
Sevgili Dernek üyeleri,

    Derne¤imizin 2007 y›l›n›n ilk k›sm›nda gösterdi¤i 
önemli etkinliklerden birisi 4 May›s 2007 ‘de 
‘Kozmetiklerin Güvenlili¤i’ konusunda düzenledi-
¤imiz bir günlük e¤itim toplant›s› idi. Bu toplant›n›n 
gerek içeri¤i ve kat›l›mc› profili gerekse organizas-
yonu yönünden  çok baflar›l› ve yararl› geçti¤ini 
rahatl›kla söyleyebilirim. Kimyasallar›n güvenlili-
¤inde toksikolojinin hayati ve güncel rolünü baflta 

kozmetik sektörünün ileri gelen firmalar›  olmak üzere, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n her 
düzeydeki temsilcileri ve konu ile ilgili üniversitelerden gelen akademisyenler ve 
eczane eczac›l›¤›  yapan toplam 120 kat›l›mc› ile paylaflmak önemliydi. Ayr›ca 
toplant›ya kat›lanlara kat›l›m belgelerinin verilmesinin yan› s›ra e¤itim dokümanlar›n›n 
CD ile verilmesi derne¤in bu aktivitesinin belgelenmesi ad›na sevindiriciydi.

    Bu e¤itim toplant›s›n›n yans›mas› olarak derne¤imiz, 14-17 Haziran 2007 
tarihleri aras›nda ‹stanbul’da kozmetiklere yönelik uluslararas› nitelikteki fuar 
kapsam›nda kozmetik sektörünün yasal temsilcilerinin de kat›ld›¤›  bir ifl seminerine 
davet edilmifltir ve kozmetik ürün güvenlili¤i ve de¤erlendirmede toksikolojinin 
yeri bu seminerde dernek ad›na  flahs›m  taraf›ndan sunulmufltur. Bu konuflman›n 
Kimya Teknolojileri Dergisi Eylül say›s›nda bas›laca¤›n›, daha sonra bu yaz›n›n 
dernek web sayfas›na aktar›laca¤›n› bildirmek isterim.

Ayr›ca derne¤imiz düzenledi¤i bu etkinlikle Kimya Teknolojileri Derne¤i  taraf›n-
dan bu y›l ikincisi düzenlenen ve konuyla ilgili akademisyenlerin oluflturdu¤u jüri 
heyetinin karar›n›n yan› s›ra kamuoyu anketinin de dikkate al›nd›¤› "Kozmetoloji 
Baflar› Ödülleri"nin Meslek Örgütü Kategorisi'nde 2007 y›l› ödülünü almaya hak 
kazanm›flt›r. Ödül, 14 Haziran 2007 tarihinde ‹stanbul'da düzenlenen bir törenle 
Yönetim Kurulu Baflkan› s›fat›yla taraf›mdan al›nm›flt›r.

    Yönetim kurulumuzun teknik nedenlerle kozmetiklere iliflkin toplant›y›  ilaçlardan 
önce yapmak zorunda kald›¤› ve bu nedenle kimyasallar içerisinde çok önemli yeri 
olan  teflhis ve tedavide kullan›lan ilaçlara yönelik olarak benzer bir toplant›n›n 
da en k›sa sürede yap›lmas› gereklili¤ine inanmaktay›m.

    Derne¤imizin sosyal etkinli¤i olarak 4 May›s 2007 akflam› gerçeklefltirdi¤imiz 
müzikli ve yemekli geceye yaklafl›k 50 üyemiz kat›ld›. Herkese kat›l›mlar› için çok 
teflekkür ediyorum. Ankara d›fl›ndan dört üyemizin de bu geceye  kat›lmas› hofl bir 
sürpriz idi.

    Derne¤imizin bu dönemdeki di¤er bilimsel etkinli¤i, derne¤imiz üyeleri Prof.Dr.Ali 
Esat Karakaya ve Prof.Dr. Semra fiardafl’›n toplant› düzenleme efl baflkanlar› olarak 
yer ald›¤› ve  20-24 May›s 2007 ‘de Antalya’da düzenlenen ‘5th International 
Conference on Environmental Mutagens in Human populations’ toplant›s›nda 
 ‘Environmental Mutagens and Human Risk in Turkey’ konulu  sempozyumu 
desteklemesidir. Bu konudaki izlenimleri bültenin içerisinde bulacaks›n›z.

    Bültenin bu say›s›nda da ‘Türkiye’de ve Dünya’da Toksikoloji E¤itimi’ 
bafll›kl› yaz› dizisinin ikinci k›sm›nda ülkemizde verilen toksikoloji lisans derslerinin 
içeri¤i, verilifl süresi, e¤itimin yeterlili¤i ve iyilefltirilmesi üzerine anabilim dallar›ndan 
gelen görüfllere yer verilmektedir. Toksikoloji bilim alan›n›n ülkemizde do¤ru 
biçimde alg›lanmas› ve yap›lanmas› yönünde bu yaz› dizisine katk›da  bulunan 
toksikoloji  anabilim dal› baflkanlar›na teflekkür ediyorum,  bülten kurulunu bu 
yöndeki çabalar› için de kutluyorum. 

    Derne¤imizin gerek yönetim kurulu üyelerinin ve gerekse konusunda uzman 
üyelerimizin yaz›l› ve görsel bas›nda ‘toksikoloji’ konusundaki aktivitelerinin  yer
almas›na iliflkin haberleri de bültenin içerisinde göreceksiniz. 

Sevgili Dernek üyeleri,

    Yönetim kurulumuz  2005-2007 dönemini yapabildiklerimiz ve yapamad›klar›m›zla 
tamamlam›fl bulunuyor, bültende de gündemini görece¤iniz gibi ilk toplant›m›z  
5 Ekim 2007 ve ço¤unluksuz toplanaca¤›m›z ikinci toplant› ise 19 Ekim 2007 
de olacak. Ço¤unluksuz toplant›da genel kuruldan önce Prof. Dr. Ali Esat Karakaya’n›n 
‘Dünya'da Toksikoloji Sertifikasyon Sistemleri ve Türkiye'de Toksikolojinin 
Gelece¤inde Sertifikasyonun Önemi’  konulu konuflmas› yer alacakt›r. 2005-
2007 çal›flma döneminin bafl›nda EUROTOX onayl› toksikolog (ERT) unvan› 
verilmesi ile ilgili haz›rl›klar›m›z›n bu yaz döneminde tamamlan›p derne¤imizce 
haz›rlanan ERT de¤erlendirme raporunun EUROTOX’un ilgili komitesince onaylanmas› 
nedeniyle Sn. Karakaya hem bu geliflmeleri ve hem de bu konudaki genel bak›fl›
ve beklentilerimizi sizlerle bu toplant›da paylaflma imkan› bulacakt›r.

    Hepinizi bu yeni dönemde çal›flacak yeni bir ekibi oluflturmak üzere toplant›ya 
bekliyorum. 
Bu dönem içerisinde siz dernek üyelerimizin en küçük unvanl›s›ndan en büyü¤üne 
kadar yönetim kurulumuza verdi¤iniz destek, uyar› ve gösterdi¤iniz anlay›fl için 
teflekkürlerimi sunar›m. 

Sayg›lar›mla,

Prof.Dr. Sema BURGAZ
Türk Toksikoloji Derne¤i Baflkan›
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Mart 2007’de North Carolina’da yap›lan SOT Kongre-
sinde dernek üyelerimizden Prof. Dr. ‹smet ÇOK 
ve Doç. Dr. Hilmi ORHAN Astra Zeneca’n›n 
Ödülü’nü alm›fllard›r.

2007 May›s ay›nda Dernek üyemiz Doç Dr. Ülkü 
ÜNDE⁄ER, Hacettepe Üniversitesi Bilim Teflvik 
Ödülü’nü alm›flt›r.

Türk Toksikoloji Derne¤i taraf›ndan 4 May›s 
2007 tarihinde Ankara'da 'Kozmetik Ürünlerin 
Güvenli¤i' konulu e¤itim toplant›s› gerçeklefltirilmifltir. 
Konuflmac›lar aras›nda Türk Toksikoloji Derne¤i 
üyelerimizden, Prof. Dr. Sema BURGAZ, Prof. 
Dr. Benay CAN EKE, Prof Dr Asuman 
KARAKAYA ve Prof. Dr. Filiz HINCAL yer alm›flt›r. 

Kanada‘n›n Montreal kentinde  yap›lan (15-19 
Temmuz 2007) 13. Dünya Toksikoloji Kongresi’nde, 
Uluslararas› Toksikoloji Birli¤i’nin (IUTOX) 2004 
y›l›ndan beri baflkanl›¤›n› yürüten TTD üyemiz Prof. 
Dr. Ali Esat KARAKAYA görevini Prof. Dr. Kai 
Savolainen’a devrederken, Üyelerimizden Prof. Dr. 
Mümtaz ‹fiCAN da IUTOX Yönetim Kurulu 
üyeli¤ine seçildi. 

Kozmetoloji E¤itimcileri Derne¤i’nin verdi¤i, 
2007 y›l› Kozmetoloji Baflar› Ödüllerinden, Y›l›n 
Meslek Örgütü Ödülü, Türk Toksikoloji Derne¤i’nin 
olmufltur. Ödülü yap›lan törenle Dernek Baflkan›m›z 
Prof. Dr. Sema BURGAZ alm›flt›r.

TTD ad›na, Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA, Eylül 
2007 tarihinde Baflkent Televizyonu’ndaki Tükenme-
den Tüketmek adl› programa kat›larak, ‘Çocuk 
Oyuncaklar›ndaki Toksik Maddeler’ konulu  panelde
toksikolojik de¤erlendirmeler yapm›flt›r.

Dernek üyemiz Prof. Dr. Bensu KARAHAL‹L 
Türkiye Bilimler Akademisi taraf›ndan desteklenen 
LOREAL 2007 Türkiye Genç Bilim Kad›nlar›na Destek 
Bursunu alm›flt›r.

TTD ad›na Prof. Dr. Bensu KARAHAL‹L, A¤ustos 
2007 tarihinde, Su Kesintileri ve Hastal›k Riski 
Sempozyumunda, ‘Ankara’da içme suyu ar›tma 
tesislerinin durumu ve yeni kaynaklar›n yarataca¤› 
sorunlar ve al›nmas› gereken önlemler’ konulu 
panelde panelist olarak yer alm›flt›r.

