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Kuduz hastal›¤›yla Pasteur’den bu yana baflar›yla mücadele ediliyor. Günümüzde ileri teknolojiyle üretilen afl› ve serumlar sayesinde acil müdahale flemas›na uygun olarak sürdürülen tedavilerle, art›k yaflam kayb› söz konusu de¤il. Etkin koruma ve kontrol uygulayan
birçok ülke de hastal›¤› ortadan kald›rm›fl durumda... Ayn› baflar›y› elde etmenin ilk basama¤›ysa kuduz hastal›¤›n› tan›maktan geçiyor. Ankara muhabirimiz Veteriner Hekim Savafl
Volkan Genç de bizleri kuduz hastal›¤› ve kuduz afl›s› hakk›nda bilgilendiriyor.

kuduz hastal›¤›
Kuduz, memeli hayvanlar ve insanlar›n yan›s›ra, di¤er hayvan türlerinde de oluflabiliyor. Ad›
duyuldu¤unda bile ço¤u insan›n tedirginli¤ine yol
açan bu hastal›k da bilim ve teknolojideki geliflmeler karfl›s›nda pes etti. Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne
göre, ‹ngiltere, Japonya, Finlandiya, ‹sveç, Norveç, Portekiz gibi ülkelerde, Karayipler ve Pasifik
Okyanusu’ndaki birçok adada, co¤rafi yal›t›m ve
uygulanan hayvan kontrol programlar›, karantina
düzenlemeleri sonucunda kuduz vakas› görülmüyor.
Hastal›¤a neden olan etken Rhabdo virüsler
grubunun Lyssavirus alt grubunda yer almakta ve
bu gruba Mokola, Lagos bat, Kotonkan, Obodhiang ve Duvenhagen virüsleri de dahil olmakta. Etken virüs, morfolojik olarak tipik mermi fleklinde,
tek iplikçikli RNA kapsayan bir rhabdo virüs. Ortalama uzunlu¤u 175 nm, geniflli¤i 70 nm civar›nda. Toprak yüzeyinde 0-8 °C’de iki ay, kuru
toprakta bir metre derinlikte befl hafta kadar enfeksiyon gücünü kaybetmiyor. Virüs, hayvan kadavralar›nda 90 gün kadar bulunuyor. Eter, kloroform ile asit pH derecelerine duyarl› olup, 56
°C’de 4-5 saatte, 70 °C’de birkaç dakikada etkisizlefliyor. 37 °C’de beflinci günden itibaren hastal›k oluflturmuyor ve %1-2 sodal› su, %0,25 formol, virüsü etkisiz hale getiriyor.
Kuduz virüsü ba¤›fl›kl›k sistemi aç›s›ndan tek
tip; fakat bütün özellikleri tan›mlanm›fl saf
kültürlerin (sufllar›n) birbirlerinden farkl›l›klar›
var. Do¤al ve laboratuvarda üretilen virüsler, biyolojik olarak de¤iflik olmalar›na karfl›n,
ba¤›fl›kl›¤a yan›t veren maddeleri aç›s›ndan
(antijenik olarak) ayn› yap›ya sahipler. Patojen
sokak virüsünden tavflan beyinlerine tekrarlayan
ekimlerle elde edilen virüse “fix virüs” deniyor.
Sokak virüsünün, embriyonlu tavuk yumurtas›na
yap›lan ekimlerle elde edilen fleklineyse “flury suflu” ad› veriliyor. Bu flekilde defalarca ekim yap›lan virüsler de¤iflime u¤ray›p, enfeksiyon gücünü
kaybediyor; fakat insan ve evcil hayvanlar için ba¤›fl›kl›k sistemini uyarma özelliklerini koruyorlar.
Bu nedenle de afl› üretiminde kullan›l›yorlar.
Kuduz virüsünün hastal›k oluflturma aral›¤›
tüm s›cakkanl› memelileri ve kanatl›lar› kaps›yor.
Baz› hayvan türlerinin ve insan›n kuduz virüsüne
karfl› duyarl›l›klar›ysa farkl›. Örne¤in tilki, çakal
ve kurtlar virüse karfl› afl›r› duyarl›lar. Hamsterlar, ev kedileri, yarasalar, kemiriciler, s›¤›rlar ve
tavflanlar duyarl›yken; köpekler, koyunlar, keçiler
ve atlar orta derecede duyarl›, insanlarsa en az

duyarl›l›¤a sahipler.
Kuduz virüsü hasta hayvanlar›n salyalar›yla
saç›l›yor. Ayr›ca idrar, süt, d›flk›, balgam ve kanda da virüs bulunabiliyor. Bulaflma bafll›ca üç
formda meydana geliyor: Köpek ve kedilerle tafl›nan “Klasik Form”; vahfli etçil türleriyle (tilki ve
kurtlar) tafl›nan “Salyal› Form” ve kan emen böcek ve meyve yiyen yarasalarla tafl›nan “Yarasa
Kuduzu Formu”.
Hayvandan hayvana ve hayvandan insana bulaflma, do¤rudan ›s›rma ya da mukozalar›n (a¤›z,
burun ve göz kapa¤›n›n iç yüzeyi) hayvan›n salyas›yla temas etmesiyle oluyor. Ayr›ca enfeksiyon,
derin ve kirli yaralara virüslü salyan›n bulaflmas›yla da meydana gelebiliyor. Yani bu hastal›¤a yakalanmak için kuduz bir hayvan›n sald›r›s› tek yol
de¤il.
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan kuduz hastal›¤›na en yak›n risk gruplar›, veteriner hekimler;
enfeksiyon hastal›klar›yla ilgili laboratuvar personeli; kuduz vakalar›na bakmakla görevli özel bölümlerde ve kornea nakli yap›lan bölümlerde çal›flan hastane personeli; kuduza duyarl› evcil hayvanlarla devaml› temas› olanlar; do¤a bilimleriyle
u¤raflanlar; orman iflçileri, mezbaha ve hayvan
derileriyle u¤raflan personel; genellikle arazide
çal›flan personel; çok s›k ava gidenler; endemik

