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9 Mart 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30709

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ KLİNİK

ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, taraf olunan uluslararası anlaşmalar �le �y� kl�n�k uygulamaları

çerçeves�nde, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarında �nsanlar üzer�nde b�l�msel araştırma yapılmasına
ve gönüllüler�n haklarının korunmasına da�r usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k �nsanlar üzer�nde yapılacak olan 27/10/2014 tar�hl� ve 29158 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmel�ğ�nde yer alan geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulamalarının kl�n�k araştırmalarını, kl�n�k araştırma yerler�n� ve bu araştırmaları gerçekleşt�recek
gerçek veya tüzel k�ş�ler� kapsar.

(2) İnsanlar üzer�nde yapılan �laç, tıbb� ve b�yoloj�k ürünler�n kl�n�k araştırmaları ve kozmet�k ürün ve
hammaddeler� �le yapılan kl�n�k araştırmalar, gözlemsel �laç çalışmaları, tıbb� c�haz kl�n�k araştırmaları, gözlemsel
tıbb� c�haz çalışmaları, kök hücre kl�n�k araştırmaları, g�r�ş�msel olmayan kl�n�k araştırmalar �le geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulamaları har�c�ndek� kl�n�k araştırmalar bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun ek 10

uncu maddes�ne, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 355 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fırkasının (ğ) bend�ne ve 508 �nc� maddes�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Advers olay: Kl�n�k araştırmaya �şt�rak eden gönüllüde, uygulanan tedav� �le nedensell�k �l�şk�s� olsun veya

olmasın ortaya çıkan �stenmeyen tüm tıbb� olayları,
b) Advers reaks�yon: Kl�n�k araştırmaya �şt�rak eden gönüllüde ortaya çıkan �stenmeyen ve amaçlanmayan

tüm cevapları,
c) Araştırmacı: Sorumlu araştırmacının gözet�m�nde araştırmacı ek�b�nde yer alan k�ş�y�,
ç) Araştırma broşürü: Araştırılan ürünle veya uygulamayla �lg�l� kl�n�k ve kl�n�k olmayan ver�lere a�t belgeler�,
d) Araştırma protokolü: Kl�n�k araştırmanın amaç, tasarım ve metodoloj�s�n� detaylı olarak tanımlayan, Dünya

Tıp B�rl�ğ� Hels�nk� B�ld�rges�n� ve araştırmaya a�t formları �çeren dokümanı,
e) Araştırma ürünü: Kl�n�k araştırmada test ed�len veya referans olarak kullanılan ürünü,
f) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
g) Beklenmeyen c�dd� advers reaks�yon: N�tel�ğ�, ş�ddet� veya sonucu referans güvenl�l�k b�lg�ler� �le tutarlı

olmayan her türlü c�dd� advers reaks�yonu,
ğ) B�lg�lend�r�lm�ş gönüllü olur formu: Araştırma hakkında ayrıntılı ve anlaşılır b�lg�ler ver�lerek alınan rızayı

yazılı şek�lde �spatlayan belgey�,
h) C�dd� advers olay: Ölüme, hayat� tehl�keye, hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süres�n�n uzamasına,

kalıcı veya öneml� b�r sakatlığa ya da malul�yete, doğumsal anomal�ye veya kusura neden olan advers olayı,
ı) C�dd� advers reaks�yon: Ölüme, hayat� tehl�keye, hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süres�n�n

uzamasına, kalıcı veya öneml� b�r sakatlığa ya da malul�yete, doğumsal anomal�ye veya kusura neden olan advers
reaks�yonu,

�) Çok merkezl� kl�n�k araştırma: Tek b�r protokole göre b�rden fazla merkezde yürütülen, bu sebeple b�rden
fazla sorumlu araştırmacının yer aldığı kl�n�k araştırmayı,

 j) Destekley�c�: Kl�n�k araştırmanın başlatılmasından, yürütülmes�nden veya f�nanse ed�lmes�nden sorumlu
olan k�ş�, kurum veya kuruluşu,

k) Et�k kurul: Gönüllüler�n hakları, güvenl�ğ� ve esenl�ğ�n�n korunması amacıyla araştırma �le �lg�l� konuların
yanı sıra gönüllüler�n b�lg�lend�r�lmes�nde kullanılacak yöntem ve belgeler �le bu k�ş�lerden alınacak olurlar hakkında
b�l�msel ve et�k yönden görüş vermek üzere uygulama merkez� bünyes�nde kurulacak Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Kl�n�k Araştırmalar Et�k Kurulunu,

l) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kl�n�k araştırmaları: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulamaları alanına g�ren b�r veya b�rden fazla ürünün ve/veya yöntem�n/yöntemler�n kl�n�k veya farmakoloj�k
etk�ler�n� ortaya çıkarmak ya da doğrulamak, advers olay veya reaks�yonlarını tanımlamak, güvenl�l�ğ�n� ve etk�l�l�ğ�n�
araştırmak amacıyla �nsanlar üzer�nde yürütülen tüm araştırmaları,

m) Genel Müdürlük: Sağlık H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,
n) G�r�ş�msel olmayan kl�n�k araştırma: Gözlemsel araştırmalar, anket çalışmaları, retrospekt�f araştırmalar,

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmel�ğ�nde bel�rlenen şartlarda uygulanmaları kaydıyla b�r hek�m
veya d�ş hek�m�n�n doğrudan �lg�lenmes�n� veya müdahales�n� gerekt�rmeyecek yöntemler kullanılarak yapılacak
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları araştırmalarını,
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o) Gönüllü: Bu Yönetmel�k hükümler� ve �lg�l� mevzuat uyarınca, b�zzat kend�s�n�n veya yasal tems�lc�s�n�n
yazılı oluru alınmak suret�yle kl�n�k araştırmaya �şt�rak edecek hasta veya sağlıklı k�ş�y�,

ö) İdarî sorumlu: Çok merkezl� b�r araştırmada, araştırmanın yürütülmes� sırasında araştırma �le �lg�l� �darî
konularda bu merkezler�n sorumlu araştırmacıları �le et�k kurul, destekley�c� veya destekley�c�n�n yasal tems�lc�s� ve
bunlar �le Genel Müdürlük arasındak� koord�nasyondan sorumlu olan uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış hek�m
veya d�ş hek�m�n�,

p) İlaç veya beşer� tıbb� ürün: Hastalığı önlemek, teşh�s etmek veya tedav� etmek, f�zyoloj�k b�r fonks�yonu
düzeltmek, düzenlemek veya değ�şt�rmek amacıyla �nsana uygulanan doğal, sentet�k veya b�yoteknoloj� kaynaklı etk�n
maddey� veya maddeler komb�nasyonunu,

r) İy� kl�n�k uygulamaları: Araştırmaların uluslararası b�l�msel ve et�k standartlarda yapılmasını sağlamak
amacıyla araştırmanın tasarlanması, yürütülmes�, �zlenmes�, bütçelend�r�lmes�, değerlend�r�lmes� ve raporlanması,
gönüllünün tüm haklarının ve vücut bütünlüğünün korunması, araştırma ver�ler�n�n güven�l�rl�ğ�n�n sağlanması,
g�zl�l�ğ�n�n muhafaza ed�lmes� g�b� konular hakkındak� düzenlemeler� kapsayan ve araştırmaya �şt�rak eden taraflarca
uyulması gereken kuralları,

s) İz�n: İy� kl�n�k uygulamaları ve �lg�l� mevzuata göre bel�rlenen sınırlar �çer�s�nde araştırmanın �lg�l�
merkezde/merkezlerde gerçekleşt�r�leb�leceğ�ne da�r Genel Müdürlüğün olumlu kararını,

