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Dr. Murat Hayran'ı Anma Etkinliği

Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği Kuru-
cu Başkanı ve Türkiye’deki Sözleşmeli Araştırma 
Kuruluşları’nın ilki olma özelliğini taşıyan Omega 
Araştırma’nın kurucusu Dr. Murat Hayran’ı 3 Ara-
lık 2013 tarihinde kaybetmemizin ardından, 7 Şubat 
2014 tarihinde dernekçe İstanbul’da bir anma top-
lantısı düzenlenmiştir. Sözleşmeli Araştırma Kurulu-
şu fikrini Türkiye’ye taşıyan, SAKDER’in oluşturul-
masında büyük emeği bulunan Dr. Murat Hayran’ın 
anıldığı güne meslektaşları ve sevenleri büyük bir 
katılım göstermiştir. 

Kaynak: http://sakder.org.tr

SAKDER İlaç Araştırmaları Konusunda 
Ödül Aldı
Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği (SAK-
DER) ilaç araştırmaları konusunda ödül aldı. 
Ekonomize Ekonomi Siyaset ve İş Dünyası dergi-
sinin 10-09-2014 tarihinde Ankara Rixos otelinde       
yapılan ödül töreninde SAKDER ilaç araştırmaları 
sektörüne yaptığı katkılardan dolayı sivil toplum 
kuruluşu olarak başarı ödülü almıştır.

Kaynak: http://www.sakder.org.tr/sakder/index.php/tr/
duyurular/204-sakderodul

2. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresi 
2015 Yılı Mayıs Ayında Düzenleniyor 
Klinik Araştırmalar Derneği 2015 yılı Mayıs ayında 
2. Ulusal Klinik Araştırmalar Kongre’sini düzenle-
yecektir. Bu kongrede birinci kongrede olduğu gibi 
uluslararası konuşmacıların da yer alması plan-
lanmaktadır. Kongrede yer alması istenilen, klinik 
araştırma ortamının gelişmesine katkıda bulunacak 
yeni konuları ya da daha önce konuşulan ama yine-
lenmesinde yarar olduğu düşünülen konuları Kli-
nik Araştırmalar Derneği’ne  bildirebilirsiniz.

Birinci Ulusal Klinik Araştırmalar Kongresinde 
tartışılan konulara http://www.klinikarastirmalar-
kongresi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: http://www.klinikarastirmalar.org.tr/icerik.
php?id=1440

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Eğitimi
Türk Farmakoloji Derneği Klinik Farmakoloji 
Çalışma Grubu, 13-14 Kasım 2014 tarihlerinde 
Ankara’da Türk Farmakoloji Derneğinin “Klinik 
Farmakoloji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu” 
olarak, “Klinik Araştırmalar ve Klinik Araştırma 
Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarca Değerlendi-
rilmesi-Güncel Mevzuat Işığında” başlıklı ve serti-
fikalı bir eğitim toplantısı düzenleyecektir. 

Bilindiği gibi klinik araştırmaların farklı alanlarında 
(ilaç, ilaç dışı, bitkisel-biyolojik ürün, tıbbi cihaz) 
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yönetmelik ve kılavuzlar güncellenmiştir. Sağlık 
Bakanlığının ilgili birimlerinden mevzuat hakkında 
sunumlar yapılacak ve teorik bilgilendirmeler 
dışında, örnek dosyalar üzerinden pratik 
uygulamalar da ağırlıklı olarak eğitim programında 
yer alacaktır. Eğitimin ilk günü ağırlıklı olarak 
“İyi Klinik Uygulamaları” başlıkları, ikinci gün ise 
mevzuat ve Etik Kurullarca dosya değerlendirmesi 
konuları üzerinde durulacaktır. Programın klinik 
araştırmalarda yer alan tüm taraflarla karşılıklı 
etkileşim içermesine özen gösterilmiş olup katılım 
sayısı sınırlı tutulmuştur.

Başvuru için https://docs.google.com/forms/d/1B
mYdftAzOFMywUI52NC0AMY_4bg5szGRZaWq
qCsldwk/viewform adresi ziyaret edilmelidir.

Kaynak: http://www.klinikarastirmalar.org.tr/icerik.
php?id=1310

ACE'den "Klinik Araştırmalar 
Sigortası" 
ACE Group, Türkiye’deki şirketlere sunduğu ürün 
yelpazesini genişletme stratejisi kapsamında, klinik 
araştırmalara dair riskleri kapsayan yeni hizme-
tini duyurdu. Şirket, söz konusu yeni hizmetiyle,       
sorumluluk sigortası alanında sunduğu hizmetler-
deki liderliğini artırdı. 

ACE Türkiye Genel Müdürü Ebru Gürtan: “Klinik 
araştırmalar; bilim ve teknolojideki hızlı gelişmele-
rin etkin risk yönetimini ve doğru sigorta çözüm-
lerini hayati hale getirdiği bir endüstride, ACE’nin 
özel uzmanlığını ve küresel deneyimini, Türki-
ye’deki müşterilerinin yararına olacak şekilde nasıl 
kullanabileceğinin başka bir örneğini sunuyor. Bu 
sigorta, ACE’nin geniş küresel portföyünü yansıt-

makla birlikte ülkemizin yasal gereklilikleri doğrul-
tusunda, özel olarak tasarlandı” dedi.

