
Say›n Dernek Üyeleri,

19 Ekim 2007 tarihinde yap›lan Dernek 
Genel Kurul toplant›s›nda 2007-2009 
dönemi için Türk Toksikoloji Derne¤i (TTD) 
11. Yönetim Kurulu seçilmifl ve göreve 
bafllam›flt›r. Göstermifl oldu¤unuz güven ve 
deste¤e Yönetim Kurulu ad›na teflekkür 
ederim.

Türk Toksikoloji Derne¤i, kuruldu¤u 1 Ekim 1987 tarihinden bu yana gerek ulusal, 
gerekse uluslararas› düzeyde son derece baflar›l› çal›flmalar yapm›fl ve bugünkü 
güçlü durumuna ulaflm›flt›r. Bu baflar›l› hizmetlerde eme¤i geçen dernek yöneticileri 
ve üyelerine takdir duygular› ile bir kez daha teflekkür ederek ayn› baflar›l› çizgiyi 
sürdürmek azmiyle görevimize bafll›yoruz. 

Derne¤imiz, ülkemizde insan sa¤l›¤› ve çevrenin kimyasallar›n zararl› etkilerinden 
korunmas› ve oluflan zarar›n ortadan kald›r›lmas›na yönelik çal›flmalara katk› veril-
mesi gibi toksikolojinin çeflitli alanlar›nda çal›flanlar›n bir çat› alt›nda toplanmas› 
hedeflenerek kurulmufltur. 1988 tarihinde Dernek “Türk Toksikoloji Derne¤i” ad›n› 
alm›flt›r ve 1989’da Avrupa Toksikoloji Dernekleri Federasyonu (EUROTOX), 1998’de 
Uluslararas› Toksikoloji Birli¤i (IUTOX) üyesi olmufltur. TTD kuruldu¤u günden 
itibaren belirledi¤i hedefler do¤rultusunda yo¤un çal›flmalar yaparak, bugün 
Dünya’da sayg›nl›¤› ile tan›nan ve uluslararas› düzeyde aktivitelerde bulunan bir 
sivil toplum örgütü konumuna gelmifltir. E¤itim sempozyumlar› ve ulusal bilimsel 
kongreler organize etmesinin yan› s›ra, çeflitli uluslararas› kongrelere de imza 
atm›flt›r. 1999 y›l›nda Antalya’da The 4th Congress of Toxicology of Developing 

Countries (4th CTOX-DC), 2001 y›l›nda ‹stanbul’da The 39th Congress of the 

European Societies of Toxicology (EUROTOX 2001), 2003 y›l›nda Antalya’da 
5th International Congress of Turkish Society of Toxicology (5th IC-TST) 

ve 2006 y›l›nda 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology 

(6th IC-TST) gibi uluslararas› bilimsel toplant›lar› düzenlemifltir. Derne¤in kurucu 
üyelerinden Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA 2001-2004 y›llar›n› kapsayan 3 y›ll›k 
süre için IUTOX' un Yönetim Kurulu’nda Seçilmifl Baflkan olarak, 2004-2007 y›lla-
r›nda da IUTOX Baflkan› olarak görev yapm›flt›r ve 2007-2010 dönemi için “IUTOX 
Nomination Committee” baflkanl›¤› görevini yürütecektir. Prof. Dr. Mümtaz ‹fiCAN, 
2001-2004 ve 2004-2007 y›llar›n› kapsayan dönemlerde EUROTOX Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev yapm›fl ve 2007-2010 dönemi için de IUTOX Yönetim Kurulu’na 
seçilmifltir. Prof. Dr. Nurflen BAfiARAN, 2005-2007 y›llar›n› kapsayan 2 y›ll›k süre 
için “EUROTOX Speciality Section of Carcinogenesis” Baflkan› olarak seçilmifltir 
ve 2007-2009 y›llar› için de görevine devam etmektedir. Daha önce görev yapan 
Dernek Yönetim Kurullar›m›z› ve Uluslararas› Toksikoloji Kurullar›nda görev alan 
dernek üyelerimizi bu baflar›l› çizgilerinden ötürü yürekten kutluyoruz.

Derne¤imizin Yeni Yönetim Kurulu olarak, son Genel Kurul’da al›nan ilke kararlar› 
do¤rultusunda, “Alt Çal›flma Gruplar›n›n: Klinik Toksikoloji; Toksikolojik Risk 
De¤erlendirme; Çevresel Mutajenezis; Çevre ve Ekotoksikoloji; Farmakovijilans 
ve ‹laç Güvenlili¤i” konular›nda oluflturulmas› ve yönergesinin haz›rlanmas›, 2009 
y›l›nda düzenlenmesi planlanan Türk Toksikoloji Derne¤i 7. Kongresi’nin haz›rl›klar›n›n 
yap›lmas› gibi görevlerimizin yan› s›ra, genel toksikoloji, ilaç ve kimyasallar›n 
güvenlili¤i ve risk de¤erlendirmesi gibi toksikoloji konular›nda çeflitli kamu ve özel 
kurumlara e¤itim toplant›lar› ve seminerler düzenleyerek bilim-sel iletiflimi sa¤layacak 
ve yine ilaç, besin ve kimyasallar nedeniyle oluflabilecek sa¤l›k riskleri konusunda 
dan›flmanl›k hizmetlerine devam ederek toplumu do¤ru bilgilendirme ve 
yönlendirmeyi sürdürece¤iz. Derne¤imizce seçilen ve EUROTOX onayl› toksikolog 
(ERT) unvan› vermekle yetkili "Türk Toksikoloji Derne¤i ERT Kurulu" çal›flmalar›na 
bafllam›flt›r, bu konuda yap›lacak duyurular derne¤imiz inter-net sayfas›ndan 
izlenebilecektir.

Sayg› ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Asuman KARAKAYA
TTD Yönetim Kurulu Baflkan›
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Dünya’da Toksikoloji Sertifikasyon Sistemleri ve Türkiye’de
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Dünya’da Toksikoloji Sertifikasyon Sistemleri ve Türkiye’de
Toksikolojinin Gelece¤inde Sertifikasyonun Önemi*

Prof. Dr. Ali Esat KARAKAYA
Türk Toksikoloji Derne¤i – EUROTOX Kay›tl› Toksikolog Komisyonu 
Baflkan›

Türk Toksikoloji Derne¤i (TTD) olarak önemli bir giriflimi sonuçland›rm›fl bulunu-
yoruz. Uzun bir çal›flma ve akreditasyon sürecinden sonra 25 Haziran 2007 tarihin-
de “Türk Toksikoloji Derne¤i - EUROTOX Kay›tl› Toksikolog (TTD-ERT) 
sistemi ” ile Türkiye, EUROTOX Registered Toxicologist (ERT) sistemine 13.üye 
ülke olarak kabul edildi. Bu sistemdeki üye ülkeler, Almanya, Avusturya, Finlandiya, 
Fransa, ‹ngiltere, ‹rlanda, ‹spanya, ‹sviçre, ‹talya, Hollanda, Norveç, Polonya ve 
Türkiye’dir.  EUROTOX un 30 üye ülke derne¤i aras›nda Türk Toksikoloji Derne¤i’nin 
bu konumu hepimiz için k›vanç vericidir. TTD-ERT Sistemine ve "EUROTOX 
Registered Toxicologist” belgesi almak üzere yap›lacak baflvurulara ait gerekli 
bilgiye TTD web sayfas›n›n ERT bölümünden ulafl›labilir.

SERT‹F‹KASYON S‹STEMLER‹N‹N TAR‹HÇES‹ 
ve ORTAK ÖZELL‹KLER‹:
Sertifikasyon konusunda t›p alan›ndaki ilk uygulama, Amerika Birleflik Devletleri’nde 
1917 y›l›nda “American Board of Ophthalmology” ile bafllam›flt›r. Bunu çeflitli 
uzmanl›k alanlar› takip etmifl ve 1933 y›l›nda bugün bünyesinde 24 t›p uzmanl›k 
alan›n› bar›nd›ran The American Board of Medical Specialties (ABMS) www.abms.org 
kurulmufltur. Profesyonel bir alanda çal›flanlar›n e¤itim ve çal›flma standartlar›n›n 
gelifltirilmesi ve ölçülerek de¤erlendirilmesini amaçlayan sertifikasyon sistemleri 
giderek tüm alanlarda yayg›nlaflmaktad›r. De¤iflik alanlardaki sertifikasyon sistem-
lerinin ortak özellikleri TABLO 1 de gösterilmifltir.