ş) Kısıtlı: 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Meden� Kanununda tanımlanan kısıtlılık hâller� kapsamındak�
k�ş�ler�,

t) Koord�natör: Çok merkezl� b�r araştırmada bu merkezler�n sorumlu araştırmacıları �le et�k kurul,
destekley�c� veya destekley�c�n�n yasal tems�lc�s� ve gerek�rse bunlar �le Genel Müdürlük arasındak� koord�nasyonun
sağlanmasından sorumlu, uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış hek�m veya d�ş hek�m�n�,

u) Sorumlu araştırmacı: Uzmanlık veya doktora eğ�t�m�n� tamamlamış olup, araştırmanın yürütülmes�nden
sorumlu olan hek�m veya d�ş hek�m�n�,

ü) Sözleşmel� araştırma kuruluşu: Destekley�c�n�n kl�n�k araştırma �le �lg�l� görev ve yetk�ler�n�n tümünü veya
b�r kısmını yazılı b�r sözleşmeyle devrett�ğ�, �y� kl�n�k uygulamaları �lkeler�ne uygun çalışan bağımsız kuruluşu,

v) Uygulama: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulamalarını,

y) Uygulama merkez�: İlg�l� alanda sert�f�kası bulunan hek�m veya d�ş hek�m� sorumluluğunda Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmel�ğ�nde bel�rlenen uygulamaları yapmak üzere eğ�t�m ve araştırma hastanes�
ve tıp fakültes� veya d�ş hek�ml�ğ� fakültes� bulunan ün�vers�teler�n sağlık uygulama ve araştırma merkez� bünyes�nde
kurulan ve Bakanlıkça yetk�lend�r�lmes� hâl�nde eğ�t�m ver�leb�lecek merkez�,

z) Yasal tems�lc�: 4721 sayılı Türk Meden� Kanunu uyarınca, potans�yel gönüllü adına, gönüllünün kl�n�k
araştırmaya katılımı konusunda onay vermeye yetk�l� olan vel� ya da vas�y�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Araştırmanın Genel Esasları, Araştırmaya İşt�rak�n Usul ve Esasları
Araştırmanın genel esasları
MADDE 5 – (1) Gönüllüler üzer�nde araştırma yapılab�lmes� �ç�n aşağıdak� hususlar aranır:
a) Araştırmanın, öncel�kle �nsan dışı deney ortamında veya yeterl� sayıda deney hayvanı üzer�nde yapılmış

olması şarttır. Uzun yıllar �nsan üzer�nde uygulanan yöntemlerle �lg�l� yapılacak araştırmalarda, bu bend�n b�r�nc�
cümles�ndek� şartın uygulanması et�k kurul tarafından değerlend�r�l�r.

b) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzer�nde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan b�l�msel ver�ler�n,
varılmak �stenen hedefe ulaşmak açısından bunların �nsan üzer�nde de yapılmasını zorunlu kılması gerek�r.

c) Araştırmadan beklenen b�l�msel faydalar ve kamu menfaat�, araştırmaya �şt�rak edecek gönüllü sağlığından
veya sağlığı bakımından ortaya çıkab�lecek muhtemel r�sklerden ve d�ğer k�ş�l�k haklarından daha üstün tutulamaz.

ç) Araştırmaya �şt�rak eden gönüllünün tıbb� tak�p ve tedav�s� �le �lg�l� kararlar, bunların gerekl� kıldığı meslekî
n�tel�kler� ha�z hek�m veya d�ş hek�m�ne a�tt�r.

d) Araştırma sırasında, gönüllüye �nsan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verecek yöntemler�n uygulanması
yasaktır.

e) Araştırma acıyı, rahatsızlığı, korkuyu, hastanın hastalığı ve gel�ş�m safhası �le �lg�l� herhang� b�r r�sk�
mümkün olan en alt düzeye �nd�recek b�ç�mde tasarlanır. Hem r�sk sınırının hem de rahatsızlık dereces�n�n özell�kle
tanımlanması ve sürekl� kontrol ed�lmes� gerek�r.

f) Araştırmayla varılmak �stenen amacın, bunun k�ş�ye yükled�ğ� külfete ve k�ş�n�n sağlığı üzer�ndek� tehl�keye
göre daha ağır basması gerek�r.

g) Araştırmanın �nsan sağlığı üzer�nde öngörüleb�l�r zararlı ve kalıcı b�r etk� bırakmaması şarttır.
ğ) Elde ed�lecek faydaların araştırmadan doğması muhtemel r�sklerden daha fazla olduğuna et�k kurul

tarafından kanaat get�r�lmes� hâl�nde, k�ş�l�k hakları gözet�lerek, usulüne uygun b�r şek�lde b�lg�lend�r�lm�ş gönüllü
olur formu alınması kaydıyla, et�k kurulun onayı ve Genel Müdürlüğün �zn� alındıktan sonra araştırma başlatılab�l�r.
Araştırma ancak bu şartların devamı hâl�nde yürütülür.

h) Araştırmaya �şt�rak etmek üzere gönüllü olmak �steyen k�ş� veya yasal tems�lc�s�, araştırmaya
başlanılmadan önce; araştırmanın amacı, metodoloj�s�, beklenen yararları, öngörüleb�l�r r�skler�, zorlukları, k�ş�n�n
sağlığı ve şahsî özell�kler� bakımından uygun olmayan yönler�, araştırmayı k�m�n destekled�ğ�, araştırmadan elde
ed�lecek sonuçları k�m�n ve nerede kullanacakları �le araştırmanın yapılacağı, devam ett�r�leceğ� şartlar hakkında ve
araştırmadan �sten�ld�ğ� anda çek�lme hakkına sah�p olunduğu hususunda, araştırma ek�b�nde bulunan ve araştırma
konusuna hâk�m b�r sorumlu araştırmacı tarafından yeter�nce ve anlayab�leceğ� şek�lde b�lg�lend�r�l�r.
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ı) Gönüllünün herhang� b�r menfaat tem�n� olmaksızın, tamamen serbest �rades� �le araştırmaya dâh�l
ed�leceğ�ne da�r rızası alınır ve bu madden�n (h) bend�ndek� hususlar doğrultusunda hazırlanmış B�lg�lend�r�lm�ş
Gönüllü Olur Formu �le belgelend�r�l�r.

�) Gönüllünün, kend� sağlığı ve araştırmanın g�d�şatı hakkında �sted�ğ� zaman b�lg� alab�lmes� ve bu amaçla
�rt�bat kurab�lmes� �ç�n araştırma ek�b�nden en az b�r hek�m görevlend�r�l�r.

j) Gönüllü, gerekçel� veya gerekçes�z olarak, kend� rızasıyla, �sted�ğ� zaman araştırmadan ayrılab�l�r ve bundan
dolayı sonrak� tıbb� tak�b� ve tedav�s� sırasında mevcut haklarından herhang� b�r kayba uğratılamaz. Gönüllünün kend�
�steğ� �le çalışmadan ayrılmak �stemes� hâl�nde, bu durum gönüllünün �mzalayacağı b�r belge �le belgelen�r.

k) Gönüllüler�n kl�n�k araştırmadan doğab�lecek zararlara karşı güvence altına alınması amacıyla
s�gortalanması zorunludur.

l) Kl�n�k araştırma s�gortası, kl�n�k araştırmadan kaynaklanacak herhang� b�r zararın tedav�s�n� ve telaf�s�n�
karşılamayı da tem�nat altına alacak şek�lde düzenlen�r.

m) S�gorta tem�natı dışında, gönüllüler�n araştırmaya �şt�rak� veya devamının sağlanmasına yönel�k olarak
gönüllü veya yasal tems�lc�s� �ç�n herhang� b�r �kna ed�c� teşv�kte veya mal� tekl�fte bulunulamaz. Ancak gönüllüler�n
araştırmaya �şt�rak� �le ortaya çıkacak zorunlu masraflar �le sağlıklı gönüllüler�n çalışma günü kaybından doğan gel�r
azalması araştırma bütçes�nde bel�rt�l�r ve bu bütçeden karşılanır.

