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İZMİR 60 .YIL ANADOLU LİSESİ olarak  20-26 Kasım 2016 tarihleri arasında Fizik öğretmenlerimiz  

Ümit OFLAZ, Nihal ŞENYÜZ, Md. Yardımcımız Muzaffer TAYLAN ve Okul Müdürümüz Ahmet MUŞTU gözetiminde 41 öğrenci ile 

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi(CERN)'ne bilimsel bir gezi gerçekleştirdik.  

 Öğrencilerimiz gezimizde:   

1. Gün;  İtalya’nın Kızıl Şehri Bologna’da  ; Piazza Maggiore, Asinelli Kulesi, Saint Domenico Bazilasını, San Luca 

Kemeraltı,Santa Maria dela vita ‘yı ve çikolata panayırını gezdiler. 

2. Gün; 1088 Yılında kurulmuş olan Avrupa’nın ilk üniversitesi olan Bologna  Üniversitesini gezip tanıdılar. İtalya ‘nın 

Modena kentindeki   Museo Ferrari in Maranello ve Enzo Museum’u gezdiler 

3. Gün; Milano'daki Milano Kalesini,Duamo Meydanını,La Skala Operası binasını, Leonardo Do Vinci Heykeli’ni görüp 

Dünyanın ilk alış veriş merkezi La Galera ‘yı dolaştık.Milano Üniversitesinde tanıtım sunumu aldık. 

4. Gün; Lozan Barış Antlaşmasının imzalandığı Beau Rivage Palace Hotel’i görüp Lozan Möntrö Meydanını gezdik ,Nestle 

Cailler çikolata fabrikasında eğlendik,Chateau de Chillon’u gezdik 10-D Sınıfından Zeynep Deniz Çaylı’nın rehberimizin 

anlatımlarını çevirmesinden etkilendik (Öğrencimiz Zeynep’e teşekkür ediyoruz) ve akşamüzeri Gruyeres Peynir Kasabasını gezdik 

Alp Dağlarının muhteşem manzarasından etkilendik.  

5. Gün; İsviçre - Fransa sınırında yer alan CERN, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuarını gezdik. Günümüzde 56 

ülkeden 500 üniversiteyi  temsil eden yaklaşık 8.000 civarında bilim insanı  CERN 'e gelerek; Nobel ödüllerini de içeren önemli 

keşifleri ile  bilimin sınırlarını genişletmeye devam etmektedirler. CERN 'de yürütülen araştırmaların esas amacı maddenin yapı 

taşlarını ve bunların birbirleri ile etkileşmelerini incelemek ve bu konuda yapılan deneysel çalışmalara ev sahipliği yapmak olsa da 

bir taraftan geleceğin bilim insanı mühendis ve kalifiye işgücünü yetiştirerek , bir taraftan da  araştırmalarda gerekli teknolojilerin  

geliştirilmesini sağlayarak, üye ülkelere yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi sağlamaktadır. Bütün dünyadan bilim insanları için bir 

çekim gücü oluşturarak  da değişik ülke ve kültürlerden insanları birleştirmektedir. Yerin yaklaşık 100 m . altındaki Büyük Hadron 

Çarpıştırıcısı (LHC) denilen parçacık hızlandırıcısında,  parçacıklar yaklaşık  27 kilometrelik dev makinede çok yüksek hızlarda 

çarpıştırılırlar ve bilim insanları buradan gelen sinyalleri seçmek ve kaydetmek için CERN'deki  dedektörleri takip ederler. 

CERN de çalışan 200’ün üzerindeki  Türk araştırma görevlilerinden  60. Yıl ANADOLU Lisesi 2003 yılı mezunumuz 

Boğaziçi Üniversitesi Doç. Dr. Tülin VAROL eşliğinde, Microcosm’ u VE Globe Science Exbo sergi alanını gezdik . Mezunumuz 

Tülin’in  öğrencilerimiz için ideal bir rol model olduğunu ve öğrencilerimize vizyon kazandırdığına inanıyorum( Okulumuz mezunu 

Tülin’e teşekkür ediyoruz). Ardından  çalışmalarla ilgili   Bilkent  Ünv.  adına CERN’de  çalışan Suzan Sekman ‘dan sunum aldık,  

burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan öğrencilerimiz deneyler hakkında sordukları sorularla geleceğin bilim insanları 

olabileceklerini gösterdiler. CS dedektöründeki muhteşem sunumdan sonra CERN den ayrıldık. Leman Gölü kenarında yürüyüp 

,Mont Blanck Köprüsünü görüp Cenevre’nin eski yerleşim yeri olan Old Town’u gezdik. 

6. günümüzde Bern şehrindeki Einstein’ın evini gezip Zürih’e doğru yola çıktık. Technorama Bilim Merkezinde eğlenceli ve 

keyifli zaman geçirdik. Yedinci günümüzde  Zürih Teknik Üniversitesi tanıtım gezisinden sonra geri dönüş yolculuğumuz başladı. 

Gezimiz başarılı bir şekilde  tamamlandı. Gezimizin öğrencilerimizin kişisel gelişimine ve fizik  dersinde gördükleri bilgilerin 

kullanım  alanını  yerinde  görmüş olmalarının  geleceklerini şekillendirmelerinde yararlı olacağına inanıyorum.  

Gezi boyunca okulumuzu  ve ailelerini en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimize  teşekkür ediyorum. 
 Fizik Öğretmeni  

 Ümit  OFLAZ 
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