Etik Kurallar ve Etik Kurullara
Başvuru İlkeleri Paneli
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

İyi Klinik Uygulamalar
(Good Clinical Practice - GCP)
Araştırmaların uluslararası bilimsel ve etik
standartlarda yapılmasını sağlamak amacıyla
araştırmanın tasarlanması, yürütülmesi, izlenmesi,
bütçelendirilmesi, değerlendirilmesi ve
raporlanması, gönüllünün tüm haklarının ve vücut
bütünlüğünün korunması, araştırma verilerinin
güvenilirliğinin sağlanması, gizliliğinin muhafaza
edilmesi gibi konular hakkındaki düzenlemeleri
kapsayan ve araştırmaya iştirak eden taraflarca
uyulması gereken kurallardır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İKU Kılavuzu, 2015

BİREYİN ETKEN / MARUZİYET
İLE KARŞILAŞIP KARŞILAŞMAYACAĞINI
ARAŞTIRICI MI BELİRLİYOR ?

HAYIR

EVET
DENEYSEL / GİRİŞİMSEL
ARAŞTIRMA
Grupları belirleme rastgele mi ?

EVET
RANDOMİZE
KONTROLLÜ
KLİNİK
ÇALIŞMA

HAYIR
RANDOMİZE
OLMAYAN
KLİNİK
ÇALIŞMA

GÖZLEMSEL
ARAŞTIRMA
İLAÇ var mı ?
Karşılaştrıma grubu
TIBBİ CİHAZ

EVET

HAYIR

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA GİRİŞİM
≠ İNVAZİF GİRİŞİM







İlaç (Faz I, II, III, IV)
Cerrahi vb İnvazif Girişimler
Tıbbi Cihaz ve Protezler
Diyet Uygulamaları
Fizik Tedavi Uygulamaları
Hemşirelik Uygulamaları

«İnsana doğrudan müdahale
yapılmayan»
• Araştırmaya dâhil olan gönüllünün hastalığı için
aldığı tedaviyi değiştirmemek veya etkilememek
Hastanın tedavisine rastgele karar
vermek bir «etkileme»dir

• Araştırmaya dâhil olan gönüllüler sağlıklı bireyler ise
yeni bir tedavi vermemek veya uygulama
yapmamak

Nuremberg Kodu, 1947
"The voluntary consent of the human subject is absolutely essential," making it
clear that subjects should give consent and that the benefits of research must
outweigh the risks.
Voluntary, well-informed, understanding consent of the human subject in a full
legal capacity, for research that aim at positive results for society that cannot be
procured in some other way.
Declaration of Helsinki, 1964 (2013-)
Medical Research Inolving Human Subject includin those on human material
and data.
Principles, Risk, Burden Benefits «importance of the objective outweighs
risks and burdens to subjects», Vulnerable Groups and Individuals , Scientific
Requirements and Research Protocols, Research Ethics Committees, Privacy
and Confidentiality, Informed Consent, Use of Placebo, Post-trial provisions,
Publication and Dissemination, Unproven interventions

Belmont Raporu, 1979
Respect for persons: protecting the autonomy of all people and treating
them with courtesy and respect and allowing for informed consent.
Researchers must be truthful and conduct no deception;
Beneficence: The philosophy of "Do no harm" while maximizing benefits
for the research project and minimizing risks to the research subjects;
and
Justice: ensuring reasonable, non-exploitative, and well-considered
procedures are administered fairly — the fair distribution of costs and
benefits to potential research participants — and equally.

International Council for Harmonisation of
Technical Requirements for Pharmaceuticals for
Human Use (ICH)
ICH-GCP – Good Clinical Practice Principles
• Helsinki Bildirgesi

• Doktor/diş hekimi
• Risk yarar oranı (toplum yararı sorumluluğu
kavramı)
• Yürütülmesinde rol alanın
eğitim deneyim ve yetkisi
• Gönüllünün hakları güvenliği
ve esenliği (toplum çıkarından • Bilgilendirilmiş olur formu
üstün)
• Kayıt, saklama
• Mevcut bilgiler
• Özel yaşam gizliliği
• Protokol
• Etik kurul onayı