n) Araştırma sonucunda elde ed�lecek b�lg�ler, h�çb�r surette k�ml�ğ� bel�rl� veya bel�rleneb�l�r b�r gerçek
k�ş�yle �l�şk�lend�r�lemeyecek hâle get�r�lmek suret�yle, anon�mleşt�r�lerek yayımlanab�l�r.

o) Gönüllüye a�t germ hücreler�n�n genet�k yapısını bozmaya yönel�k h�çb�r araştırma yapılamaz.
Çocukların araştırmaya �şt�rak etmeler�
MADDE 6 – (1) Araştırma konusunun doğrudan çocukları �lg�lend�rd�ğ� veya sadece çocuklarda �nceleneb�l�r

kl�n�k b�r durum olduğu ya da yet�şk�n k�ş�ler üzer�nde yapılmış araştırmalar sonucu elde ed�lm�ş ver�ler�n çocuklarda
da geçerl�l�ğ�n�n kanıtlanmasının zorunlu olduğu durumlarda, araştırma gönüllü sağlığı açısından öngörüleb�l�r b�r r�sk
taşımıyor ve araştırmanın gönüllülere doğrudan b�r fayda sağlayacağı hususunda genel tıbb� b�r kanaat bulunuyor �se
bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�ndek� hususlar �le b�rl�kte aşağıda bel�rt�lenler çerçeves�nde çocuklar üzer�nde
araştırma yapılmasına �z�n ver�leb�l�r:

a) Araştırılacak ürünün veya uygulamanın çocuklar üzer�nde b�l�nen herhang� b�r r�sk�n�n olmadığı hususunda
genel tıbb� b�r kanaat�n bulunması gerek�r.

b) Çocuklarda yapılacak kl�n�k araştırmalarda ün�vers�te veya eğ�t�m ve araştırma hastanes�nde çocuk
ps�k�yatr�s� uzmanı ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı b�r hek�m�n araştırmanın çocuklar üzer�nde yapılması
hususunda müspet görüşü olmadan et�k kurul bu araştırmanın protokolünü değerlend�remez.

c) Et�k kurul, araştırmayla �lg�l� kl�n�k, et�k, ps�koloj�k ve sosyal problemler konusunda çocuk ps�k�yatr�s�
uzmanı veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı b�r hek�m tarafından b�lg�lend�r�ld�kten sonra protokolü
değerlend�r�r.

ç) Çocuk rızasını açıklama yet�s�ne sah�p �se kend� rızasının yanı sıra ana ve babasının veya vesayet altında �se
vas�s�n�n, bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend� uyarınca b�lg�lend�r�ld�kten sonra yazılı
olarak oluru alınır.

d) Çocuk, araştırmanın herhang� b�r safhasında araştırmadan çek�lmek �stemes� durumunda araştırmadan
çıkarılır.

e) Ver�len b�lg� hakkında değerlend�rme yapab�lecek ve bu konuda b�r kanaate varab�lecek kapas�tede olması
şartıyla, çocuğa, araştırma �le �lg�l� gerekl� tüm b�lg�ler uygun b�r şek�lde anlatılır.

f) Çocuklarda yapılacak kl�n�k araştırmalar �ç�n çocukların araştırmaya �şt�rak� �le ortaya çıkacak zorunlu
masrafların karşılanması dışında çocuğa, vel�s�ne veya vas�s�ne herhang� b�r �kna ed�c� teşv�k veya mal� tekl�fte
bulunulamaz.

Gebeler, lohusalar ve emz�ren kadınların araştırmaya �şt�rak etmeler�
MADDE 7 – (1) Araştırma konusunun doğrudan gebe, lohusa veya emz�ren kadınları �lg�lend�rmes� ya da

sadece gebe, lohusa veya emz�ren kadınlarda �nceleneb�l�r kl�n�k b�r durum olması hâl�nde, araştırma, gönüllü �le fetüs
veya bebek sağlığı açısından öngörüleb�l�r b�r r�sk taşımıyor ve araştırmanın gönüllülere doğrudan b�r fayda
sağlayacağı hususunda genel tıbb� b�r kanaat bulunuyorsa, bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len hususlar �le
b�rl�kte aşağıda bel�rt�lenler çerçeves�nde gebeler, lohusalar ve emz�ren kadınlar üzer�nde araştırma yapılmasına �z�n
ver�leb�l�r:

a) Araştırılacak ürünün ve uygulamanın gebeler, lohusalar, emz�ren kadınlar ve fetüs veya bebek üzer�nde
b�l�nen herhang� b�r r�sk�n�n olmadığı hususunda genel tıbb� b�r kanaat�n bulunması gerek�r.

b) Et�k kurul, özell�kle embr�yo, fetüs veya bebek sağlığı yönünden, araştırmayla �lg�l� kl�n�k, et�k, ps�koloj�k
ve sosyal problemler konusunda, araştırma konusu �le �lg�l� alanda uzmanlığını almış b�r hek�m tarafından
b�lg�lend�r�ld�kten sonra protokolü değerlend�r�r.

c) Gebe, lohusa veya emz�ren kadınların, bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�
uyarınca b�lg�lend�r�ld�kten sonra yazılı oluru alınır.

ç) Gebe, lohusa veya emz�ren kadınlar, araştırmanın herhang� b�r safhasında araştırmadan çek�lmek �stemeler�
durumunda araştırmadan çıkarılır.

d) Gebe, lohusa veya emz�ren kadınlarda yapılacak kl�n�k araştırmalar �ç�n bunların araştırmaya �şt�rak� �le
ortaya çıkacak zorunlu masrafların karşılanması dışında herhang� b�r �kna ed�c� teşv�k veya mal� tekl�fte bulunulamaz.

Kısıtlıların araştırmaya �şt�rak etmeler�
MADDE 8 – (1) Araştırma konusunun doğrudan kısıtlılık hâller� kapsamındak� k�ş�ler� �lg�lend�ren ya da

sadece kısıtlılarda �nceleneb�l�r b�r durum olması hâl�nde veya kısıtlının hastalığıyla �lg�l� mevcut tedav�
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seçenekler�n�n tamamen tüket�ld�ğ� durumlarda, araştırma kısıtlı sağlığı açısından öngörüleb�l�r b�r r�sk taşımıyor ve
araştırmanın kısıtlılık hâller� kapsamındak� k�ş�lere doğrudan b�r fayda sağlayacağı hususunda genel tıbb� b�r kanaat
bulunuyorsa, bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len hususlar �le b�rl�kte aşağıda bel�rt�lenler çerçeves�nde
kısıtlılar üzer�nde araştırma yapılmasına �z�n ver�leb�l�r:

a) Araştırılacak ürünün veya uygulamanın kısıtlılar üzer�nde b�l�nen herhang� b�r r�sk�n�n olmadığı hususunda
genel tıbb� b�r kanaat�n bulunması gerek�r.

b) Et�k kurul, araştırmayla �lg�l� kl�n�k, et�k, ps�koloj�k ve sosyal problemler konusunda, araştırma konusu �le
�lg�l� alanda uzmanlığını almış b�r hek�m �le ps�k�yatr� uzmanı b�r hek�m tarafından b�lg�lend�r�ld�kten sonra araştırma
protokolünü değerlend�r�r.

c) Vas�n�n rızası ve rızasını açıklayab�lecek yet�ye sah�p �se kısıtlının rızası, bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend� uyarınca b�lg�lend�rme yapıldıktan sonra yazılı olarak alınır.

