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TC. Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Hastanesi 
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1. GİRİŞ 

Başvurular, gerçek veya tüzel kişi olan destekleyici tarafından ya da destekleyicinin görevlendireceği 

Türkiye’de ikamet eden sözleşmeli araştırma kuruluşu tarafından yapılır. Destekleyicinin Türkiye’de 

yerleşik temsilcisi bulunmuyor ise destekleyici başvurularını Türkiye’de ikamet eden bir sözleşmeli 

araştırma kuruluşu aracılığı ile yapmak zorundadır.  

Başvurular; Faz I klinik araştırmaları için kırmızı, Faz II klinik araştırmaları için sarı, Faz III klinik 

araştırmaları için mavi, Faz IV klinik araştırmaları için siyah, gözlemsel çalışmalar için beyaz, sağlık 

beyanlı ürün/yöntem araştırmaları için gri renkte dosyalar kullanılarak yapılmalıdır.  

Başvurularda sunulan üst yazı ve belgelerin Türkçe olarak hazırlanması esastır. 

Bu Kılavuzda yer alan “etik kurul” ifadesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulunu; “araştırma” ifadesi hem 

araştırmaları hem de çalışmaları; “sorumlu araştırmacı” ifadesi hem sorumlu araştırmacıyı hem de 

gözlemsel çalışmalar için katılımcı hekimi ifade etmektedir. 

1.1. Etik Kurulların Araştırmalarda Rolü ve Sorumlulukları  

Etik kurullarının sorumlulukları araştırmanın tüm aşamalarını kapsamaktadır:  

a. Etik kurulun birincil görevi, araştırmaların onaylanmadan önce, bilimsel ve etik yönden uygun 

olup olmadığını değerlendirmektir.  

b. Etik kurul kendisine yapılan başvurulardan onay alanları, gerektiğinde araştırma sırasında ve 

yerinde izleyebilir.  

c. Etik kurul, araştırmaların yürütülmesi esnasında yapılan değişiklik/bilgilendirme başvuruları ile 

bildirimleri bilimsel ve etik yönden değerlendirir ve görüşünü bildirir.  

d. Etik kurul, araştırmanın yürütülmesi sırasında yaptığı değerlendirmeler ile araştırma kapsamıyla 

ilgili olarak ortaya çıkan yeni bilgiler ve gelişmeler sonucunda araştırmaya verdiği onayı gözden 

geçirir.  

e. Araştırmada göz ardı edilemeyecek bir risk ortaya çıkması halinde veya gönüllülerin güvenliği, 

esenliği ve sağlığının olumsuz yönde etkilenmesi durumunda etik kurul, gerekli önlemlerin 

alınmasını Kurumdan talep edebilir.  

f. Etik kurul, gerekçesi ile birlikte onay verdiği araştırmalar için Kurumdan denetim talebinde 

bulunabilir.  

1.2. Etik Kurulun Karar Vermekle Yükümlü Olduğu Araştırmalar 

Gönüllü insanlar üzerinde yapılması planlanan klinik araştırmalar için Sağlık Hizmetleri Temel 

Kanunu Ek Madde 10, Türk Ceza Kanunu’nun 90.maddesi ve ilgili diğer mevzuat gereğince izin 

alınması gerekir. 

Bu izinlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca onaylı Etik Kurullardan ve çalışmanın niteliğine 

göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınması 

gerekir. 
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TC. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca onaylanmıştır. 

Araştırmacılar, İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’na; 

 

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik (2022) kapsamındaki, 

biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları hariç, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi insanlar 

üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ürünler ve bitkisel tıbbi ürünler ile ilaç dışı klinik araştırmaları, ilgili 

yönetmelik kapsamı dışında kalan, retrospektif çalışmalar da dahil, insanlar üzerinde yapılan bilimsel 

araştırmaları ve tıbbi cihaz klinik araştırmalarını etik yönden değerlendirir. 

İlaç, sağlık beyanlı ürün; geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları ve kök hücre, organ, doku nakli 

hariç tedavi yöntemleri ile tıbbi cihaz klinik araştırmaları için etik kurulların yanı sıra TİTCK-Türkiye 

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan izin alınması gerekmektedir. 

a. İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik’e Tabi 

Araştırmalar 

Bu Yönetmelik, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik çalışmaları dâhil, ruhsat veya izin alınmış olsa dahi 

insanlar üzerinde yapılacak olan ilaç, tıbbi ve biyolojik ürünler ile bitkisel ürünlerin klinik 

araştırmaları, klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri 

kapsar.  

Klinik araştırma, sağlıkla ilgili bir veya birden fazla müdahalenin, insanda sağlık sonuçları üzerine 

etkilerini araştırmak amacıyla prospektif olarak insanlar üzerinde yürütülen çalışmalar olarak 

tanımlanır. 

İlaç veya beşeri tıbbi ürün: Hastalığı önlemek, teşhis etmek veya tedavi etmek, fizyolojik bir 

fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana uygulanan doğal, sentetik veya 

biyoteknoloji kaynaklı etkin maddeyi veya maddeler kombinasyonunudur. 

(https://www.titck.gov.tr/mevzuat/ilac-ve-biyolojik-urunlerin-klinik-arastirmalari-hakkinda-

yonetmelik-27122018172740 adresini inceleyiniz). 

b. Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği’ne Tabi Araştırmalar 

Bu Yönetmelik, gözlemsel tıbbi cihaz çalışmaları da dâhil tüm tıbbi cihaz klinik araştırmalarını, klinik 

araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek gerçek veya tüzel kişileri kapsar.  

