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NEREDEN 
ÇIKTI BU 

TOPLANTI ?
Merak : ortak noktamız

bugün: CERN kasabası hakkında 

Dışardakiler:
“Orada neler oluyor?” 
“Orada olanlar beni etkiler mi?”

İçerdekiler:
“Evren nasıl çalışır, evren’in temel 
yapıtaşları nelerdir ?



KONULAR
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Öznur Mete (EPFL & CERN) (10 dakika)

CERN-Türkiye ilişkileri nasıldır ?
Samim Erhan (UCLA) (10 dakika) 

Neden bunları yapıyoruz?
Özgür Çobanoğlu (CERN) (10 dakika)

CERN hakkında duyup okuduklarımız gerçek midir ?
Didar Dobur (UF) (10 dakika)
Bora Akgün (CMU) (10 dakika)



CERN nedir? CERN’deki bilim 
adamları neler yapar ?

Erkcan Özcan (UCL)                 
(10 dakika)



CERN nedir?
Burada ne yapılır?

V. Erkcan Özcan
University College London



Fransa-İsviçre sınırında 10 000 
nüfuslu “küçük” bir kasaba…

Kafeteryalar, restoranlar

Misafirhaneler, banka şubeleri

Marketler, sigorta acenteleri

Adresi: CH-1211 F-01631

İki posta kodu = iki postane



Sıradan güneşli bir gün... 
Kafeteryalardan biri...

Manzara: Alplerin önünde 
bir süpermıknatıs...



“Modern sanat” 
eserleri ve kasabanın 
su fiskiyesi





CERN: (Conseil) Organisation Européenne pour la   
Recherche Nucléaire 
Kuruluş : 1954
20 üye ülke 

http://bigscience.web.cern.ch/bigscience/Welcome.html
http://bigscience.web.cern.ch/bigscience/Welcome.html
http://bigscience.web.cern.ch/bigscience/Welcome.html
http://bigscience.web.cern.ch/bigscience/Welcome.html


CERN’in Amaçları

1. Parçacık fiziği
2. Uluslararası barışa katkı
3. Yarının bilim insanlarını ve 

mühendislerini yetiştirme
4. Teknoloji transferi



Parçacık fizigi
Maddenin ve 
etkilesimlerin alt 
yapısını anlamak
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Kozmoloji

Astronomi

Geofizik

Mekanik

Kimya-biyoloji
Katıhal fiziği

Nükleer fizik

Parçacık fiziği
Astrofizik

Küçük Büyük



Nobel Odülleri

1984, W ve Z bozonlarının keşfi: Carlo 
Rubia ve Simon Van der Meer
1992, parçacık algıçlarının 
geliştirilmesi: Georges Charpak





Preparing for Physics @ ATLAS - V. E. Özcan, UCL

Large Hadron Collider
26,7 km uzunluğunda bir çember

9300 süpermıknatıs

33000 ton

sıcaklık: 1,9K

iç basınç: 10-13atm

manyetik alan 8,33T

proton-proton carpismalari

saniyede 600 milyon çarpışma 

proton enerjisi 7 TeV 
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Mont Blanc 
tünelinin 2,5 

katı

Dünyanın en 
büyük makinesi

yaklaşık
3,5 Eiffel 

kulesi

−59 °C saf antifriz donar

−89 °C
Kutuplarda ölcülmüş 
en düşük sıcaklık

−183 °C Oksijen sıvıya döner

−270,5 °C Dış uzayın sıcaklığı

−271,3 °C 1,9 K

dünyanın 
en büyük 
buzdolabıGüneş 
sistemindeki en 

boş yerDünyanın 
manyetik alanının 

150 bin katı

Concorde
(15 Km)

1 yıllık LHC 
verisi (20 km)

Mt. Blanc
(4.8 Km)

1 yılda çıkan 
veriyi CD’lere 

yazsak, 20km’lik 
bir dağ 
olurdu…

Çarpışmaların 
sıcaklığı: 
Güneşin 

merkezinden 
100 bin kat 

fazla…

Protonların hızı: 
ışık hızının 

%99.999991’i.
(Mont Blanc tünelini 
0.00004 saniyede 

geçebilirler.)



