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24 Ocak 2006 tarihinde; Türk Toksikoloji Derne¤i (TTD), 
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Sa¤l›¤› ve 
Güvenli¤i Genel Müdürlü¤ü ve G.Ü. Ecz. Fak. Toksikoloji 
ABD ’in giriflim ve katk›lar›yla ‘Partiküller ve ‹nsan 
Sa¤l›¤›: Kömür Madencili¤inden Nanoteknolojiye’ 
adl› yar›m günlük bir mini sempozyum gerçeklefltirildi.

13-17 May›s tarihleri aras›nda Tekirova’da, TTD 
üyelerinden Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA, Prof. Dr. 
Bensu KARAHAL‹L ve Arafl. Gör. Erdem COfiKUN’un 
organizasyonunda görev ald›¤› ‘The IXth International 
Workshop on Radiation Damage’ adl› kongre gerçek-
lefltirildi.

30 May›s 2006 tarihinde; TTD’nin giriflim ve katk›lar›yla 
‘Tehlikeli At›klar: ‹nsan ve Çevre Sa¤l›¤›’ adl› yar›m 
günlük bir mini sempozyum gerçeklefltirildi.

10 Haziran 2006 tarihinde Farmakovijilans Derne¤i 
‹stanbul fiubesi kuruldu ve baflkanl›¤a TTD üyesi 
Prof. Dr. Semra fiARDAfi getirildi.

Sevgili Dernek Üyeleri,

     2006 y›l›n›n ilk say›s› ile tekrar 
karfl›n›zday›z. Hepinizin bildi¤i gibi 
derne¤imizin katk›s› ve düzenl-
emeleriyle Aral›k, Ocak ve May›s 
aylar›nda  ‘Farmakogenetik Poli-
morfizm: Toksikolojik ve Farma-
kolojik Önemi’, ‘Partiküller ve 
‹nsan Sa¤l›¤›: Kömür Madenci-
li¤inden Nano-teknolojiye’ ve 
‘Tehlikeli At›klar: ‹nsan ve Çevre 
Sa¤l›¤›’ konular›nda yar›m günlük 
sempozyumlar düzenlendi. Bu 
sempozyumlar ile advers ilaç 

reaksiyonlar›n›n engellenebilmesinde, ifl yeri ortamlar›nda ve 
çevre kirlili¤inde ‘toksikolojinin ekonomik önemi’ bir kez daha 
vurgulanm›fl oldu. Bu sempozyumlara kat›l›m›n yüksek oluflu, 
de¤iflik meslek gruplar›na yönelik olarak düzenleyece¤imiz
temel toksikoloji kurslar› için bizleri yüreklendirmifltir.

21.yüzy›lda dünyadaki h›zl› de¤iflimler flüphesiz insan ve çevre 
sa¤l›¤› ve bunun korunmas›na yönelik çal›flmalar› da etkilemifltir. 
Yeni sa¤l›k risklerinin ortaya ç›kt›¤›n› biliyoruz. Yeni bulufllar 
yaflam›m›z› de¤ifltirirken, yeni teknolojiler ile çal›flma flekillerimizin 
de de¤iflti¤ine tan›k oldu¤umuz bir dönemden geçmekteyiz.  
Bu nedenle toksikoloji bilimi de 21. yüzy›lda kendini ifade eder-
ken sadece zehirler ile ilgili olmad›¤›n›, ayn› zamanda  ‘sa¤l›k 
ve koruma’  ile ilgili oldu¤u vurgusunu daha çok yapmak zorun-
dad›r. Derne¤imiz düzenledi¤i ve düzenleyece¤i her aktivitede 
toksikolojinin ‘toplumsal önemi’ konusuna dikkat çekmeye 
devam edecektir. Bültenimizin bu say›s›ndan bafllayarak, toksiko-
loji alan›ndaki uluslararas› kurulufllarda görev yapan üyelerimiz 
arac›l›¤›yla bu kurulufllar›n da bu konudaki görüfl ve de¤erlendir-
meleri hakk›nda fikir edinme f›rsat› bulabilece¤imizi düflünüyo-
rum.

Derne¤imize Kas›m 2005’ten bu yana 20 yeni üye kabul edil-
mifltir. Hepsine hofl geldiniz diyor ve derne¤e aktif katk›lar›n› 
bekledi¤imizi ifade etmek istiyorum. 2-5 Kas›m 2006’da 
Antalya’da düzenleyece¤imiz 6.Uluslararas› Toksikoloji 
Kongresi ( 6th IC-TST ) 2. duyurular› herkese ulaflt›r›ld›. Web 
sayfam›zdan da kongreyle ile ilgili tüm bilgi ve belgelere 
ulaflabilirsiniz, organizasyon komitesi son h›zla haz›rl›klar› 
tamamlamaktad›r, umar›m üyelerimizin tamam›na yak›n› ile bu 
kongrede buluflabiliriz…

Sayg›lar›mla,

Prof.Dr. Sema BURGAZ
Türk Toksikoloji Derne¤i Baflkan›

Dernek Baflkan›ndan

ÜYEL‹K ‹fiLEMLER‹ ‹Ç‹N GEREKL‹ BELGELER
• 	OYAKBANK Necatibey fiubesi 3091618-MY-001 Türk Toksikoloji Derne¤i	

hesab›na 5 YTL yat›r›ld›¤›na dair banka dekontu, 
• 	Nüfus Cüzdan› sureti, 
• 	Üyeli¤e dair dilekçe, 
• 	2 adet vesikal›k foto¤raf, 
• 	Üyelik baflvuru formu	

(Üyelik formuna www.turktox.org.tr web sitesinden ulaflabilirsiniz)

Belirtilen evraklar›n temin edilmesi 
durumunda, flahsen veya posta ile afla¤›daki 
adrese gönderilmesi yeterli olacakt›r.

Doç.Dr. Hilmi ORHAN
Türk Toksikoloji Derne¤i Sekreteri
Ege Üniversitesi Eczac›l›k Fak.
Farmasötik Toksikoloji AD 
Bornova 35100 ‹zmir
E-posta: hilmi@tr.net
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‘Farmakogenetik Polimorfizm: Toksikolojik 
ve Farmakolojik Önemi’ (12 Aral›k 2005)

Prof.Dr. Ann Daly (Newcastle upon Tyne 
Üniversitesi, Newcastle-‹ngiltere), 
“‹nsanlarda sitokrom P450 farmakogenetik 
polimorfizmleri: toksikolojik ve farmakolojik 
önemi” isimli konuflmas›na, sitokrom P450 
(CYP450) enzim ailesinin ilaç metaboliz-
mas›ndaki rolünü aç›klayarak bafllad›. 
Prof. Daly, CYP2D6 enzim polimorfizminin 
dünyada en çok çal›fl›lan P450 polimor-
fizmi oldu¤unu vurgulad›. Avrupa popülas-
yonunun %5-10’unun bu enzim için yavafl 
metabolizatör oldu¤u ve bu nedenle de 
1970–1980 y›llar› aras›nda pek çok ilac›n 
piyasadan çekildi¤i belirtildi. Bu polimor-
fizmin ilaç cevab›ndaki etkileri debrizokin 
ve nortriptilin ilaç örnekleri ile aç›kland›. 
CYP2D6 genotipindeki çeflitlili¤in özellikle 
antidepresan ilaçlar›n etkisini de¤ifltirdi-
¤inden ve kifliye özel tedavinin gereklili-
¤inden bahsedildi. Daha sonra CYP2C9 
polimorfizmi ve yayg›n kullan›lan antiko-
agulan bir ilaç olan warfarin’in metaboliz-
mas›ndaki önemi üzerinde duruldu. 
CYP2C9 genotipindeki farkl›l›klar›n warfa-
rin’in vücuttan at›l›m›nda %8 oran›nda 
çeflitlili¤e neden oldu¤u vurguland› ve 
ard›ndan warfarin metabolizmas›nda 
önemli bir di¤er enzim olan Vitamin K 
epoksit redüktaz (VKORCI) enzim polimor-
fizminden bahsedildi. Bu gendeki C1173T 
genotipinin bireylerde warfarin doz 
ayarlamas›n› etkileyece¤i vurguland› ve 
özellikle G-1639A ve C1173T haplotip-
lerine sahip bireylerin tedavide daha düflük 
dozda warfarin gereksinimlerinin oldu¤u 
söylendi. Prof. Daly ayr›ca CYP2C9 ve 
VKORCI genotiplerinin kombine olarak 
warfarinin etkisini nas›l de¤ifltirdi¤i 
üzerinde de durdu. Bu çeflitlili¤in yafl ve 
a¤›rl›k gibi di¤er faktörlerle birleflti¤inde 
‹ngiltere popülasyonunda yaklafl›k %55 
oran›nda doz çeflitlili¤ine neden oldu¤u 
belirtildi. 
Prof. Daly, konuflmas›nda CYP450 poli-
morfizmleri ve kanser aras›ndaki iliflki üze-
rinde de durdu. Bu polimorfizmlerin içinde 
pek çok çal›flmada kanser ile iliflkili oldu¤u 
gösterilen CYP1A1 polimorfizmi üzerinde 
duruldu. CYP1A1 polimorfizminin ayn› 
zamanda fenotipik bir polimorfizm olabile-
ce¤ine de¤inip, bu konuyu CYP1A1 ve 
EROD aktivitesi aras›ndaki iliflkiden 
bahsederek aç›klad›. Konuflmas›nda 
özellikle CYP1A1, CYP2D6 genotipleri ve 
akci¤er kanseri aras›ndaki ilflkiden 
bahseden Prof. Daly, bu iliflkilendirme 
s›ras›nda ortaya ç›kabilecek problemlere 
ve planlanabilecek ayr›nt›l› çal›flmalara 
de¤indi. Prof.Daly, konuflmas›n› CYP 
polimorfizmleri ile ilgili 20 y›ldan fazlad›r 
çal›fl›ld›¤›ndan ancak bu polimorfizmlerle 
hastal›klar aras›ndaki iliflkiye dair çal›flma-
lar›n hala çok s›n›rl› oldu¤undan ve CYP 
çeflitlili¤ini etkileyen faktörleri ortaya koya-
bilecek çal›flmalar›n gereklili¤inden bahse-
derek bitirdi. 

