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DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

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

sonuçları üzerine etkilerini araştırmak amacıyla prospektif olarak insanlar üzerinde yürütülen 

çalışmalar olarak tanımlanır. Ülkemizde klinik araştırmalar 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri 

Temel Kanunun ek onuncu maddesi ve Kanun maddesine istinaden yayımlanmış yönetmelik, 

genelge ve kılavuzlar ile düzenlenmektedir.  

 Tüm bu düzenlemelere göre; tedaviye yönelik herhangi bir düşüncenin veya ürünün 

araştırılmasına yönelik olarak öncelikle iyi bir planlama yapılmalı ve araştırma planı ile 

protokol ve ekleri hazırlanmalıdır. Bunun için öncelikle, uygulanmak istenen tedavi 

ürünü/yöntemine ait insan dışı deney ortamında ve/veya hayvanlar üzerinde yürütülen 

“preklinik” çalışmalar ile güvenlilik ve etkililik verileri elde edilmelidir. Preklinik 

çalışmalardan elde edilen veriler uygulanan tedavi/ürüne yönelik yeterli ve olumlu sonuçlar 

içeriyor ise gönüllü insanlar üzerinde klinik araştırmalar yürütülebilir.  

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

doku nakli hariç tedavi yöntemleri ile tıbbi cihaz klinik araştırmaları için Türkiye İlaç ve 

Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan izin alınması gerekmektedir. Belirtilen klinik araştırmalar için 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na başvuru şekli ve esasları 13/4/2013 tarihli ve 28617 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları 

Hakkında Yönetmelik”, 6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tıbbi 

Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği” ve 01.12.2019 tarihli “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumu Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığına Yapılan Klinik Araştırma Başvurularına 

İlişkin Kılavuz” ile belirlenmiştir. Bu yönetmelikler ve kılavuzda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 

Kurumuna başvuru yapılırken gerekli belgelerin tamamına yer verilmiş olup detaylı açıklama 

mevcuttur.  Ayrıca, Kurumumuz görev alanına giren klinik araştırmalara ilişkin başvuru bilgi 

ve belgelerine Kurumumuz internet sitesinden ulaşılabilir. Klinik araştırma süreçlerine, 

retrospektif çalışmalara ve insanlar üzerinde yürütülen klinik araştırma dışında kalan bilimsel 

araştırmalara ilişkin açıklayıcı özet bilgileri içeren tablo ve dokümanlar da ekte yer 

almaktadır.  

Bakanlığımız, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57, 64 ve 279. maddeleri 

kapsamında salgın hastalıklılarla ilgili yetki ve sorumluluklarını da göz önünde bulundurarak 

bilim insanlarımızın bu konuda yapacağı çalışmaları teşvik etmek ve bu çalışmalara destek 

vermek arzusundadır.  Yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulan veriye ulaşımın 

kolaylaştırılması, gerektiğinde büyük seriler oluşturabilecek network oluşturulmasına destek 

verilmesi, çalışmaları karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve çalışmalar 

sonucunda ortaya çıkacak yayınların TÜSEB yayın destek programına alınması amacıyla 
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Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “COVID-19 Bilimsel Araştırma 

Değerlendirme Komisyonu” oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak 

araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil 

insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik 

kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir. Daha önce etik 

kurul izni almış COVID-19 konusundaki araştırmalar için de en geç 10 (on) gün içerisinde 

Komisyona başvuru yapılmalıdır.  Konuyla ilgili bilgi ve komisyon bildirim formları, 

bilimselarastirma.saglik.gov.tr adresinde bulunmakta olup formlar online olarak 

doldurulacaktır. Komisyon tarafından en fazla 5 iş günü içinde geri dönüş sağlanacak ve 

komisyon tarafından yapılacak geri bildirimin ardından çalışma için gerekli etik kurul 

başvurusu yapılabilecektir. Vaka takdimleri bu kapsama dâhil değildir. 

 Retrospektif araştırmalar da dahil olmak üzere tüm araştırmalarda kullanılması 

planlanan verinin elde edildiği ve ilgili hastaların takip edildiği bölüm/birimden hekim ya da 

hekimlerin araştırma ekibinde bulunması gerekmektedir.  

 Klinik araştırmalar dışında yürütülmesi planlanan retrospektif araştırmalar da dahil 

olmak üzere diğer tüm araştırmalarda Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) verilerinin 

kullanımı için Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir. Tüm 

araştırmalarda kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt 

düzenlemelerine uygun şekilde elde edilmeli ve işlenmelidir. 

Yazımızın bir örneğinin Müdürlüğünüz uhdesinde yer alan sağlık tesisleri ile alt 

birimlerinize iletilmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.  

  

 

 

 

Dr. Hakkı GÜRSÖZ 

Kurum Başkanı 

 

 

 

Ek: 

1- Araştırma bilgi tablosu 

2- Araştırma süreci bilgilendirme broşürü 

3- Klinik araştırma türü bilgilendirme broşürü 

 

 

Dağıtım: 

 

Gereği:      Bilgi: 

81 İl Sağlık Müdürlüğüne    Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne 

       Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 

       Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne 

http://www.bilimselarastirma.saglik.gov.tr/
pc
Vurgu
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