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Epidemiyoloji

 Sağlıkla ilgili tüm sorunların ve hastalıkların kişi-yer-zaman 

özelliklerine göre tanımlanması,

 Bu sorun ve hastalıkların nedenleri/risk faktörlerinin 

belirlenmesi,

 Belirlenen neden ve risk faktörlerine yönelik en uygun 

çözüm/tedavi yöntemlerinin ve bunların kabul 

edilebilirliğinin/güvenliliğinin  saptanması amacıyla 

kullanılan yöntem bilimi



Bilimsel Araştırmaların Amacı

EVREN
“TOPLUM” (RAT)

“GRUP(LAR)”

ÖRNEK 
DEĞİŞKENLERİN “GERÇEK”

DEĞERLERİNİN TAHMİNLERİ 

“GERÇEK”
DEĞERLER

BİYOLOJİK
SOSYOLOJİK

FİZİKSEL
EKONOMİK 

DEĞİŞKENLER

Planlama-Örnekleme
Veri toplama araç-gereçleri
Veri toplama
Verilerin analizi
Yorumlar 

TARAFSIZLIK İLKELERİ

Değişkenler
•Morbidite

Prevalans 
İnsidans, RR, AR

•Mortalite
•Fertilite
•Ortalamalar
•Diğer ölçütler

Güven aralıkları
Standart hatalar

P değerleri



Etkenle karşılaşmaya araştırmacı mı karar veriyor?

EVET HAYIR

DENEYSEL ARAŞTIRMA GÖZLEMSEL ARAŞTIRMA

Gruplar rasgele mi belirleniyor? Hipotez testi var mı?

EVET HAYIR EVET HAYIR

Randomize
klinik/saha
çalışması

Non-randomize
klinik/saha
çalışması

Analitik
çalışma

Tanımlayıcı
çalışma

Çalışmanın yönü ne?

Etken     Sonuç Sonuç     Etken Etken-Sonuç aynı anda

Kohort Vaka-Kontrol Kesitsel

Grimes&Schultz. Lancet 2002;359:57-61. 



Bir Araştırma Planında
Bulunması Gereken Bölümler



Kapak Sayfası ARAŞTIRMANIN VE ARAŞTIRMACILARIN İSİMLERİ

BÖLÜM 1 KONUNUN SEÇİMİ, TANIMLANMASI, AMAÇLARIN BELİRLENMESİ

Konunun seçim nedeni, kişi ve toplum sağlığı yönünden önemi ve yaygınlığı
Araştırmanın yakın ve uzak gelecek için amaçları

BÖLÜM II KONU İLE İLGİLİ LİTERATÜR BİLGİLERİNİN DERLENMESİ

BÖLÜM III ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİNİN BELİRLENMESİ

BÖLÜM IV HİPOTEZLERİN SINANMASINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR (Materyal-Metod, Gereç-
Yöntem)

1. Araştırma yerinin seçimi
2. Araştırmanın evreni, evrenin tanıtılması (Örneklem: örnek büyüklüğü, örnekleme birimi veya 

yöntemi)
3. Araştırmanın tipi (tanımlayıcı, analitik, deneysel, vb.)
4. Kontrol grubu gereği, özellikleri, seçimi, kontrol grubu kaynakları, araştırma gruplarının 

(vaka, deney, kontrol) benzerliği
5. Araştırmanın bağımlı, bağımsız değişkenlerinin belirlenmesi
6. Araştırmada kullanılacak terim, sınıflandırma, yöntem ve kriterlerinin açıklanması
7. Araştırmada kullanılacak araç-gereçlerin (anket, uygulama rehberi, vb.) hazırlanması
8. Ön-denemeler (araç-gereç, personel)
9. Gerekli insan gücünün sağlanması ve eğitilmesi
10. Veri toplama, düzenleme, analizleri
11. Etik konular
12. Araştırma ile ilgili olarak çeşitli izinlerin alınması
13. Ara ve son raporun hazırlanması
14. Araştırmanın zamanlama çizelgesi
15. Araştırma bütçesinin hazırlanması

KAYNAKLAR YARARLANILAN KAYNAKLARIN LİSTESİ

EKLER 



Etik Konular

Bilgilendirilmiş onam

Bireyin araştırmadan çekilme hakkı

Etik Kurul onayı

Etik ilkelere uygun çalışma
- Helsinki Bildirgesi

- İKU Kılavuzu

-Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

-İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmalar Kılavuzu

-...