LHC Deneylerİ

4.3
 kmCMS

ALICE

LHCb

ATLAS



CERN’deki Türkler neler yapar ? 

Öznur Mete (EPFL & CERN)    
(10 dakika)



Öznur Mete
CERN, European Organization for Nuclear Research

EPFL, Ecole Polytecnique Fédéral de Lausanne

CERNʼde Türkler Neler Yapar?



CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi

Merak Etmek
Soru Sormak

Kuramlar Oluşturmak 

Deney Yapmak:
Hızlandırıcılar

Algıçlar

Kuram ve 
Deneyin 

Karşılaştırılması

Cevaplar 
ve 

Yeni Sorular



!!!??????

Evrenin nasıl 
calıştığını

 bilmek 
istiyoruz!
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Merak Etmek
Soru Sormak

Kuramlar Oluşturmak 

Endişelenmeyin! 

Süpersimetri

Büyük Birleşme Kuramı

Ekstra Boyutlar
Karanlık Güçler (!)

Higgs Parçacığı

CP kırılması

Standart Model Ötesi Modeller



CERN’de fizikçiler iş başında...

Evren’in sırları bir fincan kahvenin içinde saklı!



Evren’in sırları bir fincan kahvenin içinde saklı!

CERN’de fizikçiler iş başında...

     Türkler parçacık fiziğinde:
 Son 3 yılda 751,
 2000’den beri 1752,
 1979’dan beri 2683 yayın yapmıştır. 

Süpersimetri

Büyük Birleşme Kuramı

Ekstra Boyutlar
Karanlık Güçler (!)

Higgs Parçacığı

CP kırılması

Standart Model Ötesi Modeller



• Erken evrende varolan 
parçacıklar bu CERN 
deneylerinde üretilebilir.

• Parçacıkları hızlandıralım 
• Yüksek enerjilerde çarpıştıralım
• Sonuçları gözlemleyelim

E = mc2
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3-Algıçlarda (Deneysel Yüksek Enerji Fizikçileri)

2-Hızlandırıcılarda (Hızlandırıcı Fizikçileri)

1- Etrafımıza bakıp sorular soralim. 
(Kuramsal Fizikçiler)

• Bu parçacıkların yeraldığı etkileşmeler incelenerek, evreni yöneten yasalar en temel 
düzeyde anlaşılabilir.



Deney Yapmak: Hızlandırıcılar ve Algıçlar
Parçacık Hızlandırıcıları...

parçacıklar üzerine etkiyen kuvvet:  elektromagnetik

~30 cm



Deney Yapmak: Hızlandırıcılar ve Algıçlar

Hızlandırıcılar...

Department of Atomic Energy (India)  

Finnish Industry (Finland) 

Helsinki Institute of Physics (Finland)  
IAP (Russia) 

Instituto de Fisica Corpuscular (Spain)  

INFN / LNF (Italy) 

WORLD WIDE CLIC 

COLLABORATION 

North-West. Univ. Illinois (USA) 

Polytech. University of Catalonia (Spain) 

RAL (England)  
SLAC (USA) 

Svedberg Laboratory (Sweden)  

Uppsala University (Sweden) 

Ankara University (Turkey) 

Berlin Tech. Univ. (Germany)  

BINP (Russia) 
CERN 

CIEMAT (Spain) 

DAPNIA/Saclay (France) 

JASRI (Japan)  

JINR (Russia)  

KEK (Japan)  
LAL/Orsay (France)  

LAPP/ESIA (France) 

LLBL/LBL (USA) 

CLIC LHeC

Ankara Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

TOBB Üniversitesi

Doğus Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

A. İzzel Baysal Üniversitesi

S. Demirel Üniversitesi



Algıçlar...

Deney Yapmak: Hızlandırıcılar ve Algıçlar



60’lardan günümüze CERN parçacık algıçlarına, 
kurulum, 

veri toplanması, 
alınan verinin analiz edilmesi ve 

yazılım geliştirmek 
gibi pek çok alanda Türk bilim insanlarının katkıları olmuştur.



