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YÖK BAŞKANI PROF. DR. M. A. YEKTA SARAÇ’IN AÇILIŞ KONUŞMASI 

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli 
temsilcileri ve kıymetli akademisyenlerimiz,

Sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor, şahsım 
ve Yükseköğretim Kurulumuz adına hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Değerli konuklar, bilindiği üzere ülkemiz çok önemli bir coğrafyada bulunmaktadır. Komşu 
ülkelerde süregelen savaşlara büyük bir üzüntüyle şahit olmaktayız. Ülkemiz yaşanan 
insanlık dramına seyirci kalmayıp tüm kurumlarıyla yardım sağlamakta ve sorunlara çözüm 
üretmektedir. Biz de “Yeni YÖK” olarak kendi üstümüze düşeni yapmaya çalışmaktayız. Savaş 
bölgelerinden ülkemize gelen öğrencilerin eğitimlerine devam etmeleri, akademisyenlerin 
CV’lerinin YABSİS aracılığıyla değerlendirilmesi ve denklik süreçlerinin kolaylaştırılarak 
üniversitelerimize kazandırılma çalışmaları bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan 
bazılarıdır. 

Sevgili konuklar, savaşın kendi ağırlığı bir yana bu süreçte maalesef insanlık suçlarına da 
şahit olmaktayız. Yakın zamana kadar isimlerini unutmaya başladığımız Kimyasal Silahların 
tekrar kullanıldığını da gördük. Çocuklar üzerinde kullanılan kimyasal gazların gencecik 
bedenleri nasıl etkilediğini, nasıl ölümlerine neden olduğuna geçtiğimiz günlerde ne yazık 
ki yine şahit olduk.
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Ülkemiz tıbbi yardım konusunda bölgede en önde gelen ülkedir. Tüm kurumlarımız 
ellerinden geleni fazlasıyla ortaya koymaktadır. Biz de YÖK olarak ihtiyaç duyulan alanlarda 
insan yetiştirmek üzere tüm sağlık alanlarının yanı sıra “KBRN” yani Kimyasal, Biyolojik, 
Radyoaktif ve Nükleer maruziyet ve savunma konusunu gündemimize aldık.

Değerli konuklar, “Yeni YÖK” olarak ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda yükseköğretim 
alanında planlamalar yapmaktayız. KBRN konusunda bilimsel ve akademik destek sağlanması, 
üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin aktif katılımı ile “belirleme ve savunma”, 
ayrıca “hızlı tanı ve tedavi” konularında ülke potansiyelinin arttırılmasını hedeflemekteyiz. 
KBRN ürünlerinin ülkemizde üretilmesi için gerekli teknolojinin geliştirilmesinden, sağlık 
müdahalesine kadar geniş bir yelpaze ile karşı karşıyayız. İhtiyaç duyulan alanlara yetişmiş 
eleman ihtiyacının hızla karşılanması için lisans ve lisansüstü programların açılması ve 
üniversitelerde KBRN konusunda belirlenen kurumsal yapılanmaların geliştirilmesi için 
çalışmalar planlamamız gerekiyor. 

Bu çalıştayla, farklı alanlardan akademisyenlerimiz ile sıcak alanda yani sahada görev alan 
kurumlarımızın temsilcilerini bir araya getirerek yeni bir süreç başlatmak istiyoruz. Hepinizin 
fikirleri bizim için çok değerli. 
Bu çalıştayın ve sonrasında yapılacak olan çalışmaların, ülkemize ve Yükseköğretimimize 
çok değerli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkür ederim.

Bütün bu düşünce ve dileklerimle, sizleri sevgi ile selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum.
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YÜKSEKÖĞRETİMDE KBRN MEVCUT DURUMUN ANALİZİ 
VE GELECEK PLANLAMASI

Prof. Dr. Cemal BULUT
Kırıkkale Üniversitesi

KBRN konusundaki yasal düzenlemeler 03.02.2017 tarih ve 28281 sayılı resmi gazetede 
yayınlanan “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev 
Yönetmeliği” ile belirlenmiştir. Bu yönetmelik ile; yurt içinde veya dışında meydana gelip 
ülkemizi etkileyebilecek olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere 
karşı halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi 
için gerekli tedbirlerin aldırılması amacıyla ilgili bakanlık, kamu ve özel sektör kurum ve 
kuruluşları, valilikler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile sivil asker 
işbirliği çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin tehlike öncesi, tehlike sırası ve sonrasına 
ilişkin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. 

Bu yönetmeliğin ikinci bölümünde Görev ve Sorumluluklar tanımlanmış, bakanlıklar, 
kamu ve özel kurum ve kuruluşları, valilikler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları 
ve gönüllüler bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten 
ayrı  ayrı  sorumlu tutulmuşlardır. Yönetmelikle yirmi bir paydaş kurum tanımlanmıştır. 
Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı da bu kurumlardan birisidir ve görev sorumlulukları 5. 
Maddenin 18. Bendinde tanımlanmıştır. 

Buna göre Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının görev ve sorumlulukları:

a) KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı eğitim, araştırma, geliştirme ve analiz çalışmalarıyla 
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ilgili olarak üniversitelerin veya üniversite hastanelerinin bilimsel ve akademik destek 
sağlaması hususunda gerekli düzenlemeleri yapmak.

b) Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bünyelerinde seyyar ve sabit laboratuarı bulunan 
üniversite ve üniversite hastanelerinin imkânlarından yararlanılması ile ilgili gerekli 
düzenlemeleri yapmak.

c) Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, olaylardan etkilenen veya yaralanan şahısların 
üniversite hastanelerinde bakım ve tedavileri için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Yönetmeliğin 12 maddesinde ise “Bu Yönetmelikte ve kurumların kendi özel mevzuatında 
belirtilen KBRN görevlerinin yerine getirilmesi için ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarca, 
bu Yönetmeliğin yayımını müteakip bir yıl içinde Kimyasal Biyolojik Radyolojik ve Nükleer 
Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi hazırlanması” istenmektedir.

Bu bağlamda 21.06.2012 tarih ve B.30.0.HKM.622.01/5715-027145 sayılı yazı ile bütün 
Üniversite rektörlüklerinden Görev Yönergesi hazırlanması istenmiştir. Bir yıl içinde 
hazırlanan görev yönergelerinin birer örneği de YÖK Başkanlığına gönderilmiştir.

21-22.02.2017 tarihlerinde Ankara’da Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığında 
Kimyasal Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Tehlikeler konusunda bir eşgüdüm 
toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda yapılan konuşmalarsa mevcut durum “akademik 
bilgi birikimi eksi, temel eğitim seviyesi sınırlı, standart prosedürler yok, halk bilgisiz, 
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paydaşlar yetersiz, mevzuat yetersiz, surveyans yetersiz, kriz yönetimi yetersiz, alt yapı 
yetersiz ve erken uyarı sistemi yok” olarak tanımlanmıştır. 

