
KLİNİK ARAŞTIRMALAR 

YÖNETMELİĞİNE TABİ OLMAYAN 

ARAŞTIRMALARDA ETİK 

YAKLAŞIM (KAPSAM DIŞI 

ARAŞTIRMALAR) 

PROF.DR. ÜNAL KUZGUN 
 
İ.Ü.İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURUL ÜYESİ 

ŞİŞLİ ETFAL EAH ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİK ŞEFİ  (EMEKLİ) 



İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında 

Yönetmelik  
Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları dâhil, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde 
yapılacak olan ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel ürünlerin klinik araştırmaları, klinik araştırma yerlerini ve bu 
araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar. 

Tanımlar 

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 p) İlaç veya beşeri tıbbi ürün: Hastalığı önlemek, teşhis etmek veya tedavi etmek, fizyolojik bir fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya 
değiştirmek amacıyla insana uygulanan doğal, sentetik veya biyoteknoloji kaynaklı etkin maddeyi veya maddeler kombinasyonunu, 

 

 

 

Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları da dâhil tüm tıbbi cihaz klinik araştırmalarını, klinik araştırma yerlerini 
ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar. 

Tanımlar 

 m) Gözlemsel tıbbi cihaz çalışması: Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine uygun olarak üzerine “CE” işareti iliştirilmiş cihaz veya cihazların, 
imalatçı tarafından belirtilen kullanım amaçları doğrultusunda spontan olarak kullanıldığı ve tıbbi cihaza ilişkin olarak klinik güvenlik veya 
performans verilerinin toplandığı çalışmaları, 

 

 r)  Klinik araştırma: Bir veya daha fazla merkezde, tıbbi cihazın güvenlik, etkinlik veya performansını değerlendirmek için gönüllüler 
üzerinde yürütülen sistematik araştırma veya çalışmaları, 

 s) Klinik araştırma amaçlı cihaz: Vasıflı tıbbi uygulayıcı veya klinik araştırma yapmaya yetkili kişi tarafından yeterli klinik ortamda insan 
üzerinde; tıbbi cihazın normal kullanım koşullarındaki performansının veya normal kullanım koşullarındaki istenmeyen herhangi bir yan 
etkiyi ve bu etkinin tıbbi cihazın amaçlanan performansıyla kıyaslandığında kabul edilebilir bir risk oluşturup oluşturmadığının 
değerlendirilmesi amacıyla üretilen cihazı, 

 

 z) Tıbbi cihaz: 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı maddelerinde yer alan cihaz 
tanımlarını, 

 

BU YÖNETMELİKLERE TABİ OLMAYAN ARAŞTIRMALAR????? 
 

 

TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ 



İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları 

Hakkında Yönetmelik  

Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, biyoyararlanım ve 
biyoeşdeğerlik çalışmaları dâhil, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi 
insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile 
bitkisel ürünlerin klinik araştırmaları, klinik araştırma yerlerini ve bu 
araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar. 

 

Tanımlar 

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 

 p) İlaç veya beşeri tıbbi ürün: Hastalığı önlemek, teşhis etmek veya 
tedavi etmek, fizyolojik bir fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya 
değiştirmek amacıyla insana uygulanan doğal, sentetik veya 
biyoteknoloji kaynaklı etkin maddeyi veya maddeler 
kombinasyonunu, 

 



 

TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI 

YÖNETMELİĞİ 
Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları da dâhil tüm tıbbi cihaz klinik 
araştırmalarını, klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri 
kapsar. 

Tanımlar 

 m) Gözlemsel tıbbi cihaz çalışması: Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine uygun olarak üzerine “CE” işareti 
iliştirilmiş cihaz veya cihazların, imalatçı tarafından belirtilen kullanım amaçları doğrultusunda spontan 
olarak kullanıldığı ve tıbbi cihaza ilişkin olarak klinik güvenlik veya performans verilerinin toplandığı 
çalışmaları, 

 

 r)  Klinik araştırma: Bir veya daha fazla merkezde, tıbbi cihazın güvenlik, etkinlik veya performansını 
değerlendirmek için gönüllüler üzerinde yürütülen sistematik araştırma veya çalışmaları, 

 s) Klinik araştırma amaçlı cihaz: Vasıflı tıbbi uygulayıcı veya klinik araştırma yapmaya yetkili kişi tarafından 
yeterli klinik ortamda insan üzerinde; tıbbi cihazın normal kullanım koşullarındaki performansının veya 
normal kullanım koşullarındaki istenmeyen herhangi bir yan etkiyi ve bu etkinin tıbbi cihazın amaçlanan 
performansıyla kıyaslandığında kabul edilebilir bir risk oluşturup oluşturmadığının değerlendirilmesi 
amacıyla üretilen cihazı, 

 

 z) Tıbbi cihaz: 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile 
7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar 
Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı maddelerinde yer alan cihaz tanımlarını, 

 



BU YÖNETMELİKLERE TABİ 

OLMAYAN ARAŞTIRMALAR????? 