TABLO 1   SERT‹F‹KASYON S‹STEMLER‹N‹N ORTAK ÖZELL‹KLER‹
1.	Sertifikasyon kurumlar› resmi otoritelere ba¤l› olmayan Sivil Toplum Örgütü	

niteli¤inde ba¤›ms›z kurulufllard›r. Bafllang›çta genellikle meslek örgütleri	
taraf›ndan kurulurlar. Sistem belli olgunlu¤a eriflti¤inde kurulufla önayak	
olan örgütten ba¤›ms›z olarak yönetilirler.

2.	Sertifikasyonun etkinli¤i ve uluslararas› olarak kabul görmesi, bu sertifikasyonu	
yapan kurulufl ve sisteminin sayg›nl›¤›na ba¤l›d›r.

3.	Sertifikasyon bir mesleki diploma de¤ildir. Bir mesle¤in genel anlamda	
icras› için gerekli bir koflul da de¤ildir. Belli bir konuda kiflinin profesyonel	
konumunu belirler. Genel bir de¤erlendirme ile sertifikasyon “bir uzman›n	
uzmanl›¤›n›n di¤er meslektafllar› taraf›ndan tan›nmas›d›r”.

4. 	Sertifikasyon bir zorunluluk de¤il, gönüllü bir baflvurudur. 
5.	Baflta ABD olmak üzere profesyonelli¤in her yönüyle geliflti¤i ülkelerde baz›	

görevlerin yap›lmas›nda sertifikasyon, koflul olarak aran›r.
6.	Belli bir konuda sertifikasyona baflvuru için konu ile ilgili diploma ve	

sertifikasyon al›nacak alanda belli bir süre çal›flm›fl olmak flart› aran›r.
7. 	Sertifikasyon s›nav ya da özgeçmifl (CV) esasl›d›r.
8.	Belirli sürelerde sertifikasyonun yenilenmesi koflulu vard›r.
9.	Baz› sertifikasyon sistemleri, sayg›nl›klar›n› korumak amac›yla sertifiye	

ettikleri kiflilerin uymas› gereken etik kurallar› (code of ethics) belirlemifllerdir.

TABLO 2   TOKS‹KOLOG SERT‹F‹KASYONU
American Board of Toxicology   www.abtox.org
Toksikoloji konusunda en eski sertifikasyon sistemidir. 1979 y›l›nda kurulmufltur. 
Seçimle göreve gelen bir kurul (board) taraf›ndan yürütülür. S›nav esasl› bir 
sertifikasyondur. Bugüne kadar 2000 civar›nda toksikolog DABT ünvan› alm›flt›r. 
Bunlar›n 120 adedi ABD d›fl› ülkelerdendir. ABD’de toksikoloji ile ilgili alanlarda 
çal›flanlar›n say›s› 9000, Amerikan Toksikoloji Derne¤i’nin (SOT) üye say›s› 
8000’dir. Di¤er bir deyiflle toksikoloji alan›nda çal›flmak, dernek üyeli¤i ve 
sertifikasyon ayr› kavramlard›r.

Academy of Toxicological Sciences   www.acadtoxsci.org
1981 y›l›nda kurulmufltur. Ekim 2007 tarihine kadar 229 toksikolo¤u sertifiye 
etmifltir. En prestijli sertifikasyon sistemi olarak kabul edilmektedir. Bu sistem 
taraf›ndan sertifiye edilen toksikologlar aras›nda Bruce Ames, Gerhard Zbinden, 
Bo Holmsted, Curtis Klaassen, John Doull, Ted Loomis gibi tan›nm›fl toksikologlar 
da vard›r. Tüm üyelerin kat›ld›¤› bir seçimle belirlenen bir kurul taraf›ndan 
yönetilir. Sertifiye edilen toksikologlara “Fellow of the Academy of 
Toxicological Sciences” ünvan› verilir ve FATS veya ATS k›saltmas› ile 
gösterilir. Özgeçmifl (CV) esasl› bir sertifikasyon sistemidir. Aday›n e¤itimi, 
yay›nlar›, mesleki ve toplumsal hizmetleri gibi bölümlerden kurul üyelerinin 
her birinin verdi¤i notlar›n 70’i aflmas› durumunda aday sertifiye edilir. 
Sertifikasyon 5 y›l için geçerlidir ve yenilenmesi gerekir. Sertifiye edilenlerin 
uymas› gereken bir “code of ethics” mevcuttur.

EUROTOX Registered Toxicologist (ERT)   www.eurotox.com
“The Federation of European Toxicologist and European Societies of 
Toxicology”  isimli ve EUROTOX k›saltmal› 7000 üyesi bulunan Avrupa Toksi-
koloji Derne¤i’nin gelifltirdi¤i sertifikasyon sistemidir. Sistemde de¤erlendirme 
tek bir merkezde yap›lmamakta bunun yerine baflvurular› de¤erlendirecek olan 
ulusal merkezler bir akreditasyon sürecinden sonra EUROTOX taraf›ndan yetki-
lendirilmektedir. Türk Toksikoloji Derne¤i-EUROTOX Kay›tl› Toksikolog 
sistemi bu sertifikasyon sisteminde yetkilendirilen merkezlerden biridir. ERT 
Sistemi tüm Dünya ülkelerinden toksikologlar›n sertifikasyonuna aç›kt›r. Kurulufl 
çal›flmalar› 1994 y›l›nda bafllayan bu sistemde 2007 y›l›na kadar sertifiye edilerek 
“EUROTOX Registered Toxicologist” belgesi alan toksikologlar›n say›s› 
1178’dir.

Japon Toksikoloji Derne¤i Sertifikasyon Sistemi:
1997 y›l›nda kurulmufltur. S›nav esasl› bir ulusal sertifikasyon sistemidir. 
Haziran 2006 tarihine kadar 289 toksikolog sertifiye edilmifltir. Japon Toksikoloji 
Derne¤i’nin üye say›s› 2400’dür.

Kore Toksikoloji Derne¤i Sertifikasyon Sistemi:
2000 y›l›nda kurulmufltur. S›nav esasl› bir ulusal sertifikasyon sistemidir.
91 toksikolog bu sistem taraf›ndan sertifiye edilmifltir. Kore Toksikoloji Derne¤i’nin 
üye say›s› 730’dur.
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TÜRK TOKS‹KOLOJ‹ DERNE⁄‹-EUROTOX KAYITLI TOKS‹KOLOG S‹STEM‹ 
( TTD-ERT) KURULUfi SÜREC‹:

19 Ekim 2005 tarihinde toplanan TTD Genel Kurulu’nda al›nan karar gere¤i, TTD 
Yönetim Kurulu’na verilen yetki çerçevesinde Prof. Dr. Ali Esat Karakaya (Baflkan), 
Prof. Dr. Mümtaz ‹flcan (Genel sekreter)  ve Prof. Dr. Sema Burgaz (Üye)  “Türk 
Toksikoloji Derne¤i ERT Kurulu” üyeleri olarak görevlendirildi. Bu kurul TTD 
Genel Kurulu’nda belirtilen esaslar dahilinde çal›flmalara bafllad›. 
TTD-ERT sisteminin kurulufl, baflvuru ve de¤erlendirme rehberi 
ile puanlama esaslar›n› içeren bir dosya haz›rlanarak EUROTOX 
ERT Kurulu’na sunuldu. Önerilen sistem üzerinde yap›lan yaz›l› 
ve sözlü görüflmeler sonunda sistemde gerekli de¤iflikler yap›l-
d›. Bu akreditasyon sürecinden sonra 25 Haziran 2007 tarihinde 
TTD-ERT, EUROTOX-ERT sistemine 13. üye ülke olarak kabul 
edildi. Bu geliflimin ard›ndan Türk Toksikoloji Derne¤i ERT 
Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Mümtaz ‹flcan, Ekim 2007 
tarihinde 5 kifliden oluflan EUROTOX-ERT komisyonuna seçildi.

Önümüzdeki Süreç ve Sistemin Ba¤›ms›zlaflmas› 
1. TTD web sayfas›n›n ERT bölümünde yer alan “Guideline 
for the EUROTOX Registered Toxicologist in Turkey” isimli rehber çerçevesinde 
her y›l›n 31 Ocak ve 31 Temmuz tarihlerine kadar al›nan baflvurular “Türk 
Toksikoloji Derne¤i ERT Kurulu” taraf›ndan de¤erlendirme formundaki esaslara 
göre de¤erlendirilecektir. ERT sertifikasyonuna hak kazananlar›n isimleri EUROTOX 
ERT Kurulu’na bildiri-lecektir. Yanda örne¤i görülen ERT sertifikasyon belgeleri 
bu kurul taraf›ndan haz›rlanarak hak sahiplerine gönderilecektir.
2. ERT Sertifikasyonunu alan Türk Toksikolog say›s› 10’a ulafl›nca 60 gün içinde 
ERT Genel Kurulu Baflkan› taraf›ndan toplant›ya ça¤r›lacak; tüm Türk ERT toksiko-
loglar›ndan oluflan ERT Genel Kurulu, 4 y›l süre için “Türk Toksikoloji Derne¤i 
ERT Kurulu”nu seçecektir. 
3. Her 4 y›lda bir yap›lan ERT Genel Kurulu ve bu genel kurulda seçilen “Türk 
Toksikoloji Derne¤i ERT Kurulu” taraf›ndan sistem TTD’nin yönetiminden 
ba¤›ms›z olarak yönetilecektir.

