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Klinik araştırma nedir? 

 

Gönüllü insanlar veya onlardan alınan materyaller üzerinde yapılan her türlü bilimsel 

araştırmaları ifade eder. 

 

Tıbbi cihaz klinik  araştırması nedir? 

 

Bir veya daha fazla merkezde, tıbbi cihazın güvenlilik ve/veya performansını 

değerlendirmek için gönüllüler üzerinde yürütülen sistematik araştırma veya çalışmaları 

ifade eder. 

 

Performans değerlendirme çalışması nedir? 

 

Vücut Dışında Kullanılan (İn-Vitro) Tıbbi Tanı Cihazlarının uygunluk değerlendirme 

sürecinde tıbbi analiz laboratuvarlarında veya kendi ortamı dışındaki diğer uygun 

ortamlarda vücut dışı tıbbi tanı cihazının performans özelliklerini geçerli kılmak ölçmek, 

doğrulamak veya ölçüm ilişkilerini belirlemek amacıyla insanlardan elde edilen 

numuneler ile yapılan çalışmaları ifade eder. 

 

Neden klinik araştırma yapıyoruz? 
 

Dikkatle planlanmış klinik araştırmalar, tıbbi veya biyolojik birikimimizin artması ve 

insanlardaki hastalıklara karşı yeni tedavi yöntemleri geliştirilmesi açısından en güvenli 

ve hızlı yöntemlerdir.  

 

Aynı zamanda, yeni bir tıbbi cihazın piyasaya arz edilebilmesi için cihazın güvenliğinin 

ve etkinliğinin küçük popülasyonlar üzerinde gösterilmesi ve elde edilecek veriler ile 

güvenli bir şekilde piyasaya arz edilmesi gerekliliği Kanun ve Yönetmelikler ile zorunlu 

hale getirilmiştir. 

 

Üretici olarak tüm ürünlerimiz için tıbbi cihaz klinik  araştırması veya performans 

değerlendirme çalışmaları yaptırmak zorunda mıyız?  
 

Yeni tıbbi cihazlara duyulan gereksinimin karşılanması ancak çok disiplinli ve sistematik 

bir araştırma sürecinin sonrasında olasıdır. Bu süreç iki önemli dönemi kapsar: 

 

a) Klinik öncesi araştırmalar (tasarım, risk değerlendirmesi,  hücre, doku ve hayvan 

çalışmaları) 

 

b) Klinik araştırmalar (sağlıklı ve hasta gönüllüler üzerindeki çalışmalar)  

 

Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinde  (Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar 

Yönetmeliği (90/385/EEC), Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları 

Yönetmeliği (98/79/EC), Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC)) tıbbi cihaz ve 

aksesuarlarının taşıması gereken asgari temel gerekler belirtilmiş olup, ilgili yönetmeliğe 

göre piyasaya arz edilecek tıbbi cihazlar ve bu cihazlara ait aksesuarlar; üretici tarafından 

öngörülen performansa ulaşmalı ve hastaların, uygulayıcıların, kullanıcılar ile üçüncü 

şahısların sağlık ve güvenliğine uygun olarak imal edilmiş olmalıdır. Bu ise ancak ilgili 

alanda yetkin araştırıcıların denetim ve gözetiminde bu ürünlerle yapılacak klinik 

araştırmalar ile gösterilebilir.  
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Klinik değerlendirme nedir? 

 

Bir tıbbi cihazın üreticisinin öngördüğü performansa ulaşıp ulaşmadığı ve sağlık/güvenlik 

açısından tıbbi cihaz yönetmeliğinde yer alan hususlara uygun olarak üretildiği ancak tıbbi 

cihazdan elde edilecek klinik verilerle yapılan değerlendirmelere klinik değerlendirme 

denmektedir. 

 

Dolayısıyla ilk olarak tıbbi cihazın uygunluk değerlendirme sürecinde gerçekleştirilen 

klinik değerlendirme, sonrasında cihazın kullanımı süresince ortaya çıkacak yeni 

performans ve güvenlik bilgileri için periyodik olarak tekrar edilir. Bu yönüyle klinik 

değerlendirme; bir tıbbi cihaz ile ilgili olarak cihazın performansını ve güvenliğini 

doğrulamak amacıyla cihazla ilgili klinik verilerin değerlendirilmesi ve analizi işlemidir. 

 

Dolayısıyla klinik değerlendirme; bir tıbbi cihazın ömrü boyunca devam eden bir süreç 

olup klinik performans verileri ve güvenlik bilgileri de dâhil olmak üzere, söz konusu 

cihazın kullanım amacı, piyasaya arz öncesi ve sonrası elde edilmiş klinik verilerin 

kapsamlı bir analizine dayanır. 

