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SEMPOZYUMUSEMPOZYUMU

Klinik Farmakoloji Penceresinden “Klinik 
Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve İlgili 
Diğer Yeni Düzenlemeler”e Bakış Paneli

SORU:
Yeni düzenlemeler (KAHY ve İKU) araştırmaya 
katılan gönüllülerin korunması ile ilgili ne gibi 
yenilikler getirmiştir? 

Olumlu bulduğunuz yönler

Bu konuda değiştirilmesini ya da eklenmesini 
önerdiğiniz hususlar



KA Mevzuatı Yeni Düzenlemelerinde 
“Gönüllü Haklarının Korunması”

- Gönüllü Haklarının KA mevzuatındaki yeri

- Özel gönüllü gruplarına yer verilmesi

- KA ile ilgili kurumların oluşum sürecine yansımaları

- KA  ile ilgili kişi /kurum/kuruluşların sorumlulukları

- Gönüllü haklarının ekonomik boyutu

- Gönüllü haklarının hukuki boyutu



Mevzuat
Gönüllü Haklarına yönelik olumlu 
yönde göze çarpan yenilikler,,,





Gönüllü haklarının korunmasında mevzuat

Son yayımlanan mevzuat, genel olarak birbiriyle ve 
uluslararası ilgili dokümanlarla entegre.

Sadece klinik ilaç araştırmalarında yer alan gönüllüler 
değil,
Diğer tüm klinik araştırmalarda yer alan gönüllülerin 
haklarının korunmasına yönelik düzenlemeleri 
kapsıyor. (+ ?? / - ??)



a) Araştırmadan beklenen bilimsel faydalar ve kamu menfaati, 
gönüllünün sağlığından, kişilik haklarından daha üstün tutulamaz 

b) Hassas gönüllülerin araştırmadan doğrudan fayda sağlayacağı
umuluyor ve ciddi bir risk taşımıyor ise izin verilebilir

Gönüllü/yasal temsilcisinin araştırma hakkında bilgilendirilmesi

Ar.da öngörülen gönüllü risklerinin en aza indirilmesine vurgu

Gönüllünün, süreçten maksimum bilgilendirilmesi vurgulanmış

Ar.ya katılım için cazip mali teklif engeli/ zorunlu giderlerin karşılanmasına 
vurgu 

F.kinetik Biyoeşdeğerlilik çalışmaları ücretlendirilebilmesine vurgu



İstisnalar hariç tanık zorunluluğu kaldırılmış

Gönüllü kimliğinin gizliliğine vurgu

mesleki nitelikleri haiz hekim/diş hekimi 

Genetik kimliği koruyucu hükümler

Aynı gönüllü üzerinde çoklu çalışma suistinmalini önleme

Nesebi koruyucu hükümler

ancak; 
*doğrudan ilgilendirmesi, onayı, doğrudan yarar ve min. 
risk
*İstediği zaman çalışmadan çıkabileceği 
*Yasal vasi onayı olursa uygun.
*Çocuk sağlığı hast. Uzmanının görüşü
*Çocuğun iştirakinin suistimalinin önlenmesi



ancak; 
*doğrudan ilgilendirmesi, onayı, doğrudan yarar ve min. 
Risk
* iştirakinin suistimalinin önlenmesi

- Masraflarının gönüllüye/sosyal güvenlik 
kurumuna yük olmaması
- Ticari amaçlı olmayan çalışma bütçe vb.lerine 
yönelik ayrı düzenlemelere göndermenin 
bulunuyor olması



AE bildirimlerinde süre ve 
muhataplara vurgu

‐ Özel hastanelerde hizmet alan gönüllülerin 
araştırmalarda yer alma mahrumiyeti önlenmiş oluyor. 
(+ ?? / ‐ ??)

‐Çalışma etik kurul onay sürecinin 
hızlandırılması/uzamasına engel tedbirler, gönüllünün 
araştırmada yer alması/tedavisine geç başlanılması vb. 
riskleri azaltıyor. (+ ?? / ‐ ??)

Araştırma süreci ve sonrasında izlem raporlarına 
getirilen standartlar gönüllü güvenliliğini artırmaktadır.

Gönüllü haklarının korunmasında



‐ Etik Kurul başvuru/değerlendirme / izlem süreci ile 

ilgili Bakanlığın güncel dokümanları internet yoluyla 

ulaşılabilir kılması, yaşanabilecek karışıklıkları

azaltacağı için gönüllü haklarının korunmasına önemli 

katkı sunar.

Gönüllü haklarının korunmasında

‐ Etik Kurul oluşumunda, Deontolog üyenin 
Hukukçu üyenin  ve Sağlık mensubu olamayan 
üyenin yer alması, gönüllü haklarının korunmasına 
katkı sunacaktır.