‹kinci konuflmac›, Prof.Dr. Semra fiardafl 
(G.Ü.Eczac›l›k Fak., Ankara),
‘Türkiye’de farmakogeneti¤in geliflimi’ 
bafll›kl› konuflmas›nda önce farmakogene-
ti¤in tarihçesini kronolojik olarak anlatt›. 
‹lk olarak 1932 y›l›nda fenil tiyoüre tad›n› 
alamayanlar›n daha sonra TAS2R1 resep-
tör gen polimorfizmi ile iliflkili oldu¤unun 
anlafl›ld›¤›n›, 1959 y›l›nda farmakogenetik 
tan›m›n›n ortaya at›ld›¤›n›, 1960-88 y›llar› 
aras›nda pek çok ilac›n vücutta metabolize 
olmas›nda görev alan enzimlerin polimorfik 
olduklar›n›n tespit edildi¤ini ifade eden 
Prof. fiardafl, 1990 y›l›nda insan genom 
projesinin bafllad›¤›n› ve 2003 y›l›nda 
tamamland›¤›n› belirtti. 2000’li y›llar›n 
“omik” li araflt›rma y›llar› oldu¤u söyledi. 
Prof.fiardafl konuflmas›n› farmakovijilans 
terimini ve önemini aç›klayarak sürdürdü. 
Farmakovijilans sistemine sahip baz› 
ülkelerin verileri do¤rultusunda, 2000’li 
y›llarda advers ilaç reaksiyonlar›n›n (ADR) 
morbidite/mortalite nedenleri aras›nda
4.ve 6. s›ralara ulaflt›¤› vurguland›.
Farmakogenetik ile ADR aras›ndaki iliflki 
üzerinde duruldu ve ADR ile ilgili raporlar›n 
%20’sinin nonpolimorfik enzimler; 
%59’unun ise polimorfik Faz I enzimleri 
ile ilgili oldu¤u belirtildi. ADR’ye ba¤l› 
sa¤l›k harcamalar›n›n baz› ülkelerde %15 
ile 20’ye ulaflt›¤›n›n görüldü¤ü vurguland›. 
Farmakoepidemiyoloji ve farmakogenomik 
aras›ndaki etkileflime de de¤inen Prof. 
fiardafl, günümüzdeki farmakogenetik ve 
farmakogenomik uygulamalardan bahset-
ti. Bu uygulamalar›n bafl›nda kifliye yönelik 
tedavi yaklafl›m›n›n geldi¤i belirtilerek, 
tiyopurin metiltransferaz (TPMT), CYP2D6 
ve CYP2CI9 genotipleri ile tedavi yan›tlar›
aras›ndaki iliflki örnek olarak verildi.
Günümüzde farmakogeneti¤in di¤er bir 
uygulama alan› olarak “genetik hedefe 
yönelik terapötiklerden” bahsedildi ve 
Herceptin, Gleevac (Imatinib) ve 
LymphoRad 131 adl› ilaçlar›n FDA onay› 
ile bu amaçla kullan›ld›¤› söylendi. Prof. 
fiardafl konuflmas›nda, genom hakk›nda 
bilinmeyen pek çok özelli¤in varl›¤›ndan 
ve çözüme ulaflabilmek için genomik, 
transkriptomik, proteomik, metabonomiks 
gibi yaklafl›mlardan yararlanmak gerekti¤i-
ni vurgulad› ve 2003 y›l›nda bafllayan 
Hapmap projesine ve amaçlar›na de¤indi. 
Prof. fiardafl, konuflmas›n›n son bölümün-
de 1986-2005 y›llar› aras›nda Türkiye’de 
farmakogenetik ile ilgili yay›nlanm›fl olan 
makalelerden bahsetti. SCI’de yer alan 
bu makalelerin bir k›sm›n›n sa¤l›kl› kontrol-
lerde popülasyon tarama çal›flmas› oldu-
¤u, ço¤unlu¤unun ise polimorfizm ve has-
tal›k iliflkisini ortaya koymaya yönelik 
oldu¤u belirtildi.

Sempozyumun üçüncü konuflmac›s›  
Doç.Dr. Sinan SÜZEN 
(A.Ü. Eczac›l›k Fak., F. Toksikoloji ABD), 
"Kanser ‹laçlar›nda Farmakogenetik" ko-
nulu konuflmas›na bireyler aras› ilaç 
yan›tlar›ndaki farkl›l›¤›n klinikteki önemini 
vurgulayarak bafllad›. ‹laç kullan›m›nda 
ve etkinli¤inde; doz, çevresel ve kültürel 
faktörlerin yan› s›ra, genetik faktörlerin 
giderek önem kazand›¤› belirtilerek, farma-
kogenetik ve farmakogenomik terimleri 
aç›kland›. Farmakogenetik, ilaç kullan›m›n-
da bireyler aras›nda görülen ilaç yan›t›, 

toksisite ve kinetik farkl›l›klar›n genetik 
temeli fleklinde; farmakogenomik ise, 
genom fonksiyonlar›n›n, ilaç aktivitesi 
üzerindeki etkilerinin araflt›r›lmas› olarak 
tan›mland›. Bireyleraras› genetik faktörler-
de, insan genomundaki en yayg›n DNA 
farkl›l›¤›n›n tek nükleotid polimorfizmi 
(Single Nucleotide Polymorphisms- SNPs) 
oldu¤undan bahsedilerek, SNP'lerin 
bulundu¤u yerin önemi, fonksiyonelli¤i ve 
diagnosti¤i üzerinde duruldu. Bireysel 
genetik farkl›l›¤›n, toksikogenetik ve 
farmakogenetik olarak de¤erlendirilmesi 
gerekti¤i belirtildi: Toksikogeneti¤in, hasta-
l›¤›n oluflumunda ve biyolojik göstergelerin 
seçiminde; farmakogeneti¤in ise, ilaç 
etkinli¤inde ve doz seçiminde önemli rol 
oynad›¤› ifade edilerek, ilaçlar›n biyotrans-
formasyonu hakk›nda bilgi verildi. ‹laç 
metabolizmas›nda yer alan Faz I ve Faz 
II enzimlerini kodlayan genlerin önemi ve 
ilaç metabolizmas›ndaki majör moleküler 
mekanizmalar üzerinde duruldu. Bu bilgiler 
do¤rultusunda, baz› hastal›klarda kullan›-
lan ilaçlar›n etkinli¤i ele al›nd›¤›nda, onkolo-
jide kullan›lan ilaçlar›n, etkinlik aç›s›ndan 
en alt s›rada yer ald›¤› belirtildi. Dar bir 
terapötik etkinli¤e sahip olan kanser ilaçla-
r›n›n, farmakogenetik aç›s›ndan de¤erlen-
dirildi¤inde, daha da önemli oldu¤una 
dikkat çekildi.  
Doç. Dr. Sinan Süzen, konuflmas›nda 
polimorfik özellikteki Faz I (CYP2A6, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP3A4/A5) ve Faz II enzimleri (Glutatyon 
S-transferazlar: GSTM1, GSTT1, GSTP1 
ve Uridindifosfoglukuronozil transferaz: 
UGT) ile metabolize olan kanser ilaçlar›na 
örnekler vererek, bireyler aras›ndaki 
genetik fark›n tedavideki önemine de¤indi. 
Bunun yan› s›ra, ilaç tafl›y›c› (ABCC1, 
ABCB1, ABCG2, OATP, OAT) ve ilaç 
hedefleri (MTHFR) ile ilgili enzimlerdeki 
polimorfizmler de ele al›nd›. Kanser tedavi-
sinde, kanser ilaçlar›na karfl› etkinli¤in 
azalmas›nda rolü olan DNA onar›m 
enzimlerinin (XRCC1, ERCC1, ERCC2) 
varl›¤› ile birlikte tedavinin yönünün de¤ifli-
mine dikkat çekilerek, pek çok kanser 
tipinde kullan›lan 5-florourasil  (5-FU) 
örne¤i üzerinde duruldu. 5-FU tedavisinde 
önemi olan timidilat sentaz ve dihidro-
pirimidin dehidrogenaz enzim polimor-
fizmleri tart›fl›larak, 5-FU ile Dünyada ve 
Türkiye de yap›lan çal›flmalardan örnekler 
sunuldu. Doç. Dr. Sinan Süzen, advers 
ilaç etkilerinin günümüzde giderek artt›¤›n› 
vurgulad› ve gerekli önlemlerin al›nmas› 
için, bu konuda çal›flmalar›n sürdürüldü¤ü-
nü ifade ederek konuflmas›n› tamamlad›. 

‘Partiküller ve ‹nsan Sa¤l›¤›: Kömür 
Madencil i¤inden Nanoteknolojiye’ 
(24 Ocak 2006) (Gazi Üniversitesi, 
Ayl›k Haber Bülteni 64. Say›s›nda 
yay›nlanm›flt›r)

Prof. Dr. Paul BORM (Zuyd University, 
Heerlen-Hollanda), ‘Kömür madenlerinden 
nanoteknolojiye’ adl› sunumunda 
1990’lardan günümüze endüstriyel gelifli-
min basamaklar›ndan yola ç›karak sözleri-
ne bafllad›. Kömür madencili¤inin yayg›n 
oldu¤u 1990’l› y›llar günümüzdeki endüst-
rinin ayn› zamanda da partikül toksisitesi 
üzerine yap›lan bilimsel araflt›rmalar›n
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bafllang›c› olarak belirtildi. Madenlerde 
kömür tozu maruziyeti; antrasilikoz, amfi-
zem ve bronflit gibi birçok hastal›¤a neden 
oldu¤unun ortaya ç›kmas› sonucu, etken-
ler araflt›r›l›p, maruziyetleri azaltmaya 
yönelik önlemlerin al›nmas›n›n hastal›k 
s›kl›klar›nda azalmalar› sa¤lad›¤› vurgulan-
d›. Kuvars›n (kristal yap›l› silika partikülleri) 
kömür madencili¤indeki toksisite etkenleri 
aras›ndaki önemli yeri üzerinde önemle 
duruldu ve kuvarsa inflaat gibi di¤er iflkol-
lar›nda da yüksek maruziyetlerin söz 
konusu oldu¤u belirtildi. Partiküllere maru-
ziyet sonucu etkiler özellikle pulmoner 
bölgede kendini gösterdi¤i ve farkl› en-
düstriler aras›nda partikülün kendine has 
özelliklerine ba¤l› olarak toksisitesinde 
de¤iflkenlikler olabildi¤i in vitro ve in vivo 
çal›flma verileri ile gösterildi. Günümüzde 
endüstrideki geliflimin ve yeniliklerin nano-
teknolojiyi de içerdi¤i belirtilerek, konufl-
man›n geri kalan k›sm›nda, nanoparti-
küllerin partiküllerden ayr›lan yönleri, 
kullan›m alanlar› ve toksisiteleri üzerinde 
duruldu. Nanoteknolojinin t›pta kullan›m 
alanlar› aras›nda biyokaktif bilefliklerin 
üretimi, ilaçlar›n tafl›nmas› ve dozlamas›, 
kozmetik endüstrisi, DNA araflt›rmalar› 
s›raland›. Nanoteknolojinin kullan›ld›¤› en 
önemli alan olarak, ilaç tafl›ma sistemleri 
üzerinde duran Prof. Borm, ilaçlar› hedef 
organa ya da etkilenen dokuya iletmek 
için tasarlanm›fl nanoboyuttaki bu sistem-
lerin, lipozomlar, polimer nanopartiküller, 
dendrimerler, manyetik partiküllerden 
olufltu¤unu anlatt›. Bu sistemler sayesinde, 
yan etkilerin azalt›lmas›, ilaç yar› ömürle-
rinin uzat›lmas›, ilaçlar›n kimyasal yap›s›n›n 
korunmas›, biyolojik bariyerlerden geçiflin 
sa¤lanmas› gibi kullan›m nedenleri vurgu-
land›. Nanoteknoloji araflt›rmalar› için; 
2004 verilerine göre Avrupa Birli¤i 740 
milyon euro, Amerika Birleflik Devletleri 
850 milyon euro, Japonya 800 milyon 
euro, Almanya 290 milyon euro bütçe 
ay›rd›¤› belirtilerek, günümüzde yap›lan 
araflt›rmalar›n %20’sinin ve nanoteknoloji 
patentlerinin %38’inin yaflam bilimleri ile 
ilgili oldu¤u vurguland›. Nanopartiküllere 
mesleki maruziyette, etkiler, ölçüm teknik-
leri, risk gruplar› ve maruziyetlerin farkl›l›k 
gösterebildi¤i aç›kland›. Ayr›ca, ilaç tafl›ma 
sistemleri için kullan›lacak nanopartiküllerle 
ilgili kullan›m öncesi bilinmesi gerekenler 
olarak; do¤rudan ve dolayl› kardiyak etkile-
ri, merkezi sinir sistemi etkileri, teratojenik 
etkileri, pulmoner organlar d›fl›ndaki 
karsinojenesite, hepatik etkiler, proteinler, 
mRNA gibi fonksiyonel moleküllere ab-
sorpsiyonu ve etkileri s›raland›. Nanopar-
tiküllerin teknolojide kullan›m› için; 
nanopartikül toksikolojisinin anlafl›lmas›, 
disiplinleraras› iletiflim, verilerin de¤ifl 
tokuflu, nanopartikül ölçüm metotlar› ge-
reklili¤i sununun son k›sm›nda vurguland›. 
Richard Smalley’e ait; ‘Nanoteknoloji 
endüstri devriminin ortaya ç›kard›¤› zarar› 
tersine çevirecektir’ sözleri ile Prof. Borm 
konuflmas›n› bitirdi.    