 

Buradan da anlaşılacağı üzere klinik değerlendirmede kullanılan veri kaynakları ve veri 

tipleri klinik araştırmalardan oluşur ve klinik veriyi oluşturan bu bilimsel araştırmalar 

yapılacak klinik değerlendirmede kullanılır. 

 

Aşağıda bir klinik değerlendirme raporunun süreci kısaca şematize edilmiştir. 

 

 

 
 

1. Aşama 

Klinik verilerin ortaya konması 

     Literatür Araştırması 

 Klinik araştırma 

 Klinik Deneyimler 

 

HAYIR 

Ürünün iyileştirilmesinin ardından 

yeni klinik araştırmaların yapılması 
3. Aşama 

Klinik verilerin analizi 

 Bilimsel kanıtların yorumlanması 

 Performans ve güvenlik sonuçları 

4.Aşama 

Klinik kanıtlar, ilgili 

cihazın Tıbbi Cihaz 

Yönetmeliklerine 

uygunluğunu beyan 

etmek için yeterli mi?  

 

KLİNİK 

DEĞERLENDİRME 

RAPORUNUN 

OLUŞTURULMASI 

EVET 

2. Aşama 

Bilimsel verilerin değerlendirilmesi 

 Performans ve güvenliği 

göstermeye yönelik çalışma 

sonuçları 

 Uygunluk çalışmaları  
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Klinik değerlendirmeyi herkes yapabilir mi? 

 

Her tıbbi cihazın teknik dosyasında yer alması gereken ve tabi olduğu mevzuata göre 

cihaza ait klinik araştırmalardan veya cihaza ait performans değerlendirme 

çalışmalarından elde edilen verilerin kapsamlı bir analizine dayanan ve ürüne ait eleştirel 

bir değerlendirilmeyi de içeren klinik değerlendirme; yalnızca sorumlu ilgili tıbbi 

uygulayıcı tarafından hazırlanıp imzalanmalıdır. 

 

Klinik veri nasıl elde edilir? 

 

Klinik değerlendirmede kullanılan “Klinik veri” ifadesi ise tıbbi cihaz yönetmeliğinde 

“Bir cihazın kullanımı sonucunda; 

 

1. Söz konusu cihaza ilişkin klinik araştırmalardan veya, 

 

2. Bu cihaza denkliği gösterilebilen benzer bir cihaza ilişkin bilimsel literatürde yer alan 

klinik araştırmalardan veya diğer çalışmalardan ya da, 

 

3. Söz konusu cihaz veya bu cihaza denkliği gösterilebilen benzer bir cihaza ilişkin diğer 

klinik deneyimler ile ilgili yayımlanmış ve/veya yayımlanmamış raporlardan elde edilen 

güvenlik ve/veya performans bilgileri” olarak tanımlanmıştır.  

 

Buradan da anlaşılacağı üzere klinik değerlendirmede kullanılan veri kaynakları ve veri 

tipleri klinik araştırmalardan oluşur ve klinik veriyi oluşturan bu bilimsel araştırmalar 

yapılacak klinik değerlendirmede kullanılır. 

 

Üretici olarak hangi sınıf tıbbi cihazlar için klinik araştırma yaptırmam gerekir? 

 

Vücuda yerleştirilebilir cihazlar ve Sınıf III tıbbi cihazların uygunluk değerlendirme 

prosedürünün mevcut klinik verilere dayandığı tam olarak gerekçelendirilemez ise bu 

cihazlar için klinik araştırma yapılır. 

 

Klinik iddiaları, risk yönetimi sonuçları ve klinik değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak, 

sınıfları I, IIa ve IIb tıbbi cihazlar için de klinik araştırmalar gerekebilir. 

 

Hangi sınıf Vücut Dışı (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazı için performans değerlendirme 

çalışması gerekir? 

 

İn-vitro tıbbi tanı cihazlarının performans beyanlarını desteklemek ve bu beyanları geçerli 

kılmak için bir performans değerlendirme çalışması yapılması gereklidir. 

 

Bu doğrultuda imalatçı tarafından iddia edilen ve varsa bir referans ölçüm sistemi ile 

desteklenen yeterli performans değerlendirme verileri; referans yöntemleri, malzemeleri, 

bilinen referans değerleri, kullanılan ölçüm birimleri ve kesinlik hakkında bilgiler (veriler 

klinik ve diğer uygun ortamlarda yapılan çalışmalardan veya ilgili biyografik 

referanslardan) Vücut Dışı (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazı Yönetmeliği kapsamındaki 

ürünler için sağlanmalıdır. 
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Üretici olarak ürünüme ait “Klinik Değerlendirme Raporu” olmadan ürünümü 

piyasaya arz etmemde bir sakınca var mı? 