alanlara (özellikle Asya, Afrika ve Amerika’daki
tropikal ve subtropikal ülkeler) s›k seyahat eden
kifliler olarak aç›klan›yor.
Virüsün canl›da hastal›k oluflturma mekanizmas›ysa flöyle: Do¤al koflullarda zarar görmüfl deriden ya da mukozadan vücuda giren virüs, ço¤alarak beyine do¤ru ulaflmaya çal›fl›yor. Bunun
içinde çevresel sinir yollar›n› kullan›yor. Yolculu¤u s›ras›nda ilk ço¤almay› ganglionlarda (sinir
hücrelerinin oluflturdu¤u dü¤ümcükler) yap›yor.
Daha sonra ganglion hücrelerinin dendrit denen
uzant›lar› arac›l›¤›yla hücreden hücreye, hücre s›v›lar› sayesinde ilerliyor ve merkezi sinir sistemine geliyor. Beyine ulaflan virüs h›zla ço¤al›yor.
Beyinde en çok beyincik, hipokampus (optik merkezin üzerindeki kal›plaflm›fl k›s›m), beyin
sap›ndaki baz› bölgelere yerlefliyor. Ard›ndan yine çevresel sinir yollar›yla vücuda yay›l›yor bu esnada tükürük bezlerine geliyor ve salya arac›l›¤›yla di¤er canl›lara bulafl›yor. Bu dönemde virüse
tüm vücut organlar›nda rastlamak olas›. Aras›ra
hasta hayvanlar›n kan›ndan virüs yal›t›l›rsa da
kan yoluyla yay›lman›n hastal›¤› ortaya ç›karmas›nda önemi yok. Kuduz virüsü bu yolculu¤u s›ras›nda ganglion hücrelerinin sitoplazmalar›nda
“negri cisimcikleri” ad› verilen 1-30 mikron çap›nda oval ya da yuvarlak, s›n›rlar› belirgin yap›lar oluflturuyor. Hasta hayvanlar›n %90’›nda bulunan bu cisimcikler, teflhis için oldukça önemli.
Do¤al enfeksiyonlarda kuluçka süresi 10-209
gün aras›nda de¤iflebiliyor. Normal koflullardaysa
14-60 gün kadar. Kuluçka süresi organizmaya giren virüsün miktar›na ve bulaflma yerinin merkezi sinir sistemine olan uzakl›¤›na ba¤l›. Hayvanlar›n virüsü bulaflt›rd›klar› süre de¤iflkenlik göste-
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riyor; kedi ve köpekler, klinik belirtilerin bafllamas›ndan üç ile on gün öncesine kadar virüsü bulaflt›rabiliyorlar.
Köpeklerde hastal›k kendini üç safhada gösteriyor.
1- Sükunet Dönemi: Hareket de¤ifliklikleriyle karakterize olan bu dönem, belirtilerin hafifli¤i nedeniyle gözden kaçabilir. Köpekte korkakl›k, sinirlilik, evden uzaklaflma, yabanc› cisim
yeme, yutkunma zorlu¤u ve bazen salya ak›fl› gözleniyor. Bu dönem yaklafl›k
1-3 gün sürüyor.
2- Sald›rgan Dönem (Hareketli Dönem): Bu dönemde hayvanlarda huzursuzluk art›yor. Enfeksiyon tehlikesi
önemli. Genellikle a¤›r seyreden sald›rganl›k döneminden sonra kudurma meydana geliyor ve
yaklafl›k üç gün sürüyor.
3- Felç Dönemi (Paralitik Dönem): Ölümden
k›sa bir süre önce gerçeklefliyor. Yüz, gövde ve
ayak kaslar›nda felçler olufluyor, yutma güçlefliyor, salya ak›nt›s› sözkonusu. Ayr›ca, alt çene
felci nedeniyle çene sark›k duruyor, kald›r›nca kapan›yor; fakat hemen tekrar düflüyor. Hayvan
yemek yemiyor ve su içmiyor. Bu dönem üç dört
gün sürüyor ve sonuçta köpek ölüyor. Sald›rganl›k devrinin görülmedi¤i ve paralitik dönemin, klinik belirtilerin ortak noktas›n› oluflturdu¤u seyir
fleklineyse sakin kuduz deniyor. Bu dönemde hastal›¤›n seyri 1-7 gün sürüyor ve sonuç yine ölüm.
(Çok az vakada memelilerde ve bir insanda iyileflme bildirilmifl.) Köpekte kudurma ve sakin kuduz
flekilleri görülebiliyor. Ayr›ca birinden di¤erine
geçifl de olas›. Kudurmayla seyreden kuduzda huzursuzluk en önemli belirti. Sakin kuduzdaysa,
bafllang›ç belirtileri pek görülmüyor. H›zla felçler
meydana geliyor. Bunun yan›s›ra baz› atipik seyirli vakalarda mide ba¤›rsak bozukluklar› ve
kramplar oluflabiliyor. Bu belirtiler de teflhiste hekimi yan›ltabilir.
Kedilerde hastal›k belirtileri köpeklerdeki gibi. Kuluçka süresi 14-30 gün, hastal›k kedilerin
bir köfleye sinmeye bafllamas›yla kendini gösteriyor. Daha sonra insanlara, hayvanlara özellikle
köpeklere sald›r›yorlar. ‹lk belirtilerin görülmesinden 2-4 gün sonra felç meydana geliyor. Kudurmayla sonuçlanan kuduz flekli, kedilerde daha
çok.
Bu noktada hemen vurgulamam›z gereken bir
de husus var. Hayvanlar baflka nedenlerle de sald›rgan davran›fl içine girebilirler; yavrular›n› korumak isteyen anne kedi, çok korkmufl bir köpek ya
da baflka birçok hastal›k yüzünden benzer belirti-