ç) Kısıtlı, kend�s�ne ver�len b�lg� hakkında değerlend�rme yaparak bu konuda kanaate varab�lme kapas�tes�ne
sah�p �se araştırmanın herhang� b�r safhasında araştırmadan çek�lmek �stemes� durumunda araştırmadan çıkarılır.

d) Kısıtlılarda yapılacak kl�n�k araştırmalar �ç�n kısıtlıların araştırmaya �şt�rak� �le ortaya çıkacak zorunlu
masrafların karşılanması dışında herhang� b�r �kna ed�c� teşv�k veya mal� tekl�fte bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Araştırmaların Yürütülmes� �le İlg�l� Esaslar

Kl�n�k araştırma yapılması şartı ve kl�n�k araştırma dönemler�
MADDE 9 – (1) Ruhsat veya �z�n önces� dönem, araştırma ürününün farmakok�net�k özell�kler�, toks�s�tes�,

vücut fonks�yonlarına etk�s�, terapöt�k doz sınırları, kl�n�k etk�l�l�ğ�, yen� b�r end�kasyon araştırması, farklı dozları,
yen� ver�l�ş yolları/yöntemler�, yen� b�r hasta popülasyonu veya yen� farmasöt�k şek�ller� yönünden araştırıldığı,
araştırmanın n�tel�ğ�ne ve mah�yet�ne göre seç�lm�ş yeterl� sayıda sağlıklı ve/veya hasta gönüllüye uygulanmak
suret�yle denend�ğ� dönemd�r.

(2) Ruhsat veya �z�n sonrası dönem, Türk�ye’de ruhsat almış ürünler�n onaylanmış end�kasyonları, pozoloj� ve
uygulama şek�ller�; �z�nl� ürünler�n �se öner�len kullanımlarına yönel�k emn�yet�n�n ve etk�l�l�ğ�n�n daha fazla
�ncelenmes�; yerleş�k d�ğer tedav�, ürün veya yöntemlerle karşılaştırılması �ç�n gerçekleşt�r�len kl�n�k araştırma
dönem�d�r.

Araştırma yapılacak yerler ve standartları
MADDE 10 – (1) Kl�n�k araştırmalar, üzer�nde araştırma yapılacak k�mseler�n emn�yet�n� sağlamaya ve

araştırmanın sağlıklı b�r şek�lde yürütüleb�lmes�ne, tak�b�ne, gereğ�nde ac�l müdahale yapılab�lmes�ne elver�şl� ve
araştırmanın vasfına uygun personel, teçh�zat ve laboratuvar �mkânlarına sah�p; Bakanlığa bağlı eğ�t�m ve araştırma
hastaneler�nde, ün�vers�te hastaneler�nde veya ün�vers�telere bağlı ve kl�n�k araştırma yapmak üzere tasarlanıp
onaylanmış araştırma gel�şt�rme merkezler�nde yapılab�l�r. Bu merkezler ve hastanelerde yapılan kl�n�k araştırmalara,
gerekt�ğ�nde bu merkezler�n ve hastaneler�n koord�natörlüğünde veya �darî sorumluluğunda olmak kaydıyla, bel�rt�len
n�tel�kler� ha�z d�ğer sağlık kurum ve kuruluşları da dâh�l ed�leb�l�r.

(2) İy� Kl�n�k Uygulamaları Kılavuzu esas alınarak kl�n�k araştırma yapılacak yerler asgar� olarak;
a) Araştırmanın n�tel�ğ�ne göre gerekl� ve yeterl� personel ve ek�pmana,
b) Ac�l müdahale gerekeb�lecek durumlar da dâh�l olmak üzere gönüllü �ç�n uygun bakım h�zmet� verecek

�mkân ve donanıma,
c) Gönüllünün gerekt�ğ�nde daha �ler� b�r sağlık kurum veya kuruluşuna nakled�leb�lmes�n� mümkün kılacak

yeterl� �mkân ve donanıma,
ç) Araştırmanın tamamlanmasından sonra kl�n�k araştırmaya ve gönüllülere a�t b�lg� ve belgeler� muhafaza

edeb�lecek yeterl� �mkân ve donanıma,
d) Araştırma ürününün n�tel�ğ�ne göre ürünün saklanması ve dağıtılması �ç�n gerekl� yer ve �mkânlara,
sah�p olmak zorundadır.
Araştırma başvurusu, et�k kurul onayı ve Genel Müdürlük �zn�
MADDE 11 – (1) Araştırma başvuru dosyası, İy� Kl�n�k Uygulamaları Kılavuzu ve d�ğer kılavuzlar

çerçeves�nde, Genel Müdürlüğün �nternet s�tes�ndek� başvuru formu ve ekler�ne göre hazırlanır.
(2) Araştırma başvurusu, gerçek veya tüzel k�ş�lerden oluşacak destekley�c� tarafından ya da destekley�c�n�n

görevlend�receğ� Türk�ye’de �kamet eden sözleşmel� araştırma kuruluşu tarafından et�k kurula ve Genel Müdürlüğe eş
zamanlı olarak yapılab�l�r.

(3) Et�k kurul onayı, araştırmanın gerçekleşt�r�leceğ� uygulama merkez� bünyes�ndek� et�k kurul tarafından,
burada et�k kurul bulunmuyorsa uygulama merkez�ne en yakın yerdek� et�k kuruldan, �z�n �se Genel Müdürlük
tarafından ver�l�r.

(4) Çok merkezl� kl�n�k araştırmalarda koord�natör merkez�n bulunduğu yerdek� et�k kuruldan onay alınması,
burada et�k kurul bulunmuyorsa koord�natör merkeze en yakın yerdek� et�k kuruldan onay alınması gerek�r.

(5) Başvurunun usulüne uygun olarak yapılması, başvuruda bulunması gereken b�lg� ve belgelerde eks�kl�k
olmaması hâl�nde başvurunun et�k kurul tarafından otuz �ş günü �ç�nde, Genel Müdürlük tarafından altmış �ş günü
�ç�nde sonuçlandırılması esastır.

(6) Et�k kurul, araştırma protokolünde değ�ş�kl�k yapılmasını gerekl� gördüğünde, bu durum destekley�c�ye b�r
kereye mahsus olmak üzere b�ld�r�l�r ve et�k kurulun başvuruyu �nceleme süres� durur. Destekley�c�, bel�rt�len
hususlarda gerekl� değ�ş�kl�kler� yaparak on beş �ş günü �ç�nde et�k kurula �let�r; aks� takd�rde, araştırma başvurusunu
ger� çekm�ş sayılır. Araştırma protokolü, yapılan değ�ş�kl�klerle b�rl�kte et�k kurulun �lk toplantısında tekrar
değerlend�r�l�r; talep ed�len değ�ş�kl�kler yer�ne get�r�lmem�ş �se et�k kurul onayı ver�lmez.
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(7) Et�k kurul, araştırma protokolü �ç�n olumsuz görüş b�ld�rm�şse bu durum gerekçel� olarak destekley�c�ye
b�ld�r�l�r. Destekley�c�, b�r kereye mahsus olmak üzere, gerekçel� olarak on beş �ş günü �ç�nde bu görüşe �t�raz edeb�l�r;
on beş �ş gününden sonra yapılacak �t�razlar değerlend�rmeye alınmaz. Araştırma protokolü, �t�raz gerekçes� �le b�rl�kte
et�k kurulun �lk toplantısında değerlend�r�l�r; bu toplantıda ver�lecek görüş �ç�n et�k kurula tekrar �t�raz yapılamaz.

