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Klinik araştırma paydaşları arasında yer alan etik kurulların yapılanması ve işlevselliği, ilgili çalışmaların gerek etik, 

gerek bilimsel, gerekse mevzuat yönünden değerlendirilmesi ile çalışmaların başlatılması ve yürütülmesi açısından 

oldukça önemlidir. Klinik araştırma süreçlerinde etik kurulların yaşadığı sorunların değerlendirilmesi,  etik kurul 

işleyişinin daha etkin hale getirilmesinde geliştirilecek stratejilerin belirlenmesi ve işleyişte standardizasyonunun 

sağlanması amacı ile 03-04 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya/Belek’de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından  

“Etik Kurulların Standardizasyonu Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştay, konu ile ilgili paydaşlar ve Kurumumuz 

temsilcilerinden oluşan 58 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

Çalıştaya katılan tüm katılımcılara katkıları ve destekleri için teşekkür ederiz. 
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Klinik Arasţırmalar Etik Kurulu 

Merve ÖZENEN SONGUR Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu  

Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı 
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1. MEVZUAT MASASINDA DEĞERLENDİRİLEN BAŞLIKLAR 

1.1. Gizlilik 

1.1.1. Kişisel verilerin gizliliğinin klinik araştırmalara uygulanması (Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu-Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında 

Yönetmelik) 

1.1.1.1. Biyolojik Materyallerin Kullanılması 

1.1.1.1.1. Anonimleştirme 

1.1.1.1.2. Yurtdışına Aktarım 

1.2. Etik Kurul yapılanmasının yeterliliği ve isļeyiş açısından değerlendirilmesi hakkında öneriler 

1.3. Etik Kurul üyelerinin uzmanlık alanı dısı̧ndaki konularda uzman görüsü̧ alınması ve pratiğe 

yansımasının değerlendirilmesi 

1.4. Girisi̧msel Etik Kurul ve Girisi̧msel Olmayan Etik Kurulun gerekliliği ve yetki alanları  

1.5. Girişimsel ve Girişimsel Olmayan araştırmaların tanımlanması 

1.6. İlaç Dışı (İlaç ve Biyolojik Ürünler Yönetmeliği, Kozmetik Yönetmeliği, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

dışında kalan ancak Ek Madde 10’a göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kapsamındaki 

araştırmalar) mevzuatı hakkında öneriler 

1.7. Etik Kurul üye havuzu olusţurulması konusunda görüs ̧ve öneriler 

  



9 
 

1.1. GİZLİLİK 

1.1.1. Kişisel verilerin gizliliğinin klinik araştırmalara uygulanması (Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu - Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında 

Yönetmelik) 

1.1.1.1. Biyolojik Materyallerin Kullanılması 

1.1.1.1.1. Anonimleştirme 

Mevcut Durum 

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanununun 3. Maddesinde kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek 

kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır. Kişisel veriler içinde her türlü tıbbi klinik verilerin, 

doku ve DNA örneklerinin ve görüntülerin bulunduğu kanısına varılmış ve bunların tıbbi verilerin 

korunması hakkında, ülkemizin de katıldığı üye devletlerin Bakanlar Kurulu tavsiye kararı içinde yer 

almış olduğu saptanmıştır (Recommendation No.R (97) 5 of the Committee to Member States on the 

protection of medical data, 1997) .  

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 (1) Maddesinde “Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası 

olmaksızın aktarılamaz” denilmekle birlikte Madde 6 (3)’de hangi durumlarda ilgilinin açık rızası 

aranmaksızın kişisel verilerin işlenebileceği belirtilmiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 (3) 

Maddesinde  “Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve 

esaslar yönetmelikle belirlenir” açıklaması yer almaktadır. 

Gerek sözü geçen Kanunun Madde 3 (1) b bendinde, gerekse 20.10.2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Kisi̧sel Sağlık Verilerinin İsļenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında 

Yönetmelik” Madde 4 (1) a bendinde kişisel verilerin anonim hale getirilmesinin tanımı “Kisi̧sel sağlık 

verilerinin, basķa verilerle esļesţirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 

kisi̧yle ilisķilendirilemeyecek hale getirilmesi” olarak yapılmıştır. Fakat yönetmelikte anonimleştirmenin 

nasıl, kimler tarafından ve hangi koşullarda yapılabileceği açıklanmamaktadır.  

Ülkemizde klinik araştırmalarda anonimleştirmenin uygulanabilirliği tartışılmıştır. İyi Klinik Uygulamaları 

Kılavuzu (www.titck.gov.tr; 13.11.2015) Madde 2.27’ye göre gönüllü kodu kullanılarak gönüllünün 

kimliğinin gizli kalması sağlanmaktadır. Herhangi bir önemli yan etki olması durumunda hastanın ve 

çalışmanın güvenliği açısından körlemenin kaldırıldığı koşullarda hastaya ait kişisel verilerin gizliliği 

sağlanamamaktadır. Hastaya ulaşılabilmesi, gerekli müdahalenin yapılabilmesi ve hastanın 

bilgilendirilebilmesi açısından körlemenin kırılması gerekmektedir. Belirtilen nedenlerle klinik araştırma 

devam ederken ve sonrasında belirli bir süre verilerin anonimleştirilmesinin kişi için riskli ve tehlikeli 

olduğu ve hak ihlalinin söz konusu olabileceği değerlendirilmiştir.  

Öneriler 

Klinik araştırmalarda anonimleştirmenin nasıl yapılacağı yönetmelikte açık olmadığından aşağıdaki 

öneriler sunulmuştur: 

- Araştırmaya bağlı olarak gönüllü sağlığı açısından risk oluşturacak durumlar ortaya çıkabileceğinden 

gönüllünün kimliğine tekrar ulaşılabilmesi önem arz etmektedir. Klinik araştırmalarda 
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anonimleştirmenin nasıl yapılacağının yönetmelikte açık olmaması ve anonimleştirmenin kişi için riskli 

ve hak ihlalinin söz konusu olabileceği nedenleri ile klinik araştırmalar devam ederken ve 

tamamlanmasını takip eden belirli süre boyunca kişisel verilerin anonimleştirilmesinin uygun 

olmayacağı düşünülmüş ve yönetmelikte klinik araştırmalardaki kişisel verilerin anonimleştirme dışında 

tutulması önerilmiştir.  

- Aynı Yönetmelikte “Anonim” tanımının değiştirilmesi veya klinik araştırmalarda uygulamayı 

kolaylaştıracak farklı anonimleştirme tekniklerinin tanımlanması gerekmektedir. 

- Klinik araştırmalarda kişisel verilerin işlenmesi hakkında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 3 

(1) e bendine göre kılavuz hazırlanabilir. 

- Kişişel verilerde anonimleştirme ve anonimleştirme yöntemleri (tabakalı kodlama, anonim veri, 

psödoanonim vb.) ile karartma düzeyleri konuyla ilgili uzmanların katılımı ile profesyonelce yapılmalıdır.  

- Biyobankacılık konusu için sorumlu kurum / kuruluş belirlenerek gerekli düzenleme yapılmalıdır. 

 

1.1.1.1.2.  Yurtdışına aktarım 

Mevcut Durum 

Gönüllüden alınan örneklerin, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış laboratuvarlar aracılığı ile yurt 

dışına gönderileceği 10.04.2016 tarihli ve 29680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi Laboratuvarlar 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilmektedir.  Bu yönetmelikte “Yurt dışına 

tetkik amaçlı numune gönderme yetkisi sadece ruhsatlı tıbbi laboratuvarlara aittir.  Bu yönetmelik 

kapsamında tetkik amacıyla insan kaynaklı biyolojik numunelerin, Türkiye’ye giriş ve çıkışı Bakanlığın onayı 

ile yapılır” ifadesi yer almaktadır (Madde 1 ve 2).  

Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Kurulu tavsiye kararında [Council of Europe Rec(2006)4]  kişisel veri ile birlike 

biyolojik materyaller ancak,  transfer edileceği ülkede yeterli koruma koşullarının olduğu durumda 

gönderilebilir denilmektedir (Madde 16). Aynı tavsiye kararında araştırma amaçlı biyolojik materyaller 

gönüllünün rızası alınarak gönderildiği zaman gönüllü biyolojik materyalini gönderme hakkından 

vazgeçebileceği ve bu geri çekmenin onun tıbbi tedavisinin yapılmasını engellemeyeceği ifade edilmektedir 

(Madde 22/2). Biyolojik materyalin uygun koşullarda saklanması ve aktarılması gerekmektedir.  