***Araştırma Sonuçlarının Yorumlanması

Hata kaynaklarına dikkat!

İç geçerlilik

Etki büyüklüğü

Dış geçerlilik



Yarar/Zarar Oranı



Araştırma Yapmanın Temel İlkeleri 

Araştırma, katılan kişilere zarar vermemelidir.

Araştırma, tüm aşamalarında tarafsız olarak 
yürütülmelidir. 

Araştırmadaki uygulamalardan kişiler haberdar edilmeli 
ve izinler alınmalıdır.

Araştırmada toplanan bilgiler amacı dışında 
kullanılmamalıdır.

Elde edilen sonuçlar araştırmanın uygulandığı gruba 
genellenebilir.  



Primum non nocere !!!

Önce zarar verme !!!



Araştırma Etiği???

II. Dünya Savaşı’nda Nazi Doktorlar

Yüksek irtifa

Donma

Deniz suyunun içilebilmesi

Bulaşıcı hastalıkların önlem ve tedavisi

Kemik grefti uygulanması

Yeni geliştirilen sulfonamidlerin etkinliği

Olası antidotların test edilmesi

Farklı ırkların bulaşıcı hastalıklara verdiği tepki

...



Etik Standartlar

 1947 Nuremberg İlkeleri

 1964 Helsinki Deklarasyonu

 1982 WHO/CIOMS* 
 Proposed International Guidelines for Biomedical Research Involving 

Human Subjects

 1992 WHO/CIOMS
 International Guidelines for Biomedical Research Involving Human 

Subjects

 2001 Avrupa Birliği Direktifi 2001/20/EC

 2005 Avrupa Birliği Direktifi 2005/28/EC

*CIOMS: Council for International Organizations of Medical Sciences



Helsinki Bildirgesi

Dünya Tabipleri Birliği 1964 Helsinki
Tıbbi araştırmalarda görev alan doktorlar için etik 

kurallar
En son Ekim 2013'de Fortaleza-Brezilya’da olmak 

üzere birkaç kere gözden geçirilerek revize edilmiştir. 
Bu bildirge, diğer prensiplerin yanı sıra insanlar 
üzerindeki araştırmaların
Kabul görmüş bilimsel prensiplere uygun olmasını
Yazılı bir protokolünün olmasını
Sadece kalifiye bireyler tarafından yürütülmesini
Araştırmaya katılanlardan alınmış yazılı onam ile 

başlamasını şart koşar



http://www.ttb.org.tr/images/stories/file/2013/helsinki.pdf



GCP

 1940 ve 1950’lerde Amerikan Tıp Birliği 

Prensipleri

 1932-1972 Tuskegee Çalışması, 

Alabama

A.B.D.’nde Etik Standartlar



 1932-1972 U.S. Public Health Service

 399 sfilisin geç aşamasında siyah Amerikalı erkek
 28 direkt sfilise bağlı ölüm

 100 komplikasyonlar nedeniyle ölüm

 40’ının eşi enfekte

 19 konjenital sfilisli bebek

 “Kötü kan”a karşı “ücretsiz tedavi”
 Çok düşük dozda tedavi & aspirin %3 düzelme

 Penisilinin keşfi

 1964 Helsinki Deklarasyonu

 16 Mayıs 1997 Clinton sağkalan 8 hastadan özür diledi

Tuskegee Çalışması



GCP

 1940 ve 1950’lerde Amerikan Tıp Birliği 

Prensipleri

 1932-1972 Tuskegee Çalışması

1974 Ulusal Araştırma Akti

 Institutional Review Board (IRB)

