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  It is no coincidence today 
that “the age-adjusted death 
rate in the US for coronary 
heart disease was cut in half 
from 1980-2000” because 
much of this progress was the 
result of investing in basic and 
clinical research. In fact, while 
half of the decrease is 
attributed to reductions in 
cholesterol levels, blood 
pressure, and smoking, the 
other “half of this decrease 
can be directly attributed to 
medical therapies validated in 
clinical trials.” 

the Wall Street Journal 







 





araştırma nedir? 

• Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılan 

yöntemli çalışma. 

• Bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir 

sorunu çözümlemek ve eldeki 

verileri arttırmak için bilimsel yöntem 

ve tekniklerden yararlanılarak 

yapılan düzenli çalışma. 



Klinik araştırma nedir? 

• Klinik araştırmalar, tıbbi veya biyolojik bilgilerimizin 

geliştirilmesi adına insanlar üzerinde uygulanan 

sistematik biyomedikal araştırmalardır. İlaçlar ile 

yapılan klinik araştırmalar, ilgili ilaç adayının veya 

bilinen bir tedavi yönteminin farmakokinetik (vücudun 

ilaca etkisi), farmakodinamik (ilacın vücuda etkisi) ve 

tedavi (etkililik ve güvenlilik) verilerinin açıklığa 

kavuşturulması adına yapılmaktadır. Bu sayede daha 

etkili ve güvenli tedavilerin topluma sunulması için 

gereken bilgiler elde edilmektedir.  

 

• TUCRİN 



İKU tanım - Klinik araştırma nedir? 

• 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 

çalışmalardır. 



KLİNİK DENEME 

 ”Bir tedavi, ilaç ya da aracın bir veya 

daha fazla insanda denendiği 
sistematik bir çalışmadır.”-ICH 

• hasta ya da sağlıklı gönüllü insan deneklerde yapılan ,  

• araştırılan tıbbi ürünün etkilerini keşfetmek ya da 

sağlamlamak ve / veya onun yol açacağı istenmeyen 

tepkileri tanımak  

• ve / veya emilim , dağılım , metabolizma ve atılımını 

anlamak ve böylece ürünün etkinlik ve güvenliliğini 

kanıtlamak  

• amacıyla yapılan her tür sistematik çalışma olarak 

tanımlanır. 

 



Klinik Araştırma 

• Kayıtlara geçen en eski klinik 
araştırmaya tevratta 
rastlanıyor.  

 

• Daniel, kral tarafından 
önerilen et ve şarap yerine 
baklagil ve su ile beslenerek 
arkadaşlarının aksine sağlığını 
koruyabiliyor böylece kralın 
fikrini değiştirmesini sağlıyor. 

Nebuchadnezzar II 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Nebukadnessar_II.jpg


James Lind 

(1747) 



Randomize kontrollü çalışmalar gerçeği 
düşten ayırıyor… 

2 kişi  ¼ galon elma 
şarabı 
2 kişi  vitriol 
2 kişi  sirke 
2 kişi  deniz suyu 
2 kişi  bitki lapası 
2 kişi  portakal ve 
limon 

Source: McNeill WH. Plaques and Peoples, 1989. 

Skorbüt denemesi- James Lind, Salisbury 
1754 

Günlük tedavi 





 



 



Klinik araştırmaya katılımın hasta 

açısından yararları   

 
• Özellikle mevcut bir tedavi olmadığında veya mevcut 

tedaviler yetersiz kaldığında, etkin olarak tolere 

edilmediğinde veya çok fazla istenmeyen etki 

görüldüğünde, klinik araştırmalar kapsamında yürütülen 

yeni tedaviler, hastalar için yeni bir tedavi fırsatı ve umut 

sunabilir 

• Çalışma hastaları yakın takibe alınır,  

• Klinik araştırma kapsamında yapılan tüm tetkik ve 

değerlendirmeler destekleyici tarafından karşılandığı 

için  ülke sağlık bütçesine ek maliyet getirmez.  

• Gönüllüler yeni tıbbi bilgilerin elde edilmesine katkıda 

bulunmak amacıyla katılmak isteyebilirler. 

 



Klinik araştırmaya katılımın 

araştırıcı açısından yararları 

• Yeni bilgilere erken ulaşım 

 

• Uluslararası alanda çalışmaları birebir takip etme şansı 

 

• Güncel uygulamalar konusunda deneyim kazanma  

 

• Uluslararası arenada söz sahibi olmalarını ve bunu 

çalışmada yer almayan hastalara da aktarma şansı 



 



 



 



29.01. 1993 

23.12. 2008 

13.01.2010 



 



1993 – 2008 İstanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu 

İstanbul 2 No’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu   
  Ağustos  2009 – Ocak 2010  

 

İstanbul Tıp Fakültesi Etik Değerlendirme Komisyonu  
    Haziran 2010 – Eylül 2010 

 

Ekim 2010 – Ağustos 2011  İstanbul Tıp Fakültesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu 

 

 
15 Eylül 2011 –  İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu 
      

 



2012 İTF Klinik Araştırmalar 

Etik Kuruluna başvuru sayısı 

İlk Başvuru 
Toplam :407  

(Tüm 
araştırmalar ) 

 

 Bildirim: 1370 + 

= Toplam: 
1777 



2013 İTF Klinik Araştırmalar 

Etik Kuruluna başvuru sayısı 

 

İlk Başvuru 
Toplam :11 

(ilaç , tıbbi 
cihaz, 

gözlemsel)  

 

+  Bildirim: 1225 

= Toplam: 
1236 



Ekim 2014 İTF Klinik Araştırmalar 

Etik Kuruluna başvuru sayısı 

 

İlk Başvuru 
Toplam :19 

(ilaç , tıbbi 
cihaz, 

gözlemsel)  

 

+  Bildirim: 908 

= Toplam: 
927 





 