TTD-ERT Sisteminin Baz› Özellikleri

1. Uluslararas› bir sertifikasyon sistemidir. Yaln›z Türk Toksikoloji Derne¤i üye-
lerinin de¤il, Dünya’n›n herhangi bir ülkesinden de toksikologlar›n baflvurular›na 
aç›kt›r. “Türk Toksikoloji Derne¤i ERT Kurulu” baflvurular için karar verici 
organd›r. Karar›n EUROTOX’a bildirilmesi, kay›t ve sertifika haz›rlanmas› amaçl›d›r. 
Di¤er bir deyiflle EUROTOX, “TTD-ERT Sistemi”ni akredite ederek ERT sertifikasyonu 
yetkisini di¤er 12 merkezle birlikte bu sisteme devretmifltir. Sistem bu yönüyle 

Türkiye’de bir ilktir. Ülkemizde sertifikasyon, de¤iflik alanlarda 
giderek yayg›nlaflmaktad›r. Türk Tabipleri Birli¤i- Uzmanl›k 
Dernekleri Koordinasyon Kurulu çat›s› alt›nda toplanan 78 
derne¤in (bunlardan 42’si uzmanl›k tüzü¤ünde yer alan ana 
dald›r) önemli bir bölümünde “ board s›navlar›” yap›lmaktad›r. 
‹lk uygulaman›n 2000 y›l›nda Türk Cerrahi Derne¤i ile 
bafllamas›n›n ard›ndan board s›nav› yapan dernek-lerin say›s› 
her geçen y›l artmaktad›r. Bu sertifikasyonlar›n TTD-ERT 
sisteminden fark›, sertifikasyonun Türkiye’de geçerli olufludur. 
Avrupa’da da geçerli sertifikasyon, UEMS (Union European 
Medical Specialists-Avrupa T›p Uzmanlar› Birli¤i) taraf›ndan 
yap›lmaktad›r. Baz› uzmanl›k dallar› için Türkiye’de s›nav 
merkezleri bulunmaktad›r, ancak Avrupa Derne¤i’nin 

de¤erlendirme yetkisini do¤rudan bir Türk Derne¤i’ne devretmesi yönünden TTD-
ERT sistemi ilk ve tektir. 

Ülkemizde sertifikasyon, mühendislik alanlar›nda da uygulanmaya bafllanm›flt›r. 
Bu konudaki ilk uygulama, 2007 y›l›nda TMMOB ‹nflaat Mühendisleri Odas› tara-
f›ndan “yetkin mühendis” sertifikasyonu ile bafllat›lm›flt›r. Bu sertifikasyon da 
Türkiye’de geçerli bir sertifikasyondur.
2. TTD-ERT Sistemi, EUROTOX sistemi içinde “elit” olarak kabul edilen 
kategoridedir. Bu özelli¤ini üyeleri için “code of ethics-etik kurallar” deklarasyonu 
flart› getirerek pekifltirecektir.

* 19 Ekim 2007 tarihinde Türk Toksikoloji Derne¤i 10. Ola¤an Genel Kurulu öncesinde 
Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi’nde verilen konferans›n k›salt›lm›fl metnidir.

TOKS‹KOLOJ‹ ALANINDAK‹ SERT‹F‹KASYON S‹STEMLER‹: 
“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” olarak tan›mlanan toksikoloji, bugün genifl bir uygu-
lama alan›na sahiptir. Bu uygulama alanlar›nda çal›flanlar›n yetkinli¤inin sertifikasyon 
sistemi ile belirlenmesi, insan sa¤l›¤› ve çevrenin korunmas›ndaki karar süreçlerinin 
etkinli¤i, dava aflamas›na kadar gelmifl tart›flmal› konular›n sonuçland›r›lmas› ve 
daha bir dizi alandaki uygulamalar›n bilimsel temele oturtulmas›n›n temel flart› 
olarak görülmektedir. 

“‹nsan sa¤l›¤› ve çevrenin korunmas›nda toksikoloji biliminin kullan›lmamas›ndan 
daha da tehlikeli olan›n bu bilginin eksik ve yanl›fl kullan›lmas› oldu¤u” gerçe¤in-
den hareketle toksikoloji alan›ndaki yetkinli¤in kan›tlanmas› önem kazanmaktad›r. 
Özellikle toksikolojinin çok say›da bilimin temel verilerini kullanan bir bilim alan› 
olmas›, bu alana di¤er bilim alanlar›ndan olan ilgiyi günümüzde h›zla artt›rmaktad›r. 
Bu ilginin eksiksiz bir e¤itim ve buna ba¤l› uygulamalar ile desteklenmesi toksikoloji 
bilimini güçlendirmektedir. Ancak, toksikolojinin genifl olan uygulama alanlar›ndan 
herhangi birinde s›n›rl› bir aktivite yapm›fl olanlar›n k›s›tl› bilgilerine karfl›n kendile-
rini toksikolog olarak tan›mlamalar›na s›kça rastlanmaktad›r. Sonuçta insan sa¤l›¤› 
ve çevrenin korunmas› çal›flmalar›na büyük bir zarar verebilecek bu etik d›fl› oluflum 
da dikkate al›nd›¤›nda toksikolojide sertifikasyon sisteminin önemi bir kat daha 
artmaktad›r.

Genel olarak toksikolojinin ve toksikolojinin özel bilgi gerektiren Adli Toksikoloji, 
Klinik Toksikoloji ve Veteriner Toksikolojisi alanlar›nda çeflitli sertifikasyon sistem-
leri mevcuttur. Bu sertifikasyon sistemleri TABLO 2, 3, 4 ve 5’te özetlenmifltir. 
Ulusal özellikte de olsa afla¤›da belirtilen sertifikasyon sistemleri Dünya’daki tüm 
toksikologlar›n baflvurusuna aç›kt›r.

TABLO 4   KL‹N‹K TOKS‹KOLOG SERT‹F‹KASYONU
American Board of Applied Toxicology (ABAT)   www.clintox.org/Abat 
The American Academy of Clinical Toxicology’nin t›p hekimi olmayan klinik 
toksikologlar için gelifltirdi¤i s›nava dayal› sertifikasyon sistemidir.  Bu sistemde, 
89 kifli sertifiye olmufltur. Sertifikasyonun akronimi DABAT’t›r.

American College of Medical Toxicology (ACMT)   www.acmt.net 
Lisansl› t›p hekimleri için özgeçmifl esasl› bir sertifikasyon sistemidir. Bu siste-
me kay›tl›, 303 “Klinik Toksikolog” vard›r.

International Board of Clinical Metal Toxicology   www.ibcmt.com 
Lisansl› t›p hekimlerine yönelik, s›nav bazl› bir sertifikasyon sistemidir.

TABLO 3   ADL‹ TOKS‹KOLOG SERT‹F‹KASYONU
American Board of Forensic Toxicology (ABFT) www.abft.org 
Adli toksikologlar›n sertifikasyonun yan› s›ra adli toksikoloji laboratuvarlar›n›n 
akreditasyonunu da yapmaktad›r. S›nav esasl› bir sertifikasyondur.

Forensic Toxicologist Certification Board (FTCB) 
http://home.usit.net/~robsears/ftcb  
Adli toksikolojinin yan› s›ra alkol ve ilaç adli toksikolojisi gibi iki alt alanda da 
sertifikasyon vermektedir. S›nav esasl› bir sertifikasyondur.

American Board of Veterinary Toxicology   www.abvt.org
S›nav esasl› bir sertifikasyon sistemidir. fiu ana kadar 131 kifli sertifiye olmufltur. 
Sertifikasyonun akronimi ABVT’dir.

TABLO 5   VETER‹NER TOKS‹KOLOG SERT‹F‹KASYONU
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EUROTOX Karsinojenite Uzmanl›k Grubu Baflkan› 
Prof. Dr. Nurflen BAfiARAN ile Söylefli
EUROTOX Karsinojenite Uzmanl›k Grubu Baflkan› 
Prof. Dr. Nurflen BAfiARAN ile Söylefli

Avrupa Toksikologlar ve Toksikoloji Dernekleri Fede-
rasyonu (EUROTOX) Karsinojenite Uzmanl›k Grubu 
hakk›nda söylefli yapmak üzere davetimizi k›rmad›¤›n›z 
ve de¤erli vaktinizi ay›rd›¤›n›z için öncelikle teflekkür 
ederiz.