ler gösteren hayvanlar olabilir. Dolay›s›yla bu gibi durumlarla karfl›lafl›ld›¤›nda panik yapmamal›,
ama kuduz riskini de üzerimize almamal›y›z.
‹nsanlardaysa belirtiler genellikle çok tipik
de¤il; ifltahs›zl›k, k›rg›nl›k, yorgunluk, atefl var.
Hastalar›n yaklafl›k % 50'sinde ›s›r›k bölgesinde
a¤r› ve duyu kayb› görülür ki, kuduza özgü ilk belirti budur. Daha sonra huzursuzluk, afl›r› korku
hali, sald›rganl›k, uykusuzluk, psikiyatrik bozukluklar ve depresyonla bunlara efllik eden öksürük,
bo¤az a¤r›s›, titreme, kar›n a¤r›s›, bulant›, kusma, ishal görülebilir. Sinirsel belirtilerse, hiperaktivite, uyum bozuklu¤u, hayal görmeler, sara krizleri, anormal davran›fllar, ense sertli¤i, h›zl› ve
s›k nefes al›p verme, salya art›m› ve felçler fleklinde ortaya ç›kar. Hiperaktivite ataklar› karakteristik olarak bir ile befl dakika süreyle ve aral›kl›
olarak meydana gelir ve kendisini sald›rganl›k,
kendi kendine ve etraf›ndakilere vurma, koflma,
›s›rma fleklinde gösterir. Hiperaktif ataklar kendili¤inden ya da görsel ve iflitsel bir uyar› sonucu
ortaya ç›kabilir. Ifl›k gibi görsel uyar›lar›n hiperaktif ataklar› bafllatabilmesi, kiflilerde fotofobi
(›fl›ktan korkma) geliflmesine neden olur. Hastalar›n yaklafl›k olarak yar›s› ataklar döneminde su içmek ister ve su içme teflebbüsü s›ras›nda bo¤az
kaslar›n›n kas›lmas› nedeniyle t›kanma, bo¤ulma
hissi ortaya ç›kar. Bu nedenle hastalarda hidrofobi (sudan korkma) geliflir. Ataklar aras›ndaki dönemde hasta genellikle kendindedir ve bilinci yerindedir. Nörolojik belirtilerin geliflmesinden 4 10 gün sonra saatler ya da aylarca sürebilen
koma hali görülür ve sonunda hasta yaflam›n›
kaybeder.
Tan›da henüz rutin olarak kullan›lmamakla
birlikte, klinik olarak canl› hayvanlarda kornea
testi yard›m›yla antijen tespiti ya da biyopsi materyalinden kontrol yap›larak sonuca gidilebiliyor.

Hemotoksilen-eosin boyas›yla boyanm›fl “negri cisimci¤inin” mikroskopta görünüflü (solda);
“negri cisimciklerinin” floresan mikroskopla görünümü (sa¤da).

Genellikle kuduzda do¤rudan tan›yla virüs izolasyonu, çok özel laboratvuar koflullar›nda uygulanabilmekte. Dünya
Sa¤l›k Örgütü tan›da, “Seller’s Boya
Yöntemi, Floresan Antikor Tekni¤i, Histopatolojik Örnek Bak›s› ve Deneme
Hayvan› ‹nokulasyonu” yöntemlerini
öneriyor. Bunlar aras›nda %100 güvenilirlikte olan› deneme hayvan› inokulasyonu (hastal›k etkenini afl›lama). Bu
yöntemde virüsten flüpheli materyal farelerin beynine enjekte edilir. Fareler
hastalan›rsa sonuç pozitif teflhisi konur.
Kuduzun tedavisiyse mümkün de¤il.
fiüpheli hayvanlar 10 gün süreyle karantinaya al›n›r. Kesin kuduz olan hayvanlar ilk klinik belirtilerin görülmesinden itibaren en çok 10 gün içinde ölürler. ‹nsanlar›n korunmada en güçlü ve tek silah›, günümüz modern
teknolojisiyle üretilen kuduz afl›lar› ve acil durumlar için kuduz serumu ve immunglobulinidir. Art›k kuduz afl›lar› çok yüksek teknolojiyle hücre
kültürlerinden üretiliyor. Hücre kültürü afl›lar›,
kuduza ait yan etki oluflturmad›klar› için güvenle
kullan›l›yorlar. Üretilen afl›lar içinde en çok kullan›lanlar›, insan diploid hücrelerinden ve sürekli
hücre kültürlerinden üretilen afl›lard›r. Her iki tip
afl› da çok iyi bir etkinli¤e ve güvenilirli¤e sahiptir. Afl›lama flemas›na uygun olarak yap›lan
afl›lamayla % 100 oran›nda baflar› sa¤lan›r. Koruyucu antikor düzeyine ilk afl›lamadan 7-14 gün
sonra ulafl›l›r. Bu afl›larla, afl›lama ve acil müdahale flemas›na uygun olarak sürdürülen tedavilerde, flimdiye kadar hayat›n› kaybeden olmad›. Her
iki tip afl›n›n uygulanmas›nda çok ender olarak
afl› yerinde a¤r›, k›zar›kl›k, flifllik, atefl gibi bilinen
afl› yan etkileri görülebilir. Beyin iltihab› oluflturma ya da nörolojik yan etki görülme riski yoktur.
Afl›n›n raf ömrü +2 °C ile +8 °C aras›nda muhafaza edildi¤inde üç y›ld›r.
fiüpheli bir hayvan taraf›ndan ›s›r›ld›ysak yapmam›z gereken fleyler flöyle s›ralanabilir: Yara yeri sabunlu ya da deterjanl› su ile bolca y›kan›r.
Çok basit gibi görülen bu uygulama, özellikle yüzeysel yaralarda riski % 90 oran›nda azalt›r. Yaraya bir antiseptik (% 40-70’lik alkol, iyodin) uygulanmal› ve mümkünse dikifl atmaktan kaç›n›lmal›d›r. E¤er ›s›r›k çok büyükse ve yaraya dikifl
atmak zorunluysa, yara dudaklar› etraf›na mutlaka kuduz serumu ve immunglobulini uygulanarak
dikifl at›lmal›d›r. Kuduz d›fl›ndaki hastal›klar› engellemek için antibiyotik uygulanmal›, ayr›ca tetanos afl›s› durumu kontrol edilmeli, gerekliyse tetanos afl›s› da yapt›r›lmal›d›r. Kuduz serumu gerektiren vakalarda sabunla y›kand›ktan sonra yara içine ve etraf›na hesaplanan dozda immunglobulin ya da serumun enjekte edilebilen en fazla
miktar› enjekte edilmeli, geri kalan› kalçadan ya
da uyluktan kas içine uygulanmal›d›r. Is›r›k vakalar›nda, yaraya kesinlikle dikifl at›lmamal›d›r. Yara bak›m›ndan sonra yap›lmas› gereken ilk fley,
temas tipinin belirlenip buna göre afl›lamaya bafllamakt›r.
Kaynaklar:
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Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü’nde çal›flmalar›n› sürdüren ‹zmir muhabirimiz Yoldafl Seki, kimyan›n ola¤anüstü dünyas›n›
anlatmay› sürdürüyor. Yoldafl bu çal›flmas›nda, yumuflac›k pamuktan nas›l silah elde edildi¤ini aç›kl›yor.