TTD ad›na Prof. Dr. Bensu KARAHAL‹L, Eylül 
2007 tarihinde SES Televizyonu’ndaki Haber Arkas› 
Program›nda, Bilinçsiz ‹laç Kullan›m› konusundaki 
sorular› yan›tlam›flt›r.
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Genel Kurul 
Duyurusu
Genel Kurul
Duyurusu

Türk Toksikoloji Derne¤i 
10. Ola¤an Genel Kurul 

Toplant›s› 
5 EK‹M 2007, Cuma, 

saat 16:00, 
G.Ü. Eczac›l›k Fakültesi 
Konferans Salonunda, 

ço¤unluk sa¤lanamamas› 
halinde 

19 EK‹M 2007, Cuma günü ayn› 
yer ve saatte yap›lacakt›r.

Dernek üyelerine duyurulur.
Yönetim Kurulu

Gündem
1.	Aç›l›fl, yoklama ve sayg› durusu,

2.	Divan Heyetinin seçimi,

3.	Yönetim ve Denetleme Kurullar› Faaliyet	

Raporlar›n›n okunmas› ve görüflülmesi,

4.	Yönetim ve Denetleme Kurullar›’n›n 			

aklanmas›,

5.	Üyelik aidatlar›n›n yeniden belirlenmesi,

6.	EUROTOX taraf›ndan onaylanan 	

Türk-ERT sisteminin görüflülmesi,

7.	Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullar›’n›n		

seçilmesi,

8.	Taslak Bütçe’nin görüflülmesi,

9.	Dilekler ve kapan›fl

Program
19 EK‹M 2007, Cuma

14:00 - 15:00	 KONFERANS 

(G.Ü. Eczac›l›k Fakültesi Konferans Salonu)

Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA

‘Dünya'da Toksikoloji Sertifikasyon 		

Sistemleri ve Türkiye'de Toksikolojinin 		

Gelece¤inde Sertifikasyonun Önemi’

15:00 - 15:30	 ‹kram

16:00 	 10. Genel Kurul Toplant›s›

HaberlerHaberler 5. Uluslar Aras› 
‹nsanlarda Çevresel 
Mutajenler 
Toplant›s›’n›n Ard›ndan
(Dr Gonca ÇAKMAK DEM‹RC‹G‹L)

5. Uluslar Aras› 
‹nsanlarda Çevresel 
Mutajenler 
Toplant›s›’n›n Ard›ndan
(Dr Gonca ÇAKMAK DEM‹RC‹G‹L)

‹nsanlarda Çevresel Mutajenler üzerine 5.’si 
gerçekleflen uluslar aras› konferans Antalya’da 20-
24 May›s 2007 tarihleri aras›nda yap›ld›. 150 uluslar 
aras› kat›l›mc›n›n kat›ld›¤› toplant›da, 10 sempozyum, 
3 workshop ve poster sunumlar› oldukça büyük ilgi 
ve kat›l›mla yap›ld›. Türk Toksikoloji Derne¤i’nin de 
üyeleri olan Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, Prof. Dr. 
Semra fiardafl ve Prof. Dr. Bensu Karahalil ile Amerika 
Teksas Üniversitesi’nden Prof. Dr. William Au 
düzenleyici kurul olarak, etkin, doyurucu bir toplan-
t›n›n gerçekleflmesini sa¤lad›lar.

 ‘Çevresel zararl›l›lar›n belirlenmesi ve sa¤l›¤›n 
desteklenmesi’ ana bafll›¤› ile yola ç›k›lan toplant›da; 
mutajenez ve karsinojenez mekanizmalar›, çocuk 
çevre sa¤l›¤›, sa¤l›k risk de¤erlendirmesi ve hastal›k 
önlenmesi, sa¤l›k üzerine gen çevre etkileflimi, 
bilimsel bilginin halk sa¤l›¤› uygulamalar›na dönüfl-
türülmesi, çevre sa¤l›¤›nda yeni teknolojiler gibi 
bafll›klarda sempozyumlar yer ald›. Türk Toksikoloji 
Derne¤inin deste¤inde gerçeklefltirilen sempozyumun 
konusu ise ‘Türkiye’deki çevresel mutajenler ve sa¤l›k 
riskleri’ idi. Dernek Baflkan› Prof. Dr. Sema Burgaz 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bensu Karahalil’in 
yönetti¤i bu bölümde, Üniversite’den (Prof. Dr. Nurflen 
Baflaran, Prof. Dr. Salih Emri, Dr. ‹lker Atefl ve Dr. 
Gonca Çakmak Demircigil) ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan 
(Dr. Murat Tuncer) 5 konuflmac› yer ald›. 
Konuflmac›lar genel hatlar› ile; Türkiye’de çeflitli 
toksik maddelere maruz kalan iflçi gruplar›nda etki, 
maruziyet biyogöstergelerinin kullan›m›, Türkiye’de 
mezoteliyo-ma patojenezinde çevre gen etkileflimi, 
Türkiye’de çocuk sa¤l›¤›nda çevresel etki ve kanser 
kontrol program› üzerine çal›flmalar›n› sundular.  

Toplant›da yer alan çal›fltaylar da, yo¤un günlük 
programlar›n son etkinlikleri olmas›na ra¤men, ilgiyle 
izlendi. ‹laç endüstrisinde, risk de¤erlendirmesinde 
biyogöstergelerin rolü, etkinli¤i, HUMN projesi 
kapsam›nda yanak epitel hücrelerinde mikroçekirdek 
tekni¤i amac›, kullan›m›, de¤erlendirilmesi ile ilgili 
detayl› bilgiler çal›fltaylarda  anlat›ld›.

Ayr›ca, posterlerin sunumuna ve incelenmesine pek 
çok toplant›ya göre uzun zaman ayr›lmas› ve en iyi 
3 postere ödül vermek üzere bir kurul seçilmesi; her 
bir posterin tek tek incelenmesine ve tart›fl›lmas›na 
olanak vererek amac›na ulaflt›. Poster ödüllerinde 
ikincili¤i Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi 
Toksikoloji Anabilim Dal›’ndan Ecz. Esra Emerce 
Tufan ald›. 

Ülkemizde gerçeklefltirilen bu baflar›l› toplant›yla, bir 
kere daha ülkemizin, ülkemizdeki bilimsel etkinliklerin, 
Türk Toksikoloji Derne¤i’nin tan›t›m› en güzel flekilde 
yap›lm›flt›r.



Toksikoloji Bülteni’nin önceki say›s›ndan bafllamak 
üzere, “Türkiye’de ve Dünyada Toksikoloji E¤itimi” 
konulu bir yaz› dizisi bafllatm›flt›k. 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›labilecek-
leri tart›flmaya açmakt›. Yaz› dizimizin ilk k›sm›nda 
Amerika Birleflik Devletleri’nde lisans düzeyinde toksi-
koloji e¤itimi konusunda bülten yay›n kurulundan 
Doç. Dr. Hande Gürer Orhan’›n haz›rlad›¤› yaz› yer 
alm›flt›. Bu say›m›zda, ülkemizde verilen toksikoloji 
lisans derslerinin içeri¤i, verilifl süresi, e¤itimin yeterl-
ili¤i ve iyilefltirilmesi için yap›labilecekler konusunda, 
dersi veren anabilim dal› ö¤retim üyelerinin görüfllerini 
bulacaks›n›z. Önümüzdeki say›larda ise, s›ras›yla 
Avrupa’da lisans toksikoloji e¤itimi, ülkemizde ve 
dünyada lisansüstü düzeyde toksikoloji e¤itimi ve 
e¤itim iyilefltirilmesi için daha neler yap›labilece¤ine 
iliflkin yaz›lar› bulacaks›n›z. Konu ile ilgili görüfl ve 
önerilerinizi e-posta arac›l›¤› ile Bülten Yay›n Kurulu 
üyelerine iletebilirsiniz.

DE⁄ERLEND‹RME BAfiLIKLARI:
1. Toksikoloji lisans dersini (teorik ve pratik) kaç›nc› 
s›n›f ö¤rencilerine, haftada kaç saat ve ne kadar 
süre ile veriyorsunuz? Bu sürenin yeterlili¤i 
konusundaki görüflleriniz nedir? 
2. fiu an verdi¤iniz toksikoloji lisans e¤itiminin içeri¤i 
nedir?

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dal› 
Baflkanl›klar›ndan al›nan bilgiler, 
afla¤›da alfabetik s›rayla verilmifltir:

Anadolu Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi
2- Ders ‹çeri¤i: 
Teorik: “F.Toksikoloji I dersinde, genel toksikoloji 
konular›, sistemik toksikoloji, çevre toksikolojisi, 

endüstriyel toksikoloji hakk›nda bilgiler verilmekte, 
F.Toksikoloji II dersinde ise sistemik advers ilaç reak-
siyonlar› anlat›lmaktad›r. Ö¤rencilerin bu ders kapsa-
m›nda ald›klar› bilgileri, meslek hayat›nda daha fazla 
kullanabilecekleri düflüncesiyle F. Toksikoloji II dersi, 
ilaç toksisitesi ve istenmeyen ilaç reaksiyonlar› konula-
r›na ayr›lm›flt›r.
Uygulama: Laboratuar ortam›nda ilaçlar ve baz› toksik 
maddelerin çeflitli analitik yöntemlerle biyolojik mater-
yalden izolasyonlar› ve kalitatif tayinleri yapt›r›lmakta-
d›r.”
3- Dersin amac›, kapsam›n yeterlili¤i, öneriler: 
“Ö¤rencilere daha sa¤l›kl› bir yaflam için, öncelikle 
insan olmak üzere tüm canl› türlerinde tehdit oluflturan, 
insan sa¤l›¤›n› bozan, biyoekosisteme zarar veren her 
türlü kimyasal ve zararlar› ile bunlardan korunma 
yöntemleri hakk›nda bilgiler vermek, terapötik amaçla 
kullan›lan ilaçlar›n öngörülen veya öngörülemeyen 
olas› toksik etkileri hakk›nda bilgilendirmek, ö¤rencile-
rin mesleklerini icra ederken ald›klar› e¤itim do¤rultu-
sunda birey, toplum ve çevre sa¤l›¤› konusunda duyarl› 
olmalar›n› sa¤lamak yönünde olmal›d›r görü-flündeyiz. 
Ö¤rencilerin meslek hayatlar›nda hastalara do¤ru 
bilgileri verebilmeleri için, genel toksikoloji bilgilerinin 
yan› s›ra, ilaçlar›n do¤ru flekilde kullan›m›n›
sa¤layarak hastalar›n ilaçlar›n çeflitli zararlar›ndan 
korunmalar›n› sa¤lamalar› ad›na, eczac›l›k ö¤rencileri-
nin ilaç toksisitesi konusunda oldukça iyi bir bilgi 
birikimine sahip olmalar› gerekti¤i Anabilim Dal›m›z›n 
genel görüflüdür. Bu nedenle lisans e¤itiminde bu 
konulara daha fazla a¤›rl›k verilmesi gere¤ine inan›l-
maktad›r.”

