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KL‹N‹K ARAﬁTIRMALAR VE ‹KU E⁄‹T‹MLER‹

Standartlar› Yükselten Çözüm
Orta¤› Olaca¤›z

Dr. Ozan Bat›gün
Zeincro Türkiye Genel Müdürü

1998 y›l›nda Londra’da kurulan Zeincro, temel
olarak klinik çal›ﬂmalar alan›nda faaliyet
göstermektedir. Günümüze kadar Avrupa çap›nda
300’ün üzerinde klinik araﬂt›rma ve gözlem
çal›ﬂmas› yürütmüﬂtür. Faz III ve IV’lerin yo¤un
oldu¤u dengeli bir da¤›l›ma sahiptir. Tek bir alana
kanalize olmak yerine, baﬂta onkoloji, mss,
kardiyoloji, immünoloji olmak üzere 15 farkl› terapötik
alanda servis vermektedir.
Sizce klinik araﬂt›rmalar ülkemizde ne durumda?
Yenilikçi ilaç endüstrisi 2009 y›l›nda toplam 103 milyar $ Ar-Ge
yat›r›m› yapm›ﬂt›r. Bu rakam›n %16’s› Ar-Ge’ye harcan›rken, 50
milyar $ klinik araﬂt›rmalara ayr›lm›ﬂt›r. ﬁu anda 173 ülkede toplam
94.618 klinik araﬂt›rma yap›lmaktad›r. Ülkemizin pay› ise ne yaz›k
ki binde yedi (%0.7)’dir. Bunun farkl› bir yans›mas›n› ﬂöyle ele alal›m:
ABD’de her 100.000 kiﬂiden 16’s›, Almanya, Fransa ve ‹ngiltere’de
8’i, ‹srail’de ise 34’ü ilaç ve aﬂ›lara erken dönemde ulaﬂ›p klinik
araﬂt›rmalar›n deneysel avantajlar›ndan faydalanabilirken, ülkemizde
bu oran yaln›zca 1/100.000’dir.
Zeincro hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz?
Zeincro, bir ‹ngiliz firmas›d›r; 1998’den beri Avrupa’da geniﬂ kapsaml›
hizmet vermektedir. Baﬂta Türkiye ofisi olmak üzere tüm merkezleri
Tüv Rheinland® taraf›ndan ISO 9001 sertifikas› alm›ﬂt›r. ‹EGM
taraf›ndan sözleﬂmeli araﬂt›r›c› kuruluﬂu olarak akredite edilmiﬂtir
ayn› zamanda ülkemizde sözleﬂmeli araﬂt›rma kuruluﬂlar› derne¤i
SAKDER üyesidir. Bir de hepsinden önemlisi EUCROF’un tek üyesi
SAK...
EUCROF üyeli¤ini biraz açar m›s›n›z?
EUCROF, Avrupa Birli¤i Sözleﬂmeli Araﬂt›rma Kuruluﬂlar›
Federasyonu’dur. Temel amac›, tüm Avrupa’da klinik çal›ﬂma
kalitesinin yükselmesidir. Zeincro, EUCROF’un Türkiye’de üyesi olan
tek sözleﬂmeli araﬂt›rma kuruluﬂudur. Bu çok önemli bir misyonu
beraberinde getirmektedir: Her alanda global yönetmeliklere, kalite
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Tüm Avrupa çap›nda baﬂlatt›¤›m›z ayn› gün içinde yan›t kampanyam›z ile hem ilaç firmalar› hem de
araﬂt›r›c›lardan gelen sorularda ilgili konuyu hemen bildirip, sürünceme – belirsizlik dönemlerini ortadan
kald›rmay› amaçl›yoruz.
standartlar›na tam uyum, operasyonel
mükemmellik ve legal konulara üst düzeyde
yaklaﬂ›m... ‹laç firmalar›ndan gelen talepler sadece
Türkiye ofisinde de¤il, ayn› zamanda Atina
ofisinde de de¤erlendirilmekte, gerekli
durumlarda hukuki görüﬂ de al›narak kapsaml›
bir geri dönüﬂ ile sponsorun tüm ihtiyaçlar› her
aç›dan karﬂ›lanmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.

ortalamalar›n›n çok alt›na inmiﬂtir. Zeincro’nun
en önemli özelli¤i servis verdi¤i müﬂterileri ile
yineleyen iﬂ birli¤ini baﬂarmas›d›r. Uzun y›llar
süren deneyimler hep tekrarlayan müﬂteri
memnuniyeti ile sonuçlanmaktad›r.

Zeincro’nun faaliyet alanlar› ve mevcut
portföyünden bahseder misiniz?