Tezatlar›n Çocu¤u
Pamuklu Silah
Do¤an›n yaflam›m›za getirdi¤i tezatlar
uyum sürecinin bir parças› olabilir mi? Ya da
do¤a tezatl›¤› seviyor mu? Yoksa asl›nda
uyumdan m› yana? Siyah›n oldu¤u yerde beyaz, iyinin yan›nda kötü, s›ca¤›n yan›nda so¤uk, h›zl›n›n yan›nda yavafl, k›san›n yan›nda
uzun... Biri di¤eri oldu¤unda anlam kazan›yor. Bazen tezatl›¤› yaflamadan sa¤l›kl› bir
süreci tamamlamak bile mümkün olmayabiliyor. Bu tezatl›ktan do¤an, geliflen, büyüyen
ve art›k uyumun bir parças› olmufl ilginç yaflamlar var. Laboratuvar ile evi aras›nda rezonansa geçmifl ç›lg›n kimyagerlerden biri,
mutfa¤›nda çal›fl›rken yanl›fll›kla nitrik asit
fliflesini devirir. Haliyle nitrik asit her tarafa yay›l›r.
Kimyager hemen dökülen nitrik asidi temizlemek
için bir fleyler aramaya bafllar. Eline pamuk bir önlük geçer ve hemen dökülen yerleri silmeye ve temizlemeye bafllar. ‹fl bitti¤inde önlü¤ü kurumas›
için sobaya asar. K›sa bir süre geçtikten sonra büyük bir patlama duyulur. Olay›n nedeniyse sonralar› anlafl›l›r. Pamukta bulunan selüloz, nitrik asitle
tepkimeye girmifl, selüloz nitrat oluflmufltur. Bu da
›s›yla birlikte büyük bir patlamaya yol açm›flt›r. Bu,
giysi olarak kulland›¤›m›z bir kumafl›n nas›l ölüm
makinesine dönüflebilece¤iyle ve de do¤an›n yaflam›m›za katt›¤› tezatlarla ilgili ilginç bir öykü. As›l
ilginç olan, do¤an›n tezatl›¤›n›n dünyaya getirdi¤i
pamuklu silah›n yaflam›n›n bundan sonraki seyri.
Çünkü bu tezat, art›k bir uyum sürecine dönüflmeye bafll›yor. Ve Nobel’in yaflam›yla da kesifliyor. No-

bel o zamanlar dinamitin patentini daha yeni alm›fl.
Nitrogliserine uygun bir so¤urucu bulmufl ve nitrogliserinin karars›zl›¤›ndan kaynaklanan problemler art›k yok olmufltur. Nobel, pamuklu kumafltan
elde edilen bu silah› gelifltirmek niyetindedir. Bu
amaçla kumafl› nitrogliserinle kar›flt›rmaya karar
verir ve ortaya çok daha güçlü bir patlay›c› ç›kar.
Art›k yer alt›ndaki madenlere ulaflmak çok da zor
de¤ildir.
Pamuklu silah, geliflimci kimli¤ini zamanla gelifltirmek ister gibiydi. Kendine yeni yerler ve heyecanlar ar›yordu. Bu yeni aray›fllar sonuç getirmeye
bafllam›flt›. O zamanlar, mevcut silahlarla yap›lan
savafllarda askerler birkaç kez atefl ettikten sonra,
ç›kan dumandan dolay› hedeflerini göremez oluyorlard›. Bu, savafllarda askerler için büyük bir problem oluflturuyordu. Atefl ettikten sonra duman ç›karmayan silahlara ihtiyaç duyuyorlard›. Askerlerin