‹kinci konuflmac› Prof Dr Arif ÇIMRIN’›n 
(9 Eylül Üniversitesi, ‹zmir), Türkiye’ de 
‘‹norganik Tozla ‹liflkili Pnömokonyozis ve 
Risk Gruplar›’ bafll›kl› konuflmas›nda 

Türkiye’deki iflgücünün, nüfusun yar›s›n› 
oluflturdu¤u, 6 milyon kay›tl› çal›flan, 4.5 
milyon kay›t d›fl› çal›flan›n bulundu¤u ve 
ülkemizdeki iflsizlik oran›n›n %10.5 oldu¤u 
belirtildi. ‹fl alanlar› aras›nda 2002 y›l› 
verilerine göre tar›m sektörü %36, endüstri 
%23, hizmet sektörü %41 oran› ile yer 
ald›¤›n› ve pnömokonyoz riski tafl›yan ifl 
kollar›n›n yap›, metal ve tekstil oldu¤unu 
anlatt›. Çal›flanlar›n sosyal güvenlik kap-
sam›na göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda risk 
alanlar›n›n bafll›ca kömür, tafl kömürü, 
linyit, di¤er madencilik alanlar›, kuvars, 
feldspat, kil ile iliflkili ifl kollar›, ö¤ütme, 
seramik, inflaat, döküm ve difl teknisyenli¤i 
olarak s›ralad›. Prof. Ç›mr›n, yaklafl›k 1 
milyon iflçinin pnömokonyoz riski olan 
yerlerde çal›flt›¤›, silikozisin ise en fazla 
tan›mlanan meslek hastal›¤› oldu¤unu 
vurgulad›. Ülkemizde meslek hastal›kla-
r›n›n say›s›n›n gittikçe azal›yor gibi görün-
mesinde istatistiklerin yeterince iyi tutulma-
mas›n›n etken oldu¤unu anlatt › .  
Konuflmada, ifl kazalar› ve meslek hasta-
l›klar›n›n %60’›n›n küçük iflyerlerinde göz-
lendi¤i, 2004 y›l›nda toplam meslek 
hastal›¤› say›s›n›n 384 oldu¤u ve bunun 
132’sinin kömür madencili¤inde çal›flan 
iflçilerde bulundu¤u üzerinde duruldu. 
Türkiye’deki pnömokonyoz olgular› ile ilgili 
vurgulanan baz› noktalar afla¤›daki gibidir; 

Pnömokonyoz olgular›n›n büyük k›sm› 
yeralt›nda çal›flanlar›nda, bunun büyük 
k›sm› da kömür madencili¤inde çal›flanlar-
dad›r. ‹fl yerlerinde çal›flanlarda düzenli 
izlemeye ra¤men gözden kaçan, geç 
tan›mlanan vakalar olabilmektedir. Çal›flma 
y›l› artt›kça pnömokonyoz s›kl›¤›n›n artt›¤› 
saptanm›fl ve tozlu, tozsuz bölgelerde 
çal›flanlar aras›nda pnömokonyoz s›kl›klar› 
bak›m›ndan istatistiksel fark bulunmufltur. 
Hastal›k 10 y›l ve 10 y›ldan uzun temastan 
sonra ve genelde 30’lu yafllarda ortaya 
ç›km›flt›r. Türkiye’de, tekstil sektörü içinde, 
kot kumlamac›l›¤›nda, kumlamac›l›kta, 
seramik fabrikalar›nda kuvars kullan›lmak-
tad›r ve silikozisli vakalar›n bu ifl kollar›nda 
tespit edilmesi yap›lan çal›flmalarla göste-
rilmifltir. 

Sonuç olarak, pnömokonyozun Türkiye 
için bir sorun oldu¤u, de¤iflik olgularda 
çerçevesinin net olarak belli olmad›¤› Prof. 
Ç›mr›n taraf›ndan söylendi. Düzenli izleme 
ve kay›t sisteminin mutlaka oluflturulmas›-
n›n önemi vurguland›.           

Üçüncü Konuflmac› Prof Dr Asuman 
KARAKAYA (Ankara Üniversitesi, Ankara), 
‘Kömür ‹flçileri Pnömokonyozunun Gelifli-
minde Sitokin Polimorfizminin Rolü’ bafll›kl› 
konuflmas›n›n bafl›nda kömür madencil-
i¤inin dünyada ve ülkemizdeki durumu 
hakk›nda bilgi verip, mesleki akci¤er has-
tal›klar›n›n yayg›n olarak mineral tozlar›n 
solunmas› ile meydana geldi¤ini belirtti. 
Baflta kömür tozu olmak üzere mineral 
tozlar›n›n uzun süre solunmas›na ba¤l› 
olarak akci¤erde toz birikimini takiben 
ileriki dönemlerde pnömokonyoz ad› veri-
len akci¤er hastal›klar›n›n olufltu¤u ifade 
edildi. Kömür iflçileri pnömokonyozunun 
toksik etki mekanizmas› belirtilip, bu 

hastal›¤›n tan›s›n›n nas›l yap›ld›¤›, iflçilerin 
bu hastal›ktan korunabilmesi amac› ile 
ülkemizde ve dünyada uygulanan düzen-
lemeler hakk›nda bilgi verildi. Epitel hücre-
ler, fibroblastlar ve makrofajlar›n kömür 
tozunun hedef ald›¤› hücreler oldu¤u, 
maruziyet sonucu reaktif oksijen türleri ve 
özellikle sitokinlerin arac›l›¤›yla enfla-
matuar reaksiyonlar›n ortaya ç›kmas› ile 
kömür iflçileri pnömokonyozuna kadar 
giden zincirleme reaksiyonlar›n bafllad›¤› 
anlat›ld›.Enflamasyonu bafllatarak kömür 
iflçileri pnömokonyozu gelifliminde etki 
gösteren sitokinlerin immün mekanizman›n 
temel ö¤elerinden oldu¤u ancak uyaran›n 
s›n›rs›z ve sürekli olmas›na ba¤l› olarak 
afl›r› üretilmeleri sonunda hastal›k oluflu-
munda etki göstermeye bafllad›¤› belirtildi. 
Enflamasyon reaksiyonlar›ndaki rollerine 
göre proenflamatuar ve antienflamatuar 
sitokinler olarak s›n›fland›r›ld›klar›, TNF-

, IL-1 , IL-1  ve IL-6 sitokinlerinin 
proenflamatuar, TGF-  , IL-1ra ve IL-4 gibi 
sitokinlerin ise antienflamatuar özelli¤e 
sahip olduklar› ifade edildikten sonra, pro 
ve antienflamatuar sitokinlerin aras›nda 
çok hassas bir denge oldu¤u, bu dengenin 
proenflamatuar tarafa kaymas› ile özellikle 
otoimmün ve enflamatuar hastal›klar›n 
olufltu¤u vurguland›. Sitokinlerin pek çok 
reaksiyonda düzenleyici rol almalar›ndan 
dolay› yap›lar›ndaki (kalitatif) ve düzeyle-
rindeki (kantitatif) varyasyonlar›n (polimor-
fizmlerin) hastal›¤a karfl› hassasiyeti 
artt›rd›¤› belirtilerek, sitokin genlerindeki 
tek nükleotid polimorfizmlerinin pek çok 
hastal›kla ba¤lant›l› oldu¤unun alt› çizildi. 
TNF- , IL-1, TGF-   ve IL-6 sitokinlerinin 
düzenleyici
bölgelerindeki polimorfik noktalar aç›klan›p 
ve bu noktalardaki polimorfizmlerin ba¤-
lant›l› oldu¤u hastal›klar hakk›nda bilgi 
verildi. Prof. Karakaya, bu konu ile ilgili 
olarak yapm›fl oldu¤u bir proje çal›flmalar› 
ile ilgili detayl› olarak bilgi verdi. 
Ülkemizdeki kömür iflçilerinde, pnömo-
konyoz gelifliminde sitokin gen polimor-
fizmlerinin etkisinin incelendi¤i bu çal›flma-
da, TNF- , IL-1 ve TGF-  polimor-fizm-
lerinin hastal›k geliflimi riskini, TNF-  ve 
TGF-  polimorfizmlerinin ise hastal›k 
fliddetini önemli derecede artt›rd›¤› anlat›l-
d›. Sonuç olarak, kömür madencili¤inin 
Türkiye’de önemini korudu¤u dolay›s› ile 
bu iflte çal›flan iflçilerin K‹P hastal›¤› 
aç›s›ndan büyük bir risk alt›nda oldu¤u 
Prof. Karakaya taraf›ndan belirtilmifltir.  

