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Türk Öğretmen Çalıştayı (TÖÇ)
• CERN’de uluslararası öğretmen eğitimi ve diğer 

ulusların öğretmenerinin eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

• TÖÇ ise CERN’in resmi Türk Öğretmen Eğitimi programıdır. 

• Dersler CERN’deki Türk akademisyenler tarafından Türkçe olarak 
yapılır.

• TÖÇ katılımcıları, uzmanlardan sunumlar, CERN yerleşkesinde 
geziler, sergiler ve deney uygulamaları ile, hızlandırıcı ve 
parçacık fiziği konularında bilgi alırlar. Bilimsel düşünceyi ve 
bilim sevgisini gençlere aşılamanın daha etkin yollarını bulmaya 
çalışırlar.

• Türkiye'ye geri döndüklerinde ise katılımcıların bilim elçiliği 
yaparak konuları geleceğin temel bilimcilerine, mühendislerine, 
bilişimcilerine ve bilime meraklı herkese aktarmaları beklenir.



TÖÇ Katılımcı Dağılımı



Biz kimiz?

• Bu çalıştayda sunum yapacak veya uygulamalarda yardımcı olacak
kişiler şu an bilimsel araştırmaları için CERN’de bulunan, Türkiye’de 
ya da yurt dışı üniversitelerde görevli Türk bilim insanlarıdır.

• Bu kişiler, herhangi bir karşılık almadan ve kendi asıl görevlerinden
ve çalışmalarından zaman ayırarak gönüllü olarak katılıyorlar

– Sunumlardan sonra acele başka toplantılara/çalışmalara
katılmak için ayrılabilirler,

– Çok istemelerine rağmen aralarda ve sosyal zamanlarda sizinle
beraber olamayabilirler,

– Ama sizlerin sorularınıza mutlaka cevap vermeye zaman
bulmaya calışacaklarından emin olun; burada olmaz ise eposta
ile size ulaşacaklardır.















Yoğun Bir Program

• https://indico.cern.ch/event/669040/timetable/

• Lütfen derslerin yapılacağı bina ve oda bilgisine 
önceden bakın ve ders başlamadan önce orada 
olacak şekilde yola çıkın (CERN yerleşke planı: 
http://maps.cern.ch/). 

• Hem derslerde hem de laboratuar içinde 
yapılacak ziyaretlerde zaman çizelgesine 
uymamız çok önemli.

https://indico.cern.ch/event/669040/timetable/
http://maps.cern.ch/


Yoğun Bir Program
• Bazı aktivite alanları belli saatlerle bize tahsis edilmiş 

durumda . Özellikle otobüs ile gidilecek yerler için hareket 
saatinden 5 dakika önce otobüs  kalkış noktasında 
bulunmanız çok önemli – otobüsü bekletemeyiz.

• Otobüsün kalkış noktası 39 nolu binanın önü (Resepsiyon)

• Ögleden sonra yürüyerek gidilecek etkinlikler için toplanma 
saati etkinliğin başlama saatinden en az 15 dakika önce. 

• Yürüyerek gidilecek etkinliklere siz kendiniz gidecekseniz, 
buralara  yürüme zamanını da hesaba katarak, aktivite 
zamanında orada olacak şekilde zamanınızı ayarlayın.



Soru sormaktan çekinmeyin

• Sunumlar sırasında takıldığınız veya tam açık olmayan bir konuyu 
dersin sonunu beklemeden hemen sorun.

• Konu ile ilgili olmak şartı ile istediğinizi sorabilirsiniz.

• Soruların çokluğu sizin bilmediğinizi değil, bir yerde bizim 
konuyu iyi anlatamadığımızı gösterir.

• Konu çok dağılıyor veya zaman kaybı oluyor diye düşünürsek, 
soruya kısa bir cevap verip daha detaylı tartışmayı aralara ve 
sosyal zamanlara bırakabiliriz ama mutlaka cevaplarız.