imdad›na pamuk ve Paul Vielle yetiflti. Vielle,
pamuklu silah›n jelatinleflmifl formunu eter ve
alkolde kar›flt›rarak duman ç›karmayan bir silah yapmay› baflard›. Bu, duman ç›karmayan ilk
silah olmufltu. Ayr›ca kara baruttan da güçlüydü. Ancak iflin kokusu zamanla ortaya ç›kmaya
bafllad›. Silah belli bir süre kullan›lmad›¤›nda
içindeki alkol ve eter buharlafl›yor, geriye kalan kar›fl›msa daha tehlikeli oluyordu. Hatta bu
yüzden yaralananlar bile olmufltu. Daha güvenli bir yol olmal›yd›. Pamuk, heyecana ve coflkuya doymuyordu. Bu kez de kendine iflbirlikçi
olarak Nobel’i seçti ve bu sorun için yeni bir
çözüm geldi. Nobel, pamukla nitrik asidin kar›flmas› sonucu oluflan ve patlamaya yol açan madde olan nitroselülozun eterdeki çözeltisini nitrogliserinle kar›flt›rm›fl ve bu kar›fl›ma %10 oran›nda kafur eklemiflti. Bu yeni silah, duman ç›karmad›¤› gibi ayn› zamanda çok güçlüydü. Nobel, 1887’de
yapt›¤› bu silah›n patentini ald›. Asl›nda perdenin
arkas›ndaki gizli güç pamuktu.
Görüldü¤ü gibi hayat›m›zda vazgeçilmez olan
pamuk, do¤an›n tezatl›¤›n›n ellerinde büyük bir güce dönüflebiliyor. Belki de bu güç yaln›zca pamukta de¤il, di¤er tüm maddelerde. Zaman› geldi¤inde
do¤a bu güçleri de gösterebilir. Bu güçlerin bizim
için nas›l bir bedelinin olaca¤›n› kestirmekse oldukça zor. Zor olan bir fley daha var: bu tezatl›¤›n iyi
mi yoksa kötü mü oldu¤una karar vermek. Ama
önemli olan, insano¤lunun bu tezatl›¤› kullanmas›
ve kendi ihtiyaçlar› do¤rultusunda gelifltirmesi.

Haberler... Haberler...Haberler... Haberler...Haberler... Haberler...
olarak incelenecek.
Uzaydan Harita
Yap›m› Kursu

Ege Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi önderli¤inde, 20-22 Nisan’da, E.Ü. Kültür
Sanat Evi’nde, geleneksel "‹ktisat Ö¤rencileri
Kongresi"nin sekizincisi düzenlenecek. Kongrenin üst bafll›¤› "Türkiye'nin Kalk›nma Sürecinde
AB Müzakerelerinin Etkileri" olarak belirlenmifl.
Türkiye'deki üniversitelerin iktisadi ve idari
bilimler fakülteleri ö¤rencilerinin kat›l›m›n›
amaçlayan ve kat›l›mc›lar aras›nda bölgesel eflitsizliklerdeki e¤ilimlerin tart›fl›laca¤› bir platform
haz›rlama hedefini tafl›yan kongreye tüm iktisadi
ve idari bilimler fakültesi ö¤rencileri, kamu ve
özel sektör temsilcileri, sivil toplum kurulufllar›n›n temsilcileri ve ö¤retim görevlileri davetli.
‹lgilenenler için: Doç. Dr. A. Ayflen Kaya
Ege Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Ege Üniversitesi Kampüsü 35100 Bornova/‹zmir
Tel: (232) 373 29 60 Faks: (232) 373 41 94
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Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü ve
Hannover Üniversitesi, Fotogrametri ve Jeoenformasyon Enstitüsü birlikte düzenledikleri "Uzaydan Harita Yap›m›" konulu e¤itim kursunu, 1825 Nisan tarihleri aras›nda gerçeklefltirecekler.
Kursta, özellikle yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin de¤erlendirilmesi konusunda, Türk
kullan›c›lara yeterli teknik bilgi ve yetene¤in kazand›r›lmas› amaçlanmakta. Bir hafta sürmesi
planlanan kursta, uzaydan harita ve harita benzeri ürünlerin yap›m› konusundaki bilgiler aflamal›
ve uygulamal› olarak verilecek. Uydu görüntülerinin de¤erlendirilmesiyle elde edilen verilerin bilgi sistemlerine entegrasyonu aflamas›nda gerekli
olan kuramsal ve uygulamal› bilgi, otomatik detay ç›kar›m› kullan›c›lara ö¤retilecek. Kurs süresince uydu görüntüleri yaln›zca geometrik aç›dan
de¤il, günümüz obje tabanl› de¤erlendirme algoritmalar› da kullan›larak flematik aç›dan ayr›nt›l›

‹lgilenenler için: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli¤i Bölümü 67100 – Zonguldak
Tel: (372) 257 4010 - 1506(Dahili) Faks: (372) 257 4023
e-posta: jfmkurs@karaelmas.edu.tr - uzaktanalgilama@gmail.com
web: http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/kurs

A.Ü. Biyoloji
Toplulu¤u Seminerleri
A.Ü. Biyoloji
Toplulu¤u taraf›ndan
düzenlenen Bilgilendirme
seminerleri kapsam›nda, 23 fiubat’ta “Türkiye’de Çölleflme ve Erozyon” ve “Küresel Is›nma
ve Türkiye’ye Etkileri” bafll›kl› seminerler, s›ras›yla 10.00-13.00 ve 14.00-16.00 saatlerinde
A.Ü. Fen Fakültesi D. Blok K›rm›z› Salon’da verilecek. Ayr›nt›l› bilgiye www.biyot.com adresinden
ulaflabilirsiniz.

Haberler... Haberler... Haberler... Haberler... Haberler... Haberler...
mak; fizi¤in daha iyi ve kolay ö¤retilmesine katki araflt›rma merkezi CERN’de gelifltirilmifl ve
Dünya Fizik Y›l› ve
k›da bulunmak; fizi¤in pek çok farkl› disiplinler
daha sonra bütün dünyaya yay›lm›fl. T›pta kullaiçin de temel teflkil etti¤ini ve bilim-teknolojiden›lan görüntüleme tekniklerinin tamam›nda fiÜniversitelerimiz
ki temel rolünü vurgulamak; 21. yüzy›lda fizikzikçilerin yapt›¤› araflt›rmalar›n sonuçlar› var.