‘Tehlikeli At›klar: ‹nsan ve Çevre Sa¤l›¤›’ 
(30 May›s 2006) (Gazi Üniversitesi, Ayl›k 
Haber Bülteni 67. Say›s›nda yay›nlanm›flt›r)

Dr. Caner ZANBAK’›n (Türkiye Kimya 
Sanayicileri Derne¤i) ‘Sanayi At›klar› 
Yönetimi ve Türkiye’, Prof. Dr. Ali Esat 
KARAKAYA ’n›n ( IUTOX Baflkan›) 
‘Kimyasal At›klar ve ‹nsan Sa¤l›¤›’, ve 
Prof. Dr. Mümtaz ‹fiCAN’›n (EUROTOX 
Yönetim Kurulu Üyesi) ‘At›klar›n Ekolojik 
Sistemdeki Tehlikeleri Nas›l Belirlenme-
lidir?’ konulu sunumlar›na
TTD’nin kurumsal web sayfas›ndan 
( h t t p : / / w w w . t u r k t o x . o r g . t r )  
ulafl›labilmektedir.
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Uluslararas› Toksikoloji Birli¤inin 
(IUTOX) Baflkan› ve Türk Toksikoloji 
Derne¤i’nin kurucular›ndan biri olarak 
sizinle; toksikolojinin geçmiflten bugü-
ne bir bilim dal› olarak geliflimi, yeri, 
önemi, güncelli¤i konusunda söylefli 
yapmay› istedi¤imizde bizi k›rmad›¤›n›z 
için teflekkür ederiz.   

Sizi Toksikoloji alan›nda bilimsel 
araflt›rmaya iten etkenler nelerdir, 
neden toksikoloji? 
Ankara Üniversitesi Toksikoloji Kürsü-
sü’ne asistan olarak atanmamdan bu 
yana tam 35 y›l geride kald›. Bu dalda 
asistan olmamda temel neden dersin 
hocas› Prof. Mustafa Güley’dir. Herkes 
taraf›ndan sevilen tek kelime ile 
mükemmel bir insand›. Çok erken 
yaflta kaybettik, nur içinde yats›n. 
Ö¤rencili¤im s›ras›nda Güley Hoca 
dekan idi.  O y›llarda ö¤renci olaylar› 
yo¤undu ve bir grup eczac›l›k fakültesi 
ö¤rencisi olarak dekanl›¤›n hiç de 
hofluna gitmeyen aktivitelerin içinde 
idik. Buna ra¤men, hocam›z tümümü-
ze karfl› son derece anlay›fll› ve seve-
cen idi. O y›llarda ülkemizde toksiko-
lojinin çal›flma alan› analitik toksikoloji 
ile s›n›rl›yd›. Bugünle k›yasland›¤›nda 
araflt›rmalardaki benzerlik % 10‘u 
aflmaz. Buna ra¤men zehirlemelerin 
nedenlerin araflt›r›lmas›, narkotiklerin 
teflhisi gibi ifle yarayan, hayata dönük 
konulara ilgi duydum. Bu ilgi, bir de 
Hoca’ya sevgiyle birleflince kendimi 
toksikoloji asistan› olarak buldum. 
Bugün geriye bakt›¤›mda toksikoloji 
gibi devaml› konular› geliflen ve gün-
celleflen bir alan› seçti¤im için kendimi 
çok flansl› say›yorum. 

Sizin toksikoloji ile u¤raflmaya bafllad›-
¤›n›z dönemle, günümüzü karfl›laflt›rd›-
¤›n›zda Türkiye’de toksikoloji, dünyada 
toksikoloji nas›l bir de¤iflim geçirdi?
Toksikoloji, dünyada son 50-60 y›lda 
en h›zl› geliflen bilim alanlar› aras›nda 
yer al›r. Ne mutlu ki, ülkemizde toksi-
koloji alan›nda çal›flanlar da bu h›zl› 
geliflmeye ayak uydurdular. Bu gün 
bize çok basit gelen konularda 50-60 
y›l öncesi yap›lan hatalar›n insan 
sa¤l›¤›na ve çevreye verilen zararlara 
ait yüzlerce olay düflünüldü¤ünde 
dünyada toksikoloji bilimindeki h›zl› 
geliflmenin ve bunun sonuçlar›n›n 
insanl›¤a fayda olarak dönmesinden 
k›vanç duymamak elde de¤il.  
Ülkemizde toksikolojinin geliflmesin-
deki ana neden ise, daha 1960’lardan 
bafllamak üzere Eczac›l›k Fakültele-

ri’nde yayg›n olarak ba¤›ms›z toksi-
koloji kürsülerinin kurulmas› ve lisans-
üstü programlar›n›n bafllat›lmas›d›r. 
Türkiye’de Eczac›l›k Fakülteleri’nin 
toksikolojiye ilgisi çok eski y›llara da-
yan›r. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda, o 
zamanki ad›yla eczac›l›k mektebinin 
ders program›nda yer alan 14 dersten 
biri toksikoloji idi.   Baz› ülkelerde hala 
ba¤›ms›z toksikoloji birimlerinin bulun-
mad›¤›n› gördü¤ümde, bu bölümlerin 
kurulmas›nda eme¤i geçen hocalar›-
m›z› bir kez daha minnetle an›yorum. 
Örne¤in bir milyar üç yüz milyon nüfus-
lu Çin Halk Cumhuriyeti’nin üniversite-
lerinde çok yak›n zamana kadar 
ba¤›ms›z toksikoloji birimleri, yüksek 
lisans ve doktora programlar› yoktu.

Dünyada toksikolojinin geliflmesindeki 
itici güç, yo¤un kimyasal kullan›m›n›n 
insan sa¤l›¤›na ve çevreye verdi¤i 
zarar›n anlafl›lmas› olmufltur. 1960 
y›l›ndaki talidomid olay› toksikolojinin 
geliflmesinin milad› olarak kabul edilir. 
Bu tarihe kadar ço¤unlukla farmako-
lojinin bir alt disiplini olarak çal›flan 
toksikolojinin önemi bu flok olayla 
gündeme gelince, toksikoloji; endüstri, 
ulusal/uluslar aras› araflt›rma kurulufl-
lar› ve üniversitelerden sa¤lanan cö-
mert fonlarla h›zla geliflti. Bu geliflme 
toksikoloji dernek örgütlenmelerini de 
getirdi. Amerika Birleflik Devletleri'nde 
1961 y›l›nda " Society of Toxicology", 
Avrupa’da 1962 y›l›nda bugünkü 
EUROTOX’un ilk ad›m› olan "European 
Society for the Study of Drug Toxicity" 
isimli uluslar aras› dernekler kuruldu. 
Nas›l, bir ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n› simge-
leyen ulusal marfl, bayrak gibi sembol-
ler var ise, bir bilim alan›n›n da akraba 
bilim dallar›ndan ayr›larak ba¤›ms›z 
olarak geliflmeye bafllamas›n›n göster-
gesinin, kurduklar› ba¤›ms›z dernekler 
ve yapt›klar› kongreler oldu¤unu düflü-
nüyorum. Bu yönden de bak›nca 
1960'lardan sonra bu iki konuda da 
dünyada h›zl› bir geliflme yafland›. Bu 
arada çevreye kimyasal maddelerin 

verdi¤i zarara dikkatin çekilmesinde 
1962 y›l›nda Rachel Carson taraf›ndan 
yay›nlanan Sessiz Bahar "Silent 
Spring" isimli kitab›n toplumda yaratt›¤› 
sars›nt›y› ve oluflturdu¤u çevre duyar-
l›¤›n› unutmamak gerekir. Bütün bu 
geliflmeler sonras›nda kimyasal kulla-
n›m›yla insan sa¤l›¤› ve çevrenin korun-
mas› aras›ndaki dengenin korunma-
s›na yönelik çabalar toksikoloji bilimi 
ekseninde her geçen y›l h›zlanan bir 
tempo ile sürdürüle geldi. Toksikoloji, 
çok say›da bilimin araflt›rma verilerini, 
toksisite mekanizmalar›n›n ayd›nlat›l-
mas› için kullanan bir bilim dal›d›r. 
Buna bir de son 50 y›lda teknolojideki 
h›zl› ilerlemenin sonucu olarak görün-
tüleme ve ölçüm sistemlerindeki dev-
rimsel bulufllar eklenince karfl›m›za 
toksikolojideki h›zl› geliflmeler ç›kt›. 
Son y›llarda bu konuda toksikolojiye 
en önemli katk› moleküler biyoloji 
alan›ndan gelmeye bafllad›. Toksisite 
mekanizmalar›n›n anlafl›lmas›ndaki 
eksik parçalar›n tamamlanmas›, dola-
y›s›yla daha güvenli kimyasallara ula-
fl›lmas› için toksikolojinin yeni bir dal› 
olan toksikogenomik do¤du ve h›zla 
gelifliyor.