Ankara Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi
2- Ders ‹çeri¤i: 
Teorik: “Toksikoloji ve zehirler hakk›nda genel bilgi, 
zehirlerin girifl yollar› ve absorpsiyonlar›, toksik mad-

delerin metabolizmas›, toksikokinetik, toksik etki 
mekanizmalar›, genetik toksikoloji, kimyasal karsinoje-
nezis, teratojenezis, sistemik toksikoloji, toksisitenin 
araflt›r›lmas› ve risk analizi, akut zehirlenmelerde ilk-
yard›m, antidot tedavisinin prensipleri, ilaç toksisitesi, 
ilaç alerjisi, genetik nedenlere ba¤l› toksisite, ilaç 
etkileflmeleri, ilaç suistimali ve ba¤›ml›l›¤›, pestisitler, 
havada oluflan zehirler, organik çözücüler, metalik 

zehirler, radyasyon ve radyoizotoplar, do¤al kaynakl› 
zehirler, bitkisel ve hayvansal kaynakl› zehirler”
Uygulama: “Kanda etil alkol tayini, kanda siyanür ve 
karbonmonoksit aranmas›, barbitüratlar›n s›v›-s›v› 
ekstraksiyonla izolasyonu ve tan›ma deneyleri, ditizon 
ekstraksiyon yöntemiyle kurflun analizi, kurflun maru-
ziyetinin de¤erlendirilmesi amac›yla idrarda ALA tayi-
ni, toksikolojik analizlerde kromatografik yöntemlerin 
uygulanmas›, biyolojik materyalden DNA molekülünün 
izolasyonu ve PCR yöntemi, kromozomal hasarlar›n 
belirlenmesinde kullan›lan genotoksisite testleri, lipid 
peroksidasyon ve glutatyon düzeylerinin ölçülmesi, 
akut toksisite tayini (LD50 tayini), kimyasallar›n terato-
jenik etkilerinin de¤erlendirilmesinde döllenmifl tavuk 
embriyosu testinin kullan›lmas›”
3- Dersin amac›, kapsam›n yeterlili¤i, öneriler: 
“Toksikolojinin günümüzdeki ifllevi, 'Ksenobiyotikler 
ile biyolojik sistem aras›ndaki etkileflmeleri, zararl› 
sonuçlar› yönünden inceleyen bilim dal›d›r' veya 
'Kimyasallar›n zarars›zl›k limitlerini belirleyen bilim 
dal›d›r' fleklindeki tan›mlar ile anlat›labilir. Ancak 
toksikolojinin tan›mlay›c› toksikoloji, klinik toksikoloji, 
çevre toksikolojisi, endüstri toksikolojisi, adli toksiko-
loji, analitik toksikoloji ve ekotoksikoloji gibi alt dallar› 
düflünüldü¤ünde, her dal›n ifllevine göre ayr› tan›mlar 
getirilmesi gerekir. Her kimyasal›n doza ba¤›ml› olarak 
toksik etki gösterebilmesi gerçe¤i, toksikolojinin u¤rafl 
konusunu ilaç, kozmetik, pestisit, g›da katk›s›, ev 
temizlik malzemesi ve endüstriyel kimyasallar ola-rak 
çok genifl bir alana yaymaktad›r. 

20. yüzy›lda kimya endüstrisinde h›zl› geliflme ile bir-
likte, büyük bölümü sentetik olmak üzere, 70.000’in 
üzerinde kimyasal madde çeflitli amaçlarla kullan›lmak-
tad›r. Bir yandan kimyasallar›n yaratt›¤› tehlikeler, di-
¤er taraftan modern yaflam›n sürdürülmesinde bunlar›n 
artan miktarlarda kullan›lma gereklili¤i, kimyasallar›n 
üretim öncesi ve sonras› zarars›zl›k limitlerini belirleyen 
bir bilim dal› olarak toksikolojinin önemini artt›rm›flt›r. 
 Kimyasal maddelerin kaynaklar›, fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik özellikleri, canl› organizmada u¤rad›¤› 
de¤iflim ve hücresel, biyokimyasal ve moleküler dü-
zeyde toksisite mekanizmalar›, toksik dozlar›, zarars›zl›k 
limitlerinin belirlenmesi, zehirlenmeler ve tedavileri, 
çevre ve biyolojik ortamlardan izolasyonu, nitel ve 
nicel analizleri, kimyasallar›n güvenceli kullan›m› için 
risk analizleri ve standardizasyonlar›n›n yap›lmas› 
toksikolojinin u¤rafl alan› içine girmektedir. 

Bu e¤itim ile amaçlanan, ö¤rencilerin belirtilen bu 
bilgiler ›fl›¤›nda toksikolojinin temel kavram ve yakla-
fl›mlar› ile belirli uygulamalar›n› ö¤renmelerini sa¤la-
yarak, meslek yaflamlar›nda bu bilgilerin güncelli¤inin 
fark›ndal›¤›n› yaratarak onlardan yararlanmalar›n› sa¤-
lamakt›r. 
Ö¤rencilerin bu ders kapsam›nda ald›klar› bilgilerin 
mesleki yaflamlar›nda temel oluflturmas› ad›na yeterli 
oldu¤u söylenebilir; bununla birlikte, bu konuda ken-
dilerini meslek içi e¤itimlerle güncellemeleri gerekir.”

Ege Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi
2- Ders ‹çeri¤i: 
Teorik: “Toksikolojinin temel kavramlar›, toksisiteyi 
etkileyen faktörler, toksisite mekanizmalar›, advers 
ilaç etkileri, farmako- ve toksikovijilans, toksisite test-
leri, epidemiyolojik çal›flmalar, toksikolojide risk 
de¤erlendirmesi, ADME, özel toksik etkiler (mutajenite, 
karsinojenite, teratojenite), sistemik toksisite (kan, 
karaci¤er, böbrek, cilt ve göz, immün sistem, solunum 
sistemi, sinir sistemi ve reproduktif sistem toksisitesi), 
akut zehirlenmelerin genel tedavi prensipleri, en s›k 
karfl›lafl›lan ilaç zehirlenmeleri, ilaç suistimali, pestisit-
ler, organik çözücüler, g›da ve ilaç katk› maddeleri, 
do¤al kaynakl› zehirler, havada oluflan toksinler, evler-
de bulunan toksik bileflikler”
Uygulama: “Toksikolojik analiz yöntemleri, klasik ve 
modifiye medyan letal doz tayin yöntemleri, biyolojik 
örneklerde genel ilaç tarama yöntemleri ve baz› ilaçlar›n
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	1. ANAB‹L‹M DALI GÖRÜfiLER‹:	
Üniversite-	 Teorik Ders	 Yar›y›l/	 Süre	 Uygulama	 Yar›y›l/	 Süre	
Fakülte		 haftal›k 	 yeterli mi	 dersi	 haftal›k	 yeterli mi			

ders saati			 ders saati	

Anadolu Ün.	 Farmasötik(F)	 7.-8. /2	 Yeterli	 F. Toksikoloji	 8. /3	 Yeterli	
Eczac›l›k Fak.	 Toksikoloji I-II			 Uygulama			

Ankara Ün.	 F. Toksikoloji	 7.-8. /2	 Yeterli*	 F. Toksikoloji 	 7./2-8./4**	 Yeterli	
Eczac›l›k Fak.				 Uygulama	

Ege Ün.	 F. Toksikoloji	 7.-8. /2	 Yeterli	 F. Toksikoloji 	 8. /3	 Yeterli	
Eczac›l›k Fak.				 Uygulama	

Gazi Ün.	 F. Toksikoloji	 7. /3	 Yetersiz	 F. Toksikoloji 	 7./3	 Yeterli	
Eczac›l›k Fak.				 Uygulama	

Hacettepe Ün.	 F. Toksikoloji	 8. /3	 Yetersiz	 F. Toksikoloji 	 8. /3	 Yetersiz	
Eczac›l›k Fak.				 Uygulama	

‹stanbul Ün	 F. Toksikoloji	 8. /3	 ***	 F. Toksikoloji 	 8. /2	 ***	
Eczac›l›k Fak.				 Uygulama	

Marmara Ün.	 Genel Toksikoloji,	 6./3,	 Yetersiz	 F. ve Klinik	 7./2	 Yetersiz	
Eczac›l›k Fak.	 F. ve Klinik	 7./2	 Yetersiz	 Toksikoloji		

Toksikoloji	

Mersin Ün.	 F. Toksikoloji	 8. /3	 Yeterli	 F. Toksikoloji 	 8. /3	 Yeterli			
Eczac›l›k Fak.				 Uygulama

*7. ve 8. yar›y›lda eklenen; ‹laç Güvenli¤i ve ‹laç Kullan›m›nda Risk De¤erlendirilmesi (haftada 2 saat), Etkin ‹laç 
Kullan›m›nda Genetik Faktörler (haftada 1 saat) ve 9. yar›y›lda eklenen; Kozmetik Toksikoloji (haftada 1 saat), G›dalardaki 
Toksik Maddeler (haftada 1 saat), Hamilelik, Çocukluk ve Yafll›l›k Döneminde ‹laç Kullan›m›n›n Toksikolojik Önemi 
(haftada 1 saat) adl› seçmeli dersler ile yeterlidir.
** Befl y›ll›k Eczac›l›k e¤itim program›na göre, yar›y›l ve haftal›k ders saati bilgileridir.
***2’fler saat olarak 7.-8.yar›y›llarda verilmesi ve uygulama dersinin kald›r›lmas› tercih edilmektedir.