Kisi̧sel Verilerin Korunması Kanunu Madde 8’de “Kisi̧sel verilerin, ilgili kisi̧nin açık rızası olmaksızın yurt dısı̧na 

aktarılamayacağı (1), kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması (Madde 9, 2a), 

yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli 

korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunması kaydıyla ilgili 

kisi̧nin açık rızası aranmaksızın yurt dısı̧na aktarılabileceği (Madde 9, 2b)” bildirilmektedir. 

Bunun dışında “Kisi̧sel Sağlık Verilerinin İsļenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 

Madde 8 (4)’ de “Kisi̧sel sağlık verilerinin uluslararası aktarımına ilisķin her türlü talep ile bu maddede 

sayılanlar dısı̧ndaki veri aktarımı talepleri, Kanunda öngörülen hükümler çerçevesinde, genetik verilerin 

hassasiyeti hususu da dikkate alınarak komisyon  (Bakanlık bünyesinde kurulan Kişisel Sağlık Verileri 

Komisyonu) tarafından değerlendirilir” denilmektedir. 

 



11 
 

Öneriler 

Klinik Araştırmalar dahilinde gönüllüden elde edilen biyolojik örneklerin yurtdışına aktarımı konusundaki 

öneriler aşağıdaki gibidir: 

- Etik kurullar tarafından başvuru değerlendirme sırasında: 

 Biyolojik Materyal Transfer Formu’nun sadece yurt dışı transferler için değil, yurt içindeki materyal 

transferleri için de hazırlanmış olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 Biyolojik materyal kapsamında örneklerin ne kadar süre ile saklanacağının bilgilendirilmiş olur 

formunda açık olarak belirtildiğine ve tabakalı bir sıralama yapılarak gönüllünün tercihine 

bırakıldığına dikkat edilmesi gerekmektedir.  

 Gönüllü biyolojik materyalinin kullanılmasından vazgeçtiğinde, araştırma başlamışsa bir kısım 

materyalin kullanılmış olabileceği bilgisinin, bilgilendirilmiş gönüllü olur formunda anlaşılır bir 

biçimde ifade edildiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

- Hastanelerden biyolojik materyal transferi için hastanelerde uygun bir sistemin kurulması, paketleme 

gerekliliklerinin ve soğuk zincirin sağlanması ve kayıt sisteminin efektif işlemesi hususlarına dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

 

1.2. ETİK KURUL YAPILANMASININ YETERLİLİGİ̆ VE İŞLEYİŞ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA 

ÖNERİLER 

Mevcut Durum 

Etik kuruldaki üye sayısının ve üyelerin niteliklerinin yeterli olduğu düşünülmüştür. Etik kurul bünyesinde yer 

alması zorunlu olan sivil üyenin bulunma zorluğu tartışılmıştır. Sekreterya işleyişi açısından sıkıntıların 

mevcut olduğu belirtilmiştir. 

Öneriler 

Etik Kurul yapılanmasının yeterliliği ve isļeyiş açısından değerlendirilmesi hakkında öneriler aşağıdaki gibidir; 

- Etik Kurul üyeleri herhangi bir ücret almadan görevlerini yapmaktadırlar. Ancak sivil üye bulunmasındaki 

zorluk göz önüne alındığında, bu kişilere destek sağlanması konusunda girişimde bulunulmalı ve bu konuda 

düzenleme yapılmalıdır.  

- İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu Madde 4.16’ ya göre, en az bir defa yıllık bildirim formu veya benzeri 

formlar ile yürüyen araştırmanın belge üzerinde izlenmesi ve denetlenmesi maddesi, iş yükünü artırması ve 

zaman yetersizliği gibi nedenlerle, pratikte mümkün olmadığından, çıkarılmalıdır.  

- Sekreterlerin eğitilmesi için kısa süreli kurs ve benzeri girişimler yapılmalıdır. 

- Klinik Araştırmalar Etik Kurullarına değerlendirilmek üzere gelen proje dosyaları (uzmanlık tezi ve 

akademik amaçlı çalışmalar hariç) için ödenen harçların yatırıldığı üniversite hesabındaki miktardan, Etik 

Kurulun işleyişi için zaruri olan ihtiyaçların giderilmesi amacıyla,  etik kurulların bağlı oldukları 

kurum/kuruluşlarca uygun görülen bir kısmının (% 20-30 gibi) ayrılması sağlanmalı ve bunun için gerekli 

işlemler etik kurulun bünyesinde faaliyet gösterdiği Kurum tarafından yapılmalıdır. 
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1.3. ETİK KURUL ÜYELERİNİN UZMANLIK ALANI DIŞINDAKİ KONULARDA UZMAN GOR̈ÜŞÜ ALINMASI VE 

PRATİGĔ YANSIMASININ DEGĔRLENDİRİLMESİ   

Mevcut Durum 

Bazı etik kurullarda bu husus yönetmeliğe uygun şekilde yürütülmektedir.  

Öneriler 

Etik Kurul üyelerinin uzmanlık alanı dısı̧ndaki konularda uzman görüsü̧ alınması ve pratiğe yansımasının 

değerlendirilmesi hakkında öneriler aşağıdaki gibidir; 

- Etik kurulların ilgili uzman görüşünü yazılı olarak alması esastır. 

- İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu Madde 4.23’e göre gizlilik taahhütnamesinin, görüşü alınan uzman 

tarafından imzalatılma zorunluluğuna gerekli özen gösterilmelidir. 

- Biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçlar, biyobenzer ilaçlar, biyolojik ürünler, ileri tedavi tıbbi ürünleri, kök 

hücre ve benzeri ürünlerin üretim ile kalite güvencelerini gösteren ve immünojenisite için önemli olan kalite 

dosyalarının incelenmesi için Farmasötik Biyoteknoloji alanında uzman eczacılardan görüş alınmalıdır. 

 

1.4. GİRİŞİMSEL ETİK KURUL VE GİRİŞİMSEL OLMAYAN ETİK KURULUN GEREKLİLİGİ̆ VE YETKİ ALANLARI  

Mevcut Durum 

Girisi̧msel Olmayan Etik Kurullar, 19.08.2011 tarihli ve 28030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Klinik 

Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte” yer alan “girisi̧msel olmayan klinik araştırmalar” tanımı esas alınarak 

kurulmuştur.  2011 yılındaki yönetmelik “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında 

Yönetmelik” (13.04.2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi Gazete) ile yürürlükten kaldırılmıştır.  Girisi̧msel 

Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, 2013 yılında yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasından sonra da 

Üniversitelerde Senato Kararı ile, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise Kamu Hastaneleri 

Birliği Sekreterliği’nin onayı ile çalışmaya devam etmiştir. Bu süreçte yönetmelik değişiklikleri yaşanmış, 

ancak girisi̧msel olmayan klinik araştırmalar için bir düzenleme yapılmamıştır.  Bunun dışında ilaç, tıbbi cihaz 

ve gözlemsel klinik araştırmalarına ait yönetmelik ve kılavuzlar çıkarılarak bazı değişikler yapılmıştır. Mevcut 

durumda karışıklıklar yaşandığı için girisi̧msel olmayan arasţırmaların tanımlanması gereği ortaya çıkmıştır.  

Mevcut durumda, bazı üniversitelerde tek bir etik kurul bulunmakta iken, diğerlerinde Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulu ve Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu olarak ayrı kurullar bulunmaktadır. Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alınması gereken bazı projeler sehven Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurullarına gönderilebilmektedir.  Ayrıca, çeşitli üniversitelerde bunlar dışında farklı Etik 

Kurulların (sosyal ve benzeri konularda) kurulmuş olduğu da tartışmalardan anlaşılmıştır. Bu gibi 

durumlarda bilhassa TÜBİTAK tarafından projelerin desteklenmesi kararında gereken yasal izin belgesinin 

sunulamaması nedeni ile sorunlar yaşanabildiği belirtilmiştir. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onayı 

ile kurulan Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının yetki alanları ve standart çalışma yöntemi esasları mevzuatla 

belirlenmiştir. Kurulumu için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu onayı gerekmeyen diğer etik kurulların 

görev ve yetkileri de Üniversite rektörlüklerince ve/veya Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından 

belirlenmelidir. 

Ülkemizde 10/3/2011 tarihli ve 6212 sayılı Kanunla onaylanan “Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve 
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Biyotıp Sözleşmesi Ek Protokolü” sağlık alanında insanlara müdahaleyi de içeren her türlü araştırma 

faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu ek protokolde “müdahale terimi fiziksel müdahaleyi ve ilgili kişinin 

psikolojik sağlığı açısından risk taşıyan herhangi bir müdahaleyi içerir” şeklinde tanımlanmış olduğundan 

grup çalışmasında Girisi̧msel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun adının “Müdahale Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu” olarak değiştirilmesi uygun bulunmuştur.  