• İyi üretim standardı
• Kalite yönetimi

Ülkemizde Yasal Düzenlemeler
 Tıbbi Müstahzarat Kanunu / Tababet ve Şuabati Sanatların Tarz-ı İcraasına dair Kanun – 1928 (tedavi vasıflarına haiz / veli ve
vasinin evvelemirde muvafakati)
 Tıbbi Deontoloji Tüzüğü – 1960 (deneme ancak çözüm yoksa)
 İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik – 29.01.1993, sayı: 21480
 Farmasötik Müstahzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik - 27.05.1994 tarih ve
21942 sayı
 Genelge. 29.12.1995, sayı: 51748 (eki: İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu)
 Hasta Hakları Yönetmeliği – 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de









Türk Ceza Kanunu – 2005
2006 -Klinik Amaçlı Embriyonik Olmayan Kök Hücre Çalışmaları Kılavuzu
2008 - İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmaların Planlanması, Yürütülmesi, ve Değerlendirilmesi Kılavuzu
2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
2009 - İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim Programı Kılavuzu
2010 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2011 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik / Kılavuz
2013 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

 2014 -

Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Cihazların Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu

 2015

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik YDY,
Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

TCK
MADDE 90. - (1) İnsan üzerinde bilimsel bir deney
yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(2) Ceza sorumluluğunu gerektirmemesi için
gerekenler
- Yetkili Kurul ve Makam İzni

Endikasyon dışı kullanım izni alarak tedavide
kullanılan ilaçlar
• "Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu" gereğince,
adı geçen kılavuzun yasaklar bölümünde: Sağlık
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
tarafından verilmiş izinler doğrultusunda yapılan
tedaviler ve bunlardan elde edilecek sonuçlar,
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
dışında bir kurum/kuruluş ve/veya kişi tarafından
bilimsel yayın amacıyla (vaka takdimi hariç) ve ilaç
ruhsatlandırma çalışmalarına esas veri olarak
kullanılamaz." ifadesi yer aldığından bu yönde bir
çalışma veya yayın yapılamaz.

TCK
MADDE 91. - (1) Hukuken geçerli rızaya dayalı
olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan
dokuz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun
konusunun doku olması hâlinde, iki yıldan beş yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku
alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.

Yerel Mevzuatın Geçerliliği
• Uluslararası yapılan çalışmalarda uluslararası
mevzuata atıfta bulunulabilir ancak yerel mevzuat
her şeyin üstünde olduğundan mutlaka söz konusu
belgelerde ülkemizdeki mevzuatın geçerli olduğu
belirtilmelidir.

Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı,
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TCSB
• Klinik araştırma, gönüllü kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve tıbbi bilgi elde
etmeyi amaçlayan bilimsel çalışma olarak tanımlanır.
• Yeni ilaçların, tıbbi cihazların ve diğer tedavi yöntemlerinin insanlara yararlı
olabilmesi için yaygın olarak kullanılmaya başlanmadan önce güvenlilikleri ve
etkililiklerinin gösterilmesi ayrıca yeni bir tedavi yönteminin geliştirilmesi,
tedavide kullanılan ilaçların ve tıbbi cihazların yan etkilerinin belirlenmesi gibi
konularda bilimsel bilgilerin sağlanması amacıyla yapılır.
• Bir klinik araştırmaya, bizzat kendisinin veya yasal temsilcisinin yazılı oluru
alınmak suretiyle araştırmaya iştirak eden hasta veya sağlıklı kişiler katılabilir.
Klinik araştırmalar Sağlık Bakanlığının izni ile Kurumca onaylı Etik Kurulların
onayı ile gerçekleştirilmektedir.
• Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı, taraf olunan uluslararası anlaşma ve
sözleşmeler ile Avrupa Birliği standartları ve iyi klinik uygulamaları
çerçevesinde, gönüllü insanlar üzerinde gerçekleştirilecek ilaç, tıbbi ve biyolojik
ürünler ile bitkisel ürünlerin ve kök hücre hariç tedavi yöntemlerinin ve görev
alanına giren tüm klinik araştırmalar ile ilgili mevzuat çalışmalarını yürütmek,
ilgili taraflara yönelik rehber, doküman, kılavuz ve formlar hazırlamak, bu
çalışmalara izin verilmesi, kayıtlarının tutulması, izlenmesi, değerlendirilmesi
çalışmalarını yapmak veya yaptırmak ile görevlidir.