ACE’nin Klinik Araştırmalardan Sorumlu Avrupa 
Kıtası Bölge Müdürü Connie Germano da yeni hiz-
metleriyle ilgili olarak: “Klinik araştırmalar, kendi-
ne özgü ve karmaşık sigortalama süreçleri gerek-
tiren bir sektördür. Ancak uzmanlık ve işbirliği ile 
üretilen çözümler işe yarar. ACE’nin küresel ağı 
içindeki risk mühendislerimizle sigortacılarımız, 
mesleki saha tecrübeleri ve uzman yaklaşımlarıyla 
Türkiye’ye özgü ihtiyaçlara cevap verecek çözüm-
leri tasarlamak için beraber çalışıyorlar” şeklinde 
konuştu.

Kaynak: http://sigortagundem.com/haber/ace_den-klinik-aras
tirmalarsigortasi/497517#ixzz3EP2U8cjX

İlaç Ararken Sahtecilerin Tuzağına 
Düşmeyin!
İlaç Dağıtım Merkezi (İDM) Başkanı Ecz. Bur-
han İsen, kanser, Multiple Skleroz (MS), Wilson 
hastalığı ile bazı kronik hastalıkların tedavisinde 
kullanılan ilaçların ülkemizde zor bulunduğunu 
belirterek, sahte ilaç tuzağına düşmemeleri için 
vatandaşlara uyarıda bulundu. İsen, “İDM olarak 
hayati riski bulunan hastaların aylarca beklemesi-
nin önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı’ndan yetki 
aldık. Artık 10-20 gün gibi kısa sürelerle ilaç temin 
edilmesini sağlıyoruz. Hatta çok talep edilen ilaçlar 
stoklandığı için günlük teslim edilebiliyor.” diyor.

Sağlık Bakanlığı, ilaç sahteciliği ve ilaç hırsızlığı 
gibi suçlarla ulusal ve uluslararası kapsamda etkin 
mücadele ediyor. Buna rağmen sahte ilaç çeteleri, 
değişik yöntemlerle devlet ve özel hastanelere, 
evlere kadar ulaşabiliyor. Ayrıca, sanal ortamda         
yasadışı ilaç ticareti yapılabiliyor. İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’nün yürüttüğü operasyonlarda; sahte 
ilaç çetelerinin 3 liralık ilaç üzerindeki sticker 
baskılarını kanser ilacı baskısıyla değiştirdikleri, 
yine tüberküloz tedavisinde kullanılan bazı ilaç 
tüpleriyle benzer nitelikteki kanser ilacı tüplerindeki 
sticker baskılarının da değiştirildiği ortaya çıktı. 
Ayrıca, piyasa değeri 1.000 ila 15.000 TL fiyat 
aralığında olan kanser ilaçlarının sahtelerinin yüzde 
20 düşük fiyatla satışının yapıldığı belirlendi. 
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Yurtdışı İlaçta Günlük Teslim

Yurtdışı ilaç temini sağlayan İlaç Dağıtım Mer-
kezi Başkanı Ecz. Burhan İsen, sahte ilaç tuzağı-
na düşülmemesi için vatandaşları uyarıyor. Sağlık 
Bakanlığı’ndan aldıkları yetkiyle hastaların bekleme 
süresini en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten 
İsen, “Hastaların temin sorununu ortadan kaldır-
mak için global ilaç şirketleriyle özel anlaşmalar 
yaptık. Hastalar 10-20 gün içinde ihtiyaçları olan 
ilaçlara erişebiliyorlar. En çok ihtiyaç duyulan ilaç-
ları stok ediyoruz. Stokladığımız ilaçların teminini 
ise günlük sağlayabiliyoruz.” dedi. 

Yurtdışı İlaç Temininde Sosyal Güvence

Ecz. Burhan İsen, Sosyal Güvenlik Kurumu tara-
fından geri ödemeye alınan yurtdışı ilaçlarda, re-
çete ve raporda belirlenen teşhise göre hastanın hiç 
katılım payı ödemeyebileceğini vurguladı. Katılım 
paylı ilaçlarda emeklilerin yüzde 10, çalışanların 
ise yüzde 20 katılım payı ödediklerini belirten İsen, 
“Hastanın herhangi bir sosyal güvencesi olmasa da 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılı-
ğıyla başvurduğunda kendisi veya vakıf ilacı alabi-
lir. Yeşil kartı olanlar, yaşlılık aylığı alanlar ve Köy 
Kanunu’ndan faydalananlar da hekim tarafından 
reçeteye yazılan ilaçlar için sevkle başvuruda bulu-
nabilirler.” diye konuştu.

En Çok İhtiyaç Duyulan İlaçlar 
Stoklanıyor

İlaç Dağıtım Merkezi Başkanı İsen, genel olarak 
Wilson hastalığı, adrenal yetmezlik, diğer bazı 
doğuştan gelen metabolik rahatsızlıklar ve enzim 
eksikliklerine bağlı hastalıklar gibi kronik rahatsız-
lıklar ile kanser ilaçlarına (kolon, akciğer, böbrek 
kanserleri gibi) ilişkin başvuruların çokça yapıldığı-
na dikkat çekiyor. İsen, “Bizim için bireyin sağlığı 
her şeyin önünde. Hızlı ve güvenilir yurtdışı ilacın 
temini için dünyanın dört bir tarafındaki sağlık 
gruplarıyla sürekli temas halindeyiz" dedi.

Kaynak: İlaç Dağıtım Merkezi; Basın Bülteni; 09.12.2014.
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