hızlandırıldığını görmek ister 

misiniz? 

çalıştay sunumlar\Ball Cyclotron 
(electrostatic accelerator) (1).mp4 

çalıştay sunumlar/Ball Cyclotron (electrostatic accelerator) (1).mp4
çalıştay sunumlar/Ball Cyclotron (electrostatic accelerator) (1).mp4
çalıştay sunumlar/Ball Cyclotron (electrostatic accelerator) (1).mp4
çalıştay sunumlar/Ball Cyclotron (electrostatic accelerator) (1).mp4
çalıştay sunumlar/Ball Cyclotron (electrostatic accelerator) (1).mp4
çalıştay sunumlar/Ball Cyclotron (electrostatic accelerator) (1).mp4
çalıştay sunumlar/Ball Cyclotron (electrostatic accelerator) (1).mp4


Peki  parçacıkların yarattığı 
izleri görmek ister misiniz? 

Bulut odası deneyi 

çalıştay sunumlar/Ball Cyclotron (electrostatic accelerator) (1).mp4
çalıştay sunumlar/SL_CloudChamber_video_960x540.m4v
çalıştay sunumlar/How to build a Cloud Chamber.mp4






 











    Günümüzde kullanılan World Wide Web (www) ’in CERN içerisinde iletişimi sağlamak amaçlı keşfi, 

  Kanserin ilk teşhisi, evreleri ve yayılımının tespiti ile doğru bir tedavi 
için yöntem belirlenmesi amaçlı kullanılan PET (pozitron emisyon 
tomografisi) cihazı,  

 TIpta sayısal görüntüleme amaçlı, bilgisayarlı tomografi (BT) alanında özellikle görüntülenmesi zor olan yumuşak 
dokuların kontrastını iyileştirerek daha net ve iyi görüntü alarak teşhis koyma gibi birçok buluş burada yapılmıştır.  

 CERN’ de bulunan fizikçiler ve nörobiyologlar birlikte gözden beyne giden bilgi üzerinde de çalışmışlardır. Böylece 
canlıların sinir sistemleri üzerinde yapılan bu çalışmalarla gelecekte gözleri görmeyenlere yapay görüş sağlama 
alanında emin adımlarla ilerlenmektedir.  

 Baca gazı temizleme teknolojisi de CERN’ de yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.  

 Tıp alanında anestezi malzemelerinin daha hassas olmasının sağlanması, petrol arıtım işlemlerinde CERN’ de bulunan 
yöntemler kullanılarak birçok yeniliğe imza atılmıştır. Bütün bu çalışmalar sayesinde gündelik hayatımız çok daha 
kolaylaşmaktadır.  

 Acil durumlarda da insanları bulmak için bir düzenek 
tasarlanmıştır. Bu düzeneğe göre bir yerdeki kişi uzun süre 
hareketsiz ya da baygın kalırsa hemen gerekli yere haber gidiyor.  

 Bu düzeneğin kurulumu ise çok düşük maliyetle sağlanabiliyor. Maden ocaklarında göçük altında kalan kişilerin 
kurtarılması, sis ve duman dahi olsa tehlikedeki insanların yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması da çok önemli 
çalışmalardan biridir.  

 Tarihi ses kayıtlarının ayıklanması ve düzenlenmesinde de 
CERN’ de yapılan çalışmalarla etkili bir yöntem 
geliştirilmiştir.  

 Sterilizasyon, ısıya daha dayanıklı kablolar, suyun temizlenmesi, elektronik, meteoroloji, süper iletkenler, 
iletişim, inşaat mühendisliği, tümör yok edici teknolojiler, bakterileri etkisiz hale getirme gibi alanlarda da CERN’ de 
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

  Müon Tomografisi denen bir sistem ile kozmik müonlar kullanılarak, kapalı alanların -örneğin konteynır gibi- içi 
görülebilmektedir. Günümüzde çokça kullandığımız Vikipedi, YouTube, e-devlet, Twitter gibi ürünler CERN’ in uzun 
dönemde ürettiği ürünlerdir. Vakum teknolojisi, detektör teknolojisi, veri işleme- depolama, uzay teknolojisi alanların 
da da CERN’ ün çok büyük katkısı vardır. 

 



Bu deneylerde o kadar çok veri elde edilir ki  yıllık çalışma sonucundaki verileri 
CD‟ye kaydedip, üst üste bu CD „leri koysak 20 km yüksekliğinde bir veri tepesi elde 
edilir. Everest‟in yüksekliği yaklaşık 8,9 km olduğunu düşünürsek oldukça fazla bir 
veri elde edildiğini görmekteyiz!!! 