Gözlemsel tıbbi cihaz çalışması: Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerine uygun olarak üzerine “CE” işareti 

iliştirilmiş cihaz veya cihazların, imalatçı tarafından belirtilen kullanım amaçları doğrultusunda 

spontan olarak kullanıldığı ve tıbbi cihaza ilişkin olarak klinik güvenlik veya performans verilerinin 

toplandığı çalışmaları, 

Klinik araştırma: Bir veya daha fazla merkezde, tıbbi cihazın güvenlik, etkinlik veya performansını 

değerlendirmek için gönüllüler üzerinde yürütülen sistematik araştırma veya çalışmaları, 

https://www.titck.gov.tr/mevzuat/ilac-ve-biyolojik-urunlerin-klinik-arastirmalari-hakkinda-yonetmelik-27122018172740
https://www.titck.gov.tr/mevzuat/ilac-ve-biyolojik-urunlerin-klinik-arastirmalari-hakkinda-yonetmelik-27122018172740
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Klinik araştırma amaçlı cihaz: Vasıflı tıbbi uygulayıcı veya klinik araştırma yapmaya yetkili kişi 

tarafından yeterli klinik ortamda insan üzerinde; tıbbi cihazın normal kullanım koşullarındaki 

performansının veya normal kullanım koşullarındaki istenmeyen herhangi bir yan etkiyi ve bu etkinin 

tıbbi cihazın amaçlanan performansıyla kıyaslandığında kabul edilebilir bir risk oluşturup 

oluşturmadığının değerlendirilmesi amacıyla üretilen cihazı, 

(https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/55 adresini inceleyiniz) 

c. Yönetmeliklere Tabi Olmayan Araştırmalar 

Anket çalışmaları, dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar, doku, 

radyolojik görüntü, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji vb koleksiyon materyalleriyle veya rutin 

muayene, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar, hücre 

veya doku kültürü çalışmaları, gen tedavisi dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak genetik 

materyalle yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi 

vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar, yaşam 

alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmalarıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/55
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2. BAŞVURU 

İlk başvuru yapılmadan önce başvuru dosyası hazırlanır. Başvuru dosyası üst yazı ve başvuru formu 

dâhil olmak üzere ilgili belgelerden oluşur. İlgili belge şablonları hastane internet sitesi 

https://izmirgoguseah.saglik.gov.tr/TR-848074/etik-kurul.html ve intranet sitesinde 

http://www.gogus.gov.tr/birimler/ar-ge-belgeleri  yayımlanmaktadır. Söz konusu şablonlar 

gerektiğinde güncellenmekte olup, başvuruda kullanılacak belgelerin güncel şablonlar kullanılarak 

hazırlanması gerekmektedir. 

 

2.1. İlgili belgeler 

KAEK başvuru formu 
(ilgili bölümleri aşağıdadır) 

Kurum internet sitesi ve intranet sitelerinde yayınlanmaktadır. 
Güncel tarihli olmalıdır.  

1. Sorumlu araştırmacı başvuru 
dilekçesi (zorunlu) 

Çok merkezli araştırmalarda koordinatör, tek merkezli araştırmalarda sorumlu 
araştırmacı tarafından imzalanmalıdır. 

2. Eğitim ve idari sorumlu onay belgesi 
(zorunlu) 

Araştırmanının yapılacağı klinik sorunlulukları tarafından onaylandığını bildirir 
belgedir. Göğüs hastalıkları, göğüs cerrahi ve yoğun bakımlar için ilgili kişiler 
imzalamalıdır. Yerine imza kabul edilmemektedir. 

3. Araştırma protokolü (zorunlu)  https://www.titck.gov.tr/mevzuat/2150 doğrultusunda hazırlanmalıdır. 
Araştırmanın tasarımı ve araştırmanın yönü dikkate alınarak eksiksiz 
doldurulmalıdır. 

4. Araştırma planı (zorunlu) https://www.titck.gov.tr/mevzuat/2150 doğrultusunda hazırlanmalıdır. 
Bütün başlıklar açık ve kısa şekilde kaynak gösterilerek yazılmalıdır.  

5. Bütçe formu (zorunlu) Her araştırmanın maliyeti vardır. Sarf malzeme (enjektör…), kırtasiye (kalem, 
fotokopi vb), yol… giderleri detaylı yazılmalıdır. 

6. Olgu izlem formu (zorunlu) İncelenecek değişkenler belirtilmelidir. 

7. Araştırma iş planı (zorunlu) Araştırmanın planlanmasından raporlanmasına kadar planlanan aşamalar 
belirtilmelidir 

8. Taahhütname (zorunlu) Dikkatli okunarak onaylanmalıdır. 

9. Özgeçmiş (zorunlu) Sorumlu araştırmacıya ait bilimsel çalışmaları içerecek şekilde hazırlanmalıdır. 

Eğitim planlama Kurulu-EPK Başvuru ilgili birime yapılmalıdır. 

Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu (BGOF)  https://www.titck.gov.tr/mevzuat/2150 doğrultusunda hazırlanmalıdır. 

Klinik araştırmalar etik kurulu revizyon 
başvuru formu  

İnternet sitesinde yer alan örnek form kullanılmalı, tüm revizyonlar detaylı 
açıklanmalıdır. 

Çok merkezli/ kurum dışı araştırmalar için 
kurum onayı belgesi (zorunlu) 

İnternet sitesinde yer alan örnek form kullanılmalı.  

Biyolojik materyal transfer formu (BMTF) İnternet sitesinde yer alan örnek form kullanılmalı.  

Değişiklik bilgi formu İnternet sitesinde yer alan örnek form kullanılmalı.   

Sigorta belgeleri (ilgili mevzuat gereği sigorta 
gerektiren araştırmalar için), Sigorta 
sertifikası, Sigorta poliçesi, Sigorta 
zeyilnameleri (varsa), Genel ve özel şartlar    

Klinik Araştırmalarda Yapılacak Olan Sigorta Teminatına İlişkin Kılavuz 
doğrultusunda hazırlanmalıdır. Faz I, II, ve III araştırmalarında sigorta yapılması 
zorunludur. Kurum ve/veya ilgili etik kurul tarafından gerekli görülmesi 
durumunda, sağlık beyanlı ürün/yöntem araştırmalarında sigorta yapılması 
zorunludur.  

Başvuru ücreti İlk başvuruların değerlendirilmesi için, etik kurulun talep etmesi durumunda, 
TİTCK belirlediği ve internet sitesinde yayımlanan başvuru ücretini geçmeyecek 
şekilde belirlenen ücret, etik kurulun bünyesinde kurulduğu eğitim araştırma 
hastanesinin belirlediği hesaba yatırılır. Bu durumda dekontun başvuru 
dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Uzmanlık tezleri veya akademik amaçlı 
araştırmalar için başvuru ücreti talep edilmez. 