YÖK olarak bu konuda yapılan işlemlere bakıldığında; 1990’ların ortasından itibaren Acil ve 
Afet Yönetimi konusunda çalışmaların başladığı ve Afet Yönetimi Araştırma ve Uygulama 
Merkezlerinin kurulmaya başlandığı daha sonra Sağlık Yüksekokulları bünyesinde Acil 
Yardım ve Afet Yönetimi Bölümlerinin açıldığı görülmektedir. Bu gün bu konuda 49 
üniversitede “afet yönetimi, afet yönetimi ve uygulama merkezi, acil yardım ve afet yönetimi, 
afetlerde sağlık yönetimi, afet tıbbı, afet yönetimi mühendisliği” gibi konularda farklı öğrenim 
şekillerinde (birinci öğretim, ikinci öğretim, uzaktan öğretim, açık öğretim, önlisans, lisans, 
lisans tamamlama, yüksek lisans-doktora) 165 üzerinde program yürütülmektedir. Bu 
programlarda bulunan derslerden arasında KBRN ile ilgili konular da yer almaktadır.

Güncel sorunlarımızdan olan Nükleer Enerji konusunda da 18 üniversitede 33 program 
yürütülmektedir.

Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar YÖK-Akademik veri tabanı kullanılarak 
araştırıldığında KBRN anahtar kelimesi ile ilgili 6 proje, 2 bildiri, 2 makale ve 2 tez olduğu 
görülmektedir. Anahtar kelime olarak Afet kelimesi kullanıldığında ise 26 akademisyen, 436 
proje, 848 bildiri, 357 makale, 250 kitap ve 337 tez ile karşılaşılmaktadır. 

Şu aşamada standart prosedürler oluşturmak, KBRN izleme ve değerlendirme mekanizmaları 
geliştirmek, araç ve gereç standartlarını belirlemek için bile uzman ekiplerin oluşturulmasına 
ve nitelikli eğitmenlere ihtiyaç vardır.

Paydaş kurumların KBRN konusunda pek çok beklentisi olduğu görülmektedir. Açılacak 
Nükleer Enerji Santrallerinde çalışacak teknik elemanların yetiştirilmesinin YÖK tarafından 
desteklenmesi, mevcut Acil ve Afet Yönetimi programlarında KBRN eğitimlerinin çok 
sınırlı olduğu için artırılması, Kimya, Biyoloji ve Sağlık bilimlerinde dönemlik ders olarak 
KBRN eklenmesi, KBRN konusunda Yükseklisans ve Doktora programlarına ihtiyaç, Afet 
Tıbbı Konusunda yetersizlik, KBRN kütüphanesi konusunda destek sağlanması, KBRN 
eğitimlerinin standardizasyonuna katkı sağlanması kurulacak “KBRN Enstitülerine” destek 
sağlanması ve KBRN ana bilim dallarının artırılması bunlardan bazılarıdır.
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TIBBİ KBRN

Yrd. Doç. Dr. Sermet SEZİGEN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Kimyasal silahların savaşlarda kullanılmasının tarihi; antik çağlara kadar uzanmakla birlikte 
modern anlamda kimyasal silahlar ilk kez Birinci Dünya Savaşı sırasında Batı Cephesinde 
kullanılmıştır. İlk kimyasal saldırı klor gazı kullanılarak yapılmış, devamında fosgen ve son 
olarak sülfür mustard taraflarca kullanılmıştır.

Yakın geçmişte, 1980-1988 arasında Irak tarafından hem İran Ordusuna hem de sivillere karşı 
sinir ajanları ile sülfür mustard kullanılmıştır. 1994 ve 1995 yıllarında Japonya’da Matsumato 
ve Tokyo kentlerinde “Yüce Gerçek” isimli tarikat mensupları tarafından “sarin” kullanılan 
kimyasal saldırılar gerçekleştirilmiştir.

21 Ağustos 2013’te Suriye’nin başkenti Şam’da sabaha karşı gerçekleştirilen ve sarin kullanılan 
kimyasal saldırıda yaklaşık 1500 sivil hayatını kaybetmiştir. Bu olaydan iki yıl sonra Suriye’nin 
kuzeyinde yer alan Marea şehrinde devlet dışı aktörler tarafından sülfür mustard kullanılarak 
düzenlenen kimyasal saldırıdan yaklaşık 50 sivil etkilenmiştir. 

Son olarak 4 Nisan 2017 tarihinde Suriye’nin İdlib kentinde yine sabaha karşı düzenlenen 
kimyasal saldırıda yaklaşık 150 kadar sivil hayatını kaybetmiştir. 
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Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer harp maddelerinin zararlı etkilerinden korunmak 
için icra edilen faaliyetlerin bütünü “KBRN savunması” olarak adlandırılır. KBRN 
savunmasının amacı; düşmanın KBRN harp maddelerini kullandığı saldırıları bertaraf 
edebilecek seviyede uygun teçhizat, malzeme ve eğitimli insan gücünü sağlamaktır. KBRN 
savunmasının bileşenleri ise “Tespit, Teşhis ve İzleme,  İkaz ve Rapor Etme, Fiziksel Korunma 
ve Tehlike Yönetimi”dir.

Tıbbi KBRN savunması ise KBRN harp maddelerinden etkilenen yaralıların fiziksel ve 
psikolojik kayıplarının en düşük seviyede tutulmasını hedefleyen, özgün malzeme ve 
yöntemleri olan, kapsamlı, çok yönlü, dinamik bir tıbbi uygulamalar bütünüdür. 

Tıbbi KBRN savunmasının amacı; KBRN kaynaklı kitlesel yaralanmaların sağlık hizmet 
desteği üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirgemek, acil durumlarda yapılacak 
müdahaleye yönelik hazırlık yapmak ve KBRN olayı sonrasında verilecek sağlık hizmet 
desteğini güçlendirmektir. 