Günümüzde toksikolojik yaklafl›m› olan 
çok say›da araflt›rma toksikoloji d›fl›n-
daki bilim dallar›nda da gerçeklefltiri-
liyor. Sözü geçen araflt›rmac›larla 
toksikologlar› ay›ran özellikler nelerdir? 
Günümüzde bilimler aras›nda son 
derece esnek daha do¤rusu belirsiz 
s›n›rlar mevcut. Bu özellikle toksikoloji 
için geçerli bir olgu. Kimyasallar›n 
neden oldu¤u toksisite sonucu ortaya 
ç›kan klinik bulgularla çok say›da klinik 
alan ilgilenmektedir. Bu da klinisyen 
hekimlerin toksikoloji çal›flmalar›na ilgi 
duymalar›na neden olmaktad›r. Buna 
bir de biyoloji, kimya gibi temel bilim 
alanlar›nda çal›flanlar›n ilgisi eklendi-
¤inde toksikolojinin de¤iflik konular›n-
da araflt›rma yapan, makale yay›nlayan 
çok genifl bir araflt›rmac› kitlesi karfl›-
m›za ç›kmaktad›r. Bu çal›flmalar toksi-
koloji bilimindeki bilgi birikimini artt›r-
makta ve konuyu zenginlefltirmekte-
dir. Ancak nas›l, toksikoloji laboratu-
varlar›nda s›kça yapt›¤›m›z genotip 
çal›flmalar›n› yaparak moleküler biyo-
log olam›yorsak, toksikoloji ile ilgili bir 
konuda makale yay›nlayarak da toksi-
kolog olunmaz. Asl›nda bu son derece 
aç›k gerçe¤i burada tekrarlamak ülke-
mizdeki baz› geliflmeleri takip etme-
yenler için yad›rgat›c› bulunabilir. 
Toksikoloji ile yak›ndan uzaktan ilgisi 
olmayan baz› akademisyenlerin, kendi-
lerince toksikoloji dergisi ad› verdikleri 
dergiler ç›kart›p, yine kendilerince tok-
sikoloji kongreleri düzenlediklerini 
gördükçe ülkemizdeki f›rsatç›l›¤›n han-
gi boyutlara geldi¤ini görüp üzülme-
mek mümkün de¤il. Bu konuda bafl›
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çekenlerin toksikoloji konusunda tek 
bir makalelerinin olmad›¤›n› ve kendi 
alanlar›nda da yok denecek ölçüde 
zay›f uluslar aras› akademik perfor-
manslar›n› tespit etti¤imde de cesaret-
lerini adland›rma konusunda güçlük 
çekti¤imi söylemek isterim. Özellikle 
bu cesareti, önemli say›da ve dünyada 
etkinli¤i olan bir toksikolog grubuna 
ve son derece etkin bir toksikoloji 
derne¤ine sahip bir ülkede yapmaya 
kalk›flmalar› ak›l ile aç›klanacak bir 
davran›fl de¤ildir. Kan›mca bir akade-
misyenin sahip olmad›¤› bir bilimsel 
erki, varm›fl gibi göstererek faaliyette 
bulunmas› çok aç›k bir etik ihlalidir ve 
ilgili kurumlarca soruflturulmas› gerekir. 
Türk toksikologlar› olarak, ülkemizde 
toksikolojinin multidisipliner olarak 
yay›lmas› için her türlü çaban›n için-
deyiz. Buna bir örnek olarak Gazi 
Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Toksi-
koloji Lisansüstü Program›'ndan 
mezun olmufl ve kay›tl› ö¤renci arka-
dafllar›m›z›n mesleksel da¤›l›m›n› 
gösterebilirim. Bu da¤›l›m, toksikoloji-
nin disiplinler aras› yap›s›n› çok iyi bir 
flekilde yans›tmaktad›r. Eczac›, hekim, 
biyolog, difl hekimi, veteriner hekim, 
g›da mühendisi ve kimya mühendisle-
rinin yan› s›ra say›lar› onu geçen ve 
baz›lar› doçent, yard›mc› doçent düze-
yindeki anestezi, kad›n-do¤um ve 
genetik uzmanlar› bu lisansüstü prog-
ramda toksikoloji e¤itimi ald›lar ve 
almaktad›rlar. Di¤er üniversitelerin 
toksikoloji programlar›nda da benzer 
bir durum söz konusudur. Toksikoloji 
konusuna duyduklar› ilgiyi yo¤un e¤i-
tim ve araflt›rmaya dayal› lisansüstü 
program›yla pekifltiren bu arkadafllar›-
m›z›n özverili çal›flmalar›n› sayg› ve 
takdirle karfl›l›yorum. Özetle, toksiko-
log olabilmek için toksikoloji e¤itiminin 
al›nmas› flartt›r ve ülkemizde, dünyada-
ki benzerleri ile eflde¤er lisansüstü 
programlar konuya ilgi duyanlara aç›k-
t›r. Dünyada toksikoloji biliminin h›zl› 
geliflimi bafllad›¤›nda, toksikolog ola-
bilmenin asgari koflulu ne olmal› soru-
su gündeme geldi. Bunun tek çözümü 
registrasyon sistemlerinin oluflturul-
mas› idi ve bu yap›ld›. ‹lk registras-
yon/sertifikasyon sistemi 1979 y›l›nda 
ABD'nde "American Board of 
Toxicology" olarak kuruldu. Bu kurulufl 
o tarihten bu yana s›nava dayal› bir 
registrasyon/sertifikasyon  sistemi 
uygulamaktad›r. Bunun ard›ndan da 
1981 y›l›nda özgeçmifle dayal› bir 
registrasyon/sertifikasyon sistemi olan 
"Academy of Toxicological Sciences" 
kuruldu. 1994 y›l›nda ise Avrupa'da 
özgeçmifle dayal ›  "EUROTOX 
Registered Toxicologist" sisteminin 
kurulmas› çal›flmalar› bafllat›ld›. Bu 
arada Japonya gibi ülkeler de kendi 
registrasyon sistemlerini kurdular. Tüm 
bu sistemler dünyadaki toksikologlar›n 

baflvurusuna  aç›k sistemlerdir. 
Örne¤in ben, 2000 y›l›nda "Academy 
of Toxicological Science" sisteminden 
sertifiye oldum ve bu 2005 y›l›nda 
tekrarland›. Bugün, bu sistemlerin har-
monizasyonu için IUTOX çat›s› alt›nda 
bir çal›flma yürütülmektedir. Bu arada 
Türk Toksikoloji Derne¤i olarak 
"EUROTOX Registered Toxicologist" 
sistemine dahil olmak üzere önemli 
mesafe ald›k. Önümüzdeki y›l tüm 
aflamalar› geçerek sisteme dahil olaca-
¤›m›z› düflünüyorum. Dünyada bu 
flekilde bir registrasyon/sertifikasyon 
ihtiyac›, kimyasallar›n güvenli kullan›m 
flartlar›n›n belirlenmesinde, ruhsatlan-
d›r›lmas›nda, kullan›m›nda insan ve 
çevre sa¤l›¤› üzerinde bir zarar oluflur-
sa bu zarar›n ortadan kald›r›lmas›nda 
ve zarar›n tazmin edilmesi için yürütü-
len hukuksal süreçte gerçek uzmanlara 
olan ihtiyaçtan do¤mufltur. Bu yap›l-
maz, bunun yerine tümü bilgi yo¤un 
olan bu süreçlerde, rasgele davran›-
l›rsa, bundan insan sa¤l›¤›, çevre ve 
ülke ekonomisi büyük zarar görür. 
Kimyasal yönetimi henüz kurumsal-
laflmam›fl ülkelerde, uzmanlara ihtiyaç 
duyulmamakta, her hangi bir kararda 
akademik ünvanl› bir kiflinin onay›na 
ihtiyaç duyulursa bu kolayl›kla sa¤lan-
maktad›r. Sonuçta da iktisattaki "kötü 
para, iyi paray› kovar" kural› misali, 
karar süreçlerinde bu tür "uyumlu aka-
demisyenler" giderek daha etkin olma-
ya bafllamaktad›rlar. Ne yaz›k ki ülke-
mizde çok konuda örne¤i olan bu uy-
gulama toksikoloji uzmanl›¤›n› gerek-
tiren konularda da yaflanmaktad›r.

Toksikolog olma yolunun bafl›nda 
olanlara, bu bilim dal›nda baflar›l› 
olmak için ne ö¤ütlersiniz?
Çok klasik olacak ama, öncelikle çal›fl-
t›klar› alan› çok sevmelerini öneririm. 
Bu flekilde çal›flma hayatlar› çok zevkli 
bir hale gelecek, karfl›laflmalar› muhte-
mel güçlükleri aflmada onlara güç 
verecektir. Zaman içinde de bu alanda 
ilerlemelerinin en önemli itici gücünün 
bu sevgi oldu¤unu göreceklerdir. Ben
böyle yapt›¤›m› söyleyebilirim. 

Toksikolojinin dünyada, di¤er ülkelerde 
yap›lanmas› nas›l, ülkemizde durum 
nedir? 
Yap›lanma ülkeden ülkeye farklar gös-
termektedir. Bu fark, ülkelerin geliflmifl-
lik düzeyi ile ilgilidir. Geliflmifl ülkelerde 
toksikoloji bilgisi ve toksikologlar etkin 
ve yo¤un kullan›lmaktad›r. Bu konuda 
en ilerideki ülke Amerika Birleflik Dev-
letleri'dir. Toksikoloji her yönü ile 
günlük hayat›n içindedir. Bu konuda 
Amerikan Toksikoloji Derne¤i'nin web 
sitesindeki "www.toxicology.org"  
Resource Guide to Careers in Toxico-
logy isimli broflürün okunmas›n› öneri-
rim.  ABD'nde toksikologlar›n % 47'si-

nin endüstride, % 21‘inin üniversite-
lerde, % 14'ünün hükümete ba¤l› 
kurulufllarda ve % 12'sinin dan›flmanl›k 
flirketlerinde çal›flt›¤›n› görüyoruz. 
Geliflmekte olan baz› ülkelerde ise 
toksikoloji ile ilgili çal›flmalar Dünya 
Sa¤l›k Örgütü deste¤i ile kurulan "Zehir 
Dan›flma Merkezleri" ile s›n›rl›d›r. Bu 
ülkelerde toksikoloji e¤itimi olmad›¤› 
gibi e¤itimli toksikologlar da bulunma-
maktad›r. Örne¤in, yak›n zamanlarda 
ziyaret etti¤im Orta Asya ülkeleri bu 
tür ülkelere örnektir. Türkiye de ise 
önemli say›da ve dünya ölçe¤inde et-
kin toksikologlar bulunmas›na ra¤men 
bu toksikologlar etkin olarak kullan›l-
mamaktad›r. Dünyadaki benzerleri 
örnek al›narak kurulan çok say›da 
bilimsel komisyonda toksikologlara 
etkin olarak yer verilmemektedir. Son 
günlerdeki bir geliflme, durumu daha 
aç›k bir flekilde ortaya koymaktad›r. 
AB uyum çal›flmalar› kapsam›nda 
çeflitli bakanl›klar›n teknik personeli 
için düzenlenen toksikoloji kurslar›na 
e¤itmen olarak Avrupal› toksikologlar›n
getirildi¤ini hayretle ö¤rendik.  

Türk Toksikoloji Derne¤i’nin sempoz-
yum, kongre, bülten, internet sayfas› 
arac›l›¤› ile uluslar aras› alanda ve 
ülkemizde yeterli etkinli¤i sa¤lad›¤›n› 
düflünüyor musunuz?
Gururla söylemek gerekir ki üye say›s› 
ile k›yasland›¤›nda, Türk Toksikoloji 
Derne¤i, dünyadaki en etkin toksikoloji 
dernekleri aras›ndad›r. Bu görüfl Ulus-
lararas› Toksikoloji Birli¤i'nde (IUTOX) 
birlikte görev yapt›¤›m 9 de¤iflik ülke-
den arkadafllar›m›n da ortak görüflü. 
Bunu s›kl›kla dile getirmekteler. 
IUTOX‘a ba¤l› 47 ulusal ve bölgesel 
ve bunlara ba¤l› 22 000 toksikolog 
var. Türk Toksikoloji Derne¤i‘nin yuka-
r›da sayd›¤›m›z etkinlikler yönünden 
ilk 20 ye girdi¤ini rahatl›kla söyleyebi-
lirim. Türk Toksikoloji Derne¤i bugün 
k›s›tl› üye say›s› ve imkanlar›na karfl›n 
daha y›llarca öncesinden bafllamak 
üzere EUROTOX ve CTDC toplant›lar› 
baflta olmak üzere çok say›da ulusal 
ve uluslar aras› kongre düzenlemifl ve 
düzenlemeye devam etmektedir. Bu 
küçük derne¤in üyelerinden 3'ü IUTOX 
Baflkanl›¤›, EUROTOX Yönetim Kurulu 
üyeli¤i, EUROTOX Kimyasal Karsinoje-
nesite Uzmanl›k Bölümü Baflkanl›¤› 
gibi uluslar aras› yönetimsel görevleri 
yürütmektedirler. Bu baflar›n›n alt›nda 
tek kelime ile bir ekip çal›flmas› yat-
maktad›r. Kuruldu¤u 1988 y›l›ndan bu 
yana ister yönetimde yer als›n ister 
almas›n her üye tam bir ekip ruhu ile 
çal›flm›flt›r. Uluslararas› derneklerin 
yönetiminde en üst noktalara gelme-
mizde bu özverili ekip çal›flmas›n›n 
her bireyinin katk›s› büyüktür ve bu 
katk›y› yapan arkadafllar›m›za flükran 
borçluyuz.
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Prof. Dr. Semra fiardafl 
(Marmara Universitesi, Eczac›l›k 
Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dal›)

