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Giriş

● CERN'in 4 varlık nedeninden biri eğitim, ve 
CERN gezileri de buna hizmet ediyor

● Amaç: Gelen gençlerin ufkunu genişletmek, 
geleceğin bilim insanlarına ilham vermek

● Geziler 2 şekilde yapılabiliyor:
– Sanal Geziler (e-geziler)

– Yerinde CERN gezileri



  

Sanal Geziler

● ATLAS ve CMS bu özel gezi tipini ücretsiz olarak düzenler
● Deneyin içinde veya kontrol odasındaki bir veya daha çok bilim insanı 

sizinle internet üzerinden iletişime geçer
● Gezi sırasında

– Deney hakkında bilgi alır

– Canlı olarak deneyde çalışan insanları görür

– Sorularınızı yönetebilirsiniz

● Gerekenler: Bilgisayar, çok iyi bir internet bağlantısı, tüm grubunuzu 
gösteren bir kamera, ve yüksek kaliteli bir mikrofon

● CERN'e gelme imkanı olmayan okullar için mükemmel fırsat
● Ek bilgi: 

– http://atlas-live-virtual-visit.web.cern.ch/ 
● Başvuru: http://atlas-live-virtual-visit.web.cern.ch/atlas-live-virtual-visit/pages/ATLASvv-tech.html  

– http://cms.web.cern.ch/content/virtual-visits  
● Başvuru: https://docs.google.com/forms/d/19C0UNH9ZWbXe50fjH2gxryjSk11dcJDInTaaia7JPM8/viewform 

http://atlas-live-virtual-visit.web.cern.ch/
http://atlas-live-virtual-visit.web.cern.ch/atlas-live-virtual-visit/pages/ATLASvv-tech.html
http://cms.web.cern.ch/content/virtual-visits
https://docs.google.com/forms/d/19C0UNH9ZWbXe50fjH2gxryjSk11dcJDInTaaia7JPM8/viewform


  

Yerinde CERN Gezileri

● Yanlarında bir veya daha fazla danışman olan öğrenci 
grupları katılabilir (En az 12 kişi)

● 13 yaş ve üstü öğrencilere açıktır
● CERN gezileri ücretsizdir. CERN'de bulunduğunuz süre 

boyunca gezi noktaları arası taşıma ve geziler için bir 
ücret talep edilmez

● Başvurular doğrudan CERN Visit Service tarafından 
değerlendirilir, hiç bir okula, bölgeye veya ülkeye öncelik 
verilmez

● Burada çalışan bilim insanlarının değerlendirme 
sürecinde sözü yoktur → Sadece şüpheli durumlarda visit 
service'e yardım edilir



  

Yerinde CERN Gezileri

● Geziler 09:00-12:00 ya da 14:00-17:00 arası olur.
– İlk 1 saat: konferans (Parçacık fiziği ve CERN)

– Son iki saat: 2 gezi alanının rehber eşliğinde gezilmesi

● Görülecek gezi alanları Visit Service tarafından belirlenir
– Çoğu gezi alanı ziyaretçiler için özel olarak hazırlanmıştır

– Bazı eski deneyler gezi alanına dönüştürülmüştür

– Bazıları çalışan deneyleri doğrudan görmenizi sağlar

– Yeraltına inmek çoğu durumda olası değildir :(

● Rehberler burada çalışan gönüllü bilim insanlarıdır
● Dikkat: CERN katılanlara hiç bir sertifika vermemektedir.



  

Nasıl Başvurulur?