Öneriler 

Girisi̧msel Etik Kurul ve Girisi̧msel Olmayan Etik Kurulun gerekliliği ve yetki alanları hakkında öneriler 

aşağıdaki gibidir; 

- Sunulan projelerin çokluğu ve çeşitliliği nedeni ile iş yükünü azaltarak kısa sürede projelerin desteklenmesi 

ve klinik araştırmaların artırılması amaçlandığında, Girişimsel ve Girişimsel Olmayan Etik Kurulların ayrı 

olması gerekli olup, bu kurulların ayrı veya tek bir kurul olarak çalışması kararı şu anda olduğu üzere 

üniversiteler ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’ne bırakılmalıdır.  

- “Biyotıp Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi Ek Protokolü”nde yer alan “Müdahale” 

tanımı esas alınarak “Girisi̧msel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun” adı “Müdahale Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu” olarak değiştirilmelidir.  

- Yukarıda belirtilen sosyal vb. konularda kurulmuş olan farklı etik kurullar arasında sıkı bir koordinasyon 

sağlanmalıdır.  

- Etik Kurullardan onay alan ve Kurum tarafından yasal izin gereken klinik çalışmaların başlaması ve 

bütçesinin desteklenmesi için yasal izin belgesinin alınması zorunludur. Bunun vurgulanması ve gereğinin 

yapılması için önlemler alınmalıdır.   

 

1.5. GİRİŞİMSEL VE GİRİŞİMSEL OLMAYAN ARAŞTIRMALARIN TANIMLANMASI 

Mevcut Durum 

Girişimsel araştırmalar kapsamında vücut bütünlüğünü bozan araştırmalar yer almaktadır.  Ayrıca girişimsel 

çalışmaları tanımlamak için Ülkemizde 10/3/2011 tarihli ve 6212 sayılı Kanunla onaylanan “Biyotıp 

Araştırmalarına İlişkin İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi Ek Protokolü” esas alınmıştır. Bu protokol sağlık 

alanında insanlara müdahaleyi de içeren her türlü araştırma faaliyetlerini kapsamakta olup,  yukarıda da 

ifade edildiği gibi, “müdahale”  terimini,” fiziksel müdahaleyi ve ilgili kişinin psikolojik sağlığı açısından risk 

taşıyan herhangi bir müdahaleyi içerir” şeklinde tanımlamıştır.  

Öneriler 

Müdahale olmayan klinik araştırmaların kapsamı aşağıdaki gibi önerilmiştir; 

- Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurulusļarından izin alması zorunlu olan arasţırmalar dısı̧ndaki, insana müdahale 

gerektirmeden yapılacak sağlık ile ilişkili tanımlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen anket çalışmaları, 

dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku, radyolojik görüntü, biyokimya, 

mikrobiyoloji, patoloji materyalleri üzerinde yapılacak araştırmalar veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve 

tedavi sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre veya doku kültürü çalışmaları, 

hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde kalan araştırmalar, vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, 

antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları 
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gibi, insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden, tedaviyi değiştirmeden, yeni bir tedavi 

vermeden ve tedaviyi etkilemeden yapılacak araştırmalardır. 

- Müdahale Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının Yapısı aşağıdaki gibi önerilmiştir;  

 En az 7, en fazla 13 üyeden oluşur ve bulunması gereken üyeler şunlardır:  

 Değişik Klinik Dallardan en az 2 üye   

 Temel Tıp Bilimlerinden en az 2 üye 

 Tıp Etiği Uzmanı (varsa) 

 Hukukçu 

 Sivil üye 

- Tüm etik kurul üyelerinin İyi Klinik Uygulamalar konusunda eğitim almış olması ve başarı belgesi bulunması 

- “Müdahale Olmayan Klinik Araştırmalar” Üniversitelerde Senato Kararı,  Sağlık Bakanlığı Eğitim ve 

Araştırma Hastanelerinde ise Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliğinin onayı ile kurulan “Müdahale Olmayan 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulları” veya Kurumca onaylı “Klinik Araştırmalar Etik Kurulları” tarafından 

değerlendirilir.  

 

1.6. İLAÇ DIŞI (İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ, KOZMETİK YÖNETMELİĞİ, TIBBİ CİHAZ 

YÖNETMELİĞİ DIŞINDA KALAN ANCAK EK MADDE 10’A GÖRE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

KAPSAMINDAKİ ARAŞTIRMALAR) MEVZUATI HAKKINDA ÖNERİLER  

Öneriler 

İlaç dışı mevzuatı hakkında aşağıdaki maddeler önerilmiştir; 

- “İlaç Dışı” ifadesi yeterince açıklayıcı bulunmadığından yönetmeliğin adı “İlaç, Biyolojik Ürün, Tıbbi Cihaz 

ve Kozmetik Ürün Dışı, Müdahale İçeren, Klinik Araştırmalar Yönetmeliği” olarak önerilmektedir. 

- Adının değişmesi önerilen “İlaç Dışı Klinik Araştırmalar Yönetmelik” taslağında var olan “Kapsam Madde 

2’deki (2) numaralı paragrafın çıkarılması uygun olabilir. 

- İlaç, Biyolojik Ürün, Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürün Dışı, Müdahale İçeren, Klinik Araştırmalar Yönetmelik 

Kapsamı: “Gönüllüler üzerinde yapılan cerrahi araştırmaları, psikoterapi araştırmalarını, diyet çalışmalarını 

ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere doğrudan gönüllüye bir tedavi veya uygulamanın yapılacağı klinik 

araştırmalar” olarak ifade edilebilir. 

- Bu kapsamda yönetmelik taslağında yer alan [(Madde 4 (1) m bendi)] ilaç/beşeri tıbbi ürün tanımının 

“İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik” (15.04.2014 tarihli ve 28973 sayılı Resmi Gazete)’te belirtildiği 

gibi; “İnsanlarda bir hastalığı teşhis etme, tedavi etme ya da önleme özelliğine sahip olduğu belirtilerek 

sunulan ya da farmakolojik, immünolojik ya da metabolik bir etki yoluyla bir fizyolojik fonksiyonu eski haline 

döndürmek, düzeltmek, değiştirmek amacıyla insanlarda kullanılan madde veya maddeler kombinasyonu” 

şeklinde yapılması önerilmektedir. 

- Ayrıca Yönetmelik taslağı Madde 4 (1) s bendinde geçen “Koordinatör” tanımında yer alan “Çok merkezli 

bir arasţırmada bu merkezlerin sorumlu arasţırmacıları ile etik kurul, destekleyici veya destekleyicinin yasal 

temsilcisi ve gerekirse bunlar ile Kurum arasındaki koordinasyonun sağlanmasından sorumlu, uzmanlığını 

veya doktorasını tamamlamıs ̧kisi̧” cümlesindeki “kişi” kelimesi “hekim, diş hekimi veya araştırmacı” olarak 
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düzeltilmelidir. Aynı düzeltme Madde 4 (1) v bendinde geçen “sorumlu araştırmacı” için yapılmalıdır.  

 

1.7. ETİK KURUL ÜYE HAVUZU OLUŞTURULMASI KONUSUNDA GOR̈ÜŞ VE ÖNERİLER 

Mevcut Durum 

10. Kalkınma Planına (http://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/10-kalkinma_plani.pdf) göre Türkiye İlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumu tarafından etik kurul üye havuzu oluşturulması önerisi grubumuzda tartışılmıştır.  

Öneriler 

Etik ilkeler ve kurulların bağımsız çalışma ilkesi doğrultusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 

etik kurul üye havuzunun oluşturulması uygun bulunmamıştır.   
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2. ARAŞTIRMA BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MASASINDA DEĞERLENDİRİLEN BAŞLIKLAR 

2.1. Faz ayrımları yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar: 

2.1.1. Faz I, II, III, IV, 

2.1.2. Kapsam dışı, retrospektif, gözlemsel ve Faz IV ayrımı, 

2.2. Retrospektif çalışmaların değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar 

2.3. Tıbbi cihaz çalışmalarında dikkat edilecek hususlar  

2.4. İlaç ve biyolojik ürünler, bitkisel ürün, kozmetik ürün ve tıbbi cihazların ortak kullanıldığı çalışmalar 

değerlendirilirken dikkat edilecek hususlar 

2.5. İlaç dışı (İlaç ve Biyolojik Ürünler Yönetmeliği, Kozmetik Yönetmeliği, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

dışında kalan ancak Ek Madde 10’a göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu kapsamındaki 

araştırmalar) çalışmalar değerlendirilirken dikkat edilecek hususlar 

2.6. Evde bakım hizmetlerinin kabul sınırlarının tartışılması (intavenöz uygulamalar, acil durumlarda 

müdahale yaklaşımları, ilgili konularda gönüllülere verilen eğitimlerin yeterliliği vs), 

2.7. Gönüllü ödemelerinin nasıl yapılması gerektiği ve ödeme şekli hakkında görüşler 
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2.1.  FAZ AYRIMLARI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

2.1.1. Faz I, II, III, IV 

2.1.2. Kapsam dışı, retrospektif, gözlemsel ve Faz IV ayrımı 

Mevcut Durum 

- Faz I, II ve III araştırmalar belirli üniversitelerin koordinatörlüğünde yapılmakta olup diğer etik kurullara az 

sayıda söz konusu başvurular gelmektedir. 

