
HO!GELD"N"Z !
CERNTR



NEREDEN 
ÇIKTI BU 

TOPLANTI ?

Merak : ortak noktamı!

bugün: CERN kasabası hakkında 

Dı!ardakiler:

“Orada neler oluyor?” 

“Orada olanlar beni etkiler mi?”

"çerdekiler:

“Evren nasıl çalı!ır, evren’in temel 
yapıta!ları nelerdir ?
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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-!sviçre sınırında 10 000 
nüfuslu “küçük” bir kasaba…

Kafeteryalar, restoranlar

Misafirhaneler, banka "ubeleri

Marketler, sigorta acenteleri

Adresi: CH-1211 F-01631

!ki posta kodu = iki postane



Sıradan güne"li bir gün... 
Kafeteryalardan biri...

Manzara: Alplerin önünde 
bir süpermıknatıs...



“Modern sanat” 
eserleri ve kasabanın 
su fiskiyesi





CERN: (Conseil) Organisation Européenne pour la   
Recherche Nucléaire 

Kurulu! : 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 fizi!i

2. Uluslararası barı!a katkı

3. Yarının bilim insanlarını ve 
mühendislerini yeti!tirme

4. Teknoloji transferi



Parçacık fizigi
Maddenin ve 
etkilesimlerin alt 
yapısını anlamak
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Büyükten Küçüge
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Büyükten Küçüge
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Büyükten Küçüge
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Büyükten Küçüge
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Kozmoloji

Astronomi

Geofizik

Mekanik

Kimya-biyoloji
Katıhal fizi!i

Nükleer fizik

Parçacık fizi!i

Astrofizik

Küçük Büyük



Nobel Odülleri

1984, W ve Z bozonlarının ke!fi: Carlo 
Rubia ve Simon Van der Meer

1992, parçacık algıçlarının 
geli!tirilmesi: Georges Charpak





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

Large Hadron Collider

26,7 km uzunlu!unda bir çember

9300 süpermıknatıs

33000 ton

sıcaklık: 1,9K

iç basınç: 10-13atm

manyetik alan 8,33T

proton-proton carpismalari

saniyede 600 milyon çarpı!ma 

proton enerjisi 7 TeV 
2



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

Large Hadron Collider

26,7 km uzunlu!unda bir çember

9300 süpermıknatıs

33000 ton

sıcaklık: 1,9K

iç basınç: 10-13atm

manyetik alan 8,33T

proton-proton carpismalari

saniyede 600 milyon çarpı!ma 

proton enerjisi 7 TeV 
2

Mont Blanc 

tünelinin 2,5 

katı

Dünyanın en 

büyük makinesi



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

Large Hadron Collider

26,7 km uzunlu!unda bir çember

9300 süpermıknatıs

33000 ton

sıcaklık: 1,9K

iç basınç: 10-13atm

manyetik alan 8,33T

proton-proton carpismalari

saniyede 600 milyon çarpı!ma 

proton enerjisi 7 TeV 
2

yakla!ık
3,5 Eiffel 

kulesi



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

Large Hadron Collider

26,7 km uzunlu!unda bir çember

9300 süpermıknatıs

33000 ton

sıcaklık: 1,9K

iç basınç: 10-13atm

manyetik alan 8,33T

proton-proton carpismalari

saniyede 600 milyon çarpı!ma 

proton enerjisi 7 TeV 
2

"59 °C saf antifriz donar

"89 °C
Kutuplarda ölcülmü! 
en dü!ük sıcaklık

"183 °C Oksijen sıvıya döner

"270,5 °C Dı! uzayın sıcaklı!ı

"271,3 °C 1,9 K

dünyanın 
en büyük 
buzdolabı



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

Large Hadron Collider

26,7 km uzunlu!unda bir çember

9300 süpermıknatıs

33000 ton

sıcaklık: 1,9K

iç basınç: 10-13atm

manyetik alan 8,33T

proton-proton carpismalari

saniyede 600 milyon çarpı!ma 

proton enerjisi 7 TeV 
2

Güne! 
sistemindeki en 

bo! yer



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

Large Hadron Collider

26,7 km uzunlu!unda bir çember

9300 süpermıknatıs

33000 ton

sıcaklık: 1,9K

iç basınç: 10-13atm

manyetik alan 8,33T

proton-proton carpismalari

saniyede 600 milyon çarpı!ma 

proton enerjisi 7 TeV 
2

Dünyanın 
manyetik alanının 

150 bin katı



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

Large Hadron Collider

26,7 km uzunlu!unda bir çember

9300 süpermıknatıs

33000 ton

sıcaklık: 1,9K

iç basınç: 10-13atm

manyetik alan 8,33T

proton-proton carpismalari

saniyede 600 milyon çarpı!ma 

proton enerjisi 7 TeV 
2

Concorde

(15 Km)

