
Sevgili Dernek üyeleri,	

Türk Toksikoloji Derne¤i’nin düzenledi¤i        
6. Uluslararas› Toksikoloji Kongresi, 2-5 Kas›m 
2006’da Antalya’da, 22 yabanc› ve 17 yerli bilim 
adam›n›n davetli konuflmac› olarak ve üniversite-
lerden ve çeflitli kamu kurulufllar›ndan biyolog, 
eczac›, hekim, kimya, çevre ve  ziraat mühendisleri 
gibi genifl yelpazede bir kat›l›mc› profili ile baflar›yla 
gerçeklefltirildi.

‹laçlar dahil, çevremizdeki tüm kimyasallar›n insan 
sa¤l›¤› üzerinde ve çevrede de¤iflen derecelerde 
zararlara yol açabilece¤i ve bu durum karfl›s›nda 

kimyasal kullan›m›na ba¤l› her türlü riskin insan ve çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan 
yönetilmesi konusunda toksikologlara düflen sorumluluklar, kongrenin ana temas› 
olarak seçilen ‘Kimyasal Güvenlik ve Toksikoloji’  ba¤lam›nda toplant›n›n tüm 
oturumlar›nda tart›fl›ld›. Kongredeki poster sunular›n % 33’ü  klinik toksikoloji, 
%33’ü çevresel kirleticiler, %22’si genetik toksikoloji ve %12’si g›da 
güvenlili¤i ve veteriner toksikoloji  konular›nda idi.

Kongrenin ilginç konuflmalar›ndan biri, Almanya Mesleki Güvenlik ve Sa¤l›k 
Enstitüsü’nden B. Froneberg’e aitti. B. Froneberg’in konuflmas›n›n en çarp›c› 
yan›; Türkiye’nin 2001 y›l› resmi istatistiklerine göre çal›flma yaflam›na ba¤l› olarak 
geliflen hastal›klar›n say›s›n›n 440 ve ölümlerin ise 1448 olarak kaydedilmesine 
karfl›n, Uluslararas› Çal›flma Örgütü’nün (ILO) bu konudaki bilimsel tahminlerinin 
hastal›klarda 70 kat (28.000) ve ölümlerde ise 20 kat (63.000) fazla oldu¤unun 
vurgulanmas›yd›. Gerçeklikle iliflkisi olmad›¤› vurgulanan bu say›lar, bize ülkemizde 
mesleki sa¤l›k alan›nda gerek iflçi örgütlerinin, iflverenlerin ve yasa uygulay›c›lar›n 
ve gerekse üniversitelerin daha çok ifl üretmek zorunda oldu¤unu an›msat›r gibiydi. 

Dikkat çeken di¤er konuflmay› ise, Paris Üniversitesi T›bbi ve Toksikolojik yo¤un 
Bak›m Ünitesi Baflkan› F.J.Baud yapt›. F.J. Baud, Fransa’daki Zehir Dan›flma 
Merkezleri’nde çal›flanlar›n her gün zehirlenmeler ve advers ilaç reaksiyonlar› 
olgular› ile karfl› karfl›ya olduklar›n› ve t›bbi toksikoloji alan›nda uzmanl›¤›n 
olmamas› nedeniyle Fransa’daki hekimlerin toksikoloji konusunda deneyimlerini 
artt›rmak amac›yla 2 y›ll›k kurslar düzenlediklerini, bunun ilk y›l›n› temel toksikoloji 
e¤itimine, ikinci y›l›n› ise toksikolojik acil olgular, ilaçlar›n yan etkileri ya da 
endüstriyel toksikoloji alanlar›ndan birinde uzmanlaflmaya ay›rd›klar›n› ifade etti. 
Türkiye’de t›p fakültelerinde ‘klinik toksikoloji’ alan›nda faaliyet gösteren elemanlar›n 
hemen tamam›na yak›n›n›n toksikoloji alan›nda henüz herhangi bir temel e¤itime 
sahip olmad›klar› düflünülürse, F.J. Baud’un konuflmas› ilginç ve ders verici 
nitelikteydi. Bu ba¤lamda Derne¤imiz Türkiye’de ‘klinik toksikoloji’ ad› alt›nda 
yap›lmakta olan ifllerin do¤ru bir zeminde olabilmesi konusunda sorumlulu¤unu 
yerine getirecektir.

Bültenimizin bu say›s›nda, “Dünya’da ve Türkiye’de Toksikoloji E¤itimi” 
bafll›kl› yaz› dizisinin ilki kapsam›nda, Amerika Birleflik Devletleri’nde lisans 
düzeyinde toksikoloji e¤itimi veren programlar› inceleme olana¤› bulacaks›n›z.

Sevgili Dernek üyeleri,

Bilindi¤i üzere, AB tüketicilere sat›lan kozmetik ürünlerinin güvenli olmas› yönünde 
yasal yükümlülük getirmektedir. Ülkemiz de bu yönde uyarlanma çal›flmalar›n› 
h›zla sürdürmektedir. Kozmetik Ürünleri Yönergesi gere¤i, kozmetik ürününün 
imalatç›s› ya da ürünü pazara süren kifli, söz konusu ürünün tüketici için güvenli 
oldu¤unu bu konuda yetkin bir uzman taraf›ndan haz›rlanan rapor ile göstermek 
zorundad›r. Benzer güvenlilik raporlar›, tedavide kullan›lan ilaçlar için de son 
derece önem tafl›maktad›r. Bültenin bu say›s›nda yer alan kozmetiklere iliflkin 

tercüme makale,  güvenlilik de¤erlendirmesinde toksikoloji alt yap›s›n›n ne kadar 
önemli oldu¤unu ve toksikologlar›n kimyasallara iliflkin tüm sektörlerde giderek 
artan rollerine dikkat çekmesi aç›s›ndan önemlidir. Bu nedenle, Derne¤imiz e¤itim 
toplant›lar›na kozmetik ürünlerin güvenlilik de¤erlendirmesine iliflkin bir toplant› 
ile ilkbaharda bafllayacakt›r.

Derne¤imiz, 20-24 May›s 2007 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan “5th 

International Conference on Environmental Mutagens in Human 
Populations” toplant›s›n› gerek Yerel Organizasyon Komitesi’nde yer alarak ve 
gerekse ‘Environmental Mutagens and Human Risk in Turkey’ konulu 
oturum ile destekleyecektir. Derne¤imiz üyelerinden Prof.Dr. Ali Esat Karakaya ve 
Prof.Dr. Semra fiardafl’›n toplant› düzenleme efl baflkanlar› olarak yer ald›¤› bu 
etkinli¤e kat›lmak isteyen tüm üyelerimiz toplant› ile ilgili bilgilere web sayfam›z 
arac›l›¤› ile de ulaflabilir. 

Son söz olarak, 2007 y›l› için en iyi dileklerimi sunar›m.

Sayg›lar›mla,

Prof.Dr. Sema BURGAZ
Türk Toksikoloji Derne¤i Baflkan›
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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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Toksikoloji Bülteni'nin bu say›s›ndan bafllamak üzere, 
"Dünyada ve Türkiye’de Toksikoloji E¤itimi" konulu 
bir yaz› dizisi bafllatmay› istedik. Yaz› dizisinin amac›, 
ülkemizde lisans ve lisansüstü düzeyde toksikoloji 
program› olan üniversiteleri, verilen e¤itimin kapsam›n›, 
hedeflerini ortaya koymak; e¤itimin iyilefltirilmesi ve 
hedeflere ulaflabilmesi için geliflmifl ülkelerdeki 
sistemleri de göz önünde bulundurarak yap›labilecekleri 
tart›flmaya açmakt›.
Yaz› dizimizin ilk bölümünde, Amerika Birleflik 
Devletleri'nde lisans düzeyinde toksikoloji e¤itimi 
konusunda bülten yay›n kurulundan Doç. Dr. Hande 
Gürer Orhan'›n haz›rlad›¤› yaz›y› bulacaks›n›z. 
Önümüzdeki say›larda, ülkemizde verilen toksikoloji 
lisans derslerinin içeri¤i, verilifl süresi, e¤itimin 
yeterlili¤i ve iyilefltirilmesi için yap›labilecekler 
konusunda dersi veren anabilim dal› ö¤retim üyelerinin 
görüflleri ve Avrupa'da lisans düzeyinde toksikoloji 
e¤itimi konusu ele al›nacakt›r.

AMER‹KA B‹RLEfi‹K DEVLETLER‹NDE 
TOKS‹KOLOJ‹ L‹SANS E⁄‹T‹M‹ 

Doç. Dr. Hande GÜRER ORHAN
Ege Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi, 
Toksikoloji A.D.

ABD üniversitelerinde bizim ülkemiz üniversitelerinden 
farkl› bir yap›lanma söz konusudur. ABD’de lisans 
toksikoloji e¤itimine girmeden önce kolej, üniversite, 
fakülte, departman kavramlar›n›n ABD’de kullan›ld›klar› 
flekliyle karfl›l›klar›n› hat›rlamakta fayda olabilir. ABD’de 
“kolej” spesifik bir alanda derece veren, nisbeten daha 
küçük e¤itim kurumlar›n› tan›mlarken üniversiteler, 
kolejlerin bir araya gelmesi ile oluflan, daha büyük ve 
kolejlere k›yasla daha çok araflt›rma odakl› e¤itim 
kurumlar›n› ifade etmektedir. “Faculty” terimi 
bizdekinden çok farkl› olarak “bir üniversite ya da 
kolejde e¤itim veren ö¤retim üyeleri”ni ifade ederken, 
“department” kavram› bizim kulland›¤›m›z anlam›yla 
“fakülte”ye karfl›l›k gelmekte ve “birbiri ile iliflkili konu-
lar›n okulu” anlam› tafl›maktad›r. Kolej ya da 
üniversitelerde lisans e¤itimi alan ö¤renciler, ilgili 
birimin sundu¤u programlar do¤rultusunda ayn› anda 
bir ya da birkaç ana (major), ve bir de yan dal (minor) 
seçerek e¤itimlerini tamamlamaktad›rlar. Ana dal 
olarak seçtikleri bafll›klar onlar›n lisans derecesini 
(B.S. Bachelor of Science) belirlemektedir. 