Algıçlar  saniyede  40 milyon çarpışmayı analiz 
etmektedir.  Saniyede 600 milyon çarpışma olduğuna  
olur budurumda  1 saniyede 1 GB  veri oluşmaktadır. 







STANDART MODEL temel parçacıklar ve etkileşimler hakkındaki bütün 
bilgimizi içeren bir kuramlar bütünüdür. 

 Her kuarktan 3 renk. 

 Her parçacık için bir  
karşı parçacık 

 Etkileşimler kuvvet 
taşıyıcı parçacıklarla 
yönlendirilirler 

 Toplamda 60 
parçacık (ayrıca 
Higgs) 
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Standart Model doğrudur, ancak eksikleri vardır. 

Madde parçacıkları Etkileşim  
aracıları 



Buluşu nasıl yapıyoruz: Veri analizi ya da  

    samanlıkta saman aramak!! 

• Higgs‟I (ya da diğer ilginç 
parçacıkları) yeterli miktarda 
üret. 

• Higgs‟in bozunduğu parçacıkları 
algıçta gözlemle. 

• Gözlemlediğin parçacıkların 
Higgs‟ten geldiğine emin ol 
(onları Standart Model‟den ayırt 
et). 

• SMde beklenenden kayda değer 
miktarda daha fazla Higgs 
benzeri veri gördüğüne  emin ol. 

• Şampanyaları hazırla! 
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Higgs’I bulmak  
48 yıl = 1.514.764.800 sn.  
sürdü! 
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Higgs buluşu neden bu kadar önemli? 

Higgs alanı olmasaydı:  

• temel parçacıklar kütle 
kazanamazlardı. 

• Elektron kütlesi 
sıfırlandığı için 
atomlar varolamazdı. 

• Atomlar varolmayınca 
galaksiler, gezegenler 
ve bizler varolamazdık. 

• Evren ışık hızıyla yol 
alan benzer 
parçacıklarla dolu 
tekdüze bir yer olurdu! 

Higgs alanı farklı temel 
parçacıklara farklı kütleler 
vererek evrenin simetrisini kırar. 
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Hıggs alanında parçacıkların kütle kazanması 



49 

1964 Higgs devrimi 

Kibble, Guralnik, Hagen, Englert, Brout 

Peter Higgs 

• Parçacıklar Higgs alanı ile etkileşince kütle kazanırlar. 

• Parçacıklar Higgs alanı ile ne kadar çok etkileşirlerse o kadar 
fazla kütle kazanırlar. 

• Higgs parçacığı, Higgs alanından doğan parçacıktır. 
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”Atomaltı parçacıkların 
kütlesinin kökenine dair 
anlayışımıza katkıda bulunan 
ve yakın zamanda CERN'in 
Büyük Hadron 
Çarpıştırıcısı'nda ATLAS ve 
CMS deneyleri ile tahmin 
edilen temel parçacığın 
keşfedilmesiyle onaylanan 
mekanizmanın kuramsal 
keşfinden dolayı" 

2013 Nobel Fizik Ödülü 

François Englert Peter Higgs 

CERN 40 Nolu bina: Nobel açıklaması sırasında 







Büyük 

Patlama 

Yeni ve Zorlu Bilimsel Görev:  
Evren‟in Büyük Patlamadan hemen sonraki ilk 

anlarını anlamak!!! 

Bugün 
13.8 Milyar Yıl 

1028 cm 



0 SANİYE:Büyük patlama.Enerji yoğunluğu sonsuz.Çünkü 
Evren nokta kadar. 

1.10 üzeri -25 Saniye: (yani saniyenin trilyonda birinin 
trilyonda biri) BHÇ’nn ulaşabileceği en yüksek yoğunluk nokta 
halindeki evren yaklaşık 300 milyon km ye genişlemiş. 

0.00001 Saniye: Proton ve nötronlar oluşuyor. 

3dk sonra (180 saniye): Hidrojen ve Helyum gibi hafif 
çekirdekler oluşuyor. 

380.000yıl: Elektronlarla birleşen hafif çekirdekler 
hidrojen ve helyum atomlarını oluşturuyor. 

200Milyon yıl: Yıldızlar ve gökadalar oluşuyor. 

10Milyar yıl: Dünya ‘da hayat başlıyor. 

13.7Milyar yıl:Bugün 
 



EVRENĠN ĠÇERĠĞĠ  



Türkiye  ve  CERN 
 Türkiye CERN konsey toplantılarına "Gözlemci 

Statüsünde" katılıyor. 

