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Sanofi-aventis Türkiye sponsorluğunda gerçekleştirilen AkademiKA® “Klinik Araştırmalarda 

Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı” yurtdışından gelen araştırıcılara açılıyor. 

 
 

Sanofi-aventis Türkiye sponsorluğunda içeriği tamamen Türkiye’de, AkademiKA® Yönlendirici Kurulu’nu 
oluşturan akademisyenler ve sanofi-aventis tarafından geliştirilen ve bugüne kadar Türkiye’deki araştırmacı 
hekimler ve sağlık profesyonellerine yönelik gerçekleştirilen AkademiKA® eğitimi, ilk defa 12-13 Haziran 
tarihlerinde, yurtdışından gelen ilgi sonucunda, Ortadoğu ve Asya ülkelerindeki araştırıcıların katılımına 
açılıyor.  

Orta Doğu ve Asya’nın çeşitli ülkelerinden gelen araştırıcılar, Türkiye’de Türk Akademisyenler tarafından 
geliştirilen program ile klinik araştırmaların temel ilkeleri ve “İyi Klinik Uygulamalar” olarak bilinen uluslararası 
bilimsel ve etik kalite standartları konusunda eğitim alıyor.  

AkademiKA®’nın Yönlendirici Kurul Üyesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik 
Farmakoloji Ana Bilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. İsmail Hakkı Ayhan “AkademiKA® gibi eğitim programlarının 
Türkiye’de bilimsel araştırma merkezlerinin araştırma kalitesinin artmasına katkıda bulunduğunu ve bu sayede 
araştırmacıların daha verimli bir şekilde çalıştıklarını düşünüyorum” dedi. Klinik araştırmalarla ilgili gerek ulusal 
ve gerekse uluslararası etik ve bilimsel kalite standartları ve düzenlemeler olduğuna işaret eden Prof. Ayhan 
“AkademiKA® eğitimini alan hekimlerin yaptıkları çalışmalarda hata oranlarının çok daha düşük olduğunu” 
vurguladı.  

Sanofi-aventis Türkiye Medikal ve Kurumsal İşler Dr. Edibe Taylan ise, “AkademiKA®’nın Türkiye’de araştırma 
yapan hekim ve yardımcı sağlık personelinin bu alandaki eğitim ihtiyacını karşılamak için ülkemizin önde gelen 
akademisyenleri ile geliştirilen bir program olduğunu vurguladı”. Dr. Taylan, “AkademiKA®’nın gösterdiği başarı 
sayesinde uluslararası platforma taşınmasından gurur duyduğu belirtti”.     

Sanofi-aventis sponsorluğunda 2003 yılında başlatılan AkademiKA® “Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama 
Esasları Paylaşım Programı”, Türkiye’de klinik araştırmalarla ilgili uluslararası kalite standartlarını 
yaygınlaştırmak ve böylece bu alanı geliştirmek amacıyla oluşturulmuş bir eğitim programı. Klinik araştırmalar, 
yenilikçi ilaçların geliştirilmesi için yürütülen bilimsel çalışmalar ve bu çalışmaların tasarımlanması, yürütülmesi, 
kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgili uluslararası etik ve bilimsel kalite standartları “İyi Klinik Uygulamalar” 
olarak adlandırılıyor.  

İki gün süren eğitim kapsamında, araştırmacı hekimlere ve araştırmalarda görev alan veya alacak olan sağlık 
profesyonellerine, klinik araştırmalar ile ilgili uluslararası bilimsel ve etik standartların yanı sıra bir araştırma 
kapsamında elde edilen verilerin en ileri yöntemlerle derlenmesi, arşivlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması 
ile ilgili bilgiler de aktarılıyor.  
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AkademiKA® Hakkında 

AkademiKA®, “Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı”,  

sanofi-aventis sponsorluğunda yürütülen, klinik çalışmaların temel ilkeleri ile “İyi Klinik Uygulamalar” 
konusunda kapsamlı bir eğitim programıdır.  

Düzenli olarak yılda 3 kez düzenlenen AkademiKA® Programı, başladığı 2003 Aralık tarihinden bu yana 16 kez 
düzenlenmiş ve Türkiye’de 650 kadar araştırıcın eğitim almasını sağlamıştır.  

Programa, tıp ve eczacılık fakülteleri mezunu araştırma görevlileri, uzmanlar ve öğretim üyelerinin yanı sıra, 
araştırma hemşireleri, araştırma koordinatörleri, etik kurul üyeleri ve etik kurul sekreterleri katılmaktadır.   

AkademiKA®’ya katılım ücretsizdir. Başvurular internet üzerinden yapılmakta ve kontenjanın izin verdiği sayıda 
kayıt alınmaktadır. 2 günlük eğitim 40 katılımcı ile Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi’nde (EDU) 
düzenlenmektedir.  

AkademiKA®’nın bilimsel eğitim içeriği AkademiKA® Yönlendirici Kurul Üyeleri tarafından oluşturulmuştur.  

AkademiKA® aynı zamanda bir danışma merkezi gibi de görev yapmakta ve internet aracılığı ile gelen soruları 
uzmanlarına yönlendirerek sorunların çözümüne ve bilgilendirmeye katkı sağlamaktadır.  

AkademiKA® Yönlendirici Kurul Üyeleri 

 

- Prof. Dr. İsmail Hakkı Ayhan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Ana Bilim 
Dalı 
- Prof. Emin Kansu, Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü 
- Prof. Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İnfeksiyon 
Hastalıkları Ünitesi 
- Prof. Dr. Hamdi Akan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı 
- Dr. Oğuz Akbaş, Monitör Medikal Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. – İstanbul   
 

Sanofi-aventis hakkında 

Dünyanın önde gelen ilaç şirketleri arasında yer alan sanofi-aventis, tüm insanların yaşamını iyileştirmek için 
tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar.  

Sanofi-aventis, Araştırma-Geliştirme (AR-GE) temelli bir organizasyondur. Araştırma faaliyetlerimizin 
odaklandığı temel tedavi alanları şunlardır: onkoloji, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik hastalıklar, merkezi 
sinir sistemi hastalıkları, iç hastalıkları ve aşılar. Sanofi-aventis Grubu, Paris (EURONEXT: SAN) ve New York 
(NYSE: SNY) borsalarında kote edilmektedir. 