Birleflmifl Milletler taraf›ndan 2005 y›l›, Dünya Fizik Y›l› (DFY) olarak ilan edildi. Dünyadaki
pek çok önde gelen fizik kuruluflu bunu destekledi ve y›l içinde çeflitli etkinliklerle kutlamaya
katk›da bulunacaklar›n› belirttiler (EPS, AIP,
IOP, IUPAP, TFD vd). Birleflmifl Milletler E¤itim
Bilim ve Kültür organizasyonu olan UNESCO,
dünyadaki çeflitli fizik dernekleri ve organizasyonlarla iflbirli¤i yaparak “fizik y›l›” kutlama etkinliklerine katk›da bulunacak.
2005’in DFY olarak ilan edilmesinin nedeni,
ünlü fizikçi Albert Einstein’in 1905’te yazd›¤›
birkaç bilimsel makaleyle evrenin anlafl›lmas›na
büyük katk› yapm›fl olmas›. 2005 y›l› bu makalelerin yay›nlanmas›n›n 100. y›ldönümü. Bu bilimsel makaleler fizikte üç anabilim dal›n›n temelini oluflturuyor. Görelilik kuram›, kuantum
kuram›, gaz veya s›v›lar içindeki parçac›klar›n
hareketi. Bunlar o dönemde atomun oluflumu,
›fl›¤›n do¤as› ve uzay kavram›, enerji ve maddeyle ilgili temel sorulara verilen dahice yan›tlard›.
Uluslararas› Fizik Y›l›’n›n amac›, 20. yüzy›lda fizik içindeki büyük fikirlerin kutlanmas›n›n
ötesinde, genifl kitlelere bilimin önemini ve göstermifl oldu¤u geliflmeyi vurgulamak; fizi¤in ve
fiziksel bilimlerin daha iyi anlafl›lmas›n› sa¤la-

Etnobotanik Kongresi
21-26 A¤ustos tarihleri aras›nda, Türkiye’de
ilk kez bir etnobotanik kongresi gerçekleflecek.
‹lki 1992’de, ‹spanya-Cordoba’da, ikincisi
1997’de, Meksika’da yap›lan bu uluslararas›
kongrenin 3. toplant›s›, 22-30 Eylül 2001’de,
Napoli’de (‹talya) yap›ld›. Bu toplant›da, 4. kongrenin Türkiye’de toplanmas› karar› al›nd›. Yeditepe Üniversitesi’nde, IFSSH (International Forum for Social Science and Health) Dünya Kongresi ile birlikte gerçeklefltirilecek bu kongrenin
konu bafll›¤›: “Etnobotanik: K›talar›n ve Disiplinlerin Kesiflme Noktas›” olarak saptand›.

teki büyük yar›fl› ve geliflmeleri ortaya koymak.
Bu amaçlar do¤rultusunda e¤itim kurumlar›,
üniversitelerde planlanan etkinlikler flöyle özetlenebilir: Kampus konferanslar›: (üniversite ö¤rencileri-lise ö¤retmenleri ve lise ö¤rencilerinin
kat›l›m›yla); tarihteki bilimsel hatalar; düflünsel
ba¤lamda fizik; fizikte kavram yan›lg›lar›; fizi¤in
gelece¤e bak›fl› ve yar›n›n fizi¤i; popülaritenin
gündeli¤in bilime etkisi; fizikte gündelik yaflam›
etkileyen bulufllar; sempozyum-kongre-çal›fltay;
fizik ö¤rencileri kongresi.
Bu kapsamda, Çukurova Üniversitesi’nde de
Dünya Fizik Y›l› etkin biçimde kutlanacak. Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik
Bölüm Baflkan› Prof.Dr. Yüksel Ufuktepe, DFY
ve gerçeklefltiricekleri etkinlikler konusunda flu
aç›klamalarda bulundu: “Geçti¤imiz y›llar içinde
fizi¤in günlük yaflam›m›zdaki yeri ihmal edildi.
Ayr›ca liselerde fizik derslerine, fizi¤in ö¤retilmesine ve sevdirilmesine verilen önem gittikçe
azalmakta. Bunun en büyük nedeni, ülkeyi yöneten siyasilerin konuya gereken hassasiyeti
göstermemeleri ve ülkemizin bir bilim politikas›n›n olmamas›. Liselerde verilen e¤itimde maalesef fizik dersleri gerekti¤i flekilde ifllenmemekte. Ders tamam›yla bir test çözme cambazl›¤› haline gelmifl. As›l amaç problemin sonucunun en k›sa zamanda nas›l bulunaca¤›. Konun
kavranmas›, ak›l yürütme ve ayr›nt›l› analiz yap›lmamakta. Derslerde laboratuvar saatleri zaman kayb› olarak alg›lanmakta. Ö¤rencilere
köklü bir fizik e¤itiminin verilmedi¤ini üzülerek
görüyoruz... Fizik, ö¤rencilere do¤ay›, do¤a yasalar›n› ö¤retti¤i gibi, onlara do¤ru düflünmeyi,
ak›l yürütmeyi ve problem çözmeyi de ö¤retir.
‹yi bir fizik e¤itimi, ö¤rencinin günlük hayatta
baflar›l› olmas›nda, problemlerin üstesinden
gelmesinde de yard›mc› olur. Bu nedenle çocuklar›m›z›n gelece¤i aç›s›ndan da büyük öneme
sahiptir. Do¤ay› iyi tan›yan kifli do¤aya karfl› daha duyarl› olur. Bugün bütün dünyan›n kulland›¤› Internet haberleflmesi ilk olarak Avrupa’da-

