
Bu Sayıda

İKU Dergisi, amacına uygun olarak yalnız davetli 
yazılar yayımlamaktadır. Dergide yayımlanmasının 
uygun olacağını düşündüğünüz yazılar için lütfen İdari 
Editör’e başvurunuz.

İKU Dergisi’nin amacı, klinik araştırmalar başta olmak 
üzere medikal araştırmalar alanında konusunun 
uzmanı kişiler tarafından yazılan derleme yazıları 
sunarak bilgi alışverişinin sağlanması, farklı görüşlerin 
tartışılması ve yeni görüşlerin ortaya çıkmasına 
katkıda bulunulması, dünyada ve Türkiye’de sektör 
haberlerinin duyurulmasıdır.

Dört ayda bir olmak üzere yılda 3 sayı olarak 
yayımlanmaktadır.

iyi klinik uygulamalar

Haklar ve Sorumluluklar
Yayımlanan yazıların içeriği ve biçimi editörler 
tarafından özenle gözden geçirilmekle birlikte yazılarda 
belirtilen görüşler yazarlara aittir. Baskıda meydana 
gelebilecek dizgi ve baskı hatalarından kaynaklanacak 
hiçbir sonuç editörler ve yayımcının sorumluluğunda 
değildir.

Bu derginin tüm içeriğinin telif hakkı yayıncıya aittir. 
Dergi içeriğinin tamamen ya da kısmen elektronik, 
mekanik, fotokopi ya da başka biçimde çoğaltılması 
yayıncının iznine tabidir.

Reklamlar
Dergide ilgili sektörlerdeki kuruluşlara ait, firma 
tanıtımı amaçlı reklamlar yayımlanır. Yayımlanması 
istenen reklamların basılı bir örneğinin en geç, yayın 
tarihinden 3 ay önce Reklam ve Abone Servisi’ne 
gönderilmesi gereklidir. İçerik ya da biçimi editörler 
tarafından uygun görülmeyen reklamlarla ilgili, 
gerekçeli red nedeni ya da revizyon isteği bildirilir.
Makale tıpkıbasımı, sayı sponsorluğu ve reklamlarla 
ilgili olarak, Reklam ve Abone İlişkileri’ne başvurunuz.
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Değerli Okur,
Bu sayı Klinik Araştırmaların 
Türkiye’de gelişmesinde önemli rol 
oynayan sevgili arkadaşımız Doç. 
Dr. Murat Hayran’ın aramızdan 
ayrılışından sonra, karşınıza gelen ilk 
sayı. Bu vesile ile kendisini rahmetle 
anıyor ve bıraktığı boşluğu hep sevgi 
ile hissediyoruz. 

Bu sayımızı diğerlerinden ayıran 
önemli bir ayrıntı var. 2013 yılında 
düzenlediğimiz 1. Ulusal Klinik 
Araştırmalar Kongresi bize bu alanda 
önemli bir bilgi birikimi olduğunu 
gösterdi ve gelen bildirilerin yalnız 
bu kongre ile sınırlı olmaması ve 
daha geniş bir alanda duyulması 
gerektiğini anladık. Bu nedenle, 
kongrede sunulan posterlerin 
yazarlarından istediğimiz yazıları 
bu sayıda sunuyoruz. 2014 yılının, 
yayımlanan Tıbbi Cihaz Araştırmaları 
Yönetmeliği ve güncellenen İlaç 
Araştırmaları Yönetmeliği nedeni ile 
oldukça verimli olduğu söylenebilir. 
Ayrıca AR-GE politikalarının 
yönlendirmesi ile açılan yeni merkez 

ve oluşumlar, yeni Faz I merkezleri 
ve Etik Kurul üyelerinin İKU eğitimi 
almaları gerekliliği nedeni ile artan 
eğitimler de bu yıla damgasını 
vurdu. 2015 yılında da gerek Sağlık 
Bakanlığının Klinik Araştırmalar 
Çalıştayı gerekse İstanbul’da 
düzenlenecek olan 2. Ulusal Klinik 
Araştırmalar Kongresinin bu 
alana yeni bir canlılık getireceğini 
düşünmekteyiz. Dergi hazırlanırken 
gelişen TİTCK başkanlığı değişikliği 
nedeni ile Sayın Dr. Saim Kerman’a 
gerek Kuruma, gerekse camiamıza 
verdiği değerli hizmetler nedeni 
ile teşekkür ediyor ve Sayın Prof. 
Dr. Özkan Ünal’a yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. 

Hepinize mutlu ve sağlıklı bir yeni yıl 
diliyorum.

Prof. Dr. Hamdi Akan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı
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