Geçti¤imiz yüzy›l içinde ilaçlar ile ilgili 
yap›lan araflt›rmalar ve bunun sonucun-
da ilaçlar›n üretimi, da¤›t›m›, reçeteli ya 
da reçetesiz tüketimi bütün dünyada ol-
du¤u gibi ülkemizde de  h›zla art›fl gös-
termifltir. Bu art›fla paralel olarak ilaç 
güvenlili¤i konusu, bütün ülkelerde ilgili 
kamuoyunda güncel tart›flma konular› 
aras›nda yerini alm›flt›r. ‹laç güvenlili¤i 
ile ilgili konularda yap›lan araflt›rmalar›n 
ortaya att›¤› iddialar ve bazen bu arafl-
t›rmalar›n yol açt›¤› skandallar, ilaç üreti-
cilerinden hastalara ve düzenleyici otori-
telere kadar ilaç kullan›m› sürecindeki 
tüm kifli ve kurulufllar› ilgilendiren çok 
de¤iflik krizlere yol açmaktad›r. 
Muhataplar›n›n konuyla ilgili bilgi dü-
zeylerinin artmas›, yaflanan bu krizlerin 
daha ak›lc› yöntemlerle çözümüne katk› 
sa¤lamaktad›r. 
Yeni ilaç gelifltirme aflamalar›nda ilaç 
güvenlili¤i flüphesiz, s›k› bir flekilde arafl-
t›r›lmaktad›r. Ne yaz›k ki pazarlama önce-
si yap›lan bu araflt›rmalar›n ilaç güven-
lili¤ini tam olarak ortaya koymas› ve elde 
edilen sonuçlar›n toplumun geneline 
uyarlanmas› her zaman mümkün olama-
maktad›r. Bunun nedenleri aras›nda 
klinik öncesi yap›lan toksisite araflt›rma-
lar›n›n sonuçlar›n›n her zaman insanlara 
uyarlanamamas›, klinik çal›flmalar›n k›sa 
sürelerde tamamlanmas› ve uzun dö-
nemde ortaya ç›kmas› muhtemel prob-
lemleri yans›tmamas›, bu araflt›rmalar›n 
denek seçimi aflamas›nda araflt›rmaya 
dahil edilmeme kriterlerinin çok genifl 
tutulmas› (steril hasta gruplar›n›n kulla-
n›lmas›) nedeniyle elde edilen verilerin 
toplumun genelindeki durumu her za-
man yans›tmamas›, araflt›rmalar›n az 
say›da kifli üzerinde yap›l›yor olmas›, 
deneklerin araflt›rma protokolüne uyu-
munun çok s›k› takip edilmesi, dolay›s›yla 
hasta uyuncunu etkileyen birtak›m fak-
törlerin ortadan kald›r›lmas›, gruplar ve 
toplumlar aras›nda ilaçlara ba¤l› sorun-
lar›n çeflitlili¤ini etkileyebilecek genetik 
ve kültürel farkl›l›klar›n bulunmas› gibi 
daha bir çok neden s›ralanabilir. Bütün 
bu k›s›tl›l›klar, ilaçlar›n pazarlanma son-
ras› farmakovijilans yönünden daha 
yak›ndan takip edilmelerini gerekli k›l-
maktad›r. Bu yaz›da, son y›llarda ülke-
mizde de önemi giderek daha iyi kavran-
maya bafllanan farmakovijilans konusun-
da önemli kavramlar, ülkemizde yafla-
nan geliflmeler ve bu konuda eczac›lar›n 
rolü üzerinde durulmaya çal›fl›lm›flt›r. 

Farmakovijilans ile ilgili baz› önemli 
kavramlar
Farmakovijilans; ilaç güvenlili¤i ile ilgili 
sorunlar›n saptanmas›, izlenmesi, de¤er-
lendirilmesi, ilaçlara ba¤l› olarak k›sa ve 

uzun dönemde ortaya ç›kmas› muhtemel 
advers etki/ olaylar›n önlenmesi ya da 
en aza indirilmesi ile u¤raflan, farma-
koloji, toksikoloji ve epidemiyoloji baflta 
olmak üzere, ilgi alan›nda ilac›n bulun-
du¤u bütün bilim dallar›yla, endüstriyle, 
düzenleyici otoriteyle ve ilgili di¤er 
kurulufllarla yak›n iliflki içerisinde olan 
multidisipliner bir çal›flma alan›d›r. 
Nispeten yeni say›labilecek bu çal›flma 
alan› ile ilgili temel kavramlar›n adland›r›l-
mas›nda ve tan›mlanmas›nda bütün 
dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de he-
nüz tam bir fikir birli¤i bulunmamakta-
d›r. Kavram karmaflas›n› azaltmak ama-
c›yla bu yaz›da ad› geçen kavramlar için, 
2005 y›l›nda ülkemizde farmakovijilans 
ile ilgili yürürlü¤e giren yönetmelik ve 
k›lavuzdaki tan›mlamalar esas al›nm›flt›r.
Advers etki; bir ilac›n hastal›ktan ko-
runma, hastal›¤›n teflhis veya tedavisi 
ya da bir fizyolojik fonksiyonun de¤ifl-
tirilmesi amac›yla kabul edilen normal 
dozlarda kullan›m›nda ortaya ç›kan 
zararl› ve genellikle amaçlanmam›fl etki-
sidir.
Advers olay; bir ilac›n uygulanmas›n› 
takiben ortaya ç›kan istenmeyen bir 
olayd›r. ‹stenmeyen bu durumun, teda-
vi ile nedensel bir iliflkisinin bulunmas› 
flart de¤ildir.
Beklenmeyen advers etki; ilac›n k›sa 
ürün bilgisi (KÜB) ile niteli¤i, fliddeti veya 
sonlan›m› bak›m›ndan uyumlu olmayan 
advers etkisidir. 
Ciddi advers etki; ilac›n ölüme, hayati 
tehlikeye, hastaneye yatmaya veya has-
tanede kalma süresinin uzamas›na, kal›c› 
veya belirgin sakatl›¤a veya ifl göre-
mezli¤e, konjenital anomaliye veya 
do¤umsal bir kusura neden olan advers 
etkisidir.
Sinyal; bir advers olay ile ilaç aras›nda-
ki, bilinmeyen veya daha önce yeterin-
ce belgelenmemifl, muhtemel bir neden-
sellik iliflkisi ile ilgili raporlanm›fl bilgidir.
Periyodik Güvenlilik Güncelleme 
Raporu (PGGR); ruhsatl› bir ilac›n güncel 
güvenlilik bilgilerini ve ilac›n yarar/risk 
konusundaki bilimsel raporunu içeren, 
belirli aral›klarla ruhsat/izin sahibi taraf›n-
dan düzenleyici otoriteye sunulmas› 
gereken rapordur.
Farmakovijilans ‹rtibat Noktas›; 
üniversite ve di¤er e¤itim, araflt›rma 
hastanelerinde ve 27/03/2002 tarihli, 
24708 say›l› Resmi Gazete’de yay›m-
lanan “Özel Hastaneler Yönetmeli-
¤i”inde belirtilen A-1 grubu özel hasta-
nelerde (50 yatak ve üstü hastaneler) 
advers etkilerin bildirilmesini teflvik et-
mekten, farmakovijilans verilerini topla-
maktan ve Türkiye Farmakovijilans Mer-
kezi’ne iletmekten, gerekti¤inde e¤itim 
ve bilgilendirme çal›flmalar› yapmaktan 
sorumlu kifli veya konu ile ilgili birimdir. 

TÜFAM  “Türkiye Farmakovijilans 
Merkezi”
Ülkemizde 1928 y›l›nda yürürlü¤e giren 
“‹spençiyari ve T›bbi Müstahzarat Kanu-
nu”nda ilaç imal ve sat›fl› ile ilgili düzenle-
meler yap›lmaya bafllanm›fl olmas›na 

karfl›n, ilaç güvenlili¤i ilk kez, 1985 y›l›nda 
“Türk ‹laç Advers Etkilerini ‹zleme ve 
De¤erlendirme Merkezi”nin (TADMER) 
kurulmas› ile kurumsal bir yap›ya 
kavuflmufltur. Dünya Sa¤l›k Örgütü ‹laç 
‹zleme ‹flbirli¤i Merkezi’ne üyeli¤i 
1987’de tan›nan TADMER’e aradan ge-
çen 20 y›l boyunca ilaçlar›n advers 
etkileriyle ilgili bilgi ak›fl› etkin bir flekilde 
sa¤lanamam›fl ve merkez yeterince 
ifllevsel olamam›flt›r. Bu tecrübelerin 
ard›ndan 2004 y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› 
‹laç ve Eczac›l›k Genel Müdürlü¤ü bün-
yesinde “‹laç Güvenli¤i ‹zleme ve 
De¤erlendirme fiube Müdürlü¤ü” 
kurulmufl ve 14 Ocak 2005 tarihinde 
“Befleri T›bbi Ürün Güvenli¤ini ‹zlenme, 
De¤erlendirme ve Dan›flma Komisyonu” 
oluflturmufltur. Bu geliflmelere paralel 
olarak, “Befleri T›bbi Ürün Güvenli¤inin 
‹zlenmesi ve De¤erlendirmesi Hakk›nda 
Yönetmelik” 30 Haziran 2005’de 
yürürlü¤e girmifltir. Bunu takiben, ayn› 
y›l içerisinde “Befleri T›bbi Ürün Ruhsat› 
Sahipleri ‹çin Farmakovijilans K›lavuzu” 
yay›mlanm›flt›r. Yeni yönetmelikle birlikte 
TADMER’in ad›, “Türkiye Farmakovijilans 
Merkezi” (TÜFAM) olarak de¤ifltirilmifl 
ve üstlendi¤i görevler ayr›nt›l› olarak 
belirtilmifltir. Befleri T›bbi Ürünlerin 
Güvenlili¤ini ‹zleme, De¤erlendirme ve 
Dan›flma Komisyonu üyeleri, 22 Mart 
2005’de yay›mlanan “Befleri T›bbi Ürün 
Güvenli¤inin ‹zlenmesi ve De¤erlen-
dirmesi Hakk›nda Yönetmelik” gere¤i 
S.B. ‹laç ve Eczac›l›k Genel Müdürlü¤ü 
(‹.E.G.M.) teklifi ve Sa¤l›k Bakan› tara-
f›ndan atanarak bir araya gelen 12 
üyeden oluflmaktad›r. Üyelerin uzman-
l›k alanlar›; T›bbi Farmakoloji (2), 
Toksikoloji (1), Halk Sa¤l›¤› (1), ‹ç Has-
tal›klar› (1), Nöroloji (1), T›bbi Onko-loji 
(1), Ruh Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› (1), 
Dermatoloji (1), Hematoloji (1), Çocuk 
Sa¤l›¤› ve Hastal›klar›d›r (1). Komisyon 
çal›flmalar›na bir üye de “Befleri T›bbi 
Ürünler Ruhsatland›rma Bilimsel 
Dan›flmanl›k Komisyonu” temsilcisi 
olarak kat›lmaktad›r. Prof. Semra fiardafl 
baflkanl›¤›nda toplanan komisyonun 
misyonu; Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün 
(DSÖ) ulusal düzeyde bir farmakovijilans 
politikas›, plan› ve sisteminin bulunmas› 
gerekti¤i ile ilgili tavsiye karar›n›n ve 
Avrupa Birli¤i uyum sürecinin gere¤i 
mevzuat› uygulamaya geçirmek üzere 
Türkiye’nin ulusal farmakovijilans 
merkezi olan ‹laç Güvenli¤i ‹zleme ve 
De¤erlendirme fiube Müdürlü¤ü’ne 
bilimsel destek ve görüfl vermektir.	