Diğer belgeler varsa belirtiniz  

https://izmirgoguseah.saglik.gov.tr/TR-848074/etik-kurul.html
http://www.gogus.gov.tr/birimler/ar-ge-belgeleri
https://www.titck.gov.tr/mevzuat/2150
https://www.titck.gov.tr/mevzuat/2150
https://www.titck.gov.tr/mevzuat/2150
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2.2. İlk başvuru 

Tek merkezli klinik araştırmalarda araştırmanın yürütüleceği merkezin bulunduğu yerdeki etik 

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

etik kuruldan onay alınması gerekmektedir. 

Dr. Suat Seren GHC EAH’de yapılacak araştırmalar için “Eğitim Planlama Kurulu’ndan onay 

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. 

Çok merkezli araştırmalar için araştırmanın yapılacağı her merkezden “kurum onayı” alınmalıdır. 

Kurum onayını gösteren belgenin etik kurul belgelerine eklenmesi zorunludur. 

Başvuru aşamaları: 

a. Başvuru için gerekli belgeler hazırlanır. Belgelerin güncel olup olmadığı kontrol edilir. Her belge 

için son güncellenme tarihinden sonra yapılan başvurularda güncel formların kullanılması 

zorunludur. 

b. Kesin başvuru için toplantı tarihleri kontrol edilir. Kesin başvuru için her toplantı tarihinden 

5(beş) iş günü öncesi son tarihtir. 

c. Etik kurul sekretaryaya başvuru yapılır. 

d. Başvuruların sorumlu araştırmacı/ yardımcı araştırmacı tarafından şahsen yapılması zorunludur. 

e. Usulüne uygun başvurularda etik kurul sekretaryadan başvuru kayıt numarası verilir. 

f. Usulüne uygun yapılmayan başvurular sorumlu araştırmacıya e-mail ile bildirilir ve işleme 

alınmaz. 

g. Başvuru tarihinden en geç 15-30 gün içinde değerlendirme kararı sorumlu araştırmacıya bildirilir. 

h. Etik Kurul Başvuru sonucu 6 ay içinde araştırmacı tarafından izlenmemiş dosyalar hakkında Etik 

Kurul hiçbir sorumluluk taşımaz. Bu dosyalar 6 ay sonunda işlemden kaldırılır. 

i. Değerlendirme sonucunda revizyon, ret ya da onay kararı verilebilir. İlgili karar sorumlu 

araştırmacıya e-mail ile iletilir. 

2.3. Revizyon Başvuruları 

Etik kurul, yaptığı değerlendirme neticesinde tespit ettiği eksiklikleri ve inceleme süreci içerisinde 

ihtiyaç duyduğu ek bilgi, belge ve açıklamaları başvuru sahibine bildirir. Bu durumda başvuru sahibi 

tarafından gerekli bilgi, belge ve açıklamalar ile revizyon başvurusunda bulunulur. 

a. Sorumlu araştırmacıya revizyon talepleri e-posta aracılığı ile iletilir (ya da sekretaryadan 

sorumlu/yardımcı araştırmacı elden teslim alabilir). 

b. Başvuru belgeleri revizyon talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenir. 

c. Revizyon cevap formu başvuru belgelerine eklenir. 

d. İlk başvuru aşamaları tekrar takip edilir. 
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e. Usulüne uygun başvuruda etik kurul sekretaryadan yeni toplantı randevusu verilir. 

f. Revizyon, başvuru tarihinden en geç 15-30 gün içinde sorumlu araştırmacıya bildirilir. 

2.4. Araştırma Başvurusunun Geri Çekilmesi  

Başvuru sahibi, araştırma başvurusunu değerlendirme sürecinde istediği zaman geri çekebilir. 

Başvurunun geri çekilmesi için nedenleri ile birlikte etik kurula başvuruda bulunulur.  

Araştırma başvurusu geri çekildikten sonra tekrar yeni bir araştırma başvurusu olarak etik kurula 

sunulabilir ancak bu husus üst yazıda belirtilmelidir. 

2.5. Araştırmalarda Değişiklik Yapılması  

Araştırma izni alındıktan sonra araştırmada değişiklik yapılmasına izin verilebilmektedir. Değişiklik, 

var olan bilgi ve belgelerin güncellenmesi ya da yeni bilgi ve belgelerin eklenmesi şeklinde olabilir. 

Araştırmada yapılacak değişiklikler önemli değişiklik başvurusu, değişiklik başvurusu ve 

bilgilendirme başvurusu olarak sunulabilir. Araştırmanın yürütülmesi sırasında, meydana gelen 

değişikliklerden bildirim niteliğinde olanlar ile etik kurul onayı ve/veya Kurum izni gerektirenler İyi 

Klinik Uygulamaları Kılavuzu ile belirlenir. 

2.5. Başvuru Dosyalarının Değerlendirilmesi ve Etik Kurul Onayı  

Değerlendirme süreci devam eden bir araştırma için ek bilgi ve doküman sunulmak isteniyorsa 

nedenleri ile birlikte etik kurula başvuruda bulunulur. Başvuru gerekçesinin geçerli görülmesi halinde 

yeni bilgi ve belgelerle birlikte başvurunun değerlendirme süresi baştan başlatılır.  