Dünya’da ve
Türkiye’de 
Toksikoloji E¤itimi-II

Dünya’da ve
Türkiye’de 
Toksikoloji E¤itimi-II
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kalitatif ve kantitatif olarak (spektrofotometrik) saptan-
mas›, tavuk embriyo testi, mutajenite (Serratia marce-
scens) testi”
3- Dersin amac›, kapsam›n yeterlili¤i, öneriler: 
“E¤itim program›m›z›, dünya ve ülke gündeminde 
önem kazanmakta olan konular› göz önüne alarak 
sürekli olarak güncellemeye çal›fl›yoruz. Lisans ve 
lisansüstü e¤itim alan ö¤rencilerin toksikoloji ile ilgili 
çeflitli konularda kapsaml› bilgilere ulaflabilece¤i, 
anabilim dal›m›za ait bir web sayfas› haz›rlanmas› 
yönünde de çal›flmalar yap›yoruz. Bunlar d›fl›nda 
yapmaya çal›flt›¤›m›z ve yap›lmas› gerekti¤ini düflündü-
¤ümüz di¤er bir konu, ö¤rencilere kaynak toksikoloji 
kitaplar›n›n tan›t›lmas›, yaln›zca ders notundan çal›fl-
mak yerine, kaynak kitap kullanma ve bilginin kayna¤›-
na ulaflma al›flkanl›¤›n›n edindirilmesidir. Bunun 
ötesinde, Eczac›l›k Fakülteleri’nde 'modüler yaklafl›m›n' 
temel al›narak, konular›n farkl› disiplinler taraf›ndan 
birbirine paralel ve eflzamanl› olarak ö¤renciye aktar›l-
mas› konusunda haz›rl›klar›n yap›lmas› ve uygulamaya 
konmas› yararl› olacakt›r. Böylece, ö¤rencinin farkl› 
dersler aras›ndaki ba¤lant›y› kurmas› ve bir derste 
ö¤rendi¤i bilgileri di¤er derslerde kullanabilmesi, 
dersler aras›nda da gereksiz tekrarlardan kaç›n›lmas› 
sa¤lanacakt›r.
Eczac›l›k Fakülteleri’nde toksikoloji e¤itiminin iyilefl-
tirilmesi, kalitenin art›r›lmas› ve uygulanan e¤itim-
ö¤retim programlar› aras›nda uyumun sa¤lanmas› 
amac›yla, ilgili anabilim dallar› aras›nda 'sürekli ileti-
flim'in sa¤lanmas›n›n ve Türk Toksikoloji Derne¤i 
önderli¤inde toksikoloji e¤itimi konusunun kapsaml› 
bir flekilde ele al›naca¤› toplant›lar›n düzenlenmesinin
bir gereklilik oldu¤unu düflünmekteyiz.”

Gazi Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi
2- Ders ‹çeri¤i: 
“Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi’nde toksikoloji 
lisans e¤itimi, 2007-2008 ders y›l›ndan itibaren 3 saat
teorik ve 3 saat pratik olarak yürütülecektir.”
3- Dersin amac›, kapsam›n yeterlili¤i, öneriler: 
“Toksikoloji’nin 'kimyasal, fiziksel ve biyolojik kökenli 
maddelerin canl› organizmalar ve ekosistem üzerindeki 
zararl› etkileri, bunlardan korunma ve zarar oluflma 
durumunda ise bu zarar›n azalt›lmas› veya tamamen 
ortadan kald›r›lmas› konular›nda çal›flan bilim dal›' 
tan›m›ndan yola ç›karsak, toksikolojinin çok genifl 
kapsaml› bir alan oldu¤unu görürüz. Bu genifllik ve 
toksikoloji alan›nda çal›flanlara talep,  ABD’nde toksi-
kolojinin bafll› bafl›na bir lisans program› olarak  ku-
rulmas› sonucunu da getirmifltir. Ülkemizde çarp›k 
akademik yap›lanma ve bunun sonucu olarak da ecza-
c›l›k ders program›n›n flekillenmesinde rasyonel olma-
yan yaklafl›m› bir tarafa b›rakarak, toksikolojiye ayr›lan 
bu saatler içerisinde eczac›l›k ö¤rencisine toksikolo-
jinin  hangi konular›n›n verilmesinin gerekti¤i üzerinde 
dural›m. Eczac›l›k e¤itiminin konusu ilaç oldu¤una 
göre ve son s›n›fa gelene kadar, insan anatomi ve 
fizyolojisi, biyokimyasal mekanizmalar, ilaç etken 
maddelerinin  elde edilifli, bunlar›n ilaç formülasyonla-
r›na dönüflümü ve ilaçlar›n etki mekanizmalar›n› ö¤re-
nen eczac›l›k ö¤rencileri için, toksikoloji e¤itiminde; 
ilac›n keflfi aflamas›nda toksikolojinin ifllevi, ilac›n 
güvenli kullan›m›n›n hangi koflullarda gerçekleflebil-
di¤i, toksisite testlerinin güvenlik s›n›rlar›n› ne ölçüde 
belirleyebildi¤i, ilaca ba¤l› toksisiteler ve  bunlar›n 
mekanizmalar›, toksisiteyi etkileyen faktörler, ilaç 
toksisitesi ile ilgili sorunlar›n üstesinden gelebilmek 
için gelifltirilen farmakovijilans, zehir dan›flma merkez-
leri gibi yap›lanmalar öncelikle yer almal›d›r. 
‹lac›n, insan›n karfl›laflt›¤› on binlerce kimyasal›n an-
cak bir bölümünü oluflturdu¤u ve kimyasallar aras›n-
daki etkileflmelerin önemi de dikkate al›narak, kim-
yasal maruziyetinin tüm boyutlar›n›n görülebilmesi 
için bu e¤itimde pestisitler, g›da kimyasallar›, çevresel 
kirleticilerin toksikoloji yönünden incelenmesinin de 
yer almas› gerekir. Toksikoloji uygulamalar› da, teorik 
derslerde verilen yukar›daki konular›n daha iyi anlafl›l-
mas›na yönelik ve ö¤rencinin aktif kat›l›m›na aç›k ola-

rak planlanmal›d›r.
Mevcut toksikoloji e¤itiminden ö¤rencilerin ne ölçüde 
yaralanabildi¤i sorusunun cevab›, eczac›l›k fakültele-
rinde flu anda yürütülen e¤itimin yap›s› ile ilgilidir. 
Belli bir hedef ve bu hedefe ulaflmak için gerekli stra-
tejiden yoksun olarak oluflturulan ve bilgiye ulaflmay› 
ö¤retmek ve bunu al›flkanl›k haline getirmeyi amaçla-
mak yerine giderek daha fazla ezbere yönelik hale 
gelen, ça¤dafl gereksimler yerine say›sal ço¤unlu¤un 
mevzi koruma odakl› istekleri do¤rultusunda haz›rlanan 
bir eczac›l›k e¤itiminde ne kadar baflar›l› bir toksikoloji 
e¤itimi verilirse verilsin, bu e¤itimin etkinli¤i tart›flma-
l›d›r.

Hacettepe Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi
2- Ders ‹çeri¤i: 
Teorik: “Her bilim dal›nda, geçmifli bilmeden gelecek 
planlar›n›n yap›lmas› do¤ru de¤ildir. Buradan hareket-
le, derslerde ilk olarak tarihçe, girifl, temel tan›mlar 
ve temel kavramlar üzerinde durulmaktad›r. Bu temel 
toksikolojik bilgilerden sonra, baflta ilaçlar olmak 
üzere tüm kimyasal maddelerin, fiziksel ve biyolojik 
ajanlar›n organizmada oluflturdu¤u “toksik etkilerin” 
ana mekanizmalar› ve s›n›flamalar› çok genel olarak 
verilmekte; takiben örneklerle konular zenginlefltiril-
mekte ve son olarak da hedef organ toksisitesine ait 
temel bilgiler aktar›lmaktad›r.
Gerekli tüm toksikolojik bilgilerin lisans düzeyinde 
aktar›lmas› mümkün olmamakla birlikte, bir eczac›n›n 
meslek hayat›nda en s›k ve en uzun süre kullanaca¤› 
bilgiler olan “ilaçlar için yarar-zarar oranlar›”, “ilaç 
kullan›m›nda dikkat edilmesi gereken temel hususlar”, 
“ilaç-ilaç etkileflmeleri” ve “ilaç-besin etkileflmeleri” 
gibi konularda genel bir nosyon verilmeye çal›fl›lmak-
tad›r. Ayr›ca, eczac›lar›n di¤er sa¤l›k mensuplar›na 
gerekli oldu¤unda sözü geçen bilgi aktar›m› yapmas› 
gereklili¤i düflünülerek, ö¤rencilere bu etkilerin genel 
mekanizmalar› aktar›lmaktad›r.”
Uygulama: “Lisans düzeyinde verilebilecek temel 
bilgiler ö¤renciye aktar›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Bu kap-
samda, ilaç dahil tüm ksenobiyotiklerin fiziksel ve 
kimyasal tüm özellikleri dikkate al›narak, toksikolojik 
analizlerde dikkat edilmesi gereken hususlar, temel 
teknikler ve uygulamalar k›s›tl› zaman içinde ö¤renciye 
ak›lc› bir flekilde aktar›lmaktad›r.”
3- Dersin amac›, kapsam›n yeterlili¤i, öneriler: 
“Farmasötik Toksikoloji dersinin ders saatinin art›r›l-
mas› ile ö¤rencilere daha detayl› ve güncel bilgilerin 
aktar›lmas› mümkün olabilir. Bununla birlikte, ö¤renci 
say›s›n›n azalt›lmas› ile, derse ait sürenin etkin kullan›l-
mas› ve interaktif bir e¤itimin verilmesi sa¤lanabilir. 
Ayr›ca, ö¤renciye, bilgiye nas›l ulaflabilece¤i ve edindi-
¤i bilgiyi en etkin nas›l kullanabilece¤i de ö¤retilmeli-
dir. Fakültemizden “eczac›” unvan› alarak mezun olan 
ö¤rencilerimizin meslek hayatlar› boyunca, mezun 
oldu¤u gündeki heyecan›n› koruyan, do¤ru bilgi veren, 
hastas›yla yak›ndan ilgilenen ve sab›rla görevini yerine 
getiren, meslek kurulufllar›nda etkin çal›flabilen meslek 
mensuplar› olmalar› için gerekli süre ve ilgiyi göster-
menin her ö¤reticinin temel görevi oldu¤unu kabul 
eden, Anabilim Dal› ö¤retim üye ve yard›mc›lar›m›z, 
gerek ders kapsam›nda, gerekse ö¤rencinin yard›m 
istedi¤i her durumda, ö¤rencilere gerekli toksikolojik 
bilgi aktar›m›n› gerçeklefltirmektedir.”

