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CERN’e 
Türkiye de 
ortak oluyor!..

Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir 
“gözlemci” statüsünde bulunduğu 

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ne 
“asosiye üyelik” anlaşması imzaladı.

Nükleer fizik ve parçacık fiziği alanında araştırmalar yapmak üzere 12 kurucu ülke 
tarafından 1954’te temelleri atılan, dünyanın en önemli projelerini yürüten, son 
yıllarda da özellikle evrenin oluşumuna dair teorilerin denendiği, 10 bin bilim 
adamının çalıştığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ne (Conseil Européen pour 

la Recherche Nucléaire -CERN), Türkiye de giriyor. 1961 yılından beri gözlemci statüsünde 
bulunan, 2009’da üyelik için başvuran Türkiye, “asosiye üyelik” anlaşması imzaladı.  12 Mayıs 
2014’te İsviçre’nin Cenevre kentindeki CERN Merkezi’nde düzenlenen imza törenine Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız katıldı. Anlaşmayı Türkiye adına BM Cenevre Daimi 
Temsilcisi Mehmet Ferden Çarıkçı CERN adına ise Rolf Heuer imzalarken Bakan Yıldız da 
CERN’in şeref defterini imzaladı. 
İmza töreninden önce CERN Genel Müdürü Heuer araştırma merkezi hakkında misafirlerine 
brifing verdi. CERN’in kısa tarihi ve çalışmaları hakkında bilgi veren Heuer Türkiye’nin CERN ile 
başlayan ve devam eden işbirliği hakkında da ayrıntılı bir sunum yaptı.
Karşılıklı imzalardan sonra kısa bir konuşma yapan Bakan Yıldız, karşılıklı beyin transferlerinin 
olacağı böyle bir anlaşmaya imza attıkları bugünün heyecan verici olduğunu söyledi.
Türkiye’nin CERN’e üyelik 
için yıllık 3.5 milyon İsviçre 
Frangı (2.8 milyon Avro) 
ödeyeceğini bildiren Bakan 
Yıldız,  CERN’e tam üye 
olma prosedürünün atılan 
imzaların TBMM’de kabul 
edilmesinin ardından iki 
yılda tamamlanacağını 
belirtti. Atılan imzaların 
TBMM’de kabul edilmesinin 
ardından iki yıllık süre 
sonunda Türkiye’nin CERN’e 
tam üye olma prosedürü 
tamamlanmış olacak. 
Anlaşmayla birlikte Türkiye 
yapacağı maddi katkı 
sayesinde CERN’in kurum 
ihalelerinden pay alabilecek ve Türk bilim insanları burada kadrolu olarak araştırmalara 
katılabilecek.
Üyelik öncesinde de CERN’de çok değerli Türk bilim insanlarının ATLAS, CMS, AMS, ALICE, 

CAST deneyleri ve CLIC çalışmalarında başarıyla görev aldığı, 
projeleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından desteklendiğini 
anımsatan Yıldız, Ankara’daki Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim 
Merkezi’nin Türkiye’nin ilk proton hızlandırıcı tesisi olarak 2012’de 
açıldığını anlattı. Yıldız ayrıca CERN ile başlayacak ortak üyelik 
sürecinde üniversite ve liselerin işbirliği daha da güçleneceğini 
belirtti.
İmza törenin ardından Bakan Yıldız ve beraberindeki heyet, 
yerin 100 metre altındaki tünellere inerek CERN’in kalbi olarak 
nitelendirilebilecek hızlandırıcı ve devasa detektörü inceleyip Büyük 
Hadron Çarpıştırıcısı ve CMS deneyini izledi.
Detektörün önünde basının sorularını yanıtlayan Yıldız, teknolojinin en 
üst seviyede kullanıldığı bir yerde Türk mühendisliğinin olmamasının 
üzücü olduğunu, ortak üyelik sürecinde yapılacak işleri birebir 
izleyeceğini açıkladı.

http://www.bilisimdergisi.org/s166