 Ulusal Komisyon

 1979 Belmont Raporu

 FDA kanunları

A.B.D.’de Etik Standartlar



İyi Klinik Uygulamalar (İKU)
Good Clinical Practice (GCP)

İlk İKU kılavuzu

1990’da Japonya’da

1991’de Avrupa’da 

International Conference on Harmonization of 
Technical Requirements for Registration of 
Pharmaceuticals for Human Use (ICH)

İnsanların Kullanımı İçin Farmasötiklerin 
Ruhsatlandırılması İçin İstenilen Teknik 
Gerekliliklerin Harmonizasyonu Üzerine Uluslararası 
Konferans



İyi Klinik Uygulamalar (İKU)

 İKU: İnsanlar üzerinde biyolojik ve 
farmakolojik maddelerle yapılan müdahale
araştırmalarının tasarlanması, yürütülmesi, 
kaydedilmesi ve sunulması için saptanmış 
uluslararası etik ve bilimsel kalite standardı

Araştırma yapılan bireylerin haklarının, güvenliğinin ve 
esenliğinin, kaynaklarını Helsinki Bildirgesinden alan etik ilkeler 
doğrultusunda korunduğu

Araştırma verilerinin güvenilir olduğu konusunda kamuya 
güvence sağlar



Kaliteli Çalışma

 Bilimsel Yaklaşım

 Etik Uygulamalar

 İyi Planlama

dahilinde yürütülmelidir

İKU Prensipleri



Türkiye’de Yasal Düzenlemeler

1982 Anayasa

1987 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

“Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat almamış ilaç ve terkiplerin

üretimi, ithali, satışı ile ruhsat veya izin almış dahi olsa ilaç ve terkiplerini(n), 

bilimsel araştırma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve ilgili kişinin rızası olmadan

insan üzerinde kullanımı yasaktır”

1993 İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

1995 İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu

İyi Laboratuar Uygulamaları Kılavuzu

2008 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

2010 Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu

2011 Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

2011 İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmalar Kılavuzu

2013     Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

2014 Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği

2014  İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik



İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzunda 

yer alan bazı tanımlar

İlaç: Klinik araştırmalarda kullanılacak 

olan sentetik, bitkisel, ya da biyolojik 

kaynaklı etken madde, terkip ve/veya 

farmasötik müstahzar

Klinik Araştırma: İlaçların etkilerini 

ve/veya istenmeyen (advers) etkilerini 

araştırmak ve değerlendirmek amacıyla 

insanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalar



Bir ilaç veya aşının etkinliğinin 
değerlendirilmesi çeşitli aşamalardan 
sonra gerçekleşir