 İşbirliği Anlaşması 2008 de imzalandı. 

 2009 CERN üyeliği icin başvuru yapıldı. 

 

 Ne yazık ki 2012 de Türkiye Tam Üyelik yerine 
”Associate” üye olmak istediğini bildirdi.  

 

 ”Associate” üyelik anlaşması 12 Mayıs 2014 yılında 
imzalanarak “ortak üyelik” adı altında halka anlatıldı. 

 . 
Ortak Üye olarak Daimi kadrolar hariç bütün programların
dan faydalanma ve ihalelere girme hakkı kazandık 
• Programlara ve ihalelere her ülke katkısı oranında katıl

abiliyor 



Türkiye  ve  CERN 
Türk Fizikçilerinin CERN Programlarına 

katılımı  

 CERN deneylerine katılım:  
 LHC: ALICE, ATLAS, CMS & LHCb 

 

 

 

 

 

 

 

 LHC-dışı: OPERA, ISOLDE, CAST 

 

Hızlandırıcı: 

 ArGe’si için CLIC projesi ile ortaklık 

 Çeşitli projelerde CERN 
uzmanlarından danışmanlık 

CMS ATLAS 



Bilim adamları CERNde 
Akademik Eğitim Programı 

Genç Araştırmacılar 
CERN Yüksek Enerji Fiziği Okulu 
CERN Bilgisayar Okulu 
CERN Hızlandırıcı Okulu 

Fizik Öğrencileri 
Yaz Öğrencisi 
Programı 

CERN Öğretmen Okulları 
Uluslararası ve Ulusal Programlar 

Latin American School 

Natal, Brazil, 2011 
Arequipa, Peru, 2013 

NEW: 
Asia-Europe-Pacific School of 

High-Energy Physics  

Fukuoka, Oct 2012 
India, 2014 

CERN School of Physics  
Hungary, June 2013 







 Sabırları ve mütevazilikleri ile gönüllerimize taht kuran,tek beklentileri ; 

 Merak ateşini yakmak ve yaktırmak, 

 Sorgulayan gençler yetiştirmek, 

 Bilimin önemini kavratmak, 

 Bilgi aktarmak olan ve bu sunumu yaparken bilgilerinden yararlandığım çok 
değerli hocalarımız; 

 Sayın Gökhan ÜNEL (University of California Irvine (US)) 

 Sayın Samim ERHAN(Univ. of California Los Angeles (US)) 

 Sayın Sezen SEKMEN(Kyungpook National University (KR))  

 Sayın Umut KÖSE (Padova University, INFN) 

 Sayın Bora AKGÜN (Rice University (US)) 

 Sayın Cenk YILDIZ (University of California Irvine (US)) 

 Sayın Veli YILDIZ (Veliko DİMOV) (Bogazici University 
(TR)) 

 Sayın Jeff WİENER (University of Vienna (AT)) 

 Sayın Candan DÖZEN(Cukurova University (TR))   



 çalıştay sunumlar\cenk.mp4 

çalıştay sunumlar/cenk.mp4
çalıştay sunumlar/cenk.mp4
çalıştay sunumlar/cenk.mp4


çalıştay sunumlar\Cern.mp4-turkce altyazılı.mp4 

Şimdi Cern’i bir  de 3 
dakikalık  bir süre içinde  

tekrar izlemeye  ne 
dersiniz? 

çalıştay sunumlar/Cern.mp4-turkce altyazılı.mp4
çalıştay sunumlar/Cern.mp4-turkce altyazılı.mp4
çalıştay sunumlar/Cern.mp4-turkce altyazılı.mp4
çalıştay sunumlar/Cern.mp4-turkce altyazılı.mp4
çalıştay sunumlar/Cern.mp4-turkce altyazılı.mp4


                     Bilim ve Yenililiği Hızlandırmak 

Teşekkürler ! 
 





 

*http://home.cern/ 
*Meraklısına Parçacık ve Hızlandırıcı Fiziği 
*Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinin Diğer 
Uygulamaları. Gökhan Ünel / UCI 
*Parçacık Algıçları. Bora Akgün / Rice Üniversitesi 
*Bilim ve Yeniliği Hızlandıran CERN. Samim Erhan / 
UCLA 
*Higgs  İşleyişi  Sezen SEKMEN/(Kyungpook 
National University (KR) 

*Cenk Yıldız /University of California Irvine (UCI) 

 
 

 