TÜFAM’›n ilaçlar›n advers etkilerinin 
sistematik bir flekilde izlemek, bu konuda 
bilgi toplamak, toplanan verileri kay›t 
alt›na almak, de¤erlendirmek, arfliv-
lemek, konunun ulasal ve uluslararas› 
düzeydeki muhataplar› aras›nda iletiflim 
kurmak, ilaçlar›n yol açabilece¤i olas› 
zararlar› tespit etmek, önlemeye çal›fl-
mak veya en az düzeye indirilmesine 
yard›mc› olmak, gerekti¤inde ilaç güven-
lili¤i araflt›rmalar› yap›lmas› veya yapt›r›l-
mas›na yard›mc› olmak gibi birçok görev 
ve sorumlulu¤u bulunmaktad›r. TÜFAM,
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bütün bunlar›n yan› s›ra farmakovijilans 
irtibat noktas› sorumlular› ve ilaç endüst-
risinin ilgili birimlerinde görev alanlara 
yönelik bir dizi e¤itim faaliyetini de yürüt-
mektedir. Bu e¤itim çal›flmalar› a¤›rl›kl› 
olarak sistem içerisinde çok önemli rol 
alan kesimlere yöneliktir. Benzer e¤itim-
ler Eczac›l›k ve T›p Fakültelerinde mezu-
niyet öncesi “Ak›lc› ‹laç Kullan›m›” e¤itimi 
programlar›na eklenerek “farmakoviji-
lans” kavram› ve “Türkiye’deki farmako-
vijilans sistemi”ni içerecek flekilde 
verilirse ilerde bu sistemin iflleyifli daha 
da kolaylaflacakt›r.	

Farmakovijilans konusunda toplumu 
ayd›nlatmak, e¤itim ve araflt›rma faaliyet-
lerinde bulunmak, ulusal ve uluslararas› 
boyutta ilgili kifli ve kurulufllar iflbirli¤ine 
katk› sa¤lamak amac›yla 2005 y›l›nda 
Ankara’da “Farmakovijilans Derne¤i” 
kurulmufl olup, 2006 y›l› 10 Haziran tari-
hinde derne¤in ‹stanbul fiubesi Prof. 
Semra fiardafl baflkanl›¤›nda kurulmufl-
tur, ‹zmir fiubesi kurulufl aflamas›na 
gelmifltir. 	

‹laç güvenlili¤i izleminde eczac›n›n 
rolü ve önemli geliflmeler 
‹laçlara ba¤l› oluflabilecek risklerden 
hem bireyleri hem de toplumu koruma 
alt›na almay› hedefleyen farmakovijilans 
sistemleri, bu risklere yol açabilecek 
veya bunlar› tespit edebilecek kifli ve 
kurulufllara bir tak›m önemli sorumluluk-
lar yüklemektedir. Türkiye’de 2005 y›l›n-
da yürürlü¤e giren yönetmelik ve k›lavuz-
da farmakovijilans ile ilgili de¤iflik faali-
yetlerde eczac›lar›n görev alabilece¤i 
aç›kça belirtilmifltir. Hastanelerde farma-
kovijilans irtibat noktas› sorumlusu ve 
ilaç endüstrisinde farmakovijilans birimi 
sorumlusu olarak görev yapan çok 
say›da eczac› bulunmaktad›r. Ayr›ca 
sözleflmeli araflt›rma kurulufllar› ve 
düzenleyici otoritelerin farmakovijilans 
ile ilgili birimlerinde de çok say›da eczac› 
çal›flmaktad›r. Bütün bu alanlarda çal›flan 
eczac›lar dikkate al›nd›¤›nda, bu meslek 
grubunda görev yapanlar›n ilaç güven-
lili¤i konusunda veri toplamak, PGGR 
haz›rlamak ve sunmak, advers etki bildi-
riminde bulunmak, e¤itim, dan›flmanl›k 
ve monitörizasyon görevlerini üstlenmek, 
verilerin analizini yapmak gibi farmako-
vijilans ile ilgili birçok konuda önemli 
görevler üstlenebilecekleri görülecektir. 	

Ak›lc› ilaç kullan›m› perspektifinden 
bak›ld›¤›nda, eczac›lar›n hastalar›na 
vermeleri gereken bir tak›m bilgi ve tali-
matlar aras›nda ilaçlarla ilgili yan etkilerin 
ve uyar›lar›n da bulundu¤u görülecektir. 
Bu bilgiler hastalara eksiksiz olarak 
aktar›l›rsa ve hastalar›n uyuncu yeterince 
sa¤lan›rsa, ilaçlara ba¤l› sorunlar›n 
yaflanmas› olas›l›¤› azalacak, ayr›ca 
ortaya ç›kmas› muhtemel sorunlar bak›-
m›ndan hastalar daha bilinçli davranacak 
ve advers etki/olay görüldü¤ünde, hasta-
lar›n bu sorunlar› sa¤l›k mesle¤i mensup-
lar›na geribildirimi kolaylaflacakt›r. 
‹laçlarla ilgili sorun yaflayan hastalar›n 

ço¤u zaman ilk baflvurdu¤u kifliler ara-
s›nda yer ald›¤› dikkate al›nd›¤›nda, 
eczac›lar›n farmakovijilansla ilgili risklerin 
azalt›lmas›nda ve sorunlar›n tespitindeki 
katk›s› daha net anlafl›labilir. Bu katk›, 
tamamlay›c› t›p uygulamalar› ve reçetesiz 
kullan›lan ilaçlar söz konusu oldu¤unda, 
daha fazla önem kazanmaktad›r. 	

Yönetmelikte de belirtildi¤i gibi 
eczac›lar›n advers etki bildirim formla-
r›n›n ilgili ilaç firmas›na ya da TÜFAM’a 
bildirilmesinde yetki ve sorumluluklar› 
bulunmaktad›r. Yeni düzenleme ile ecza-
c›lar›n bu görevi üstlenmeleri, zorunlu 
hale gelmifltir.	

‹laç güvenlili¤i konusunda yeterli bilgi 
birikime sahip eczac›lar yetifltirildi¤inde, 
bu kifliler gerekti¤inde hekimlere ve di¤er 
sa¤l›k personeline bu konularda dan›fl-
manl›k yapabilme görevini de üstlenebi-
lirler.	

Sonuç olarak, eczac›lar›n ilaç güven-
lili¤i konusundaki rollerinin giderek net-
leflmesi, eczac›lara mezuniyet öncesi 
ve sonras›nda bu konuda yeterli düzeyde 
e¤itim verilmesinin gereklili¤ini aç›k bir 
flekilde ortaya koymaktad›r. Yeni düzen-
leme ile eczac›l›k fakültelerinde e¤itimin 
5 y›la ç›kart›lm›fl olmas›n›n sundu¤u 
imkanlar› da kullanarak, mezuniyet önce-
sinde kapsaml› farmakovijilans e¤itiminin 
müfredata eklenmesi gerekmektedir.
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2000 y›l›ndan sonra 
dernek üyelerimizin 
katk›lar›yla bas›lan kitap ve 
kitapç›klar›n künyeleri;

Kitab›n Ad›	 Farmakoloji Ders Kitab› (2000)
Bölüm	 Toksikolojinin Temel Kavramlar›
Yazarlar 	 Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA
Bas›m Yeri	 Gazi Kitapevi Tic.Ltd.fiti-Ankara

Kitab›n Ad›	 Farmakoloji Ders Kitab› (2000)
Bölüm	 A¤›r Metal Zehirlenmeleri ve	

Kullan›lan Antidotlar
Yazarlar	 Prof. Dr. Sema BURGAZ	

Gazi Kitapevi Tic.Ltd.fiti-Ankara

Kitap Ad›	 Toksikoloji Laboratuvar Kitab› (2000)
Yazar ad›	 Prof. Dr. Nevin Vural
Bas›m Yeri	 Ankara Üniversitesi Bas›mevi

Kitab›n Ad›	 Serbest Radikaller ve Antioksidan	
Savunma Sistemi (2001)

Yazarlar	 Doç.Dr.Ecz.Bnb. Ahmet AYDIN	
Doç.Dr.Ec.Alb. Ahmet SAYAL	
Prof.Dr.Ecz.Alb. Aflk›n IfiIMER

Bas›m Yeri	 Gülhane Askeri T›p Akademisi	
Bas›mevi-Ankara

Kitab›n Ad›	 Sendrom III T›p Terimleri Sözlü¤ü	
Toksikoloji Terimleri Sözlü¤ü (2004)

Yazarlar	 Doç.Dr.Göknur AKTAY 
Bas›m Yeri	 Logos T›p Yay›nlar›-‹stanbul

Kitab›n Ad›	 Mikrobiyolojik Uygulamalar  (2004) 
Yazarlar	 Prof. Dr. Figen ERKOÇ 	

(Kitab›n di¤er yazarlar›: 	
Esen ELÇ‹N, Rabia SARIKAYA, 	
Meryem SELV‹, Esen ELÇ‹N)

Bas›m Yeri	 Baflak Matbaac›l›k, Ankara

Kitap Ad›	 Toksikoloji (2005)
Yazar ad›	 Prof. Dr. Nevin Vural
Bas›m Yeri	 Ankara Üniversitesi Bas›mevi

Kitab›n Ad›	 Yafll›lar ve Belediyeler (2005)
Bölüm	 Yafll›larda ‹laç Kullan›m›
Yazarlar:	 Doç. Dr.Terken BAYDAR	

Prof. Dr. Gönül fiAH‹N
Bas›m Yeri	 Aygül Ofset- Ankara

Kitab›n Ad›	 Yafll› Bak›m› El Kitab› (2006)
Bölüm	 Yafll› Bak›m›nda Görev Alacak	

Bireylerin ‹laçKullan›m›nda 	
Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar

Yazarlar	 Doç. Dr. Terken BAYDAR
Bas›m Yeri	 Ayd›nlar Matbaac›l›k-Ankara

Kitab›n Ad›	 Phytoestrogens in Functional	
Foods  (2006)

Bölüm	 Benefits and Risks of	
Phytoestrogens

Yazarlar	 Prof. Dr. Bensu KARAHAL‹L
Bas›m Yeri	 CRC Press-A.B.D.