• Preklinik araştırmalar
– Laboratuvarda in-vitro deneyler

– Deney hayvanları üzerindeki in-vivo 
deneyler

• Klinik araştırmalar

İlaç Araştırmaları



Faz I çalışmalar: İlacın farmakokinetik

özellikleri, toksisitesi, biyoyararlanımı , vücut 

fonksiyonlarına etkisi ve biyolojik aktivitesinin 

az sayıda gönüllü üzerinde denendiği ilaç 

geliştirme çalışmalarıdır

Faz II çalışmalar: Az sayıda ve seçilmiş 

hasta üzerinde ilacın etkili doz sınırları, 

klinik etkinliği, yararı, güvenilirliği, 

farmakokinetik özellikleri ve toksisitesinin 

araştırıldığı dönem



Faz III çalışmalar: Faz I ve II’de olumlu 

bulunan ilaçların geniş sayıda hasta 

üzerinde etkinlik, emniyet ve değişik 

dozlarının denendiği ilaç geliştirme 

dönemi

Faz IV çalışmalar: İlaçların farmasötik 

müstahzar olarak ruhsatlandırılmasından 

sonra, kabul edilen endikasyonlarda 

emniyeti, doz farklılıkları, yan etkilerinin 

araştırıldığı ilaç geliştirme dönemidir



Ruhsatlandırılmış ilaçlarla yapılan, Faz III kabul 
edilen çalışmalar

Yeni endikasyon çalışmaları

Daha önce çalışılmamış bir hasta grubu 
üzerinde çalışmalar

Öngörülen dozun üstünde, yüksek doz 
çalışmaları

Ruhsatlı olmayan farmasötik şekil ve 
uygulama yolu çalışmaları

Yeni kombinasyon çalışmaları



Araştırıcı: Klinik araştırma yapılan yerde, 

araştırmadan ve araştırmaya katılan gönüllülerin 

haklarının korunmasından, sağlığından sorumlu 

kişi

Koordinatör: Çok merkezli araştırmalarda, değişik 

merkezlerin araştırıcıları arasındaki koordinasyonu 

sağlamakla sorumlu araştırıcıdır. 

Destekleyici (Sponsor): Araştırmanın başlatılması, 

yönetilmesi ve/veya finansmanı için sorumluluk 

alan kişi ya da kuruluştur.

İzleyici (Monitör): Araştırmanın yürütülmesi 

sırasında izleme, her aşamada rapor verme ve 

verilerin kontrolünden sorumlu olan kişidir.



Gönüllü: Araştırmaya kendi rızası ile katılan 

hasta ya da sağlıklı insanlar

Gönüllü Dosyası: Hasta ya da sağlıklı gönüllü 

hakkındaki demografik ve tıbbi bilgileri içeren 

(hastane dosyası, konsültasyon kaydı, gönüllü 

özel dosyası gibi) dosya

Olgu Rapor Formu (ORF, Case Report Form, 

CRF): Araştırmadaki her bir gönüllüye ait 

verilerin ve diğer bilgilerin protokolde yer aldığı 

şekilde kaydını içeren form

Kaynak Belgeler: Orijinal belgeler ve kayıtlar 

(lab. kayıtları, ilaçların dağıtım kayıtları, EKG, 

EEG, CT v.b.’nin orijinal kayıtları, mikrofilmler...)



Denetim: Bakanlık gerek gördüğünde ya da rutin 

olarak klinik araştırmaları, yapıldığı yerleri, 

destekleyiciyi denetler. 

Yoklama (audit): Ham verilerin, ara  ve sonuç 

raporunda kayıtlı verilerle, ilgili diğer belgelerle ve 

işlemlerle uygunluğunu karşılaştırmak, 

çalışmanın GCP’ye uygun olarak yapılıp 

yapılmadığını denetlemek.

Verilerin Kanıtlanması ve Validasyonu: Klinik 

araştırma sonuç raporunda bulunan verilerin, 

orijinal gözlemlerle ve onlarla ilgili kayıtlara 

uygunluğunu saptamak için uygulanan 

işlemlerdir.



Bilgilendirilmiş Gönüllü Oluru: Bir gönüllünün 

belirli bir klinik araştırmaya katılma 

arzusunun, araştırma ile ilgili olarak kararını 

etkileyebilecek her türlü bilginin, olumsuz etki 

yapabilecekler de dahil olmak üzere kendisine 

verildikten sonra kabulünü ve bunun 

belgelendirilmesini sağlayan imzalı özel form

Özel Yaşamın Gizliliği: Araştırmadaki 

gönüllülerin, kimliklerinin, kişisel durumlarına 

ait bilgilerin ve haklarındaki tıbbi bilgilerin gizli 

tutulması da dahil, özel yaşamlarının gizliliği 

ilkesine uyulmasıdır



İlaç ters etkisi (İlaç Advers Etkisi): İlaçların 

amacına uygun olarak, öngörülen yolla ve 

dozda kullanıldığında ortaya çıkan zararlı, 

istenmeyen ve beklenmeyen etkileri

Ters olay (Advers Olay): Araştırma ürünü ile 

ilişkili kabul edilsin veya edilmesin, klinik 
araştırma sırasında bir gönüllünün başına gelen 

