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FORUM/ FORUM 

Klinik İlaç Denemelerinde Aydınlahlmış 
Onam 

Erdem A YDIN*0 

.. Klinik İlaç Denemelerinde Aydınlatılmı~ Onam 
Ozet : Tıp alanındaki araştınnalar içerisinde insanlar üze
rinde klinik ilaç denemeleri yaygınlaşmaktadır. Bu tür ilaç 
araştırmaları sırasında çeşitli etik sorunlar ortaya çık
maktadır. ilaç denemeleri sırasında etik yönünden birinci 
kaygı- deneklerin korunmasıdır. Bu amaçla yapılması gereken 
en önenıli işlem hastadan aydınlatılmış anam alınmasıdır. 
Aydınlatılmış anam işlemi; temel tıp etiği ilkelerinden olan 
özerkliğe saygı ilkesinin pratikte yaşama geçirme şe
killerinden birisidir. Deneklerin, bir deneme projesi hakkında 
tam olarak bilgilendirilmeleri gerektiği gibi katılıp ka
tılnıayacakları konusundaki kararlarının da baskı altında 
kalmadan serbest iradeleriyle alınmış olması gerekir. Denek 
olarak kullanılan hasta/kişilerden izin almaksızın yapılacak 
bir klinik deneme etik yönünden kabul edilebilir olmadığı gibi 
yasal açıdan da yaptırım getiren bir uygulamadır. 
Anahtar kelimeler: Tıp etiği, klinik denemeler, ay

dınlatılmış anam. 
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İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen ilaç denemeleri gü
nümüz tıp etiğinin belli başlı konularındandır. İlaç 
bilim ve teknolojisindeki hızlı gelişmeler geniş bir 
araştırma-geliştirme etkinliğinin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Tıpta bir ilacın genel kullanıma açı
labilınesi için önceden mutlaka insanlar üzerinde bi
limsel yöntemlere uygun biçimde denemniş alınası 
gerekmektedir. Laboratuvar ve hayvan deneyleri, ar
dından insanlar üzerindeki denemelerden sonra ila
cın etkileri doğrultusunda ruhsatlandırma işlemi ya
pılınaktadır. 

İlaçların insanlar üzerinde denemnesi kaçırulmaz bir 

lnfonned Consent in Clinical Drug Trials 
Summary : Clinical drug researches using human subjects 
are becoming increasingly common, giving rise to many eth
ical issues. The leading ethical concern in drug research is 
the protection of subjects. The first procedure ta be carried 
out for this aim is obtaining infornıed consent /rom the pa
tient. lnformed consent is essential in the implementation of 
the principle of respect far the autonomy of the patient. Sub
jects should be thoroughly informed on the research project 
they are taking part in and the decision to participate should 
be made with their free will, without any external coercion. 
An investigation conducted without getting infonned consent 
is not only clinically unacceptable, but alsa liable to legal 
prosecution. 
Key Words: Medical ethics, clinical trials, informed con

sent. 

olgu olınakla birlikte; denemenin kendisi başlı başına 
etik bir sorunsaldır. Gelecekte tüm insanlık için ya
rarlı olacak bile olsa etkisi tam bilinmeyen madde ile 
bir insanın yaşamını riske atmak kolay kabul edi
lebilecek bir şey değildir. Sebebi her ne olursa olsun 
ilaç denemelerine katılan deneklerin bu davranışı in
sanlık adına onur duyulınalıdır. Yaşam ve sağ

lıklarını riske atan bu kişilerin insanlığa yaptıklan 
büyük katkının önemi yadsınamaz. öyleyse hiçbir 
insanı bu tür denemelere katılmaya zor
layamayacağımız gibi ilaç denemelerinde yer alan de
neklerin yaşam ve sağlıklarını korumak da etik so
rumluluklarımızdan biri olınalıdır. 
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Aydın 

Tıp etiği açısından bu noktada karşımıza çıkan en 
önemli etik ilke ilaç denemesine katilma konusunda 
adayların bilgilendirilmesi ve onamlarmın alın

masıdır. Kısaca aydınlatilmış onam (informed con
sent) adı verilen bu işlem ilaç denemelerindeki en 
önemli etik gereklerden biridir. 