03.05.2012 tarihli ve 28281 sayılı R.G.’de yayımlanan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve 
Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği’nin 18’nci Maddesi Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığına; KBRN tehdit ve tehlikelerine karşı eğitim, araştırma, geliştirme ve analiz 
çalışmalarıyla ilgili olarak üniversitelere veya üniversite hastanelerine bilimsel ve akademik 
destek sağlaması hususunda gerekli düzenlemeleri yapma, Sağlık Bakanlığı ile koordineli 
olarak bünyelerinde seyyar ve sabit laboratuarı bulunan üniversite ve üniversite hastanelerinin 
imkânlarından yararlanılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapma ve Sağlık Bakanlığı ile 
koordineli olarak, olaylardan etkilenen veya yaralanan şahısların üniversite hastanelerinde 
bakım ve tedavileri için gerekli düzenlemeleri yapma görevlerini vermiştir.
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Ülkemizde KBRN alanında görev alan bilimsel merkezlere bakmadan önce yurtdışı örneklerini 
görmenin önemli olduğu değerlendirilmektedir. Tıbbi kimyasal savunma alanında başta 
A.B.D. ve Avrupa olmak üzere pek çok ülkede bilimsel araştırma merkezleri mevcuttur. A.B.D. 
Silahlı Kuvvetleri Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü Maryland eyaletinde konuşlu 
olup, bünyesinde görev yapan beş yüze yakın araştırmacı ve teknik personel ile kimyasal harp 
maddelerinin tanı ve tedavisine yönelik araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Savunma 
Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı (DSTL) Salsbury/İngiltere’de konuşlu olup üç binden fazla 
personeli ile kimyasal ve biyolojik harp maddelerinin tanı ve tedavisine yönelik araştırma 
faaliyetlerini yürütmektedir. Alman Silahlı Kuvvetleri Farmakoloji ve Toksikoloji Enstitüsü 
Münih/Almanya’da konuşludur ve yaklaşık yüz personel ile kimyasal harp maddelerinin tanı 
ve tedavisine yönelik araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Sivil Savunma Federal Ofisi 
Laboratuvarı Spiez/İsviçre’de konuşludur ve özellikle kimyasal harp maddelerinin tanısına 
yönelik araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. 

Tıbbi KBRN alanındaki faaliyetlerin niteliklerinin belirlenmesi kapsamında; 6756 sayılı 
“Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi 
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun”un 106. maddesinin 2. fıkrası 
ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi; devirden önce Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde 
yürütülmekte olan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere yönelik 
hizmet, eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini de yürütmekle görevlendirilmiştir.

GATA K.lığının 26 Ağustos 2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Üniversitesine devrinden sonra 
kurulan Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak Tıbbi KBRN AD. Başkanlığı 
alanındaki ulusal tek bilimsel ve akademik merkez olarak çalışmalarına başlamıştır. Tıbbi 
KBRN AD. Başkanlığının misyonu tıbbi KBRN faaliyetlerine etkin ve yoğun akademik destek 
sağlamak, kimyasal ve biyolojik harp maddelerinin biyoanalizini uluslararası standartlarda 
gerçekleştirmek, KBRN yaralanmalarının tanı ve tedavi hizmetlerini yönlendirmektir. Tıbbi 
KBRN AD. Başkanlığının vizyonu ise lisansüstü eğitim programları ile ulusal tıbbi KBRN 
savunma organizasyonunun planlama ve müdahale safhalarında görev alacak, tıbbi KBRN 
konseptine haiz, tıbbi KBRN alanında bilimsel yetkinliği ve uygulama kabiliyeti olan hekim 
ve yardımcı sağlık personeli yetiştirmek, ulusal Tıbbi Kimyasal Savunma Analiz ve Araştırma 
Laboratuvarını kurmak, tıbbi KBRN savunması konusunda ulusal düzeyde tıbbi ve bilimsel 
danışmanlık yapmak, tıbbi KBRN savunmasına yönelik AR-GE çalışmalarını yürütmek ve 
koordine etmektir.
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Bölümümüz tarafından KBRN alanındaki araştırma faaliyetleri kapsamında kimyasal ve 
biyolojik örneklerin analiz faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Eğitim faaliyetleri kapsamında 
sağlık personeline yönelik “tıbbi KBRN” kursları düzenlenmektedir. Sağlık personelinin 
tıbbi KBRN savunması kapsamındaki Türkçe kaynak ihtiyacını karşılamak için ilk etapta 
KSYÖ’nün yayımladığı “Kimyasal Silah Yaralılarının Tıbbi Yönetimi için Pratik Rehber” 
isimli kitap dilimize çevrilerek yayımlanmıştır.
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TIBBİ OLMAYAN KBRN

Dr. Burçak ÇABUK
Milli Savunma Bakanlığı

Öncelikle geçtiğimiz altı aylık süreçte MSB’de KBRN savunma alanında ne yaptığımız 
konusunda size bilgi vermek isterim.

2008 yılından itibaren Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde çalışmalar 2013 yılından itibaren 
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde devam etmektedir.

Pek çok virüs, bakteri ve toksinler biyolojik ajan olarak kullanılabilmektedir. Ucuz ve kolay 
üretilebilmeleri yanında kullanıldıklarında ortaya çıkan hasar kimyasal ve nükleer ajanlar 
kadar da etkili olabilmektedir.  
Dünya çapında biyosavunma programlarına 2016-2024 yılları arasında harcanması 
düşünülün miktar 17 milyar dolardır. Avrupa ülkelerinde Avrupa Savunma Ajansı 
kapsamında bir program oluşturulmuştur. Avrupa birliği üyesi ülkesi olmadığımız için 
Türkiye olarak kendi biyosavunma programımızı oluşturmak zorundayız. Bu konuda Milli 
Savunma Bakanlığı TÜBİTAK Başkanlığı ile ortak “Ulusal Biyosavunma Strateji Belgesi ve 
Eylem Planı” oluşturulmuştur. Türkiye’de biyosavunma iç tehditler dediğimizde maalesef 
sürekli ve sürdürülebilir bir biyosavunma programımız olmaması, biyosavunmaya yönelik 
stratejik ARGE ve ÜRGE merkezlerimizin olmaması, aşı, antiserum, ilaç gibi stratejik 
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ürünlerde %100 dışa bağımlı olunması, muhtemel bir saldırı anında erişimin kısıtlanması 
biyosavunmaya yönelik alt yapı insan ve destek kaynağının yetersiz olması.
Dış tehditlere baktığımızda, biyolojik harp maddesi üretme kabiliyetine sahip 300 merkez 
var. Bunları belli bir kısmı da 12 tanesi sınır komşularımızda bulunmaktadır. Kitle imha 
silahlarına devlet dışı aktörlerin sahip olması, ülkemize yönelik yoğun terörist faaliyetlerin 
bulunması biyosavunma alanında dış tehditlerin mevcut olduğunun göstergesidir.

Ulusal Biyosavunma Strateji Belgesi ve Eylem Planı” kapsamında;

• Biyosavunma alanında üretim politika ve stratejilerini belirleyecek, bu çalışmaların 
yürütülmesini koordine edecek, yönlendirecek bir kurumsal yapı oluşturulacaktır.

• Uluslararası pazarlara açılabilmek için gerekli biyosavunmaya yönelik akredite kuruluşlar/ 
laboratuvarlar gibi validasyon altyapısı kurulacaktır.