Etik kurul, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 

karar verir. Etik kurul kararları, internet sitesinde yayımlanan etik kurul karar formu kullanılarak 

başvuru sahiplerine bildirilir.  Başvurunun usulüne uygun olarak yapılması, başvuruda bulunması 

gereken bilgi ve belgelerde eksiklik bulunmaması hâlinde başvurunun klinik araştırmalar etik kurulu 

tarafından on beş gün içinde sonuçlandırılması esastır. Genetik olarak modifiye edilmiş organizma 

taşıyan ürünler ile hücresel tedaviler veya gen tedavisi içeren ürünler kullanılarak yürütülecek klinik 

araştırmalar ile sağlık beyanlı ürün/yöntem klinik araştırmalarının değerlendirilmesinde etik kurulun 

inceleme süresi için belirlenen süreye ilâve olarak otuz günlük bir süre eklenebilir. Etik kurul, yaptığı 

değerlendirme neticesinde tespit ettiği eksiklikleri ve inceleme süreci içerisinde ihtiyaç duyduğu ek 

bilgi, belge ve açıklamaları başvuru sahibine bildirir.  Etik kurul araştırmanın yürütülmesine dair 

olumsuz bir karar vermişse, bunu gerekçeli olarak başvuru sahibine bildirir. Etik kurul araştırmaya 

onay vermesi halinde bu onaya ilişkin kararı başvuru sahibine bildirir. Etik kurul, onay kararına 

zorlayıcı olmayan bir tavsiye ekleyebilir. Kararın bildirildiği üst yazıda incelenen araştırma için 

ilgili mevzuat gereğince Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu izninin gerekip gerekmediği 

hususuna yer verilir. 
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3. BAŞVURU BELGELERİNİN HAZIRLANMASI 

3.1. Yazım Özellikleri 

a. Yazım özellikleri dijital ortamda paylaşım ve değerlendirme için önemlidir. 

b. Formda yer alan başlıklar silinmemelidir. 

c. Yazı tipi Cambria, yazı büyüklüğü 11 punto olmalıdır. 

d. Tüm belgeler tek yüze basılmalıdır. 

e. Ana başlıklar yeni bir sayfada başlayacak şekilde doldurulmalıdır (örneğin; başlık bir önceki 

sayfada kaldığında ya da tablolar iki ayrı sayfaya bölündüğünde okumayı zorlaştırmaktadır) 

f. Tablo, şekil, resim eklenecek ise ayrıca tek bir sayfa olarak eklenmelidir. 

g. Belgelerde her başlığın uygun şekilde doldurulması zorunludur. Boş bırakılmamalı mutlaka 

açıklama eklenmelidir. 

 

4. BAŞVURU FORMU 

4.1.1. Sorumlu Araştırmacı Onay Belgesi 

Sorumlu araştırmacının araştırmayı değerlendirilmek üzere etik kurula sunduğunu onaylayan belgedir. 

Tez çalışmalarında sorumlu araştırmacı Tez Danışmanıdır. Sorumlu araştırmacının Adı-Soyadı, 

Unvanı, Tarih yazılmalıdır. Islak imzalı olmalıdır. Tarihin etik kurula belgelerin teslim edileceği güne 

ait güncel tarih olmasına dikkat edilmelidir. 

Sorumlu araştırmacı: İlgili alanda uzmanlık veya doktora eğitimini tamamlamış ve araştırmanın 

yürütülmesinden sorumlu olan kişi/kişilerdir. 

4.1.2. İdari Sorumlu ve Eğitim Sorumlusu Onay Belgesi 

İdari sorumlu ve Eğitim sorumlusunun araştırma hakkında bilgilendirildiğini onaylayan belgedir. 

İdari sorumlu: Araştırmanın verilerinin toplanacağı birimin/koordinatör merkezin idari sorumlusudur.  

Eğitim sorumlusu: SBÜ İzmir Dr. Suat Seren GHC EAH Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim 

Sorumlusu, Yoğun Bakım Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu ya da Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı 

Eğitim Sorumlusu’dur. İdari sorumlu ve Eğitim sorumlusunun Adı-Soyadı, Unvanı, Tarih 

yazılmalıdır. Islak imzalı olmalıdır. Tarihin etik kurula belgelerin teslim edileceği güncel tarih 

olmasına dikkat edilmelidir. 

İdari Sorumlu ve Eğitim Sorumlusu YERİNE imzalar kabul edilmemektedir. Çok merkezli 

araştırmalarda bütün merkezlerin adı ve bütün merkezlerdeki koordinatör araştırmacı belirtilmelidir. 

4.1.3. Araştırma Protokolü 

4.1.3.1. Araştırmanın Başlığı:  

Kısaltma kullanılmamalı, amaç ve hipotez ile uyumlu olmalıdır. 

4.1.3.2. Araştırma için daha önce Etik Kurul başvurusu yapıldı mı? 

Evet, ise başvuru yapılan etik kurulun adı ve başvuru tarihi/sayısı belirtilmelidir. Sonucu ve başvuru 

dosyası belgelere eklenmelidir. İlk başvuru sonrası revizyon almış olan başvurular bu kapsamda 

değildir. 
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4.1.3.3. Araştırmanın destekleyicisi var mı?   

Destekleyici: Araştırmanın finanse edilmesinden sorumlu olan kişi, kurum veya kuruluştur. Örneğin; 

Üniversitelerin BAP- Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi veya TÜBİTAK- Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Birliği (TUSEB), DPT-Devlet Planlama 

Teşkilatı gibi bilimsel araştırma destek fonları sağlayan kurumlar ve kuruluşlardır. Sponsor ticari 

firmalar destekleyici olarak kabul edilmemektedir. 

4.1.3.4. Araştırma kapsamı 

Biyoyararlanım ve eşdeğerlilik çalışması, İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları, Gözlemsel 

ilaç çalışmaları, Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları, Gözlemsel Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları, Beşeri 

tıbbi ürünler klinik araştırmaları (Faz 1,2,3,4), Sağlık beyanlı ürünlerin klinik araştırmaları, Kök hücre, 

organ doku nakli ve yeni bir cerrahi yöntem klinik araştırmaları, Geleneksel tamamlayıcı tıp 

uygulamaları hariç olmak üzere tedavi yöntemlerinin klinik araştırmaları için Etik Kurul Onayının 

yanı sıra Bakanlık Onayı alınması gerekir. Bakanlık onayı başvurusu için 

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar adresini inceleyiniz. 

4.1.3.5. Araştırmanın Statüsü 

Uygun seçeneği işaretleyiniz. 