TİTCK İnternet Sitesi - Formlar
• Klinik Araştırma Başvuru Formu
• Araştırmacı Toplantısı Başvuru Formu
• Araştırma Çalışmalarda Personel Görevlendirme Başvuru Formu
• Gözlemsel Çalışmalarda Değişiklik Başvuru Formu
• Gözlemsel Çalışmalar Başvuru Formu
• Gözlemsel Çalışmalarda Önemli Değişiklik Başvuru Formu
• Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı Başvuru Formu
• Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi Sonuç Bildirimi Başvuru Formu
• Klinik Araştırmalarda Değişiklik Başvuru Formu
• Klinik Araştırmalarda Arşivlemeye İlişkin Başvuru Formu
• Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalatı İçin Başvuru Formu
• Klinik Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Ürünlerinin Depolanmasına İlişkin Başvuru Formu
• Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvuru Formu
• Sonlanım Bildirimi Başvuru Formu
• Yıllık bildirim

İYİ KLİNİK UYGULAMALAR (İKU)
KILAVUZU, İKU TEMEL İLKELERİ
3.1. Klinik araştırmalar, temeli Helsinki Bildirgesi’nin güncel şeklinde belirtilen esaslara dayanan iyi klinik uygulamalarına, ilgili mevzuata
ve etik ilkelere uygun şekilde gerçekleştirilmelidir.
3.2. Klinik araştırma başlatılmadan önce araştırmadan doğabilecek muhtemel riskler gönüllü ve toplumun elde edeceği düşünülen
yararlar açısından değerlendirilmelidir. Ancak klinik araştırmanın sağlayacağı yararların beklenen risklere göre daha fazla olması durumu
kabul edilebilir düzeyde ise araştırma başlatılabilir ve devam ettirilebilir.
3.3. Gönüllülerin sağlığı, hakları ve güvenliği dikkate alınması gereken en önemli hususlardır. Bu hususlar, bilimin ve toplumun
çıkarlarından daha önde gelir.
3.4. Araştırma ürününe ilişkin klinik ve klinik olmayan bilgiler, yapılacak klinik araştırmayı yeterli şekilde destekleyecek nitelikte
olmalıdır.
3.5. Klinik araştırmalar bilimsel kurallara uygun, bilimsel bakımdan geçerli, açık ve ayrıntılı olarak ifade edilen bir protokolle
belirlenmelidir.
3.6. Klinik araştırma onaylanan araştırma protokolüne uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
3.7. Gönüllülere sağlanan tıbbi bakım ve gönüllüler adına alınan tıbbi kararlar yetkin bir hekim veya diş hekiminin sorumluluğunda
olmalıdır.
3.8. Araştırmayı yürütmede rol alan her kişi, öğrenim, eğitim ve deneyim bakımından kendilerine düşen işleri yapmaya yetkin olmalıdır.
3.9. Kişilerin tamamen serbest iradesiyle verilen bilgilendirilmiş gönüllü oluru, klinik araştırma başlatılmadan önce bütün gönüllülerden
ilgili mevzuata uygun olarak alınmış olmalıdır.
3.10. Klinik araştırmaya ilişkin bilgiler, bu bilgilerin doğru bir şekilde raporlanmasına, yorumlanmasına ve doğrulanmasına olanak
verecek şekilde kaydedilmeli, işlenmeli ve tutulmalıdır.
3.11. Gönüllülerin kimliğiyle ilgili kayıtlar ilgili mevzuat hükümlerine göre özel hayat ve gizlilik kurallarına saygı gösterecek bir şekilde
korunmalıdır.
3.12. Araştırma ürünleri ilgili mevzuata göre belirlenen iyi imalat uygulamalarına uygun olarak üretilmeli, işlem görmeli ve saklanmalıdır.
Bu ürünler onaylanan araştırma protokolüne uygun şekilde kullanılmalıdır.
3.13. Araştırmada araştırmanın kalitesini her yönüyle garanti edecek kalite sistemleri uygulanmalıdır.

Etik kurul görev ve yetkileri

HUKUKİ !

Etik kurul üyeleri üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.