• Biyosavunma alanına yönelik envanter çıkarılacaktır.
• Biyosavunma alanında ilgili tüm paydaşların etkileşimi ve bilgiye erişimi sağlanacak, 

kamu bilinci oluşturulacaktır.
• Üniversite, kamu ve özel sektörü işbirliklerini sağlayacak platformlar oluşturulacaktır.
• Biyosavunma alanında toplumun farkındalığının artırılmasına yönelik eğitici programlar 

ve faaliyetler düzenlenecektir.
• Biyosavunma konusunda nitelikli insan gücü sağlanacaktır.

Ayrıca, Ulusal Biyosavunma Programı kapsamında; Ulusal Biyosavunma Ürünlerinin 
geliştirilmesi maksadıyla aşı, atropin, antiserum, nötralizan antikor, içme suyunda Biyolojik/
Kimyasal ajanların tespiti ve teşhisi geliştirilmesi çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.

Diğer yandan, Ulusal Biyolojik/Kimyasal Test ve Sertifikasyon Merkezi Kurulması ile ilgili alt 
yapısı çalışması, Kalkınma Bakanlığı 2017 Yatırım Programında yer almıştır. Bu kapsamda; 
Biyolojik/Kimyasal Harp Maddesine karşı ülkemizde savunma maksatlı üretilmiş/tedarik 
edilmiş tüm ürünlerin uygunluk testleri ve sertifikasyon çalışmaları yurtiçinde yapılacaktır.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı, Başbakanlık AFAD Başkanlığı ve TAEK işbirliği ile, hem 
Kimyasal hem de Radyolojik ve Nükleer Güvenlik ve Savunma Strateji Belgesi ve Eylem 
Planları da hazırlanmaya başlamıştır.
Bu çerçevede; “Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü” 
bünyesinde kurulan “KBRN-p Savunma Ana Bilim Dalı Başkanlığı” ile,
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• KBRN-p(patlayıcılar) savunma ürünlerinin ARGE ve üretim süreçlerinde kalite kontrol 
ve yönetimini yapacak,

• İlgili kurum/kuruluşlarda görev yapacak,

• KBRN test ve sertifikasyon merkezlerinde çalışabilecek,
• KBRN Savunma Stratejisinin sürdürülebilirliğini sağlayacak yetişmiş/kalifiye “Sivil/

Askeri KBRN Uzmanı” yetiştirilmesi için yüksek lisans/doktora ve sertifika programları 
(yurtiçi kurslar, uygulamalı eğitim vb.) açılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

Yine, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında işlevselliğini kazanacak olan Anadolu Üniversitesi, 
Acil ve Afet Yönetim Ön Lisans Programı kapsamında ders olarak işlenecek “KBRN Savunma 
ve Güvenlik” dersinin kitabı için MSB KBRN Savunma Grup Daire Başkanı olarak şahsım 
görevlendirilmiş olup, kitap çalışmalarına başlanmıştır. Bahse konu kitabın, Eylül 2017 tarihi 
itibariyle ders kitabı olarak basılması planlanmaktadır.
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TÜRKİYE VE KBRN GERÇEĞİ

Ulviye ERSOY
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

KBRN olayları; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer maddelerin kasti olarak veya kaza 
ile çevreye yayılması sonucu can ve mal kaybına neden olduğu olaylar olarak tanımlanmaktadır. 
KBRN maddelerinin kullanımları oldukça eski tarihlere dayanmaktadır. İlk büyük ölçekli 
ve modern kullanımlar 1.Dünya Savaşı sırasında yaşanmıştır. KBRN maddelerinin terör 
amaçlı kullanımına en önemli örnek 1995 yılında Japonya Tokyo metrosunda yaşanan 
kimyasal silah saldırısı olarak verilebilir. Yakın zamanda yaşanan olaylara bakıldığından ise 
2013 yılında Suriye’nin Guta bölgesinde meydana gelen ve 1500’den fazla kişinin hayatını 
kaybetmesine neden olan kimyasal silah saldırıları dikkat çekmektedir. 26 Kasım 2016’da 
Kilis / El-Bab arasındaki bölgede meydana gelen kimyasal ajan kullanımı sonucu bölgede 
etkilenen kişiler ülkemize getirilerek ilk müdahale ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
4 Nisan 2017 tarihinde Suriye-Han Şeyhun’da yaşanan kimyasal olaylar neticesinde de çok 
sayıda kişi hayatını kaybetmiş, etkilenen kişilerden bazıları ülkemize getirilerek yine ilk 
müdahale ve tedavi işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizde “Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği 
tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etme ve bunlarla ilgili 
bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlama” görevi AFAD 
Başkanlığındadır. 

Bu amaçla AFAD tarafından 3 Mayıs 2012 tarihinde “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer 
Tehdit ve Tehlikelere Karşı Görev Yönetmeliği” yayımlanarak tüm kurum ve kuruluşların 
KBRN olaylarına yönelik görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Yine bu çerçevede, Türkiye 
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Afet Müdahale Planı ile ulusal ve yerel düzey KBRN müdahale planlaması yapılmıştır. 

AFAD, ülke genelinde gerçekleşebilecek KBRN olaylarına, 81 ilde bulunan AFAD İl 
Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri bünyesinde 
yer alan KBRN ekipleri aracılığıyla müdahale etmekte ve olay yeri koordinasyonunu 
sağlamaktadır. KBRN alanında AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetler arasında;

• KBRN ekipman, personel ve eğitim kapasitesinin arttırılması faaliyetleri,
• Ulusal Kimyasal / Radyolojik-Nükleer Korunma ve Savunma Strateji Belgesi ve Eylem 

Planı hazırlanması,
• KBRN Kapasite Geliştirme Projesinin yürütülmesi,
• Ulusal Radyasyon Acil Durum Planı çerçevesinde Iğdır’da nükleer santral kazası tatbikatı 

planlamaları,
• KBRN Kirliliğine Maruz Kalmış Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sistemlerinin Geri Kazanımı 

Projesi’nin yürütülmesi,
• Uluslararası eğitim faaliyetleri kapsamında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 

(OPCW) ve NATO eğitimlerinin verilmesi,
• KBRN farkındalık eğitim paketlerinin hazırlanması,
• www.sivilsavunma.afad.gov.tr adresli KBRN portalının hazırlanması ve yayıma alınması,
• KBRN farkındalık arttırma faaliyetleri kapsamında animasyonlar, broşürler ve afişlerin 

hazırlanması, mobil uygulamaların geliştirilmesi örnek verilebilir. 