 

Daha önce de ifade edildiği üzere, ilgili yönetmelikler gereği bir tıbbi cihazın üreticisinin 

öngördüğü performansa ulaşıp ulaşmadığı ve sağlık/güvenlik açısından tıbbi cihaz 

yönetmeliklerinde yer alan hususlara uygun olarak üretildiği gösterilmelidir. Bu şartı 

sağlayamayan ürünler piyasaya arz edilemezler.  

 

Klinik araştırma nasıl yapılır? 

 

Bugünkü geçerli mevzuata göre ülkemizde tıbbi cihazların üreticileri tarafından belirlenen 

performans hedeflerine ulaşabildiğini doğrulamak, hastaya beklenen faydaları sağladığını 

göstermek, normal kullanım koşulları altında herhangi bir yan etkiyi tespit etmek ve cihaz 

ile elde edilecek faydalarla kıyaslandığında cihazın hasta için kabul edilebilir bir risk 

oluşturup oluşturmadığını tespit etmek, cihazın kullanım kılavuzunda belirtilen kullanım 

amacının dışında kullanılması suretiyle cihaza ait yeni özellikleri keşfetmek ve in-vitro 

tıbbi tanı cihazlarının performans değerlendirme çalışmalarını yapabilmek için çalışmanın 

türüne göre değişiklik göstermekle birlikte araştırıcı, destekleyici veya destekleyicinin 

yetkilendirdiği SAK tarafından; 

 

4. Yapılacak çalışmayı yürütebilecek, çalışmanın sorumluluğunu üzerine alabilecek, ilgili 

alanda eğitimli ve yasal mevzuatta yer alan şartları sağlayan bir araştırıcı ile çalışmaya ait 

şartları ve esasları düzenleyen bir sözleşme imzalanır. 

 

5. Önce klinik araştırma protokolü başta olmak üzere çalışmanın türüne göre İKU’ya 

uygun olarak bir klinik araştırma gerekli olan tüm belgeler (BGOF, Araştırma Broşürü vs.) 

hazırlanır. 

 

6. Etik kurul başvurusu yapılır. 

 

7. Tıbbi cihaz klinik araştırmaları için etik kurul onayının akabinde bakanlık onayı, 

performans değerlendirme çalışmaları içinse etik kurul onayı ve etik kurul onayının 

akabinde bakanlık bildirimi gerekir. 

 

 

Performans değerlendirme çalışmalarında başvuru süreci nasıldır? 

  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma 

Protokolü ve 

Form vb. 

belgelerin 

hazırlanması 

Etik 

Kurula 

Başvuru 

Yapılması 

Çalışmanın Etik açıdan 

uygun görülmemesi 

nedeniyle reddi. 

Etik 

Kurul 

Onayı 

Sağlık 

Bakanlığına 

Bildirim 

Çalışmanın 

Başlatılması 
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Tıbbi cihaz klinik araştırmalarında başvuru süreci nasıldır? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vücut dışı (İn Vitro)  tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında olan cihazlarla 

yapılan çalışmalar insan üzerinde yapılmıyor. Yinede etik kurul ve Bakanlık onayı 

almalı mıyım? 

 

Vücut dışı (İn Vitro) tıbbi tanı cihazları ile performans değerlendirme çalışması 

yapılabilmesi için Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir etik kurulun 

bilimsel ve etik açıdan uygun görüşü ile Kurumumuza bildirim yapılması gerekmektedir. 

 

Tıbbi cihaz klinik araştırma başvurusunu üretici olarak yapabilir miyim? 

 

Araştırma başvurusu, gerçek/tüzel kişi/kişilerden oluşacak destekleyici tarafından veya 

destekleyicinin görevlendireceği Türkiye’de ikamet eden sözleşmeli araştırma kuruluşu 

tarafından ilgili etik kurula ve Kurumumuza yapılır. 

 

Destekleyici, Türkiye’de yerleşik temsilcisi bulunmuyor ise araştırma başvurusunu 

Türkiye’de ikamet eden bir sözleşmeli araştırma kuruluşu aracılığı ile yapmak zorundadır. 

 

Tıbbi cihaz klinik araştırmaları hangi mevzuata göre yapılmaktadır? 

 

Araştırıcıların bilimsel yöntemleri kullanarak belli bir sorunun çözümüne yanıt arama 

sürecinde yapması ve uyması gereken kurallar diğer araştırma türlerinde olduğu gibi tıbbi 

cihaz klinik araştırmaları içinde tanımlanmış ve bu konudaki hususlar ulusal ve 

uluslararası mevzuatlar ile düzenlenmiştir. 

 

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları ve İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları ile yapılan Performans 

Değerlendirme Çalışmaları ile ilgili hususlar 26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek. 10. maddesi,  bu kanun 

dayanak alınarak hazırlanarak 06.09.2014 tarih ve 29111 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği ülkemizdeki mevzuatların 

temelini oluşturmaktadır. 