1) Araştırmadan beklenen yarar, zarar ve risklerin analizini,
2) Araştırmanın bilimsel verilere ve yeni bir hipoteze dayanıp dayanmadığını,
3) İnsan üzerinde ilk defa yapılacak araştırmalarda, araştırmanın öncelikle insan dışı deney
ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde yapılmış olması zaruretini,
4) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan
bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından araştırmanın insan üzerinde
yapılabilecek olgunluğa erişip erişmediği ve bunun insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması
hususunu,
5) Araştırma protokolünü,
6) Araştırma broşürünün içeriğinin değerlendirilmesini ve usûlüne uygun düzenlenip
düzenlenmediğini,
7) Araştırma ile ilgili olarak verilen yazılı bilgileri, gönüllü olurlarının alınması amacıyla izlenen
yöntemi, kısıtlılar, çocuklar, gebeler, lohusalar ve emziren kadınlar, yoğun bakımdaki ve bilinci
kapalı kişiler üzerinde yapılacak araştırmalara ait gerekçenin yeterliliğini,
8) Araştırma sebebiyle ortaya çıkması muhtemel kalıcı sağlık problemleri de dâhil olmak üzere
yaralanma veya ölüm hallerinde, sorumlu araştırmacı veya araştırmacı ya da destekleyicinin
sorumluluğunu,
9) Araştırmaya bağlanabilecek bir yaralanma veya ölüm durumunda tazminat verilmesini,
10) Gönüllülerin araştırmaya alınmasına ilişkin düzenlemeleri,
11) Araştırmada görev alan araştırma ekibinin araştırmanın niteliğine göre uygunluğunu
değerlendirir, kendisinden onay alanları gerektiğinde araştırma sırasında ve yerinde izleyebilir.

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu İlaç ve Biyolojik
Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında
Yönetmelik kapsamı dışında kalan
araştırmaları/çalışmaları da değerlendirebilir
mi?
Evet, biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik ve kozmetik
ürün çalışmaları dışındaki başvuruları
değerlendirebilir.

TİTCK - Sık Sorulan Sorular

Kozmetik ürün
• İnsan vücudunun dış kısımlarına; epiderma,
tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital
organlarına veya dişler ile ağız mukozasına
uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel
amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek,
görünümünü değiştirmek, bunları korumak, iyi bir
durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek
olan bütün madde veya karışımları,

Hangi çalışmalara “Türkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumu İzni” alınmadan
başlanamaz?
• Gönüllü insanlar üzerinde yapılacak olan;
• Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde
yapılacak olan ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel
ürünlerin klinik araştırmaları
• Gözlemsel ilaç çalışmaları
• Gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları
• Tıbbi cihazlarla yapılacak klinik araştırmalar
• Biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik (BY/BE) çalışmaları
• Kozmetik ürünler ve hammaddeleri ile yapılan klinik
araştırmalar
TİTCK - Sık Sorulan Sorular

• Ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar üzerinde yapılacak
olan ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel ürünlerin klinik
araştırmaları
• Gönüllü insanlar üzerinde yapılacak olan tüm tıbbi cihaz
klinik araştırmaları
• Gözlemsel ilaç çalışmaları
• Gönüllü insanlar üzerinde yapılacak olan kök hücre, organ
doku nakli klinik araştırmaları
Onay için Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na,
Araştırma başlama izni için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na

Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığına
yapılacak başvuru çeşitleri
• Faz I, Faz II, Faz III, Faz IV klinik ilaç araştırmaları,
gözlemsel ilaç ve biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik
çalışmalarına ait ilk başvuru onayı için,
TİTCK Uygunluk Değerlendirme Birimine
• Faz I, Faz II, Faz III, Faz IV klinik ilaç araştırmaları,
gözlemsel ilaç ve biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik
çalışmaları için ilk onay alındıktan sonraki değişiklik
ve önemli değişiklik başvuru onayı ile güvenlilik
bildirimlerine ait başvurular,
TİTCK İzleme ve Değerlendirme Birimine
TİTCK - Sık Sorulan Sorular

Başvuru Dosyası Renkleri
• Faz I
• Faz II
• Faz III
• Faz IV
• Gözlemsel İlaç Çalışmaları
• BY/BE Çalışmaları
• İthalat
• İlaç dışı