EUROTOX Karsinojenite Uzmanl›k Grubu Üyesi 
olarak bu oluflum içerisinde etkin bir göreviniz 
var. Bu göreve nas›l seçildi¤inizi anlat›r m›s›n›z?
EUROTOX Karsinojenite Uzmanl›k Grubundaki çal›flma-
lar›ma EUROTOX 2003 Floransa toplant›s›nda, üyelerin 
önerileri do¤rultusunda Yönetim Kurulu üyeli¤ine 
seçilerek bafllad›m. Daha sonraki dönemde de, 2005 
y›l›nda Finlandiya’daki IUTOX kongresinde yap›lan 
Uzmanl›k Grubu toplant›s›nda üyeler aras›nda yap›lan 
oylamada oybirli¤i ile baflkan seçildim. Amsterdam’daki 
EUROTOX 2007 kongresinde yap›lan seçimle de göreve 
devam etmekteyim. Türk Toksikoloji Derne¤i Yönetim 
Kurulu Üyelikleri ve baflkanl›klar›m döneminde ve 
derne¤imizin yapt›¤› baflta EUROTOX 2001 ‹stanbul 
olmak üzere uluslararas› toplant›larda kurulan iliflkiler 
ve tan›t›mlar sonucu üyelerin beni ve derne¤imizi tan›-
malar› bu göreve gelmemde etkin oldu san›yorum. 

fiu anda EUROTOX’taki bu görevinizin tan›m ve 
kapsam› ve yetkileriniz hakk›nda bize bilgi vere-
bilir misiniz? Bu görevde bir Türk bilim adam›n›n 
olmas›n›n yarar› ve kazand›rd›klar› nelerdir?
fiu anda EUROTOX Karsinojenite Uzmanl›k Grubunun 
2007-2009 dönemi baflkan›y›m. Bundan önceki dö-
nemde yani 2005-2007 döneminde de baflkanl›k göre-
vini yürütüyordum. Grubu temsilen EUROTOX y›ll›k 
toplant›lar›n›n bilimsel kurulunda bulunuyorum. Bu 
ba¤lamda EUROTOX kongrelerinde tart›fl›lacak konula-
r›n seçimi, ulusal toksikoloji derneklerinden ve di¤er 
uzmanl›k gruplar›ndan gelen önerileri de¤erlendirmek 
üzere kongreden 1 sene önce toplant›lara kat›lmaktay›m. 
Ayr›ca grubun düzenleyece¤i e¤itim ve tart›flma toplan-
t›lar›na baflkanl›k etmek, grubun EUROTOX kongreleri 
esnas›ndaki toplant›lar›n› düzenlemek ve yönetmek, 
ilgili tutanaklar› EUROTOX sekreteryas›na iletmek ve 
grubu bir arada aktif bir flekilde tutmak görevlerim 
aras›nda. Bir Türk bilim insan› olarak bu gruba baflkan-

l›k yapmak tabii ki ülkem ve derne¤im ad›na onur veri-
ci bir durum. Görev ald›¤›m süreler içinde baflta karsi-
nojenez olmak üzere pek çok kesimden ve ülkeden 
gelen bilim insanlar›n›n konulara yaklafl›m tarzlar›n› 
ö¤renmek ve uluslararas› bir kurulda görev almak 
benim için güzel bir deneyim oldu. 

EUROTOX’ta bulunan di¤er uzmanl›k dallar› 
nelerdir?
EUROTOX bünyesinde dört uzmanl›k grubu bulunmak-
tad›r. Bunlar;	

Karsinojenezis Uzmanl›k Grubu	
Risk De¤erlendirme Uzmanl›k Grubu	
‹mmünotoksikoloji Uzmanl›k Grubu	
Moleküler Toksikoloji Uzmanl›k Grubu

EUROTOX Uzmanl›k Dallar›’na kimler üye olabilir, 
üyeli¤in getirisi nelerdir?
EUROTOX’a bireysel ya da ulusal toksikoloji dernekleri 
arac›l›¤›yla üye olan herkes uzmanl›k dallar›na üye 
olabilir. Bir s›n›rlama yoktur. Üyeli¤in getirdikleri 
aras›nda daha ufak bir grup içinde, özelleflmifl konular-
da tart›flmalar›n ve çal›fltaylar ile ilgili konular› detayl› 
bir flekilde de¤erlendirme olanaklar›n›n sa¤lanmas›, 
konu ile ilgili toplant›lar›n üyelere duyurulmas› ve 
EUROTOX bünyesinde yap›lan toplant›larda uzmanl›k 
grubuyla ilgili güncel konular›n irdelenmesine öncü 
olmas› say›labilir. 

EUROTOX Karsinojenite Uzmanl›k Dal›’n›n e¤itim 
alan›ndaki etkinlikleri hakk›nda bilgi verebilir 
misiniz?
1999’dan bu yana uzmanl›k grubumuz “EUROTOX 
E¤itim ve Tart›flma Toplant›lar›” ad› alt›nda e¤itici 
konferanslar ve toplant›lar düzenlemektedir. ‹lk toplant› 
Basel-‹sviçre’de Prof. Robert Ettlin taraf›ndan düzenlen-
mifltir. Daha sonra 2, 3 ve 4. toplant›lar Basel-‹sviçre’de, 
5. ve 6. toplant›lar Dortmund-Almanya’da, 7, 8 ve 9. 
toplant›lar Maastricht-Hollanda’da, 10. ve 11. toplant›lar 
Dortmund-Almanya’da, 12. toplant› Witten-
Bommerholz -Almanya’da, 13. toplant› Bochum-
Almanya’da, 14. ve 15. toplant›lar ise Antalya’da yap›l-
m›flt›r. 16. toplant› da Dortmund’da yap›lacakt›r. Bu 
toplant›larda karsinojenezde önemli konular, karsinoje-
nik bileflikler ile iliflkili toksikolojik veriler tart›fl›larak 
öncelikle lisansüstü ve doktora ö¤rencileri ve toksiko-
loglar›n son geliflmelerden haberdar edilmesi amaçlan-
maktad›r. Bugüne kadar yap›lan toplant›larda Karsino-
jenezde Toksifikasyon ve Detoksifikasyon Mekanizma-
lar›, Diyet ve Kanser, Moleküler Epidemiyolojide 
‹statistiksel Metotlar, Karsinojenezde Eflik Limit De¤er-
ler gibi çok çeflitli konular tart›fl›lm›flt›r. 

EUROTOX Karsinojenite Uzmanl›k Dal›’n›n resmi 
otoriteler üzerinde bir yapt›r›m gücü var m›d›r?
Karsinojenite grubunda akademisyen ve endüstriden 
gelen toksikologlar yer almaktad›r. Grupta kendi ülkele-
rinde çeflitli resmi ya da özel kurulufllar›n dan›flma 
komisyonlar›nda görev alan, ayr›ca idari görevleri olan 

isimler bulunmaktad›r. Bu nedenle özellikle e¤itim 
toplant›lar›nda tart›fl›lan konular ile ilgili dolayl› kiflilerin 
etkileri olabilir, ancak yapt›r›m gücü konusunda kesin 
bilgi vermek mümkün olamamaktad›r. 

EUROTOX Karsinojenite Uzmanl›k Dal›’n›n gele-
cekteki vizyonu ve misyonunu nas›l görüyorsu-
nuz? 
Bu vizyon ve misyon do¤rultusunda biz araflt›r-
mac›lara ne gibi ufuklar aç›laca¤› hakk›nda bilgi 
verir misiniz?
EUROTOX Karsinojenite Uzmanl›k Grubu, halihaz›rda 
EUROTOX Uzmanl›k Gruplar› aras›nda en aktif çal›fla-
n›d›r. Her EUROTOX toplant›s›na en az iki çal›fltay ya 
da sempozyum önerisinde bulunarak EUROTOX kong-
relerinin bilimsel programlar›n›n haz›rlanmas›nda 
katk›da bulunmaktad›r. Daha fazla önerilerde bulunmak, 
yap›lan e¤itim çal›fltaylar›n›n say›s›n› artt›rmak ve gru-
bun üye say›s› ve kat›l›mlar›n› artt›rmak, grubun amaç 
ve misyonunu daha genifl alanlara yaymak bafll›ca 
hedeflerdendir. Ayr›ca, di¤er uzmanl›k gruplar› ile 
etkin bilgi ve sosyal al›flverifl ortamlar›n›n yarat›lmas› 
da hedefler aras›ndad›r. 