istenmeyen durum

Ciddi Ters Olay (Ciddi Advers Olay): Ölüme 

yol açan veya yaşamı tehdit eden, sakat 

bırakan veya gönüllünün hastaneye 

yatmasına ya da hastanede yatma süresinin 

uzamasına yol açan bir advers deneyim, 

konjenital anomali ve neoplazm oluşumu



İKU Kılavuzu

 Destekleyicinin görev ve  sorumlulukları

 İzleyicinin görev ve  sorumlulukları

 Araştırıcının görev ve  sorumlulukları 



Araştırıcının Görev ve  Sorumlulukları

Genel

 Araştırmayı yürütmek ve 

kararlaştırılan sürede tamamlamak 

için yeterli zamanı, ekibi ve donanımı 

sağlamak

 Yeterli sayıda gönüllü bulabilmek için 

retrospektif inceleme yapmak

 Yardımcı araştırmacı görevlendirmek



Gönüllülerle ilgili  

 Araştırmaya katılanlara araştırmanın 
içeriği ve araştırma ürünü ile ilgili bilgi 

verilmesi  ve olurlarının alınması

 Çalışma sırasında ve çalışma 

sonlandıktan sonra  gönüllülerin  tıbbi 

bakımının ve güvenliğinin sağlanması

Araştırıcının Görev ve  Sorumlulukları



Gönüllülerle ilgili

Ciddi ters olayları (CTO), derhal yerel Etik 
Kurula ve Sağlık Bakanlığı’na bildirmek ve 

CTO ile araştırma ürünü arasındaki neden 

sonuç ilişkisini araştırmak

Araştırma nedeniyle ortaya çıkabilecek 

hastalık ve yan etkiler/ters olaylar için 

gönüllünün yeterli tıbbi tedavi göreceğini 

garantilemek

Araştırıcının Görev ve  Sorumlulukları



Bilgilendirme

Araştırmaya katılan olgunun özel 

doktorunun olması ve doktorunun 
katılmakta olduğu bu klinik çalışma 

konusunda bilgilendirilmesini istemesi 

durumunda araştırıcı gerekli bilgileri 
olgunun özel doktoruna vermek 

durumundadır.

Araştırıcının Görev ve  Sorumlulukları



Protokol Uyumu

Çalışmayı protokole ve diğer mevzuata 
uygun olarak yürütmeyi kabul etmek (yazılı)

Klinikteki bütün çalışanların protokolü
anlamasının ve takip etmesinin sağlanması

Protokolde yapılacak değişikliklerin 
Destekleyici, yerel Etik Komite ve eğer 
gerekiyorsa Merkezi Etik Komitenin onayı 
alındıktan sonra yapılması

Araştırıcının Görev ve  Sorumlulukları



Çalışanlar ve Alt Yapı

Çalışanların çalışma protokolü ve GCP/İKU 
prensiplerini bilmelerinin sağlanması

Çalışmanın gerektirdiklerini destekleyecek 
yeterlilikte alt yapının ve ekipmanın 
sağlanması

Geçerli araştırma metodları ve İyi Laboratuvar 
Uygulamalarına uyumlu, sertifikalı 
laboratuvarların kullanılması

Araştırıcının Görev ve  Sorumlulukları



Lokal Yönetmeliklere ve Kurumsal 
Gerekliliklere Uyum

Etik komite denetim/onayının sağlanması 
ve çalışma süresince etik komitenin düzenli 
aralıklarla bilgilendirilmesi

Çalışma durum raporlarının periyodik olarak 
komiteye gönderilmesi (6 ayda bir)

