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Çocuklarla ilgili Araştırma Etiği, Timothy F. Murphy, PhD 
• Kimyager Louis Pasteur , 1885 yılında, yeni kuduz aşısını enjeksiyon yoluyla 9 yaşındaki 
Joseph Meister üzerinde test etti ve bu olayla tarihte tanındı. O dönemlerde, kuduz 
hastalığı Fransa’da yaygın değildi ancak oldukça ölümcül ve korkulan bir hastalıktı. 
Aslında birçok aile, çocuklarının enjekte edilmesi için Pasteur’u sıkboğaz ettiler. 
Sonuçlarını rapor ederken, Pasteur gönüllülerin isimlerini, adreslerini, özel durumlarını 
ve sonuçlarını rahatça duyurdu. Onun metotları- onun zamanında dahi- kritikleri çekti. 
Araştırmanın tarihi çocukları kullanırken uygulanan kötü muamele ve duyarsız etik 
sebebiyle darmadağın oldu. Bu demek değildir ki bilim faydasızdı- genellikle yararlıydı.   
  
• 1930 senesi sonlarında, Dr. William C. Black, hastaları içerisinde rastgele, yaklaşık 23 
çocuk seçti ve yeni keşfedilmiş herpes virüsünün sebep olduğu farklı semptomları 
göstermek için onlara iltihaplı dokuları enjekte etti.  1939 yılında Iowa Üniversitesi’nde, 
Wendell Johnson, PhD, normal konuşan çocuklarda kekeleme paternini tetiklemeye 
çalıştı ve netice itibariyle bazılarında yaşam boyu konuşma bozukluğu gelişti. Ayrıca, 
kekeleme paterni olan çocuklarda kekelemeyi güçlendirmeye çalıştı ve aynı sonuçlarla 
karşılaştı. Dr. William C. Black’in vardığı sonuç; öğrenme – oldukça etkileyici şekilde- 
kekelemenin temelini oluşturur.  
 



ABD Sağlık Politikasını Trajediler Yönlendirmekte 
Tennessee, Bristol S.E Massengill Co. Olayı 

• Piyasa fırsatı;’ diğer firmalar sülfa hapları 
yapıyor, likid sülfa yapalım’ 

• 1 galonluk şişe sülfanilamid iksir geliştirildi 
(dietilen glikolde çözülmüş) 

• Pazara sürülmeden önce görünüşü, tadı ve 
kokusu dikkatlice test edildi 

• 1937’de çoğu çocuk 353 hasta ilacı aldı, 1 
hafta içinde 105’i öldü 

• FDA etiketleme eksikliği nedeniyle ilaca 

el koydu; $26,000  para cezası verdi 

• Şirket bütün sorumluluğu reddetti fakat 

sorumlu kimyager intihar etti.  

 



 



Nuremberg Duruşmaları 





Tuskegee Syphilis Study 



İKU / GCP Kılavuzunun Geliştirilmesi 

1938 – ABD Yiyecek, İlaç, ve Kozmetik Yasası 

1947 – Nuremberg Kodu 

1962 –-Kefauver–Harris İlaç  

Değişiklikleri (ABD) [IND]  

1964–2000 –Helsinki Bildirgesi 

1981 – ABD FDA ilgilendirilmiş gönüllü oluru  

ve Kurumsal gözden geçirme kurulu (IRB) yeni araştırma 

İlacı başvurusu (IND) ile ilgili mevzuat 

1997 – ICH–GCP kılavuzları 

2001 – EU Klinik Araştırmalar Direktifi (2001/20/EC) 

            Ek Direktif (2005/28/EC) 

 

1986 – Ulusal İKU kılavuzları   

1968 – UK İlaç yasası [CTC, CTX]  

1977 –  ABD FDA CFR: Destekleyici, İzleyici, Araştırıcılar 

İçin Zorunluluklar 

Sulfanilamid eliksiri – 1937  

Talidomid – 1960s 

Nuremberg Araştırmaları – 1940s 

ABD FDA araştırıcı denetimleri – 1972–74  

1993 – SB İlaç Araştırmaları Yönetmeliği 

1995 – İKU Kılavuzu 

Tuskegee, Alabama syphilis trial  
                                            1940s - 1972 

