
BASIN BİLDİRİSİ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi(TUCRIN) 

ile Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu arasında 3 Temmuz 2013 çarşamba günü bir işbirliği 

protokolü imzalandı.  

Klinik araştırma nedir? 

 Klinik araştırmalar, insan sağlığının iyileştirilmesi, hastalıklardan korunma ve hastalıklarının 

tedavisinde yeni ilaç ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi  amacıyla insanlar üzerinde yapılan bilimsel 

çalışmalardır.  

TUCRIN Nedir? 

Türkiye'de klinik araştırmaların geliştirilmesi ve dünya standartlarına ulaştırılması için gerekli altyapıyı 

kurmak üzere aynı zamanda bir Avrupa Birliği Projesi ortağı olan  TUCRIN, Dokuz Eylül Üniversitesi 

bünyesinde YÖK onaylı bir merkez olarak kurulmuştur. Bu amaçla TUCRIN, kamu ve üniversite 

hastanelerinde klinik araştırma yapan merkezler, birimler, ilaç endüstrisi ve Sağlık Bakanlığı'nı biraya 

getirerek Türkiye'de ulusal bir altyapı ağı kurma çalışmalarını yürütmektedir. Bu ağ aracılığıyla Türkiye 

de çok sayıda ulusal ve uluslararası klinik araştırma uluslararası akredite edilmiş koşullarda yapılır 

duruma gelecek, yapılacak buluşlarla hem insan sağlığına hem de ülke ekonomisine katkıda 

bulunulacaktır. 

TİTCK-TUCRIN İşbirliği Protokolünden Beklenen Yararlar 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi TUCRIN Merkezi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Türkiye'deki klinik araştırmaların ve araştırmacıların ulusal 

veri tabanı oluşturulacaktır. Bu veri tabanı, Türkiye'de yapılan tüm klinik araştırmaların altyapısının 

oluşturulması, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin oluşması, yapılan çalışmaların dünya standartlarına 

çıkarılması ve Türkiye'de çok sayıda uluslararası klinik araştırma yapılması için gereklidir. 

 

TİTCK-TUCRIN İşbirliği Protokolü İmza Töreni 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman, protokolün imza 

töreninde, Türkiye'nin klinik araştırmalar konusunda dünyada hak ettiği noktada olmadığını, ülkede 

daha fazla sayıda klinik araştırma yapılması gerektiğini belirtti. Bu konuda çok sayıda düzenleme 

yapıldığını anımsatan Kerman, Türkiye'nin klinik araştırmalar konusunda önünün açık olduğunu ve  

Klinik araştırma Altyapı Ağı oluşturulmasıyla büyük bir eksikliğin giderileceğini vurguladı. Türkiye 

Klinik Araştırma Altyapıları Ağı'nı temsilen törene katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mehmet Füzün de Türkiye'de son yıllarda Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verildiğini, sağlık alanında 

da önemli atılımlar gerçekleştirildiğini belirtti. İmzalanan protokol ile Türkiye'de bugüne kadar 

bulunmayan klinik araştırmalarla ilgili bir altyapı ağı oluşturulacağını ifade eden Füzün, bu veri 

tabanının tüm ilgili kesimleri bir araya getireceğini vurguladı. Konuşmalardan sonra Kerman ve Füzün, 

işbirliği protokolünü imzaladı. 

 