CERNTR

CERNʼde 2007ʻden bugüne...

Kesintisiz Haftalık Seminerler

CERN Gezileri

Bilgilendirme Etkinlikleri

CERNʼde Türkçe konuşan bilim insanları için ortak bir etkileşim noktası...

CERNTRʼa kayıtlı, CERNʼde çalışan yaklaşık 130 Türk bilim insanı vardır.

www.cern.ch/cerntr

http://www.cern.ch/cerntr
http://www.cern.ch/cerntr


CERN-Türkiye ilişkileri nasıldır ?

Samim Erhan (UCLA)                  
(10 dakika)



Dünden Bugüne
Türkiye - CERN ilişkileri



Türk bilim insanlari

İlk Dönem: Umutlar ve Durgunluk

1954CERN’in kurulması

Türkiye Atom Enerjisi Kurulu CERN’de 
Türkiye’yi temsil etmekle görevli.

Türkiye gözlemci oluyor 1961
TÜBİTAK kuruluyor1963

Üye olalım mı?

Durgun Dönemin Başlangıcı
Gargamel’in bozulması~1980

Türk Üniversitelerinde doktoralı 
5 deneysel parçacık fizikçisi var.

Kişisel ilişkilerle deney analizlerine katılım

Destekleyen kurumlar: 
NATO & TÜBİTAK

1966
Daha çok 
erken !



80li yıllar: Kısa süren umutlar

1985

Üye olalım mı?

Üyelik tekrar TAEK gündeminde

Deneye giremedik, bari 
öğrenci yetiştirelim

Nisan1986
Chernobyl faciasi, TAEK başkanı değişiyor

Bir CERN deneyine girelim

Sayınız az !
İmkansız !

TUBITAK proje 
destek üst sınırı 

10 000 $

İkinci nesil CERN’de 
doktoralarina basliyor1987



90lar: Yeni bir başlangıç

DPT konuya ilgi duyuyor

Git birşeyin ucundan tut.

Ne yapabilirim?

1991 Deneysel faaliyetler tekrar başlıyor

Destekleyen kurum:  TÜBİTAK

Üye olalım mı?
CERN üyeliği 

dursun, deneylere girelim



Son dönem: Kurumsallaşma
LHC deneylerine ve Hızlandırıcı çalışmalarına katılım

1997

TUBA CERN ilişkilerini üstlenmek istiyor 
ama görev TAEK’in

TUBITAK ATLAS ve CMS deneylerinin 

inşasına katkı sağlıyor 

Dışişleri bakanlığı CERN ilişkilerinin 

canlanmasından yana 2004 CERN 50 yaşında 

TUBITAK CERN’deki araştırmalara 

verdiği desteği kesiyor
2005

TAEK CERN işbirligi protokolu imzalanıyor 2008

CERN’e üye olmak için resmen başvuruluyor 2009

TAEK CERN’deki konsey  ve  

RRB toplantılarına düzenli katılıyor

Deneyler dısında hızlandırıcı 
arastırmalarına da katılım

2001

TAEK CERN ile ilgili araştırmaları koordine etme 
ve destekleme ile görevlendiriliyor 2006

Bugün 100’ün üzerinde Türk bilim insanı 
CERN’de araştırmalar yapıyor !



 CERN Kurulu, 20 üye ülkenin herbirinden görevlendirilen 
2ʼşer resmi temsilciden oluşuyor. 

 Üye ülke temsilcilerinin biri, ülkesinin bakanlar kurulunu, 
diğeri ise ulusal bilim politikasını temsil ediyor.

CERN Kurulu
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 CERNʼe üyelik sürecimiz tamamlandığında, CERN 
kurulunda bulunacak temsilcilerimiz aracılığıyla Türkiye de 
CERN için alınan kararlarda söz sahibi olacak... 



CERN’in Ana İşlevi

Bilgi
Ye
ni
lik

AR-GE



CERN’in Bilim  Dışı getirisi

Teknoloji

Gi
riş
im
Yetişm

iş İnsan



Neden bunları yapıyoruz?