KBRN alanında “eğitim” konusunda belirlenen ihtiyaçlar ve geliştirilen öneriler ise aşağıdaki 
gibi verilmektedir:

• KBRN alanındaki bilimsel çalışmaların arttırılması ve AR-GE altyapısının geliştirilmesi
• Üniversitelerde KBRN alanındaki çalışmalara olan ilginin arttırılması için teşvik 

programlarının oluşturulması
• KBRN alanında ön lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının arttırılması
• KBRN enstitülerinin kurulması ve yaygınlaştırılması
• Üniversitelerin KBRN alanında devlet ve özel sektörle işbirliğinin arttırılması
• KBRN konusunun üniversitelerde seçmeli ders olarak yer alması
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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ VE KBRN

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Çok yakın coğrafyamızda yaşadığımız son olaylar, KBRN kapsamında daha fazla olayla 
yüz yüze olduğumuzu göstermektedir. Özellikle tıbbi KBRN açısından Sağlık Bilimleri 
Üniversitesinin ülkemiz için ayrı bir yeri vardır.  Bu bağlamda bugüne kadar yaptıklarımızı 
ve yapacaklarımızı size hızlıca aktarmak istiyorum.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi bünyesinde yürütülmekte olan faaliyetler, 6756 sayılı kanun 
hükmündeki kararname ile 26 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesine 
devredilmiştir. Bu değişimle birlikte yine GATA bünyesindeki Tıbbi KBRN Ana Bilim Dalı 
Başkanlığı da şu anda ülkemizdeki ulusal, bilimsel ve akademik tek KBRN merkezi olarak 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu birim şu anda 
bulunduğumuz teşkilat yapımız içinde Sağlık Bilimler Üniversitesindeki Gülhane Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü içerisinde bağımsız bir ana bilim dalı başkanlığı düzeyindedir.

Ancak çok yakın bir gelecekte, YÖK Başkanlığına sunum aşamasında olan ve başkanlığımda 
hazırlanan yeni bir enstitü yapılanması çalışmaları devam etmektedir. Planlanan bu 
Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile özellikle askeri alanlardaki hizmetlerin sivil geçişle 
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birlikte aksamaması ve daha profesyonel anlamda sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Savunma 
tıbbı alanındaki bütün gereklilikler, hem insan kaynakları, hem ARGE, hem de bilimsel 
araştırmaların bu enstitü bünyesinde yürütülmesi hedeflenmektedir.

Bu enstitü yapılanmasında 11 ana bilim dalının yer alması planlanmaktadır (Tablo1). Bu 
bilim dallarından biri de Tıbbi KBRN Ana Bilim Dalı olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Savunma Sağlık Bilimleri Enstitüsü içerisinde 
bulunması planlanan ana bilim dalları ve merkezler

• Tıbbi KBRN Ana Bilim Dalı
• Afet Tıbbı ve Yönetimi Ana Bilim Dalı 
• Askeri Acil Tıp Ana Bilim Dalı 
• Askeri Psikoloji ve Harp Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı
• Askeri Sağlık Hizmetleri Ana Bilim Dalı
• Askeri Sağlık Performansı ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
• Askeri Toksikoloji ve Eczacılık Ana Bilim Dalı
• Deniz ve Sualtı Hekimliği Ana Bilim Dalı
• Hava ve Uzay Hekimliği Ana Bilim Dalı
• Harp Cerrahisi Ana Bilim Dalı
• Koruyucu Sağlık Hizmetleri Ana Bilim Dalı

• Savunma Sağlık Araştırmaları Simülasyon Merkezi
• Deniz Tıbbı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bunun dışında Tıbbi KBRN alanındaki kısa, orta ve uzun vade hedeflerimiz de belirlenmiştir. 
Kısa vadede özellikle Tıbbi KBRN alanında lisansüstü eğitim programlarını ve KBRN ile 
ilgili ürünlerin biyoanalizini yapmaya yönelik çalışmalar ve yatırımları gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. KBRN konusunda görevli teknik personelin tezsiz yüksek lisans programları 
ile hızlıca donatılarak yetiştirilmesi ve sahaya sürülmesi, yardımcı sağlık personelinin Tıbbi 
KBRN’de tezli yüksek lisans programlarıyla daha alanında daha profesyonel personellerin 
yetiştirilmesi ve hekimler için Tıbbi KBRN doktora programları açılması bu konudaki 
önceliklerimiz olacaktır. Orta vadede ise Üniversitemiz bünyesinde bağımsız bir Tıbbi KBRN 
Enstitüsü kurulması, her bir alt birimin daha profesyonel çapta kurgulanması ve ihtiyaçların 
karşılanacağı şekilde donatılması şeklinde bir yol haritası planlıyoruz. 

Bir diğer faaliyet alanımız özellikle KBRN olaylarında, analizlerin hızla gerçekleştirilerek 
tanı ve tedavinin planlanması alt yapısını oluşturmaktır. Bu açıdan KBRN ana bilim dalında 
daha önceden var olan analiz laboratuvarını Kalkınma Bakanlığına verdiğimiz bir yatırım 
bütçesi ile yenilemek ve güncel hale getirmek istiyoruz.
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Uzun vadede ise KBRN’nin ayrı bir ulusal enstitü (Ulusal KBRN Enstitüsü) formatına 
kavuşturularak hem bu konudaki ihtiyaç duyulan insan kaynağının en üst seviyeye çıkarılması, 
hem de KBRN alanında ihtiyaç duyulan bilimsel çalışma ve araştırmaların daha üst düzeyde 
yapılabilmesinin sağlanması, aynı zamanda ulusal ve uluslararası alanda üniversitelerle bir 
koordinasyonun da hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

Bu konuda yaşanan bir problemin de paydaş kurumlarda Tıbbi KBRN alanında lisansüstü 
eğitim almış personelin yaşadığı çeşitli sıkıntılar olduğu söylenebilir. Ayrıca, özellikle 
yetişmiş insan gücü açısından öğretim üyesi sayısının yeterli olmaması ve bu alandaki 
ARGE projelerinde pozitif ayrımcılık şeklinde ayrı özel bir alanın tanımlanmaması da diğer 
problemlerden bazılarıdır. 

Bu problemlerin çözümüne yönelik öneriler noktasında özellikle YÖK bünyesinde sağlık 
alanındaki Doçentlik dallarından birinin de Tıbbi KBRN olmasının sağlanması, bu alana 
akademik düzeyde daha fazla ilgiyi çekebilecek ve bu alandaki çalışmaları hızlandırabilecektir. 
Yine TÜBİTAK tarafından bu alandaki ARGE projelerinin ayrı başlıklarla ve belki daha özel 
şartlarla değerlendirilmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum.
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KBRN ÇALIŞTAY RAPORU

Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer (KBRN) Çalıştayı, YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. 

