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15.11.2011 tarihli Vatan gazetesinde (http://haber.gazetevatan.com/893-turk-kobay-dev-ilac-

sirketlerinin-kurbani-oldu/410841/1/Manset) çıkan haberde sizin görüşünüze yer verilerek "...etik 

kurullarda klinik değil 'veteriner' farmakologlar var" cümlesi geçen haber yer aldı. Etik kurullarda hiç 

deneyimi olmayan; klinik farmakolog yerine veteriner farmakolog olmasını eleştiren yaklaşımınız 

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji alanında görev yapan biz Akademisyenlerde büyük bir üzüntüye 

neden oldu. Haberin başlığından da hareketle (893 Türk kobay ilaç şirketlerinin kurbanı oldu!) böyle bir 

konuda sorumluluğun veteriner kökenli Farmakologlara atfedilmesi son derece büyük bir yanlıştır.   

Konu ile ilgili yaptığımız araştırmada, örneğin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp 

Fakültelerinde gazetede konu edilen Klinik Araştırmalar Etik Kurul'u üyeleri arasında bırakın bir veteriner 

farmakoloji uzmanını bir veteriner hekim dahi bulunmadığı, aynı durumun Hacettepe Üniversitesi ve 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Değerlendirme Kurulları için de geçerli olduğu 

tespit edilmiştir. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde 

oluşturulan İlaç Klinik Araştırmaları Etik Kurullarında (19.08.2011 ve 28030 sayılı Resmi Gazete; KLİNİK 

ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK) sadece tıp doktoru ve eczacı kökenli farmakoloji 

uzmanlarının bulunabileceği özellikle hükme bağlanmış durumdadır. Kaldı ki bu kurulların yapısı 

incelendiğinde olayın Etik boyutunu değerlendirecek şekilde farklı uzmanlık dallarından üyelerin de olduğu 

görülmektedir. Bu noktada sadece Farmakoloji eğitimi değil Toksikoloji eğitimini de aynı Program 

kapsamında alan ve son derece geniş ve derinlemesine bir müfredatın uygulandığı Veteriner Farmakoloji ve 

Toksikoloji uzmanlarının bu kurullarda olması da yanlış karşılanmamalıdır.  

Diğer taraftan Veteriner hekimler (veteriner farmakologlar değil), Çevre ve Orman Bakanlığının 6 

Temmuz 2006 ve 26220 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik uyarınca Hayvan Deneyleri Merkezi 

ve Yerel Etik Kurullarının mevzuat gereği doğal üyeleridir.  

Bütün bu değerlendirmeleri konu ile ilgili yanlış bilgilenmenin önlenebilmesi adına aşağıda ifade 

edilen kaynaklarla birlikte bilgilerinize sunarız.  
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(http://www.ctf.edu.tr/etikkurul/uyeler.htm ve http://www.itf.istanbul.edu.tr/attachments/021_arastirma.etik.kurul.uye.listesi2011.pdf).  
(http://www.etikkurul.hacettepe.edu.tr/yerel/uyeler.php 

(http://www.medicine.ankara.edu.tr/testa/kurullar/u.etk.kur.php). 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12666&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=KL%C4%B0N%C4%B0K%
20ARA%C5%9ETIRMALAR 