(8) Genel Müdürlük, araştırmanın başlatılması �ç�n gerekl� �zn�n ver�lmes� hususunda olumsuz karar verm�şse
bunu gerekçel� olarak destekley�c�ye b�ld�r�r. Destekley�c�, b�r kereye mahsus olmak üzere bel�rt�len hususlarda gerekl�
değ�ş�kl�kler� yaparak tekrar başvuruda bulunab�l�r veya gerekçel� olarak on beş �ş günü �ç�nde �t�raz edeb�l�r. Bu
süreçte, �nceleme süres� durur. Talep ed�len değ�ş�kl�kler otuz �ş günü �ç�nde yer�ne get�r�lmed�ğ�nde veya bu konuda
kabul ed�leb�l�r b�r gerekçe sunulamaması hâl�nde Genel Müdürlük araştırmaya �z�n vermez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Araştırmaların Başlatılması, Yürütülmes�, Durdurulması ve Sonlandırılması

Araştırmaların başlatılması ve yürütülmes�
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� araştırmaların başlatılab�lmes� �ç�n et�k kurul onayı ve Genel

Müdürlük �zn� alınması zorunludur. Et�k kurul onayı olmayan araştırma başvurularına Genel Müdürlük �zn� ver�lmez.
(2) Araştırmalar aşağıdak� şek�lde yürütülür:
a) Bu Yönetmel�k kapsamındak� kl�n�k araştırmalar, sorumlu araştırmacının başkanlığında, araştırmanın

n�tel�ğ�ne uygun b�r ek�ple yürütülür.
b) Araştırmanın yürütülmes� sırasında meydana gelen değ�ş�kl�klerden b�ld�r�m n�tel�ğ�nde olanlar �le et�k

kurul onayı ve Genel Müdürlük �zn� gerekt�renler İy� Kl�n�k Uygulamaları Kılavuzu �le bel�rlen�r.
c) (b) bend�nde bel�rt�len hususlar saklı kalmak kaydıyla, destekley�c� veya sorumlu araştırmacı ya da hek�m

veyahut d�ş hek�m� olan b�r araştırmacı, araştırmanın yürütülmes� sırasında veya araştırma ürünü gel�şt�r�lmes�yle �lg�l�
gönüllü güvenl�ğ�n� etk�leyeb�lecek yen� b�r durumun ortaya çıkması hâl�nde, bu tehl�kelere karşı gönüllüler�
koruyacak gerekl� ac�l güvenl�k tedb�rler�n� alır. Sorumlu araştırmacı veya destekley�c� bu yen� durum ve alınan
tedb�rler hakkındak� b�lg�ler� beş �ş günü �ç�nde Genel Müdürlüğe b�ld�rmek zorundadır. B�ld�r�m yapılmadığı
durumlarda Genel Müdürlük araştırmayı durdurur.

ç) Araştırma, Genel Müdürlük tarafından �z�n ver�lmes�ne rağmen başvuru dosyasında bel�rt�len tar�hte
başlatılamamış �se başlatılamama sebepler� altmış �ş günü �çer�s�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r.

d) Sorumlu araştırmacı, başka kurumlardan uygun n�tel�kler� ha�z yardımcı araştırmacıları, hasta emn�yet�
açısından gerekl� şartların ve tedb�rler�n sağlanması amacıyla araştırma ek�b�ne dâh�l edeb�l�r ve bunu başvuru
formunda bel�rt�r.

e) Destekley�c�, yazılı sözleşme yapmak ve Genel Müdürlüğe b�lg� vermek şartıyla, kend� görevler�n�n b�r
kısmını b�l�msel esaslara ve �y� kl�n�k uygulamalarına uygun şek�lde çalışan sözleşmel� araştırma kuruluşuna
devredeb�l�r. Görevler�n sözleşmel� araştırma kuruluşuna devred�lmes�, destekley�c�n�n devred�len hususlara da�r
muhtemel hukuk� ve ceza� sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Destekley�c� ve sözleşmel� araştırma kuruluşu, sözleşme
konusu �şler�n ve �şlemler�n sonuçlarından b�rl�kte sorumludurlar.

Araştırmaların durdurulması veya sonlandırılması
MADDE 13 – (1) Genel Müdürlük, araştırmanın yürütülmes� sırasında araştırmaya �z�n ver�l�rken mevcut olan

şartlardan b�r�n�n veya b�rkaçının ortadan kalktığını tesp�t ederse araştırmayı derhal durdurur. Bu şartların bel�rlenen
süre �çer�s�nde yer�ne get�r�lmemes� veya yer�ne get�r�lmes�n�n mümkün olmadığının anlaşılması ya da bu süre
zarfında gönüllü sağlığının tehl�keye g�rmes� hâller�nde araştırma doğrudan sonlandırılır.

(2) Gönüllüler �ç�n doğrudan b�r r�sk �çermeyen durumlarda, destekley�c�n�n veya sorumlu araştırmacının konu
�le �lg�l� görüşler� �steneb�l�r. Bu durumda destekley�c� veya sorumlu araştırmacı konuyla �lg�l� görüşler�n� on beş �ş
günü �çer�s�nde Genel Müdürlüğe gönder�r.

(3) Destekley�c�, araştırmayı tamamlanmadan durdurmuş �se, sebepler� �le b�rl�kte durdurma kararını,
çalışmaya alınmış olan gönüllüler�n tedav�s�n�n �dames�ne �l�şk�n tedb�rler� �çeren b�lg� yazısını da ekleyerek on beş �ş
günü �çer�s�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�r.

(4) Destekley�c�, araştırmanın b�tmes�nden �t�baren altmış �ş günü �çer�s�nde araştırmanın sonlandığını Genel
Müdürlüğe b�ld�r�r.

(5) Kl�n�k araştırma �le �lg�l� olarak ver�lm�ş durdurma veya sonlandırma kararı, gerekçes� �le b�rl�kte
destekley�c�ye ve sorumlu araştırmacıya b�ld�r�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Araştırma Ürünler�

Destekley�c�n�n ve sorumlu araştırmacının araştırma ürünü �le �lg�l� sorumluluğu
MADDE 14 – (1) Araştırma ürününün �malatı ya da �thalatından sonra ürünün özell�kler�ne uygun olarak

depolanması, dağıtımı ve araştırma merkez�ne tesl�m� �le araştırma merkez�nde bu koşulların devam ett�r�lmes�,
kullanılmamış ürünler�n araştırma merkez�nden toplanarak �ades�n�n sağlanması veya uygun şek�lde �mhası ve bütün
bu sürece a�t kayıtların tutulması destekley�c�n�n yükümlülüğü altındadır.

(2) Araştırma ürünler�n�n tesl�m alınması, muhafazası, yazılı �stek veya araştırma protokolüne uygun dağıtımı,
stok kontrolü, artan kısmına yapılacak �şlemler ve kayıtlarının tutulması, araştırmanın yapıldığı her b�r merkezdek�
sorumlu araştırmacının yükümlülüğü altındadır. Sorumlu araştırmacı, bu �şlemler �ç�n terc�hen b�r eczacıyı
görevlend�r�r.

Araştırma ürünler�n�n �mâlatı, �thâlatı ve et�ketlenmes�
MADDE 15 – (1) Araştırma ürünler�n�n Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmel�ğ� ek�nde

bel�rt�len kurallara uygun olarak �mâl ed�ld�ğ� veya hazırlandığı garant� ed�l�r.
(2) Araştırmalarda kullanılacak ürünler�n �mâl� veya �thal� �ç�n gerekl� �z�n yetk�l� merc�lerden alınır.
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(3) Araştırma ürününün �mâlatını veya �thâlatını yapacak olan destekley�c�, aşağıda bel�rt�len hususları yer�ne
get�r�r:

a) Genel Müdürlüğe yapılacak başvuruda, �mâl veya �thâl ed�lecek araştırma ürününün �lg�l� Yönetmel�klerde
bel�rt�len kurallara uygun olarak �mâl�n�n ve kontrolünün yapıldığı belgelen�r.

b) Araştırma yapmak amacıyla �mâl veya �thâl ed�len ürünlere a�t b�lg� ve belgeler en az beş yıl süreyle
saklanır.

Araştırma ürünler�n�n ger� çek�lmes�
MADDE 16 – (1) Araştırmanın durdurulması hâl�nde, sorumlu araştırmacı veya hek�m ya da d�ş hek�m� olan

b�r araştırmacının el�nde kalan ürünler�n tamamı, destekley�c� tarafından dağıtım yerler�nden derhal ger� çek�l�r ve
durum on beş gün �çer�s�nde belgeler�yle b�rl�kte ve b�r rapor hâl�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r.