• Sorulan soruların hepsinin cevaplarını o an bilemeyebiliriz veya 
aklımıza gelmeyebilir. Bu durumda kaçamak cevap vermek 
yerine size cevabı bilmediğimizi veya düşünmemiz gerektiğini 
söyler ama daha sonra mutlaka cevabı öğrenip sizi bilgilendiririz.



Derslerin yapılacağı yerler

“BinaNo”-“Kat”-“KapıNo”

• 40-S2-X01 (X=A, B, C) 

• 143-R-003 - S'Cool LAB

• 3-R-002 - Teacher Training Room

https://maps.cern.ch/

https://maps.cern.ch/




Hostel binaları

Ana bina / Restoran

Derslerin 
yapılacağı yerler



3-R-002 - Teacher 
Training Room

143-R-003 - S'Cool LAB

40-S2-A01/B01/C01



ATM, Kafeterya, Postane, Market
• Kafeteryadan kahvaltı, ögle ve akşam yemekleri için faydalanabilirisiniz.

• Kafeteryada kredi kartı geçerli

• Euro ile ödeme yapmak mümkün ama üstünü İsviçre Frangı olarak
ödeyebilirler.

• Bina girişinde kredi kartınız ya da banka kartınız ile İsviçre Frangı ve Euro 
çekebileceginiz ATM’ler mevcut. 

• Binada para değiştirebileceginiz banka var

• Günün yemeklerinin fiyatına menüde olan sebze, pilav, makarna, püreden
ikisi veya biri ve küçük yesil salata dahil.

– Menüye dahil yeşil salata ve özel kaseleri yemek servisi bankosunun
yaninda

• Açık büfe salata tartılarak kasada fiyatlandırılıyor.  

• İsviçre’de musluk suyu içilebiliyor.

• Kullandıktan sonra masanızı toplamayı, tepsinizi bırakmayı unutmayın.

• Kafeterya ile banka arasında çeşitli ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz  
küçük bir market ve karşısında otomatlar var.

• Hafta içi 6h30 - 24h: yemek servisi 11h30 - 14h15 ve 18h - 22h. 

• Hafta sonu 7h - 22h: yemek servisi 11h30 - 14h ve 18h - 20h.



CERN’e giriş-çıkış ve şehre ulaşım

• Size verilen yaka kartlarını mutlaka yanınızda 
taşıyın; CERN girişinde soracaklardır.

• http://home.cern/directions adresinde hem 
CERN servisleri (shuttle) hem de diğer ulaşım 
araçları ve saatleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.

• Şehir merkezine yolculuk süresi 20-25 dakika

• Cenevre içi toplu taşıma ulaşımı için (TPG): 
http://www.tpg.ch/en/web/site-international

http://home.cern/directions
http://www.tpg.ch/en/web/site-international


Başucu okuma ödevi:
http://info-ttp.web.cern.ch/info-ttp/TTP/Belgelik.html

• Meraklısına 
Hızlandırıcı ve 
Parçacık Fiziği’ni
lütfen okuyun.

http://info-ttp.web.cern.ch/info-ttp/TTP/Belgelik.html


VERİMLİ, HEYECANLI VE BOL SORULU  
BİR HAFTA GEÇİRMENİZ 
DİLEKLERİMİZLE...

Bora Akgün, Serkant Ali Çetin, Candan Dozen, 
Doğa Can Gülhan, Saime Gürbüz, Umut Köse, 
Alaettin Serhan Mete, Sezen Sekmen, Sinem 
Şimşek,  Gökhan Ünel, Tülin Varol,  Efe 
Yazgan, Cenk Yıldız, Veli Yıldız, …



Kablosuz internet erişimi için

• “CERN” adındaki bağlantıyı seçin
• Aşağıdaki adrese gidin:

– https://landb.cern.ch/landb/selfregistration/visitor/
– Formu doldurun

• “Contact Person” olarak bizlerden birisini yazmalısınız. 
Örneğin “serkant cetin” yazdığınızda bana ait diğer 
bilgilerin de çıkması gerekli:

• Formu gönderin
• İsmini verdiğiniz

kişi onaylayınca 
bağlantınız açılacak.

https://landb.cern.ch/landb/selfregistration/visitor/

