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.
2015 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden emekli olan Prof. Karakaya halen Lefke
Avrupa Üniversitesi’nin akademik kadrosundadır ve çeşitli kuruluşlarda toksikoloji konusunda
danışmanlık yapmaktadır.
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 63 ülkeden 25 000 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 toplantının başkanlık
veya eş başkanlığını yapmıştır.
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.
Prof. Karakaya “The Academy of Toxicological Sciences” isimli en üst düzey toksikoloji
akreditasyon sisteminden 2000 yılında akredite olan ilk Türk toksikologudur. 2015 yılında da
emeritus statüsü ile onurlandırılmıştır. Prof. Karakaya uluslararası toksikoloji sertifikasyon
sistemlerinden “European Registered Toxicologists” organizasyonunun bir birimi olan ve 2007
yılında kurulan “TST-European Registered Toxicologists” isimli kuruluşun kurucuları arasındadır.
Bu sertifikasyon sisteminin, kuruluşundan itibaren de başkanlığını yürütmüştür.
Dr. Karakaya yaşamı boyunca çeşitli ödüller ile onurlandırılmıştır. Bunlar arasında Türk Eczacıları
Birliği Hizmet Ödülü (2009) ve Uluslararası Toksikoloji Birliği’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü”de
vardır. Orijinal adı “IUTOX-Lifetime Achievement Award” olan ödülü 2018 yılında dünyada
toksikoloji biliminin yeterli düzeyde gelişmediği ülkelerde bu bilimin gelişmesine yaptığı katkılar
nedeniyle almıştır ve bu ödülü alan ilk toksikologtur.
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 89, ulusal
dergilerde yayınlanmış 54 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.
2018 yılında yayınlanan “Kimyasaldan Gıdaya Doz ve Risk” isimli kitabın da yazarıdır. SCI
kapsamındaki dergilerde 1700’ün üzerinde atıf alan yayınlarının h sayısı 27’dir. 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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