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GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK 

KURULU  



 İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında 

Yönetmelik 

 Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği  

 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 

    kapsamı dışında kalan gözlemsel çalışmalar 

İnsanlar üzerinde uygulanan ilaç, tıbbi ürün, alternatif 

tedaviler, bitkisel ürünler, cerrahi yöntem, kök hücre nakli, gen tedavi 

çalışmaları, tıbbi cihaz çalışmaları gibi araştırma konuları girişimsel 

olmayan etik kurul kapsamı dışında kalan çalışmalardır.  

İlaç Eczacılık Kurum Yönetmelik Değişiklikleri ile 

güncellenir 



KLİNİK ARAŞTIRMALAR 

ETİK KURULU 

(“trial” studies) 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK  

ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU 

“Non-interventive studies”  

Sorumlu araştırıcı hekim  
ya da diş hekimi 

Sorumlu araştırıcı  

hekim  ya da doktoralı  

araştırıcı 



ÇALIŞMA PROTOKOLÜ NEDİR ? 

  Projenin adı 

  Projenin Önemi  

  Özgeçmiş  (kısa ve öz) 

  Gereç ve Yöntem 

  Başlangıç- Bitiş Süresi 

  Örneklem (Hasta kontrol, çocuk, gebe??) 

  İstatistik yöntemler 

  Kaynaklar (Metin ile ilkilendirilmiş olmalı) 

  Protokol’de araştırıcı imzaları (son sayfa)  



ETKİLENEBİLİR ÖZNELER 

İyi Uygulamalar Kılavuzu Madde 2.22 

 

Hiyerarşik yapı içinde bağımsız karar veremeyeceği  

   düşünülen kişilerin (İyi klinik uygulamlar Kılavuzu) katıldığı  

   çalışmalarda özel dikkat gerekli   

 Çocuklarda araştırmadan birinci derecede fayda  

   göreceğinin umulması ve gönüllü sağlığı açısından ciddi bir  

    risk taşımaması 

Çocuk hekimi/ çocuk psikiyatrisi uzmanı müspet görüşü  

   gerekli 



ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMALAR 

GEREKLİ  İZİN VE İMZALARI  

TAMAMLAYIN  

KONSORSİYUM PROTOKOLÜ  

Veri Değişimi Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu 

 



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNUMU KANUNU 

 Gönüllünün veri paylaşımı için onayı 

 Veri kütüğü  

 Retrospektif arşiv taraması çalışmalarını  

etkileme potansiyeli-Madde 28 C kanunu kapsam 

 dışında bırakıyor  

Kişisel Sağlık verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin  

Sağlanması Hakkında Yönetmelik  

20 Ekim 2016 



Kişisel Sağlık verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin  

Sağlanması Hakkında Yönetmelik  

Veri  Sorumlusu : Kişisel Sağlık Verilerinin işlenme amaçlarınıve vasıtalarını  

  belirleyenveri kayıt sisteminin kurulumundan ve yönetilmesinden  

  sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi   

Veri işleyen: Veri sorumusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kşisel verileri 

  işleyen gerçek ya da tüzel kişi  

Sağlık hizmet sunucusu:  Sağlık hizmeti sunan veya üreten gerçek kişiler ile  

  kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerini 

Kurul: Kişisel Sağlık Verilerini Koruma Kurulu 

Komisyon: Kişisel Sağlık Verileri Koruma Komisyonu   

   

Madde 7 (1) Kişisel sağlık verileri, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,  

 tıbbi teşhis,  tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri 

 ile finansman planlanması ve yönetimi amacı ile kullanıldığına  

      –açık rıza şartı aranmaz 

 (2) Bunun dışındaki amaçlarda yazılı rıza alınmalı ve bu rıza muhafaza   

  edilmelidir.   



Kişisel Sağlık Verilerinin Aktarılması  

Madde 8 (1) Kişisel sağlık verileri, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik,  

 tıbbi teşhis,  tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri 

 ile finansman planlanması ve yönetimi amacı ile kullanılcaksa  

   İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARA AKTARILABİLİR 

 (2) Bu haller dışındaki durumlarda ancak anonimleştirilerek aktarılabilir 

 (3) Veri talep eden kurumlarla Bakanlık arasında ver aktarımını  

 belirleyen protokol yapılır 

 (4) Uluslarası aktarıma ilişkin her türlü talep ile bu maddede sayılanlar  

 dışındaki veri aktarım talepleri, Kanunda öngörülen hususlar  

 çerçevesinde  genetik verilerin hassasiyeti hususu da dikkate alınarak  

 KOMİSYON tarafından değerlendirilir.  

KOMİSYON: Müsteşara bağlı oluşturulur 

        Müsteşar/M. Yrd; Hukuk Müşaviri, Sağlık Hizmetleri;Yönetim  

        Hizmetleri; Acil Sağlık Hizmetleri; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu; 

                     İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu; Hudut ve Sahiller Genel Müd.  

  



AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 

 Çalışmanın içeriğini düşünün 

  Hastanın nasıl anlayacağını düşünün 

  Riskleri anlatın 

  Riskler karşısında ne yapacağınızı anlatın 

  Sorumlu araşırıcının iletişim numaraları 

  Sorumlu araştırıcı kadrolu eleman değilse yapılacaklar 

  Hasta beyanı sayfası  

  Biyolojik materyal için kademeli onam 

  Klinik Sorumlu/Laboratuvar sorumlusu 

Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu  



BİYOLOJİK MATERYAL TRANSFER FORMU 

 Ulusal/Uluslar arası biyolojik madde 

 değişimlerinde imzalanması gerekli  

 Danışmanlık isteyin 



ARAŞTIRMA BÜTÇESİ  

 Beyan önemli  

 Nereden karşılanacağı önemli  

 Proforma eklemeyin 

 Sorumu araştırıcı imzası 



SÜREÇ  İÇİNDE  DEĞİŞİKLİK 

 Etik Kurulu bilgilendirin   

 Araştırıcı eklenmesi çıkarılması  

 Merkez eklenmesi çıkarılması  



Teşekkür ederim… 

 Nurten Akarsu 

 Etik Kurullar beyanı değerlendiren kurullardır 

  Yapılan beyanın doğruluğuna ve tüm başvurularda  

     İlgili beyana sadık kalmaya dikkat edilmelidir 

 Araştırma “katılımcılara rağmen” değil  

    “katılımcılarla birlikte” yapılır 