4.1.3.6. Araştırma Tasarımı 

a. Gözlemsel Araştırmalar  

Tanımlayıcı Araştırmalar- Olgu (vaka) sunumu, olgu (vaka) serileri, korelasyon çalışmaları, ekolojik 

çalışmalar bu gruptadır; sonuçlar bütün topluma genellenemez; poliklinik verilerinin 

değerlendirilmesi, dosya taramaları veya bir merkeze başvuran kişiler üzerinde yapılan ve müdahale 

komponenti olmayan çalışmalar tanımlayıcı nitelikte hücre doku kültür çalışmaları, genetik 

araştırmalar bu gruptadır.  

b. Analitik Araştırmalar  

Kesitsel araştırma (Prevalans Araştırmaları/taramalar)- İlgilenilen hastalığın toplumdaki sıklığının 

(prevalansının) araştırıldığı, bütün topluma genellenebilir sonuçlar elde edilen, toplumun tamamının 

veya temsil eden bir örneğinin incelendiği çalışmalardır. “Hastalık” (ilgilenilen sonuç) ile ilişkili 

olabilecek etkenleri (faktörleri) belirlemek amacı ile de planlanabilir. Etken ve sonucun aynı andaki 

durumu değerlendirilir. Veriler anket ve/veya muayene, laboratuar incelenmesi gibi çeşitli yollarla 

elde edilebilir.  

Vaka (Olgu)-Kontrol araştırması- “Hastalık” (sonuç) ile şüphelenilen etken (faktör) arasında nedensel 

ilişki olup olmadığının değerlendirildiği çalışmalardır. Verilerin Hasta dosyalarından elde edildiği 

ancak tanımlayıcı nitelikteki araştırmalar bu grupta yer almazlar. Veriler anket ve/veya muayene, 

laboratuvar incelemesi gibi çeşitli yollarla elde edilebilir. İlgilenilen “hastalığı olanlar” ve “hastalığı 

olmayanlar” (sağlamlar), şüphelenilen etken (ler)in varlığı yönünden incelenirler. Sonuçta bulunan 

“odds oranı” (odds ratio-tahmini rölatif risk), “hastalık” ile şüphelenilen etken(ler)in kuvvetle 

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar


12 
 

muhtemel etken(ler) olup olmadığını gösterir. Özel araştırma düzenlemeleri dışında, sonuçlar bütün 

topluma genellenemez.  

Kohort araştırması (prospektif veya retrospektif) (İnsidans araştırmaları)- Vakakontrol çalışmalarında 

olduğu gibi bu çalışmalar da “hastalık” (sonuç) ile şüphelenilen etken(ler) (faktör) arasında nedensel 

ilişki olup olmadığının değerlendirildiği çalışmalardır. Ancak vaka-kontrolden farkı araştırmanın 

yönüdür. Araştırmanın başlangıcında, ilgilenilen “hastalığın (sonucun) olmadığı” (sağlam) bireyler 

araştırma popülasyonunu oluşturur; grup şüphelenilen etkenler(ler) yönünden değerlendirilir ve 

“hastalığın” ortaya çıkmasına yetecek kadar süre izlenerek hem etkene maruz kalma durumları, hem 

de hastalık durumları kaydedilir. Veriler hem anket, hem de muayene, laboratuar incelemesi gibi 

çeşitli yollarla elde edilebilir. Bu durumda etken-sonuç arasındaki nedensel ilişki, gerçeğe en yakın 

olarak belirlenebilir. Bu çalışmalarda eğer izlenen grup risk altındaki toplumun tamamı veya temsil 

eden bir örneği değilse, sonuçlar bütün topluma genellenemez ancak etken ile sonuç arasındaki 

ilişkinin kuvveti ortaya net bir şekilde konmuş olur. 

c. Metodolojik araştırma  

Yeni bir tanı yönteminin ne kadar duyarlı (sensitif) ve/veya seçici (spesitif) olduğunu belirlemek veya 

aynı yöntemi uygulayacak olan farklı gözlemcilerin gözlemci içi ve/veya gözlemciler arası tutarlılığını 

belirlemek amacı ile planlanan araştırmalardır. Bir ölçeğin adaptasyon çalışmaları da bu grupta 

değerlendirilecek çalışmalardır ancak analizde kullanılan teknikler duyarlılık ve seçiciliğin gösterildiği 

çalışmalardan farklılıklar göstermektedir. NOT: Bu grup araştırmaların bir kısmı Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulu kapsamına girebilir.  

d. Müdahale Araştırmaları  

Çok çeşitli tipleri vardır: Randomize kontrollü, yarı randomize kontrollü, randomize olmayan 

kontrollü klinik veya saha deneyleri gibi. Bu tip araştırmalarda araştırmacının gruba bir müdahalesi 

söz konusudur. Bu müdahale yeni bir ilacın/tedavi yönteminin/ameliyat tekniğinin/eğitim 

tekniğinin/egzersiz/hizmet modelinin denenmesi şeklinde olabileceği gibi daha önce var olan bir 

ilacın/tedavi yönteminin/ vb. farklı uygulamalarının denemesi şeklinde de olabilir. Araştırma 

deseninde bir “deney” ve “kontrol” grubu ile bir “müdahale” söz konusudur ve bir izleme süreci 

vardır. 

4.1.3.7. Araştırılan Tıbbi Durum ya da Hastalık 

Çalışma alanını (fizyoloji, saha çalışması, onkoloji, hematoloji gibi) belirtiniz. 

4.1.3.8. Araştırmaya alınan gönüllüler 

Araştırmadaki gönüllü grubu bölümü “Evet ya da Hayır“ şeklinde doldurulur. 

Çocuk, özel hassas gruplar (kısıtlılar), doğum kontrol yöntemi kullanmayan ve çocuk doğurma 

potansiyeli olan kadınlar, doğum kontrol yöntemi kullanan ve çocuk doğurma potansiyeli olan 

kadınlar, gebe kadınlar, emziren, lohusa kadınlar, acil olgular, şahsen olur veremeyecek olanlar, yoğun 

bakımda ve/veya bilinci kapalı kişiler, etkilenebilir özneler araştırmaya dahil edilecek ise araştırmanın 
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bu popülasyonda yapılmasına dair gerekçeyi ve seçilen bu popülasyonda bilgilendirilmiş gönüllü olur 

almak, gizlilik esasını korumak ve bu gruba yönelik alınacak tedbirleri açıklayınız. 