İnsanların tıbbi araştırmalarda denek olarak yer al
maları özellikle !!. Dünya savaşı'nın ardından üze
rinde çok büyük dikkatle durulan bir konu olmuştur. 
Nazi Almanyası sırasında tıbbi deneyler adı albnda 
binlerce insanın katledilmesi bu araştirmalara ilişkin 
derin kaygılar uyandırmıştır. Tıbbi araştırmaların 

belli bir denetim albna alınmasındaki ilk adım savaş 
ertesinde ortaya konan Nuremberg Kodları ol
muştur. Daha sonra dünyada bu konudaki en önem
li gelişim noktası Dünya Tabipler Birliği tarafından 
hazırlananı Helsinki Bildirgesi'dir. Bu bildirge ilaç 
denemeleri de dahil olmak üzere insanlar üzerindeki 
tibbi araştırmalarda uyulması gereken etik ilke ve 
kurallar ortaya konmuştur. Bir tibbi araştirmaya alı
nan insanın mutlaka bilgilendirilmesi ve onamırun 
alınması yani aydırılatilmış anam işlemi Bildirgenin 
temel ilkelerinden birisidir. 

Deneklerden Aydınlablmış Onam Almması 

Klinik ilaç denemelerinde aydırılatılmış anamın önem 
kazanmasındaki en önemli ebnenlerin başında tıp eti
ğindeki hasta özerkliğine saygı ilkesi, geliştirilen etik 
kodlar ve araştirma etiğindeki zaman içindeki ge
lişmeler gelmektedir. Hasta özerkliğine saygı ilkesi gü
nümüz tip etiğinin başta gelen temel ilkelerindendir. 
Bu ilke doğrultusunda tip uygulamaları ve araş

tırmaları sırasında hasta/ deneklerden aydırılablıruş 

anam almması gerekmektedir. Aydırılatilmış anam iş
lemi ayru zamanda hasta haklarından birisidir1. 

Günümüzdeki tüm etik kodlar ve etik konusundaki 
düzenlemeler hasta/ denekler üzerinde ça
lışılabilmesi için onlardan aydınlatılıruş anam alın
masını şart koşmaktadır. Bu işlem yalnızca hastanın 
"özerk" bir anam verebilmesini sağlama değil ayru 
zamanda deneklerin korunması ve araşhrınacılar 
ile denekler arasındaki sorumluluğa dayanan bir iliş
kinin kurulabilmesini sağlamaktadır. Bu suretle de
neğin karşılaşabileceği risk ve zararlar azaltılmaya 
çalışılmaktadır. 
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Eğer biz araştirmalarda deneklerin gönüllü olup ol
madıkları konusunda karar vermelerini onların bir 
hakkı olarak değerlendiriyor ve saygı gösteriyor isek 
o zaman kişinin özerkliğine saygı gösteriyoruz de
mektir. Bunu yapmak için deneğin öncelikle araş

hrmanın amacım ve risklerini anlaması ge
rekmektedir. Aydırılatilmış onam verebilmesi için de
neğin kendini serbest hissettiği bir ortamda bu
lurunası ve yeterliliğinin tam olması gereklidir2. 

İnsanlar üzerindeki araşhrmalarm en önemli sıkıntısı; 
deneklerin hiçbir zaman karşı karşıya kalmayacakları 
risk ve müdahalelere, araştırmaya katilmaktan do
layı kalacak olmalarıdır. Araştırmaya katilması ne
deniyle bir denekle ilgili yapılması gereken iki dav
ranış bulunmaktadır. Birincisi etik kurullar ara
cılığıyla deneğin göreceği zararı minimuma in
dirmek; ikincisi ise deneğin bu risklerle karşıya kar
şıya gelmeyi kabul ebnesinin özerk, serbest ve bil
gilendirilmiş bir seçim sonucunda olmasını sağ

lamaktır. Bilimsel olarak doğru olmayan bir pro
jenin gerçekleştirilmeye çalışılması daha ilk başta etik 
yönden doğru bir davranış olarak görülemez. Eldeki . 
kaynakların anlamsız bir girişim için çarçur edilmesi 
de doğru değildir. Bunlar hakkındaki doğru uy
gulanabilir olan projelerde de daha başka sorunlarla 
karşılaşılmaktadır. Hastanın tam anlamıyla bil
gilendirilmiş bir onamırun alınması bunların başında 
gelmektedir3. Çağdaş yasal sistemler içerisinde eriş
kinler üzerindeki araştinnalarda aydınlatılmış onam 
almması kaçınılmazdır4. 

Aydınlatılmış anam bireylerin özerk seçimde bu
lunabilme haklarının kullanunım sağlamaktadır. Kli
nik araştırmalar sırasında .anam hekim-hasta iliş

kisindeki güveni sağlamak ve hastanın aldatilmasıru 
önlemek için yaşamsal değerdedir5. 