Yekta Saraç’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Çalıştaya Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı, Kızılay AFAD Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu, TAEK, TUBİTAK gibi paydaş 
kurumlardan temsilciler ile farklı üniversitelerden  tıp, fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik 
gibi çeşitli alanlarda akademisyenler bir araya geldi.

Çalıştay YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın açılış konuşmasıyla başladı ve 
akabinde Yükseköğretim Kurulu adına Prof. Dr. Cemal Bulut Yükseköğretimde KBRN 
Mevcut Durumun Analizi ve Gelecek Planlaması konulu sunumu yaptı. Sonra sırasıyla, 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi KBRN ABD’den Yrd. Doç. Dr. Sermet SEZİGEN Tıbbi KBRN, 
Milli Savunma Bakanlığı adına Dr. Burçak ÇABUK Tıbbi Olmayan KBRN, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) adına Ulviye ERSOY Türkiye ve KBRN Gerçeği ve 
Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
ve KBRN konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.

Sunumların ardından çalıştayda 4 konu (KBRN) başlığı için; K, B ve RN olmak üzere 3 
çalışma grubu oluşturuldu. 

Önceden belirlenen konularda sorular yöneltildi. Her bir çalışma grubunda gerçekleştirilen 
tartışmalar sonrasında hazırlanan raporlar çalışma grupları tarafından çalıştay heyetine 
sunuldu tekrar görüş alışverişinde bulunuldu. 
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A. KBRN Konusunda Üniversitelerde Mevcut  Potansiyelin Belirlenmesi

1. KBRN ve KBRN cevap kapasitesiyle ilgili bilinen mevcut lisans/lisansüstü programlar

KBRN konusunun her yönünü kapsayan bir merkez mevcut değildir.  Bununla birlikte somut 
adımlar atılmaya başlanmıştır. 

Bu kapsamda var olan ve devam eden projeler şu şekildedir:

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi KBRN Ana Bilim 
Dalı Tıbbi KBRN konusunda 4 öğretim görevlisi ile hizmet sunmaktadır. Tıbbi KBRN  
yüksek lisans ve doktora programı bulunmaktadır.

2. Gebze Teknik Üniversitesi, Savunma Enstitüsü yeni kurulmuş ancak programlar henüz 

başlamamış durumdadır. Güz döneminde K ve B ağırlıklı KBRN doktora programı 
açılması konusunda çalışmalar devam etmektedir.

3. Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Bilimleri Enstitüsü bünyesinde KBRN-P 

Savunma Ana Bilim Dalı kurulması ve sonrasında KBRN enstitü haline getirilmesi 
konusuda çalışmalar hızla devam etmektedir.

Ayrıca bazı üniversitelerimizde bulunan lisans ve lisansüsütü  programları KBRN cevap 
kapasitesi içinde değerlendirilebilir.
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KBRN Cevap Kapasitesi Kapsamında İlk Aşamada Değerlendirilebilecek Üniversiteler, 
Enstitüler ve 
İlgili Programları

1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
• Analitik Kimya Teknikerliği önlisans programı

2. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
• Sağlık Fiziği Yüksek Lisans programı
• Tıbbi Görüntüleme Ön Lisans programı

3. Ankara Üniversitesi 
• Nükleer Bilimler Enstitüsü

4. Hacettepe Üniversitesi 
• Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü (Yüksek Lisans ve Doktora)
• Nükleer Bilimler Enstitüsü
• Kanser Enstitüsü Klinik Onkoloji Ana Bilim Dalı Radyoterapi Fiziği Programı (Doktora 

ve Y.Lisans Programı)
• Radyoterapi Bilim Dalı
• Sağlık Bilimleri Enstitüsü Radyofarmasi??? 
• Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi

5. Ege Üniversitesi 
• Nükleer Bilimler Enstitüsü

6. Çukurova Üniversitesi 
• Fizik Bölümü, Sağlık ve Medikal fizik yüksek lisans programı

Bunların yanı sıra AFAD’ın bir eğitim merkezi (AFADEM) vardır ancak, merkezin RN 
eğitimi ile ilgili özel bir yeterliliğinin yoktur. Ayrıca, TAEK, acil durum yönetimi için kendi 
personeline, nükleer ve radyasyon tesisleri ile radyasyon uygulamaları yürüten kuruluşların 
acil durum müdahale personeline mesleki eğitim vermektedir.
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2. KBRN Konusunda Üniversitelerdeki Gerçek Potansiyelin Belirlenmesi İçin Öneriler

YÖK Başkanlığının koordinasyonunda farklı disiplinlerden gelen bilim insanlarından 
kurulacak bir komisyon marifetiyle KBRN alanındaki lisans ve lisansüstü programların 
içeriği, standartları ve kalite unsurları belirlenebilir.

Bu kişilerin belirlenmesinde YÖKSİS veri tabanının kullanılması faydalı olacaktır. 

Ayrca oluşturulacak bir anket/değerlendirme formu ile üniversitelerde durum tespitinin de 
yapılması gereklidir.

Böylece, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 2023 hedefleri çerçevesinde KBRN alanında 
da yeni ve etkin akademik programlar oluşturulabilir.

3. KBRN Konusunda Eğitici İnsan Kaynağının Tespiti (Doktora/uzmanlık ve üzeri seviyesinde)

Doğrudan KBRN konusunda çalışmıyor olsa bile bazı alanlarda çalışan akademisyenler, 
KBRN cevabında ve eğitiminde destek verebilir.  

KBRN konusunda doğrudan ve dolaylı ilişkisi olan Halk Sağlığı, Epidemiyoloji, Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyokimya, Viroloji, Acil Tıp, Toksikoloji, 
Adli Tıp, Nükleer Tıp, Farmakoloji, Onkoloji, Tıbbi Genetik, Kimyasal Teknolojiler, 
Biyoteknoloji, Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Enerji Mühendisliği, Nükleer 
Tıp, Fizik, Tekstil Mühendisliği  gibi alanlar bulunmaktadır.

Gerçek potansiyelin tespiti için bir anket çalışması yapılabilir. 
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Üniversiteler dışında TAEK ve AFAD’ın doktoralı çalışanlarından da eğitim süreçlerinde 
faydalanılabilir. TAEK ve AFAD bünyesinde çalışan ve doktora unvanına sahip uzmanlardan 
birlikte çalışılabileceklerin tespit edilmesi için bu kurumlardan isim listeleri istenebilir. 

Bunların yanı sıra, ölçme ve koruma ekipmanının yerli olarak üretilmesinde görev 
alabilecek uzmanları da KBRN ile ilgili uzmanlar olarak değerlendirilebilir.

Yukarıda sıralanan uzmanları saha çalışmalarına da katkıda bulunabilirler.