Etkilenebilir Özneler: Klinik araştırmaya gönüllü olma isteği kabul edilsin veya edilmesin, katılımının 

sağlayacağı yarar beklentisi veya katılmayı reddettiği takdirde hiyerarşik yapı içinde bulunan kişiler 

tarafından misilleme göreceği beklentisi nedeniyle özgür karar verme iradesi etkilenebilecek kişilerdir. 

Tıp, eczacılık, diş hekimliği ve hemşirelik öğrencileri; araştırma yapılan yere bağlı çalışan hastane 

veya laboratuvar personeli; ilaç sektöründe çalışanlar, silahlı kuvvetler mensupları, er ve erbaşlar ile 

tutuklular gibi belirli bir hiyerarşik yapı içerisinde bulunan kişiler bunlara örnektir. Ayrıca, tedavi 

edilemeyen bir hastalığı olan hastalar, bakım evlerinde yaşayanlar, işsiz veya yoksul kişiler, acil tıbbi 

müdahale gereken kişiler, çocuklar, onay verme ehliyeti bulunmayanlar ve bunun gibi kişilerde bu 

hassas gruba dâhildir. 

4.1.3.9. Araştırma merkezleri 

Merkez/merkezlerin tam adını belirtiniz. 

Çok merkezli araştırmalarda (retrospektif araştırmalarda dahil) ilgili merkezlerden, ve İzmir Dr. Suat 

Seren GHC EAH dışında veri toplanacak merkezlerden kurum izni alınmalıdır.  

“Çok merkezli/ kurum dışı araştırmalar için kurum onayı belgesini” inceleyiniz. 

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde veri 

toplanacak ise araştırmaya başlamadan önce Eğitim Planlama Kurulu- EPK izni gereklidir. 

İlgili onay belgeleri etik kurul başvuru belgelerine eklenmelidir. 

4.1.3.10. Araştırmada kullanılan veri toplama yöntemi/yöntemleri 

Uygun olan bir ya da birden fazla seçenek işaretlenebilir. Biyolojik materyal (kan, idrar, balgam gibi) 

üzerinde yapılan çalışmalar için “biyolojik materyal transfer formu” doldurulması zorunludur. 

“Biyolojik materyal transfer formu” nu inceleyiniz. 

4.1.3.11. Araştırmaya başlama ve bitiş tarihi tarih. 

Araştırmaya başlama tarihi ilk gönüllünün alınacağı ve/veya retrospektif çalışmalarda ilk dosyanın 

taranmaya başlanacağı tarihtir. Başvuru tarihinden bir ay sonrasının başlama tarihi olarak 

planlanması önerilir.  

4.1.3.12. Başvuruda Yer Alan Klinik Araştırma Merkezleri ve Araştırmacılar 

Çok merkezli araştırmalarda her merkezdeki koordinatör araştırmacı belirtilmelidir. Islak imzalı 

olmalıdır. 

4.1.3.13. Araştırma Planı  

a. Araştırma tasarımı:  

Madde 4.6 inceleyiniz. 

b. Araştırmanın özgünlüğü: 

Araştırmanın insanlar üzerinde uygulanmasının gerekliliği, daha önce ülkemizde veya başka ülkelerde 

yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa bu çalışmanın diğerlerinden farkları, beklenen yararları, nasıl bir katkı 

sağlayacağı bilimsel veriler çerçevesinde açıklanmalıdır. 



14 
 

c. Araştırma sorusu: 

Araştırmada merak edilen ve beklenen sonuç amaç ve hipotez ile uyumlu olacak şekilde 

belirtilmelidir. 

d. Araştırmanın bilimsel gerekçesi ve dayanağı/ literatür özeti: 

Araştırmanın konusu ve amaç ile ilişkisi açıklanmalıdır. İlgili alanda ulusal ve uluslararası literatür 

özeti verilmelidir. Dikkate alınan literatür kaynak gösterilmeli ve kaynaklar bölümünde 

listelenmelidir. 

e. Araştırmanın amacı: 

Bilimsel araştırmanın amacı bir soruya cevap olabilecek niteliktedir. Araştırma hipotezi ile uyumlu 

olmalıdır. Bu bölümde ana amaç ya da amaçların ne olduğu net olarak açıklanmalıdır. Literatür bilgisi 

gerekli değildir. 

f. Araştırmanın hipotez/hipotezleri: 

Hipotezler araştırma dilinde oluşturulmalıdır. Bir hipotez, iki veya daha fazla değişken arasındaki 

ilişkinin varsayımsal bir ifadesidir. Hipotez kurulurken bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki 

ilişkiyi açıklayan resmi bir ifade kullanılmalıdır. Amaç ifadesi değildir ancak amaç ile uyumlu 

olmalıdır. 

g. Araştırmanın birincil ve varsa ikincil sonlanım noktaları: 

Sonlanım Noktası: Araştırmanın temel ilgi alanlarından biri olan değişken olarak tanımlanabilir. Bu 

değişken etkililik ve güvenlilik ile ilgili olabilir. Sonlanım noktası etkililik değişkenliği ve güvenlilik 

değişkenliği ile aynı anlamlarda kullanılabilir, ancak demografik değişkenlikle aynı anlamda 

kullanılmaz. 

Primer (Birincil) Sonlanım Noktası: Birincil veri sağlayan araştırmadaki en önemli sonlanım 

noktasıdır. 

Sekonder (İkincil) Sonlanım Noktası: Araştırmadaki primer sonlanım noktasından daha az önemli olan 

sonlanım noktasıdır. 

h. Araştırmanın bağımlı, bağımsız ve varsa kontrol değişkenleri: 

Değişkenler neden-sonuç ilişkisi içinde bulunuyorsa bu durumda bağımsız ve bağımlı değişken olarak 

sınıflandırılır. Bağımsız değişken, araştırmacının bağımlı değişken üzerinde etkisini test etmek istediği 

değişkendir. Bağımlı değişken ise üzerinde bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişkendir. 

i. Araştırmanın örneklemi ve örneklem sayısı: 

Örneklem büyüklüğü güvenilir sonuçlar için gereklidir. Örneklem büyüklüğü için yaklaşık 

hesaplamalar kullanılmalı ve kullanılan bu hesaplamalarda ortalama, oran, standart sapma,  güven 

düzeyi, beklenen güç, etki büyüklüğü, hata oranları gibi değerler ve referans alınan bu değerlerin 

literatür örneği eklenmelidir.  