‹stanbul Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi
2- Ders ‹çeri¤i: 
Teorik ve Uygulama : “Anabilim Dal›m›zca flu anda 
verilmekte olan dersin içeri¤i üç bölümden oluflmakta-
d›r. Program›n yaklafl›k yar›s›n› oluflturan ilk bölümde, 
ö¤rencilere toksikolojinin prensipleri, ADME, toksik 
etki mekanizmalar› ayr›nt›l› biçimde anlat›lmaktad›r. 
‹kinci bölümde, zehirlemelerde ilkyard›m ve antidotlar; 
üçüncü bölümde ise pratikte s›k karfl›lafl›lan ve zehir-
lenmelere yol açan, önemli toksik etkilere örnek teflkil 
eden maddeler ve madde gruplar› üzerinde durulmak-
tad›r.”  
3- Dersin amac›, kapsam›n yeterlili¤i, öneriler:  

“Toksikoloji lisans e¤itiminin amac›, eczac›l›k e¤itimi 
alan ö¤rencilere e¤itimlerinin son döneminde, edindik-
leri tüm bilgilerin de ›fl›¤›nda multidisipliner bir dal 
olan toksikoloji kapsam›na giren unsurlar›, toksikoloji-
nin prensiplerini, toksik etki mekanizmalar›n› gerekti¤i 
ölçüde verebilmektir.
Ö¤rencilere bu ders kapsam›nda verilen bilgilerin 
yeterli oldu¤unu düflünüyoruz. Ancak ö¤rencilerimizin 
özellikle ilaç toksisitesi konusundaki sorular› ve ilgi-
leri, bu konunun daha ayr›nt›l› olarak ele al›nmas› 
gerekti¤ini düflündürmektedir.”  

Marmara Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi
2- Ders ‹çeri¤i: 
Teorik: “Toksikolojiye girifl ve toksisitenin s›nfland›r›l-
mas›, toksikokinetik,  biyotransformasyon, toksisiteyi 
etkileyen faktörler, genetik faktörlere ba¤l› olarak ilaç 
toksisitesinin de¤iflmesi, mutajenezis, karsinojenik 
etki ve mekanizmalar›, teratojenik etki ve geliflim 
toksikolojisi, sistemik toksikoloji (kan, karaci¤er, 
böbrek, solunum, immum sistem, merkezi sinir siste-
mi), uçucu zehirler, metalik zehirler, bitkisel ve hayvan-
sal kaynakl› zehirler,yeni ilaçlar›n gelifltirilmesi ve faz 
çal›flmalar›, ilaçlarla akut zehirlenme ve tedavi yöntem-
leri, ilaçlar (analjezikler, antidepresanlar), ilaçlar (anti-
histaminikler ve kardiyak ilaçlar, ilaçlar (madde ba¤›m-
l›l›¤›), pestisitler, mantar zehirlenmeleri, CO ve HCN 
ile zehirlenmeler, advers ilaç etkileri I-II, Türkiye’de 
farmakovijilans uygulamalar›”
3- Dersin amac›, kapsam›n yeterlili¤i, öneriler: 
“Bilimsel çal›flmalar›n ve teknolojinin ilerlemesi ile 
yeni ders konular› ilave edilebilir veya yeni dersler 
zorunlu olarak e¤itim program›na ilave edilebilir. 
Örne¤in, toksikogenomik (teorik ve uygulamal›), toksi-
kolojide DNA teknolojileri (teorik ve uygulamal›) 
Uygulanan sistemin alan seçimlerine yönelik yetersiz 
oldu¤unu, ancak planlanan 5 y›ll›k e¤itim program›nda 
paket programlar›n seçimi ile ö¤rencilerin seçtikleri 
alanlarda daha baflar›l› olacaklar›n› düflünmekteyiz.”

Mersin Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi
2- Ders ‹çeri¤i: 
Teorik: “Toksikolojinin temel kavramlar›, toksikokine-
tik, toksisiteyi etkileyen faktörler, farmakogenomik, 
toksikogenomik, mutajenite, karsinojenite, geliflim 
toksikolojisi ve teratojenite, sistemik toksikoloji (hepa-
totoksisite, nefrotoksisite, kan ve immünotoksisite, 
solunum sistemi toksikolojisi, pestisitler, toksik metal-
ler, klinik toksikoloji, advers ilaç etkileri, toksikolojide 
test sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi, toksikolojide risk 
de¤erlendirilmesi, bitkisel ve hayvansal zehirler anla-
t›lmaktad›r.”
Uygulama: “Akut toksisite (LD50) tayini, deney hay-
vanlar›na madde enjeksiyon yöntemleri, uçucu zehir-
lerin izolasyonu ve biyolojik materyalde siyanür tayini, 
zay›f baz ve asit yap›s›ndaki ilaçlar›n biyolojik mater-
yalden izolasyonu ve tan›nmalar›, toksik metallerin 
biyolojik materyalden izolasyonu ve tan›nmalar›, gaz 
kromatografisi kütle spektrometresi ve toksikolojide 
kullan›m›, kimyasal bilefliklerin teratojenik etkilerinin 
de¤erlendirilmesinde döllenmifl tavuk yumurtas›n›n 
kullan›lmas›, enzim inhibisyonunun deney hayvanla-
r›nda gösterilmesi, biyolojik materyalden DNA molekü-
lünün izolasyonu, asetilasyon fenotipinin belirlenmesi 
olarak ifllenmektedir.”
3- Dersin amac›, kapsam›n yeterlili¤i, öneriler:  
“Toksikoloji temel kavramlar›n›n eczac›l›k lisans e¤iti-
mi için yukar›da belirtilen ana bafll›klar yönünden 
yeterli oldu¤u kan›s›nday›z. Teorik konular›n haftada 
2 saat olmak üzere 7. ve 8. yar›y›llarda, uygulamalar›n 
ise 8. yar›y›lda 3 saat olarak yap›lmas› toksikoloji 
e¤itiminde kaliteyi art›raca¤› düflünülmektedir. Bunun 
yan›nda, toksikoloji uygulama derslerinde fiziksel 
laboratuar koflullar› ve maddi kaynak s›k›nt›lar› baz› 
aksamalara neden olabilmektedir. Üniversitelerde 
araflt›rma görevlisi kadrolar›n›n yeterli say›ya ç›kar›l-
mas›, personel ve e¤itimin maddi yönden güçlendiril-
mesi, lisans ve lisansüstü e¤itim kalitesini art›racakt›r.”
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Oyuncaktan Kafl›¤a, Tiflörtten Saate Avrupa Birli¤i'nin 
"Zehirli" Diye Almad›¤› Ürünler Kap›fl Kap›fl!
(Yeni Aktüel Dergisi, 2007’de yay›nlanm›fl haberden al›nm›flt›r ve TTD Sekreteri Doç. Dr. Hilmi 
ORHAN’›n aç›klamalar› yer alm›flt›r)  

 Önce çarfl› pazar dolafl›p iç 
çamafl›r›ndan mayoya, 
tak›dan çatal-kafl›k ve oyun-
caklara hayat›m›z›n her 
an›nda en çok temas etti¤i-
miz tam 24 ürün sat›n ald›k. 
Sonra, 140 ülke ve CSI 
filmlerindekine benzer 338 
laboratuvarda milyonlarca 
ürünün uluslararas› sa¤l›k 
ve kalite standartlar›n› 

denetleyen; sat›fl, ihracat izni ve CE damgas› için onay veren SGS, ürünleri Yeni 
Aktüel okuyucular› için test etti. Sonuç dehflet verici! Yemek piflirdi¤imiz, 
giydi¤imiz, çocuklar›m›z›n oynad›¤› ürünlerin hemen tamam›nda yüksek düzeyde 
kanserojen madde ve zehir ç›kt›!
……………….
Uzmanlar› en çok endiflelendiren kalem, flüphesiz ki oyun hamurlar›ndaki kurflun 
miktar›. Yasal limit de¤e-ri 100mg/kg olmas›na ra¤men ve özellikle çocuklar›n 
temas edebilece¤i ürünlerde hiç kullan›lmamas› gere-kirken, pazardan ald›¤›m›z 
hamurlar neredeyse tama-men kurflundan imal edilmifl. Test edilen k›rm›z› oyun 
hamurundaki kurflun miktar› tam 4441 mg/kg! Türk Toksikoloji Derne¤i (TTD) 
Genel Sekreteri Hilmi Orhan, plastik materyalde kullan›lan kurflunun, orga-nik 
formda oldu¤u için deriden kan dolafl›m›na geçe-rek beyin ve böbreklere 
ulaflabilece¤ini belirtiyor ve ekliyor: "Oyuncak ve özellikle oyun hamurunda 
sapta-nan kurflun, aflmamas› gereken s›n›r de¤erinin çok üzerinde oldu¤undan 
tehlikeli. Çünkü küçük yafltaki çocuklar ellerine geçen her fleyi a¤›zlar›na 
götürürler!" 
Çamafl›r tak›m›n›n dantelli siyah lastik k›sm›nda da 33,6 mg/L ve 4,9 mg/L

miktarlar›nda kanserojen boyar madde tespit ediliyor. Oysa bu maddelerin
limit de¤eri 1 mg/L'nin alt›nda olmak zorunda! Bikiniye göz al›c› rengini veren 
de yine kanserojen boya. En fazla 20 mg/kg olmas› gereken de¤er, bikinide 79 
mg/kg ç›k›yor! 
fiimdi s›k› durun! Islak mendil testinin sonuçlar› da bir hayli düflündürücü. pH 
de¤eri limitin üzerinde ç›kan (limit: 4-7,5 aras›. Sonuç: 7.9!) mendillerin 
ambalaj›ndaysa pH de¤eri 5,5 olarak belirtilmifl! Çelik tencerede rahats›z edici 
bir maddeye rastlanma-sa da Ukrayna'dan al›nan çelikle üretilen tencerelerde 
veya inflaat demirinde yüksek miktarda radyasyona rastlanabiliyor.
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Dernek Baflkan›m›z Sema Burgaz'›n 14 Haziran 
2007'de ‹stanbul'da, Beauty Euroasia 2007 Fuar› 
kapsam›nda gerçeklefltirilen ‹fl Seminerlerinde 
sundu¤u konuflmas› Kimya Teknolojileri Dergisi'nde 
(Eylül 2007, sayfa 36-40) bas›lan yaz›dan al›nm›flt›r.