1900- The Prussian Regulation 

1933-The German Law of 



 



İyi Klinik Uygulamaların (GCP) Tarihsel Özeti  

1960 ‘ların başları ;  tıp alanındaki uzmanlar, 
bilimsel komiteler, düzenleyici otoritele ve 
kamu  arasında klinik araştırma süreci ve 
araştırma ilaçlarının güvenliliği ve kontrolü  
hakkında yaygın endişe gelişmişti 



İyi Klinik Uygulamaların (GCP) Tarihsel Özeti 

• 1968: WHO  ‘Scientific Group on Principles for 
Clinical Evaluation of Drugs’ adındaki bilimsel 
grubu topladı. Bu grup, ilaçların klinik 
değerlendirme ilkelerinin incelenmesi ve 
formüle edilmesiyle görevlendirildi. 

• 1975: bir diğer WHO bilimsel grubu özellikle 
ilaç geliştirme ve denenmesindeki tüm 
hususlar dikkate alınarak, mevzuat ve 
kılavuzların düzenlenmesi amacıyla toplandı.  



İyi Klinik Uygulamaların (GCP) Tarihsel Özeti 

• 1995 WHO tarafından ; “Guideliness for Good Clinical 
Practice (GCP) for trials on pharmaceutical products” 

• 1997 -  GCP kılavuzuna ICH başlığı eklendi. 

• 2001 – Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından (ISO) 
:“ Clinical investigation of medical devices for human 
subjects, Part I (General requirements) and Part 2 
(Clinical investigation plans )“ 

• 2005 - Amerikan Sağlık Organizsayonu  (PAHO). Pan 
American Network on Drug Regulatory Harmonization 
(PANDRH).  GCP: “Amerikalar dökümanıdır” 

 

 

 



1980’ler Avrupa birliği 
içinde başarılı düzenleme 

1989 Paris,  WHO tarafından 
Avrupa, Amerika ve Japonya 

arasında düzenleme nin başlangıcı 

1990, Brüksel, ilk ICH toplantısı 





ICH-GCP 
 

Amaç :  

• İlaç geliştirilmesi için mevzuatlar ve kılavuzlar 
düzenlemek 

 

Katılımcılar 

• Düzenleyici kurumlar/ endüstri temsilcileri ; 

• Avrupa, Japonya ve Amerika 

                 + WHO, Kanada, İskandinav ülkeleri , 
Avustralya 



GCP’den Kimler Sorumludur? 

• Sponsorlar 

• Araştırmacılar ve merkez çalışanları 

• Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları (CRO’lar) 

• Etik kurullar 

• Düzenleyici otoriteler 

• Araştırma gönüllüleri 









İYİ KLİNİK UYGULAMALAR (IKU)  

(GOOD CLINICAL PRACTICE - GCP) 

  

İKU kısaca: “ Klinik denemelerin yüksek 

bilimsel etik standartlara uymasını, izlenmesini 

(monitorisation)  ve kaydedilmesi 

(documentation), sağlamlanabilir olmasının 

(verification) belli standartlar içinde sağlamak 

üzere oluşturulmuş kurallar bütünü” olarak 

tanımlanabilir.  

 



Değişen klinik araştırma 

“Manzarası” 
• Daha fazla klinik araştırmacı 

• Daha fazla çalışma 

• Çocukların, yaşlıların, etnik grupların daha fazla katılımı  

• Daha fazla “outsourcing” (CRO’s, SMO’s) 

• Yeni teknolojiler 

• Global yayılma 

 





 



 



Klinik Araştırmalarda Paydaşlar 

Etik Kurul 

Sağlık 
Bakanlığı 

Katılımcı 
(Gönüllü) 

Sponsor / 
SAK (CRO) 

Monitör 
(İzleyici / 

CRA) 

Araştırmacı 



İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI 
HAKKINDA YÖNETMELİK ‘e göre 