Bilgisayar ortamında (G-power gibi) yapılan hesaplamalarda ekran görüntüsünün de eklenmesi 

önerilir. 
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Çok merkezli araştırmalarda, her araştırma yeri için dâhil edilmesi öngörülen gönüllü sayısı 

belirtilmelidir. 

j. Araştırmada örneklem seçimi: 

Analizlere dâhil edilecek gönüllülerin seçimi; bütün uygun gönüllüler, değerlendirilebilir gönüllüler, 

randomize edilmiş gönüllüler, araştırma ürünü almış gönüllüler gibi. Örneklem seçiminde kullanılan 

evrendeki her bireye eşit seçilme olasılığı tanıyan, yan tutmayı engelleyecek örnekleme yöntemleri 

açıklanmalıdır. Bir örneklem seçimi yapılmayacaksa nedeni açıklanmalıdır. 

k. Araştırmanın grupları: 

Araştırma örnekleminin kaç gruptan oluşacağı belirtilmelidir. 

Deney, müdahale, kontrol, plasebo grupları ya da olgu-kontrol gruplarının nasıl seçileceği, kaç kişiden 

oluşacağı, gruplara nasıl atanacağı, nasıl eşleştirileceği gibi konular detaylı açıklanmalıdır. 

l. Araştırmaya dâhil edilme kriterleri: 

Retrospektif araştırmalarda dahil bütün araştırmalar için açıklanmalıdır. 

m. Araştırmaya dâhil edilmeme kriterleri: 

Retrospektif araştırmalarda dahil bütün araştırmalar için açıklanmalıdır. 

n. Araştırmadan çıkarılma kriterleri: 

Retrospektif araştırmalarda dahil bütün araştırmalarda açıklanmalıdır. 

o. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları: 

Hangi muayene ya da ölçüm tekniklerinin kullanılacağı, kullanılacak anket ya da ölçekler detaylı 

açıklanmalıdır. Anket/ ölçeklerin Türkçe dil geçerlilik ve güvenirlilikleri hakkında bilgi verilmelidir. 

Laboratuvar analizi, radyolojik inceleme, mikroskobik inceleme için araç kullanılacaksa bu 

malzemelerin nereden ve nasıl temin edileceği detaylı açıklanmalıdır. Araştırma için biyolojik ürünler 

gerekliyse, gönüllülerden alınacak biyolojik ürün (kan, idrar gibi) miktarı ml, mg gibi ölçüm birimi 

cinsinden verilmelidir. Kan ve idrar gibi biyolojik örneklerde ölçülmesi planlanan parametreler, tek 

tek ve açık olarak yazılmalı, nerede ve kim tarafından çalışılacağı, hangi parametrelerin o hastalık 

grubu için rutin, hangilerinin araştırmaya spesifik olduğu belirtilmelidir. Muayene, ölçüm, laboratuvar 

analizi, radyolojik inceleme, mikroskobik inceleme gibi araç kullanılacaksa bunun için gerekli 

malzemelerin nereden, nasıl temin edileceği detaylı açıklanmalıdır. Veri toplama araçlarından kuruma, 

gönüllüye ya da araştırmacıya ek maliyet oluşturan/oluşturabilecekler mutlaka belirtilmelidir. 

p. Araştırmada kullanılacak/ kullanılabilecek kurumsal olanaklar: 

Araştırma süresince hangi kurumsal imkânların kullanılacağı ve kuruma maliyet oluşturup 

oluşturmadığı mutlaka detaylı açıklanmalıdır. Örneğin; EKG-elektrokardiyografi ölçüm cihazı, 

toplantı odası, Sodyum-potasyum değeri ölçümü gibi. 

q. Araştırmada veri toplama süreci: 

Araştırmaya katılacak gönüllülere nasıl ulaşılacağı, retrospektif çalışmalarda hangi dosyalara, nasıl 

ulaşılacağı, Veri toplamayı kim/kimlerin (anketör, araştırmacı gib) yapacağı, veri toplamanın nerede 

yapılacağı (araştırma merkezi değildir) detaylı açıklanmalıdır. 
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Muayene, ölçüm, laboratuvar analizi, radyolojik inceleme, mikroskobik inceleme gibi ölçümlerin 

hangi basamaklarla gerçekleştirileceği detaylı açıklanmalıdır. 

Hangi kurumsal imkânların kullanılacağı, kuruma ya da katılımcıya ek maliyet oluşturup 

oluşturmadığı detaylı açıklanmalıdır. 

r. Verileri değerlendirmede kullanılacak istatistik yöntemler: 

Araştırmada tüm değişkenlerin, hangi istatistiksel yöntemlerle, analiz edileceği açıklanmalıdır. 

Analizde kullanılacak karşılaştırmalar, ilişkiler detaylı olarak açıklanmalıdır. Örneğin: Yaş gruplarına 

göre fiziksel aktivite düzeyinin karşılaştırılmasında Ki-kare (Chi-Square) testi kullanılmıştır gibi. 

Sadece program adının (SPSS- EXCEL gibi ) ya da test adının yazılması yeterli değildir. Araştırmaya 

özgü detaylı şekilde yazılmalıdır, genel ifadeler kullanılmamalıdır. 

s. Araştırmacı katkısı: 

Araştırma ekibindeki araştırmacıların rolleri belirtilmelidir. 

t. Literatür örneği (kaynaklar): 

Araştırma planı içerisinde bilimsel literatüre dayandırılan ya da dayandırılması gereken her ifadenin 

alındığı kaynak metin içinde parantez içinde gösterilirken, bu bölüme literatür örneği detayları 

eklenmelidir. Bu bölümde yazılan kaynakların ayrıca çıktı olarak eklenmesine gerek yoktur. 