Ciddi ters olaylar hakkında denetleme 
komitesinin hemen bilgilendirilmesi

Araştırıcının Görev ve  Sorumlulukları



ARAŞTIRICININ GÖREV VE  SORUMLULUKLARI

Araştırma ilacı ile ilgili

Araştırma ürününün teslimi, uygun koşullarda
depolanıp saklanması, dağıtımı ve geri döndürülmesi
için kayıtların sağlanması

Araştırma ürününün sadece sorumlu çalışanlara
verildiğinden emin olunması ve gerekirse başka bir
kişinin görevlendirilmesi

Araştırma ürününün nasıl kullanılacağının açıklanması,
doğru kullanıldığının denetlenmesi, körleme yapılan
araştırmalarda tedavi kodunun sadece protokole
uygun olarak kırılabileceğinin ve bu yapıldığında
izleyiciye danışılacağının/haber verileceğinin garanti
edilmesi

Araştırıcının Görev ve  Sorumlulukları



ARAŞTIRICININ GÖREV VE  SORUMLULUKLARI

Hasta Kayıtları/Olgu Bildirim Formları

Destekleyiciye tam ve kesin verilerin 
sağlanması

Hasta kayıtlarının anamnez, kullanılan ve 
araştırılan ürünler, ölçümler, değerlendirmeler ve 
istenmeyen etkileri içerecek şekilde 
hazırlanması

İKU’ya uygun olarak klinik araştırma verilerinde 
düzeltmeler yapılması 

- tek bir çizgi ile, tarih ve paraf atılarak

Araştırıcının Görev ve  Sorumlulukları



ARAŞTIRICININ GÖREV VE  SORUMLULUKLARI

Kayıtların Saklanması

Klinik çalışma kayıtları, kaynakları ve 

destekleyici tarafından iletilen 
dökümanların yönetmeliklere uygun 

olarak saklanması

Araştırıcının Görev ve  Sorumlulukları



ARAŞTIRICININ GÖRV VE  SORUMLULUKLARI

Denetlenme

Araştırmacı(lar)/kuruluş, izleme, 

yoklama, Etik Kurul ve Bakanlık  
denetimleri için tüm verilere (kaynak 

veri/dökümanlara) doğrudan 

ulaşılabileceğini garanti etmeli 

Araştırıcının Görev ve  Sorumlulukları



Klinik Araştırmalar Hakkında

Yönetmelik
13.04.2013

Madde 2. (1) Bu Yönetmelik, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik 

çalışmaları dâhil, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar 

üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler

ile ilaç dışı klinik araştırmaları, klinik araştırma yerlerini ve bu 

araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

(2) Retrospektif çalışmalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.



Klinik Araştırmalar Hakkında

Yönetmelik

Madde 4 (n). Etik kurul: Gönüllülerin hakları, 

güvenliği ve esenliğinin korunması amacıyla

araştırma ile ilgili diğer konuların yanı sıra 

gönüllülerin bilgilendirilmesinde kullanılacak yöntem 

ve belgeler ile bu kişilerden alınacak olurlar 

hakkında bilimsel ve etik yönden görüş vermek 

üzere teşkil edilecek ve Kurumca onaylanacak 

bağımsız kurullar



Klinik Araştırmalar Hakkında

Yönetmelik

Madde 4 (ö). Gözlemsel ilaç çalışması: İlaçların Türkiye’de ruhsat 

aldığı endikasyonları, pozoloji ve uygulama şekillerinde, Bakanlığın 

güncel tanı ve tedavi kılavuzlarına uygun olarak tedavisi devam 

eden hastalarda, spontan reçete edilen ilaca ait verilerin toplandığı 

epidemiyolojik çalışmalar



Klinik Araştırmalar Hakkında

Yönetmelik

Madde 4 (r). İlaç dışı klinik araştırma: İlaç, biyolojik ve tıbbi ürünler ile 

tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünler dışında insanlar üzerinde 