Eğitici insan kaynağının tespitinde planlama ve koordinasyon, olayın tanımlanması, ilk 
müdahale, dekontaminasyon, tıbbi müdahale, uzun süreli müdahale (gıda, tarım, çevre) 
gibi alanların da dikkate alınması gereklidir.

Halihazırda farklı alanlarda yetişmiş ve doğrudan Tıbbi KBRN alanında destek verebilecek 
personel de bulunmaktadır:

• Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve AFAD bünyesinde sahada çalışabilecek 
çok sayıda eğitim almış kişi mevcuttur.

• Gülhane Tıbbi KBRN Ana Bilim Dalından toplamda 1200 sağlık personeli Tıbbi 
KBRN eğitimi almıştır. İhtiyaç halinde sahada çalışabilecek bilgi ve donanıma sahiptir. 
Bunlardan akademisyen olanların listesi istenebilir.

• Sağlık Bakanlığı bünyesinde 19 bölgede Tıbbi KBRN kursu almış 80 kişi mevcuttur 
ve  bu kişiler  ihtiyaç halinde sahada çalışabilirler.
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4. KBRN için Uygun Şartlara Sahip Laboratuvarların Belirlenmesi

Kimyasal grubu için bu konuda uygun şartlara sahip bir laboratuvar yoktur. Temel bilimlere 
ait Kimya laboratuvarlarında bazı taramalar yapılabilir ancak KBRN’ye özel laboratuvar 
bulunmamaktadır.

Biyoloji Grubunca, uygun şartlara sahip, ilk planda akla gelen  laboratuvarlar aşağıda 
sıralanmıştır:

• Türkiye Halk Sağlığı Kurumu –Biyolojik ve Kimyasal Analiz
• SBÜ Gülhane Tıbbi KBRN Ana Bilim Dalı – Biyolojik ve Kimyasal Analiz
• Tübitak MAM –Biyolojik ve Kimyasal Analiz
• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Etlik Veteriner Araştırma Enstitüsü – 

Biyolojik  Analiz
• Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı - Biyolojik 

Analiz
• Sabancı Üniversitesi – Biyolojik Analiz
• Erciyes Üniversitesi – Biyolojik Analiz

Radyoaktif ve Nükleer  çalışmaları için uygun şartlara sahip ilk planda akla gelen 
laboratuvarların bulunduğu kurumlar da aşağıda listelenmiştir:

• Ankara Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü 
• Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü 
• İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü 
• Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü
• TAEK Araştırma Merkezleri
• ODTÜ, Fizik Bölümü

5. Teknopark veya özel girişimlerde üretim mevcudiyeti 

Teknopark ve özel girişimlerde kimyasal ve biyolojik ajanlara yönelik üretim çalışmaları son 
derece sınırlıdır. Bu ürünler daha çok kimyasal ve biyolojik ajanlardan korunmaya yönelik 
koruyucu kıyafet, maske, filtre gibi ürünlerdir ve düşük koruma seviyesine sahiptirler. 
Bu konuda MKE kimyasal ve biyolojik ajanlara karşı kullanılabilecek, tıbbi personel için 
çok uygun olmasa da,  askeri personel için maske ve filtre üretimi örnek olarak verilebilir. 
Koruyucu kıyafet konusunda özellikle düşük koruma seviyesinde çok sayıda firma 
üretimde bulunmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı ilaç fabrikasında bazı ilaç ve antidotların 
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üretilmektedir. ODTÜ Teknopark’ta bu konuda çalışmalar yapan firmalar bulunmaktadır. 
Radyolojik ajanların tespitine yönelik dozimetre üretim çalışmaları da teknopark ve özel 
girişimlerde devam etmektedir.

Ayrıca bu konuda gerekli bilginin doğru olarak sağlanabilmesi için bir anket çalışması 
yapılması faydalı olacaktır. 

B. Akademisyen ve Ara Eleman Yetiştirmek Üzere Açılabilecek Lisans/Lisansüstü 
Programların Belirlenmesi

1. Hedeflerin belirlenmesi

Bu konuda en önemli sonun olarak ihtiyaçların tam olarak saptanamamasıdır. Bu konuda 
ihtiyaç duyan AFAD, TAEK gibi kurumların talepleri göz önüne alınması bu ihtiyacın 
belirlenmesi için ek çalışmalara ihtiyaç vardır.

Bu süreçte eş zamanlı olarak insan kaynaklarının tespiti, teknoloji ihtiyaçlarının tespiti, 
eğiticilerin niteliklerinin tespitinin yapılması ilk hedef olmalıdır.

Daha sonra aşağıdaki hedeflere geçilmelidir;

• İhtiyacı dikkate alarak sınırlı sayıda donanımlı üniversitelerde bu programların 
oluşturulması, 

• Lisansüstü eğitim ve sertifikasyon eğitimlerinde risk planlaması, metodoloji ve 
KBRN politikaları konularına da yer verilmesi,
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• Görev ve meslek tanımları yapılması (Afet ve Acil Durum Yönetimi mezunları gibi)
• Böylece Eğitici havuzunun oluşturulması
• Acil ihtiyaçlara yönelik sertifikasyon programlarının belirlenmesi,
• Sertifikalı eğitimlerin geçerli süreli olmasının sağlanması
• Verilecek eğitimlerin temel ve uzman seviyesinde uygulayıcılara (ilk müdahale) 

yönelik olması, 
• Afet ve Sağlık ile ilgili lisans eğitimlerinde tıbbi ve tıbbi olmayan KBRN eğitimlerinin 

de verilmesi,
• SBÜ ve Milli Savunma Üniversitesi dışında da birkaç üniversitede daha doktora ve 

yüksek lisans programları açılması
• Afet yönetimi ve diğer yüksek lisans programlarında KBRN derslerinin artırılması,
• Bu alanda çalışabilecek bilim insanlarını motive edecek hususlarının sağlanması 

(akademik kariyer ve kadro), 
• Araştırma üniversitelerinde “ KBRN” ana dal olarak yer alması,
• KBRN tespit ve teşhis teknolojileri, KBRN kişisel koruyucu ekipmanları konularının 

öncelikli alanlar olarak belirlenmesi,
• Bilimsel çalışmalara fon desteğinin sağlanması 

2. KBRN Konusunda Tespit Edilen Eksiklikler

Bu konuda tespit edilen eksiklikler şu şekilde sıralanabilir;

• Kurumlar arası koordinasyonun olmaması 
• Akademik insan kaynağı ve teknik altyapı eksikliği,
• Eğitim programı eksiklikleri, 
• Afet ve Sağlık ile ilgili lisans eğitimlerinde tıbbi ve tıbbi olmayan KBRN eğitimlerinin 

verilmemesi
•  Lisans ve lisansüstü seviyesinde ilgili alanlardaki öğrenciler için KBRN farkındalığının 

mevcut olmaması
• Bu alanda çalışabilecek bilim insanlarını motive edecek hususların mevcut olmaması 

(akademik kariyer ve kadro), 
• Bilimsel çalışmalara fon desteğinin sağlanmaması.

