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Giriş 

 

TÜBİTAK 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

kapsamında 26 Temmuz 2013 tarihinde SB0104 kodlu 'Yeni İlaçların 

Geliştirilmesi için Klinik Araştırmalar Yapılması Çağrısı' açılmıştır. Klinik 

araştırmalara yönelik bir TÜBİTAK desteğinin ilk kez oluşturulmasından dolayı 

bu çağrı büyük bir önem taşımaktadır.  

 

Ülkemizdeki klinik araştırma altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar 

yürüten TUCRIN, bu çağrının önemini göz önünde bulundurarak bir 

bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmiştir. TÜBİTAK, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumu, üniversite, kamu hastaneleri ve endüstri temsilcilerinin katıldığı bu 

toplantıda çağrıya yönelik teknik bilgilendirme verilmiş, sorular ve öneriler 

tartışılmıştır. Katılımcılar, toplantı ile ilgili genel olarak olumlu geribildirimler 

vermiş ve çağrı konusunda ek isteklerini bildirmişlerdir.  

 

Bu rapor ile toplantı detaylarının ve geribildirimlerin TÜBİTAK ve kamuoyu ile 

paylaşılmasını amaçlıyoruz. Klinik araştırmalar alanındaki olumlu gelişmelerin 

sürmesi dileğiyle...  

                                                                                                     

 

                                                                                                  Saygılarımla, 

 

                                                                                                    Prof. Dr. Yeşim Tunçok             

                                                                                                     TUCRIN Müdürü 
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Toplantı Programı 
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TÜBİTAK 1003 Programı SB0104: ‘‘Yeni İlaç Geliştirme” Çağrısı 
 

Çağrı metni için tıklayın 
Çağrı ile ilgili TÜBİTAK sunumu için tıklayın 

 
Tartışma Oturumu Değerlendirmeleri 
 

1. TÜBİTAK tarafından “Yeni İlaçların Geliştirilmesi için Klinik Araştırmalar 
Yapılması Çağrısı”nın açılması, klinik araştırmalar açısından olumlu bir ilk 
olarak değerlendirilmiştir. 

2. Çağrının kapsayıcılığı belirtilmiş ve ulusal klinik araştırma kapasitesinin 
artırılmasına yardımcı olacağı ifade edilmiştir. 

3. Çağrının sürekliliğinin sağlanması gerektiği ifade edilmiş, yeni bir 
çağrının üç yıldan önce açılması veya çağrının TÜBİTAK 1001 proje 
desteğine benzer olarak sürekli hale getirilmesi önerilmiştir. 

4. Çağrı kapsamında yenilikçilik yönü yüksek, yeni molekül araştırma 
çalışmalarının özellikle desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

5. Projelerdeki fikri mülkiyet haklarının nasıl düzenleneceği ve fikri 
mülkiyet hakkının devrinin imkanı konusunda detaylı açıklama yapılması 
önerilmiştir.  

6. Çağrının ikinci aşamasına başvurabilmek için gereken Etik Kurul ve 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurulu onaylarının, gönüllülerin 
sigortalanması bakımından şartlı olarak verilebileceği ifade edilmiştir. 

  
Katılımcı Geribildirimlerinin Değerlendirilmesi 
 
Toplantıya toplam 92 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaklaşık yarısının Dokuz 
Eylül Üniversitesi, diğer yarısının ise ulusal düzeyde Türkiye’nin değişik 
üniversiteleri, kamu kurumları ve ilaç endüstrisi temsilcilerinden oluştuğu 
saptanmıştır. Teknik bilgilendirme oturumu beklentileri %90 oranında iyi veya 
çok iyi karşılamıştır. Tartışma oturumu beklentileri %83.3 oranında iyi veya çok 
iyi karşılamıştır. Toplantı, ihtiyaç duyulan bilgiyi sağlamada %93.3 yeterli 
olmuştur.  
 
Katılımcılardan gelen ek sorular ve istekler değerlendirildiğinde, klinik 
araştırmalar hakkında temel eğitim ile klinik araştırma planlama ve proje yazımı 
eğitimlerinin düzenlenmesinin, en sık belirtilen istekler olduğu görülmüştür.  
Paydaşlar ile birlikte çalışma deneyiminin geliştirilmesi, çıkar çatışmalarının 
yönetimi, klinik araştırma gereksinimlerinin kanıta dayalı olarak belirlenmesi ve 
çağrılar ile ilgilenen paydaşların iletişimi için çalışmalar yapılması diğer 
isteklerdir.  
 
Planlanan Çalışmalar 
 
TUCRIN olarak, katılımcı geribildirimlerini de dikkate alarak klinik araştırmalar 
ve proje yazımı ile ilgili eğitimleri, çağrı takvimi ile uyumlu biçimde 
gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Gelişmeler internet sitemiz ve e-posta 
duyurularımız üzerinden paylaşılacaktır. Katılım istekleriniz ile soru ve 
katkılarınızı tucrin@deu.edu.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz. 

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/sb0104.pdf
http://tucrin.deu.edu.tr/images/1003_Tanitim_Sunumu.pdf