Gönüllü haklarının korunmasında



Mevzuat
Gönüllü Haklarına yönelik değiştirilmesi 
ya da eklenmesi önerilebilecek hususlar,,,

BGOF
“BGOF’nun toplam kaç sayfadan oluştuğu, her 
sayfasına mutlaka BU DOKUMANA ÖZGÜ total 
paydalı rakam şeklinde numaralar (1/4, 2/4,.. 
gibi) belirtilmeli” uyarısı mevzuatta geçmelidir…..



3 nüsha ???
2 daha uygun

Özel merkezlerin 
gönüllü/araştırıcı suistimali riski

Araştırma yapılması izni sınırları iyi çizilmiş, belirli 

standartlara göre baştan belirlenebilmesi için bu konu 

yeniden düzenlenebilir. 



Mevzuattaki hızlı değişim

Gönüllü haklarının etkin korunma yollarının başında  

mevzuata hakim EK üyeleri gelmektedir.

Mevzuatın sık sık değişmesi bunu zorluyor, buna bir 

düzenleme getirilmelidir.

Mevzuattaki değişikliklerden taraflar daha etkin 

yöntemlerle haberdar edilmelidirler …..



SORU:
KAHY ile etik kurulların yapılarında değişiklik 
olmuştur. Bu değişiklikler ile ilgili olarak 

Olumlu bulduğunuz yönler

Bu konuda değiştirilmesini ya da eklenmesini 
önerdiğiniz hususlar



Etik Kurul Oluşumları
49 EK  kuruldu.    (Daha önce 87 YEK vardı!)

İstanbul’da 10,
Ankara’da 7, 
İzmir’de 4, 
Diğer 28 ilde ise birer EK kuruldu.
Toplam 31 ilde EK kuruldu.
-----------------------------------------------------------
35 EK sekreteryası; Üniversite Tıp F. 
13 EK sekretaryası; EAH.
1 EK sekreteryası İl Sağlık Müd.

TÜRKİYE’DE KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BULUNAN İLLER



1 Kasım 2009 itibariyle 

27- Afyon EK (Sekreterya: Afyon Kocatepe ÜTF)
28- Elazığ EK (Sekreterya: Fırat ÜTF)
29- Tekirdağ EK (Sekreterya: Namık Kemal ÜTF)
30- Zonguldak EK (Sekreterya: Zonguldak Karaelmas ÜTF)
31- Ş.Urfa EK (Sekreterya: Harran ÜTF)

• Ankara 6 Nolu EK (Sekreterya: Fatih ÜTF)
• Ankara 7 Nolu EK (Sekreterya: Zekai Tahir Burak KHD-AEH)

• İstanbul 8 Nolu EK (Sekreterya: Zeynep Kamil KHD- AEH)
• İstanbul 9 Nolu EK (Sekreterya: Marmara ÜTF)
• İstanbul 10 Nolu EK (Sekreterya: Bağcılar AEH)

TÜRKİYE’DE KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK 
KURULU BULUNAN İLLER



Kurum hegemonyası engellenmeye çalışılmış



EK oluşumundaki sorunlar
Patolog üyenin zorunluluktan çıkması

Merkezi otoritenin seçimdeki aşırı etkin rolü

Seçim kriterlerinin net olmaması

Deneyim sahibi eski YEK üyelerinin yeterince yer almaması

Ltd. Şirket çalışanlarının yer alması

İl Sağlık Md. Bünyesinde EK oluşumu



SORU:
Etik kurulların sorumlulukları değişti mi? Klinik 
araştırma başvurularını değerlendirirken farklı bir 
yaklaşım uygulanıyor mu? Etik kurulların 
sorumlulukları ile ilgili olarak

Olumlu bulduğunuz yönler

Bu konuda değiştirilmesini ya da eklenmesini 
önerdiğiniz hususlar

EK sorumlulukları ile ilgili olumlu 
gelişmeler

İlaç ve ilaç dışı diğer araştırmaların hepsinin başvuru 

formlarının standart hale getirilmesi (herbiri için ayrı formatta 

dosya)

Etik kurul SOP’nin Bakanlık tarafından yayımlanmış olması

Etik Kurul üyelerinin görev tanımlarının yapılmış olması



Klinik Araştırma Etik Onay Süreci





EŞ ZAMANLI BAŞVURU İŞLEVSEL OLACAK MI?

Red edilen çalışmanın, başka EK’a 
başvuru hakkı ?  Yeni bir EK’a başvurup 
onay alması doğru olur mu?



Değerlendirme sürecinin sınırlandırılması, EK’un 
düzeltme istediği durumlarda, problem yaratacaktır.

Elektronik ortamda başvuruya geçiş hızlanmalı!!!!!!