Kırmızı
Sarı
Mavi
Siyah
Beyaz
Turuncu
Mor
Gri

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları
Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları
• Tıbbi cihazın güvenlilik ve/veya performansını değerlendirmek için
gönüllüler üzerinde yürütülen sistematik araştırma veya çalışmalar
olarak tanımlanan tıbbi cihaz klinik araştırmaları, özellikle yeni ve ileri
teknolojik ürün geliştirme süreçlerinde önemli bir yere sahiptirler.
• Bir tıbbi cihazın üreticisinin öngördüğü performansa ulaşıp ulaşmadığı ve
sağlık/güvenlilik açısından tıbbi cihaz yönetmeliğinde yer alan hususlara
uygun olarak üretilip üretilmediği birçok durumda tıbbi cihazdan elde
edilecek klinik verilerle yapılan klinik değerlendirmelerle mümkün
olabilmektedir.
Performans Değerlendirme Çalışmaları
• İn-vitro tıbbi tanı cihazlarının performans beyanlarını desteklemek ve bu
beyanları geçerli kılmak içinde piyasaya arz öncesinde bir performans
değerlendirme çalışması yapılması gereklidir. Bu doğrultuda İn-vitro tıbbi
tanı cihazlarının beklenen kullanım şartları altında performans
beyanlarını geçerli kılmak için tasarlanan cihazla ilgili incelemelere
Performans Değerlendirme veya Doğrulama çalışması denilmektedir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankası - TİTUB
• 2006 yılında hazırlık çalışmaları yapılan ve
2007 yılı sonunda Ulusal Bilgi Bankası
(UBB) adıyla aktif olarak işlem yapılmaya
başlanan ve ilerleyen süreçte Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)
adıyla devam eden bir kayıt sistemidir.
2008 yılı Sağlık Uygulama Tebliğine
konulan bir madde ile SGK geri ödeme
kapsamına giren tıbbi cihazlar için kayıt
zorunluluğu getirilmiş ve sisteme kaydı
bulunmayanların bedellerinin
ödenmeyeceği bildirmiştir.
• 2009 yılı itibari ile Sağlık Bakanlığı ve Kamu
İhale Kurumunca TİTUBB’da onaylı kayıtları
bulunan malzemeler için ayrıca bir evrak
istenmemesi ve alınacak ürünler için
“TİTUBB kayıt bildirim işlemleri
tamamlanmıştır" ibareli çıktıların yeterli
bulunması yönündeki duyurular ile ürün
kayıydı oluşturmanın önemi artmıştır.

Tıbbi Cihaz KA - Başvuru Formları ve
Destek Dokümanlar

Tıbbi Cihaz KA - Başvuru Formları ve
Destek Dokümanlar (devam)

Araştırma Bütçe Formu
• Tüm harcama kalemlerini içeren dökümlü bir bütçe
• Araştırmanın destekleyici veya yasal temsilcisi
tarafından, bütçe formunda belirtilen toplam tutarı
ödemeye yetkili kişilerce imzalanması gerekmektedir.
İlgili kişilerin söz konusu tutarı imzalamaya yetkili
olduğunu gösterir imza sirkülerinin başvuru dosyasına
eklenmesi ve formda bulunan imzanın sirkülerde
belirtilen şekilde (şirket unvanı ve kaşesi altına atılması
vb.) olması gerekmektedir.
• Destekleyicisi olmayan akademik amaçlı yapılacak
çalışmalarda araştırma bütçesi sorumlu araştırmacı
tarafından imzalanmalıdır.

Sigorta
• Sigorta sertifikalarında merkez ismi ve sorumlu araştırmacı ismi yer
alıyorsa merkez ve sorumlu araştırmacı değişiklik başvurularında ilgili
belgenin güncellenmesi,
• Sigortada belirtilen klinik araştırmaya alınacak gönüllü sayısının
(ülkemizde alınması planlanan asgari gönüllü sayısı), randomize hasta
sayısı kadar ya da mevcut hasta sayısından daha fazla olması,
• Sigorta belgelerinde “İstisnalar” bölümünde;
• Mesleki sorumluluk
• Tıbbi kötü uygulama
• Kasıtlı olarak araştırma protokolünden sapma
• Protokole bağlı yapılan işlemler
• Ürün kaynaklı hasar gibi ifadelerin yer almaması gerekmektedir.