 

Yine Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ve ülkemizde 09.12.2003 tarihli ve 25311 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Avrupa Konseyinin Biyoloji ve Tıbbın Uygulanmasına 

Araştırma 

Protokolü ve 

Form vb. 

belgelerin 

hazırlanması 

Etik 

Kurula 

Başvuru 

Yapılması 

Çalışmanın Etik açıdan 

uygun görülmemesi 

nedeniyle reddi. 

Etik 

Kurul 

Onayı 

Sağlık 

Bakanlığına 

Başvuru 

Eksikliklerin giderilmesi 

amacıyla dosyanın iade 

edilmesi 

Onay Çalışmanın 

Başlatılması 
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İlişkin İnsan Onuru ve Haklarının Korunmasına Dair Konvansiyon; İnsan Hakları ve 

Biyotıp Konvansiyonu ismi ile yürürlüğe konulan kanun ile insandan biyolojik 

materyallerin kullanımı ile ilgili hususlar düzenleme altına alınmıştır. 

 

Taraf olunan Helsinki Bildirgesi hükümleri ülkemizde aynı zamanda uluslararası mevzuat 

düzenlemesi konumundadır. 

 

Avrupa Birliği tarafından yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri ülkemizde 07/06/2011 

tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazetede Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücuda Yerleştirilebilir 

Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ile 09.01.2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği isimleri ile 

yayınlanmış olup bu yönetmeliklerin Klinik Araştırma ve Performans Değerlendirme 

Çalışmaları düzenlemeleri Avrupa Birliğinde yayınlanan düzenlemeler ile aynıdır. 

 

Yine Avrupa Komisyonunca yayınlanan MEDDEV dokümanları ile ISO (International 

Organization for Standardization) standartları konu ile ilgili mevzuatlar olarak 

sıralanabilirler. 

 

Klinik araştırmada sorumluluk kime ait? 

 

Araştırmanın her türlü hukuki ve mali sorumluluğu araştırmayı yapan kişi, kurum/kuruluş, 

destekleyici ve sözleşmeli araştırma kuruluşuna aittir. 

 

Destekleyici olarak araştırmanın gerektirdiği görevlerimi devredebilir miyim? 

 

Destekleyici, yazılı sözleşme yapılmak ve Bakanlığa bilgi vermek şartıyla, kendi 

görevlerinin bir kısmını bilimsel esaslara ve iyi klinik uygulamalarına uygun şekilde 

çalışan sözleşmeli araştırma kuruluşuna devredebilir. 

 

Görevlerin sözleşmeli araştırma kuruluşuna devredilmesi, destekleyicinin devredilen 

hususlara dair muhtemel hukuki ve cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

 

Destekleyici ve sözleşmeli araştırma kuruluşu, sözleşme konusu işlerin ve işlemlerin 

sonuçlarından birlikte sorumludurlar. 

 

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar 

 

Klinik araştırma başvuru sürecinde aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi başvurunun 

daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır. 

 

1. Başvuru dosyasına eklenen tüm belgeler taratılabilir PDF olarak CD ortamında dosyada 

yer almalıdır. 

 

2. Başvurular “İlk Başvuru Üst Yazı Örneği” doldurularak yapılmalıdır. 

 

3. Tıbbi cihaz yönetmeliği Ek I/7.4’de belirtilen bir madde veya insan kanı türevi, bir 

bütünün parçası olarak tıbbi cihazın yapısında yer alıyorsa hangi formun doldurulacağına 

ürünün asli fonksiyonuna bakılarak karar verilir. 
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a. Eğer ürünün asli fonksiyonunu tıbbi cihaz gerçekleştiriyor ise ‘Tıbbi Cihaz Klinik 

Araştırmaları Başvuru Formu’ doldurulmalıdır. 

 

b. Eğer ürünün asli fonksiyonunu tıbbi ürün gerçekleştiriyor ise ‘İlaç Klinik 

Araştırmaları İçin Başvuru Formu’ doldurulmalıdır. 

 

c. Eğer bir klinik araştırma, hem tıbbi cihaz hem de tıbbi ürün içeriyorsa; araştırmada 

kullanılan tıbbi cihaz için ‘Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Başvuru Formu’, 

araştırmada kullanılan tıbbi ürün için ise ‘İlaç Klinik Araştırmaları İçin Başvuru 

Formu’  ayrı ayrı doldurulmalıdır. 

 

4. 60 günlük değerlendirme süresi Kurumdan sayı/tarih alınması ile başlar. 

 

5. Destekleyicisi olan (Ticari) çalışmalar için Kurumumuz internet adresinde yer alan EUP 

Sistemi üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. 

 

6. Araştırma protokolünün farklı bir dilde olması durumunda dosyada mutlaka Türkçe 

protokol özeti yer almalıdır. 

 