‹nsanlar›n yaflamlar›n› sürdürmek ve kalitesini artt›rmak 
için çok çeflitli kimyasal maddeleri (tedavide kullan›lan 
ilaçlar, tar›m ilaçlar›, endüstride kullan›lan kimyasallar, 
g›da katk› maddeleri ve kozmetikler gibi) kulland›¤› 
bilinen bir gerçektir.

 Geçmiflten günümüze bitkisel, hayvansal, mineral 
ve sentetik maddeleri içeren kozmetik ürünlerin de 
insan yaflam›n›n oldukça önemli bir süresince kullan›l-
malar› nedeniyle do¤al ya da sentetik tüm kozmetik 
ürün ve bileflenlerinin insan sa¤l›¤› aç›s›ndan güvenli 
olmalar› önem kazanmaktad›r.  

 Avrupa pazar araflt›rmalar›nda tüketicilerin günde 
200 farkl› kimyasal maddeyi içeren 25 farkl› kozmetik 
ürün kulland›¤› ve kozmetik endüstrisinin 30.000 

farkl› ticari üründe yaklafl›k 13.000 madde kulland›¤› 
ifade edilmektedir.   

 Dünya’da yaklafl›k 200 milyar dolarl›k bir pazar pay› 
olan ve %92’si kad›nlara yönelik  kozmetik ürünlerin 
ülkemizdeki pazar pay›n›n ise yaklafl›k 2 milyar dolar 
oldu¤u ve %90’›n›  ithal  ve % 10 ‘unu ise yerli üreti-
min oluflturdu¤u tahmin edilmektedir. Sonuç olarak 
kozmetik ürünler özellikle endüstrileflmifl ülkelerde 
önemli bir ticari ürün olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.  

 Kelime anlam› ile bir etkenin belirli koflullarda advers 
etki (toksik etki) göstermemesi olarak tan›mlanan 
güvenlilik, kozmetik ürünlere iliflkin yasal düzenleme-
lerde ‘kozmetik ürünün, normal ya da öngörülebilir 
kullan›m koflullar› alt›nda uyguland›¤›nda insan sa¤l›-
¤›na zarar vermemelidir‘ ilkesi ile aç›klanabilir.

Kozmetik ürünlerin insan sa¤l›¤› aç›s›ndan güvenli 
olmalar›nda üreticilere büyük sorumluluklar getiren 
yasal düzenlemeler bulunmaktad›r. Ancak temelde 
tüketici sa¤l›¤›n› koruma ad›na hareket eden pek çok 
ülkede  (ABD, AB, Japonya) gerçeklefltirilen kozmetik 
ürün güvenlili¤inin de¤erlendirilmesi konusunda 
farkl› yaklafl›mlar bulunmaktad›r. Ülkemizde de 2005 
y›l›nda yürürlü¤e giren Kozmetik kanunu ve yönetme-
li¤i ile AB’de uygulanan yasalarla uyumlu hale getiril-
mifltir. 

Kozmetik ürün güvenlili¤inin de¤erlendirilmesinde 
genel kabul, kozmetik ürünün; içerdi¤i her bir bilefle-
nin kombinasyonu olarak düflünülmesi ve güvenlilik 
de¤erlendirmesinin kozmetik ürün bileflenlerinin tok-

sisitesinin araflt›r›lmas› üzerinden yap›lmas›d›r. 

 AB’de kozmetik ürün bileflenlerin güvenlilik de¤erlen-
dirmesi , risk de¤erlendirmesi   genel prensip ve 
uygulamalar›na   dayal› olarak  yap›lmaktad›r. Buna 
göre 800’den fazla ürün bilefleni bu yolla yasaklanm›fl 
ya da kullan›m›na k›s›tlama getirilmifltir. Bunun yan› 
s›ra karsinojenik etki , mutajenik etki ve üreme sistemi-
ne toksik etki yönünden Grup 1 ve 2 de yer alan mad-
delerin  kozmetik ürünlerde kullan›m› da bu ifllemler 
sonucunda yasaklanm›flt›r. Bu de¤erlendirmenin ilk 
basama¤›nda ürün bileflenin insan sa¤l›¤› aç›s›ndan 
hasar yapma kapasiteleri di¤er bir deyiflle tehlikesini 
(ölüm, deri, göz irritasyonu, deri hassasiyeti ve  foto-
toksisite gibi toksik etkilerin yan› s›ra karsinojenik, 
mutajenik etkileri, üreme sistemine toksik etkileri, 
do¤um anomalilerine neden olma etkisi ve karaci¤er, 
böbrek ve di¤er organ sistemlerine toksik etkileri 
gibi) tespit etmek için deney hayvanlar›nda yap›lan 
k›sa ve uzun süreli çal›flmalardan, geçerlenmifl ya da 
geçerli alternatif yöntemlerle yap›lan in vitro çal›flma-
lardan ve varsa klinik gözlemlerden ya da gönüllü-
lerde yap›lan testlerde elde edilen insan verileri  ya 
da veri bankalar›ndaki bilgilerden yararlan›l›r. Bu 
basamakta bileflenin dermal/perkutan absorpsiyonu 
ve vücutta geçirdi¤i de¤ifliklikler ve at›l›m› ile bilgiler 
de elde edilir.

Genelde yukar›da sözü edilen deneysel sistemlerden 
elde edilen kimyasal maddenin tehlikesine ait verilerin 
insanlar için yorumlanabilmesi için, insanlar›n bu 
kozmetik ürün bileflenlerine ne kadar maruz kalabildi¤i 
ile ilgili verilere de ihtiyaç vard›r. Ölçülerek ya da

(Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi, 
A¤ustos 2007’de yay›nlanm›flt›r)

Prof. Dr. Bensu Karahalil TTD Yönetim Kurulu Üyesi 

Her üç y›lda bir yap›lan Dünya Toksikoloji Kongresi’nin 
onüçüncüsü  15-19 Temmuz 2007 tarihleri aras›nda
Kanada‘n›n Montreal kentinde yap›ld›. 
Endüstrileflmenin kimyasallar yoluyla insan sa¤l›¤› 
ve çevre üzerinde yaratt›¤› olumsuz etkilerini ortadan 
kald›rmada toksikoloji biliminin rolü, kongre temas› 
olarak seçilmiflti. Günümüzde kimyasal madde kullan›-
m› h›zla artmaktad›r. 1939 y›l›nda 1 milyon ton olan 
Dünya kimyasal madde üretimi bugün 400 milyon 
tona ulaflm›flt›r. Otuz bini çok s›k olmak üzere 100 
000 kimyasal;  ilaç,  tar›m ilac›, kozmetik, g›da katk›s›, 
ev kimyasal› ve endüstri kimyasal› olarak kullan›lmak-
tad›r. Bu kimyasallar›n insan sa¤l›¤› ve çevre üzerindeki 
zararl› etkileri konusundaki bilgiler 50 y›l öncesine 
kadar son derece s›n›rl› idi. Bu s›n›rl› bilgiye ra¤men 
1940’lardan sonra  kimyasallar›n kullan›m›ndaki h›zl› 
art›fl baflta akut ve kronik zehirlenmeler, kanser ve 
sakat do¤umlar olmak üzere baz›lar› epidemi boyutun-
da çok say›da trajik olaya yol açm›flt›r. Toksikoloji 
bilimi, toplum sa¤l›¤› ve çevreyi tehdit eden kimyasal-
lar›n bu etkilerini ortadan kald›rmak veya mümkün 
oldu¤unca azaltmak için u¤rafl› veren bilimsel bir 
disiplin konumundad›r. Ancak toksikoloji biliminin 
h›zla geliflmesine karfl›n kimyasallar halen insan sa¤-

l›¤› ve çevre  için tehdit oluflturmaya devam etmektedir. 
Tek bir örnekle konuyu aç›klamak gerekirse; bugün 
en etkin  kontrol edilen kimyasal madde grubu olan 
ilaçlar›n doktor reçetelerine uygun olarak kullan›m 
dozunda yol açt›¤› advers (toksisite) etkilerden dolay› 
yaln›z ABD’inde y›lda 106 000 kifli ölmektedir (Lazarou 
J, et.al. JAMA 1998;279:1200-5). Bu rakam dikkate 
al›nd›¤›nda dahi, kimyasallar›n daha güvenli kullan›la-

bilmesi için toksikologlar›n önünde çok genifl bir 
araflt›rma ve çal›flma alan› oldu¤u görülmektedir. Son 
y›llarda moleküler biyoloji, biyoinformatik, toksikoge-
nomik ve farmakogenomik gibi alanlardaki geliflmeler-
den yararlanan toksikoloji, daha güvenli kimyasallara 
ulaflmada önemli ad›mlar atm›flt›r
Kongrede, insan sa¤l›¤› ve çevreyi tehdit eden toksiko-
lojik etkenler, oluflturduklar› hasarlar, bu hasarlardan 
korunmak için gelifltirilen stratejiler ve teknolojiler
35 sempozyum konu bafll›¤› alt›nda sunulan 165 ça¤-
r›l› tebli¤, 5 konferans ve 1105 poster tebli¤i ile tart›-
fl›ld›. Kongredeki sunumlar hakk›nda ayr›nt›l› bilgiye 
“www.ict2007.org” web adresinden ulafl›labilir.  

Toksikoji kaynakl› sorunlar yönünden geliflmekte olan 
ülkeler ile geliflmifl ülkeler aras›nda büyük farklar söz 
konusudur. Örne¤in Bengladefl’de içme suyunda 
arsenik kontaminasyonun yol açt›¤› kanser ve deri 
lezyonlar› milyonlarca kifliyi ilgilendiren bir epidemi 
boyutunda iken, geliflmifl ülkelerde kontrol alt›nda 
tutulan bu nedenle de  azalan önemde bir konu niteli-
¤indedir. Yine hepatit C prevelans› yüksek olan Çin 
gibi ülkelerde g›dalardaki aflatoksin kirlenmesinin 
yarataca¤› karaci¤er kanseri riski geliflmifl ülkelere 
göre onlarca kat daha fazlad›r. Bu konudaki örnekler 
ço¤alt›labilir. Toksikoloji bilimindeki en son bilimsel 
ve teknolojik geliflmelerin izlenmesinin yan›s›ra  tebli¤ 
sunanlar›n Dünyan›n dört bir köflesinden, 78 farkl› 
ülkeden oluflu, toksikoloji konusunda Dünya’n›n tam 
bir foto¤raf›n›n çekilmesi yönünden de kongreyi  
önemli bir konuma getirdi. 