gerçekleştirilecek olan yeni bir cerrahi yöntem araştırması, kök 

hücre nakli araştırması, doku nakli araştırması veya organ nakli 

araştırması



Klinik Araştırmalar Hakkında

Yönetmelik

Madde 4 (t). Klinik araştırma: Bir veya birden fazla araştırma 

ürününün klinik, farmakolojik veya diğer farmakodinamik etkilerini 

ortaya çıkarmak ya da doğrulamak; advers olay veya reaksiyonlarını 

tanımlamak; emilim, dağılım, metabolizma ve atılımını tespit etmek; 

güvenliliğini ve etkililiğini araştırmak amacıyla insanlar üzerinde 

yürütülen çalışmalar



Klinik Araştırmalar Hakkında

Yönetmelik

Madde 4 (u). Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu: Klinik 

araştırmalarla ilgili konularda görüş bildirmek üzere oluşturulacak 

kurulu



Klinik Araştırmalar Hakkında

Yönetmelik

Madde 5 (h). Elde edilecek faydaların araştırmadan 

doğması muhtemel risklerden daha fazla olduğuna etik 

kurulca kanaat getirilmesi hâlinde, kişilik hakları 

gözetilerek, usûlüne uygun bir şekilde bilgilendirilmiş 

gönüllü olur formu alınması kaydıyla, etik kurulun 

onayı ve Kurum izni alındıktan sonra araştırma 

başlatılabilir. Araştırma ancak bu şartların devamı 

hâlinde yürütülür.



Klinik Araştırmalar Hakkında

Yönetmelik

Madde 5 (l). Gönüllülerin klinik araştırmadan doğabilecek 

zararlara karşı güvence altına alınması amacıyla, 10 

uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen 

Faz IV klinik araştırmaları ve gözlemsel ilaç çalışmaları 

dışındaki klinik araştırmalara katılacak gönüllüler için ilgili 

mevzuat gereğince sigorta yaptırılması zorunludur. 

Ancak, bu durum ilaç dışı klinik araştırmalarda 

araştırmanın niteliğine göre belirlenir.



Klinik Araştırmalar Hakkında

Yönetmelik
Madde 28 (2) c. Etik kurullar, araştırma başvurusu hakkında görüş 

oluştururken asgari olarak;

1) Araştırmadan beklenen yarar, zarar ve risklerin analizini,

2) Araştırmanın bilimsel verilere ve yeni bir hipoteze dayanıp 

dayanmadığını,

3) İnsan üzerinde ilk defa yapılacak araştırmalarda, araştırmanın öncelikle 

insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde 

yapılmış olması zaruretini,

4) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler 

sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak 

açısından araştırmanın insan üzerinde yapılabilecek olgunluğa erişip 

erişmediği ve bunun insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması 

hususunu,

5) Araştırma protokolünü değerlendirir.



Klinik Araştırmalar Hakkında

Yönetmelik
Madde 28 (2) c. (Devam)

6) Araştırma broşürünün içeriğinin değerlendirilmesini ve usûlüne uygun 

düzenlenip düzenlenmediğini,

7) Araştırma ile ilgili olarak verilen yazılı bilgileri, gönüllü olurlarının 

alınması amacıyla izlenen yöntemi, kısıtlılar, çocuklar, gebeler, 

lohusalar ve emziren kadınlar, yoğun bakımdaki ve bilinci kapalı 

kişiler üzerinde yapılacak araştırmalara ait gerekçenin yeterliliğini,

8) Araştırma sebebiyle ortaya çıkması muhtemel kalıcı sağlık problemleri 

de dâhil olmak üzere yaralanma veya ölüm hallerinde, sorumlu 

araştırmacı veya araştırmacı ya da destekleyicinin sorumluluğunu,

9) Araştırmaya bağlanabilecek bir yaralanma veya ölüm durumunda 

tazminat verilmesini,

10) Gönüllülerin araştırmaya alınmasına ilişkin düzenlemeleri,

11) Araştırmada görev alan araştırma ekibinin araştırmanın niteliğine 

göre uygunluğunu değerlendirir.