Kongrede gerçekleflecek panellerin bafll›klar›ysa flöyle belirlenmifl: Yabani G›da Bitkileri Alan›nda Etnobotanik Araflt›rmalar; T›bbi ve Aromatik
Bitkiler Alan›nda Etnobotanik Araflt›rmalar (yenen
flifal› bitkiler dahil); Çiftçi ve Hayvanc›lar Taraf›ndan Kullan›lan Bitkiler (yem, yakacak, hayvan hastal›klar›nda vb. kullan›lanlar); Sepetçilik ve Örme
Malzemelerde Botanik Bilgisinin Üretimi ve Aktar›m› (di¤er bitkisel el sanatlar› için de poster sunumlar›n› kapsayacak); Biyoçeflitlilik ve Genetik
Kaynaklar; Geçmiflte Kullan›lan G›da ve T›bbi Bitkiler: Arkeobotanik Çal›flmalarla Süreklilik ve De¤iflim; Etnobotanik Kaynaklarda Yerel Görüflleri ve
Öncelikleri Saptama; Etnobotanik Araflt›rmalarda

Bilgisayar teknolojisi, yo¤un madde fizi¤inde
yap›lan araflt›rmalar sonucu geliflmekte. Malzeme bilimi, yo¤un madde fizi¤inin önemli bir bölümünü oluflturur. Fizikçiler yeni malzemeleri
araflt›r›r, üretir, özelliklerini belirler ve mühendislerin kullan›m›na sunarlar. Süperiletkenlik,
manyetizma, yar›iletken malzemeler gibi konular, teknolojinin dayand›¤› en önemli yap› tafllar›d›r. Bu örnekleri ço¤altmak mümkündür. Bir
ülkenin kalk›nmas›, bilime verdi¤i önem oran›nda mümkündür; aksi halde d›fla ba¤›ml› bir ülke olmaktan kurtulamay›z. Bizler 2005 Fizik Y›l›’n› Çukurova Üniversitesinde etkin biçimde
kutlayaca¤›z. Bütün y›l boyunca çeflitli etkinlikler planl›yoruz. Bu vesileyle konu de¤iflik boyutlar›yla yeniden gündeme getirilecek, tart›fl›lacak, sonuçlar› kamuoyuyla paylafl›lacak. Ayr›nt›l› kutlama program›, bölümümüzün (http://fizik.cu.edu.tr) web sayfas›nda ilan edilecektir.
‹letiflim için fizik@cu.edu.tr adresinden bizlere
ulafl›labilir.”

Popüler Bilim

ODTÜ Fizik Toplulu¤u ve ODTÜ Fizik Bölümü 2005 y›l›n›n dünyada fizik y›l› olarak kutlanmas› nedeniyle dünya çap›nda yap›lan etkinliklere paralel olarak ülkemizde, “I. Ulusal Fizik Ö¤rencileri Kongresi”ni, 7-8 Nisan tarihleri aras›nda, ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenliyor. Kongrenin konusuysa popüler bilim olarak
seçilmifl. ‹lgilenen herkese aç›k olan kongrede
sunum yapmak isteyen kat›l›mc›lar›n bildiri özetlerini en fazla 200 kelime olacak flekilde 1 Mart
tarihine kadar fizift@yahoo.com adresine ulaflt›rmalar› gerekiyor.
‹lgilenenler için: www.physics.metu.edu.tr/~fizikt
fizikt@yahoo.com

Cinslere Özgü Bilgiler (kad›nlara ve erkeklere göre bitki kullan›m›n›n farkl›laflmas›); Koruma ve
Kalk›nma: Etnobotanik Disiplininin Etik ve Profesyonel Kavfla¤›; Etnobotanik Alan›nda Teoriler ve
Yöntemler; Bölgeler Aras›nda Bitkisel Kaynaklar›n
Aktar›m›, De¤iflimi: Tarihi ve Güncel Yaklafl›mlar.”
Kongrede gerçekleflecek dört çal›fltaysa flu
bafll›klardan olufluyor: Bitkisel Malzeme Koleksiyonlar›; Etnobotanik Alan›nda E¤itim ve Olanaklar; Eden Projesinde Yararl› Bitkilerin Sunumu;
Etnobotanik ve fiifac›l›k.
‹lgilenenler için: Füsun Ertu¤, 26 A¤ustos Yerleflimi
Kay›flda¤› Caddesi 34755 Kay›flda¤›/‹stanbul
Tel: (216) 578 07 27 Faks: (216) 578 08 99
e-posta: fertug@ iceb2005.com
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Bilim E¤itimine Yar›m Yüzy›l Verdi