- Etik kurullara büyük ölçüde firma destekli olmayan akademik çalışmalar için başvurulmaktadır. 

- Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 10 kapsamında yer alan Faz araştırmaları dışında kalan klinik 

araştırmaların etik kurullar tarafından değerlendirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu kapsamdaki 

çalışmalar için Kuruma izin başvurusunda bulunulması zorunluluğu konusunda farkındalık düşüktür. 

- Faz II ile Faz III araştırma arasında köprü görevi görebilecek Faz IIb gibi bir dönem mevzuatımızda 

bulunmamaktadır. Uzun süren Faz II çalışmalar bitmeden Faz III başvuruları yapılmaktadır.  

- Faz III - Faz IV ayrımı doğru yapılamamaktadır. Türkiye’de ruhsatlı ancak, KÜB’de belirtilen endikasyon, 

doz, uygulama şekli ve populasyondan farklı kullanılan ilaçlarla yapılan çalışmalar Faz III kapsamına girdiği 

halde, araştırıcılar, rutin tedavide uyguladığı protokolü temel alarak, araştırmanın fazını “Faz IV” olarak 

kabul etmektedir. 

- Faz III çalışmaları Faz IV çalışmalardan ayıran en önemli özellik Faz III araştırmalarda gönüllülere sigorta 

yapılması gerekliliğidir. Bu durum araştırıcıların başvuruyu Faz IV şeklinde sunmasına neden olmaktadır. 

- Araştırıcılar ruhsatlı ilaçla yaptıkları araştırmalarda etkililik ve güvenlilik karşılaştırması olduğu halde 

çalışmalarını gözlemsel nitelikte olarak kabul etmektedir. 

- Randomize kontrollü araştırmalar gözlemsel olarak kabul edilmektedir. 

- Birçok etik kurulda kapsam dışı, retrospektif ve gözlemsel araştırmalar gerektiği gibi 

değerlendirilmemektedir ve bunun sonucunda bakanlıktan izin alınması gereken araştırmalar izin 

alınmadan yapılmaktadır.  

- Yönetmelik kapsamı dışındaki araştırmalar klinik araştırmalar etik kuruluna başvurmaktadır. Bu da klinik 

araştırmalar etik kurulunun iş yükünü artırmaktadır. 

- Daha önce reddedilen bir başvuru başka bir etik kurul tarafından değerlendirilmektedir. 

Öneriler 

Mevcut durumda tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak aşağıdaki öneriler sunulmuştur; 

- Faz araştırmalarının yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların (sigorta, bütçe vb. konularda)  geliştirilmesi, 

- Klinik araştırma eğitimi yapabilecek sürekli bir eğitim platformu kurulması, 

- Klinik araştırma merkezlerinde klinik araştırma ofislerinin oluşturulması, mevcut birimlerde gerekli klinik 

araştırma personelinin istihdamı sağlanarak birimlerin aktif hale getirilmesi, 

- Firma destekli olmayan klinik araştırmalarda akademisyenleri destekleyecek TUCRIN benzeri yapıların 

yaygınlaştırılması, 

- Klinik araştırma konusunda Türkiye’de bulunan sigorta firmalarının farkındalığını artıracak düzenlemeler 

yapılması ve klinik araştırmalar ile ilgili sigorta poliçesi düzenleyen şirketlerin sayısının artırılması, 

araştırıcılara bu konuda destek sağlanması, 
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- Firma desteği olmayan akademik amaçlı çalışmalar öncelikli olmak üzere tüm klinik araştırmalarda 

standart tedavi ilacının ve giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmesini sağlayacak 

düzenlemeler ile ilgili çalışmalar yapılması, 

- Faz II araştırmaların IIa ve IIb gibi iki alt gruba ayrılması, 

- Türkiye’de ruhsatlı ürünler ile yapılan Faz IV çalışmalar, KÜB’de yer alan endikasyon, doz, uygulama şekli 

ve popülasyonda yapılmalıdır. Faz IV araştırma başvuru dosyalarının özellikle KÜB bilgilerine uygun 

olmasına dikkat edilmesi, 

- Etik kurulların randomize kontrollü araştırmaları gözlemsel olarak kabul etmemesi. 

- Kurum/kuruluşlar bünyesinde farklı alanları (temel genetik, kapsam dışı, sosyal ve insani bilimler gibi) 

değerlendirecek etik kurulların kurulması ve bu kurullar arasında sıkı bir koordinasyon sağlanması, 

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ’ya gönderilecek başvuruların kapsamının net bir şekilde mevzuatta yer 

alması önemlidir. Farklı kanun ve yönetmeliklerde yer alan tanımların birleştirilerek netlik kazandırılması, 

- Klinik araştırmalar etik kurullarına yapılan başvuruların onay / red durumunun izlenebildiği Türkiye İlaç ve 

Tıbbi Cihaz Kurumu ve tüm etik kurullara açık bir veri tabanı oluşturulması, 

- Klinik araştırmalarda biyoteknolojik ilaçların veya biyolojik tıbbi ürünlerin hastaya uygulanana kadar doğru 

şekilde saklanması, hazırlanması ve kliniğe ulaştırılmasını sağlayacak araştırma eczacısının çalışmalara 

alınması ve ilgili araştırmaların değerlendirme sürecinde etik kurul tarafından bu konuda uzman farmasötik 

biyoteknolog / farmasötik teknolog görüşü alınması  

 

2.2. RETROSPEKTİF ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Mevcut Durum 

- Araştırıcılar, prospektif araştırmaları retrospektif olarak kabul etmektedir. 

- Arşive dayalı materyal (kan, serum, doku örnekleri) kullanılarak yapılan araştırmalar retrospektif olarak 

kabul edilmektedir. Prospektif kohort çalışmalar bitirildikten sonra retrospektif olarak başvurulmaktadır. 

- Patoloji materyali gibi önceden elde edilmiş örnekler üzerinde yeni yapılacak araştırmalar hasta onamı 

almadan genel onamla yapılmaktadır. Yeni tanı ya da prognozu ilgilendirecek bir bulgu elde edildiğinde 

hastaya bildirilmesi atlanmaktadır. 

- Bu tür materyallerin kullanılacağı araştırmalar için başhekimlik ya da EPK’dan gerekli idari izinler 

alınmamaktadır. 

Öneriler 

Mevcut durumda tespit edilen eksikliklerle ilgili aşağıdaki öneriler sunulmuştur;  

- Prospektif kohort çalışma konusu ile ilgili ödemelerin ve birlikte yapılan eş zamanlı tedavilerin araştırıcı 

tarafından karşılanması gerekliliğine çözüm bulunması, 

- Retrospektif çalışma olduğu ya araştırmanın başlığı ya da makalede açıkça ifade edilmeli. Retrospektif 

olarak onaylanan ancak, prospektif tasarımla gerçekleştirildiği belirlenen çalışmaların etik kurul tarafından 

Sağlık Bakanlığına bildirilmesi, 

- Tabakalandırılmış onay alınan biyobankacılık uygulamaları dışında, arşive dayalı materyal kullanılarak 

yapılan araştırmalarda hastaya ulaşılarak onam alınması 
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2.3. TIBBİ CİHAZ ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Mevcut Durum 

- Hangi ürünlerin tıbbi cihaz kapsamında değerlendirileceği iyi anlaşılamamaktadır. 

- “Güvenlilik ve performans değerlendirmesi” içermediği halde, tıbbi cihaz araştırması olarak kabul edilen 

araştırmalar bulunmaktadır. 

Öneriler 

Mevcut durumda tespit edilen eksikliklerle ilgili öneriler aşağıdaki gibidir; 

- Tıbbi cihaz klinik araştırmaları konusunda etik kurul üyeleri ve araştırıcıların eğitimine ağırlık verilmesi, 

- Elektronik başvuru sisteminin kurulması. 

 

2.4. İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLER, BİTKİSEL ÜRÜN, KOZMETİK ÜRÜN VE TIBBİ CİHAZLARIN ORTAK 

KULLANILDIĞI ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Mevcut Durum 

- Ortak çalışmaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda hangi daire tarafından değerlendirileceği 

hususunda karışıklık olmaktadır. 