Lisans toksikoloji e¤itimi aç›s›ndan ABD’nin 
ülkemizden ana fark› ABD’de ad›nda “Toksikoloji” 
terimini tafl›yan (Department of Environmental and 
Molecular Toxicology, Departmant of Nutri-tional 
Science and Toxicology, Department of Biology and 
Toxicology gibi) ve toksikoloji lisans derecesi (B.S.) 
veren çeflitli fakülteler (department) bulunmas›d›r. 
Bunun d›fl›nda yan dal olarak toksikoloji derecesi 
veren üniversiteler de bulunmaktad›r. (Tablo 1)

TABLO 1 : ABD’de toksikoloji ana dal ve yan dal 
e¤itimi veren üniversiteler 

Toksikolojide Lisans Derecesi Veren Üniversiteler 

•	Ashland University, Ohio - 	
Department of Biology and Toxicology

•	Northeastern University - School of Pharmacy -	
Toxicology Program

•	St. Johns University, New York - College of	
Pharmacy and Allied Health Professions -	

Department of Pharmaceutical Sciences
•	University of California at Berkeley - College of 		

Natural Resources - Department of Nutritional	
Sciences and Toxicology

•	University of Louisiana at Monroe -	
Department of Toxicology

• University of Medicine and Dentistry of New Jersey 	
School of Health related Professions -	
Department of Clinical Laboratory Sciences Program	
ve Toxicology Program

•	University of the Sciences in Philadelphia - 	
Philadelphia College of Pharmacy -	
Department of Pharmaceutical Sciences

•	University of Wisconsin, Madison - School of 		
Pharmacy - Pharmacology and Toxicology Program		

Yan dal (minor) Olarak Toksikoloji Derecesi	
Veren Üniversiteler 

•	Massachusetts Institute of Technology	
- Biological Engineering Division –	
Toxicology and Environmental Health Minor

•	North Carolina State University -	
Department of Environmental Molecular Toxicology

•	University of California at Berkeley -	
College of Natural Resources -	
Department of Nutritional Sciences and Toxicology

Ana dal ve yan dal derecesi olarak toksikoloji 
verilmesinin d›fl›nda ABD’de aralar›nda çevresel sa¤l›k 
programlar› (Ulusal Çevresel Sa¤l›k Bilimleri ve 
Koruma Akreditasyon Kurumu taraf›ndan akredite 
edilmifl), endüstriyel hijyen programlar›, eczac›l›k 
programlar› ve kimya ve çevre bilimleri lisans prog-
ramlar›n›n da bulundu¤u çok farkl› programlar taraf›n-
dan toplam 61 okulda 185 adet toksikoloji lisans dersi 
verilmektedir. Lisans düzeyinde toksikoloji dersi veren 
bu üniversitelerin listesine de http://nsm1.nsm.
iup.edu/tsimmons/Tox_Teach_Project_Course_Off
erings_Oct_2003.htm adresinden ulafl›labilir. 
Derslerin kapsam› ve çeflitlili¤i, verildi¤i birimin hedef 
ö¤renci kitlesinin ihtiyaçlar› ve düzeyine (ana dal, yan 
dal oluflu gibi) uygun olarak de¤iflkenlik göstermek-
tedir. Departmanlar›n hemen hepsinde toksikolojinin 
temel kavramlar›n›n ve tarihçesinin anlat›ld›¤› bir 
“toksikolojiye girifl/toksikolojinin temel prensipleri” 
dersi bulunmakla birlikte fakültenin kendi ö¤rencilerinin 
ihtiyaçlar›na uygun özel baz› toksikoloji dersleri de 
verilmektedir. Bunu birkaç örnekle aç›klamaya 
çal›flal›m; örne¤in North Carolina State University, 
Çevresel ve Moleküler Toksikoloji Departman›nda 
(http://www.tox.ncsu.edu/) yan dal toksikoloji derecesi 
alacak ö¤rencilere verilen toksikoloji lisans derslerinin 
isimleri flunlard›r:	

1. Zehirler, ‹nsanlar ve Çevre 	
2. Toksikolojinin Temel Prensipleri 	
3. Çevresel Toksikoloji ve Kimya  	
4. Çevresel Risk De¤erlendirme 	
5. Pestisit Toksikolojisi	
6. Toksikoloji Semineri	
7. Toksikolojide Lisans Araflt›rmas›  

Penn State Üniversitesinin Veterinerlik ve Biyomedikal 
Bilimler Departman›nda Toksikoloji derecesi ile mezun
olacak ö¤rencilere 
(http://www.vetsci.psu.edu/undergrad.cfm) verilen
dersler ise afla¤›daki gibi s›n›flanm›flt›r:	

1.	 Hastal›klar›n Mekanizmalar›  	
2.	 Toksikolojinin Temel Prensipleri 	
3.	 Çevresel Toksikoloji 	
4.	 Moleküler ve Hücresel Toksikoloji

University of California at Berkeley Nutrisyonel Bilimler 
ve Toksikoloji Departman›nda “yan dal” toksikoloji 

yapmak isteyen ö¤rencilere verilen dersler 
(http://nst.berkeley.edu/index.php?option=content&
task=view&id=46):	

1. Toksikoloji	
2. Farmakoloji ve Toksikolojiye Girifl	
3. Pestisit Kimyas›	
4. Moleküler Toksikoloji	
5. Bilgisayar Uygulamal› (Computational) 		
    Toksikoloji

iken, moleküler toksikoloji ana dal seçimi yapan 
ö¤rencilerin almas› gereken tüm dersler; Toksikolojiye 
Girifl, Genel Biyoloji, Genel Biyoloji Lab., ‹nsan 
Fizyolojisine Girifl, Genel Kimya, Organik Kimya, 
Organik Kimya Lab., Matematik, Fizi¤e Girifl, Biyokimya 
ve Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Mikrobiyoloji 
Lab, Genel Genetik, Toksikoloji, Moleküler Toksikoloji, 
Bilgisayar uygulamal› Toksikoloji, Deneysel Toksikoloji 
Lab., Sosyal ve Yaflam Bilimlerinde ‹statistiksel 
Yaklafl›mlar, Toksikolojide Araflt›rmaya Girifl, Çevresel 
Problem Çözme, Biyoetik, Farmakoloji ve Toksikolojiye 
Girifl, Pestisit Kimyas› ve Toksikoloji, Alan Çal›flmas› 
Projesi, Ba¤›ms›z Araflt›rma, Risk De¤erlendirmesi, 
Biyofiziksel Kimya, Çevresel Mikrobiyoloji, Su kimyas›, 
Kimyasal Ekoloji, Çevresel Toprak Kimyas›,  Deniz 
Kirlili¤i, G›da Bilimi, G›da Mikrobiyolojisi, Modern 
‹nsan›n Beslenmesi, Epidemiyoloji ve ‹nsan Hastal›k-
lar›na Girifl, Çevresel Sa¤l›¤a Girifl, Çevre Mühendis-
li¤i: Hava Kirli l i¤i fleklinde s›ralanm›flt›r.  

Bunun ötesinde ABD’de internet üzerinden “uzaktan 
ö¤renim programlar›” ile arzu eden endüstri çal›flan-
lar›na ya da bilgisini art›rmak isteyen akademisyenlere 
toksikoloji e¤itimi verilmektedir.

ABD’nin ülkemizden bir di¤er fark› da her konuda 
oldu¤u gibi, ülkedeki toksikoloji lisans e¤itimi konu-
sunda da, istatistik yapma ve belgeleme sisteminin 
iyi iflliyor olmas›d›r. Yukar›da kolayca ulafl›labilen 
verilere ek olarak ABD’de kime toksikolog dendi¤i, 
toksikoloji kariyeri yapman›n önemi, bir toksikolo¤un 
hangi alanlarda, hangi kurum ve kurulufllarda  çal›flabi-
lece¤i, ülkede farkl› bölgelerdeki toksikoloji ile ilgili 
ifl bulma durumu ve toksikoloji e¤itimi alan bir kiflinin 
e¤itim durumu (lisans/yüksek lisans/doktora) ve 
mesleki tecrübesi (y›l olarak) gibi ayr›nt›lar da göz 
önüne al›narak ne kadar ücret alabilece¤i gibi bilgilere 
de ulusal toksikoloji derne¤i olan “Society of 
Toxicology”nin internet sitesinden ulafl›labilmektedir 
(http://www.toxicology.org/ai/apt/careerguide.asp). 
SOT, ülkedeki lisans toksikoloji e¤itiminin durumunu 
ortaya koymak ve e¤itimin desteklenmesi ve iyilefltiril-
mesi için yap›lmas› gerekenleri tart›flmaya açmak 
amac›yla her y›l düzenlenen bilimsel toplant›lar›ndan 
baz›lar›nda (1980, 1992, 1993, 2001, 2002, 2003, 
2005, 2006 y›llar›nda) “Lisans Toksikoloji E¤itimi 
Forumu ya da Sempozyumu” ad› alt›nda tart›flma 
platformlar› düzenlemifltir. Bu toplant›lara sadece aka-
demik e¤iticiler de¤il, ayn› zamanda devlet ve endüstri 
çal›flanlar› da davet edilmekte, onlar›n da toksikoloji 
lisans e¤itimi alm›fl mezunlardan beklentileri göz 
önüne al›narak e¤itimin içeri¤inin belirlenmesi amaç-
lanmaktad›r. 

Bu toplant›lar›n ard›ndan rapor edilen baz› önemli 
noktalara bakarsak; 
• Öncelikle ülkede toksikoloji lisans derecesi veren 
e¤itim kurulufllar›n›n ortaya konmas› gereklili¤i 
vurgulanm›flt›r. Bunun d›fl›nda toksikoloji derslerinin 
verildi¤i birimlerin de saptanmas› gerekti¤i ifade 
edilmifltir.
• Toplant›da ortaö¤retim-lise ve lisansüstü düzeyde 
toksikoloji e¤itimine yeterince ilgi gösterilmekle birlikte 
lisans toksikoloji e¤itiminin SOT taraf›ndan ihmal 
edildi¤i gerçe¤ine dikkat çekilmifltir. Amerikan Kimya 
Derne¤i (American Chemical Society, ACS) gibi di¤er 
baz› kurulufllar›n bu alana daha fazla yat›r›m yap›yor 
olabilecekleri ihtimali gündeme getirilmifl ve komite
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taraf›ndan SOT’nin bu konuda liderli¤i ele almas› 
gerekti¤i görüflü vurgulanm›flt›r. 
• ACS bünyesinde bir toksikoloji alt grubu oluflturul-
du¤una ve bunlar taraf›ndan sunulan toksikoloji lisans 
programlar›n›n ortaya konabilmesi için bu grup ile 
iliflki kurulmas› ve varsa e¤itim k›lavuzlar›n›n incelen-
mesi gerekti¤i vurgulanm›flt›r. 
• Lisans toksikoloji e¤itiminde kullan›lan ders kitaplar› 
hakk›nda SOT toplant›s›na kat›lan yay›nevleri aras›nda 
yap›lan bir ankette yay›nevlerinin (biri hariç) hiçbirinin 
konu ile ilgilenmedi¤i, ve kendi yay›nevlerinden ç›km›fl 
toksikoloji kitab› olmas›na ra¤men bunun varl›¤›ndan 
haberdar olmad›klar› gibi üzücü sonuçlar al›nd›¤› ifade 
edilmifltir. Komite lisans toksikoloji e¤itimi kaynak 
kitaplar› konusunda daha kapsaml› bir araflt›rma/ 
durum tesbiti yap›lmas› gerekti¤i sonucuna varm›flt›r. 

Toplant›larda ortaya at›lan öneriler do¤rultusunda SOT 
bünyesinde bir “E¤itim Komitesi” kurulmufl: bunun 
alt›nda çal›flmakta olan bir de “Lisans Toksikoloji E¤i-
tim Grubu” oluflturulmufltur. Komite SOT’nin toksikoloji 
lisans e¤itiminde oynamas› gereken rolü flu flekilde 
özetlemifltir:

“SOT lisans toksikoloji e¤itimi konusunu ele almak 
için bir giriflim bafllatmal›d›r. SOT ortaokul-lise 
e¤itiminden gelip yüksek lisans veya ifl hayat›na 

geçiflteki bofllu¤u doldurmak amac›yla lisans 
toksikoloji e¤itimi üzerine odaklanmal›d›r. SOT 
bafllayacak olan ya da akredite kimya, çevresel sa¤l›k 
ve endüstriyel hijyen ve çevre bilimleri programlar›nda 
verilmekte olan lisans toksikoloji e¤itiminde lider rolü 
oynamal›d›r. SOT’nin, toksikoloji e¤itimi veren 
okullarda ders içeriklerinin devlet, endüstri ve akademi 
ihtiyaçlar›n› karfl›layacak flekilde düzenlenebilmesi 
için k›lavuzlar haz›rlamas› gerekmektedir.”

Bu komite taraf›ndan SOT toplant›lar› kapsam›nda “21. 
Yüzy›lda Lisans Toksikoloji E¤itimi” bafll›kl› bir 
Sempozyum düzenlenmesi de önerilmifltir. Önerilen 
sempozyum içerik ve konu bafll›klar› ABD’de konunun 
tüm yönleri ile düflünüldü¤ünü göstermesi bak›m›ndan 
dikkat çekicidir:

•	Lisans toksikoloji derslerine genel bak›fl:	
Nerede, neden ve kim taraf›ndan veriliyorlar? 