Özgür Çobanoğlu (CERN)           
(10 dakika)



Deneysel Bilim

Yaptıklarımız ne ile ilgili ?
Hangi yöntem ile ilerliyoruz ?
Pekiyi, nasıl imkan buluyoruz ?

Sonuç nedir ?

Dr. Özgür Çobanoğlu, CERN, PH-ESE-ME, 2009



Yaptıklarımız ne ile ilgili ?

Bilinmeyenleri bilinenler haline dönüştürmekle ilgili:
gökgürültüsünü tanrıların öfkesi olarak algılamaktan, fırtınaları 
tahmin edebildiğimiz bir çağa...

dolayısı ile dünyayı değiştirmekle ilgili:
çocukluğunuzda varolmayan ve bugün olmamaları durumunda 
yaşayamayacağınızı düşündüğünüz şeyleri düşünün... ya da tam 
tersi olanları :)

ve doğal olarak da dünyadaki değişime ayak uydurmakla ilgili:
tıpkı depreme dayanıklı binalar gibi...

“Bilgi saklama hastalığı” na karşı - gerçeklerin bilinmesi için
basmakalıpları, yanlış inanışları yıkmakla ilgili...



Hangi yöntem ile ilerliyoruz ?
Öğrenmek için soru sorarız.
Doğayı öğrenmek için de soru sormak gerekir.
Doğa ise konuşmaz; sadece işler.

Doğaya soru sormak = deneysel bilim
Doğaya soru sorabilen kişi = deneyci
Doğanın verdiği cevap = deney sonucu (bilgi)

Evet/hayır ile hikayeyi tahmin etme oyunu gibi:
Sorulan soru = deney duzeneği
Alınan evet/hayır cevabı = deney sonucu
Tahmin ettigimiz hikaye = doğayı açıklayan kuram

Toplantılar/çalıştaylar düzenleyip bulguları ve doğruları 
paylaşıyoruz/yayıyoruz/öğreniyoruz

Ö.Ç.



Pekiyi, nasıl imkan buluyoruz ?
Bu işlerin yapılmasını mümkün kılan nedir ?

Kim “yap” diyor ya da para/imkan/önem/görev veren 
kim/hangi kurum ?

Meraklı insan (bilim insanı, v.b.)
Yöneten insan (devlet adamı, yönetici v.b.)
Bu iki uç nokta arasındakiler (herkes)

Asıl İtici Güç: İnsanoğlunun gerçeği bilme ihtiyacı

İşbirliği

Ö.Ç.



Sonuç nedir ?
Bilim adamı ile yöneten kişinin bu işbirliği sonucunda:

Bilim adamı mutludur çünkü:
Kendisinin ve insanlığın meraklarını gidermektedir
Bulgularını yayınlayarak insanlığa katkı yapar
Ülkesinin/kurumunun/kendisinin saygınlığını artırır

Yöneten mutludur çünkü:
Orta ve uzun vadede karlı bir yatırıma sahip olmuştur
Ülkesini/kurumunu/kendisini daha güçlü hale getirmiştir
Çağı yakalayabilir ve ülkesi/kurumu/kendisi için hayati 
adımlarda hata yapmaz

Ö.Ç.



Sonuç nedir ?
Gerçek dünyada ise herkes bu iki fikri uç nokta 
arasındadır

Ör: bilim adamı sadece bilim adamı değil aynı zamanda 
yönetici/mühendis/tüketici/v.b.' dir de

Dolayısı ile herkes mutludur çünkü:
Yukarıdaki ölçekte hangi tarafa daha yakın olunursa olunsun 
onurlu bir kazanım vardır

• Ör: Tim Berners-Lee ve WWW

Hepimiz

Ö.Ç.

Hepimiz



CERN hakkında duyup 
okuduklarımız gerçek midir ?

Didar Dobur (UF) & Bora Akgün 
(CMU) (20 dakika)



B.Akgün & D. Dobur

CERN’de yapılan deneyler ile ilgili gazetelerde, 
kitaplarda ve filmlerde söylenenler gerçeklerle 

ne kadar bağdaşıyor ? 



