Prof. Dr. Ali Esat Karakaya’nın Akademik Özgeçmişi
1970 yılı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan Ali Esat Karakaya, toksikoloji
alanında 1975 yılında doktor, 1982 yılında doçent ve 1988 yılında profesör ünvanlarını
almıştır. 1982 yılına kadar Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde görev yapan Prof.
Karakaya aynı yıl kurulan Gazi Üniversitesi’ne geçerek Eczacılık Fakültesi’nin kurucuları
arasında yer almıştır. 2007 yılında Gazi Üniversitesi genelinde yapılan ve geçmişe yönelik
faaliyetleri kapsayan “Gazili Bilim Adamlarının Başarı Durumları” isimli araştırmada
öğretim üyesi başına düşen SCI kapsamındaki yayın, atıf sayısı ve h sayısı yönünden
kurucusu olduğu ve 24 yıl başkanlığı yürüttüğü Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Toksikoloji Anabilim dalı Gazi Üniversitesi’nin tüm akademik birimleri arasında en başarılı
anabilim dalı olarak belirlenmiştir. Bu makaledeki verilere göre, 2007 yılı itibariyle Prof Dr.
Karakaya Gazi Üniversitesi’nde 1600 öğretim üyesi arasında yayınlarına yapılan atıf sayısı ve
h sayısı en yüksek olan öğretim üyesidir.
Halen Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı’nda görev yapan Prof.
Dr. Ali Esat Karakaya görev süresince çeşitli tarihlerde Sağlık, Tarım, Çevre, Çalışma
Bakanlıklarının ve TÜBİTAK’ın değişik komisyonlarında görev almış ve çeşitli uluslararası
ve ulusal bilimsel örgütlerde başkanlık da dahil, etkin görevler yürütmüştür. Bunlar arasında
toksikoloji’nin en büyük bilimsel örgütü olan ve 52 ülkeden 24 500 toksikolog üyeye sahip
"International Union of Toxicology - IUTOX" isimli kuruluş da vardır. Prof. Karakaya bu
örgütün yönetiminde 2004-2007 yılları arasında başkanlık olmak üzere 10 yıl görev yapmıştır.
Prof. Karakaya, aralarında Dünya ve Avrupa kongreleri de bulunan 10 uluslararası ve 2 ulusal
bilimsel toplantının başkanlık veya eş başkanlığını yürüttü. Türkiye’de düzenlendiği 8
uluslararası toplantı vasıtasıyla binlerce bilim insanı Türkiye’ye geldi. Bu vesile ile konuda en
üst düzey bilim insanlarının genç Türk bilimcilerle etkileşme olanakları yaratılmış ve bu
platformlar çok sayıda burs ve uluslararası projenin başlangıç noktası olmuştur.
Türk Toksikoloji Derneği’nin kurucu genel sekreteri olan (1987-1991) Prof. Karakaya bu
derneğin başkanlık görevini 8 yıl süre ile (1991-1993) - (1995-2001) yürütmüştür. 1993
yılında Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği’nin kurucuları arasında yer alan Prof.
Karakaya, kurucu genel sekreterlik (1993-1995) ve başkanlık (1999-2001) görevlerinde de
bulunmuştur. Prof. Karakaya “The Euro-Asian Association for Children’s Environmental
Health” isimli derneğin kurucu yönetim kurulu üyesidir.
Türk Eczacıları Birliği tarafından her yıl bir kişiye verilen “Eczacılık Hizmet Ödülü”nü 2009
yılında alan Prof. Karakaya “The Academy of Toxicological Sciences” isimli en üst düzey
toksikoloji akreditasyon sisteminden ilk ve tek akredite Türk toksikologudur. Ayrıca
uluslararası toksikoloji sertifikasyon sistemlerinden “European Registered Toxicologists”
organizasyonunun bir birimi olan “TST-European Registered Toxicologists” isimli ulusal
sertifikasyon sisteminin başkanlığını yürütmektedir.
Ali Esat Karakaya görev sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nde "The University of
Arizona, Toxicology Program" (1977-1978) ve "The National Institute of Standards and
Technology. Biotechnology Division" da (1995) araştırmacı olarak çalışmıştır.
Prof. Ali Esat Karakaya'nın SCI kapsamındaki uluslararası dergilerde yayınlanmış 85, ulusal
dergilerde yayınlanmış 51 makalesi ve uluslararası kongre bildiri kitaplarında yer alan 200’ün
üzerinde tebliğ özeti vardır*. Bunlara ek olarak Prof. Karakaya’nın popüler bilim dergilerinde
çok sayıda yazısı yayınlanmıştır. Yurt içinde ve dışında çok sayıda kongrede çağrılı

konuşmacı olarak tebliğleri bulunan ve bu tebliğlerinin bazıları toplantı kitaplarında makale
olarak yayınlanan Prof. Karakaya “DNA Damage and Repair” ve “Human Monitoring after
Environmental and Occupational Exposure to Chemical Agents” konulu kitapların editör ve
yazarları arasındadır. SCI kapsamındaki dergilerde 1500’ün üzerinde atıf alan yayınlarının h
sayısı 24’dür. 1984 – 2014 yılları arasında tamamlanan 9 doktora ve 17 yüksek lisans tezinin
yöneticisidir.
*Yayın listesine “Web of Science” veri tabanından “KARAKAYA AE” girişi ile ulaşılabilir.
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