EUROTOX Karsinojenite Uzmanl›k Dal›’n›n 
yurdumuzda yap›lan bilimsel etkinliklere ne gibi 
katk›lar› vard›r?
Karsinojenite Uzmanl›k Grubunun yurdumuzda yap›lan 
uluslararas› bilimsel toplant›lara bilimsel katk›lar› yad-
s›namaz. 2001 EUROTOX ‹stanbul Kongresi de dahil 
olmak üzere kongre programlar›nda yer alan baz› çal›fl-
tay ve sempozyumlar›n düzenlenmesinde, 2003 y›l›n-
daki 5. Uluslararas› Türk Toksikoloji Derne¤i Kongre-
sinde görev alm›flt›r. 2006 y›l›ndaki 6. Uluslararas› 
Türk Toksikoloji Derne¤i Kongresi kapsam›nda 
“Occupational Carcinogenesis” ve “The Role of 
Reactive Oxygen Species (ROS) in Genotoxicity” 
konular›nda 14. ve 15. EUROTOX E¤itim ve Tart›flma 
Programlar›’n› yaparak, kongre program›n›n zenginlefl-
mesini sa¤lam›flt›r. Bu programda yer alan konuflmac›-
lar›n ulafl›m ve konaklama ücretleri de EUROTOX 
kanal› ile karfl›land›¤›ndan kongrelerimize maddi destek 
de sa¤lam›flt›r. 

Uzmanl›k dallar›na Türkiye’den di¤er bilim insan-
lar›n›n da seçilebilmesi için ne gibi bir politika 
izlenmelidir?
Her y›l yap›lan EUROTOX toplant›lar› esnas›nda uzman-
l›k gruplar› da üyeleri ile toplan›rlar. 1-2 saatlik bu 
toplant›lar esnas›nda bir önceki sene yap›lan faaliyetler 
ve yap›lacak aktiviteler tart›fl›l›r, ilgili seçimler yap›l›r. 
Toplant›lar›n yap›laca¤› gün ve saatler EUROTOX 
panolar›nda ve EUROTOX web sayfas›nda duyurulur. 
Bu toplant›lara kat›lmak, konu ile ilgili düflünce ve 
aktiviteleri bildirmek son derece yararl›d›r. Ben dernek 
üyelerinin bu toplant›lara dinleyici ve kat›l›mc› baz›nda 
kat›lmalar›n›n, ileriki yönetimlerde yer almalar› ve 
derne¤imizin isminin daha fazla duyurulmas›nda yararl› 
olaca¤› inanc›nday›m.
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Yrd. Doç. Dr. Gonca ÇAKMAK DEM‹RC‹G‹L

Toksikoloji, araflt›rmalar›nda birçok bilim dal› ile ortak 
çal›flarak,  sonuca ve de¤erlendirmeye gider. Bu yolla; 
çok yönlü, nitel ve nicel bilimsel bak›fl aç›s›n› bilim 
dal›n›n do¤as›na yerlefltirir. Zehir biliminde yorum 
yapma yetkinli¤i ise, hiç kuflkusuz bu bilim dal›nda 
lisans ve lisansüstü düzeyde e¤itimi gerekli k›lmaktad›r. 

Bülten yay›n kurulu olarak bafllatt›¤›m›z ‘Dünyada 
ve Türkiye’de Toksikoloji E¤itimi’ konusundaki 
kapsaml› yaz› dizisine ‘Lisansüstü Toksikoloji 
E¤itimi’ ile devam ediyoruz. Hedefimiz; birer toksikolog 
olarak, ayr› üniversitelerde, flehirlerde, ülkelerde çal›flan 
toksikologlarla; çal›flma alanlar›m›z ve e¤itim içeri¤imiz 
aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klar› görebilmek ve 
karfl›laflt›rmalar yapabilmektir. ABD üniversite-
lerinde bizim ülkemiz üniversitelerinden farkl› bir 
yap›lanman›n söz konusu oldu¤u, lisans toksikoloji 
e¤itiminde ABD’de ad›nda “Toksikoloji” terimini tafl›yan 
ve toksikoloji lisans derecesi (B.S.) veren çeflitli 
fakültelerin bulundu¤u yaz› dizimizin ilkinde ayr›nt›l› 
olarak anlat›lm›flt› (26.say›, haz›rlayan Doç. Dr. Hande 
Gürer Orhan). Bu say›m›zda; ‘ABD’de lisansüstü 
toksikoloji e¤itimi; hangi alanlara yönelik ve 
hangi alanlarla ba¤lant›l› olarak verilmekte, ne 
tür çal›flma olanaklar› sa¤lamakta’ noktalar›n› 
yan›tlamaya çal›flaca¤›z. 

ABD Ulusal Toksikoloji Derne¤i (Society of 
Toxicology, SOT) web sayfas›nda yer alan lisansüstü 
ve doktora sonras› toksikoloji programlar› incelendi-
¤inde bu ülkedeki toksikoloji ile ilintili programlar, 
elde edilecek unvanlar, program kapsam›ndaki e¤i-
tim/araflt›rma alanlar› konusunda genel bilgiye ulafl›-
labilmektedir.

ABD’de toksikoloji alan›ndaki lisansüstü e¤itim 
ço¤unlukla doktora düzeyindedir. Baz› üniversite ve 
enstitülerde ise hem yüksek lisans, hem de doktora 
programlar› birarada bulunmaktad›r. Yan› s›ra doktora 
sonras› e¤itimde de toksikoloji önde gelen bilim dalla-
r›ndand›r.

Toksikoloji ad› geçen lisansüstü programlar 
incelendi¤inde; çeflitli üniversitelerin yap›s› içerisinde 
yer alan Disiplinleraras› Toksikoloji Program› 
dikkat çekmektedir. Toksikoloji bilimi karar verici 
yap›s› içinde birçok disiplini bir araya getirme 
özelli¤ini ve zorunlulu¤unu, bu anlamda da orta-
ya koymaktad›r. 

ABD’de çeflitli üniversitelerde, Lisansüstü E¤itim 
Fakültesi (Graduate College) ad› alt›ndaki bölümlerde 
Toksikoloji Programlar› yer almaktad›r. Iowa 
Üniversitesi’ndeki Disiplinleraras› Toksikoloji Prog-
ram› da bunlardan biridir. Verilen dersler; ‹n Vivo 
ve ‹n Vitro Metabolizma, Oksidatif ve Konjugatif 
Enzimlerin Enzimolojisi ve Transport, Kimyasal 
Karsinojenez, Genotoksisite ve Gen Regülas-
yonu, Oksidatif Stres-Antioksidan Enzimler, 
Hücre Siklusunun Düzenlenmesi ve Apoptoz, 

Solunum Toksikolojisi-‹mmünotoksikoloji-Nöro-
toksikoloji, Çevresel Transport ve Toksinlerin 
Dispozisyonu, Fitoterapi, Halojenli ve Aromatik 
Hidrokarbonlar’d›r. Benzer e¤itim; Kentucky, Davis 
ve Texas Üniversiteleri’nde de Toksikoloji Program› 
ad›yla bulunmaktad›r, e¤itim içeri¤i de Iowa 
Üniversite’sindeki kadar genifl olmamakla birlikte 
benzerdir.

Eczac›l›k Fakültelerinde, toksikoloji bilim dal›na ait 
programlar; Toksikoloji ya da Çevre Toksikolojisi 
ad› alt›nda bulunmaktad›r. Yüksek lisans ve doktora 
e¤itiminin verildi¤i bu bölümlerde; Nörotoksikoloji, 
Hepatotoksikoloji, ‹mmünotoksikoloji, Akuatik 
Toksikoloji, Düzenleyici Toksikoloji, Pestisit 
Toksikolojisi, Metal Toksikolojisi, Karsinojenez, 
Biyokimyasal Toksikoloji, Hücresel ve Moleküler 
Toksikoloji Toksikokinetik, In Vitro Toksikoloji, 
Çevre Toksikolojisi, Genetik Toksikoloji, Oksidatif 
Stres, ‹nhalasyon Toksikolojisi, Sinyal ‹letimi 
gibi dersler verilmektedir. Farmakoloji Toksikoloji, 
Çevre Toksikolojisi ya da Moleküler Toksikoloji 
ad› alt›nda programlar baz› T›p, Veteriner Hekimli¤i 
Fakültelerinin lisansüstü e¤itimlerinde yer almaktad›r. 