Cevat Erder

TBMM Baflkan› Bülent Ar›nç, 14 Aral›k
2004’te TÜB‹TAK Bilim, Hizmet ve Teflvik Ödülleri Töreni’nde yapt›¤› konuflmas›nda, böyle bir toplant›ya kat›lmaktan duydu¤u mutlulu¤u belirterek
bafll›yor, bilime ve biliminsanlar›na gerekli deste¤in verilmesi için yap›lacak çal›flmalar›n hep yan›nda oldu¤unu belirtiyordu. Ar›nç, Türkiye’de bilim
adamlar›na sa¤lanacak yard›m ve gösterilecek de¤er için hep destek olacaklar›n›n sözünü de veriyordu. Ülkemizde bilime ve biliminsan›na herkesin
ihtiyac› oldu¤unun alt›n› çizen Ar›nç, ülkelerin kalk›nmas›, geliflmesi, büyümesi ve güçlenmesinin de
ancak bilimle mümkün olabilece¤ini söylüyordu.
Nitelikli insanlar› ülkemize kazand›rmak için bilime daha fazla kaynak ay›racaklar›n› vurgulayan
Ar›nç, TÜB‹TAK’›n ülkemiz insanlar›na verdi¤i en
büyük hizmeti, bilim üretmek ve bilim üreten insanlar› ülkeye kazand›rmak olarak tan›ml›yordu.
Ar›nç, sözlerini, TÜB‹TAK'› ve Bilim, Hizmet ve
Teflvik Ödülü alacak biliminsanlar›n› TBMM ve milletvekilleri ad›na kutlayarak tamamlad› ve ard›ndan 2004 y›l›n›n bilim alan›nda en prestijli ödüllerini sahiplerine sundu. Ar›nç’tan ödülünü alan bilim adamlar›m›zdan biri de 2004 y›l› TÜB‹TAK
Hizmet Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. Cevat Erder’di.
Dr. Erder, ODTÜ Tarihi An›tlar›n Bak›m ve
Onar›m› Bölümü’nün kurulmas›, ulusal ve uluslararas› ölçekte koruma ve koruma e¤itimine verdi¤i
hizmet, kültür varl›klar›n›n korunmas›yla ilgili disiplinin Türkiye’de kurulmas› ve kurumsallaflmas›ndaki öncülü¤ü nedeniyle 2004 y›l› TÜB‹TAK
Hizmet Ödülü’ne de¤er görülmüfltü.
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Erder’in 1964’te ODTÜ Mimarl›k Fakültesi
bünyesinde kurdu¤u Tarihi An›tlar›n Bak›m ve
Onar›m› Bölümü, günümüzde Restorasyon Lisansüstü Program› olarak adland›r›l›yor. Bu program,
kültür varl›klar›n›n korunmas› konusunda çal›flacak uzmanlar yetifltirmek amac›yla ö¤renci yetifltiriyor. Restorasyon Lisansüstü Program› ilk kurulufl y›llar›nda gerek ülkemizde gerekse dünyada
üniversite bünyesinde aç›lan, konusundaki ilk e¤itim program›. Bu özelli¤iyle ülkemizin Avrupa ve
ABD’deki üniversitelerce örnek al›nmas›n› ve benzer nitelikte lisansüstü programlar›n›n ortaya ç›kmas›n› da sa¤lad›.
Erder’in bilime sundu¤u bir baflka ola¤anüstü
hizmet de, Tarihi An›tlar›n Bak›m ve Onar›m› bünyesinde, 1965’te, ODTÜ Mimarl›k Fakültesi Fotogrametri Merkezi ve Malzeme Laboratuar›n› kurmas› oldu. Fotogrametri, ›fl›k yard›m›yla çizerek ölçme anlam›na geliyor. Fotogrametri tekni¤iyle ölçülmek istenen nesnenin ve yak›n çevresinin ya da
arazinin foro¤raflar› çekilir. Bunlar›n foto¤raf üzerindeki görüntüleri ölçülerek istenen bilgiler sa¤lanabilir ya da özel aletlerde bu görüntüler harita ya
da plan biçimine dönüfltürülebilir. Yani fotogrametri, foto¤raflar yard›m›yla güvenilir bilgiler alma
bilimidir. Fotogrametri Merkezi de, kültür varl›klar›n›n belgelenmesini sa¤lad›¤› gibi, uzman e¤itimi
amac›yla da kullan›ld›. Fotogrametri Merkezi’nde
gerçeklefltirilen çal›flmalar, o y›llarda, bu konuda
Türkiye ve dünyada yap›lan ilk uygulamalard›. Bu
merkez sayesinde ülkemizdeki birçok kültür varl›¤›, uzmanlar›n›n denetiminde belgelere geçti.

Erder, 1970 y›l›nda Uluslararas› Fotogrametri
Birli¤i’nin kuruluflunu gerçeklefltiren biliminsanlar›ndan biri de oldu ve 1991’e kadar bu birli¤in yürütme kurulu üyesi olarak hizmet verdi.
Erder, 1975’te gerçeklefltirilen Dünya Mimari
Miras Y›l› Kongresi’nin e¤itimle ilgili bölümünü ülkemiz ad›na yürüttü; ayr›ca 1980’de Tunus’ta yap›lan ‹slam Mimarisi Fotogrametri Toplant›s›’n›n
baflkanl›¤›n› da Erder üstleniyordu.
TÜB‹TAK Erder’e y›llar önce de bir ödül verdi.
Onun ODTÜ’de kurdu¤u Tarihi An›tlar›n Bak›m ve
Onar›m› Bölümü, 1989’da, TÜB‹TAK taraf›ndan
“Mükemmeliyet Merkezi” olarak tan›mland›.
Erder’in bilimsel e¤itim alan›na sundu¤u pek
çok hizmet sayesinde hem ülkemizde hem dünya
ülkelerinde, özellikle de az geliflmifl ve geliflmekte
olan ülkelerde kültür varl›klar›n›n korunmas› sa¤land›. Örne¤in, Filistin-‹srail Savafl›’nda, Küdüs’teki El Aksa Camisi’nin onar›m› için kaynak ve uzman bulan ve o günün ola¤anüstü koflullar›nda
diplomatik bir a¤ oluflturarak caminin onar›m›n›n
gerçeklefltirilmesini sa¤layan Prof. Dr. Cevat Erder’di. Bu çabalar›, 1986’da Aga Han Mimarl›k
Ödülü’ne de¤er görülmesini sa¤lad›.
ODTÜ Mimarl›k Fakültesi Fakülte Kurulu, Prof.
Dr. Cevat Erder’e Türkiye’nin en büyük ödülünü
almas› gerekti¤ini de düflündü ve onu 2004 y›l›
TÜB‹TAK Hizmet Ödülü’nü almaya de¤er görerek
TÜB‹TAK’a önerdi. TÜB‹TAK bu geç kalm›fl ödülü
Prof. Dr. Cevat Erder’e sunmakla gurur duyuyor.
Gülgun Akbaba
Kaynak:TÜB‹TAK Hizmet Ödülü Aday Öneri Formu, Ocak 2004.