● http://cern.ch/visits   -» Guided Tours -» Pupils or student groups

● Başvuru formunu eksiksiz ve İngilizce ya da Fransızca olarak 
doldurmalısınız (bkz: Bir sonraki sayfa)

● Pratik bilgiler: 
http://outreach.web.cern.ch/outreach/visites/pratique.html  

● SSS: http://outreach.web.cern.ch/outreach/visites/faq.html

http://cern.ch/visits
http://outreach.web.cern.ch/outreach/visites/index.html
http://outreach.web.cern.ch/outreach/visites/schools.html
http://outreach.web.cern.ch/outreach/visites/pratique.html
http://outreach.web.cern.ch/outreach/visites/faq.html


  

Okul adı. Okulun adını tam olarak girmeniz Visit
Service'e ve bize kolaylık sağlar. Türkçe de girebilirsiniz.
Bu ismi internette arattığımızda okulun sayfasına ulaşabilelim

Türkiye

Turkish

Posta 
kodu

Öğrencilerin hepsinin iyi düzeyde konuştuğu bir ikinci dil 
varsa yazabilirsiniz. Yoksa lütfen boş bırakın. CERN'e bu 
şekilde gelip İngilizce gezdirildikleri için şikayet eden okul 
grupları oluyor

Gelecek öğrenci + öğretmen sayısı. Üst sınır yok gibi 
gözükse de, 48'den fazla bir sayı yazmanız gezinin 
yapılmasını zorlaştırabilir

Tercih edilen gezi günü/saati: Takvim işaretine tıkladığınızda 
bazı günleri seçemediğinizi görürsünüz. Bunlar ziyaretçi 
sayısını doldurmuş günlerdir. Bir günü seçebiliyor olmanız da 
gezinin kabul edileceğini garanti etmez. 

Alternatif gün ve saatler. Bunları doldurmanız geziye kabul 
edilme olasılığınızı arttırır

Eğer gezi süresince kendi ayarladığınız bir otobüs ile gezi 
noktaları arasında hareket etme şansınız varsa “Yes” seçin. 
Yoksa gezi süresince taşımanızı CERN sağlayacaktır

Grubunuz ile öğle yemeği için CERN Restoranından 
yararlanmak istiyorsanız “Yes” seçin.



  

Öğrencilerin 
ortalama yaşı

“School Studies” 
i seçin

Gezi amacınızı ingilizce anlatın. Kısaca 
öğrencilerin profilini (kaçıncı sınıf) ve onları 
bilime teşvik etmek istediğinizi yazmanız 
yeterli. Buraya destan yazmanıza gerek yok :)

İletişim Kişileri: CERN ve grup arasında tüm 
iletişimin yapılacağı kişi. İngilizce bilmesi 
avantajdır. Tercihen geziye gelecek öğretmen 
olmalı (Henüz kimin geleceği belli değilse sadece 
iletişimi yürütecek, okulda görevli başka bir kişi 
olabilir).Ad

Soyad E-posta: Burada mümkünse okulun/MEB'in size verdiği 
resmi adresinizi kullanın(Örneğin k12 adresleri). Tur 
şirketleri kişiler adına sahte e-posta adresi alıp başvuru 
yapabildiği için resmi adresler daha güvenli

Aynı e-posta adresini
tekrar yazın

Size ulaşılabilecek bir telefon numarası.
Bu numara geziye geldiğiniz gün size 
ulaşmak için de kullanılabileceği için cep 
telefonu olması tercih edilir



  

2. İletişim Kişisi. Yine gezi ile ilgilenen bir kişi 
olmalı. Eğer bir tur şirketi size yardım ediyorsa 
bile, kesinlikle onların bilgileri burada olmamalı. 
Aksi, gezinin reddedilmesine yol açar.

Özel bir durum varsa lütfen buraya yazın.
Örneğin iki okul birlikte başvuruyorsanız iki 
okulun da ismini açıkça belirtin ve iletişim 
kişilerinin hangi okullardan olduğunu yazın.