•	“Toksikolojiye girifl” dersleri kapsam›na al›nan	
yeni, güncel ve önem kazanmakta olan toksikoloji	
alanlar› (adli, biyoterörizm v.b.) 

•	Toksikoloji e¤itimi için internetteki kaynaklar 
•	Özgün baz› yaz›l›mlar›n toksikoloji e¤itiminde kaynak	

olarak kullan›m› (fizyolojik, anatomik ya da	
modelleme yaz›l›mlar› gibi) 

•	Çevrimiçi lisans toksikoloji e¤itimi (uzaktan e¤itim) 

•	Lisans toksikoloji laboratuvar deneyimleri 
Grupta yer alan bir ö¤retim üyesi, SOT taraf›ndan 
desteklenen bir projesi kapsam›nda, “toksikoloji e¤itim 
projesi” bafll›kl› bir internet sitesi kurmufltur 
(http://nsm1.nsm.iup.edu/tsimmons/Tox_Teach_Pr
oject_Home.shtm). Bu sitede, toksikoloji lisans e¤itimi 
veren ö¤re t im üyeler ine  aç ›k  b i r  anket  
düzenlenmektedir. Bu ankette ö¤retim üyelerine 
verdikleri dersin süresi, içeri¤i, dersi alan ö¤renci 
say›s›, dersin yan›nda laboratuvar e¤itimi olup 
olmad›¤›, hedef ö¤renci profili, derste kulland›klar› 
kaynak kitaplar, internet siteleri ya da yaz›l›mlar gibi 
durum tesbiti yapmaya yönelik sorular›n yan› s›ra, 
e¤itimin iyilefltirilmesi için yap›labilecekler konusunda
ilgi ve istekleri de araflt›r›lmaktad›r 
(http://nsm1.nsm.iup.edu/tsimmons/Course_Surve
y_Form.htm). 

Dolay›s› ile tüm bu incelemelerden ortaya ç›kan gerçek 
fludur ki ABD’de toksikolojinin ne, toksikolo¤un kim 
oldu¤u ve geliflen dünyada toksikoloji ve 
toksikologlar›n önemi konusunda, akademisyenler, 
devlet kurum ve kurulufllar›, endüstri kurulufllar›, 
yay›nevleri ve baflta gençler olmak üzere tüm halk 
genelinde fark›ndal›k yaratmak için çal›flmalar 
yap›lmaktad›r ve bu giriflimlerde liderlik rolü ulusal 
toksikoloji derne¤i olan SOT’ye aittir.
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Avrupa Toksikologlar ve Toksikoloji Dernekleri 
Federasyonu (EUROTOX) hakk›nda söylefli yapmak 
üzere davetimizi k›rmad›¤›n›z ve de¤erli vaktinizi
ay›rd›¤›n›z için öncelikle teflekkür ederiz.

EUROTOX Yönetim Kurulu üyesi olarak bu oluflum 
içerisinde etkin bir göreviniz var. Bu göreve nas›l 
seçildi¤inizi anlat›r m›s›n›z?
EUROTOX’un Aday Belirleme Komitesi baflkan› 2001 
y›l›n›n k›fl aylar›nda üye ülke derneklerinin Yönetim 
Kurulu Baflkanl›klar›’na EUROTOX Yönetim Kurulu’nda 
bir bofl üyelik oldu¤unu ve bu boflalan üyeli¤e üye 
ülke derneklerinin aday gösterebilece¤ini bildiren bir 
yaz› göndermiflti. O s›ralarda, ben de Türk Toksikoloji 
Derne¤i Yönetim Kurulu 2. Baflkanl›¤›n› ve EUROTOX 
2001 Kongresi’nin Düzenleme Kurulu Genel Sekre-
terli¤i’ni yürütmekteydim. Özellikle EUROTOX 2001 
kongresini ‹stanbul’da yapabilmek için 1995 y›l›ndan 
itibaren yo¤un çabalar içindeydik. Dolay›s›yla 
EUROTOX Yönetim Kurullar›’nda görev alm›fl kiflileri 
yak›ndan tan›ma olanaklar›n› bulmufl ve kendimizi de 
tan›tm›flt›k. Ayr›ca kongrenin ‹stanbul’da yap›lacak 
olmas› da bizden birinin EUROTOX Yönetim Kurulu’na 
seçilmesinde ek bir avantaj sa¤layabilirdi. Bu gibi 
verilerden hareketle Türk Toksikoloji Derne¤i Yönetim 
Kurulu, ald›¤› kararla beni EUROTOX Yönetim Kurulu 
üyeli¤ine aday gösterdi. 13-16 Eylül 2001 tarihinde 
‹stanbul’da yap›lan EUROTOX 2001 Kongresi’ndeki 
EUROTOX’un Genel Kurul toplant›s›nda Yönetim Kurulu 
üyeli¤ine seçildim.  

fiu anda EUROTOX’taki görevinizin tan›m ve kapsam› 
ve yetkileriniz hakk›nda bize bilgi verebilir misiniz? 
Bu görevde bir Türk bilim insan›n›n olmas›n›n yarar› 
ve kazand›rd›klar› nelerdir?
Ben 2001 y›l›nda seçildi¤imde ‹letiflim Alt Komitesi 
içinde yer ald›m. 2003 y›l›n›n Eylül ay› sonunda 
‹talya’da Floransa’da yap›lan EUROTOX Kongresi’nde 
de bu alt komitenin baflkanl›¤›na getirildim. Yönetmelik 
gere¤i alt komitede çal›flma 4 sene (bazen maksimum 

5 sene) ile s›n›rl› oldu¤undan bu baflkanl›k  2006 
y›l›n›n Eylül ay›nda  H›rvaristan’da Dubrovnik’te yap›lan 
EUROTOX Kongresi’ne kadar sürdü. Bu alt komitenin 
görevleri aras›nda afla¤›dakileri sayabilirim:
-Web sayfas› arac›l›¤›yla, Yönetim Kurulu üyeleri, 
bireysel üyeler, ülke üye dernekleri Yönetim Kurulu 
baflkanl›klar›, Alt Uzmanl›k Bölüm baflkanl›klar› ve 
delegeleri, web sayfas› haber editörü ve ilgili derneklerle 
etkili iletiflimi sa¤lamak,
-Web sayfas›nda, toksikolojideki yeni geliflmeler, 
yay›nlar, üye ülke derneklerinin etkinlikleri, yap›lacak 
kongre, çal›fltay ve sempozyumlar, uzmanl›k 
bölümlerinin etkinlikleri ve ifl ilanlar› konusunda 
bilgileri güncellemek,
-Kongrelerde EUROTOX’un resmi yay›n organ› olan 
Toxicology Letters ile antlaflmaya dayanarak kongre 
özet (Abstract) kitaplar›n›n bas›lmas›nda lokal 
düzenleme kuruluna yard›mc› olmak ve misafir 
editörlerin belirlenmesinde katk›da bulunmak,

-2003 y›l›na kadar bas›lan kongre Proceeding’leri için 
lokal düzenleme komitesiyle iflbirli¤i içinde makaleleri 
toplamak, de¤erlendirmek ve misafir editörleri 
belirleyerek belirli bir takvim içinde Toxicology 
Letters’da  bas›lmas›n› ve toplant›ya kat›lanlara 
gönderilmesini sa¤lamak (genelde bu alt komitenin 
üyeleri misafir editörleri oluflturmaktayd›),
-2003 y›l›ndan sonra Yönetim Kurulu’nda al›nan karar 
do¤rultusunda kongre sonras›nda güncel ve daha 
önce yay›nlanmam›fl olan 10-12 ça¤r›l› konuflmac›n›n 

sunumlar›n›n makale halinde Toxicology Letters’da 
özel say› (special issue) fleklinde bas›lmas›n› sa¤lamak. 
Ayr›ca bu alt komite baflkan›, Toxicology Letters ile 
EUROTOX aras›ndaki iliflkileri düzenlemektedir. Bu 
dergi ile yap›lacak antlaflmalarda anahtar rolü üstlen-
mektedir. Kongrelerde en iyi poster ödülü alanlar›n 
sunumlar›n› makale haline getirerek Toxicology 
Letters’da yay›nlanmalar›n› teflvik etmektedir. ‹laveten 
EUROTOX kongreleri s›ras›nda bu alt komite üyeleriyle 
toplant›lar düzenleyerek yap›lan etkinlikleri ve yüküm-
lülü¤ündeki çeflitli konular› tart›fl›r. Tutanaklarla al›nan 
kararlar› ve önerileri Yönetim Kurulu’na rapor eder. 
Yönetim Kurulu’nun k›fl aylar›nda yap›lan toplant›s›nda 
ve kongre s›ras›nda yap›lan Yönetim Kurulu ve Genel 
Kurul toplant›lar›na dönem geliflmelerini içeren ayr›nt›l› 
bir raporu sunma yükümlülü¤ündedir. 
Bu süreçte Yönetim Kurullar›’nda yer alan bilim insanla-
r›n›n farkl› konulara nas›l yaklaflt›klar›n›, nas›l de¤er-
lendirdiklerini, Avrupa’daki geliflmekte olan ülkelere 
ne denli önyarg›l› olabildiklerini, geliflmekte olan 
ülkelerin sorunlar›n› fark edemediklerini gördüm. Bu 
sorunlar› onlara ayr›nt›l› anlatmak ve önemini vurgu-
layarak ilgilerini çekmek zor da olsa zaman zaman 
gerçekleflmekteydi. Türkiye’den bir kiflinin bu kurulda 
yer almas›nda Türkiye’nin kazan›mlar› olmufltur 
düflüncesindeyim. Her fleyden önce, insan olman›n 
gere¤i olarak sosyal olmak, iyi arkadafll›k iliflkileri bu 
aflamada da oldukça önemli bir olgu. Kendinizi ifade 
edifliniz ve konuya bak›fl fleklinizle olumlu bir hava 
yaratabiliyorsunuz. Yönetimde oldu¤um bu süreç 
içinde bugün büyük ço¤unlu¤unun bizim ciddi görev 
bilincinde olan, tutarl›, evrensel bilimsel görüfllere 
sahip ama ayni zamanda e¤lenmeyi bilen geliflmifl 
espri anlay›fl›na sahip oldu¤umuzu anlad›klar›n› 
görüyorum. Bu kesimde Türkiye’nin görüntüsü çok 
olumlu yönde geliflmifltir.