B.Akgün & D. Dobur

CERN’deki Large Hadron 
Collider’nda (LHC) üretilen 
büyük miktarlardaki anti-
madde çalınıyor ve Vatikan’da 
bir bombada saklanıyor.  
Vatikan’ın imhası için geri 
sayım başlıyor.  Ölüm ve 
felakete meydan vermemek 
için Roma’da bir macera  
başlamaktadır.

Melekler ve Şeytanlar



B.Akgün & D. Dobur

Filmden bazı doğru ve yanlışlar 

CERN , Cenevre’nin yakınındadır.

Uluslar arası bir Organizasyondur.

Çok gizli bir Laboratuardır.

Kontrol odaları yerin altında, 
hızlandırıcının yanındadır.  

Evrenin sırlarını çözmek üzere LHC  
vardır.  

Teknolojinin en ön cephesindedir.

Alternatif  enerji kaynakları hakkında 
araştırmalar sürmektedir.

LHC’de  anti-madde üretilecektir.















Filmdeki kontrol odası

CERN de bir kontrol odası



B.Akgün & D. Dobur

An#‐Madde 

• Nasıl madde parçacıklardan meydana geliyor ise, an#‐madde de an#‐
parçacıklardan meydana gelir.
• Her parçacık türü için bir an#‐parçacık vardır.
• Parçacıklar ve an#‐parçacıklar zıt elektrik yüküne sahip#r. 

pozitronelektron

• An#‐madde ile ilgili “şeytani” hiçbirşey yoktur, eğer yaygın olsa idi ona madde 
derdik. Ama yaygın olmadığı için an#‐madde diyoruz. 

proton an#proton

−

−

+

+



B.Akgün & D. Dobur

Maddeye karşı An#‐Madde 

An#‐Tom Hanks Tom Hanks

Birbirine çok benzer



B.Akgün & D. Dobur

Maddeye karşı An#‐Madde 

E=mc2

Fakat eğer karşılaşırlarsa



B.Akgün & D. Dobur

An#‐Madde Enerji Kaynağı Olarak 
Kullanılabilir mi?

• Eğer an#‐madde doğada bulunsaydı enerji kaynaği olarak kullanılabilirdi
Ama;
• An#‐Madde doğada bulunmuyor, üre#lmesi lazım
• Üre#lmesi için enerji lazım, depolanmasi için enerji lazım…
• An#‐madde üre#mi çok verimsiz, harcadığınız enerjinin 10 milyarda 
birini geri alıyorsunuz (10‐10)   

Eğer CERN’de bugüne kadar üre]ğimiz an#‐maddeyi biraraya ge#rip 
madde ile temas etmesini sağlayabilseydik, bir ampulü birkaç dakika 

yakacak kadar enerji elde ederdik 



B.Akgün & D. Dobur

Filmde An#‐Madde Nasıl Elde Ediliyor?

1

3 4

2

5

✓ ✗

✗

✗ ✗



B.Akgün & D. Dobur

An#‐Madde Bomba Olarak Kullanılabilir mi?

• Eğer an#‐madde doğada bulunsaydı bomba olarak kullanılabilirdi.
 Ama bomba yapacak kadar an#‐madde : 
• Üretmek mümkün değil !
• Üre#lse bile depolamak mümkün değil !
• Depolansa bile bir yerden bir yere taşımak mümkün değil !

LHC’de üre#len bütün an#‐maddeyi saklayabilseydik, ¼ gram elde 
etmek icin LHC’nin 5 milyon yıl çalişması gerekirdi!!

Filmde Va#kan’ı yok etmek için CERN’den çalınan an#‐maddenin kütlesi ¼ 
gramdır.   



B.Akgün & D. Dobur

An#‐Madde neye yarar? 
"PET” Positron Emission Tomography

 

• Tıp alanında kullanılan bir tarama tekniğidir
• Örneğin beynin nasıl çalışiğını anlamak için kullanılır:

• X‐ışıması veya CT tarama beynin yapısal detaylarını verirken, PET taraması ile 
çalışan bir beynin resmini çıkartmak mümkündür  



B.Akgün & D. Dobur

An#‐Madde neye yarar? 
• PET taraması erken kanser tehşisi için de kullanılıyor

• Tümörü yok etmek için geliş#rilen ışın tedavisinde protonlar kullanılıyor 
• 2003 yılından beri an#‐protonların biyolojik etkileri CERN’de araşirılıyor ‐‐ “ACE” 
An#proton Cell Experiment  
• ilk bulgular an#‐protonların hücreyi yok etme konusunda protonlardan 4 kat daha 
etkili olduğunu gösteriyor…  



B.Akgün & D. Dobur

Fizikçilerin An#‐Madde ile işi ne? 