Klinik Araştırmalar Hakkında

Yönetmelik

Madde 30 (1). Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu 

klinik araştırmalarla ilgili olarak etik kurullarca veya 

klinik araştırmanın taraflarınca Kuruma iletilen ve 

uzmanlık görüşü gerektiren hususlarda görüş 

bildirme görevini yerine getirir.



Klinik Araştırmalar Hakkında

Yönetmelik

Madde 31. Gözlemsel ilaç çalışmaları etik kurul 

onayı ve Kurumun izni olmadan yapılamaz. Bu 

tür çalışmalar ile ilgili esaslar Kurum tarafından 

yayınlanacak kılavuzla belirlenir.



İlaçlarla Yapılan Gözlemsel 

Çalışmalar Kılavuzu

2.1. İlaçların Türkiye’de ruhsat aldığı endikasyonlarında 

Bakanlığın, güncel tanı ve tedavi kılavuzlarına uygun 

olarak tedavisi devam eden hastalarda, spontan 

reçete edilen ilaca ait verilerin toplandığı epidemiyolojik 

çalışmalardır. İlaçlar hakkında klinik ilaç araştırmalarına 

oranla daha geniş popülasyonlar üzerinden ek bilgiler 

elde etmeyi amaçlar. 

3.1. Hastayı çalışmaya dahil etmeye karar vermeden 

önce hastanın tedavisine başlanılmış olunmalıdır.

3.3. Önceden tasarlanmış bir soruya göre formüle edilmiş 

tıbbi bilimsel bir amaç taşımalıdır.

3.5. Bu çalışmalar bir müstahzarın kullanımını teşvik etmek 

amacıyla planlanamaz veya yürütülemez. 



İlaçlarla Yapılan Gözlemsel 

Çalışmalar Kılavuzu
9.1. Gözlemsel çalışma kapsamında veri toplama işlemi 

sağlık hizmeti verilen her türlü sağlık 

kurumunda/kuruluşunda, ayrıca gerekli izinlerin alınması 

koşuluyla saha taraması şeklinde doğrudan çalışmaya 

katılanlara ulaşılarak ya da ilgili kurum ve kuruluşlardaki 

veri tabanları yoluyla yapılabilir. 

15.1. Standart tıbbi bakımın dışında gerekli olabilecek tüm 

işlemler destekleyici, destekleyici yoksa koordinatör 

hekim (tek merkezli çalışmalarda katılımcı hekim) 

tarafından karşılanmalı ve detaylı bir bütçe 

hazırlanmalıdır. 

19.1. Çalışma tamamlandıktan sonra çalışma ile ilgili bütün 

belgelerin en az beş (5) yıl süreyle saklanması 

gerekmektedir. 
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Etik Kurul Başvurusunda 

İstenilen Belgeler
 Başvuru formu

 Başvuru dilekçesi

 Ünite amirlerinin onayı

 Tüm araştırmacıların güncel özgeçmişleri

 Proje metni (Gerekçe, yöntemler ve kaynaklar)

 Aydınlatılmış onam formu (18 yaş altı gönüllüler için çocuk rıza formu ile

veli/vasi onam formu)

 Hasta Grubu

 Kontrol Grubu

 Araştırma bütçesi (Yapılacak tüm harcamaları içeren, bütçe kaynağı

belirtilmiş)

 İKU taahhütnamesi (Çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından imzalı)

 Helsinki Bildirgesi (Çalışmaya katılan tüm araştırıcılar tarafından tüm 

sayfaları imzalı)

 Makaleler (3 adet)















Sonuç

İyi Klinik Uygulamalar kavramı, "kırtasiye 
işleri" olarak algılanmaktan kurtarılarak daha 
çekici hale getirilmeli ve her hekimde temel 
bilgi düzeyi oluşturulmalıdır

Araştırma yaparken epidemiyolojik yöntemler 
araştırmanın her aşamasında özenle 
uygulanmalıdır



TEŞEKKÜR EDERİM