- Tıbbi cihaz, ilaç ve kozmetik ürünlerin klinik araştırmaları farklı süreçler ve farklı daire başkanlıkları 

tarafından değerlendirmektedir. 

Öneriler 

Mevcut durumda tespit edilen eksikliklerle ilgili aşağıdaki öneriler sunulmuştur; 

- Bu tür çalışmalarda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ayrıntılı bir yol haritası hazırlanması, 

- Başvuru süreçlerinin yeknesak hale getirilmesi. 

 

2.5. İLAÇ DIŞI (İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ, KOZMETİK YÖNETMELİĞİ, TIBBİ CİHAZ 

YÖNETMELİĞİ DIŞINDA KALAN ANCAK EK MADDE 10’A GÖRE TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 

KAPSAMINDAKİ ARAŞTIRMALAR) ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Mevcut Durum 

- Kalite verileri kanıtlanmamış ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan onay almamış ürünlerle klinik 

araştırma yapma talebi olmaktadır. Etik kurullar bu tip çalışmaları değerlendirirken sıkıntı yaşamaktadır. 

- Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve benzeri ürün gruplarında geleneksel kullanım dışı iyi tanımlanmış etki 

çalışmaları yapılamamaktadır. 

- Bilimsel olmayan pazarlamaya yönelik araştırmaların yapılması talebi vardır. 

Öneriler 

Mevcut durumda tespit edilen eksikliklerle ilgili öneriler aşağıdaki gibidir; 

- Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve benzeri ürün grupları ile planlanan araştırma tasarımlarının en yüksek 

bilimsel kalite ve etik değerler dikkate alınarak yapılması, 

- Bitkisel ürünlerin klinik araştırma başvurusunda beyan edilen formülasyon ve endikasyonda Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından verilen onayın aranması, 

- Araştırma tasarımında gönüllülerin alacağı risk analiz edilmelidir. Yüksek riskli araştırmalarda ilaç 
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araştırmalarının gerektirdiği pre-klinik ve diğer verilerin başvuru dosyasına eklenmesinin talep edilmesi, 

- Gerekirse sigorta yaptırılmasının talep edilmesi, 

- Geleneksel bitkisel tıbbi ürün endikasyonları ve sağlık beyanı ile pazara arz edilmesi planlanan ürünlerle 

yapılacak klinik araştırmaların değerlendirilmesinde Sağlık Bakanlığı ya da ilgili kuruluşlar bünyesinde ayrı 

bir etik kurul kurulması. 

 

2.6. EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN KABUL SINIRLARININ TARTIŞILMASI (İ.V. UYGULAMALAR, ACİL 

DURUMLARDA MÜDAHALE YAKLAŞIMLARI, İLGİLİ KONULARDA GÖNÜLLÜLERE VERİLEN 

EĞİTİMLERİN YETERLİLİĞİ VS.) 

Mevcut Durum 

- Araştırma ekibi, evde bakım hizmeti verilen noktadan uzak olduğundan işlemleri takip edememesi, 

- İlkelerin belirlenmemiş olması, 

- Hayatı tehdit edebilecek durumların ortaya çıkabilmesi. 

Öneriler 

Mevcut durumda tespit edilen eksikliklerle ilgili aşağıdaki öneriler sunulmuştur. 

- Evde bakım hizmetinin oluşturacağı risklerin iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. 

- Evde bakım hizmeti gönüllünün kendisi ya da yakını tarafından verilebiliyorsa mutlaka önceden yeterli 

eğitim almış olmalıdır. 

- Evde bakım hizmeti bir profesyonel (hemşire, hekim vb.) tarafından veriliyorsa hizmet alımı olarak kabul 

edilmeli, gizlilik sözleşmesi yapılmalı, kişi söz konusu işlem ile ilgili eğitim almalı, araştırma protokolü içinde 

belirtilmeli ve evde bakım yönetmeliğine uygun olmalıdır. 

- İlgili mevzuatta evde bakım hizmetleri ve hizmet alımı ile ilgili eğitim ve gizlilik anlaşması gibi konuları 

kapsayan düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

2.7. GÖNÜLLÜ ÖDEMELERİNİN NASIL YAPILMASI GEREKTİĞİ VE ÖDEME ŞEKLİ HAKKINDA GÖRÜŞLER 

Mevcut Durum 

Gönüllülere yapılacak ödemelerin hangi usulde olacağı belirtilmemiştir. 

Öneriler 

Gönüllüye ödemeleriyle ilgili aşağıdaki öneriler sunulmuştur; 

- Araştırıcının gönüllüye yaptığı nakdi ödemeler tutanağa kaydedilmeli, gönüllüye imzalatılmalı ve araştırma 

dosyasına konulmalı. Gönüllünün kimlik bilgilerinin gizliliğini sağlamak adına, kimlik bilgilerini içerebilecek 

hesap kartı, ödeme kartı gibi yöntemlerle ödeme yapılması uygun değildir.  

- Sponsor gönüllüye ödeme işlemine karışmamalı. 

- Sağlıklı gönüllülerde yemek, ulaşım ve işgücü kaybı hasta gönüllülerde ise sadece yemek ve ulaşım bedeli 

karşılanmalı. Ödemeler hiçbir koşulda gönüllüye mali avantaj sağlamamalı. 
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3. ETİK KURULLARIN İŞLEYİŞİ MASASINDA DEĞERLENDİRİLEN BAŞLIKLAR 

3.1. Mevzuatta belirtilen sürelere uyumun değerlendirilmesi; 

3.1.1. Dosya inceleme süresi, 

3.1.2. Etik Kurul toplantı sıklığının standardize edilmesi, 

3.1.3. Etik Kurul kararlarının başvuru sahibine bildirilme süresi 

3.2. Etik Kurul iç işleyişi hakkında yaşanan sorunlar, görüş ve öneriler; 

3.2.1. Etik Kurulların çalışma başvurularını yoğunluk, mesafe vb. nedenlerle geri çevirmesi 

3.2.2. Etik Kurullara başvuruda dosyanın teslim ve kabul süreleri 

3.2.3. Etik Kurul başvurularında ücretlendirme yaklaşımları  

3.2.4. Etik Kurul üyelerine ücret ödenmesi 

3.2.5. Yürüyen çalışmanın Etik Kurul tarafından izlenmesi ve pratiğe yansıması 

3.2.6. Sekretarya işlemlerinin mevzuat ile uyumunun sağlanması ve sekretarya hatalarının 

önlenmesi 

3.2.7. Etik Kurul değişikliği durumunda çalışma dokümanlarına yaklaşım (mevcut dokümanların 

yeniden onaylanması, arşiv aktarımı vb.) 

3.2.8. Etik kurul web sayfalarının standardizasyonu ve güncellenmesi 

3.3. Etik kurul üyelerinin eğitimi ve beklenen asgari koşullar 

3.4. Etik kurul üyeliğini özendirici düzenlemeler konusunda görüş ve öneriler 
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3.1. MEVZUATTA BELİRTİLEN SÜRELERE UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1.1. Dosya inceleme süresi 

Mevcut Durum 

- İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Madde 11-d’ye göre “Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu görüşünü başvuru tarihinden itibaren en fazla 15 gün, 

Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulu görüşünü başvuru tarihinden itibaren en fazla 7 gün 

içerisinde başvuru sahibine bildirir”. 

- Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları Standart Çalışma Yöntemi 

Esasları madde 8.7 “Gündeme toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesinde yapılan başvurular dahil olmak 

üzere mevcut başvurular alınır”. 

Öneriler 

Mevzuatta belirtilen sürelerle ilgili öneriler aşağıdaki gibidir; 

- Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulu görüşünü, 

dosyanın toplantıda değerlendirilmesinden sonra, sırasıyla en fazla 15 gün ve 7 gün içerisinde başvuru 

sahibine bildirmelidir. 

- Etik kurulların toplantılarına kabul edilebilecek dosyaların, toplantıdan en az 5 iş günü öncesine kadar 

kabul edilmesi uygun olur.  

- Etik kurul web sitesinde bu süre belirtilmelidir. Etik kurullar kendi çalışma koşulları çerçevesinde gün ve 

saat olarak bu süreyi belirtebilir. 

 

3.1.2. Etik kurul toplantı sıklığının standardize edilmesi 

Mevcut Durum 

Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları Standart Çalışma Yöntemi 

Esasları madde 8.3 “Etik Kurul önceden ilan etmek koşulu ile yıl içerisinde 15 günlük veya daha az bir dönemi 

tatil ilan edebilir”. 

Öneriler 

Etik kurul toplantı sıklıklarıyla ilgili öneriler aşağıdaki gibidir; 

- Belirtilen maddenin uygun olmadığı düşünülmektedir. Yaz aylarında gerekli çoğunluk sağlanamadığından 

toplantılar gerçekleştirilememektedir.  