EUROTOX’un yap›lanmas› konusunda bizi ayd›nlat›r 
m›s›n›z?
EUROTOX’un tarihsel oluflumuna bak›ld›¤›nda kökü 
1962 y›l›nda Zürih’te kurulan ‹laç Toksisite Çal›flmalar› 
için Avrupa Derne¤i’ne uzanmaktad›r. Daha sonraki 
y›llarda Derne¤in ilgisi toksikolojinin di¤er alanlar›na 
da kayd›¤›ndan 1974 y›l›nda ad› Avrupa Toksikoloji 
Derne¤i (European Society of Toxicology-EST) olarak 
de¤ifltirilmifltir. Daha sonraki y›llarda ülkelerin 
Toksikoloji Dernekleri ço¤almaya bafllam›fl ve 1985 
y›l›nda Finlandiya’n›n Kuopio kentinde yap›lan EST

EUROTOX Yönetim 
Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mümtaz ‹flcan 
ile Söylefli

EUROTOX Yönetim 
Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mümtaz ‹flcan 
ile Söylefli
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toplant›s›nda EST Avrupa Toksikoloji Dernekleri 
Federasyonu (Federation of European Societies of 
Toxicology-FEST) kurulmas› karar›n› alm›flt›r. 1989 
y›l›nda Brighton’da yap›lan 5. IUTOX Kongresinde de 
EST ve FEST birleflerek EUROTOX ad›n› alm›flt›r.
Türk Toksikoloji Derne¤i de 1989 y›l›nda EUROTOX’un 
üyesi olmufltur. Günümüzde EUROTOX’a üye Avrupa 
ülke derneklerinin say›s› 30’u bulmufltur. Bu yaklafl›k 
7000 üyeye karfl›l›k gelmektedir. Ayr›ca 50 ülkeden 
500’e yak›n bireysel üyelikleri bulunmaktad›r. 
EUROTOX temelde Genel Kurul, Yönetim Kurulu, 
Denetleme Kurulu ve Aday Belirleme Kurulu’ndan 
oluflur. Bunun d›fl›nda Alt Komiteler bulunur. Bunlar; 
E¤itim, ‹letiflim ve Kay›tl› Toksikologlar’d›r. Ayr›ca 
Uzmanl›k Bölümleri de vard›r. Bunlar; Risk De¤erlendir-
mesi, Karsinojenezis, ‹mmünotoksikoloji ve Kimyasal 
Alerji ve Moleküler Toksikoloji’dir.
Yönetim Kurulu, baflkan, baflkan yard›mc›s› ve eski 
baflkan, genel sekreter, sayman ve 4-6 üyeden 
oluflmaktad›r. Baflkan yard›mc›l›¤›na seçilen kifli 2 y›l 
baflkan yard›mc›s›, sonraki 2 y›l baflkan ve daha sonra 
da 2 y›l eski baflkan olmak üzere toplamda 6 y›l 
Yönetim Kurulu’nda yer al›r. Di¤erleri, 3 y›l süren iki 
dönem için toplam 6 y›l Yönetim Kurulu’nda yer 
alabilirler. Yönetim Kurulu’na adaylar›n belirlenmesinde 
co¤rafi bölge da¤›l›m›, cinsiyet da¤›l›m›, akademi/ 
endüstri/ düzenleyici resmi kurulufl da¤›l›mlar› göz 
önünde bulundurulur. Denetleme Kurulu iki kifliden 
oluflup 2 sene için seçilir. Aday Belirleme Kurulu eski 
baflkan›n baflkanl›¤›nda toplam 4 üyeden 3 y›ll›k görev 
için seçilir. Yukar›da sözü edilen kurullar için adaylar›n 
saptanmas› Aday Belirleme Kurulu taraf›ndan üye ülke 
derneklerine sorulduktan sonra belirlenerek Yönetim 
Kurulu’ndan onay al›narak yap›l›r. Tüm bu seçimler 
EUROTOX kongrelerinde yap›lan Genel Kurul’da, üye 
ülke derneklerinin delegeleri (her 90 üyeye bir delege 
verilmektedir) ve bireysel üyeleri temsil eden 
delegelerin (flu anda bu say› 2’dir) oylar› ile seçilirler. 
Alt Komisyonlar 3-5 kifliden oluflmakta olup 4 y›l için 
görevlendirilirler. Uzmanl›k Bölümleri’nde baflkan ve 
sekreter seçimleri de gruplar›n kendi içinde 2 senede 
bir yap›l›r.

EUROTOX’a kimler üye olabilir, üyeli¤in getirisi 
nelerdir?
EUROTOX’a üye ülkelerin Toksikoloji Dernekleri’nin 
üyeleri otomatik olarak EUROTOX’un üyeleridir. Ayr›ca 
EUROTOX’a bireysel üye olmak da söz konusudur: 
Toksikoloji alan› kapsam›nda çal›flan üniversite 
mezunlar› EUROTOX’a bireysel üye olabilirler. Ancak 
son y›llarda bireysel üyelerin say›s› oldukça azalm›flt›r.
EUROTOX her y›l Avrupa’n›n bir ülkesinde y›ll›k Bilim-
sel Kongresi’ni yapmaktad›r. Bu toplant›lara kat›l›mda 
üyeler indirimli kay›t ücretinden yararlanmaktad›rlar. 
Ayr›ca üyeler bu toplant›lara kat›l›mda maddi aç›dan 
destek bulma olana¤›na da sahip olabilmektedir. 
Bunun yan›s›ra EUROTOX’un çeflitli zamanlarda 
düzenledi¤i workshoplar-çal›fltay ve temel ve ileri 
toksikoloji e¤itim kurslar›na kat›labilmekte ve bunun 
için de maddi destek alabilmektediler.

EUROTOX’un toksikoloji için hedefleri, amaçlar› 
nelerdir?
EUROTOX’un temel amac›, Avrupa’n›n tüm ülkelerinde 
toksikolojiyi bilimsel aç›dan ve e¤itim yönünden 
gelifltirmektir. Bu amaçla her y›l üye ülke dernekleri 
ile birlikte EUROTOX Kongreleri düzenlemekte, 
Avrupa’da toksikoloji alan›ndaki araflt›rmalar› teflvik 
etmekte, toksikolojinin çeflitli bilimsel uzmanl›k alanla-
r›nda etkin olabilecek çal›flma gruplar› kurmakta, web 
sayfas›, bölgesel toplant›lar,  sempozyumlar ve çal›fltay-
lar arac› ile toksikoloji alan›nda güncel bilgi al›flveriflini 
sa¤lamakta, Avrupa’da (özellikle toksikoloji e¤itiminin 
eksik oldu¤u Do¤u ve Orta Do¤u Avrupa ülkelerinde) 
her düzeyde toksikoloji e¤itimini sa¤lamakta, 
toksikoloji ile yak›ndan ilgili tüm kurulufl ve derneklerle 

iflbirli¤ine gitmekte, toksikoloji ile ilgili bilimsel 
yay›nlar yapmakta ve raporlar haz›rlamaktad›r. Ayr›ca 
1994 y›l›nda Avrupa Kay›tl› Toksikolog kavram›n›n 
ortaya at›lmas›ndan ve bu yönde çal›flmalar›n bafllama-
s›ndan sonra  Avrupa’da toksikoloji e¤itimini harmonize 
etme çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Avrupa Kay›tl› 
Toksikolog unvan› alabilme koflullar›n› belirlemek için 
gerekli düzenlemeleri ve temel e¤itim protokolünü 
gelifltirmektedir. IUTOX ile de bu konuda iflbirli¤ine 
girerek tüm dünyada akredite kay›tl› toksikologlar›n 
yetiflmesinin organize edilmesinde de yer almaktad›r. 
Son olarak EUROTOX Ortak üyelik (EUROTOX 
Corporate Membership) oluflturma çabas› içindedir. 
Avrupa’da bulunan toksikoloji ve kimyasal güvenli¤i 
ile ilgili akademik olan ve olmayan kurulufllar› 
bünyesine alarak bu kurulufllarla organik ba¤lar›n› 
artt›rarak etkinli¤ini çeflitli platformalarda artt›rma 
düflüncesindedir.

EUROTOX’un Türkiye’deki üyelerine ve Türk Toksikoloji 
Derne¤i’ne yaklafl›m› nas›ld›r? Biz EUROTOX’un yetkili 
organlar›nda etkin bir biçimde temsil edilebiliyor 
muyuz?
Gerek bilimsel ve gerek sosyal yönden çok olumlu 
yönde yaklaflt›klar›n› söyleyebilirim. Derne¤imizin 
düzenledi¤i kongrelerde bilimsel katk›da bulunmak-
tad›r. Ayr›ca e¤itim programlar› için Derne¤imiz ile 
iflbirli¤i içindedir.
fiu aflamada EUROTOX’un yetkili organlar› içinde etkin 
bir biçimde yer ald›¤›m›z› düflünüyorum. Ancak yetkili 
organlar içinde tüzük gere¤i belirli sürelerde yer 
al›nd›¤› düflünülürse, örne¤in benim 6 y›ll›k Yönetim 
Kurulu üyeli¤im 2007 y›l›nda Amsterdam’daki 
EUROTOX Kongresi’nde bitmekte, bundan sonra da 
Türk toksikologlar›n›n bu kuruluflun çeflitli kademele-
rinde yer almalar›n› sa¤lamal›y›z. 

EUROTOX’un e¤itim alan›ndaki etkinlikleri hakk›nda 
bilgi verebilir misiniz?
EUROTOX’un e¤itim alan›ndaki etkinlikleri E¤itim Alt 
komitesi taraf›ndan düzenlenmektedir. Bu alt komite 
önderli¤inde daha önce belirtti¤im gibi y›ll›k kongre-
lerde de¤iflik konularda e¤itim kurslar›, toksikoloji 
e¤itiminin eksikli¤i belirlenen bölgelerde temel ve 
ileri toksikoloji kurslar›n› düzenlenmektedir. Zaman 
zaman uzmanl›k bölümleri de gerek tek bafllar›na 
düzenledikleri sempozyumlarda ve gerekse ulusal 
derneklerin düzenledikleri kongrelerde yeni konular› 
içeren programlar sunmaktad›r. 

Genç toksikologlar EUROTOX’tan nas›l yararlanabilir?
Genç toksikologlar, EUROTOX’un tüm aktivitelerine 
düflük ücretle ve bazen de ücretsiz kat›lma olanaklar›na 
sahiptirler. Ayr›ca Web sayfas›n› sürekli izlerlerse ifl 
ilan›, proje baflvurular› ve burslar  dahil çok yönlü 
bilgi edinebileceklerdir. 

EUROTOX’un resmi otoriteler üzerinde bir yapt›r›m 
gücü var m›d›r?
EUROTOX üyeleri aras›nda akademi d›fl›nda endüstri-
den de toksikologlar bulunmaktad›r. Ayr›ca toksikoloji 
alan› kapsam›ndaki çeflitli uluslararas› özel ve resmi 
kurulufllar›n önemli komisyonlar›nda yetkin ve etkin 
isimler de bu kurulufla üyedirler. Bu isimlerden baz›lar› 
da EUROTOX Yönetim Kurulu’nda görev alm›fl ve 
halen almaktad›r. Dolay›s›yla bu kurulufllarla yak›ndan 
iliflkili olunmas› avantaj› ile EUROTOX’un amaçlar›, 
etkinlikleri ve yapabilecekleri bir ölçüde ilgili kurulufl-
lara anlat›labilmektedir. Ayr›ca EUROTOX’un Bilimsel 
Dan›flma Kurulu bulunmaktad›r. Acil ve önemli 
konularda Derne¤in bilimsel görüflünü ilgili kurulufllara 
iletebilmektedir. Bu durumda bir dereceye kadar 
etkinli¤inden söz edilebilir. Ancak yapt›r›m gücü 
konusunda flu aflamada net bir fley söylemek olas› 
de¤ildir.                                                                     

EUROTOX’un gelecekteki vizyonu ve misyonunu nas›l 
görüyorsunuz? Bu vizyon ve misyon do¤rultusunda 
biz araflt›rmac›lara ne gibi ufuklar aç›laca¤› hakk›nda 
bilgi verir misiniz?
EUROTOX’un amac›n› ve bunun için gösterdi¤i etkinlik-
leri yukar›da aç›klamaya çal›flt›m. Son y›llarda yeni tip 
üyelikler oluflturarak ve Avrupa’daki ilgili kurulufllarla 
iflbirli¤ine girerek etkinli¤ini artt›rmak istemektedir. 
‹laveten y›ll›k toplant›lar›na gerek endüstriden ve karar 
verici ve yasa düzenleyici mercilerden konuflmac›lar 
davet etmeyi ve gerekse yönetim ve di¤er alt komitelere 
bu kesimlerden etkin ve yetkin konumdaki bireyleri 
almay› planlamaktad›r. Bu yaklafl›mla etkinliklerine 
bu kesimlerden daha fazla kat›l›m›n sa¤lanmas› ve 
onlara toksikoloji biliminin ve uygulamalar›n›n daha 
iyi anlat›lmas› amaçlanmaktad›r. Böylece bu paydafllar›n 
toksikoloji biliminden ve dolay›s›yla toksikologlardan 
daha iyi yararlanmalar› için etkin bilgi al›flverifl ortam-
lar› yarat›lacakt›r. Do¤al olarak bu çabalardan beklenen, 
EUROTOX’un etkinli¤inin ve yapt›r›m gücünün artmas› 
ve toksikologlara yeni istihdam alanlar›n›n aç›lmas›d›r. 