Profesör Unvan› Alan 
Ö¤retim Üyesi	

- Prof. Dr. fiahan SAYGI 	
Mersin Üniversitesi Eczac›l›k Fakakültesi 		
F.Tok.A.D. (2006)

Doçent Unvan› Alan 
Ö¤retim Üyeleri	

- Doç. Dr. Aylin GÜRBAY, 	
Hacettepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakakültesi 	
F.Tok.A.D. (2006)	

-Doç. Dr. E. Arzu KOÇKAYA, Gazi Üniversitesi		
Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (2006)

Doktora Tezi	
-Gonca ÇAKMAK DEM‹RC‹G‹L (2006)	
Tez Dan›flman›: Prof. Dr. Sema BURGAZ 	
Tezin Ad›:‘Kuvars›n Neden Olabilece¤i 			
Genotoksisitenin In Vitro ve Moleküler	
Epidemiyolojik Yöntemlerle Araflt›r›lmas›’ 	
Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakakültesi

Yüksek Lisans Tezi	
-Figen HANÇER (2006)	
Tez Dan›flman›: Prof. Dr. Mümtaz ‹fiCAN 	
Tez Ad›: “Akci¤er Kanserinde Metabolik	
Polimorfizmin (GST P1 Ala114Val) ‹laç

 	Rezistans›ndaki Rolü” Ankara Üniversitesi 	
Eczac›l›k Fakakültesi

2000 y›l›ndan sonra 
dernek üyelerimizin 
katk›lar›yla bas›lan kitap ve 
kitapç›klar›n künyeleri;

Akademik AflamalarAkademik Aflamalar



Tar›m ‹laçlar›n›n Kullan›m›na Dikkat; kontv, 
Zaman Gazetesi, Kanal B, NTV-MSNBC,
Tar›msalpazarlama.com, Show TV’de yay›n-
lanm›flt›r.

ANKARA (A.A) - 11.5.2006 - Bitkilerde zararl› 
ve hastal›klarla mücadele edilerek, verimin, 
üretimin art›r›lmas› amac›yla ruhsatland›r›lan 
ilaçlar, Türkiye'de sinek, hamamböce¤i, fare 
gibi ev haflereleri ile mücadele için de kulla-
n›l›yor.

Tar›m ilaçlar›n›n bu tür bilinçsiz ve yanl›fl kulla-
n›m›, en son Ni¤de-Bor'da 3 kiflinin yaflam›n› 
yitirmesi olay›nda oldu¤u gibi vahim sonuçlara 
yol aç›yor. 
 Türkiye'de tar›m ilaçlar›n›n ruhsatland›r›lma-
s›nda, AB ve geliflmifl ülkelere paralel uygula-
malar yap›l›rken, bu ilaçlar›n yanl›fl ve bilinçsiz 
kullan›m›ndan kaynaklanan zehirlenmelerin, 
çok ciddi boyutlarda bulundu¤u, zehirlenme 
nedenleri aras›nda, yüzde 15-20 ile ikinci s›ra-
da bulundu¤u belirtiliyor. 

    Ni¤de-Bor'da yaflanan toplu zehirlenme 
olay›n› incelemek üzere Sa¤l›k Bakanl›¤› tara-
f›ndan oluflturulan inceleme heyetinin içinde 
yer alan Türk Toksikoloji Derne¤i Genel Sekre-
teri Hilmi Orhan, zirai mücadele ilaçlar›n›n hiç 
eve sokulmamas› gerekti¤ini belirtirken, olay›n 
yafland›¤› evin mutfak dolab›nda, kapa¤› aç›l-
mam›fl, ''endosülfan'' etken maddesi içeren
bir kutu tar›m ilac› bulundu¤unu bildirdi.
Hastalardan al›nan kan, kusmuk ve yiyecek 
art›¤› örneklerinde de söz konusu tar›m ilac› 
kal›nt›s›n›n bulundu¤unu söyleyen Orhan, A.A 
muhabirine yapt›¤› aç›klamada, flu bilgiyi verdi:
 ''Bu ilaçlar›n tarlada, depoda, ardiyede tutul-
mas›, eve hiç sokulmamas› gerekirken, evdeki 
haflerelerin öldürülmesi için kullan›l›yor. Çok 
etkili maddeler içeren bu ilaçlar›, tar›mda bile 
kullan›rken çok dikkatli olmak laz›m. Özel eldi-
ven, maske takmak, ölçüsüne dikkat etmek 
gerekiyor. Ancak, çiftçilerin, daha etkili olsun 
diye, bu ilaçlar› daha yüksek dozlarda kulland›-

¤›n›, ilaç atarken, maske ve özel eldiven tak-
mad›¤›n›, ilaçlama yap›lan aletlerin temizlen-
mesi konusunda da dikkatli davranmad›¤›n› 
biliyoruz. Baz› etken maddeler, uzun süre 
soluma halinde de etkili olabilirken, bunlar›n 
yiyeceklere, kullan›lan eflyalara bulaflmas› 
riski art›yor.''

    Tar›m ilaçlar›n›n bu tür bilinçsiz kullan›m›-
n›n önlenmesi için, uygulay›c›lar›n e¤itilmesi 
ve sertifika sahibi kiflilere ilaç sat›lmas› gerek-
ti¤i yönünde öneride bulunan Orhan, inceleme 
sonuçlar›na iliflkin haz›rlad›klar›, içinde önerile-
rini de içeren heyet raporunu, Sa¤l›k Bakanl›-
¤›'na ilettiklerini söyledi.  

   Yanl›fl ve bilinçsiz ilaç kullan›m›n›n çevre 
kirlili¤ine de neden oldu¤una iflaret eden 
Orhan, ''Halen, isteyen kifli, sigara, peynir al›r 
gibi zirai ilaç alabiliyor. Bu tür yanl›fl kullan›m-
lar›n önlenmesi için, zirai ilaç uygulama kurslar› 
düzenlenerek, bu kurslardan sertifika alm›fl 
kiflilere ilaç sat›fl›n›n yap›lmas› yönüne gidilebi-
lir'' dedi. 

    Di¤er taraftan baz› ülkelerde endosülfan 
bazl› ilaçlar›n yasaklanmas› yönünde çal›flma-
lar oldu¤unu belirten Hilmi Orhan, Türkiye'nin 
de bu geliflmeleri takip etmesi gerekti¤ini 
kaydetti. 	

-''TÜM MADDELER, BEL‹RL‹ DOZLARDA 
ZEH‹R OLAB‹L‹R''  
    Uzmanlar, bilinçsiz ve yanl›fl kullan›lan tüm 
maddelerin zehir etkisi yapabilece¤ine iflaret 
ediyor. Nitekim Türk Toksikoloji Derne¤i'nin 
internet sayfas›nda, 16. Yüzy›l'›n ilk yar›s›nda 
yaflam›fl Paracelsus'un, ''Tüm maddeler zehir-
dir; zehir olmayan madde yoktur. Zehir ile ila
c› ay›ran DOZ'dur'' sözüne yer veriliyor.

    Hacettepe Üniversitesi ‹laç-Zehir Bilgi 
Merkezi Enformasyon Uzman› Ayçe Çeliker 
de A.A muhabirine yapt›¤› aç›klamada, 
Türkiye'de, zirai mücadele ilac› kaynakl› 
zehirlenmelerin, zehirlenme nedenleri aras›nda 
ikinci s›rada bulundu¤unu ve bu olaylar›n 
Türkiye'de ''maalesef çok yayg›n'' oldu¤unu 
söyledi.
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Bilimsel toplant›
13th International ISRP (International 
Society for Respiratory Protection) 
Conference 
27 A¤ustos -1 Eylül 2006, Toronto-Kanada
http://www.isrp.com.au/

SETAC-UK 2006 Annual Meeting 
4-5 Eylül  2006, Liverpool-‹ngiltere 
http://www.setacuk2006.org

2nd International Conference on 
Paraoxonases 
7-10 Eylül 2006, Debrecen-Macaristan 
http://ponconf.med.unideb.hu/

EUROTOX 2006/6 CTDC Congress
43rd Congress of The European Societies 
of Toxicology-6th Congress of Toxicology 
in Developing Countries 
20-24 Eylül 2006, Cavtat/Dubrovnik-H›rvatistan 
http://www.eurotox2006-6ctdc.org

INVITOX 2006
14th International Workshop on In Vitro 
Toxicology 2-5 Ekim  2006, Ostend-Belçika 
http://www.invitox2006.org

International Symposium on Selenium 
Health and Disease
12-13Ekim 2006 Ankara-Türkiye  
http://www.tuba.gov.tr

Wood Dust: Challenges for Occupational 
Risk Assessment & Management 
25-27 Ekim 2006, Strazburg-Fransa 
http://www.ami.dk/wooddustconference2006

American College of Toxicology 27th Annual 
Meeting 5-8 Kas›m 2006 Palm Springs, California 
http://www.actox.org

4th European Conference on Pesticides and 
Related Organic Micropollutants in the 
Environment and 10th Symposium on the 
Chemistry and Fate of Modern Pesticides 
26-29 Kas›m  2006, Almeria-‹spanya 
http://www.ual.es/Congresos/conference2006/

Pharmaceutical Sciences World Congress 
“Optimizing Drug Therapy: An Imperative 
for World Health” 
22-25 Nisan 2007 Amsterdam-Hollanda  
http://www.pswc2007.org/

ICT XI—International Congress of 
Toxicology
"Toxicology: Discovery Serving Society"
15-19 Temmuz 2007, Montreal-Kanada
http://www.ict2007.org

EUROTOX 2007 
7-10 Ekim 2007 Amsterdam-Hollanda  
http://www.eurotox2007.org

Doç. Dr. Ahmet AYDIN
Doç. Dr. Hande GÜRER ORHAN
Dr. Gonca ÇAKMAK DEM‹RC‹G‹L
Uzm. Ecz. ‹pek BOfiGELMEZ

Toksikoloji Bülteni
Türk Toksikoloji Derne¤i Yay›n Organ›

Sahibi	 : Prof. Dr. Binay (Can) Eke
Yaz› ‹flleri Müdürü	: Doç. Dr. Hilmi Orhan
Yaz›flma Adresi	 : Gazi Üniversitesi	

Eczac›l›k  Fakültesi Toksikoloji	
Ana Bilim Dal›, 06330 Hipodrum-ANKARA

Bültende yay›nlanan yaz›lar›n 
sorumlulu¤u yazarlar›na aittir. Bülten, 
ücretsiz olarak Türk Toksikoloji Derne¤i 

üyelerine gönderilir.

Bülten Yay›n Kurulu

6th International Congress of Turkish Society 
of Toxicology “Chemical Safety and Toxicology”
2-5 Kas›m 2006, Antalya  
http://www.turktox.org.tr/IC-TST
Kay›t ve Hotel rezervasyonu için son tarih: 18 Eylül 2006

	Tek Kiflilik	 Çift Kiflilik 	
Oda	 Oda / Kifli

Araflt›rma Görevlisi	 275 Euro	 190 Euro
Ö¤retim Üyesi	 325 Euro	 225 Euro
Refakatçi	 -	 190 Euro
Dernek Üyesi Olmayan	 350 Euro	 275 Euro

Afla¤›daki fiyatlara kay›t, konaklama, gala yeme¤i dahildir, 
konaklama s›ras›nda yiyecek ve içecekler ücretsizdir.