1 yıllık LHC 

verisi (20 km)

Mt. Blanc

(4.8 Km)

1 yılda çıkan 
veriyi CD’lere 

yazsak, 20km’lik 
bir da! 
olurdu…



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

Large Hadron Collider

26,7 km uzunlu!unda bir çember

9300 süpermıknatıs

33000 ton

sıcaklık: 1,9K

iç basınç: 10-13atm

manyetik alan 8,33T

proton-proton carpismalari

saniyede 600 milyon çarpı!ma 

proton enerjisi 7 TeV 
2

Çarpı!maların 
sıcaklı!ı: 
Güne!in 

merkezinden 
100 bin kat 

fazla…

Protonların hızı: 
ı!ık hızının 

%99.999991’i.
(Mont Blanc tünelini 
0.00004 saniyede 

geçebilirler.)



LHC Deneyler!

4.
3 
km

CMS
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

CERN!de Türkler Neler Yapar?



CERN, Avrupa Nükleer Ara!tırma Merkezi

Merak Etmek

Soru Sormak

Kuramlar Olu!turmak 

Deney Yapmak:

Hızlandırıcılar

Algıçlar

Kuram ve 

Deneyin 

Kar!ıla!tırılması

Cevaplar 

ve 

Yeni Sorular



!!!??????

Evrenin nasıl 

calı!tı"ını

 bilmek 

istiyoruz!
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Merak Etmek

Soru Sormak

Kuramlar Olu!turmak 

Endi!elenmeyin! 

Süpersimetri

Büyük Birle!me Kuramı

Ekstra Boyutlar
Karanlık Güçler (!)

Higgs Parçacı"ı

CP kırılması

Standart Model Ötesi Modeller



CERN’de fizikçiler i! ba!ında...

Evren’in sırları bir fincan kahvenin içinde saklı!



CERN’de fizikçiler i! ba!ında...

Evren’in sırları bir fincan kahvenin içinde saklı!



Evren’in sırları bir fincan kahvenin içinde saklı!

CERN’de fizikçiler i! ba!ında...

     Türkler parçacık fizi"inde:

 Son 3 yılda 751,

 2000’den beri 1752,

 1979’dan beri 2683 yayın yapmı!tır. 

Süpersimetri

Büyük Birle!me Kuramı

Ekstra Boyutlar
Karanlık Güçler (!)

Higgs Parçacı"ı

CP kırılması

Standart Model Ötesi Modeller



• Erken evrende varolan 
parçacıklar bu CERN 
deneylerinde üretilebilir.

• Parçacıkları hızlandıralım 

• Yüksek enerjilerde çarpı!tıralım

• Sonuçları gözlemleyelim

E = mc2

25

3-Algıçlarda (Deneysel Yüksek Enerji Fizikçileri)

2-Hızlandırıcılarda (Hızlandırıcı Fizikçileri)

1- Etrafımıza bakıp sorular soralim. 
(Kuramsal Fizikçiler)

• Bu parçacıkların yeraldı"ı etkile!meler incelenerek, evreni yöneten yasalar en temel 

düzeyde anla!ılabilir.



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

Uluda! Üniversitesi

Ni!de Üniversitesi

TOBB Üniversitesi

Do!us Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

A. "zzel Baysal Üniversitesi

S. Demirel Üniversitesi



Algıçlar...

Deney Yapmak: Hızlandırıcılar ve Algıçlar



Algıçlar...

Deney Yapmak: Hızlandırıcılar ve Algıçlar



60’lardan günümüze CERN parçacık algıçlarına, 

kurulum, 

veri toplanması, 

alınan verinin analiz edilmesi ve 

yazılım geli!tirmek 

gibi pek çok alanda Türk bilim insanlarının katkıları olmu!tur.



CERNTR

CERN!de 2007"den bugüne...

Kesintisiz Haftalık Seminerler

CERN Gezileri

Bilgilendirme Etkinlikleri

CERN!de Türkçe konu#an bilim insanları için ortak bir etkile#im noktası...

CERNTR!a kayıtlı, CERN!de çalı#an yakla#ık 130 Türk bilim insanı vardır.

www.cern.ch/cerntr

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


CERN%Türkiye ili!kileri nasıldır ?