Toksikoloji lisansüstü programlar›n›; Çevre Sa¤l›¤›, 
Çevre Toksikolojisi, Çevre Sa¤l›k Bilimleri, 
Meslek Bilimleri, Halk Sa¤l›¤› ad› alt›ndaki enstitü, 
merkez ve bölümlerin içinde de görmekteyiz. 
Programlar; Çevre Toksikolojisi, Toksikoloji ya
da Lisansüstü Toksikoloji olarak adland›r›lm›flt›r. 
Ad› hemen hemen bütün çevre ya da sa¤l›k e¤itim 
programlar›nda geçen dersler aras›nda ise; Nörotoksi-
koloji, ‹mmünotoksikoloji, Biyokimyasal 
Toksikoloji, Analitik Toksikoloji, Üreme ve 
Geliflim Toksikolojisi, Çevre Toksikolojisi, 
Ekotoksikoloji, Yaban›l Toksikoloji, Akuatik 
Toksikoloji, Pestisit Toksikolojisi, Molekü-
ler/Davran›flsal Toksikoloji, Pulmoner Toksikoloji, 
Karsinojenez, Risk De¤erlendirmesi, Ekolojik 
Risk De¤erlendirmesi, Zenobiyotik Biyotransfor-
masyonu, G›da Toksikolojisi yer almaktad›r. Az 
say›da programda yer alan baz› dersler ise;  Genetik 
Duyarl›l›k, Endokrin Bozucular, DNA Hasar› ve 
Onar›m›, Maruziyet De¤erlendirmesi, ‹n Vitro 
Toksikoloji, Moleküler Epidemiyoloji, Biyogös-
tergeler, Çevresel Modelleme, Toksisitede Sinyal 
‹letimi, Radyoekoloji, Çevre Toksikanlar›n›n Etki 
Mekanizmalar›, Ba¤›fl›kl›k Sistemi Bask›lanmas›, 
Ekosistem Hasar›, Radyasyon Sa¤l›¤›, Bilgisayara 
Dayal› Toksikoloji, Kemokorunma, Moleküler 
Dozimetre, Farmakokinetik/ Farmakodinamik 
Modelleme, Toksikoloji ve Kimyasal Kar›fl›m-
lar’d›r. 

Doktora sonras› e¤itimle ilgili birkaç toksikoloji 
program›n› inceledi¤imizde, Ulusal Çevre Sa¤l›k 
Bilimleri Ensitütüsündeki (National Institute of 
Environmental Health Sciences; NIEHS), Uygulamal› 
Toksikoloji ve Karsinojenez E¤itim Program›, 
toksikoloji alan›nda 5 y›la kadar burs olana¤› 
sa¤lamaktad›r. Programda karsinojenik ve karsinojenik 

olmayan tüm toksikoloji çal›flmalar›n›n yürütülmesi 
ö¤retilmektedir. E¤itime kat›lanlar moleküler toksiko-
loji ve yüksek ç›kt›l› tarama (high-throughput 
screening) konular›na yönelik de e¤itilirler. Düzenleyici 
ve endüstriyel toksikolojiye uygun e¤itimi al›rlar. 
Laboratuar d›fl› pozisyonlarda çal›flarak, Ulusal 
Toksikoloji Program›n›n (National Toxicology 
Program; NTP) ilgilendi¤i maddelerin toksisitesini 
de¤erlendirirler. Kimya, patoloji, toksikokinetik, 
toksikogenomik, genetik, epidemiyoloji, istatistik 
ve moleküler biyoloji gibi bilimsel disiplinlerle 
iletiflim kurarlar. Çal›flmalar›n tasar›m›, iflleyifli ve de-
¤erlendirmesinde etkin olarak yer al›rlar. Bu program 
ülkedeki doktora sonras› en iyi 10 çal›flma alan› içinde 
de¤erlendirilmektedir. 
(http://ntp.niehs.nih.gov/files/NTP_recruitment_trif
old_Final.pdf)

Doktora sonras› programlar aras›nda EPA’n›n Bilgisa-
yara Dayal› Toksikoloji Ulusal Merkezi (EPA's 
National Center for Computational Toxicology; NCCT) 
oldukça yeni ve önemlidir.  Program›n amac› EPA’n›n 
“veri raporlama ihtiyac›n› karfl›lamak, kimyasal 
toksisiteyi anlamak için öncelik belirleme 
yöntemlerini ve risk de¤erlendirme yaklafl›mlar›n› 
gelifltirmek” çal›flmalar›nda bilimsel liderlik sa¤lamak-
t›r. Araflt›rma program›n›n bilgisayar modellerine 
girilen verilerle ilgili ana u¤rafl›; yöntemlerin, model-
lerin, ölçümlerin öngörme yetkinliklerini gelifl-
tirmektir.
http://www.epa.gov/comptox/post_docs.html

Farmakoloji/Toksikoloji alan›nda, doktora sonras› 
e¤itim programlar›na örnek Pharmafoundation 
kurulufluna ait oland›r. 
(http://www.pharmafoundation.org). 
Amaç; etkenin organizmaya etkisi ile bu etkinin 
moleküler ya da hücresel mekanizmalar› hakk›ndaki 
bilgileri bir araya getirebilen, araflt›rmaya dahil olmas›n› 
haz›rlayan, doktora sonras› kariyer gelifltirme etkinlik-
lerini desteklemektir. Ayn› alanda yer alan doktora 
öncesi program ise; t›p, eczac›l›k, difl hekimli¤i, 
veterinerlik fakültelerindeki farmakoloji/toksikoloji 
alan›nda doktora aday› ö¤rencilere tam zamanl› yard›m› 
amaçlamaktad›r. 

Toksikoloji alan›nda doktora sonras› programlar; 
ABD’de çeflitli çevre, sa¤l›k, meslek, risk de¤er-
lendirme kurulufllar›n›n yap›s›nda yer almaktad›r. 
Bu programlar toksikologlar›n; kariyer gelifltirme, 
karar verebilme, kimyasallar›n zararlar› konusun-
da halk› ayd›nlatma, sanayi iflbirli¤i ve dan›flman-
l›¤› alanlar›nda söz sahibi olabilecek flekilde yetiflmesi-
ne katk› sa¤lamaktad›r. 
http://sis.nlm.nih.gov/enviro/edcotox.html#a2

Bütün bu programlar ve içerikleri anlat›ld›ktan sonra 
akla gelen soru, toksikologlar›n ABD’de çal›flma alan-
lar›, e¤itim biçimine göre da¤›l›mlar› nedir olabilir. 
Bu sorunun yan›t›, ABD’nin Ulusal Toksikoloji Derne¤i 
web sayfas›nda ayr›nt›l› olarak bulunmaktad›r.

ABD’de Lisansüstü Toksikoloji E¤itimiABD’de Lisansüstü Toksikoloji E¤itimi
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ABD’de yap›lan Meslek Pazar› Araflt›rmas›’na göre, 
ülkede 9000 toksikolog çal›flmaktad›r. Doktoral› olan-
lar›n, %53’ü endüstri, %34’ü akademi, %12’si devlet 
kurumlar›nda yer almaktad›r. Bu istatistikler bütüne 
yans›t›labilir özelliktedir. 

Endüstri, Amerika’da toksikologlar›n (%47) en fazla 
çal›flt›klar› aland›r. Ürün gelifltirme, ürün güvenlik 
de¤erlendirmesi gibi ifller önemli ifl alan›n› oluflturmak-
tad›r. Farmasötik endüstrilerde %17, kimya endüstri-
sinde %7 toksikolog çal›flmaktad›r. Bu endüstrilerdeki 
toksikologlar›n e¤itimleri her düzeyde olabilmektedir. 
Mezunlar incelendi¤inde, doktoral› toksikologlar›n 
%53’ü, yüksek lisansl› olanlar›n %73’ü, lisans e¤itimi 
olanlar›n ise %58’i endüstride çal›flmaktad›r. Birçok 
endüstri, araflt›rma ve ürün güvenli¤i iflini kendi içinde 
yürütmekteyken, bir k›sm› da bu ifli, endüstriden ba-
¤›ms›z yönetilen, sözleflmeli özel araflt›rma organ-
lar›na yapt›rmaktad›r.

Toksikologlar›n %21’i ise akademik yap›larda görevli-
dir. ABD’de toksikoloji programlar›ndaki h›zl› büyüme, 

doktora düzeyinde e¤itimi olanlar için genifl ve büyüyen 
bir pazar oluflturmaktad›r. Bugün temel biyoloji, 
kimya ve mühendislik programlar›nda da toksi-
kologlar, toksikoloji ö¤retmek için ifle al›nmaktad›r.

Devlet %14 oran›nda toksikolo¤u çal›flt›rmaktad›r. 
Devlet görevlerinin ço¤u federal düzenleyici ajanslarla 
ilgili olsa da, pek çok eyalet yüksek lisans ve doktoral› 
toksikologlar› ifle almaya bafllam›flt›r. 