• Sorumlu araştırmacı: Araştırma konusu ile ilgili dalda uzmanlık 
veya doktora eğitimini tamamlamış olup, araştırmanın 
yürütülmesinden sorumlu olan hekim veya diş hekimini,  

•  Araştırmacı: Sorumlu araştırmacının gözetiminde klinik 
araştırmada yer alan kişiyi,  

• Koordinatör: Çok merkezli bir araştırmada bu merkezlerin 
sorumlu araştırmacıları ile etik kurul, destekleyici veya 
destekleyicinin yasal temsilcisi ve gerekirse bunlar ile Kurum 
arasındaki koordinasyonun sağlanmasından sorumlu, 
uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış hekim veya diş 
hekimini,  



• İdarî sorumlu: Çok merkezli bir araştırmada, 
gerektiğinde araştırmanın yürütülmesi 
sırasında araştırma ile ilgili idarî konularda bu 
merkezlerin sorumlu araştırmacıları ile etik 
kurul, destekleyici veya destekleyicinin yasal 
temsilcisi ve gerekirse bunlar ile Kurum 
arasındaki koordinasyondan sorumlu olan 
tercihen uzmanlık veya doktora eğitimini 
tamamlamış kişiyi,  



• 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 kurulları,  



• Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,  



• Gönüllü: Bu Yönetmelik hükümleri ve ilgili 
mevzuat uyarınca, bizzat kendisinin veya 
kanunî temsilcisinin yazılı oluru alınmak 
suretiyle klinik araştırmaya iştirak edecek 
hasta veya sağlıklı kişiyi,  



• Destekleyici: Klinik araştırmanın 
başlatılmasından, yürütülmesinden veya 
finanse edilmesinden sorumlu olan kişi, kurum 
veya kuruluşu,  



• Sözleşmeli araştırma kuruluşu: Destekleyicinin 
klinik araştırma ile ilgili görev ve yetkilerinin 
tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle 
devrettiği, iyi klinik uygulamaları ilkelerine 
uygun çalışan bağımsız kuruluşu,  

• ifade eder.  

 



 İYİ KLİNİK UYGULAMALARI KILAVUZU’na göre  

 

• İzleme: Klinik araştırmada kaydedilen ilerlemenin 
izlenmesi ve klinik araştırmanın araştırma protokolü, 
standart çalışma yöntemleri (SÇY), iyi klinik 
uygulamaları ve ilgili mevzuata uygun olarak 
gerçekleşmesinin sağlanmasıdır.  

 



 
• İZLEYİCİ VE İZLEME FAALİYETİ  

• 7.1. İzleyiciler destekleyici tarafından tayin edilmelidir.  

• 7.2. İzleyiciler, iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar 
konularında yeterli bir eğitime tabi tutulmalı ve araştırmayı 
doğru bir şekilde izleyebilmek için gereken bilimsel veya klinik 
bilgiye sahip olmalıdır.  

• 7.3. İzleyicinin özellikleri belgelendirilmelidir.  

• 7.4. İzleyiciler, araştırma ürünleri, araştırma protokolü, yazılı 
bilgilendirilmiş gönüllü olur formu, gönüllülere sunulacak 
diğer yazılı bilgiler, destekleyicinin standart çalışma 
yöntemleri, iyi klinik uygulamaları ve ilgili mevzuat konusunda 
kapsamlı bilgiye sahip olmalıdır.  

 



 

• Saha Görevlisi: Araştırma dosyalarının düzenlenmesi, 
gönüllülerin vizitelere hazırlanması gibi araştırma 
prosedürlerinin yürütülmesi işlerinin yerine 
getirilmesi için araştırma merkezinde sorumlu 
araştırmacı talebi doğrultusunda destekleyiciden 
bağımsız olarak görevlendirilmiş nitelikli kişilerdir  

 



 





• EEG AS A POSSIBLE DIAGNOSTIC TOOL FOR 
MILD COGNITIVE IMPAIRMENT IN 
ATHEROSCLEROSIS  Y. Uresin, S. Sabirli, Z.G. Ozunal, 

S. Karamursel  Atherosclerosis Supplements  May 2008 
(Vol. 9, Issue 1, Page 155) 



 


