
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,
İKU Dergisi yeni sayısı klinik araş-
tırmaların farklı ve yeni gelişen 
boyutlarını ön plana alan konularla 
karşınızda. Son yıllarda giderek sayısı 
artan ve bazen yanlışlıkla jenerik ilaç-
larla aynı kategoriye konan biyobenzer 
ilaçlarla ilgili bir yazıyı Sayın Dr. M. 
Cem Ar bize sunmakta. Yine klinik 
araştırmaların gerçek hayatı yansıt-
madaki sıkıntılarından hareket ederek 
ortaya çıkan ve giderek daha popüler 
olan “gerçek yaşam verileri” konusu-
nu Sayın Berk Özdemir özetlemekte. 
Klinik araştırmaların süresinin uzama-
sı ve masrafların da artması nedeni ile 
yeni ilaçlara ulaşmanın giderek zorlaş-
ması ve acil “emerging” hastalıklarda 
hızla yeni ilaç geliştirme gerekliliğinin 
getirdiği sıkıntıları aşmak için uygula-
nan bazı yöntemleri Dr. Hamdi Akan 
özetliyor.

Bu konular dışında klinik araştır-
malarda her zaman baş ağrısı olma 
potansiyeline sahip iki konu ile ilgili 
yazıları da bu sayıda bulacaksınız. Bu 
iki önemli konudan çıkar çatışmasını 
Sayın Dr. Erdal Akalın bizim için yaz-
dı. Sayın Ertan Köseoğlu ise “gönüllü 
ödemeleri”ni özetledi.

Yeni sayımızın da ilginizi çekmesi dileği 
ile.
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