Kongreye Türkiye’den de 16 araflt›rmac› kat›ld›. Türk 
kat›l›mc›lar için kongrenin bir di¤er önemli yan› da 
baflkanl›¤› 2004 y›l›ndan beri hocam›z Prof. Dr. Ali 
Esat Karakaya taraf›ndan yürütülen Uluslararas› Toksi-
koloji Birli¤i’nin (IUTOX) bir organizasyonu olan bu 
kongrenin her aflamas›nda hocam›z›n etkinli¤inin 
gözlenmesi idi. Kongre, Kanada Bilimsel Araflt›rma 
Kurumu (NRC) Baflkan› Dr. Pierre Coulombe  ve  
Prof. Karakaya’n›n konuflmalar› ile aç›ld›. Prof. Kara-
kaya, toksikolojinin ve bu bilimin en büyük örgütü 
olan IUTOX’un önemini vurgulad›¤› konuflmas›nda 
birli¤in  Dünyada gerçeklefltirdi¤i faaliyetleri aç›klad›. 
52 ulusal ve bölgesel dernek ve  24 500 üyeden olu-
flan bu birli¤in bir üyesi de 250 üyeli Türk Toksikoloji 
Derne¤i’dir. Türk Toksikoloji Derne¤i’nden, Prof. Dr. 
Mümtaz ‹flcan’da Montreal’de yap›lan IUTOX Genel 
Kurulu’nda IUTOX Yönetim Kurulu üyeli¤ine seçildi. 
8000 üyeli ABD, 7500 üyeli Avrupa, 2100 üyeli Japon 
Dernekleri ile k›yasland›¤›nda küçük bir dernek olan 
Türk Toksikoloji Derne¤i’nin bu uluslararas› derne¤in 
yönetimindeki etkinli¤i ve baflar›s›, tüm Türk kat›l›m-
c›lar için bir gurur kayna¤› oldu.

Dünya Toksikoloji 
Kongresinin Ard›ndan
Dünya Toksikoloji 
Kongresinin Ard›ndan

Kozmetik Ürünlerin
Güvenirlili¤i
Kozmetik Ürünlerin
Güvenirlili¤i
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hesaplanarak elde edilen bu maruziyet miktarlar› da 
göz önüne al›narak kozmetik ürün güvenlili¤i hakk›nda 
bir de¤erlendirme yapmak mümkün olabilmektedir.

Kozmetik ürün bileflenlerinde yap›lan toksisite testle-
rinin kapsam› kimyasal maddenin üretim miktar› ve 
kozmetik ürünün tipine göre de¤iflmektedir. Örne¤in 
parfüm, UV filtreleri ve saç boyalar›n›n bileflenlerinin 
güvenlilik profilleri daha kapsaml› toksisite testleri 
ile ortaya ç›kar›lmaktad›r. 

Örne¤in;AB pazarlar›ndaki çeflitli kozmetik ürünlerde 
maksimum %4  konsantrasyonda yayg›n biçimde 
kullan›lan bir organik UV filtresi olan 4-Methyl 
benzylidene Camphor  (4 MBC), toksisite yönünden 
 çok detayl› testlerden (akut, sub akut ve subkronik 
toksik etki, dermal irritasyon, dermal hassasiyet, fotot-
oksisite ve foto mutajenesite, fotohassasiyet, terato-
jenik etki ve  dermal absorpsiyon) geçirilmifltir. 1998-
2001 y›llar› aras›nda bu test sonuçlar›na göre yap›lan 
de¤erlendirmede güvenlilik s›n›r› (MOS) de¤eri  
100’ün (genel kabul) üstünde oldu¤u için güvenlili¤i 
yönünden herhangi bir problem olmad›¤› belirtilmifltir, 
ancak ayni UV filtresinin dudak ruj ve bak›m ürünlerin-
de de bulunmas› nedeniyle oral yolla ilave bir maru-
ziyet olabilece¤i ve bu nedenle yap›lan de¤erlendir-
mede güvenlilik s›n›r› de¤erinin 100’ün alt›na düfltü¤ü 
ve bu nedenle baz› ülkelerde yap›lan incelemelerde 
ihtiyadi yaklafl›m olarak  tüketiciyi koruma ad›na 4-
MBC‘nin  ruj,dudak bak›m ürünleri ya da deri bak›m 

 ürünlerinde  kullan›lmamas› yönünde karar al›nd›¤› 
dikkat çekmektedir. Öte yandan 2001 y›l›nda yap›lan 
 yeni araflt›rmalar , endüstrinin yeni verileri ve çocuk-
lardaki güvenlili¤i ile ilgili endifleler yeniden de¤erlen-
dirildi¤inde 4-MBC’in %4 konsantrasyonunun  
güvenlilik yönünden tart›flmal› oldu¤unu ortaya koy-
maktad›r. Bu durum, kozmetik ürün bileflenlerinin 
güvenlilik de¤erlendirmesinin düzenli aral›klarla 
gözden geçirilmek zorunda olmas› konusunda da iyi 
bir örnektir.

Bu konuda di¤er bir örnek; do¤al k›na’n›n (natural 
henna) saç boyas› olarak kullan›m›na iliflkin yap›lan 
güvenlilik de¤erlendirmesidir. Lawsonia inermis 
bitkisinin kurutulup toz haline getirilmifl yapraklar›ndan 
haz›rlanan do¤al bir ürün olan k›na’n›n (bilefliminde 
esansiyel ya¤lar, 1,4-naftokinon, tanenler,gallik asid, 
flavonoidler,ya¤, fleker, triacontyl tridecanoate, manni-
tol, ksantonlar, kumarinler (5-alkiloksi 7-hidroksiku-
marin),   % 2-3 reçine, % 5-10 tannik içerik ve  boyar 
etken madde olarak  % 2 ye kadar Lawsone (2-hidrok-
si-1,4-naftokinon) bulunmaktad›r) toksisite yönünden 
 çok detayl› testlerden (akut, subakut ve subkronik 
toksik etki, dermal irritasyon, dermal hassasiyet,  
mutajenik /genotoksik etki , teratojenik etki  ve  dermal 
absorpsiyon ve gönüllü bireylerde yap›lan denemeler) 
geçirilmifltir. AB’de yap›lan de¤erlendirmede do¤al 
k›nan›n genotoksik etkisinin olmad›¤› konusunda 
daha fazla test yap›lmas›n›n gereklili¤i ve bu nedenle 
do¤al k›nan›n saç boyas› olarak güvenli kullan›m›na 
iliflkin verilerin yetersiz oldu¤u vurgulanmaktad›r. Bu
konudaki tart›flmalar halen devam etmektedir.                                                    

AB’de kozmetik son ürünlerin deney hayvanlar›nda 
test edilmeleri 2004 y›l›ndan beri yasakt›r, son ürün 
güvenlili¤ini do¤rulamada  sadece in vitro toksisite 
testleri ve insan gönüllülerde yap›lan çal›flmalar geçer-
lidir ve bunun yan› s›ra son ürünün fiziksel ve kimyasal 
özellikleri ve stabilitesinin de kontrol edilmesi önem-
lidir. Bunun d›fl›nda son ürünün mikrobiyolojik kalitesi 
yönünden önerilen limitlerde olmas› da tüketicide 
enfeksiyon riski aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Sonuç 
olarak, 

•Kozmetik ürün ve bileflenlerinin güvenlili¤inin belir-
lenmesinin, uygulanan yasal düzenlemelerdeki bilgi-
lerin artmas›, temel ve uygulamal› toksikolojiyi kapsa-
mas› ve kozmetik ürün çeflitlili¤i nedeniyle oldukça 
karmafl›k bir uygulama oldu¤unu söylemek mümkün-
dür, bu nedenle gerek ülkemizde gerekse di¤er ülkeler-
de tüm paydafllar›n bu yöndeki donan›mlar›n› artt›rmas› 
gere¤i vard›r.

•Araflt›rmac› kurumlar, özellikle alternatif in vitro 
toksisite testlerinin gelifltirilmesi ve uygulanmas›nda 
daha fazla sorumluluk almal›d›rlar. 

•Ülkemizde kozmetiklerin üretim, ithal ve piyasaya 
arz› için sadece bildirime dayal› bir sistemin olmas› 
nedeniyle pazardaki kozmetik ürünlerin Sa¤l›k 

Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lacak gözetim ve denetiminin 
çok etkin olmas› gere¤i vard›r. Bundan öte, kozmetik 
ürünlerin pazara ç›kt›ktan sonra aynen tedavide kullan›-
lan ilaçlar gibi istenmeyen etkilerinin yak›ndan izlen-
mesi, belirlenmesi, de¤erlendirilmesi ve buna göre 
önlem al›nmas›n›n yani di¤er bir deyiflle kozmetoviji-
lans ‘ sisteminin ülkemiz resmi otoritesi taraf›ndan 
harekete geçirilmesinin daha da önemli hale geldi¤ini 
söylemek gerekir.

•Kozmetik endüstrisi, ürün yönetimlerinin bir parças› 
olarak yapt›klar› güvenlilik de¤erlendirme sonuçlar›n› 
yay›nlamak  için teflvik edilmelidirler. Böylesi aç›kla-
malar›n halk›n bilgilendirilmesi ve e¤itimi, güven 
kazanma ve halk›n endiflelerini hafifletme yönünde 
yarar› olabilir.

•Tüketici derneklerinin de kozmetik ürünlerin güven-
li¤i konusunda halk› do¤ru bilgilendirme sorumlulu¤u 
bulunmaktad›r ve bunu yerine getirirken de bilimsel 
yaklafl›m› esas almalar› gerekmektedir.
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Assessment of Cosmetics,Business Briefing: Global Cosme-
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2005.
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of cosmetic products (cosmetovigilance) in Europe, 33° 
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Kozmetoloji E¤itimcileri Derne¤i’nin verdi¤i 
Y›l›n Meslek Örgütü Ödülü’nü Dernek Baflkan›m›z 

Prof Dr Sema BURGAZ al›rken.

Üyelik ‹fllemleri için Gerekli Belgeler

1. AfiAMA
Ekteki Üye Baflvuru Formu'nu doldurup kendi ad›n›zla kaydettikten sonra
(örne¤in Üye baflvuru formu-Burak ARICI.doc) dernek genel sekreterli¤ine 
e-posta (hilmi@tr.net) ile ulaflt›r›n›z.  