Toksikologlar›n % 12’si ise; toksik kimyasallarla ilgili 
sorunlarla ilgili olarak yerel toplum örgütlerine, endüst-
rilere, avukatlara profesyonel yard›m ve dan›flmanl›k-
larda bulunmaktad›rlar. Bu ifl, tecrübeli toksikologlar 
için h›zla büyüyen bir aland›r. Birçok lisans ve lisans-
üstü e¤itime sahip toksikolog bu firmalarda ifl bulabil-
mektedir. Doktora e¤itimi ve uzun zaman tecrübesi 
olanlar; proje yürütme, tak›m liderli¤i, yöneticilik gibi 
görevleri bu firmalarda yürütebilmektedir. 

Toksikologlar›n küçük bir bölümü de (%4) kâr gütme-
yen organizasyonlarda araflt›r›c› olarak bulunmaktad›r. 

Çok say›da araflt›rma kuruluflu endüstriyel ya da top-
lumsal ilgisi olan sorunlarda araflt›rma yürütmek için 
toksikologlar› ifle almaktad›r. 
http://www.toxicology.org/ai/apt/careerguide.asp

ABD’de Lisans Düzeyinde Toksikoloji E¤itimi konulu 
bülten yaz›m›zda da vurguland›¤› gibi (Toksikoloji 
Bülteni 26.say›); tüm bu incelemelerden ortaya ç›kan 
gerçek fludur ki ABD’de toksikolojinin ne, toksikolo¤un 
kim oldu¤u ve geliflen dünyada toksikoloji ve toksi-
kologlar›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 liderlik rolü de ulusal toksikoloji 
derne¤i olan SOT’ye aittir. 

Bir sonraki bülten yaz›m›z›n konusu, Türkiye’deki 
lisansüstü Toksikoloji Programlar› ve Toksikologlar›n 
ülkemizde çal›flma alanlar› üzerine olacakt›r.

Doç. Dr. Ahmet AYDIN

De¤erli Türk Toksikoloji Derne¤i Üyeleri, Avrupa 
Toksikologlar ve Toksikoloji Dernekleri Federasyonu 
(EUROTOX)’un 44üncü kongresi 07-10 Ekim 2007 
tarihleri aras›nda Hollanda’n›n Amsterdam flehrinde 
yap›lm›flt›r. 

Kongrenin aç›l›fl töreninde, toksikoloji konusunda 
uluslararas› üne sahip olan yerel organizasyon komitesi 
efl baflkan› Prof. Robert Kroes’in vefat› derin bir üzüntü 
ile an›lm›fl ve EUROTOX Baflkan› Corrado Galli aç›l›fl 
konuflmas› yapm›flt›r.  

Kongreye de¤iflik ülkelerden yaklafl›k 900 bilim insan› 
kat›lm›flt›r. Türkiye de de¤iflik üniversite ve kurulufllar-
dan ö¤retim üyesi ve kat›l›mc›larla temsil edilmifltir. 

Kongrede;
Fizyolojik Temelli Farmako-Toksikokinetik ve Dinamik 
Prensipleri, Nanotoksikoloji: Yeni Bir Alan, Daha Etkili 
Risk Haberleflmesi, G›da Güvenli¤inde Toksikolojik 
Risk De¤erlendirme Yöntemleri konu bafll›klar› alt›nda 
3 adet kurs düzenlenmifltir.  

Sistemler Toksikolojisi: ‹laç Keflif ve Gelifltirmede 
Yeni Bir Bak›fl Aç›s›, Yeni Besinler ve Di¤erlerinin 
Fayda-Zarar De¤erlendirmesi, ‹laçlar›n Kardiyotoksisi-
tesi, ‹mmünotoksisite ve Alerjinin De¤erlendirilmesinde 
Alternatif Yaklafl›mlar, Zenobiyotikle Uyar›lan Hücresel 
Korunmay› Düzenleyen Haberleflme Yolaklar›, ‹nsanla-
r›n Kimyasal Maddelere Maruz Kalmas›: Modelleme 
Yaklafl›mlar›, Üreme Toksisite ve Güvenlik De¤erlen-
dirmesi: Yeni Yöntemler ve Ak›ll› Test Stratejileri, 
Yuvarlak Masa Tart›flmas›: In Vitro Testler ve Karar 

Verme, Bo Holmstedt Konferans›: In Vitro Test Sistem-
lerinde Metabolik Kabiliyet ve Farkl›l›klar, ‹laçlar›n 
Karsinojenitesi, Çevresel Kimyasal Maddeler ve Adju-
van Aktiviteleri, Karsinojenlerin Zararlar› ve Risk Esasl› 
S›n›fland›r›lmalar›, ‹leri Mutajenitede Yeni Yöntem ve 
Stratejiler, Çevrede Endokrin Bozukluklar: Endokrin 
Aktivite Tayininde Artan Duyarl›l›k, Toksik Maddelere 
Cevap Olarak Hücre Ölümü: Hücresel Çevrenin Rolü, 
Saç Boyalar›n›n Güvenlili¤i, ‹diyosenkratik ‹laç Reaksi-
yonlar›n›n Moleküler Toksikolojisi ve Nano Risk konu 
bafll›klar› alt›nda toplam 86 adet sözlü sunum yap›lm›fl-
t›r. Ayr›ca kongrede 506 adet poster bildirisi yer 
alm›flt›r. 

Sonuç olarak, Amsterdam flehri, 44üncü EUROTOX 
Kongresi’ne ev sahipli¤i yaparak önemli bir organizas-
yonu baflar›yla tamamlam›flt›r.

44. EUROTOX Kongresinin Ard›ndan44. EUROTOX Kongresinin Ard›ndan

Prof.Dr.‹smet ÇOK

Kimya Mühendisleri ve Ziraat Mühendisleri Odalar›’nca 
ortaklafla düzenlenen Tar›m ‹laçlar› Kongre ve Sergisi, 
25-26 Ekim 2007 tarihleri aras›nda Ankara’da Milli 
Kütüphane kongre salonunda gerçekleflti. Pek çok 
farkl› disiplinden kat›l›m›n oldu¤u ve oldukça yo¤un 
olan program›n yan› s›ra, tar›mla ilgili çeflitli sektörlerin 
çal›flma ve ürünlerinin tan›t›ld›¤› sergi ilgi çekici boyut-
ta idi. Türk Toksikoloji Derne¤i, bu kongre ve sergiye 
her iki boyuttan da katk›da bulundu. Türk Toksikoloji 
Derne¤i ad›na aç›lan ve faaliyetlerin tan›t›ld›¤› masada, 
kongre boyunca ziyaretçilere derne¤in çal›flma alanlar› 
ve aktiviteleri hakk›nda, Türk Toksikoloji Derne¤i tara-
f›ndan görevlendirilmifl üyelerimiz bilgi aktar›m›nda 

bulunmufllard›r. Kongrenin 2. gününün ö¤leden sonra-
ki “Tar›m ‹laçlar›n›n Etkileri” konu bafll›¤›ndaki 6.Oturu-
mu Türk Toksikoloji Derne¤i’nin geçen dönemki baflka-
n› Prof.Dr.Sema Burgaz  baflkanl›¤›nda yürütülmüfltür. 
Bu oturumda, Derne¤imiz üyelerinden Gazi Üniversite-
si’nden Prof.Dr. Ali Esat Karakaya, Prof.Dr. ‹smet Çok, 
Hacettepe Üniversitesi’nden Prof.Dr.Nurhayat Barlas, 
Ayd›n Menderes Üniversitesi’nden Doç.Dr.Cafer Turgut 
ve Refik Saydam Ulusal Zehir Dan›flma Merkezi Müdü-
rü Dr.Nilgün Oto Geçim, kat›l›mc› olarak yer alm›fllard›r. 
Bu oturumda Doç.Dr Cafer Turgut, “Tar›m ‹laçlar›n›n 
Çevreye Kar›flma Yollar› ve Çevresel Riskler” isimli 
bildirisini sunmufltur; Dr. Nilgün Oto Geçim ise 
“Türkiye’de Tar›m ‹laçlar› ile Meydana Gelen Akut 
Zehirlenmeler” konu bafll›¤› alt›nda kat›l›mc›lara bilgi 

aktar›m›nda bulunmufltur. Prof.Dr.‹smet Çok, “Kal›c› 
Özellikteki Tar›m ‹laçlar›n›n Çevredeki Düzeylerinin 
Zamana Ba¤l› De¤iflimlerinin ‹nsan Dokular›nda ‹zlen-
mesi-Türkiye’deki Durum” bildirisi ile oturuma kat›lm›fl-
t›r .Prof.Dr.Ali Esat Karakaya “G›dalardaki Tar›m ‹lac› 
Kal›nt›lar› ve ‹nsandaki Sa¤l›k Riskleri” konu bafll›¤› 
alt›nda bildirisini sunmufltur. Prof.Dr. Nurhayat Barlas 
ise “Tar›m ‹laçlar›n›n Çevreye Olan Etkileri-Türkiye’deki 
Durum” isimli bildirisi ile bu oturumda yer alm›flt›r. 
Genifl kat›l›m›n oldu¤u bu kongrede, Türk Toksikoloji 
Derne¤i üyelerinin kat›l›m› ile, Toksikoloji alan›nda 
bu konuda gerçeklefltirilen çal›flmalar ve bilgi aktar›m› 
sayesinde kat›l›mc›lar›n ilgilerinin çekildi¤ine ve çevre 
toksikolojisi alan›n›n öneminin bir kez daha vurguland›-
¤›na inanmaktay›m.