Protokol dili
• İngilizce ise; orijinal protokol metni ve protokol
özeti Türkçe tercümesi,
• İngilizce dışında bir dilde ise; orijinal protokol metni
ve tüm protokol metni Türkçe tercümesi başvuru
dosyasına eklenmelidir. İngilizce dışında bir dilde
hazırlandıysa tümüne ait tercümenin gönderilmesi
gerekmektedir.

İyi Klinik Uygulamalar
(Good Clinical Practice - GCP)
Araştırmaların uluslararası bilimsel ve etik
standartlarda yapılmasını sağlamak amacıyla
araştırmanın tasarlanması, yürütülmesi,
izlenmesi, bütçelendirilmesi,
değerlendirilmesi ve raporlanması,
gönüllünün tüm haklarının ve vücut
bütünlüğünün korunması, araştırma verilerinin
güvenilirliğinin sağlanması, gizliliğinin muhafaza
edilmesi gibi konular hakkındaki düzenlemeleri
kapsayan ve araştırmaya iştirak eden taraflarca
uyulması gereken kurallardır.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İKU Kılavuzu, 2015

ETİK VE DOĞRU TASARIM
Geçerlilik (Doğruluk)
Validity
Düşük
Yüksek

Yüksek
Güvenilirlik
(Kesinlik)
Reliability
Düşük

Doğru epidemiyolojik ve istatistiksel yöntemlerle tasarlama

ETİK VE DOĞRU İSTATİSTİKSEL
DEĞERLENDİRME
Gerçek Hayat

Çalışma
İçinde
Bulunan
Sonuç

Fark ya da İlişki Var

Fark ya da İlişki Yok

Fark ya da
İlişki
Bulundu

Çalışma başarılı

Çalışmada Tip-I hata
yapılmış

Fark ya da
İlişki
Bulunmadı

Çalışmada Tip-2 hata
yapılmış

Çalışma başarılı

Minimize edebilmek için
Doğru örneklem büyüklüğü, Doğru istatistiksel değerlendirme yöntemi

Etik Kurul Başvuru Yeri
• Tek merkezli klinik araştırmalarda araştırmanın
yürütüldüğü merkezin bulunduğu yerdeki etik
kuruldan karar alınması, etik kurul bulunmadığı
takdirde araştırma merkezine en yakın yerdeki ilgili
etik kuruldan karar alınması gerekmektedir.
• 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 dâhil olan merkezlerden
koordinatör merkeze en yakın yerdeki ilgili etik
kuruldan karar alınması gerekmektedir.

Sık Yapılan Hatalar
• Genel Özensizlik
•

İmla hataları, Bilgi yetersizliği, yanlış form kullanımı

• Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

• Özgeçmiş
•

Hatalı format

•

Tüm araştırıcıların özgeçmişlerinin olmaması

• Protokol

•

Anlaşılabilirlik

•

Çocuk rızası (yaş grubuna uygun)

•

•
•

Kontrol-Hasta Grubuna ayrı ayrı
Randomizasyon bilgisini içermeme

Başlangıç-bitiş tarihlerinin EK onay sürecini göz
önüne almaması

•

•

Risklerin eksik tarifi

•

Yapılacak Rutin Dışı Tıbbi Müdahalelerin
açıklanmaması
24 saat ulaşılabilecek doktor telefon numarası
içermemesi

Tasarımın doğruluğunu gösterecek detayda
olmama
Hasta sayısı, istatistiksel yöntem hataları
Genel format ve içerik hataları

•
•

İmza-metin devamlılığı

•
•

• Hasta ve Gönüllüler
•

Ast-üst ilişkisi içinde olan gönüllü alınması

•

Hangi kaynaktan yönlendirileceği (recruitment
methods & sources)

• Bütçe
•

Ayrıntılı kalemler halinde dökümlü bütçe
olmaması, kaynağının belirtilmemesi

• İzin Yazıları ve Taahhütnameler
•
•
•
•
•

Sigorta eksikliği veya yetersizliği
İKU, Helsinki, Gizlilik taahhütnamesi gibi eksik
belgeler
ABD başkanı/Eğitim Sorumlusu onay yazısı eksikliği
Tüm merkez araştırıcılarının imzalı onayları
Destekleyici firma taahhütleri ile ilgili eksiklikler

• Diğer
•
•
•
•

Araştırma eczacısı bulunmaması
Anket formlarının eklenmemesi
İlgili uzmanların yer almaması
Üst yazı eksiklik ya da hataları