Uzman toksikologlar›n Avrupa’daki çal›flma alanlar›, 
ifl olanaklar› nelerdir? Türkiye’deki toksikologlar›n 
devlet ve endüstride istihdam edilebilmesi için 
derne¤imizin ve bizlerin üzerine düflen görevler 
konusunda düflünceleriniz nelerdir?
Uzman toksikologlar›n Avrupa’da çal›flma alanlar› 
aras›nda endüstri, EFSA ve ILSI gibi kurulufllar, çeflitli 
EU komisyonlar›, düzenleyici resmi kurulufllar, 
enstitüler ve üniversiteler say›labilir. EUROTOX’un  
web sayfas›ndaki ifl ilanlar›n› da izlerseniz bu konudaki 
yeni olanaklar› yakalayabilirsiniz.
Türkiye’de baz› Eczac›l›k Fakültelerinin F. Toksikoloji 
AD’lar›nda hâlâ önemli ölçüde yetiflmifl toksikolog-
lara gereksinim oldu¤u düflüncesindeyim. Di¤er 
taraftan ‹flçi Sa¤l›¤› ve ‹fl Güvenli¤i Enstitüsü, Refik 
Saydam H›fz›ss›hha Enstitüsü’nde ‹laç ve Zehir Dan›flma 
Merkezi, Meslek Hastal›klar› Hastaneleri, Adli T›p 
Kurumlar›, Çevre Bakanl›¤› ve ilaç ve kimya sanayii 
istihdam alanlar› içinde yer al›r. Endüstri henüz istenilen 
düzeyde uzman toksikolo¤a gereksiniminin olmad›¤› 
düflüncesindedir. Ancak yak›n gelecekte Avrupa’ya 
uyum yasalar› ve düzenlemeleri ile yeni ç›kan yasalar-
daki gereksinimler do¤rultusunda Toksikologlar›n 
ifllevleri özellikle endüstride kaç›n›lmaz olacakt›r. 
Derne¤imizin katk›lar› ile bafllat›lan ERT-Avrupa Kay›tl› 
Toksikolog ünvan› ile akredite toksikologlara ülkemiz-
de talep artacakt›r. 
Derne¤imiz temelde amaç ve misyonunu endüst-
ri/resmi kurum/ akademi ve sivil toplum örgütlerine 
yeterince tan›tmal› ve onlarla yak›n iflbirli¤i içinde 
oluflan sorunlar›n çözümüne katk› sa¤lamal›d›r. Bu 
anlamda gerek endüstri ve gerekse devlet organlar›n-
daki karar verici makamlara da toksikoloji biliminden 
ve uygulamalar›ndan nerelerde ve nas›l yararla-
nabileceklerini göstermelidir. Bu yöndeki düzen-
lemelerde etkin rol üstlenebilmelidir. Bireysel bazda 
ise toksikologlar›n bilgi ve beceri düzeylerini en üst 
düzeye tafl›malar› ve ilgili platformlarda bunu 
göstermeleri bu çabalara anlaml› katk› sa¤layacakt›r.

EUROTOX’un IUTOX ile etkileflimi nas›ld›r? 
EUROTOX, IUTOX ile çeflitli etkinliklerde ortak iflbirli¤i 
içindedir. Örne¤in, Avrupa’da yap›lan IUTOX ve 
Geliflmekte olan Ülkeler Kongreleri’nde, Kay›tl› Toksi-
kologlar baz›nda. Ayr›ca EUROTOX Yönetim Kurulu 
üyelerinden baz›lar› ayn› zamanda IUTOX Yönetim 
Kurulu’ndad›r. Dolay›s›yla organik ba¤lar› da oldukça 
kuvvetlidir. 

Dünya çap›nda bir toksikolog olman›n gerekleri size 
göre nelerdir?
Her fleyden önce iyi lisan bilen, sorgulay›c›, çok yönlü, 
okumay› ve laboratuar çal›flmalar›n› seven gibi temelde 
uygulamal› disiplinlerde araflt›r›c› olman›n gerektirdi¤i
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Toxicology Letters 151 (2004) 7–17’de yer alan  “Safety 
evaluation of cosmetics in the EU, reality and challenges 
for the toxicologist” makalesinden derlenmifltir.

Günümüzde 25 üye devletten oluflan Avrupa Birli¤i (AB); 
h›zla büyüyen Çin Pazar› ve geliflmifl Amerika Birleflik 
Devletleri (ABD) Pazar› ile rekabet edebilmek için tek 
bir pazar olarak hareket etmekte; üyeler aras›nda mal, 
hizmet ve insanlar›n serbest dolafl›m› sa¤lanmaktad›r. 

Kozmetik ürünleri ticaretinin pazar hacmi çok yüksek 
oldu¤u için tek bir ülkenin bile pazar›na girmek ve sat›fl 
yapmak oldukça önemlidir. AB’de üreticiler, kozmetikler 
üzerine ulusal yasalar›n farkl›l›klar göstermesi nedeniyle 
ürünlerini, sat›laca¤› üye ülkeye göre çeflitlendirmek 
zorunda kalmaktad›rlar. Bu yüzden, birlik genelinde 
kozmetik ürünlerin paketlenmesi, etiketlenmesi ve hatta 
ürün içeri¤i hakk›nda düzenlemelere ihtiyaç duyulmak-
tad›r. Bu amaçla, üye ülkelerde yasal temellerin at›lmas› 
ve taleplerin karfl›lanmas› için ilk defa 1976 Eylül’ünde, 
Kozmetik Ürünler Direktifi (76/768/EEC, 1976) resmi 
olarak ç›kar›lm›flt›r. Avrupa Kozmetik Yasalar›, her ne 
kadar tek bir pazar oluflturmak amac›yla bafllat›lm›fl olsa 
da, ana hedef, halk sa¤l›¤›n›n korunmas›d›r.

76/768/EEC Birlik Direktifi, 15 Madde ve 8 ekten 
oluflmaktad›r. Ekler; kozmetik ürün tiplerinin 
s›n›fland›rma listesi (Ek1), resmi olarak kabul edilen 
semboller listesi (Ek 8) ve kozmetik ürünlerin içeri¤inde 
bulundu¤unda baz› özel k›s›tlamalar›n getirilebildi¤i 
kimyasallar›n bir dizi listesinden (Ek 2: kozmetiklerde 
yasaklanm›fl kimyasallar; Ek3: k›s›tlamalara tabi kozmetik 
ürün bileflenleri; Ek 4: renklendiriciler; Ek 6: koruyucular; 
Ek 7: UV-filtreler) oluflmaktad›r.

Ekler, Kozmetikler ve G›da D›fl› Ürünler Bilimsel 
Komitesi’nin (SCCNFP) (Scientific Commitee on 
Cosmetics and Non Food Products) kozmetik ürün 
bileflenleri hakk›ndaki görüflleri ile, “teknik süreçlere 
uyum” gerekçesiyle sürekli olarak güncellenmektedir. 
Son 27 senede 30 de¤ifliklik yay›nlanm›flt›r. 

1993 y›l›nda ç›kar›lan 6. (93/35/EEC, 1993) de¤ifliklik 
ile afla¤›da özetlenen birkaç önemli de¤ifliklik yap›lm›flt›r: 	

•	Kozmetik ürün bileflenlerinin yol		
gösterici/tan›mlay›c› bir envanterinin oluflturulmas›,	

•	Güvenlilik gereksinimlerinde daha kat› yaklafl›m,	
•	Son ürün hakk›nda bilgi gereksinimleri (güvenlilik		

ve etkinlik),	
•	1 Ocak 1998’den bafllayarak içeriklerin ve		

kombinasyonlar›n test edilmesinin hayvan		
deneylerinde yasaklanmas› [alternatif metotlar		
bilimsel olarak geçerlenmemifl (validasyonu 			
yap›lmam›fl) ise erteleme olana¤› vard›r.] 

Alternatif metotlar›n gelifltirilmesindeki s›n›rl› ilerleme 
nedeniyle ve kozmetik ürünlerde hayvan çal›flmalar›n›n 
yasaklanmas›n› desteklemek amac› ile ç›kar›lan 7. 
de¤ifliklik (2003/15/EC, 2003), kozmetik ürünlere ve 
ürün bileflenlerine getirilen deney hayvan› test yasa¤› 
ve deney hayvanlar› ile test edilen ürünlere getirilen 
sat›fl yasa¤› hakk›ndad›r. 

Avrupa Birli¤i Güvenlilik De¤erlendirmesi ve 
Veri Gereksinimleri 
Kozmetikler hakk›nda geçerli olan yasada Avrupa’daki 
kozmetik ürünlerin güvenlilik de¤erlendirmesi için; 
Madde 2 ve Madde 7a, bir çerçeve oluflturmaktad›r.

Madde 2: Birlik genelinde sat›fla sunulmufl herhangi 
bir kozmetik ürün, üretici firma, sat›c› ya da birlik üyesi 
ülkelerde sat›fltan sorumlu kifliler taraf›ndan, ürün 
tan›t›m›, kullan›m ve at›m› dahil olmak üzere etikette 
verilen bilgiler ve uyar›lar çerçevesinde, öngörülen 
uygulama koflullar› ile normal kullan›m s›ras›nda insan 
sa¤l ›¤›na hiçbir  tehl ike oluflturmamal›d›r .

Madde 7a(d): Son ürünün insan sa¤l›¤› için 
güvenlili¤inin araflt›r›lmas›: Üretim sonunda üretici, 
kozmetik ürün bileflenlerin kimyasal yap›lar›, maruziyet 
seviyeleri ve genel toksikolojik profillerini göz önünde 
bulundurarak...

Madde 2 son ürünlerin insan sa¤l›¤› güvenlili¤i için 
temel gereksinimlerini aç›kça ortaya koymakta olup, bu 
konudaki tüm sorumlulu¤u üreticiye yüklemifltir. Bundan 
öte, kozmetikler hakk›ndaki yasa, ürünün pazarlama 
sonras› izlenme sisteminin oluflturulmas› ve sürekli 
takibini de zorunlu k›lmaktad›r.

Madde 7a; ürün hakk›nda gerekli bilgilerin yetkililere 
verilmesinin gerekti¤ini bildirmenin yan› s›ra, kozmetik 
ürünün güvenlilik bilgisinin sa¤lanmas›n›n, kozmetik 
ürün bileflenlerinin her birinin özelliklerine dayand›r›lmas› 
gerekti¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Bu da, hammadde 
tedarikçilerine önemli ve yeni bir rol yüklemektedir.

Avrupa Birli¤inde Kozmetik Ürünler için Baflvuru 
(Dosyas›) Gereksinimleri
Madde 7a’da detaylar› ile aç›kland›¤› üzere, her bir 
kozmetik ürün bilgisi özeti (dosyas›), sat›flta bulunan 
üye ülkenin yetkili mercileri taraf›ndan incelenmek üzere 
her zaman haz›r bulundurulmal›d›r. Bu özet, ürünün 
nitel ve nicel içeri¤i, fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik 
özellikleri, üretim metotlar› ile ilgili bilgileri, insan 
sa¤l›¤› için güvenlilik de¤erlendirmesini, güvenlilik 
de¤erlendiricisinin ad›, adresi, vasf›, insan sa¤l›¤›na 
istenmeyen etkileri konusundaki eldeki verileri, etkileri 
hakk›nda öne sürülen bilgilerin kan›tlar›n› ve ürün/ürün 
içeri¤inin gelifltirme sürecinde ve güvenlilik 
de¤erlendirmesinde deney hayvanlar› ile yürütülmüfl 
her türlü çal›flman›n verisini içermelidir.

