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1993 yılında İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin ve 1995 
yılında da İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu’nun yayınlanması
ülkemizde Klinik araştırmaların yapılabilmesi için yasal bir zemin 
hazırlamıştır

Bu yönetmelik ve kılavuzda Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu (SAK) 
tanımı yapıldığında ülkemizde hiç SAK kurulmamıştı

Günümüzde ise irili-ufaklı faaliyet gösteren bir çok SAK mevcuttur

Bu kuruluşlardan önde gelen ve bu alanda verilen hizmetin 
%90’ından fazlasını yürütmekte olan 13 SAK’nun katılımı ile 
Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları Derneği kurulmuştur.



İlaç/sağlık sektörü alanında üyelerinin uğraş alanı konusundaki 
ilaç/sağlık araştırmalarında

◦ Hizmetlerin gelişmesine

◦ Kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak

Konu ile ilgili yasal mevzuat ve mesleki etik normların oluşmasına 
ve gelişmesine katkıda bulunmak

Türkiye’de Sözleşmeli Araştırma Kuruluşlarının mesleki 
dayanışmasını sağlamak

İlgili platformlarda üyelerini temsil etmek



17 Haziran 2009

Ekim ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
ve AİFD GCP Komitesi ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

8 Kasım 2009 tarihinde Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ile 
ilgili SAKDER görüşünü oluşturmak üzere toplantı planlanmıştır.

Aralık ayı başında Sağlık Bakanlığı, AİFD ve Klinik Araştırmalar 
Derneği’nin katılımı ile bir konsensüs toplantısı planlanmasına karar 
verilmiştir.



Dr. Murat Hayran − Başkan
Omega CRO

Dr. Mehmet Yusuf − Başkan Yardımcısı
Altis CRO

Sait Mısırlıoğlu − Genel Sekreter
Monitor CRO

Dr. Oğuz Akbaş − Üye
Monitor CRO

Gökmen Ortaç − Üye
Optimum CRO

Türkiye, Yeni İlaç Geliştirilmesi faaliyetlerinde 
nerede?
◦ 1961 itibariyle “ilaçta patent korumasının 

tanınmayışı” ile gelişen FORMÜLASYON 
becerileri
◦ GATT anlaşması /TRIPS Annex’in sağladığı

avantajlar ile İLERİ FORMÜLASYON ve 
modern ilaçların jeneriklerinin geliştirilebilmesi
◦ Günümüzün popüler deyişiyle “Value Added 

Generics” geliştirme yönünde adımlar



Faz I/BİYOEŞDEĞERLİK Çalışmaları
◦ Protokol geliştirme/yazımı
◦ BGO/ORF hazırlanması
◦ Klinik araştırmanın izlem ve denetimi
◦ Biyoanalitik proseslerin kontrolu
◦ Veri yönetimi ve istatistik rapor
◦ Sonuç raporu

Faz II/III Çalışmaları
◦ Protokol geliştirme/yazımı
◦ Protokol ekleri ve klinik araştırma materyalinin 

hazırlanması
◦ Araştırma ürünü saklama ve dağıtımı
◦ Klinik araştırmanın izlemi
◦ Merkezi Laboratuar hizmetlerinin 

organizasyonu 
◦ Veri yönetimi ve istatistik rapor
◦ Klinik Çalışma Raporu (CSR)



Türkiye de biyo-genetik merkezlerin gelişmeye 
başlaması
Laboratuarda geliştirilen yeni moleküller konusu 
hızlanmaktadır
◦ Molekül geliştirmeye başlayan firmalar
◦ Yurt dışında laboratuar deneyi olan 

araştırıcıların ülkeye dönerek kendi adlarına, 
üniversitelerde patent almaya başlamaları

Yüksek kaliteli işgücü ve bilgi birikimi
En yüksek kalitenin ülkemiz koşullarına 
uygun geliştirilmesi potansiyeli 
Bu potansiyelin dünya nezdinde açığa 
çıkarılması ve SAK’ların tarafsız 
garantisinin katkısı



Teşekkürler…