Fiyat düﬂüﬂü ve iskontolar art›k neredeyse lokal
çal›ﬂma için ﬂirketlerin kaynak ay›rmas›n› imkâns›z
hale getirmiﬂtir. Lokal klinik araﬂt›rmalara ayr›lan
bütçelerin de kesilmesi çal›ﬂma kalitelerinde ciddi
sorunlara neden olmaktad›r. Bu nedenle A‹FD’nin
benzeri olarak SAKDER bünyesinde GCP
uygulamalar›n›n denetlendi¤i bir komisyon
kurulmal›d›r. Mevcut perspektif; global
çal›ﬂmalar›n global SAK kuruluﬂlar›na verilmesi
ve lokal bilim üretiminin duraklama devrine
girmesi ﬂeklindedir.

Zeincro, temel olarak klinik çal›ﬂmalar alan›nda
faaliyet göstermektedir Avrupa çap›nda 300’ün
üzerinde araﬂt›rma yürütmedir. Türkiye ve
Avrupa’da 2.600’e yak›n merkezinde en iyi hasta
al›m sürelerine sahip SAK’lar›n baﬂ›nda
gelmektedir. Zeincro; orijinal, jenerik, biyoteknoloji
ve biyoeﬂde¤erlilik alanlar›n›n tümünde çal›ﬂmalar
yapmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda protokol yaz›m›,
farmakoekonomik analizler, ruhsatland›rma
deste¤i, farmakovijilans, makale yaz›m›, istatistik
analizi, registry oluﬂturulmas› projelerini, merkez
koordinatörü atama hizmetlerini yüksek kalite
standartlar› ile sunmaktad›r. Uzmanl›k alan›m›zla
ilgili olan GCP–ICH, istatistik konular›nda yurt d›ﬂ›
e¤itmenler ile zenginleﬂtirdi¤imiz e¤itimlerimiz
bulunmaktad›r.
En önem verdi¤imiz faaliyet alanlar›m›zdan biri
de tüm legal ve etik aç›lar› ile yap›land›r›lm›ﬂ
hasta destek programlar›d›r. Ülke genelinde
birebir ziyaret ya da call-center ﬂeklinde
sundu¤umuz programlar, özellikle kronik
hastal›klarda son derece faydal› veri üretimi ve
yay›nlar yap›lmas›n› sa¤lamaktad›r.
En güçlü oldu¤unu düﬂündü¤ünüz yönleriniz
neler?
Tüm Avrupa çap›nda baﬂlatt›¤›m›z ayn› gün içinde
yan›t kampanyam›z ile hem ilaç firmalar› hem de
araﬂt›r›c›lardan gelen sorularda ilgili konuyu
hemen bildirip, belirsizlik dönemlerini ortadan
kald›rmay› amaçl›yoruz. Zeincro’da SAK’larda
en s›k rastlanan çal›ﬂan sirkülasyonu sektör

‹laç fiyatlar›ndaki indirimler klinik çal›ﬂmalar›
nas›l etkiledi ya da etkileyecek?

Hedefleriniz neler?
Altyap›s› ve yetkinlikleri göz önüne al›nd›¤›nda
Zeincro, k›sa bir süre içerisinde klinik çal›ﬂmalar
alan›nda lider kuruluﬂlardan birisi olacakt›r. Ancak
bu iﬂ sonuçlar›n› elde ederken etik ve dürüst
yaklaﬂ›m tarz›m›z ile tercih edilen çözüm orta¤›
olmay› amaçl›yoruz. Örne¤in, araﬂt›r›c› ödemeleri
ve merkez koordinatörü sa¤lanmas›nda sektörün
en düﬂük fiyatlar›n› global kalite ile sunuyoruz.
Direkt çal›ﬂma giderlerinde (pass through costs)
herhangi bir ek miktar talep etmeden direkt
sponsora fatura gönderiyoruz. Yabanc› bir
ﬂirketin genel merkezinden bizimle temasa
geçildi¤inde buradaki medikal direktör ile
görüﬂerek Türkiye ofisinin hekim karﬂ›s›nda
habersiz duruma düﬂmesini önlemeye çal›ﬂ›yoruz.
Özel merkezlerde araﬂt›rma yap›lmas› için izin
al›nmas› önemli baﬂar›lar›m›zdan birisi.
K›sacas›, 13 y›la varan ilaç sektörü tecrübelerim
do¤rultusunda herkesin çal›ﬂmak isteyece¤i,
ülkemizin ihtiyaç duydu¤u alanlara kusursuz
donan›m getiren güçlü–kaliteli çözüm orta¤›
olarak Türkiye’deki bilime hizmet vermek ve ›ﬂ›k
tutmak istiyoruz.
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