- Toplantı zamanı, ayda iki kez toplanılması gerekliliği biçiminde olmalıdır. Toplantı tarihlerinin (en azından 

6 aylık periyodlar biçiminde) ve etik kurulların ilgili duyurularının web sitelerinden duyurulması ve 

güncellenmesi gerekmektedir. Etik kurullar dosya sayılarına göre toplantı sıklığını arttırabilir ya da toplantıyı 

erteleyebilir. 

 

3.1.3. Etik kurul kararlarının başvuru sahibine bildirilme süresi 

Mevcut Durum 

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Madde 11-d’ye göre “Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulu görüşünü başvuru tarihinden itibaren en fazla 15 gün, Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları 
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Etik Kurulu görüşünü başvuru tarihinden itibaren en fazla 7 gün içerisinde başvuru sahibine bildirir”. 

Öneriler 

Etik kurul kararlarının başvuru sahibine bildirilme süresi ile ilgili öneriler aşağıda belirtilmiştir; 

- Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulu görüşünü, 

dosyanın toplantıda değerlendirilmesinden sonra, sırasıyla en fazla 15 gün ve 7 gün içerisinde başvuru 

sahibine bildirmelidir.  

- Etik kurullar tarafından revizyon kararları başvuru sahibine yazılı olarak bildirilmelidir. 

- Etik kurul kararına dönüş yapmak için araştırmacılara mevzuatta süre belirlenmelidir.  

 

3.2. ETİK KURUL İÇ İŞLEYİŞİ HAKKINDA YAŞANAN SORUNLAR, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

3.2.1. Etik kurulların çalışma başvurularını yoğunluk, mesafe vb. nedenlerle geri çevirmesi 

Mevcut Durum 

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Madde 12-3’e göre “çok merkezli klinik 

araştırmalarda tek etik kurul kararının bulunması yeterlidir. Söz konusu etik kurul kararının koordinatör 

merkezin bulunduğu yerdeki etik kuruldan alınması, burada etik kurul bulunmuyorsa çalışmaya dahil olan 

merkezlerden koordinatör merkeze en yakın yerdeki ilgili etik kuruldan karar alınması gerekmektedir. Tek 

merkezli klinik araştırmalarda ise araştırmanın yürütüldüğü merkezin bulunduğu etik kuruldan karar 

alınması, etik kurul bulunmadığı takdirde araştırma merkezine en yakın yerdeki ilgili etik kuruldan karar 

alınması gerekmektedir”.  

Öneriler 

Etik kurullar, ancak mevzuatla uyumlu bir biçimde etik kurul dosyalarını geri çevirebilir. Mevzuat hükümleri 

çerçevesinde hareket edilmelidir. Çok merkezli çalışmalarda, etik kurul kararı tüm paydaşlara iletilmelidir.  

 

3.2.2. Etik kurullara başvuruda, dosyanın teslim ve kabul süresi 

Mevcut Durum 

Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları Standart Çalışma Yöntemi 

Esasları madde 8.7 “Gündeme toplantı tarihinden en az 3 iş günü öncesinde yapılan başvurular dahil olmak 

üzere mevcut başvurular alınır”. 

Öneriler 

Etik kurulların toplantılarına kabul edilebilecek dosyaların, toplantıdan en az 5 iş günü öncesine kadar kabul 

edilmesi uygun olur. Etik kurul web sitesinde bu süre belirtilmelidir. Etik kurullar kendi çalışma koşulları 

çerçevesinde gün ve saat olarak bu süreyi belirtebilir.  

 

3.2.3. Etik kurul başvurularında ücretlendirme yaklaşımları 

Mevcut Durum 

Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları Standart Çalışma Yöntemi 

Esasları madde 7.2 “Etik Kurul’a yapılacak ilk başvuruda etik kurulun talep etmesi durumunda, Türkiye İlaç 

ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun belirlediği ve internet sayfasında yayınladığı başvuru ücretlerini geçmeyecek 
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şekilde etik kurulun kurulduğu kurumun/kuruluşun gösterdiği adrese başvuru ücreti yatırılır ve dekontun 

aslı ve örneği başvuru dosyasına eklenir. Uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı araştırmalar için başvuru 

ücreti talep edilmez”.  

Öneriler 

İlk başvuruda ve önemli değişiklikler yapıldığında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun belirlediği 

ücretlendirmeler uygulanır. Bunun dışında, ilk karar çıkıncaya kadar yapılan değişikliklerden ücret  alınmaz. 

Uygulamanın mevcut şekli ile devam etmesi uygundur. 

 

3.2.4. Etik kurul üyelerine ücret ödenmesi 

Mevcut Durum 

Mevcut durumda etik kurulların çoğunda üyelere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. 

Öneriler 

Etik kurul üyelerine ücret ödenmesi hususundaki öneriler aşağıdaki gibidir; 

- Etik kurul üyelerine ücret verilmesi, kurul üyeliğine teşvik açısından önemlidir. 

- Etik Kurul üyeliğini özendirici ve teşvik edici düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

3.2.5. Yürüyen çalışmanın etik kurul tarafından izlenmesi ve pratiğe yansıması 

Mevcut Durum 

- Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları Standart Çalışma Yöntemi 

Esasları madde 6.4 “etik kurul onay verdiği herhangi bir klinik çalışmayı önceden haber vererek veya haber 

vermeden izleyebilir. Ayrıca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Etik Kurul’dan bir klinik araştırmayı 

izlemesini isteyebilir”. 

- İyi Klinik Uygulamaları 4.16 “Etik Kurul yılda en az bir kere olmak üzere gönüllüler üzerindeki risk derecesini 

dikkate alarak devam etmekte olan klinik araştırmaları, belirli aralıklarla yıllık bildirim formları gibi bilgi ve 

belgeler üzerinden incelemeli ve değerlendirmelidir” hükümleri yer almaktadır. 

Öneriler 

Çalışma koşulları düşünüldüğünde etik kurulların klinik çalışmaları izlemesinin pratik olmayacağı 

düşünülmektedir. Bununla birlikte, girişimsel olmayan çalışmalar ve akademik çalışmalarla ilgili olarak sonuç 

raporu ve/veya yayın yapıldığında yayının örneğinin kurula sunulması istenebilir. Çalışma grubunun yukarıda 

belirtilen görüşünün aksine etik kurulların yılda en az bir çalışmayı yerinde denetlemesi gerekliliği diğer 

katılımcılar tarafından belirtilmiştir. 

 

3.2.6. Sekretarya işlemlerinin mevzuat ile uyumunun sağlanması ve sekretarya hatalarının önlenmesi 

Mevcut Durum 

Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurulları Standart Çalışma Yöntemi 

Esasları madde 7.6 “Etik Kurula yapılacak başvurular, başvuru formunda belirtilen sıralamaya uygun, bölüm 

başlıkları ayraçlarla belirtilmiş olarak sunulmalıdır” ve 7.7 “Etik Kurul sekretaryası tarafından şekilsel olarak 

yapılan ön inceleme sonrasında ilgili mevzuatta belirtilen ve başvuru formlarına uygun olarak yapılan 
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başvurular işleme konulur” hükümleri yer almaktadır. 

Öneriler 

Sekretarya işlemlerinin mevzuat ile uyumunun sağlanması ve sekretarya hatalarının önlenmesi hususundaki 

öneriler aşağıdaki gibidir; 

- Etik Kurul sekretaryasının görev tanımı Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları 

Etik Kurulları Standart Çalışma Yöntemi Esasları madde 5’te belirtilmiştir. Etik kurula yapılan başvuru 

dosyalarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sayfasında yayımlanan güncel formlar kullanılarak 

hazırlanıp hazırlanmadığı dosya kabulü sırasında etik kurul sekretaryası tarafından kontrol edilmelidir.  

- Etik kurul sekretaryası onay formunda belirtilen dokümanların versiyon, tarih vb. kayıtlarını orijinal 

dokümanlarla karşılaştırmalı ve doğruluğunu teyit etmelidir. 

- Etik kurul sekretaryası başvuru dosyasında bulunan tüm dokümanların onay formuna işlendiğini teyit 

etmelidir. 

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından etik kurul sekretaryası için eğitimler düzenlenmeli ve onlara 

özel bir çalıştay yapılmalıdır. 

