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Ýyi Klinik Uygulamalar Dergisi yeni sayýsý ile
karþýnýzda. Klinik araþtýrmalarýn son zamanlarda

giderek artmasý ve gerek saðlýk kuruluþlarýnda
gerekse ilaç sektöründe bu konuyla ilgili düzenlenen
toplantý ve kurslarýn süreklilik kazanmaya baþlamasý
dergimizin misyonu açýsýndan oldukça sevindirici bir
geliþme. Ülkemizdeki pek çok konuyla kýyaslandýðýnda
ÝKU ile ilgili yasal düzenlemeler erken dönemde
yapýldý ancak, son zamanlarda bu düzenlemelerle
getirilen kýsýtlamalar ilaç ile yapýlan çalýþmalarýn
ulusal olmasýný önleyici ve bu çalýþmalarý ilaç
sektörüne veya uluslararasý çalýþma gruplarýna
baðýmlý hale getirici olma eðilimi göstermekte. Bu
düzenlemelerin daha esnek, uygulanabilir ve Avrupa
Topluluðu standartlarýna uygun olmasý için biraz daha
çaba beklemekteyiz. ÝKU ile ilgili güncel
düzenlemeler ve geliþmeler Dr. Ýsmail Hakký Ayhan
tarafýndan bu sayýda özetlenmekte.

Dergimizin okurlarý sayfalarýmýz arasýnda istatistiðe
çok yer verdiðimizi görmekteler. Bunun niye böyle
olduðunun en güzel açýklamasýný, Dr. Oktay
Özdemir'in bu sayýmýzda yer alan “Bir Doktor Neden
Ýstatistik Bilmelidir?” baþlýklý yazýsýnda
bulabilirsiniz.

Klinik araþtýrmalarda araþtýrýcýyý en çok zorlayan
konulardan biri de yeterli bir Bilgilendirilmiþ Onay
Formu hazýrlamaktýr. Dr. Þule Oktay bu konudaki
sýkýntýyý giderecek ve eksiklikleri denetlemeyi
saðlayacak check-list'ler içeren bir yazý ile size
yardýmcý olacak. Klinik araþtýrmalarýn amacý aslýnda
týp dünyasýna bilgi saðlayacak kanýtlarý saðlamak. Bu
da Kanýta Dayalý Týp uygulamasýnýn koþulu. Ancak,
“kanýt nedir?”, “hangi yazýlar kanýt kabul edilebilir?”
gibi konularý Dr. Nevres Koylan'ýn yazýsýnda
okuyabilirsiniz. Diðer yazýlarýmýz ve sürekli
köþelerimiz de içeride sizi bekliyor.

Ýyi Klinik Uygulamalar Dergisi'nin yazý kaynaðý
genellikle klinik araþtýrmacýlar ve dergi editörleri.
Zaman zaman ilaç sektöründen de yazýlar
yayýnladýðýmýz dergimize konuyla ilgilenen ve bu
konuda emek harcayan herkesin yazý göndermesini ve
çeþitli tartýþma platformlarýnýn oluþturulmasýný
istiyoruz. Sizin katkýlarýnýz bu hedefi
gerçekleþtirmemizi saðlayacaktýr.

Bir sonraki sayýda buluþmak üzere.

Prof. Dr. Hamdi Akan
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