Samim Erhan #UCLA$                  
#10 dakika$



Dünden Bugüne

Türkiye - CERN ili!kileri



Türk bilim insanlari

"lk Dönem: Umutlar ve Durgunluk

1954CERN’in kurulması

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

Türkiye gözlemci oluyor 1961
TÜB"TAK kuruluyor1963

Üye olalım mı?

Durgun Dönemin Ba#langıcı
Gargamel’in bozulması~1980

Türk Üniversitelerinde doktoralı 
5 deneysel parçacık fizikçisi var.

Ki#isel ili#kilerle deney analizlerine katılım

Destekleyen kurumlar: 
NATO & TÜB"TAK

1966
Daha çok 
erken !



80li yıllar: Kısa süren umutlar

1985

Üye olalım mı?

Üyelik tekrar TAEK gündeminde

Deneye giremedik, bari 

ö!renci yeti#tirelim

Nisan1986
Chernobyl faciasi, TAEK ba#kanı de!i#iyor

Bir CERN deneyine girelim

Sayınız az !
"mkansız !

TUBITAK proje 
destek üst sınırı 

10 000 $

"kinci nesil CERN’de 
doktoralarina basliyor1987



90lar: Yeni bir ba!langıç

DPT konuya ilgi duyuyor

Git bir#eyin ucundan tut.

Ne yapabilirim?

1991 Deneysel faaliyetler tekrar ba!lıyor

Destekleyen kurum:  TÜB"TAK

Üye olalım mı?
CERN üyeli!i 

dursun, deneylere girelim



Son dönem: Kurumsalla!ma
LHC deneylerine ve Hızlandırıcı çalı!malarına katılım

1997

TUBA CERN ili#kilerini üstlenmek istiyor 

ama görev TAEK’in

TUBITAK ATLAS ve CMS deneylerinin 

in#asına katkı sa!lıyor 

Dı#i#leri bakanlı!ı CERN ili#kilerinin 

canlanmasından yana 2004 CERN 50 ya#ında 

TUBITAK CERN’deki ara#tırmalara 

verdi!i deste!i kesiyor

2005

TAEK CERN i#birligi protokolu imzalanıyor 2008

CERN’e üye olmak için resmen ba#vuruluyor 2009

TAEK CERN’deki konsey  ve  

RRB toplantılarına düzenli katılıyor

Deneyler dısında hızlandırıcı 

arastırmalarına da katılım
2001

TAEK CERN ile ilgili ara#tırmaları koordine etme 
ve destekleme ile görevlendiriliyor 2006

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



 CERN Kurulu, 20 üye ülkenin herbirinden görevlendirilen 
2!"er resmi temsilciden olu"uyor. 

 Üye ülke temsilcilerinin biri, ülkesinin bakanlar kurulunu, 
di#eri ise ulusal bilim politikasını temsil ediyor.

CERN Kurulu
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 CERN!e üyelik sürecimiz tamamlandı#ında, CERN 
kurulunda bulunacak temsilcilerimiz aracılı#ıyla Türkiye de 
CERN için alınan kararlarda söz sahibi olacak... 



CERN’in Ana "#levi
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CERN’in Bilim  Dı#ı Getirisi

Teknoloji
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e
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i!
 #n
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Neden bunları yapıyoruz?

Özgür Çobano&lu #CERN$           
#10 dakika$



Deneysel Bilim

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

Sonuç nedir ?

Dr. Özgür Çobano!lu, CERN, PH-ESE-ME, 2009



Yaptıklarımız ne ile ilgili ?

Bilinmeyenleri bilinenler haline dönü!türmekle ilgili:
gökgürültüsünü tanrıların öfkesi olarak algılamaktan, fırtınaları 
tahmin edebildi!imiz bir ça!a...

dolayısı ile dünyayı de!i!tirmekle ilgili:
çocuklu!unuzda varolmayan ve bugün olmamaları durumunda 
ya!ayamayaca!ınızı dü!ündü!ünüz !eyleri dü!ünün... ya da tam 
tersi olanları :)

ve do!al olarak da dünyadaki de!i!ime ayak uydurmakla ilgili:
tıpkı depreme dayanıklı binalar gibi...

“Bilgi saklama hastalı!ı” na kar!ı - gerçeklerin bilinmesi için
basmakalıpları, yanlı! inanı!ları yıkmakla ilgili...



Hangi yöntem ile ilerliyoruz ?
Ö!renmek için soru sorarız.
Do!ayı ö!renmek için de soru sormak gerekir.