  

Başvuru Sonrası

● Size ilk olarak başvurduğunuza dair otomatik bir e-posta gelir. Bu e-
posta'daki linke tiklayarak geziyi yapmak istediginizi onaylamaniz gerekir

● Visit service sizinle iletişime geçip bazı sorular sorabilir
● Gezi kabul ya da reddedilirse buna dair bir ikinci e-posta gelir

– Kabul e-postasında geziyi iptal etmek için özel bir link olduğu için, bu maili 
kimseyle paylaşmayınız

● CERN gezilerine talep çok yüksek olduğu için tüm başvurulara olumlu 
cevap verilememektedir; istenen tarihler dolu olabilir; o tarihte yeterince 
Türkçe rehber olmayabilir veya gezi noktaları laboratuvardaki işler 
sebebiyle gezilere kapalı olabilir

● Geziniz reddedilirse: 
– Başka tarihler(Özellikle başka bir hafta/ay) seçerek yine başvurabilirsiniz

– Ne kadar ileri bir tarih için başvurursanız şansınız o kadar artar

– CERN'deki tanıdıklara “Gezimiz kabul edilmedi” diye yazıp yardım istemeniz bir 
şey değiştirmeyecektir. Sorularınızı doğrudan Visit Service'e sorabilirsiniz



  

CERN'e Gelmek

● Vize başvurusu için CERN Visit Service'den CERN'e 
geleceğinize dair bir belge isteyebilirsiniz

● Konaklama:
– CERN Hostelinde konaklamayı talep edebilirsiniz:

● Sadece 15 yaş ve üstü kişiler için olası
● Hostel normalde çok dolu olduğu için kabul edilmeniz garanti değil

– Çevredeki Fransız kasabalarındaki otellere bakabilirsiniz (Kendi 
otobüsünüz yoksa ulaşım sorunu olabilir)

– Cenevre'deki otellere bakabilirsiniz (CERN'e ulaşım daha 
kolaydır, ama daha pahalı olabilir)

● Daha fazla bilgi:
● http://outreach.web.cern.ch/outreach/visites/pratique.html
● http://outreach.web.cern.ch/outreach/visites/list_of_accomodation.pdf

http://outreach.web.cern.ch/outreach/visites/pratique.html
http://outreach.web.cern.ch/outreach/visites/list_of_accomodation.pdf


  

CERN'e Gelmek

● Bir tur şirketi ile anlaşmak olası mıdır?
– Tur şirketleri ile vize, uçak bileti, CERN'e ulaşım, konaklama, 

Cenevre veya başka şehirlerin gezilmesi konularındaki 
işbirliğinize kimse karışamaz

– Ama CERN gezisini tamamen gruptan sorumlu öğretmenler 
ayarlamalı, ve CERN'le iletişimi onlar yürütmelidir

– Gezinin CERN'deki bölümünün ayarlanma aşamasında tur 
şirketi karışmamalıdır (Örneğin iletişim kişilerinden birinin tur 
şirketi temsilcisi olduğu anlaşılırsa gezi hemen reddedilmektedir)

– Okullar, CERN'in geziler için bir ücret talep etmediğinin, veya 
gezi sonunda bir sertifika vermediğinin farkında olmalıdır

– CERN'den bir kaç bilim insanı şüpheli görünen başvuruları 
incelemektedir



  

Önemli Hatırlatmalar

● Geziler tamamen ücretsizdir, kimse sizden gezi için ücret talep 
edemez

● Hiç bir katılım sertifikası verilmemektedir, bu tip bir sertifika 
verebileceğini iddia eden kişi ve kurumlar (örneğin bazı tur şirketleri) 
suç işlemektedir

● Gezi başvurusunu geziye gelecek okulda görevli bir eğitmen/idari kişi 
yapmalıdır

● Gezinizin reddedilmesine sebep olacak şeyler:
– Başkasının sizin adınıza gezi talep etmesi

– Bir tur şirketinin sizin adınıza gezi talep etmesi (CERN'in hiç bir tur şirketi ile 
bağlantısı olmayıp, tur şirketlerinin gezi ayarlamasına karşı çok sıkı bir 
politikası vardır)

– Bir okul adına ayarlanan geziye başka okulun gelmesi (Başvuran okullardan 
bir süre sonra katılımcıların tam listesi istenebilir, eğer katılımcılar başka bir 
okuldansa geziniz iptal edilir. Eğer CERN'e gelen grubun başka okuldan 
olduğu farkedilirse yine gezi iptal edilir)



  

Sahte Sertifika Örneği



  

Sorular?
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