Tar›m ‹laçlar› Kongre ve Sergisinin Ard›ndanTar›m ‹laçlar› Kongre ve Sergisinin Ard›ndan
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  Türk Toksikoloji Derne¤i’nin 10. Ola¤an Genel Kurulu, 19 Ekim 2007 tarihinde Gazi Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçeklefltirilmifltir.

  Genel Kurul toplant›s›nda al›nan kararlardan ilki, ülkemizde toksikoloji alan›nda bilimsel yetkinli¤i olmayanlarca yap›lan etik ihlallere karfl› derne¤in tavr› 
konusunda; di¤er karar ise dernek bünyesinde toksikolojinin günümüz koflullar›nda öncelikli oldu¤u düflünülen 5 farkl› çal›flma alan›nda kal›c› alt çal›flma gruplar› 
oluflturulmas›yla ilgilidir.  Bu çal›flma gruplar›, Klinik Toksikoloji, Toksikolojik Risk De¤erlendirme, Çevresel Mutajenezis, Çevre ve Ekotoksikoloji, Farmakovijilans 
ve ‹laç Güvenlili¤i’dir.

  Derne¤imiz üyelerinden Doç. Dr. Hande Gürer Orhan ve Doç. Dr. Kemal Büyükgüzel 16-21 Mart 2008 tarihleri aras›nda Seattle, ABD’de düzenlenmifl olan SOT 
(Society of Toxicology) Kongresine kat›labilmek için derne¤imiz referans›yla baflvurduklar› “Astra Zeneca Fellowship-Travel Award” ödülünü kazanm›fllard›r.

HaberlerHaberler

TTD’nin Temsil Edildi¤i Toplant› ve ProgramlarTTD’nin Temsil Edildi¤i Toplant› ve Programlar

Çanakkale Tabip Odas› yay›n› “Ulak Dergisi”nde yay›nlanan “Siyanür Toksisitesi” yaz›s›nda TTD web sayfas›ndan al›nt› yap›lm›flt›r.

  Üyelerimizden IUTOX eski baflkan› Prof. Dr. Ali Esat Karakaya, Aral›k 2007’de Kanal B’de yay›nlanan bir programa “Çocuklarda Kurflun Zehirlenmesi” 	
konusunda konuflmac› olarak kat›lm›flt›r.  

 	 21 Kas›m 2007-çarflamba günü TRT-FM'de 22.00'de "Geceye Do¤ru" Program›’nda tüketici ürünlerinde ve oyuncaklarda bulunan toksik maddelerle ilgili derne¤i-	
mizin görüflleri dernek genel sekreteri Doç. Dr. Hilmi Orhan taraf›ndan aktar›lm›flt›r.

 	 23 Aral›k 2007-Pazar günü TRT Trabzon Radyosu'nda saat 13.30'da tüketici ürünlerinde ve oyuncaklarda bulunan toksik maddelerle ilgili olarak derne¤imizin	
görüflleri dernek genel sekreteri Doç. Dr. Hilmi Orhan taraf›ndan aktar›lm›flt›r.



8

2008    Say› 28    Türk Toksikoloji Derne¤i Yay›n Organ›

Doç. Dr. Ahmet AYDIN
Doç. Dr. Hande GÜRER ORHAN

Yrd. Doç. Dr. Gonca ÇAKMAK DEM‹RC‹G‹L
Dr. Ecz. ‹lker ATEfi

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 Künyesi
2008    Say› 28

Profesör Unvan› Alan Ö¤retim Üyeleri:

Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag
(Marmara Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji A.D.)

Doçent Unvan› Alan Ö¤retim Üyeleri:

Doç.Dr.Bülent Ergun 
(Anadolu Üniversitesi, Eczac›l›k Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji A.D.)

Yrd. Doç. Unvan› Alan Ö¤retim Üyeleri:

Yrd. Doç. Dr. Gonca Çakmak Demircigil  
(Gazi Üniv. Eczac›l›k Fakültesi)

Doktora Tezi

Yrd. Doç. Dr. Seval ‹zdefl (Eylül 2007)
Tez Dan›flman›	 :	Prof Dr. Ali Esat Karakaya (Gazi Üniv. Eczac›l›k Fakültesi)
Tezin Ad›	 : At›k Anestezik Gazlara Maruz Kalan Anestezi Personelinin 			

Lenfositlerindeki DNA Hasar›n›n Total Antioksidan Kapasitesi ve 		
GSH Düzeyi ile ‹liflkisinin De¤erlendirilmesi

Ela Kad›o¤lu (fiubat 2008)
Tez Dan›flman›	 :	Prof Dr. Ali Esat Karakaya (Gazi Üniv. Eczac›l›k Fakültesi)
Tezin Ad›	 :	Barrett Özofagus Hastal›¤›na Genetik Duyarl›l›kta Oksidatif DNA 		

Hasar›, DNA Onar›m Kapasitesi ve ‹lgili Baz› Gen Polimorfizmlerinin 		
Rolünün Araflt›r›lmas›

Yüksek Lisans Tezi

Esra Tufan Emerce (Haziran 2007) 
Tez Dan›flman›	 :	Prof Dr Bensu Karahalil (Gazi Üniv. Eczac›l›k Fakültesi)
Tezin Ad›	 :	Akci¤er Kanserli Hastalarda Bireysel Duyarl›l›k ve OGG1 Genetik		

Polimorfizmi Aras›ndaki ‹liflkinin Tayini

Gülsüm Gençaslan (Ekim 2007)
Tez Dan›flman›	 :	Prof. Dr. Tülay Çoban (Ankara Üniv. Eczac›l›k Fakültesi)
Tezin Ad›	 :	Türkiye’de T›bbi Amaçl› Kullan›lan Baz› Bitkilerin Antioksidan 			

Etkilerinin Taranmas›

10th EUROPEAN ISSX Meeting
18-21 May›s 2008, Viyana- Avusturya, 
http://www.issx.org/Vienna2008.org

Biomarker World Congress
19-21 May›s 2008, Philadelphia, Pennsylvania- A.B.D. 
www.biomarkerworldcongress.com

SETAC Europe 18th Annual Meeting
25-29 May›s 2008 Warsaw- Polonya, 
http://www.setac.eu/warsaw/

7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries
3-6 Haziran 2008, Novi Sad-S›rbistan 
http://www.7thxmtw.org

Environmental Toxicology 2008 Second International Conference 
on Environmental Toxicology 
4 - 6 Haziran 2008, Granada- ‹spanya
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2008/toxic08/index.html

The World Congress on In Vitro Biology
14 -18 Haziran, 2008 Tucson, Arizona- A.B.D.
http://www.sivb.org/meetings.asp

Pharmacogenetics and Pharmacogenomics: Adverse Drug Reactions
27 Haziran-2 Temmuz 2008, Sant Feliu de Guixols- ‹spanya
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/confdetail269.html

5th SETAC World Congress
3 - 7 A¤ustos 2008, Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney-Avustralya
http://www.setac2008.com/

28th International Symposium on Halogenated Persistent Organic Pollutants (Dioxin 2008)
17- 22 A¤ustos 2008, Birmingham- ‹ngiltere
http://www.dioxin2008.org/

AIR POLLUTION 2008 Sixteenth International Conference on Modelling, 
Monitoring and Management of Air Pollution
22- 24 Eylül 2008, Skiathos-Yunanistan
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2008/air08/index.html

15th International Congress on In Vitro Toxicology
25-28 Eylül 2008, Stockholm-‹sveç, 
http://www.estiv2008.org/

45th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX 2008)
5-8 Ekim 2008, Rodos-Yunanistan, 
http://www.eurotox2008.org

1st International Conference on Dermatotoxicology 
22-25 Ekim 2008, Bilderberg Kasteel, Vaalsbroek- Hollanda
http://www.iuf.uni-duesseldorf.de/dermatotox2008/

Bursa Meslek Hastal›klar› Sempozyumu
21-23 Kas›m 2008, Bursa, 
www.nisam.org

Bilimsel Toplant›larBilimsel Toplant›lar

Üyelik ‹fllemleri için Gerekli BelgelerÜyelik ‹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.

Akademik AflamalarAkademik Aflamalar