3. Eğitimci insan kaynağının arttırılmasına yönelik stratejiler ve çalışmalar

Bu konuda kritik araştırmacı kitlesine yönelik teknik altyapının oluşturulmasının ve bilimsel 
çalışmalara fon desteğinin sağlanmasının (TÜBİTAK, SSM) faydalı olacaktır.
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KBRN konusunda lisans/lisansüstü programlar açılabilecek üniversiteler/bölümler 
değerlendirildiğinde, Gebze Teknik Üniversitesinde “KBRN” doktora programı ve Sağlık 
Bilimleri Üniversitesinde “Tıbbi KBRN” yüksek lisans ve doktora programlarının en kısa 
sürede açılabilecek programlardır.

İlgili üniversitelerle ayrı ayrı veya bir araya getirerek yapılacak toplantılar faydalı olacaktır.

Acil Tıp, Halk Sağlığı, Toksikoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Nükleer Tıp, Mikrobiyoloji 
Uzmanları, SB Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastaneleri Birliği SB Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve AFAD gibi meslek ve kurumlardan da temsilciler grupta yer 
alabilir.

Ayrıca Hacettepe Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler 
Enstitüsü Öğretim Üyeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü ilgili Öğretim 
Üyeleri, Gaziantep Üniversitesi Fizik Bölümü, Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü gibi 
bölüm ve üniversitelerin de grupta bulunması faydalı olacaktır.

Eğitici insan kaynağı ile eğitim ihtiyacının eşleştirilmesi diğer önemli bir konudur. 
Bu konuda AFAD, belediyeler, İçişleri bakanlığı gibi hizmet sunucularla koordinasyonun 
sağlanmasının faydalı olacaktır. Bu konuda koordinasyon ve üst organizasyona ihtiyaç vardır. 
KBRN olayları için hazırlanmakta olan ülke stratejisinin son halini almasında üniversitelerden 
destek altyapı, uzman veri tabanı ve ihtiyaçların belirlenmesi gibi konularda daha hızlı yol 
alınacaktır.
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Ayrıca eğitici insan kaynaklarının daha verimli ve akılcı yönetilmesini için;

• Öncelikle KBRN risk ve eğitim ihtiyaçları tespit edilmesi,
• Hem teknik ara eleman hem de sağlık personeline yönelik programlar açılması,
• Programları yönetebilecek akademisyen yetiştirilmesi,
• Program açılacak üniversite/enstitü sayısı sınırlı olması,
• KBRN; destek sağlanacak öncelikli bilim alanları içerisine alınması, bu alanda eğitim 

gören lisansüstü öğrenci ve araştırmacılara burs sağlanması (pozitif ayrımcılık),
• Eğiticilerin eğitimi periyodik olarak yapılması,
• Araştırma üniversitelerinde “ KBRN” ana dal olarak yer alması gereklidir.

C. KBRN Merkezleri (Tıbbi/Tıbbi olmayan/Enstitüler) Kurulabilecek sınırlı sayıda 
üniversitelerin belirlenmesi

Bu konuda Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Tıbbi KBRN AD Başkanlığı bulunmaktadır

Bunun dışında ise ilk etapta Gebze Teknik Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversiteleri’nin 
KBRN Enstitüsü kapasitesine sahiptir. 

Bununla birlikte kesin değerlendirme bu üniversiteler ile yapılacak görüşmeler sonrasında 
yapılabilir.
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SONUÇ YERİNE

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığında ilk defa yapılan KBRN çalıştayı 27.04.2017 tarihinde 
Ankara’da yapıldı. Çalıştaya YÖK Başkanı Prof. Dr. M.A. Yekta Şaraç, Yürütme Kurul Üyeleri, 
bazı Genel Kurul üyeleri ve Üniversiteler ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK), Türk Kızılayı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD), TÜBİTAK gibi farklı kurumlardan 40’a yakın akademisyen, uzman ve kurum 
temsilcileri katıldı.

Çalıştayda Yükseköğretimde KBRN konusunda mevcut durumun analizi ve gelecek planlaması 
konusunda yapılması gerekenler tartışıldı. Toplantını sabah bölümünde farklı yönleriyle 
ve farklı kurumlar tarafından KBRN konusundaki mevcut durumun değerlendirilmesine 
yönelik sunumlar yapıldı. Öğleden sonra ise Kimyasal (K), Biyolojik (B) ve Radyoaktif ve 
Nükleer (RN) olmak üzere üç farklı başlık altında oluşturulan çalışma gruplarda her konu 
mevcut durum ve gelecek planlaması açısından tartışıldı. Daha sonra çalışma grup raporları 
tüm katılımcıların görüş ve önerilerine sunuldu. 

Çalıştayda şu kararlar alındı.

Kısa vadede; 
• İhtiyaçların belirlenmesi için tüm paydaş kurumlarla görüşmeler yapılması,
• Üniversitelerde mevcut durumun (üniversiteler, fakülteler, laboratuvar ve hastaneler) 

ve insan kaynakları ile teknolojik ihtiyaçların belirlenmesi 
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• Bu bilgilerin sağlanması için bir anket çalışmasının yapılması,

Orta-uzun vadede ise;
1. İhtiyacı dikkate alarak donanımlı üniversitelerde gerekli doktora ve yüksek lisans 

programların açılması, böylece bir eğitici havuzunun oluşturulması
2. Acil ihtiyaçlara yönelik temel ve uzman seviyesinde uygulayıcılara (ilk müdahale) 

yönelik süreli sertifikasyon programlarının başlaması
3. Afet yönetimi ve diğer yüksek lisans programlarında KBRN derslerinin artırılması, 

diğer programlarda ise KBRN farkındalığını artıracak derslere yer verilmesi
4. KBRN’nin bir doçentlik alanı olması gibi bu alanda çalışabilecek bilim insanlarını 

motive edecek hususlarının sağlanması 
5. Araştırma üniversitelerinde “KBRN”nin ana dal olarak yer alması,
6. KBRN tespit ve teşhis teknolojileri, KBRN kişisel koruyucu ekipmanları konularının 

öncelikli alanlar olarak belirlenmesi,
7. Bilimsel çalışmalara fon desteğinin artırılması
8. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığında bu süreçleri takip etmek için bir “KBRN 

Komisyonu” oluşturulması
9. 

Bu çalışmalar sırasında sınırlı sayıda üniversitede KBRN Enstitüleri (Tıbbi/Tıbbi olmayan/
Enstitüler) kurulmasının faydalı olacağı kararlaştırıldı.
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