
Ankara Ticaret Odas› ve Biyologlar Derne¤i
ortakl›¤›yla, 21 fiubat 2003 tarihinde, “Biyolo-
jik-Kimyasal Silahlar ve Korunma Yöntemleri”
bafll›kl› bir panel düzenlendi. Ankara Ticaret
Odas›’nda yap›lan ve 3 oturumdan oluflan panel,
uzman biyolog Mustafa Koçkaya taraf›ndan ha-
z›rlanan bir saydam gösterisiyle bafllad›. Panele
kat›lan uzmanlar, aylard›r gündemde yer alan
kimyasal ve biyolojik silahlar konusunda verdik-
leri ayr›nt›l› bilgilerle, toplumu bu konularda bi-
linçlendirmeye yönelik önemli bir görevi yerine
getirdiler. Resimler ve flemalarla zenginlefltiril-
mifl sunumlarda, NBC (nükleer, biyolojik ve kim-
yasal) silahlar› ve korunma yöntemleri hakk›nda-
ki gerçekler ortaya koyuldu. 

Ankara Ticaret Odas› yönetim kurulu baflka-
n› Sinan Aygün, yapt›¤› aç›l›fl konuflmas›nda, pa-
nelin amac›, kitle imha silahlar›n›n ciddiyeti,
Türkiye’nin sahip oldu¤u teknolojiler ve eksik-
ler, dünyada mevcut bulunan tehditler ve bunla-
ra karfl› yap›lmas› gereken çal›flmalara de¤indi.
Biyologlar Derne¤i genel baflkan› ve Hacettepe
Üniversitesi Biyoloji Bölümü ö¤retim üyesi Prof.
Dr. Ali Demirsoy’un, mitolojik anlat›mlara konu
olan ve insanl›k tarihine damgas›n› vuran y›k›m-
lardan söz ederek bafllad›¤› aç›l›fl konuflmas›n-
daysa, biyologlara, kimyagerlere ve di¤er akade-
misyenlere yöneltilen konuyla ilgili sorular gün-
deme getirildi.

Prof. Dr. Ali Demirsoy’un baflkanl›¤›nda yü-
rütülen panelde, Milli Savunma Bakanl›¤› Müste-
flar› Prof. Dr. Ali Ercan, 1. Dünya Savafl›nda ilk
kez ortaya ç›kmalar›ndan bu yana, kimyasal si-
lahlar›n dünya ülkelerindeki durumu, silahlan-
man›n tarihsel geliflimi, kimyasal ve biyolojik si-

lahlar›n kullan›m›na iliflkin protokoller ve bu
protokollere henüz taraf olmayan ülkeler, NBC
silahlar›n›n genel tan›mlar›, üretimleri ve silah
haline getirilme aflamalar› hakk›nda detayl› bilgi-
ler verdi. Farkl› amaçlarla üretilen virüslerin ne
flekilde biyolojik silahlar olarak kullan›labilece¤i,
etkileri, üretim aflamalar› ve maliyetleri konula-
r›na da de¤inen Ercan, NBC silahlar›na karfl› lo-
jistik birimlerde al›nmas› gereken önlemler ve
Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›’n›n bu konuda
yapt›¤› çal›flmalardan bahsetti ve TUBITAK’la or-
taklafla yürütülen ve son aflamas›na gelmifl olan
NBC koruyucu elbisesi tasar›m› araflt›rma gelifl-
tirme projesini de k›saca tan›tt›. 

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden
Prof. Dr. Nazif Kolankaya, flarbon baflta olmak
üzere, biyolojik silahlarda kullan›lan ve vücutta
oldukça zor tespit edilen virüslerin mikroskobik
görüntüleriyle, tarih boyunca savafllarda biyolo-

jik silahlar›n ve patojen (hastal›k yap›c›) mikro-
organizmalar›n kullan›m›na iliflkin örnekler ver-
di. Biyolojik silahlar›n kullan›m›na iliflkin proto-
kollere de¤inen Kolankaya, günümüz teknolojisi-
nin bu üretimlerde hangi aflamalarda ne rolü ol-
du¤u, biyolojik silahlar›n izlenmesi ve bu silahla-
ra karfl› kullan›labilecek koruyucu elbiseler ve
detektörler (tespit ediciler) konular›nda da bilgi-
ler aktard›. 

ODTÜ Biyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Gürdal
Alaeddino¤lu, 1975 y›l›nda yürürlü¤e giren, 6
A¤ustos 1976 tarihinde de Türkiye’nin taraf ola-
rak kat›ld›¤› Biyolojik Silahlar Konvansiyo-
nu’nun maddelerine de¤indi. Biyolojik silahlarda
kullan›lmak üzere seçilen mikroorganizmalar›n
özellikleri, ait olduklar› risk gruplar› ve biyotek-
nolojinin bu silahlar›n üretiminde oynad›¤› roller
hakk›nda bilgi verdi. ODTÜ Kimya Bölümü’nden
Prof Dr. Ali Usanmaz da, kimyasal silahlar›n üre-
timleri, tafl›nma teknolojileri ve özellikle Orta
Do¤u ülkelerinde tarih boyunca kullan›mlar›
hakk›nda bilgiler verdi. Silah olarak kullan›lan
kimyasallar›n ne flekilde elde edildiklerine, etki
gruplar›na göre tafl›d›klar› özelliklere ve etkinlik
sürelerine de de¤inen Usanmaz, iklim koflullar›-
n›n, kimyasal silahlar›n etkinli¤ini nas›l ve ne de-
rece de¤ifltirebildi¤ine iliflkin örnekler sundu. 

Hacettepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakülte-
si’nden Prof. Dr. Filiz H›ncal, kimyasal savafl
ajanlar›n›n neler olduklar›, kimyasal özellikleri,
ne flekilde kullan›ld›klar› ve menzilleri üzerinde
durdu. Kimyasal terör konusuna da de¤inen H›n-
cal, savafl ve terörizm d›fl›nda da bu kimyasal
ajanlara maruz kal›nan endüstriyel kazalar ve
yanl›fl yok etme yöntemleri hakk›nda da bilgi
verdi. H›ncal, tan› yöntemleri ve metabolizmada
görülen belirtilerle, biyolojik savaflta öncelik ve-
rilmesi gereken önlemler, yap›lmas› gereken ha-
z›rl›klar ve korunma yöntemleri hakk›nda önem-
li noktalara dikkat çekti.

Refik Saydam H›fz›s›hha Enstitüsü’nden Mik-
robiyolog doktor Erkan Özcengiz, biyolojik silah-
lara karfl› üretilen ya da üretilmesi gereken afl›-
lar ve özellikle çiçek ve flarbon virüsleri üzerin-
de durdu. Panel, tüm konuflmac› ve davetlilerin
kat›ld›¤› tart›flmayla son buldu.
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Güvenlik Donan›mlar›

‹flçi Sa¤l›¤› Teçhizat› Sanayi ve Ticaret Ltd. fiirketi,
ifl güvenli¤ine ve iflçi sa¤l›¤›na yönelik malzemelerin it-
halat, ihracat ve sat›m›n› yap›yor. Merkezi Ankara’da
bulunan flirket, temsilciliklerini yürüttü¤ü yurt d›fl› fir-
malardan, çeflitli güvenlik malzemeleri ithal edi-
yor. Ankara Ticaret Odas›’nda yap›lan panelde
kurduklar› standlar›nda, ‹ST genel müdürü
Serdar Türkuçar, ürünleri hakk›ndaki sorular›-
m›z› yan›tlad›.

Firman›z›n üretti¤i güvenlik malzeme-
leri de bulunuyor mu?

Son zamanlarda gündemde yer alan sa-
vafl gazlar›yla ilgili çal›flmalar›m›z var. Kendi-
mizin üretti¤i güvenlik donan›mlar› aras›n-
da, endüstriyel amaçl› gaz maskeleri ve TSE
belgeli gaz filtrelerini sayabilirim. Gaz filtrelerini
yaparken, uluslararas› firmalardan ithal etti¤imiz,
testlerden geçirilmifl ve onay belgesi alm›fl aktif
kömürleri kullan›yoruz.

Peki ya koruyucu elbiseler?
Bunlar› s›kl›kla ABD’den ithal ediyoruz, bu

konuda kendi üretimimiz bulunmuyor. Bu elbiseler,
vücudu bütünüyle koruyor. Savafl gazlar›na karfl› koru-
yuculuklar› da test edilerek çizelgelerle gösterilmifl du-
rumda. Üç farkl› kumafl maddesinden üretilen bu elbi-
seler, 2 ana s›n›fa ayr›l›yor. A tipi olarak bilinenler, d›fl
ortamdan sizi tam olarak yal›t›yor, gaz s›zd›rm›yor ve

12 saate kadar tam güvenlik sa¤l›yor. Bu tip elbisele-
rin içinde, ayr›ca, tüplü hava maskeleri kullan›l›yor. Bu
elbise giyildi¤inde, kendinizi d›fl atmosferden yal›tt›¤›-
n›z için, tüp içindeki havay› soluyup d›flar› b›rakman›z
gerekiyor. Elbisede ayr›ca, soludu¤unuz havay› d›flar›-
ya verebilmenizi sa¤layan, bunu yaparken de d›flar›dan
içeriye gaz giriflini önleyen, kontrollü kapakç›klar bulu-
nuyor. Ortalama bir insana 1 saat yetecek kadar ba-

s›nçl› hava bulunduran bu özel hava tüpleri, atmos-
ferdeki kirlilik çok yo¤un oldu¤unda ya da oksijen

oran› yaflam› tehlikeye sokacak kadar düflük
oldu¤unda kullan›labiliyor. Tüp içerisindeki
bas›nç belirli bir seviyenin alt›na indi¤inde,
içerideki havan›n bitti¤ini haber veren bir
uyar› sinyal sistemi devreye giriyor.

Elbiseyi ç›karma zaman› geldi¤in-
de ne yapmak gerekiyor?

Elbiseye kimyasal madde bulaflm›flsa, elbi-
seyi ç›karmadan önce bunu mutlaka temizle-
mek gerekiyor. Ancak, öncelikle bir kimyasal
kirlili¤in olup olmad›¤›n› anlamak için, kimya-
sal madde tespit edicileri kullanabiliriz. Gaz öl-
çüm aletlerimize ek olarak, 4 farkl› tespit (de-
tektör) sistemimiz bulunuyor. Bunlar, farkl›
kimyasal gruplar›na ve farkl› ortamlara (hava,

su, toprak) özgül. Bu ortamlara ait örnek al›nd›ktan
sonra, sonuçlar, test setlerindeki renklerle karfl›laflt›r›-
l›yor. Sonucun bu renklerle uyum derecesine göre de,
ortamdaki kimyasal maddelerin özellikleri ve tehlike
seviyeleri ortaya ç›k›yor.

Tehlike Kap›m›zda m›?