 

3.2.7. Etik kurul değişikliği durumunda çalışma dokümanlarına yaklaşım (mevcut dokümanların 

yeniden onaylanması, arşiv aktarımı vb) 

Mevcut Durum 

Etik kurulların kapanması ya da koordinatör merkezin değişmesi durumunda, İlaç ve Biyolojik Ürünlerin 

Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik Madde 12-3’e göre “çok merkezli klinik araştırmalarda tek etik 

kurul kararının bulunması yeterlidir. Söz konusu etik kurul kararının koordinatör merkezin bulunduğu 

yerdeki etik kuruldan alınması, burada etik kurul bulunmuyorsa çalışmaya dahil olan merkezlerden 

koordinatör merkeze en yakın yerdeki ilgili etik kuruldan karar alınması gerekmektedir. Tek merkezli klinik 

araştırmalarda ise araştırmanın yürütüldüğü merkezin bulunduğu etik kuruldan karar alınması, etik kurul 

bulunmadığı takdirde araştırma merkezine en yakın yerdeki ilgili etik kuruldan karar alınması 

gerekmektedir” hükmü yer almaktadır. 

Öneriler 

Devir teslim tutanağı ile birlikte yeni etik kurul tarafından dosya kabul edilir. Etik Kurulların mevcut 

dokümanları yeniden onaylama yükümlülükleri bulunmamaktadır, başvurusu yapılan dokümanların 

değerlendirilmesi yeterlidir. Bununla birlikte istenilirse mevcut dokümanlar da değerlendirilebilir. Önceki 

etik kurul kararının uygun bulunmaması durumunda Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu’ndan görüş 

istenebilir. 

 

3.2.8. Etik kurul web sayfalarının standardizasyonu ve güncellenmesi 

Mevcut Durum 

Bazı etik kurulların web sitelerinin olmadığı, olan web sitelerinin de bir standardizasyonunun olmadığı 

bilinmektedir.  

Öneriler 
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Etik kurulların kendi web siteleri olmalı ve sitede toplantı tarihleri, dosya kabul koşulları, ilgili formlar, üye 

bilgileri, sekretarya iletişim bilgisi, bakanlığa ulaşım için bağlantı linki gibi asgari bilgiler bulunmalıdır.  Bu 

web sayfasında bulunması gereken asgari bilgiler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından da 

belirlenebilir. 

 

3.3. ETİK KURUL ÜYELERİNİN EĞİTİMİ VE BEKLENEN ASGARİ KOŞULLAR 

Mevcut Durum 

Temel İyi Klinik Uygulamaları Eğitimleri periyodik olarak yapılmamakla birlikte farklı dernekler ve üniversite 

işbirlikleri ile farklı zamanlarda eğitimler düzenlenmektedir. Bununla birlikte yıl boyunca alınabilecek online 

eğitim programları bulunmaktadır.  

Öneriler 

Kurumun koordinatörlüğünde çeşitli eğitici gruplar ya da dernekler aracılığıyla, protokol dahilinde, özellikle 

ilk kez eğitim alacakların yüz yüze eğitimlerinin sağlanması önemlidir. Bu eğitimler periyodik olmalı ve eğitim 

takvimi de yıllık olarak ilan edilmelidir.   

 

3.4. ETİK KURUL ÜYELİĞİNİ ÖZENDİRİCİ DÜZENLEMELER KONUSUNDA GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 

Mevcut Durum 

Etik Kurul üyelerine herhangi bir ücret ödenmemektedir. Bununla birlikte, Etik Kurul üyeliğinin akademik bir 

katkısı da bulunmamaktadır.  

Öneriler 

YÖK’ün akademik teşvik kriterleri içinde ve ayrıca üniversitelerin akademik atama ve yükseltilme kriterleri 

içinde yer almalıdır. Ayrıca, performans kriterleri içinde de değerlendirilmelidir. Etik kurul üyelerine ücret 

verilebilir. 

  



27 
 

4. BAŞVURU FORMLARI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ MASASINDA DEĞERLENDİRİLEN BELGELER 

4.1. Etik kurula başvuru dokümanlarının standardizasyonu (Başvuru formu, kontrol listesi vb),  

4.2. Araştırma dosyalarında asgari değerlendirme kriterleri konusunda görüş ve öneriler: 

4.2.1. Araştırma Protokolü,  

4.2.2. Araştırma Broşürü, 

4.2.3. Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (yetişkin, çocuk vb.), 

4.2.4. Sigorta, 

4.2.5. Olgu Rapor Formu, 

4.2.6. Gönüllü dokümanları (Anketler, hasta kartları, ürün/cihaz kullanma talimatları), 

4.2.7. Biyolojik Materyal Transfer Formu, 

4.2.8. Gönüllü ilanları 

4.2.9. Yetki devri ve ilgili belgeler 

4.2.10. Bütçe formu 

4.3. Etik kurul karar formlarında bulunması gereken bilgiler  

4.4. Dosya değerlendirme süreci için kontrol listesi oluşturulması ve içeriği 
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4.1. ETİK KURULA BAŞVURU DOKÜMANLARININ STANDARDİZASYONU (BAŞVURU FORMU, KONTROL 

LİSTESİ VB) 

Mevcut Durum 

Etik Kurula/Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na yapılan başvurularda kullanılan başvuru formları ile 

değerlendirme sürecine ilişkin mevcut durum aşağıda belirtilmiştir: 

- Başvurularda kullanılan dokümanların (başvuru formu, kontrol listesi vb.) standardize olmaması 

- Başvuru dosyalarında bulunan belgeler için asgari değerlendirme kriterlerinin yeterince açık ve anlaşılır bir 

biçimde belirtilmemiş olması 

- Etik Kurul karar formlarında bulunması gereken bilgilerin tam olarak verilmemesi 

- Dosya değerlendirme süreci için içeriği belli olan yeterince açık, anlaşılabilir ve izlenebilir bir kontrol 

listesinin oluşturulmamış olması 

Öneriler 

Etik Kurula/Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na yapılan başvurularda kullanılan başvuru formları ile 

değerlendirme sürecine ilişkin yukarıda belirtilen duruma ilişkin öneriler aşağıda belirtilmiştir: 

- Etik Kurul ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularda aynı belgeler kullanılmalıdır. 

- TÜBİTAK başvurularında olduğu gibi, formun elektronik ortamda doldurulmasından sonra alınacak çıktı 

ıslak imzalı olarak etik kurula iletilmelidir. 

- Başvuru formları izlenebilir tablolar biçiminde hazırlanmalıdır (örneğin daha önce hazırlanmış olan Klinik 

Araştırmalar Başvuru Formu ile güncel Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar Başvuru Formunda olduğu gibi). 

- Seçilen araştırma türüyle ilişkili olarak ek sekmelerin açılacağı, doldurulmadığında ilerlenemeyen ve ilgili 

başvuru formlarının eklerinde bulunması gereken bütün belgeleri içerecek biçimde bir yazılım programı 

geliştirilmelidir. 

- İlaç ve tıbbi cihaz çalışmalarını içeren başvurularda ilgili ürünlere ilişkin başvuru formları ayrı ayrı 

hazırlanarak aynı başvuru dosyasında sunulacak biçimde düzenlenmelidir. 

- Özgeçmiş formları klinik araştırmalara özgü ve gereksinimlere uygun biçimde tek bir formatta 

hazırlanmalıdır (Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK-ARBİS, YÖKSİS ve üniversite formatlarından yararlanılabilir). 

- Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Etik Kurullarına Başvuru Şekline İlişkin 

Kılavuz'da belirtildiği üzere, başvuru formlarının ekinde istenen "Araştırma akademik amaçlı ise, 

araştırmanın akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi dışında yetkili bir kişi tarafından onaylanan 

belge" ifadesi "Araştırma akademik amaçlı ise, araştırmanın akademik amaçlı olduğuna dair başvuru sahibi 

dışında yetkili bir kişi (dekan, dekan yardımcısı, hastane yöneticisi, başhekim, başhekim yardımcısı, ana bilim 

dalı başkanı veya eğitim sorumlusu vb.) tarafından onaylanan belge" olarak değiştirilmelidir. 

- Başvuru formları ve diğer belgelerde geçen ifadelere ilişkin terminolojiyi içeren ve gerektiğinde örnekler 

verilerek kısaca açıklamaların yapıldığı rehber niteliğinde bir doküman hazırlanması süreçlerde kolaylık 

sağlayacaktır. 
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4.2. ARAŞTIRMA DOSYALARINDA ASGARİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ KONUSUNDA GÖRÜŞ VE 

ÖNERİLER 

Mevcut Durum 

Mevcut durumda başvuru dosyalarında bulunan belgeler için asgari değerlendirme kriterleri yeterince açık 

ve anlaşılır bir biçimde belirtilmemektedir. 

Öneriler 

Araştırma dosyalarında asgari değerlendirme kriterleri konusundaki öneriler aşağıda belirtilmiştir: 

- Araştırma Protokolü 

 BGOF’de olması gereken asgari bilgilerde olduğu gibi, İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu'na uygun 

yönlendirici bir belge hazırlanabilir. 

- Araştırma Broşürü 

 BGOF'de olması gereken asgari bilgilerde olduğu gibi, İKU Kılavuzu'na uygun yönlendirici bir belge 

hazırlanabilir. 