• Evreni açıklayabilmek için 
• Halen cevabını aradığımız önemli bir soru var
• Neden gözlemlediğimiz Evrende madde ile an#‐madde eşit 
miktarda değil?

Şimdiye kadar ki deneysel bulgular Evrenin değil sadece bir galaksinin 
oluşumunu açıklayabilir 

Ana Sebep

Yan Sebep

• Parçacık hızlandırıcılarında kullanabilmek için;  E = mc2



B.Akgün & D. Dobur

CERN ile ilgili Türk gazetelerinde 
neler yazıldı 



B.Akgün & D. Dobur

      
                 

                     



B.Akgün & D. Dobur



B.Akgün & D. Dobur

 CERN’de yapılan deneylerde bir kara 
delik oluşur ve bizi yutar mı?
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Kara delik nedir ve nasıl oluşur?
• Kütle çekim kuvveti : kütlesi olan iki cisim 
birbirini çeker, dünya ve insan gibi

• Kara delik: Belirli bir kütleye sahip bir 
yıldızın iç kısmındaki basıncın, yıldızın 
kendi kütle çekim etkisine yenik düşmesi 
ve yıldızın içine çökmesiyle oluşur.

 Havada uçuşmayıp yere basarak 
yürüyebilmemizin nedenidir!

75 km yariçapa sahip olmasına rağmen 10 güneş 
kütlesine sahip, bir kara delik

•Böyle yüksek yoğunluktaki  bir nesnenin 
kütle-çekim gücü o kadar kuvvetlidir ki 
ışığı bile içine çekmektedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_k%C3%BCtlesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCne%C5%9F_k%C3%BCtlesi
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 LHC’de bu tür dev kara delik oluşması söz konusu degildir!
Çünkü LHC’de çarpışıp kara-delik oluşturabilecek 
parçacıkların enerjisi uçan bir sivrisinegin enerjisi 
kadardır.

 Ancak bazı bilim adamlarınca LHC’de mikro-kara-delik 
oluşum kuramları öne atılmıştır.    

 çok yüksek enerjideki parçacıkların  çarpışması 
sırasında çok çok çok küçük bir hacimde normalden 
çok daha fazla madde barındırılması (aşırı yoğunluk) 
yoluyla bir mikro-kara delik oluşabilir. 
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•Doğanın kendisi bu yolla kara delik 
üretme şansına sahiptir.

•Uzaydan gelen ve dünyamızı 
bombardıman altında tutan kozmik 
parçacıkların enerjileri, LHC’dekinin 
10.000 katı mertebesindedir.

•öbür taraftan, mikro-kara-deliklerin oluşumunu öngören kuram aynı 
zamanda onların saniyenin milyar kere milyardan daha küçük bir 
kesirinde yok olacağını öngörmektedir (10-26s).   

Diyelim ki kuramın yarısı 
yanlış! Ne olur?
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Dünyamız 4.5 milyar yıldan bu güne kadar var olduğuna gore, CERN’de 
yapılan deneylerde mikro-kara-delik oluşsa bile tamamen güvenli 
olacağından emin olabiliriz!  

Öbür taraftan mikro-kara-deliklerin deneysel olarak 
gözlenmesi, ek boyutların varlığının bir kanıtı olacaktır.
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Sonuç olarak, CERN…

•  Evrenin nasıl çalıştığı hakkındaki soruları yanıtlar  

•  Teknolojik gelişmeleri uyarır  

•  Geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini eğitir  

•  Bilim yoluyla ulusları biraraya getirir  



Dinlediğiniz için teşekkürler...

Sorular

Yedek Sayfalar
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