EK sorumlulukları ile ilgili sorunlar

İlaç ve ilaç dışı diğer araştırmaların hepsine 

bakacak olmaları

Bağımsızlık ilkesini zora sokan hükümlerin 
mevzuatta bulunması





SORU:
Etik kurul üyelerinin seçilme kriteri olarak belirlenmiş
net  kriterler  KAHY’de,  İKU’da  ve  etik  kurulların 
standart  çalışma  yönteminde  açık  olarak 
belirtilmemiştir.
Belirtilenler;  biyokimya  ve    farmakoloji  uzmanların 
İKU  kursuna  gitmiş olması,  klinisyen  üyelerin  klinik 
araştırmalarla yer almış olmasıdır. 

Sizce bu kriterler yeterli midir?

EK adaylarının seçim kriterleri 

Objektif 
Kabul edilebilir
İlgili üyeliğin vasıflarını iyi belirleyen 

özellikleri içermeli.

İlgili kamuoyunun desteğini alabilmeli
Şeffaf olabilmeli



Etik Kurullar
Etik Kurul en az 11, en fazla 15 üyeden oluşur.
En çok 5 kişi aynı kurum/fakülteden olabilir.

Salt çoğunluğunu geçemez dense idi, oluşumların 
kurulması daha kolaylaşabilirdi.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

EK, üçte iki çoğunluk ile toplanır ve üye sayısının salt 
çoğunluğu ile karar verir.

‐ Toplantı nisabı ve  kararda  sadece  salt  çoğunluk 
yeterli olmaz ise toplanma sıklığı azalabilir.



SORU:
İAHY’de (Madde‐9) klinik araştırmaları yürütecek sorumlu araştırıcının tıp doktoru olması ve uzmanlık 
veya doktoradan sonra kendi uzmanlık alanında en az 5 yıl tecrübesi olması koşulu vardı. KAHY (Madde 
20)’de ise  “klinik araştırmalar; klinisyen tıp doktoru veya diş hekimi bir sorumlu araştırmacının 
başkanlığında, araştırmanın niteliğine uygun bir ekiple yürütülür. Sorumlu araştırmacının, araştırma 
konusu ile ilgili uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış olması gerekir” ifadesi yer almaktadır. 

A. Bu konu ile ilgili olarak gerek biz farmakoloji uzmanları açısından gerekse klinik araştırma 
yapan tüm hekimler açısından görüşleriniz nelerdir?

B. Uluslar arası mevzuatta yer alan sorumlu araştırıcı tanımı ile çelişen bir yönü var mıdır? [KAHY 
(Madde 4/ü) Sorumlu Araştırmacı: Araştırma konusu ile ilgili uzmanlık dalında eğitimini tamamlamış ve 
araştırmanın yürütülmesinden sorumlu olan hekim veya diş hekimini]
2‐ KAHY ile Faz II ilaç araştırmalarında farmakoloji uzmanı bulundurma zorunluluğunun ortadan 
kaldırılması konusundaki görüşleriniz nelerdir?
3‐ İKU Madde 4.1.2 hakkındaki görüşleriniz nedir?
Madde 4.1.2  “Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin “ü” bendinde belirtildiği gibi 
araştırmada “Araştırma konusu ile ilgili uzmanlık dalında eğitimini tamamlamış ve araştırmanın 
yürütülmesinden sorumlu olan hekim veya diş hekimi” sorumlu araştırmacı olarak yer alabilir. Ancak 
araştırmada gönüllülere herhangi bir tıbbi girişimde bulunulmayacak ve yalnızca gönüllüden alınacak 
numune (kan, idrar gibi) üzerinde çalışılacak ise araştırmanın niteliğine uygun ve doktorasını veya 
uzmanlığını almış, hekim veya diş hekimi olmayan araştırmacılar da araştırmanın sorumlu araştırmacısı
olabilir. Ancak üzerinde araştırma yapılacak numunelerin elde edilmesi işlemi ilgili mevzuatta belirtilen 
kişilerce yapılmalıdır”

Araştırıcıların özellikleri, sorumluluklarına ait 
hususlar

İAHY’de (Madde‐9) klinik araştırmaları yürütecek sorumlu araştırıcının tıp doktoru 
olması ve uzmanlık veya doktoradan sonra kendi uzmanlık alanında en az 5 yıl 
tecrübesi olması koşulu vardı. 

KAHY (Madde 20)’de ise  

KAHY (Madde 4/ü)’de

farmakoloji uzmanları açısından
klinik araştırma yapan tüm hekimler açısından

Cümlenin başına “Yönetmelikte 
geçen istisnaları hariç” getirilmeli.

Klinisyen olma ön şartı her koşulda aranmalımıdır?  
(++++? / ‐‐??)



KAHY ile Faz II ilaç araştırmalarında farmakoloji uzmanı bulundurma 
zorunluluğunun ortadan kaldırılması

İKU Madde 4.1.2’teki

Araştırıcıların özellikleri, sorumluluklarına ait 
hususlar

İKU‐ Yönetmelik çelişkisi



TEŞ EKKÜRLER
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