4.1.3.14. Olgu izlem formu 

Her gönüllünün sorgulanan genel bilgilerinin (yaş, cinsiyet gibi) yanı sıra bütün ölçüm, muayene 

sonuçları gibi parametreler yer almalıdır. Bağımlı, bağımsız, kontrol değişkenler sıralanmalıdır. 

4.1.3.15. İş planı 

Araştırmanın planlanmasından-raporlamaya kadar her bir aşama ve tarih belirtilmelidir. 

4.1.3.16. Araştırma bütçe kalemleri ve gerekçesi: 

Araştırma ile ilişkili araştırmacıya, kuruma, gönüllüye maliyet oluşturacak her bir kalem ayrıntılı 

verilmelidir. Aşağıdaki ifadelere yer verilmelidir 

Ürün, malzeme, cihazların …… marka, model, miktarı,….. gibi bilgiler detaylı açıklanmalıdır. 

Araştırmada kullanılacak yukarıda detaylı açıklanan tıbbi ürün, tıbbi cihaz, tıbbi malzemenin kamuya 

ait fon, Sosyal Güvenlik Kurumu ve bütçelerden veya özel sağlık sigortalarından karşılanmayacağını 

araştırmaya iştirak etmiş gönüllülere ödettirilmeyeceğini veya hastane döner sermayesine 

yansıtılmayacağını, ayrıca herhangi bir çıkar çatışması olmadan ………… isimli araştırmada 

kullanılmak üzere araştırma ekibi adına sorumlu araştırmacıya hibe edildiğini taahhüt ediyorum.. 

4.1.3.17. Taahhütname 

Sorumlu araştırmacı tarafından imzalanır. 

Başvurularda güncel tarihli ve imzalı olarak eklenmesi zorunludur. 

4.1.3.18. Özgeçmiş 

Sorumlu araştırmacı için doldurulur 

Revizyon sonrası başvurularda güncel tarihli ve imzalı olarak eklenmesi zorunludur. 
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5. ÖNEMLİ BELGELER VE LİNKLER 

Klinik araştırmalar, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun ek onuncu maddesi ve Kanun 

maddesine uyarınca yayımlanmış yönetmelik, genelge ve kılavuzlar ile düzenlenmektedir. 

 TC. SB. SBÜ İzmir Dr. Suat Seren GHC EAH Klinik Araştırmalar Etik Kurulu: 

https://izmirgoguseah.saglik.gov.tr/TR,457149/etik-kurul.html 

 TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu – TİTCK https://www.titck.gov.tr/ 

 TC. SB Bilimsel Araştırma Platformu 

https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr/_layouts/15/BilimselYayin_Membership/login.aspx?ReturnUrl=%2f_l

ayouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F 

 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu https://www.titck.gov.tr/mevzuat/2023  

 Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi https://www.titck.gov.tr/duyuru/dunya-tip-birligi-helsinki-bildirgesi-

27122018172654 

 TC. SB TİTCK İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu (KAD-KLVZ-01-13.11.2015) 

https://www.titck.gov.tr/mevzuat/2150  

 TC. SB TİTCK İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik  (Resmî 

Gazete:13.04.2013/28617) https://www.titck.gov.tr/mevzuat/ilac-ve-biyolojik-urunlerin-klinik-arastirmalari-

hakkinda-yonetmelik-27122018172740 

(Rev. Resmî Gazete: 06.07.2022/31888) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220706-6.htm  

 TC. SB TİTCK Etik Kurullara Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına İlişkin Kılavuz  

(KAD-KLVZ-03, 04.12.2020, Rv.07) https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar  

(Rv.24.09.2022 ) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220924-2.htm  

 TC. SB TİTCK Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu (13.11.2015) 

https://www.titck.gov.tr/mevzuat/gozlemsel-ilac-calismalari-kilavuzu-31122018150948  

 TC. SB TİTCK Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği (Resmî Gazete: 06.09.2014/ 29111) 

https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/55 

 TC. SB TİTCK İn vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (Resmî Gazete: 02.06.2021/314999 ve 

Değişiklik:10.03.2021/30710) 

https://www.titck.gov.tr/mevzuat/in-vitro-tani-amacli-tibbi-cihaz-yonetmeligi-14062021144641  

 TC. SB TİTCK 

 Klinik Araştırmalarda Yapılacak Olan Sigorta Teminatına İlişkin Kılavuz (13 Kasım 2015) 

https://www.titck.gov.tr/mevzuat/2157  

 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: 

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunu (5013 sayılı-

03/12/2003) 

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (5237 sayılı- 26/9/2004) 

 Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi (Resmi Gazete: 10436-19/2/1960)  

 Hasta Hakları Yönetmeliği (Resmî Gazete:01/08/1998 -23420) 

 

 

https://izmirgoguseah.saglik.gov.tr/TR,457149/etik-kurul.html
https://www.titck.gov.tr/
https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr/_layouts/15/BilimselYayin_Membership/login.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F
https://bilimselarastirma.saglik.gov.tr/_layouts/15/BilimselYayin_Membership/login.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F
https://www.titck.gov.tr/mevzuat/2023
https://www.titck.gov.tr/duyuru/dunya-tip-birligi-helsinki-bildirgesi-27122018172654
https://www.titck.gov.tr/duyuru/dunya-tip-birligi-helsinki-bildirgesi-27122018172654
https://www.titck.gov.tr/mevzuat/2150
https://www.titck.gov.tr/mevzuat/ilac-ve-biyolojik-urunlerin-klinik-arastirmalari-hakkinda-yonetmelik-27122018172740
https://www.titck.gov.tr/mevzuat/ilac-ve-biyolojik-urunlerin-klinik-arastirmalari-hakkinda-yonetmelik-27122018172740
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220706-6.htm
https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220924-2.htm
https://www.titck.gov.tr/mevzuat/gozlemsel-ilac-calismalari-kilavuzu-31122018150948
https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/55
https://www.titck.gov.tr/mevzuat/in-vitro-tani-amacli-tibbi-cihaz-yonetmeligi-14062021144641
https://www.titck.gov.tr/mevzuat/2157