(2) Araştırma ürünler�n�n ger� çek�lmes� ve ger� çek�len ürünlerle �lg�l� yapılacak �şlemler ve alınacak tedb�rler
Genel Müdürlüğe b�ld�r�len raporda ayrıntılı olarak bel�rt�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
B�ld�r�mler, Araştırma Kayıtları, G�zl�l�k ve Dev�r, Denet�m ve Sorumluluk

Advers olayların b�ld�r�m�
MADDE 17 – (1) Sorumlu araştırmacı veya görevlend�receğ� b�r araştırmacı, protokolde veya araştırma

broşüründe, hemen rapor ed�lmes� gerekl� olmayanlar har�ç, c�dd� advers olayların tamamını derhal destekley�c�ye
b�ld�r�r. Bu ac�l raporun ardından ayrıntılı yazılmış b�r rapor destekley�c�ye �let�l�r. Ac�l raporda ve bunu �zleyen d�ğer
raporlarda çalışmaya �şt�rak eden gönüllüler �ç�n tek b�r kod numarası kullanılır.

(2) Güvenl�k değerlend�rmeler� �ç�n kr�t�k olarak tanımlanmış advers olaylar veya laboratuvar bulguları,
protokolde bel�rt�len süre ve şek�lde destekley�c�ye rapor ed�l�r.

(3) Sorumlu araştırmacı veya görevlend�receğ� b�r araştırmacı, araştırmaya �şt�rak eden gönüllülerden b�r�n�n
ölümü durumunda destekley�c�ye, et�k kurula ve Genel Müdürlüğe �sten�len her türlü ek b�lg�y� sunar.

(4) Destekley�c�, sorumlu araştırmacı veya araştırmacı tarafından kend�s�ne rapor ed�len tüm advers olaylara
a�t kayıtları ayrıntılı olarak tutar. Bu kayıtlar, talep ed�ld�ğ� takd�rde Genel Müdürlüğe ve et�k kurula sunulur.

C�dd� advers reaks�yonların b�ld�r�m�
MADDE 18 – (1) Destekley�c�, araştırma sırasında ortaya çıkan c�dd� advers reaks�yonlar hakkında, söz

konusu b�lg�ler�n kend�s�ne ulaşmasından �t�baren yed� günü geçmeyecek şek�lde et�k kurulu ve Genel Müdürlüğü
b�lg�lend�r�r. Bu vakalar hakkındak� ek b�lg�ler� �çeren �zleme raporlarını, kend�s�ne ulaşmasından �t�baren sek�z gün
�çer�s�nde et�k kurula ve Genel Müdürlüğe �let�r.

(2) D�ğer beklenmeyen c�dd� advers reaks�yonların tamamı, et�k kurula ve Genel Müdürlüğe destekley�c�
tarafından, �lk b�lg�n�n ed�n�lmes�n� tak�ben en fazla on beş gün �çer�s�nde b�ld�r�l�r.

(3) Destekley�c�, ayrıca tüm araştırmacıları ve sorumlu araştırmacıyı b�lg�lend�r�r.
(4) Destekley�c�, araştırma süres�nce görülen beklenmeyen c�dd� advers reaks�yonların tamamının l�stes�n�,

gönüllü güvenl�ğ� �le �lg�l� b�lg�ler� de �çerecek b�ç�mde, yılda b�r kez, Genel Müdürlükçe yayımlanacak �lg�l�
kılavuzlarda yer alan ara rapor formu �le b�rl�kte et�k kurula ve Genel Müdürlüğe b�ld�r�r. Genel Müdürlük, gerekl�
gördüğü durumlarda daha kısa sürelerde de rapor �steyeb�l�r.

D�ğer b�ld�r�mler
MADDE 19 – (1) Çok merkezl� araştırmalarda, ara rapor ve sonuç raporu, araştırmada yer alan merkezler�n

tamamının raporlarını �çerecek şek�lde, �lg�l� kılavuzlara ve Genel Müdürlüğün �nternet s�tes�nde yayımlanacak
formlara göre hazırlanır.

(2) Araştırma �le �lg�l� görevlend�rmelerden b�ld�r�m n�tel�ğ�nde olanlar �le et�k kurul onayı ve Genel Müdürlük
�zn� gerekt�renler İy� Kl�n�k Uygulamaları Kılavuzu �le bel�rlen�r. Genel Müdürlük gerekçe göstermek suret�yle
b�ld�r�m n�tel�ğ�nde olan görevlend�rmeler� �ptal edeb�l�r.

(3) B�ld�r�mler�n Genel Müdürlüğe düzenl� olarak �let�lmes�nden destekley�c� sorumludur.
Araştırma kayıtları, g�zl�l�k ve dev�r
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� tüm araştırmalar, k�ş�sel ver�ler�n g�zl�l�ğ�ne r�ayet ed�lmek

kaydıyla kamuya açık b�r ver� tabanına kayded�l�r.
(2) Araştırma �le �lg�l� kayıtların tamamı sorumlu araştırmacı veya araştırmacı �le destekley�c� tarafından

düzenl� olarak tutulur ve araştırmanın bütün merkezlerde tamamlanmasından sonra en az on dört yıl süreyle saklanır.
(3) Araştırmanın herhang� b�r sebeple destekley�c� tarafından devr� hâl�nde durum et�k kurula ve Genel

Müdürlüğe b�ld�r�l�r. Genel Müdürlük, uygun görmes� durumunda dev�r �şlem� �ç�n onay ver�r. Araştırmanın devr�
durumunda ver� veya belgeler�n yen� sah�b� bunların tümünün muhafazasından ve arş�vlenmes�nden sorumludur.

(4) Araştırma �le �lg�l� b�lg� ve belgeler�n arş�vlenmes�, �lg�l� kılavuz hükümler� gereğ�nce yapılmalıdır.
(5) Araştırma �le �lg�l� belgeler�n g�zl�l�ğ� esastır. Bu belgeler ancak hukuken yetk�l� k�ş�ler�n veya merc�ler�n

taleb� hâl�nde yetk�l� k�ş�lere ver�l�r.
Denet�m
MADDE 21 – (1) Genel Müdürlük, yurt �ç�nde veya yurt dışında yürütülen araştırmaları, araştırmaların

yapıldığı yerler�, destekley�c�y� ve sözleşmel� araştırma kuruluşunu, araştırılan ürünler�n �mal ed�ld�ğ� yerler�,
araştırma �le �lg�l� anal�zler�n yapıldığı laboratuvarları ve et�k kurullarını, bu Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat
hükümler�ne uygunluğu yönünden, önceden haber vererek veya haber vermeden denetler.

(2) İy� kl�n�k uygulamaları denetç�ler�, en az l�sans düzey�nde eğ�t�m almış, �y� kl�n�k uygulamaları konusunda
yeterl� eğ�t�m ve deney�me sah�p, terc�hen tıp, d�ş hek�ml�ğ� veya eczacılık alanlarından mezun olmuş k�ş�ler arasından
seç�l�r.
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(3) İy� kl�n�k uygulamaları denetç�ler�, denet�m esnasında elde ett�kler� b�lg�ler�n g�zl�l�ğ�n� korumakla
yükümlüdür.

Sorumluluk
MADDE 22 – (1) Araştırmanın her türlü hukuk� ve mal� sorumluluğu destekley�c� ve sözleşmel� araştırma

kuruluşu �le araştırmayı yapan k�ş�ye a�tt�r. Araştırmada kullanılan her türlü araştırma ürününün, ürünler�n
kullanılmasına mahsus her türlü malzeme �le muayene, tetk�k, tahl�l ve tedav�ler�n bedel� �ç�n gönüllüden veya
gönüllünün bağlı olduğu Sosyal Güvenl�k Kurumundan herhang� b�r ücret talep ed�lemez.

(2) Araştırmayı yapacak olan gerçek veya tüzel k�ş�ler�n, araştırmanın f�nansmanını başvuru dosyasında
ayrıntılı olarak bel�rtmes� zorunludur.