2. AfiAMA
Baflvurunuzun Dernek Yönetim Kurulu taraf›ndan incelenip uygun bulunmas› 
durumunda e-posta ile sizden istenmesinin ard›ndan afla¤›daki belgeleri 
elden, normal posta ya da kurye yoluyla Dernek Genel Sekreterli¤i'ne 
ulaflt›r›n›z 
(Adres: Doç. Dr. Hilmi Orhan, Ege Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi, Toksikoloji 
Anabilim Dal›, 35100 Bornova-‹ZM‹R):

1) 	Banka dekontu (Akbank Gazi Üniversitesi fiubesi, 	
fiube Kodu: 932, Hesap No: 0056143 no'lu Türk 			
Toksikoloji Derne¤i hesab›na dernek internet sitesinde 		
(www.turktox.org.tr) belirtilen girifl aidat›  )

2) 	Nüfus cüzdan› sureti,
3) 	Üyelik talebine dair Türk Toksikoloji Derne¤i Baflkanl›¤›'na 	

hitaben dilekçe, 
4) 	2 adet vesikal›k foto¤raf
5) 	Ad›n›za doldurdu¤unuz üye baflvuru formunuzun bir adet 	

ç›kt›s›  
Sonuç size resmi mektupla bildirilecektir.

Üyelik ‹fllemleri için Gerekli Belgeler
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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
2007    Say› 27

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/

Trace Elements in Diet, Nutrition, & Health: 
Essentiality and Toxicity. 
21-26 Ekim 2007, Girit, Yunanistan
http://www.isterh.org

TARIM ‹LAÇLARI Kongre ve Sergisi.
25-26 Ekim 2007, Ankara, Türkiye 
http://www.zmo.org.tr

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sempozyumu 'MESKA Vakfi 
(MESLEK HASTALIKLARI- ‹fi KAZALARI ARASTIRMA 
VE ÖNLEME VAKFI)'. 
14-16 Kasim 2007 ‹stanbul, Türkiye 
http://www.meska2007.org

The Sixth Princess Chulabhorn 
International Science Congress 
25-29 Kas›m 2007 Bangkok, Tayland 
http://www.cri.or.th/pc6

ICMAA-2007 The 9th International Conference 
on Mechanisms of Antimutagenesis and 
Anticarcinogenesis . 
1-5 Aral›k 2007 Jeju Adas›, Güney Kore 
http://www.icmaa2007.org

Bilimsel Toplant›larBilimsel Toplant›lar

VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Prof.Dr.Murat 
Özmen koordinatörlü¤ünde ve  ‹nönü üniversitesi ev 
sahipli¤inde 10-13 Eylül tarihleri aras›nda Malatya’da 
gerçeklefltirildi. Genifl kat›l›m›n sa¤land›¤› kongre, 
konu bafll›klar›  özellikle çevre toksikolojisi aç›s›ndan 
yurdumuzda bu konuda yap›lan çal›flmalar›n bir arada 
de¤erlendirilmesine olanak sa¤lad›¤› için de oldukça 
önemliydi. Baflta pestisitler ve a¤›r metallerin 
çevremizdeki toprak, su ve yiyeceklerdeki düzeylerinin 
belirlendi¤i çal›flmalar›n çoklu¤u ve çeflitlili¤i bu 
konuda biz toksikologlar›n daha çok say›da çal›flma 
alan› ve konular›n›n oldu¤unu gün yüzüne ç›kar›yordu. 
Bu kongrede sözlü olarak sunulan ve toksikoloji ile 
direkt iliflkili olan baz› konu bafll›klar›ndan örnek 
vermek gerekirse “Kimyasallar›n çevresel risk 
de¤erlendirmeleri; Pestisitlerin deniz ekosistemine 
etkileri; Nif çay› su ve sedimentinin deniz kestanesi 
üzerine embriyotoksik etkileri;PAHlar›n belirlenmesinde 
farkl› yöntemler; Dimethoate’›n s›çan testisi üzerindeki 
histopatolojik özellikleri;Kayseri yöeresinde bulunan 
baz› sebzelerde a¤›r metal birikimlerinin 
incelenmesi….” gibi sunumlar hemen 
s›ralanacaklardan baz›lar› olarak ak›lda kalanlar›. 

Kongrede sunulan“Küresel ‹klim De¤iflikli¤i ve Ekolojik 
etkileri” ve “Endokrin bozucular ve Çevresel Etkiler” 
konu bafll›¤› alt›nda gerçeklefltirilen paneller, konunun 
günümüzdeki önemi ve Türkiye’deki araflt›rmac›lar›n 
konunun neresinde oldu¤umuzu de¤erlendirmemize 
neden oldu. Özellikle Endokrin Bozucular ve Çevresel 
Etkiler paneli bu konunun Yurdumuzda bugüne kadar 
ilk kez en genifl biçimde de¤erlendirilip tart›fl›lmas›n› 
sa¤lad›. Konunun güncelli¤i ve direk insan ve çevre 
sa¤l›¤› aç›s›ndan önemi çok daha anlafl›l›r biçimde 
ortaya konulup, önlemler konusunda kat›l›mc›lar›n 
gelecekte çal›flma alanlar› yaratmas› mesajlar› vermesi 
aç›s›ndan çok önemli idi. Kongreden bir toksikolog 
olarak ç›kar›labilecek ders ise baflta Biyoloji olmak 
üzere pek çok farkl› disiplinden bir araya gelen kiflilerin 
özellikle toksisite kavramlar›nda bir kavram kargaflas› 
yaflamalar› ve çal›flmalar› sonucunda elde ettikleri 
sonuçlar› de¤erlendirirken  farkl› yorumlarda 
bulunmalar› dikkat çekici olmas›yd›. Bu konuyla ilgili 
toksikoloji e¤itimi baflta olmak üzere Türk Toksikoloji 
Dene¤i  ve bizlere ciddi ifllerin düfltü¤ü bir gerçek. 
Sonuçta gerek sözlü gerekse poster çal›flmalar›n›n 
yaklafl›k %25 inin toksikoloji alan› ile direkt ilgili olas› 
VII.Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresini Toksikologlar 
için bilgilendirici ve özellikle çevre aç›s›ndan yeni 
ufuklar› geliflmesini sa¤lamas› aç›s›ndan son derece 
yararl› oldu¤una inan›yorum. Daha sonraki Ulusal 
Ekoloji ve Çevre Kongrelerinde daha çok toksikolo¤un 
kat›l›m›n› görmek dile¤iyle.

VII.Ulusal Ekoloji ve 
Çevre Kongresi’nin 
ard›ndan
Prof Dr ‹smet ÇOK

VII.Ulusal Ekoloji ve 
Çevre Kongresi’nin 
ard›ndan

	Doktora Tezi
-	Onur ERDEM (Haziran 2007)	

Tez Dan›flman›	:	Prof. Dr. Ecz.Kd.Alb.Ahmet SAYAL	
Tezin Ad›	 :	“Jet Yak›tlar›na  Mesleki Olarak 				

Maruz Kalman›n Toksikolojik 			
Aç›dan De¤erlendirilmesi” 

(GATA Ecz.Bil.Mrk. Farmasötik Toksikoloji A.D.) 
-	Ayfle EKEN (Haziran 2007)	

Tez Dan›flman›	: Doç. Dr. Ecz.Alb. Ahmet AYDIN	
Tezin Ad›	 : “‹yonize Radyasyona Mesleki Olarak 			

Maruz Kalman›n Toksikolojik Aç›dan 			
De¤erlendirilmesi”

 (GATA Ecz.Bil.Mrk. Farmasötik Toksikoloji A.D.) 
-	Lale KARABIYIK (Mart 2007) 	

Tez Dan›flman›	: Prof.Dr.Semra fiARDAfi	
Tezin Ad›	 : “Desfluran›n genotoksik etkisinin 				

alkali komet yöntemi  ile  insan 				
lenfositlerinde incelenmesi ve tavflan 			
lenfositlerinde sevofluran ile 					
karfl›laflt›r›lmas›.”

(Gazi Üniversitesi, Toksikoloji AD) 
-	Eren ÖZÇA⁄LI (fiubat 2007) 	

Tez Dan›flman›	: Prof.Dr.Semra fiARDAfi	
Tezin Ad›	 : “Human papillomavinus (HPV) 				

pozitif  bireylerde DNA onar›m 				
kapasitesinin ve genotoksik etkinin 			
araflt›r›lmas›.”

(Gazi Üniversitesi, Toksikoloji AD) 
-	Çetin KAYMAK (fiubat 2007) 	

Tez Dan›flman›	: Prof.Dr.Ali Esat KARAKAYA	
Tezin Ad›	 : “Astmal› hastalarda b-2 adrenerjik 			

reseptör polimorfizmi ve aGST P1 				
polimorfizmi iliflkisi.”

(Gazi Üniversitesi, Toksikoloji AD) 	

Yüksek Lisans Tezi
-	Onur Kenan ULUTAfi  (Ocak 2007)	

Tez Dan›flman›	:	Prof.Dr.‹smet ÇOK	
Tezin Ad›	 :	“Alia¤a Körfezindeki deniz 					

kirlili¤inin bölge kefal bal›klar›nda 			
kirlili¤in biyogöstergesi olan EROD 			
enzim 	aktivitesi ve bal›ktaki çeflitli 			
metal düzeyleri ile belirlenmesi.”

(Gazi Üniversitesi, Toksikoloji AD) 
-	Salih KAYA (Ocak 2007)	

Tez Dan›flman›	: Prof.Dr.Ali Esat KARAKAYA	
Tezin Ad›	 : “Tip II diabetli hastalarda b-2 				

reseptör polimorfizmi iliflkisinin 				
araflt›r›lmas›.”

(Gazi Üniversitesi, Toksikoloji AD) 
-	‹brahim ER (Nisan 2007) 	

Tez Dan›flman›	: Prof. Dr. Yalç›n DUYDU	
Tezin Ad›	 : Tedavide Hiperbarik Oksijenin 				

Kullan›m Alanlar›
(Ankara Üniversitesi, Toksikoloji AD) 
-	Melek KAYA (May›s 2007) 	

Tez Dan›flman›	: Prof. Dr. Benay Can EKE	
Tezin Ad›	 : “Uridin difosfoglukuronozil 					

transferaz ve etoksiresorufin 			
O-deetilaz aktivitelerinin 			
plasentada araflt›r›lmas›”

(Ankara Üniversitesi, Toksikoloji AD)

Akademik AflamalarAkademik Aflamalar