Baflvuru dosyas› 4 ana bölümden oluflmaktad›r :	
1. ‹dari Dosya	
2. Ürün Bileflenleri Dosyas›	
3. Son Ürün Dosyas›	
4. Pazarlama Sonras› Dosyas›

Son ürün dosyas›n›n (bölüm 3) en önemli k›sm›, ürünün 
güvenlilik de¤erlendiricisi taraf›ndan yürütülen güvenlilik 
de¤erlendirmesi ifllemidir. Direktif bu risk de¤erlendirme 

k›sm› için kurallar koymayarak, sorumlu yetkin güvenlilik 
de¤erlendiricisine, üzerinde durulan kozmetik ürünün 
de¤erlendirmesi konusunda özgürlük sa¤lamaktad›r.

Kozmetik Bileflenlerin Risk De¤erlendirmesi
Kozmetik ürünlerinin güvenlili¤inin de¤erlendirilmesi 
ile ilgili AB kozmetik yasas›, üreticilerin kozmetik ürün 
bileflenlerinin genel toksikolojik profillerini, kimyasal 
yap›lar›n› ve maruziyet düzeylerini göz önünde 
bulundurmalar›n›n gereklili¤ini göstermektedir. Bu 
durum, her bileflenin risk de¤erlendirmesinin flart 
oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

AB’de geçerli kozmetik yasalar›na göre, 
kozmetik ürün bileflenlerinin güvenlilik 
de¤erlendirmesi için 2 farkl› yol 
izlenebilmektedir:
1. Birlik Direktifi 76/768/EEC (1976)’ya ba¤l› 
olarak kozmetik ürün bileflenlerinin güvenlilik 
de¤erlendirmesi. Bu maddeler için, insan sa¤l›¤›n› 
ilgilendiren, kullan›m sürecinde veya seneler boyunca 
bilimsel süreç ›fl›¤›nda edinilen bilgiler aç›klan›r. Bu 
maddelerin toksikolojik bilgileri SCCNFP Uzmanlar 
Grubu taraf›ndan de¤erlendirilir. ‹çerik maddelerinin 
Direktif 76/768/EEC (1976)’daki Eklerden birine girmesi 
konusunda komisyona tavsiyede bulunurlar.
2. Direktifin 6’›nc› de¤iflikli¤indeki, 7a maddesi 
uyar›nca gerekli bilgilere göre haz›rlanan baflvuru 
dosyas›nda son ürünler içinde yer alan kozmetik 
ürün bileflenlerinin güvenlilik de¤erlendirmesi. 
Güvenlilik de¤erlendirmesi, güvenlilikle ilgili yetkili 
k›l›nan kiflilerce, son ürünün güvenlilik de¤erlendirmesi 
çerçevesinde yap›lmaktad›r. Ana sorumluluk üretici, 
ithalatç› veya pazarlamac› aras›nda paylafl›lmaktad›r. 

SCCNFP Taraf›ndan Yap›lan Güvenlilik 
De¤erlendirmesi
SCCNFP,  DG Sanco olarak bilinen komisyonun bir 
parças› olup, çeflitli üye ülkelerden gelen uzman yetkin 
bilim adamlar›ndan oluflmaktad›r. SCCNFP, Direktif 
76/768/EEC (1976) ve 6 ve 7’nci de¤iflikliklerden 
sorumlu olan tavsiye komisyonudur.

Kozmetik ürün bileflenleri için güvenlilik de¤erlendirmesi 
(=risk de¤erlendirmesi) prosedürü SCCNFP taraf›ndan 
3 aflamada uygulanmaktad›r:
(1) Kozmetik endüstrisi taraf›ndan üretilen ve Komisyona 
sunulan (firma arac›l›¤›yla ve/veya Colipa-Avrupa Parfüm 
Birli¤i üstünden) her içerik maddesi için çal›flmalar›n 
analizi yap›larak tehlikenin belirlenmesi,
(2) ‹nceleme alt›ndaki her içerik maddesi için yak›n 
zamandaki bilimsel araflt›rmalar› ve farkl› toksikolojik 
bak›fl aç›lar›yla yap›lm›fl tüm çal›flmalar› de¤erlendirerek 
yap›lan risk de¤erlendirmesi; bu flekilde, kozmetik 
ürününe ya da ürün bileflenlerine olas› tüketici maruziyeti 
için güvenli l ik düzeyleri  bel ir lenebilmesi,
(3) Baz› durumlarda, incelemede olan kozmetik ürün 
bilefleninin güvenlilik profilinin yeniden de¤erlendiril-
mesini sa¤lamak üzere ek toksikolojik testlere gereksinim 
duyulabilmesi.

Kozmetik ürün bileflenleri için genel toksikolojik gerek-
sinimler, SCCNFP K›lavuzunda flu flekilde özetlenmifltir:	

1. Akut toksisite (gerekliyse)	
2. ‹ritasyon ve tahrifl	
3. Deri duyarl›l›¤›	
4. Dermal/perkutan emilim
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özelliklere sahip olmak gerekir.  ‹laveten, çok iyi bir 
temel toksikoloji e¤itimi alm›fl olmak gerekir. Bunun 
ötesinde toksikoloji alan›nda evrensel olan, mümkünse 
toksikoloji arenas›nda çok iyi tan›nm›fl bir bilim 
insan›n›n yan›nda doktora yapmak. Doktora sonras›, 
yine bu alanda isim yapm›fl bir enstitü veya araflt›rma 
grubu içinde, özellikle ilgi duydu¤u belirli bu konu 

veya birbiriyle çok yak›n iliflkili konular dizimi üzerinde 
yo¤unlaflmas›n› sa¤layan projelerde yer alarak yeni, 
güncel teknikleri ö¤renme ve uygulama olana¤›n› da 
yakalamak. Kazand›¤› deneyim ve becerileri ülke 
sorunlar›na ›fl›k tutacak, sorunlar›n çözümüne katk› 
sa¤layacak ulusal ve uluslararas› projelere kayd›ra-
bilmek. Elde etti¤i sonuçlar› bilim dünyas› ile (yay›n, 

bildiri ve sunumlarla) paylaflmak. Ulusal ve uluslararas› 
derneklere üye olmak, bunlar›n düzenledi¤i toplant›lara 
kat›lmak ve bunlar içinde aktif görev almak. Bu 
çabalarda hem kendi bafl›na olabilme ve hem de tak›m 
ruhuna sahip olabilme gibi özelliklere sahip olmak 
gerekir. Tüm bunlar› yaparken de insan oldu¤unu 
hiçbir zaman unutmamak gerekir diye düflünüyorum.



	

5. Tekrarlanan doz toksisitesi	
6. Mutajenite/genotoksisite	
7. Karsinojenesite	
8. Üreme toksisitesi	
9. Toksikokinetik	
10. Ifl›kla uyar›lan toksisite	
11. ‹nsan verileri

Yetkili Güvenlilik De¤erlendiricisi Taraf›ndan 
Yap›lan Güvenlilik De¤erlendirmesi
Bir kozmetik formülasyonunda yer alan kozmetik ürün 
bileflenlerinin güvenlilik de¤erlendirme prosedürü, son 
ürünün güvenlilik de¤erlendirmesi çevresinde yürütülür. 
‹lgili tüm toksikolojik bilgiler ve resmi örnekler, kimyasal 
sa¤lay›c› veya kozmetik üretici flirketlerden al›nan Madde 
Güvenlilik Veri Dosyalar› (MSDS) ile ticari veri bankalar› 
gibi kaynaklardan sa¤lanmaktad›r. 

Haz›r bir üründeki tüm kozmetik ürün bileflenleri hakk›n-
daki; kimyasal, toksikolojik ve teknik bilgiler, o ürünün 
baflvuru dosyas›nda biraraya getirilir. Bu dosya, insan 
maruziyeti ile ilgili mevcut tüm bilgilerle birlikte, yetkili 
güvenlilik de¤erlendiricisi taraf›ndan kullan›l›r (Tablo 
1). De¤erlendirilecek kozmetik risk, genellikle, iritasyon 
(gerekli ise foto-iritasyonla birlikte) ve immünobiyolojik 
reaksiyonlar (kontakt alerji ve baz› durumlarda foto-
alerjik reaksiyonlar) esas al›narak s›n›rl› tutulur. Deriden 
geçiflin ve/veya oral al›m›n önemli oldu¤u durumlarda 
potansiyel sistemik etkiler oluflabilece¤i de dikkate 
al›nmal›d›r.

Güvenlilik de¤erlendiricisi, kozmetik ürünün AB pazar›n-
da normal ve öngörülen flartlarda kullan›m› durumunda, 
insanlarda sa¤l›k riski oluflturmayaca¤›n› belirten belgeyi 
onaylamal›d›r.
In vivo’dan In vitro Deneylere Geçifl
6. (93/35/EEC, 1993) ve 7. (2003/15/EC, 2003) 
de¤iflikliklerde, halk sa¤l›¤›n›n korunmas›na iliflkin 

konular d›fl›nda en dikkat çekici de¤ifliklikler, getirilen 
deney hayvan› yasa¤› ile ilgili olanlard›r. 

6. De¤iflikli¤in 4. maddesi, 1 Ocak 1998’den itibaren 
kozmetik ürün bileflenlerinin ve bunlar›n kar›fl›mlar›n›n, 
uygun kabul edilmifl alternatif yöntemlerin varolmas› 
durumunda, insan sa¤l›¤›na güvenlili¤inin, hayvan 
deneyleri olmadan sa¤lanmas› gerekti¤ini ifade 
etmektedir. 7. de¤ifliklikte ise, kozmetik ürün bileflenleri 
için 11 Mart 2009’dan itibaren, tekrarlanan doz 
toksisitesi, toksikokinetik ve üreme toksisitesi deneyleri 
hariç, in vivo hayvan çal›flmalar›n› yasaklarken, bu 
say›lan deneylerin de 11 Mart 2013’den itibaren 
k›s›tlanaca¤›n› öngörmektedir (2003/15/EC, 2003).

Bu önemli ve zorlay›c› flartlar, 2009’dan sonra yeni 
ç›kacak bir kozmetik bileflenin güvenlili¤inin tayini için, 
mevcut deney hayvan› toksisite testlerine alternatif 
metotlar›n olmas› zorunlulu¤unu getirmektedir. 
Öngörülen zamana kadar bu alternatif yöntemlerin valide 
edilmesinin zorunlulu¤unun yan› s›ra, bu yöntemler 
tüketicinin korunmas›nda en az deney hayvan› testleri 
kadar baflar›l› olmal›d›r. Bu flartlar›n kozmetik endüstrisi 
ve bilim adamlar› için oldukça zorlay›c› olaca¤› ortadad›r.	

Alternatif yöntemlerin geçerlenmesi (validasyonu), 
Avrupa Birli¤i seviyesinde Ispra, ‹talya’da, Alternatif 
Yöntemlerin Geçerlemesi için Avrupa Merkezi 
(ECVAM)’nde yürütülmektedir. Geçerlenme sürecinde 
gerekli bilimsel tavsiyeler, ESAC (ECVAM Bilimsel 
Tavsiye Komitesi) adl›, tüm üye ülkelerde yer alan 
uzmanlar grubu taraf›ndan sa¤lanmaktad›r. Alternatif 
bir yöntemin, AB yasalar›na dahil edilmesi [Ek V- Direktif 
67/548/EEC (1967)] ve kozmetiklere önerilmesi için 
ESAC’dan geçerek onay almas› gereklidir.  

Tablo 2’de, kozmetik ürün bileflenlerinin güvenlili¤inin 
test edilmesinde geçerlili¤i kabul edilmifl* yöntemlerin 

gerçek durumu özetlenmifltir. Tablo 3, büyük kozmetik 
firmalar› taraf›ndan haz›rlanm›fl ürünlerinde kullan›lan 
ve geçerli kabul edilen** alternatif yöntemleri göste-
rirken, tablo 4,  in vivo yöntemler ile ilgili yak›n gelecek 
beklentilerini ortaya koymaktad›r.