(3) Araştırmaya �şt�rak eden gönüllüden b�lg�lend�r�lm�ş gönüllü olur formunun alınmış olması, gönüllünün
araştırmadan dolayı uğradığı zararların tazm�n�ne �l�şk�n hakkını ortadan kaldırmaz.

Yasaklar
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� araştırmaların bu Yönetmel�ğe veya �lg�l� d�ğer mevzuatta

bel�rlenen usûl ve esaslara aykırı olarak yapılması yasaktır.
İdarî yaptırımlar
MADDE 24 – (1) Kl�n�k araştırmalara �l�şk�n hükümler�n �hlal� hâl�nde �lg�l� araştırma; uluslararası çok

merkezl� kl�n�k araştırmalarda �se araştırmanın Türk�ye’de yapılan kısmı Genel Müdürlük tarafından durdurulab�l�r
veya sonlandırılab�l�r. Durdurma sebepler�n�n g�der�lmes� hâl�nde durum destekley�c� tarafından Genel Müdürlüğe
b�ld�r�l�r ve Genel Müdürlüğün uygun görmes� durumunda araştırmaya devam ed�l�r.

(2) Genel Müdürlük, et�k �lkelere uygun çalışmayan veya Genel Müdürlüğün yayınladığı Et�k Kurul Standart
Çalışma Yöntem� esaslarını yer�ne get�rmeyen ya da yapılan denet�m sonucunda Et�k Kurul çalışmalarının
yürütüleb�lmes� �ç�n zarur� olan mekân, sekretarya, arş�v ve sa�r ek�pman yönünden eks�kl�k tesp�t ed�len et�k kurulu
uyarır. Bel�rlenen süre �çes�nde uyarı sebeb�n�n g�der�lmemes� hâl�nde Genel Müdürlük tarafından ver�len et�k kurul
onayı �ptal ed�l�r ve et�k kurul başkanının üyel�ğ� �k� yıllık süre �ç�n düşürülür.

(3) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len hükümlere aykırı davranan ve faal�yette bulunanlar hakkında f��ller�n�n
n�tel�ğ�ne göre 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Et�k Kurulun Yapısı, Çalışma Usul ve Esasları �le Görevler�

Et�k kurulun yapısı
MADDE 25 – (1) Et�k kurul, gönüllüler�n hakları, güvenl�ğ� ve esenl�ğ�n�n korunması amacıyla bu

Yönetmel�k kapsamındak� araştırmalarla �lg�l� konuların yanı sıra gönüllüler�n b�lg�lend�r�lmes�nde kullanılacak
yöntem ve belgeler �le bu k�ş�lerden alınacak olurlar hakkında b�l�msel ve et�k yönden değerlend�rme yapmak
amacıyla, üyeler�n�n çoğunluğu doktora veya tıpta uzmanlık sev�yes�nde eğ�t�ml� sağlık meslek mensubu olan, en az
yed� ve en çok on beş üyeden oluşturulur.

(2) Et�k kurul, ün�vers�telerde rektörün, eğ�t�m araştırma hastaneler�nde başhek�m�n öner�s� ve Sağlık
H�zmetler� Genel Müdürünün onayıyla kurulur ve onay tar�h� �t�barıyla faal�yetler�ne başlar. Kurul üyeler�nden
herhang� b�r�s�n�n görev�nden ayrılması durumunda �lg�l� yönet�c�ler tarafından bel�rlenen k�ş� Genel Müdürlük
onayına sunulur.

(3) Bu Yönetmel�ğ�n kapsamı �ç�nde kalan konuları değerlend�rmek amacıyla, başka kurum veya kuruluşlarca
et�k kurul veya et�k kurul fonks�yonlarını �cra edecek ayrı b�r kurul veya yapı oluşturulamaz.

(4) Başka b�r et�k kurulda görev alan k�ş�ler, bu Yönetmel�k kapsamında kurulacak et�k kurulda da görev
alab�l�rler.

(5) Et�k kurulda aşağıda bel�rt�len n�tel�ktek� üyeler bulunur:
a) Varsa, tıp et�ğ� veya tıbb� deontoloj� alanında doktora yapmış veya tıpta uzmanlık eğ�t�m� almış k�ş�.
b) Varsa farmakoloj� veya farmakognoz� alanında doktora veya tıpta uzmanlık eğ�t�m�n� yapmış k�ş�.
c) Terc�hen �y� kl�n�k uygulamaları kurallarına göre düzenlenm�ş uluslararası kl�n�k araştırmalara araştırmacı

olarak katılmış olan ve terc�hen farklı uzmanlık dallarından seç�lm�ş uzman hek�mler.
ç) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları alanlarının b�r�nde veya b�rkaçında yetk�n olan k�ş�ler.
d) Varsa, b�yo�stat�st�k alanında veya halk sağlığı alanında doktora yapmış veya uzmanlığını almış, terc�hen

sağlık meslek mensubu k�ş�.
e) Hukuk fakültes� mezunu, terc�hen sağlık hukuku, hasta hakları veya kl�n�k araştırmalar g�b� alanlarda

tecrübe sah�b� k�ş�.
f) Sağlık meslek mensubu olmayan k�ş�.
Et�k kurulun çalışma usul ve esasları
MADDE 26 – (1) Et�k kurulun çalışma usul ve esasları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Et�k kurul, kl�n�k araştırma başvurularını b�l�msel ve et�k yönden değerlend�rme ve karar verme

hususlarında bağımsızdır.
b) Et�k kurul üyeler�, kend�ler�ne ulaşan her türlü b�lg� �ç�n g�zl�l�k �lkes�ne uymak zorundadır.
c) Et�k kurul üyeler�, Genel Müdürlük tarafından hazırlanan g�zl�l�k belges�n� ve taahhütnames�n� �mzalayarak

görevler�ne başlarlar.
ç) İncelenen araştırmayla �l�şk�s� bulunan veya araştırmada görev� olan et�k kurul üyes�, bu araştırmanın et�k

kuruldak� tartışmalarına ve oylamasına katılamaz, et�k kurul kararını �mzalayamaz.
d) Et�k kurul üyeler� üye tam sayısının üçte �k� çoğunluğu �le toplanır ve toplantıya katılan üyeler�n salt

çoğunluğu �le karar ver�r.
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e) Et�k kurul üyeler�n�n görev süres� �k� yıl olup, görev süres� dolan üyeler yen�den seç�leb�l�r.
f) Üyel�ğ� süres�nce mazerets�z olarak üst üste üç toplantıya veya aralıklı olarak beş toplantıya katılmayan

üyeler�n üyel�ğ� kend�l�ğ�nden düşer. Görev süres� dolan veya üyel�ğ� düşen üye yer�ne bu Yönetmel�ğ�n 25 �nc�
maddes�n�n beş�nc� fıkrası çerçeves�nde aynı n�tel�kler� ha�z b�r üye seç�l�r.

g) Et�k kurul, �ht�yaç hâl�nde, �ncelenen konu �le �lg�l� alanda yetk�n olan k�ş� veya k�ş�ler�n yazılı görüşünü
alab�l�r veya bu k�ş�ler� danışman olarak toplantıya davet edeb�l�r.

ğ) Et�k kurulun standart çalışma yöntemler� Genel Müdürlük tarafından bel�rlen�r ve Genel Müdürlüğün
�nternet s�tes�nde yayımlanır. Et�k kurul, çalışmalarını bel�rlenen bu standartlar çerçeves�nde yürütür.