- BGOF (Yetişkin, Çocuk vb.) 

 "Asgari Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Örneği" ifadesi "Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur 

Formu'nda Olması Gereken Asgari Bilgiler" olarak yazılmalıdır. 

 BGOF'nin son sayfası dışındaki diğer sayfaların da gönüllü/yasal temsilcisi tarafından paraflanması 

gerektiği bilgisi eklenmelidir. 

 Özellikle araştırmanın açık adı her sayfada belirtilmelidir. 

 Her sayfasında tarih ve versiyon numarası olmalı, sayfalar toplam sayfa sayısı üzerinden 

numaralandırılmalıdır. 

 Pediatrik hastalar için Pediatrik Popülasyonda Yürütülen Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlara 

İlişkin Kılavuz'un 5.4.8.2 maddesi doğrultusunda uygun yaş gruplarına ve yasal temsilcilerine 

yönelik olmak üzere ayrı ayrı Rıza Formu ve BGOF hazırlanmalıdır. 

 Çalışma süresince ilgili yaş grubunun dışına çıkacak (örneğin 18 yaşını dolduracak) olan gönüllüler 

için ayrı bir BGOF hazırlanmalı ve dönemine uygun zamanda gönüllülere imzalatılmalıdır. 

 Gerektiğinde sağlıklı, hasta ve özel hassas popülasyon kapsamındaki gönüllülerde yapılacak 

çalışmalar için ayrı ayrı BGOF hazırlanmalıdır. 

 Gönüllülerden elde edilen biyolojik materyaller üzerinde genetik araştırma yapılacak ise ayrı bir 

BGOF hazırlanmalıdır. 

 Araştırma kapsamında alınan biyolojik materyalin/verinin ne kadar süreyle saklanacağı 

belirtilmelidir.  

 Yürütülen araştırmanın amacı doğrultusunda ileride araştırma yapılması planlanıyor ise; 

gönüllülerden alınacak biyolojik materyallerin kullanılabilmesi için Klinik Araştırmalarda Biyolojik 

Materyal Yönetimi Kılavuzu’nun 3. bölüm 11. maddesi gereğince klinik araştırmaya katılım için 

düzenlenen bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun bağımsız bir bölümünde veya ayrı 

bilgilendirilmiş gönüllü olur formu ile olur alınması gerekmektedir. Olurun formun bağımsız bir 

bölümünde alınması durumunda, gönüllü ilgili bölümü imzalamak suretiyle olur verdiğini beyan 
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etmelidir. 

- Sigorta 

 Sigorta poliçesi istisnalar ve muafiyetlere ilişkin daha ayrıntılı bilgi içerecek biçimde düzenlenebilir. 

 Gerektiğinde İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik kapsamı dışında 

kalan çalışmalarda gönüllüler sigortalanmalıdır. Gerektiğinde araştırmacılar/Etik Kurul üyeleri 

sigorta kapsamına dahil edilebilir. 

 Klinik Araştırmalarda Yapılacak Olan Sigorta Teminatına İlişkin Kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumu'nun biyolojik ürünler için talep ettiği 5 yıl uzatma bilgisini içerecek biçimde 

güncellenmelidir. 

- Olgu Rapor Formu 

 BGOF'de olması gereken asgari bilgilerde olduğu gibi, gönüllülerin kodlanarak bilgilerinin girildiği 

ve araştırma protokolündeki işlemlerin izlenebildiği İKU Kılavuzu'na uygun yönlendirici bir belge 

hazırlanabilir. 

- Gönüllü dokümanları (anketler, hasta kartları, ürün/cihaz kullanma talimatları) 

 Dokümanların gönüllülerin anlayabileceği ifadeler kullanılarak ve gerektiğinde açıklamalar 

yapılarak düzenlenmiş olmasına dikkat edilmelidir.  

- Biyolojik Materyal Transfer Formu 

 "Gönderen Destekleyici Firma Yetkilisi veya Yasal Temsilcisi" ile "Eğitim Görevlisi / Ana Bilim Dalı 

Başkanı" ifadeleri birleştirilerek "Gönderici Kurum Yetkilisi" olarak yazılmalıdır. 

- Gönüllü İlanları 

 Dokümanların gönüllüleri araştırmaya katılmayı cazip hale getirecek biçimde düzenlenmemiş 

olmasına dikkat edilmelidir.  

- Yetki Devri ve İlgili Belgeler 

 Başvuru dosyasındaki yetki devri ile ilgili belgelerde bulunan imzalar güncel ve imza atanların 

yetkileriyle tutarlı olmalıdır. 

- Araştırma Bütçe Formu 

 Formun C.5 maddesinde belirtilen miktar F.4 maddesinde ayrıntılı olarak maddeler veya tablo 

biçiminde verilmeli veya formun ekinde sunulmalıdır. 

 Formun F.2 maddesinde "… araştırmacıya ödenecek miktarı  …" ifadesi "… araştırmacı adına bağlı 

olduğu kuruma ödenecek miktarı  …" olarak değiştirilmelidir. 

 "G. DESTEKLEYİCİNİN İMZASI" ifadesi "G. TAAHHÜTNAME" olarak değiştirilmelidir. 

 G maddesinde "Denenecek araştırma ürününün ücreti …" ifadesi "Araştırma kapsamında 

kullanılacak araştırma ürünü ve/veya yapılacak işlemlerin ücreti …" olarak değiştirilmelidir. 
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4.3. ETİK KURUL KARAR FORMLARINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER  

Mevcut Durum 

Mevcut durumda etik kurul karar formlarında bulunması gereken bilgiler tam olarak verilmemektedir. 

Öneriler 

Etik kurul karar formlarında bulunması gereken bilgiler hakkındaki öneriler aşağıda belirtilmiştir: 

- Klinik Araştırmalar ile Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları için karar formları birleştirilerek ortak bir 

form hazırlanabilir. 

- "Başvuru Bilgileri" bölümünde koordinatör/sorumlu araştırmacıya ilişkin güncel ve 24 saat ulaşılabilir 

iletişim bilgilerinin yazılacağı satır eklenmelidir. 

- Başvuru dosyasında bulunan belgelerin tümünün adı,  tarihi, versiyon numarası ve dili tam olarak 

yazılmalıdır. 

- Formda belirtilen belgeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na sunulan başvuru dosyasındaki ile birebir 

aynı olmalıdır. 

- "Karar Bilgileri" bölümünde bulunan "İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 

kapsamında yer alan araştırmalar/çalışmalar için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan izin alınması 

gerekmektedir." ifadesi silinmemeli,  bu ifade Etik Kurul kararında belirtilmeli, başvuru sahibi Etik Kurul onay 

belgelerini teslim almadan önce "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan izin almadan araştırmaya 

başlamayacağına" ilişkin düzenlenecek olan taahhütnameyi imzalamalıdır. 

- "Etik Kurulun Çalışma Esası" bölümüne Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları 

Etik Kurulların Standart Çalışma Yöntemi Esasları ile Helsinki Bildirgesi eklenmelidir. 

- Sigorta bölümü genişletilerek düzenleme tarihi, kapsadığı süre ve poliçe numarasına ilişkin bilgiler 

eklenmelidir. Zeyilname için ise, tanzim tarihi ile poliçe numarası eklenmelidir. 

- Karar formu etik kurul sekretaryası tarafından kontrol edilmeli, gerekirse bir kontrol listesi hazırlanarak 

ilgili liste üzerinden kontroller sağlanmalıdır. Karar formunda sekretarya hatası olmaması konusunda azami 

özen gösterilmelidir.  

 

4.4. DOSYA DEĞERLENDİRME SÜRECİ İÇİN KONTROL LİSTESİ OLUŞTURULMASI VE İÇERİĞİ 

Mevcut Durum 

Mevcut durumda dosya değerlendirme süreci için, içeriği belli olan, yeterince açık, anlaşılabilir ve izlenebilir 

bir kontrol listesi bulunmamaktadır. 

Öneriler 

Dosya değerlendirme süreci için kontrol listesi oluşturulması ve içeriği hakkındaki öneriler aşağıda 

belirtilmiştir: 

- Seçilen araştırma türüyle ilişkili olarak ek sekmelerin açılacağı, doldurulmadığında ilerlenemeyen ve ilgili 

başvuru formlarının eklerinde bulunması gereken bütün belgeleri içerecek biçimde bir yazılım programı 

geliştirilebilir. 

- Başvuru formları vd. belgelerde geçen ifadelere ilişkin terminolojiyi içeren ve gerektiğinde örnekler 

verilerek kısaca açıklamaların yapıldığı rehber niteliğinde bir doküman hazırlanması faydalı olacaktır. 