Tablo 2 ve 3’de görüldü¤ü gibi, flu an kullan›labilen 
testler aras›nda ço¤unlukla, iyilefltirme (refinement) ve 
say› azaltma testleri (reduction) bulunurken, az say›da 
yerine geçme (replacement) testi yer almakta olup, k›sa 
zaman içinde alternatif yöntem gelifliminde ilerlemeler 
ile bu durumun de¤iflece¤i kabul edilmektedir.

Hayvan deneylerinin ortadan kalkmas› ve her alternatif 
metodun insan maruziyeti için yeterli derecede bilgi 
verememesi nedeniyle, insan deneylerine gereksinim 
artm›flt›r.

Do¤rulay›c› güvenlilik deneyleri bazen gerekli olup, 
insanda gerçeklefltirilebilir. Bu durumlarda, etik kayg›lar 
dikkate al›nmal›d›r. ‹nsan gönüllülerinde deney konusun-
da SCCNFP’nin bir de¤erlendirmesinde, haz›rlanm›fl 
kozmetik ürünün ve tüm kozmetik ürün bileflenlerinin, 
mevcut hayvan ve/veya alternatif yöntemlerle toksikolojik 
profili ç›kar›lm›fl ve uygunlu¤u saptanm›fl ise do¤rulay›c› 
testlerin insanlarda yap›labilece¤i yer alm›flt›r. 

‹nsan çal›flmalar›, hayvan deneylerine alternatif olarak 
düflünülmemelidir. SCCNFP, insan gönüllülerinde 
potansiyel deri iritasyonu ve hassasiyeti özelli¤i olan 
kozmetik ürün bileflenleri ve son ürünleri için yap›lacak 
deneyler için k›lavuzlar haz›rlam›flt›r (SCCNFP/0003/98, 
1998; SCCNFP/0068/98, 1999; SCCNFP/0120/99, 
2000).     

*: Geçerlili¤i kabul edilmifl (validated) alternatif yöntemler:
ECVAM’›n ortaya koydu¤u kriterlere ba¤l› olarak, öngörülen modelin geçerleme 
prosedürünün bafl›ndan sonuna kadar geçmifl, belli bir amaç için güvenlili¤i ve 
do¤rulu¤u saptanm›fl yöntem (SCCNFP/0690/03, 2003).

**: Geçerli (valid) kabul edilen alternatif yöntemler: 
Tüm geçerleme sürecinden geçmemifl fakat yeterli bilimsel verinin do¤rulu¤unu
ve güvenilirli¤ini onaylad›¤› yöntem (SCCNFP/0690/03, 2003). 

Sonuç
AB, rakipleri Çin ve ABD’ye karfl› güçlü bir ‘tek’ pazar 
oluflturabilmek için her konuda ortaya koydu¤u gerekli 
yasal de¤ifliklikleri, pazar hacmi oldukça büyük kozmetik 
piyasas› için de yapmakta ve halk sa¤l›¤›n› ön plana 
koyarak ve günün koflullar›na göre bu düzenlemeleri 
güncelleyerek, de¤erlendirme kriterlerinin iyilefltirilmesi 
ve daha iyi kozmetiklerin üretilmesini sa¤lamaya çal›fl-
maktad›r.

Bunun yan›nda, AB’de kozmetik ürünler ve kozmetik 
ürün bileflenleri için getirilen hayvan deneyleri yasa¤› 
ve hayvan deneyleri ile test edilmifl kozmetik ürün ve 
bileflenlerine AB’de pazarlama yasa¤›n›n 7. de¤ifliklik 
ile uygulamaya konulmas› yeni zorluklar› da beraberinde 
getirmifltir. Yasan›n bu k›sm›, kozmetik güvenlilik 
de¤erlendirmesi konusunda bilim adamlar› ve kozmetik 
endüstrisini oldukça köklü de¤iflime itmifl olup, sadece 
10 y›l içerisinde in vivo testlerin kullan›ld›¤› geleneksel 
yaklafl›mlar, ayn› düzeyde toksikolojik bilgi sa¤layabile-
cek in vitro yöntemleri ile tamamen de¤ifltirilmeye 
çal›fl›lmaktad›r.

fiu anda, in vivo testleri ilgili ve etkin in vitro testlerle 
de¤ifltirmeye yetecek kadar bilimsel bilgi olmad›¤› için 
yürürlü¤e sokulan bu yasalar, kozmetiklerin güvenlili¤i 
aç›s›ndan AB pazar›nda ve d›fl›ndaki serbest dolafl›mda 
tehdit edici bir yaklafl›m olarak görülmektedir.
In vitro yöntemlerin in vivo deneylerin yerine konulma-
s›n›n gereklili¤i konusunda  hiç flüphe olmamas›na ra¤-
men, 7. de¤ifliklikle ortaya ç›kan deney hayvan› kullan›l-
mayan yöntemlerin kat› zaman çizelgesine ba¤l› olarak 
zorla kabul ettirilmesi yerine, her bir kozmetik ürün 
kate-gorisi için, uygun in vivo / alternatif stratejileri 
uygulamak daha ak›ll›ca ve daha gerçekçi olacakt›r.
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Tablo 1: Kozmetik ürün bileflenleri ve son ürünlerin güvenlilik de¤erlendirme süreci 

Güvenlilik Aflamalar›	 Araç
Tehlikenin Belirlenmesi	 Hayvan çal›flmalar› (Düzeltme ve say› azaltma çal›flmalar› da dahil) 	

Yerine geçme(replacement) çal›flmalar›	
‹nsan verisi, epidemiyolojik çal›flmalar, klinik çal›flmalar

Maruziyet De¤erlendirmesi	 Ürün tipi	
Kullan›m stili, uygulama yöntemi	
Uygulama bölgesi	
Konsantrasyon	
S›kl›k	
Uygulanan miktar	
Kimyasal bileflim	
Dayan›kl›l›k	
Mikrobiyolojik safl›k	
Hedef popülasyon	
Perkütan emilim verisi

Risk	 Güvenlilik de¤erlendirmesi

Tablo 2: Kozmetikler için geçerlili¤i kabul edilmifl alternatif yöntemler

Akut toksisite	 Sabit doz metodu (OECD 420)a	
Akut toksik s›n›f metodu (OECD 423)a	
Yukar› ve afla¤› yöntemi (OECD 425)a

Deri tahrifli	 TER (OECD 430), EPISKIN, EPIDERM 	
(OECD 431) CORROSITEXa

Deri  hassasiyeti	 LLNA (OECD 429)a
Fototoksisite (foto-iritasyon)	 3T3 NRU-PT (OECD 432)
‹nsan/domuz derisi ile perkutan emilim 	 (OECD 428)a	
Mutajenite/genotoksisite	
Embriyotoksisite	 WEC, MM, ESTb
WEC: tüm embriyo kültürü, MM: mikrokütle testi, EST: embriyonal kök hücre testi
a: ECVAM taraf›ndan resmen onaylanmam›fl, ama ESAC ve SCCNFP’nin kabul etti¤i yöntemler.
b: ECVAM taraf›ndan resmen onaylanm›fl, ama SCCNFP’nin henüz kabul etmedi¤i yöntemler.
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	Profesör Unvan› Alan Ö¤retim Üyeleri:
-	Prof. Dr. Tülay ÇOBAN 	

(Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi F. Toksikoloji AD)

-	Prof. Dr. Sinan SÜZEN 	
(Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi F. Toksikoloji AD)	

Doktora Tezi
-	Sibel ÖZDEN (Haziran 2006)	

Tez Dan›flman›	:	Prof. Dr. Buket Alpertunga	
Tezin Ad›	 :	“Baz› Pestisidlerin Oksidatif Stres			

Oluflturma Potansiyellerinin ve			
Antioksidan Sistemler Üzerine			
Etkilerinin S›çanlarda Araflt›r›lmas›” 		

(‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi)

-	Emre ÖZAfiIK (2006)	
Tez Dan›flman›	: Prof. Dr. Ferzan Lermio¤lu	
Tezin Ad›	 : “Diyet ve Diyet+‹laç Tedavisinin 			

Obez Bireylerde Oksidatif Hasar ve			
Koruyucu Enzim Aktiviteleri			
Üzerindeki  Etkisi”	

(Ege Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi) 

-	Sumru SÖZER KARADA⁄LI (2006) 	
Tez Dan›flman›	: Prof. Dr. Ferzan Lermio¤lu	
Tezin Ad›	 : “Geliflim Aflamas›ndaki S›çanlarda			

COX-2 ‹nhibitörü ‹laç Kullan›m›n›n			
Toksikolojik Aç›dan			
De¤erlendirilmesi” 	

(Ege Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi)	

Yüksek Lisans Tezi
-	Fatih KODALAK (Temmuz, 2006)(Tezsiz Yüksek Lisans)	

Tez Dan›flman›	:	Prof. Dr. Mümtaz ‹flcan	
Tezin Ad›	 :	“Kalsiyum Kanal Blokerlerinin			

Metabolizma Düzeyindeki ‹laç			
Etkileflmeleri ve CYP3A4			
‹zoenziminin önemi” 	

(Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi)

-	Niyazi Özkan DEM‹REL (Temmuz, 2006)	
(Tezsiz Yüksek Lisans)	
Tez Dan›flman›	: Prof. Dr. Asuman Karakaya	
Tezin Ad›	 : “‹laca Ba¤l› Hemolitik Anemiler 			

ve Klinik Önemi“  	
(Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi)

-	Ferda BAfiAR (Temmuz, 2006) 	
(Tezsiz Yüksek Lisans)	
Tez Dan›flman›	: Prof. Dr. Sinan Süzen	
Tezin Ad›	 : “Tafl›y›c› Enzimlerdeki Genetik			

Polimorfizmlerin ‹laç Yan›t›na etkileri”	
(Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi)

-	Zuhal UÇKUN (Temmuz, 2006) (Tezli Yüksek Lisans)	
Tez Dan›flman›	: Prof. Dr Yalç›n Duydu	
Tezin Ad›	 : “Bor Maruziyetinin ‹nsanlar 					

Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin			
Araflt›r›lmas›” 	

(Ankara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi)

Akademik AflamalarAkademik Aflamalar

Society of Toxicology Annual Meeting 
'46th Annual Meeting of ToxExpo' 
25-29 Mart 2007, Charlotte, North Carolina-ABD
http://www.toxicology.org/ai/meet/am2007/

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

DRD 2007 ‘International Symposium 
on Drug Research and Development’ 
“From Chemistry to Medicine”  
17-20 May›s 2007, Antalya-Türkiye
http://www.magum.hacettepe.edu.tr/

The 5th International Conference 
on Environmental Mutagens 
in Human Populations 
20-24 May›s 2007, Antalya-Türkiye
http://www.environmutagen2007.org/

SETAC Europe '17th Annual Meeting Congress 
and Exhibition Centre' 
20-24 May›s 2007, Porto-Portekiz
http://www.environmentalexpert.com
/events/setac2007/setac2007.htm

Conference on Environmental Management, 
Engineering, Planning and Economics; 
24-28 Haziran 2007 Skiathos Isl., Yunanistan, 
http://www.cemepe.prd.uth.gr/

XI International Congress of Toxicology 
15-19 Temmuz 2007, Montreal-Kanada
http://www.ict2007.org/

10th International Congress of Therapeutic 
Drug Monitoring and Clinical Toxicology 
9-14 Eylül 2007, Nice-Fransa 
http://www.iatdmct.org/

EUROTOX 2007 '44th Congress of 
the European Societies of Toxicology' 
7-10 Ekim 2007, Amsterdam-Hollanda 
http://www.eurotox2007.org/