Do!a ise konu!maz; sadece i!ler.
Do!aya soru sormak = deneysel bilim
Do!aya soru sorabilen ki!i = deneyci
Do!anın verdi!i cevap = deney sonucu (bilgi)$

Evet/hayır ile hikayeyi tahmin etme oyunu gibi:
Sorulan soru = deney duzene!i
Alınan evet/hayır cevabı = deney sonucu
Tahmin ettigimiz hikaye = do!ayı açıklayan kuram

Toplantılar/çalı!taylar düzenleyip bulguları ve do!ruları 
payla!ıyoruz/yayıyoruz/ö!reniyoruz

Ö.Ç.



Pekiyi, nasıl imkan buluyoruz ?

Bu i!lerin 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 "tici Güç: "nsano!lunun gerçe!i bilme ihtiyacı

!"birli"i

Ö.Ç.



Sonuç nedir ?

Bilim adamı ile yöneten ki!inin bu i!birli!i sonucunda:

Bilim adamı mutludur çünkü:
Kendisinin ve insanlı!ın meraklarını gidermektedir

Bulgularını yayınlayarak insanlı!a katkı yapar

Ülkesinin/kurumunun/kendisinin saygınlı!ını artırır

Yöneten mutludur çünkü:
Orta ve uzun vadede karlı bir yatırıma sahip olmu!tur

Ülkesini/kurumunu/kendisini daha güçlü hale getirmi!tir

Ça!ı 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 de!il 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 ba"da!ıyor ? 



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 ba!lıyor.  Ölüm ve 
felakete meydan vermemek 
için Roma’da bir macera  
ba!lamaktadır.

Melekler ve #eytanlar



B.Akgün & D. Dobur

Filmden bazı do"ru ve yanlı!lar 

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 
ara!tırmalar sürmektedir.

LHC’de  anti-madde üretilecektir.

!

!

"

"

!

!

"

!

Filmdeki kontrol odası

CERN de bir kontrol odası



B.Akgün & D. Dobur
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B.Akgün & D. Dobur
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B.Akgün & D. Dobur
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B.Akgün & D. Dobur
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CERN ile ilgili Türk gazetelerinde 
neler yazıldı 
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 CERN’de yapılan deneylerde bir kara 

delik olu!ur ve bizi yutar mı?
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Kara delik nedir ve nasıl olu!ur?

• 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 dü!mesi 
ve yıldızın içine çökmesiyle olu!ur.

 Havada uçu!mayıp yere basarak 
yürüyebilmemizin nedenidir!

75 km yariçapa sahip olmasına ra"men 10 güne! 
kütlesine sahip, bir kara delik

•Böyle yüksek yo"unluktaki  bir nesnenin 
kütle-çekim gücü o kadar kuvvetlidir ki 
ı!ı"ı 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
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 olu!ması söz konusu degildir!

Çünkü LHC’de çarpı!ıp kara-delik olu!turabilecek 
parçacıkların enerjisi uçan bir sivrisinegin enerjisi 
kadardır.

 Ancak bazı bilim adamlarınca LHC’de mikro-kara-delik 
olu!um kuramları öne atılmı!tır.    

 çok yüksek enerjideki parçacıkların  çarpı!ması 
sırasında çok çok çok küçük bir hacimde normalden 
çok daha fazla madde barındırılması (a!ırı yo"unluk) 
yoluyla bir mikro-kara delik olu!abilir. 
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•Do"anın kendisi bu yolla kara delik 
üretme !ansına sahiptir.

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

•öbür taraftan, mikro-kara-deliklerin olu!umunu öngören kuram aynı 
zamanda onların saniyenin milyar kere milyardan daha küçük bir 
kesirinde yok olaca"ını öngörmektedir (10-26s).   

Diyelim ki kuramın yarısı 
yanlı!! Ne olur?



B.Akgün & D. Dobur

Dünyamız 4.5 milyar yıldan bu güne kadar var oldu"una gore, CERN’de 
yapılan deneylerde mikro-kara-delik olu!sa bile tamamen güvenli 
olaca"ından emin olabiliriz!  

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

•  Evrenin nasıl çalı!tı"ı hakkındaki soruları yanıtlar  

•  Teknolojik geli!meleri uyarır  

•  Gelece"in bilim insanlarını ve mühendislerini e"itir  

•  Bilim yoluyla ulusları biraraya getirir  



Dinledi&iniz için te!ekkürler...

Sorular

Yedek Sayfalar
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