Et�k kurulun görev ve yetk�ler�
MADDE 27 – (1) Et�k kurulun görev ve yetk�ler� şunlardır:
a) Et�k kurul, araştırma başvurusu hakkında görüş oluştururken asgar� olarak;
1) Araştırmadan beklenen yarar, zarar ve r�skler�n anal�z�n�,
2) Araştırmanın b�l�msel ver�lere ve yen� b�r h�poteze dayanıp dayanmadığını,
3) İnsan üzer�nde �lk defa yapılacak araştırmalarda, araştırmanın öncel�kle �nsan dışı deney ortamında veya

yeterl� sayıda hayvan üzer�nde yapılmış olması zaruret�n�,
4) İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzer�nde yapılan deneyler sonucunda ulaşılan b�l�msel ver�ler�n,

varılmak �stenen hedefe ulaşmak açısından araştırmanın �nsan üzer�nde yapılab�lecek olgunluğa er�ş�p er�şmed�ğ� ve
bunun �nsan üzer�nde de yapılmasını gerekl� kılması hususunu,

5) Araştırma protokolünü,
6) Araştırma broşürü �çer�ğ�n�n değerlend�r�lmes�n� ve usulüne uygun düzenlen�p düzenlenmed�ğ�n�,
7) Araştırma �le �lg�l� olarak ver�len yazılı b�lg�ler�, gönüllü olurlarının alınması amacıyla �zlenen yöntem�,

kısıtlılar, çocuklar, gebeler, lohusalar ve emz�ren kadınlar, yoğun bakımdak� ve b�l�nc� kapalı k�ş�ler üzer�nde
yapılacak araştırmalara a�t gerekçen�n yeterl�l�ğ�n�,

8) Araştırma sebeb�yle ortaya çıkması muhtemel kalıcı sağlık problemler� de dâh�l olmak üzere yaralanma
veya ölüm haller�nde, sorumlu araştırmacı veya araştırmacı ya da destekley�c�n�n sorumluluğunu,

9) Araştırmaya bağlanab�lecek b�r yaralanma veya ölüm durumunda tazm�nat ver�lmes�n�,
10) Gönüllüler�n araştırmaya alınmasına �l�şk�n düzenlemeler�,
11) Araştırmada görev alan araştırma ek�b�n�n araştırmanın n�tel�ğ�ne göre uygunluğunu,
değerlend�r�r.
b) Et�k kurul, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmel�ğ� ek�ndek� �lg�l� uygulama başlığı

altında bel�rt�len mekânların dışındak� yerlerde yapılacak araştırmalar �ç�n veya bel�rt�len şartları taşımayan ürünlerle
yapılacak araştırmalar �ç�n onay vermez.

c) Et�k kurul, kend�s�ne yapılan başvurulardan onay alanları, gerekt�ğ�nde araştırma sırasında ve yer�nde
�zleyeb�l�r.

ç) Et�k kurul, görüşünü başvuru tar�h�nden �t�baren en fazla otuz �ş günü �ç�nde başvuru sah�b�ne b�ld�r�r.
d) Et�k kurulun �nceleme sürec� �çer�s�nde ek b�lg� ve açıklamalara �ht�yaç duyulması hâl�nde, gerekl� olan tüm

�stekler tek b�r seferde başvuru sah�b�ne �let�l�r. İsten�len b�lg� ve belgeler et�k kurula sunuluncaya kadar �nceleme
sürec� durdurulur.

e) Et�k kurul �le �lg�l� tüm sekretarya �şler� uygulama merkez�n�n bağlı olduğu eğ�t�m ve araştırma hastanes�
veya tıp fakültes� veya d�ş hek�ml�ğ� fakültes� sağlık uygulama ve araştırma merkez� tarafından yürütülür.

Et�k kurul onayına �t�raz
MADDE 28 – (1) 13/4/2013 tar�hl� ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaç ve B�yoloj�k Ürünler�n

Kl�n�k Araştırmaları Hakkında Yönetmel�kte bel�rt�len ve Türk�ye İlaç ve Tıbb� C�haz Kurumu nezd�nde teşk�l olunan
Kl�n�k Araştırmalar Danışma Kurulu, Genel Müdürlüğün taleb� durumunda, bu Yönetmel�k hükümler�ne tab� tüm
kl�n�k araştırmalarda et�k kurul onaylarına yapılacak �t�razlar ve kl�n�k araştırmanın taraflarınca Türk�ye İlaç ve Tıbb�
C�haz Kurumuna �let�len ve uzmanlık görüşü gerekt�ren hususlarda görüş b�ld�r�r.

Gönüllüler�n s�gortalanması
MADDE 29 – (1) Gönüllüler�n kl�n�k araştırmadan doğab�lecek zararlara karşı güvence altına alınması

amacıyla, bu Yönetmel�k kapsamındak� araştırmalara katılacak gönüllüler �ç�n kl�n�k araştırma s�gortası yaptırmak
zorunludur. Ancak, bazı kl�n�k araştırmalar, bu araştırmaların gönüllüye get�reb�leceğ� b�r r�sk bulunmaması veya
r�sk�n kabul ed�leb�l�r b�r düzeyde olması sebeb�yle s�gorta kapsamı dışındadır. S�gorta kapsamına alınan veya s�gorta
kapsamı dışında tutulan kl�n�k araştırmalar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

a) G�r�ş�msel olmayan kl�n�k araştırmalar s�gorta kapsamı dışındadır.
b) Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len uygulamalarda ve şartlarda

yapılmaları şartıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının araç ve yöntemler� �le yapılacak kl�n�k araştırmalar
s�gorta kapsamı dışındadır. Ancak, et�k kurul ve/veya Genel Müdürlük, gerekçes�n� bel�rtmek şartıyla bu bentte
bel�rt�len araştırmalar �ç�n de s�gorta yapılmasını �steyeb�l�r.

c) Türk�ye İlaç ve Tıbb� C�haz Kurumunun ruhsatlandırdığı veya �z�n verd�ğ� beşer� tıbb� ürün, geleneksel
b�tk�sel tıbb� ürün, b�tk�sel ürün, tıbb� c�haz, kozmet�k ürün veya homeopat�k ürünlerle yapılacak geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulamalarının kl�n�k araştırmaları, bu ürünler�n ruhsatlarındak� end�kasyonlarda, dozlarda ve
popülasyonlarda yapılması şartıyla s�gorta kapsamı dışındadır, aks� takd�rde s�gorta yaptırılması zorunludur.

ç) Sağlık kurum veya kuruluşlarında rut�n olarak yapılan kan, �drar, tükürük ve benzer� materyal�n alınması
�şlemler� s�gorta kapsamı dışındadır.

d) Bu fıkrada sayılanlar har�c�nde kalan ve kl�n�k araştırma sırasında gönüllüler üzer�nde yapılab�lecek d�ğer
tüm muayene, teşh�s, tetk�k, prof�laks� ve tedav� yöntemler�nde gönüllüler�n s�gortalanmasıyla �lg�l� uyulacak hususlar
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Genel Müdürlüğün hazırlayacağı b�r kılavuzla düzenlen�r.
Eğ�t�m
MADDE 30 – (1) Genel Müdürlük, Yönetmel�k kapsamındak� araştırmaların �y� kl�n�k uygulamaları ve kl�n�k

araştırmaları konularında eğ�t�m almış n�tel�kl� sorumlu araştırmacı veya araştırmacı, sağlık personel� ve bu alanda
çalışan d�ğer k�ş�ler�n yet�şt�r�lmes� amacıyla kurslar veya sem�nerler düzenleyeb�l�r ya da Genel Müdürlük tarafından
yayınlanacak kılavuz gereğ�nce düzenlemek �steyen kurum ya da kuruluşlara düzenleme yetk�s� ver�r.

Kılavuz
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması �ç�n yol göster�c� ve açıklayıcı kılavuzlar Genel Müdürlükçe

yayımlanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde; B�yoloj� ve Tıbbın Uygulanması

Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Hays�yet�n�n Korunması Sözleşmes�, 13/1/1960 tar�hl� ve 4/12578 sayılı Bakanlar
Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Tıbb� Deontoloj� N�zamnames�, 1/8/1998 tar�hl� ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Hasta Hakları Yönetmel�ğ� ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len
hükümler ve kl�n�k araştırmanın yapıldığı yere göre �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 
 