Tablo 4: Günümüzdeki metodolojik duruma göre kozmetik ürün bileflenlerinin güvenlilik 
de¤erlendirmesinde kullan›labilecek yararl› in vivo yöntemlerin yak›n gelecekteki durumu

Yak›n gelecek için beklentiler

Akut toksisite (inhalasyon ve dermal)	 Akut toksisite (oral)
Tekrarlanan doz toksisitesi 	 Deri iritasyon
(28 gün, 90 gün ve kronik toksisite)
Foto hassasiyet	 Oküler iritasyon
Üreme toksisitesi	 Deri  hassasiyeti 
Hedef organ ve sistemik toksisite	 Embriyotoksisite
Karsinojenite (genotoksik olmayan bileflikler için)	
Toksikokinetik

Tablo 3: Kozmetik flirketleri taraf›ndan, geçerli kabul edilen alternatif yöntemler

Göz iritasyonu	 HET_CAM, izole göz testi, BCOP, RBC, sitotoksisite testi (NRU)
Deri iritasyonu	 ‹nsan deri modelleri ve sitotoksisitesi, domuz kula¤› testi, SIFT
HET-CAM: tavuk yumurtas› koryoallantoik zar testi; BCOP: s›¤›r korneal opasite ve geçirgenlik testi; 
RBC: alyuvar testi; NRU: neutral red tutma testi; SIFT: deri bütünlük fonksiyon testi

Bunlar›n yan›nda, bu yeni güvenlilik de¤ifliklikleri üretici 
firmaya büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu konudaki 
tek dezavantaj, böyle yüksek bir sorumlulu¤u gerçekleflti-
recek kadar iyi donan›m› olmayan ve 6. de¤ifliklik ile 
gelen yenilikler ile ortaya ç›kan yüksek maliyetleri karfl›la-
maya haz›r olmayan küçük ve orta ölçekli firmalar için 
oldukça a¤›r bir yük oluflturmas›d›r. AB’de oluflan bu 
yeni durum ile bu tür iflletmelerin gelece¤i için ciddi 

sorun oluflturmakta olup, yeni de¤iflikliklerin etkisinin 
k›sa zaman içinde ortaya ç›kmas› beklenmektedir.
Kozmetiklerin haz›rlanmas›nda, AB içinde ithalat, ham 
maddelerin tedarik edilmesi, güvenlilik de¤erlendirmesi, 
alternatif yöntemlerin gelifltirilmesi ve uygulanmas›, 
regülasyonlar› gibi aflamalar›nda yer alan kiflilerin, 
kozmetiklerin güvenlilik de¤erlendirmesi için uygun 
e¤itimi çeflitli kurslarla almalar› gerekti¤i unutulmamal›d›r.

Dernek Üyelerimizin Katk›lar›yla Bas›lan 
Kitap ve Kitapç›klar›n Künyeleri;

Kitab›n Ad›:	Sendrom II  (Temmuz 2006) 
Bölüm:	 Eczac›l›k Terimleri Sözlü¤ü- 	

Toksikoloji Terimleri
Yazarlar:	 Doç.Dr.Göknur AKTAY, 	

Doç.Dr. Ahmet AYDIN
Bas›m Yeri:	Logos T›p Yay›nlar›-‹stanbul

Dernek Üyelerimizin Katk›lar›yla Bas›lan 
Kitap ve Kitapç›klar›n Künyeleri;

Kitab›n Ad›:	 Biyoloji (Alt›nc› bask›dan çeviri:	
Campbell A.A. and Reece J.B;  (2006) 

Çeviri Editörleri :	 Prof.Dr. Ertunç Gündüz,	
Prof. Dr. Ali Demirsoy, 	
Prof Dr. ‹smail Türkan

Bölüm:	 Bölüm 47 (s 998-1021)
Yazar:	 Prof. Dr. Nurhayat BARLAS
Bas›m Yeri:	 Palme Yay›nc›l›k

Bilimsel Toplant›larBilimsel Toplant›lar
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NATIONAL GEOGRAPHIC dergisinin orijinal ‹ngilizce versiyonunda Ekim 2006’da yay›nlanan bu yaz›n›n Türkçe çevirisi Türk Toksikoloji Derne¤i dan›flmanl›¤›nda yap›lm›fl 
ve National Geographic-Türkiye'de yay›nlanm›flt›r. Yine ayn› say›da Türkiye'deki durum ve çevresel kirleticilere iliflkin derne¤imizin aç›klamalar›n› da içeren ikinci bir yaz›y› bulabilirsiniz.

Milliyet Gazetesi - 3 Kas›m 2006
ht tp: / /www.mil l iyet .com.tr /2006/11/03/yasam/yas05.html 

Alia¤a Körfezi'nde zehirli bal›klar! Türkiye'nin en 
büyük a¤›r sanayi bölgesi Alia¤a'da yo¤un hava 
kirlili¤inden sonra körfezdeki deniz suyu kirlili¤i 
için de tehlike çanlar› çalmaya bafllad›

Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi ile Pamukkale Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü'nün ortak çal›flmas› sonucu, körfezde yaflayan 

kefallerin karaci¤erinde kirlili¤i gösteren bulgulara ulafl›ld›. 
Körfezden ve Foça aç›klar›ndan yakalanan kefallerin 
karaci¤erinde, EROD enzim aktiviteleri ölçüldü. Ölçümler 
sonucu, Alia¤a Körfezi'nde kefallerdeki enzimlerin, temiz 
bölge kabul edilen Foça'ya göre yaklafl›k 52 kat fazla oldu¤u 
saptand›.
Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. 
‹smet Çok, bal›klarda görülen bu enzim aktivite yüksekli¤ine, 
çevre için zararl› kimyasallar›n yol açt›¤›n› söyledi. Alia¤a 

Belediye Baflkan› Tansu Kaya ise rapordaki saptamalar›n 
gemi söküm merkeziyle ilgili olmad›¤›n› tahmin etti¤ini 
söyledi. Kaya, "Alia¤a Körfezi'nin yar›s› kirli, yar›s› temiz. 
Denizdeki ak›nt› bizim için flans" ifadesini kulland›.

EROD NED‹R?
EROD enzim aktivitesi, zararl› kimyasallara sürekli maruz 
kalan canl›lar›n karaci¤erinde görülüyor. Sigara tiryakilerinde 
de ayn› aktiviteye rastlan›yor.

43üncü EUROTOX 
KONGRES‹N‹N ARDINDAN
Doç. Dr. Ecz. Alb. Ahmet AYDIN 
(GATA Eczac›l›k Bilimleri Merkezi)

Avrupa Toksikologlar ve Toksikoloji Dernekleri Fedarasyonu 
(EUROTOX)’un 43üncü kongresi ve Geliflmekte Olan Ülkeler 
Toksikoloji Kongresinin (CTDC) 6nc›s› 20-24 Eylül 2006 
tarihleri aras›nda H›rvatistan’›n Dubrovnik flehrinde yap›lm›flt›r. 

Kongrenin aç›l›fl töreninde, H›rvatistan Bilim, E¤itim ve Spor 
Bakan› Prof. Dragan Primorac oldukça etkileyici bir konuflma 
yapm›fl ve tüm bilim insanlar›n› H›rvatistan’da bilimsel çal›flmalar 
yapmaya davet etmifltir.

Kongreye de¤iflik ülkelerden yaklafl›k 900 bilim insan› kat›lm›flt›r. 
Türkiye de yaklafl›k 25 kifli ile temsil edilmifltir.  
Kongrede Mesleki Olarak Maruz Kalan ‹flçilerde ‹mmunolojik 
Sa¤l›¤›n De¤erlendirilmesi, Toksikolojide Biyogöstergelerin 
Kullan›lmas›, Geneti¤i De¤ifltirilmifl Organizmalar, Genotoksisite 
ve Hücre Döngüsünün Kontrolü ve Klinik Toksikoloji konular›n-
da sürekli e¤itim kurslar› yap›lm›flt›r. Kimyasal Maddelere Deri 
Yoluyla Maruz Kalma ve Sa¤l›k Risk De¤erlendirmesi konulu 
bir uydu sempozyum gerçeklefltirilmifltir. 

“Image of Toxicology” isimli yuvarlak masa tart›flmas›nda, 
Miroslav Ramdan ve Tobjörn Malforms, toksikolojinin günü-
müzdeki imaj›n›n ne oldu¤u, bu imaj›n do¤rulu¤u ve gelecekte 
nas›l bir imaj çizilmesi gerekti¤ini gündeme getirmifllerdir. 
Oldukça renkli tart›flmalar›n yafland›¤› bölümde özellikle Dr. 
Malforms’un konuflmas›nda, “Toksikoloji” kelimesinin disip-

linimizin imaj› aç›s›ndan dezavantaj oldu¤u, insanlar›n gözünde 
kötü, korkutucu ve komplike bir imaj uyand›rd›¤› ve bu kelime 
yerine disiplinimizin güvenilirli¤ini ve imaj›n› pekifltirici nitelik-
teki baflka kelimelerin kullan›labilece¤i belirtilmifl ve karfl› 
görüfller dinleyiciler taraf ›ndan savunulmufltur. 
Bu kelimelere örnek olarak “Safety Biology” baflta olmak üzere 
“Biosafety” ya da “Chemobiology” isimleri verilmifltir. 

Kongrede toksikolojideki bilim insanlar›n›n ilgi alanlar› hakk›nda 
130 adet konuflma yap›lm›flt›r. Türkiye’den kat›lan bilim insan-
lar›m›z da oldukça baflar›l› sunumlar gerçeklefltirmifllerdir. 
Yüzlerce poster sunumu yap›lm›flt›r.

Adriyatik’te flirin bir belde olan Dubrovnik, 43üncü EUROTOX 
/ 6nc› CTDC’ye ev sahipli¤i yaparak önemli bir organizasyonu 
baflar›yla tamamlam›flt›r.

SA⁄LI⁄IN SES‹

http://www.sagliginsesi.com/face/index.php?sayfa=haber_devam&hid=0
ce2ffd21fc958d9ef0ee9ba5336e357 

“ANESTEZ‹STLERDE DNA HASARI OLUYOR”
Marmara Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Toksikoloji AD 
ö¤retim üyesi Prof. Dr.Semra Sardafl, ” Anestezistler günde 
11-20 sigara içende eflde¤er bir ortamda çal›fl›yorlar. Anestezik 
ajanlar nedeniyle de DNA’lar› bozuluyor”dedi. Ameliyathanede 
çal›flanlardaki DNA Hasar› konusunda 1986-2006 y›llar› 
aras›nda 18 bilimsel çal›flma yap›ld›¤›n› aç›klayan Prof. Dr. 
Sardafl, bunlardan 12’sinde hasar›n oldu¤unun gösterildi¤ini 
söyledi. 
Toksikolog Prof. Dr. Semra Sardafl özetle flöyle devam etti: 

Ameliyathanede çal›fl›p bir de sigara içenlerde DNA hasar› 
daha fazla oluyor ve tamiri de uzun sürüyor. Ayn› flekilde 
onkolojide çal›flan hemflirelerle ameliyathanede çal›flanlar 
aras›nda DNA hasar› bak›m›ndan bak›ld›¤›nda fark görülmüyor. 
Yap›lan araflt›rmalara göre anestezistlerin yaflam süresi 64. 
Al›nmas› gereken önlemlere gelince de öncelikle ameliyathane-
lerdeki at›k gaz düzeyleri 3 ayda bir izlenmelidir ki bunun 
yap›lmad›¤› duyumlar›n› al›yoruz. Kifli sigara içiyorsa hemen 
b›rakmal› ve meyve sebze a¤›rl›kl› beslenmelidir. Bunlar DNA 
hasar›n› önlemede al›nabilecek önlemlerdir.

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
2006    Say› 26

(http://www.nationalgeographic.com.tr/ngm/0610/konu.aspx?konu=6)