 



YÖNETMELİKLERE TABİ OLMAYAN 

ARAŞTIRMALAR 

• Anket  çalışmaları 

• Dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları 

• Kan, idrar, doku, radyolojik görüntü, biyokimya, mikrobiyoloji, 

patoloji vb koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tahlil ve 

tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak 

araştırmalar 

• Hücre veya doku kültürü çalışmaları 

• Gen tedavisi  dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik 

materyalle yapılacak araştırmalar 

• Gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları,  

• Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar 

• Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar, 

• Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları  
 
 



İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu 

 İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu, “İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN 
KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA 
YÖNETMELİK” kapsamındaki, biyoyararlanım 
ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç, ruhsat veya 
izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak 
olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile 
ilaç dışı klinik araştırmaları, ilgili yönetmelik 
kapsamı dışında kalan, retrospektif çalışmalar da 
dahil, insanlar üzerinde yapılan bilimsel 
araştırmaları ve “TIBBİ CİHAZ KLİNİK 
ARAŞTIRMALARI 
YÖNETMELİĞİ” kapsamındaki tıbbi cihaz klinik 
araştırmalarını etik yönden değerlendirir. 



BAŞVURU FORMLARI 

 



 



 



 

INDEKS 
SAYI BELGELER AÇIKLAMA 

1 Akademik Kurul /Kurum Kararı Anabilim Dalından (Akademik Kurul Kararı -İTF içi ise) / Kurumdan (Kurum 

Kararı -Kurum dışı ise) üst yazı bulunmalı 

2 Başvuru formu Araştırıcılar tarafından doldurularak imzalanmalı 

3 Araştırma protokolü Çalışmanızı gerekçelendirerek ayrıntılı planınız yazılmalı 

4 Hasta takip formu örneği Varsa, çalışmada kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form eklenmeli 

5 Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu örneği Kurallara uygun, dili tıbbi kelimelerden arındırılmış, katılımcılar tarafından 

anlaşılır olmalı 

6 Araştırma Bütçesi Ayrıntılı Bütçe hazırlanmalı, imzalanmalı. 

7 Destekleyen Kuruluş Varsa destekleyen kuruluşun (BAP,TÜBİTAK,DPT vb.haricinde) yetkili 

imzalarını gösteren onaylı imza sirküleri bulunmalı 

8 Literatür örneği   Tam metin olarak en az bir literatür verilmeli  

9 Taahhütname Araştırmada yerine getirilmesi gereken kurallarla ilgili taahhütname 

hazırlanarak imzalanmalı 

10 İzin Belgeleri Çalışma hangi fakülte,klinik veya laboratuvarda yapılacak ise ilgili yerden 

izin belgesi alınarak dosyaya eklenmeli  

11 Özgeçmişler Formata uygun olarak doldurulup, imzalanmalı 

12 Indeks Dosyada her bölüm başlığı sayfa numaraları ile liste halinde belirtilmeli  

13 CD Tüm belgeler CD’ye kopyalanmış olarak ayrıca sunulmalı 

(Başvuru formları ayrıca word formatında da eklenmeli) 

14 Klasör Rengi Yeşil karton klasör 

Başvuru dosyası bu  içeriğe  uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. 



 





 



 

Sağlık araştırmalarında amaca göre 

farklı tasarımlar 

 

 (Dosyasını ve uygun dosya içeriğini inceleyin) 

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/02/arastirmatasarimi2014.pdf
http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/02/arastirmatasarimi2014.pdf
http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/02/arastirmatasarimi2014.pdf
http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/02/arastirmatasarimi2014.pdf
http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/02/arastirmatasarimi2014.pdf


ARAŞTIRMA TASARIMI 

Araştırmanın tasarımı aşağıdakilerden hangisine uyuyor? (ARAŞTIRMA TASARIMI) 

  

 Gözlemsel Araştırmalar 

 A. Tanımlayıcı araştırma ( vaka serileri bu gruptadır.)) 

 B. Vaka-kontrol araştırmaları (retrospektif-geriye dönük) 

 C. Kesitsel araştırmalar, sürveyler bu gruptadır)  

 D. Kohort araştırmaları (prospektif-ileriye yönelik) 

 E. Tarihi kohort araştırmaları 

 

       2.  Deneysel Araştırmalar 

 

 F. Kontrollü denemeler 

   

        I. Paralel kontrollü 

 a. Randomizasyon yapılmış 

 b. Randomizasyon yapılmamış 

   

        II. Ardışık (Sıralı) Kontrollü 

 a. Kendi kendinin kontrolü (Eşlendirilmiş seriler) 

 b. Çapraz kontrollü 

        III. Dış kontrollü 

 G. Kontrol grubu olmayanlar 

        3. Meta Analizler 

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/02/arastirmatasarimi2014.pdf


 



 



 



 



 



DEĞİŞİKLİK BİLGİ FORMU 

 



Eski Yönetmelik: 19.08.2011 tarihli Resmi Gazete de 

yayınlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik 

 Madde 4/1: 

 

Etik Kurul: 

       Araştırmaya katılacak gönüllülerin hakları, sağlık   
yönünden güvenliği ve esenliğinin korunması; 
araştırmanın mevzuata uygun şekilde yapılmasının ve 
takip edilmesinin sağlanması amacıyla araştırma 
protokolü, araştırmacıların uygunluğu, araştırma 
yapılacak yerlerin yeterliliği ve gönüllülerin 
bilgilendirilmesinde kullanılacak yöntem ve belgeler ile 
bu kişilerden alınacak olurlar ve araştırmalarla ilgili 
diğer konularda bilimsel ve etik yönden görüş vermek 
üzere klinik araştırma alanlarına göre Bakanlıkça teşkil 
edilecek ve onaylanacak bağımsız kurulları,  

 



 