İnsanlar üzerindeki deneysel çalışmalar II. Dünya Sa
vaşı'ndan bu yana çok çeşitli etik sorunlarla kaşımıza 
çıkmaktadır. Klinik araştırmalara dahil edilen de
neklerdeki sayısal artış sürmektedir. Denekler araş
tırma sırasında kendileri üzerinde ne tür bir araş

tirmanm yürütüleceği konusunda devamlı soru işa
reti taşımaktadırlar. Birçok deneğin tam olarak bil
gilendirilmediği ve hatta çok ciddi zararlı sonuçların 
onlara açıklanmadığı bilinmektedir6. 
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Aydınlatılmış Onamın Ögeleri 

Aydınlatılmış anamın dört ögesinden söz edebiliriz. 
Bunlardan birincisi yeterliliktir (competence). Denek 
olarak araştırmaya katılacak kişilerin mental ye
terliliklerinin tam olması gerekmektedir. Yeterliliği 

yerinde olmayan kişilerin araştırmaya alınması ka
çınılmaz bir durum ise onların yerine karar verecek 
bir vasi/vekilinden aydınlatılmış onam alınması ge
rekir1·5. Bu şekilde yeterliliği yerinde olmayan ki
şilerin de araştırmaya alınabilmesi mümkündür4. 

İkincisi bilgilenmedir (information). Deneğin bil
gilenmesi yeterli miktarda ve yönlendirici olmayacak 
şekilde yapılmalıdır. Bilgilendirme derken burada 
söz konusu olan kuşkusuz tıbbi ya da farmakolojik 
bilgilendirmenin mükemmelliği değildir. Deneğin 
karar vermesine yararlı olacak araştırmanın amaç, ta
sarım ve uygulanımma ilişkin bilgilerdirı,s. 

Daha iyi anlaşılabilmesi bunu araba satın alırken gös
terdiğimiz davranış biçimine benzetebiliriz. Satın 

almak istediğimiz bir arabanın genel olarak per
formans, sürat, dayanıklılık gibi özelliklerini öğ

renmek isterken motorun çalışma sistemiyle ilgili bil
giler bizi fazla ilgilendirmez. Zaten anlamayacak ol
duğumuz şeylerin aktarılması bizim için fazla bir şey 
ifade etmez. Benzer şekilde hastanın anlamasının 
çok güç hatta imkansız olduğu bilimsel-teknik bil
gileri anlatınaya çalışmak anlamsızdır. Bunu yap
mak aslında onun kafasını karıştırmaktan başka işe 
yaramaz. Bu da aydınlatılınış anam işlemini geçersiz 
hale getirir5. 

Hastanın bilgilendirilmesi sırasında verilen bilgilerin 
muğlak, sarih olmayan bilgiler şeklinde olmamasına 
dikkat edilmelidir. Araştırmanın amacı net olarak ak
tarılmalıdır. Denek tek bir amaçla çalışmaya davet 
edilirken, daha başka araştırmaların objesi ya
pılmamalıdır. Bilgilendirmenin basit ve kolay an
laşılır olmaması değişik istismarlara kapı ara
layabilir. Böyle bir belirsizlik içinde hastalar ne için. 
"evet" dedikleri konusunda emin olamazlar7. 

Üçüncü öge ise hastanın açıklamayı anlayabilmesidir. 
Hastanın gerektiği şekilde bilgilendirilmesi, onun 
araştırmayı anlayabilmesine yaramaktadır. Hastanın 
bilgileri anlama durumu aydınlatılmış anam iş-

!eminin bir başka ögesidir. Hastanın anlaması ise 
uygun bir terıninoloji ile yapılmalıdır. Hastanın an
layıp anlamadığı sorulacak sorularla kontrol edil
meye çalışılmalıdırl,s. Aydınlatılınış onam işleminde 
son yıllarda dikkatler, araştırmacıların bilgiyi açık
lama yükümlülüğü ile birlikte hasta/ deneğin anlama 
ve anam verebilme niteliğine yönelmektedir!. 

Türkiye' de bu sorun gerçek anlamda işin içinden güç
lükte çıkılacak bir noktada gibidir. Çünkü kullanılan 
tıp dilinin tamama yakınının yabancı terimlerden 
oluşması hastayı bilgilendirirken hekim ve araş
tırmacılar için yeni güçlükler çıkartınaktadır. Her ne 
kadar deneklerin folgilendirilınesi işlemi tıbbi
bilimsel bilgilerin verilmesi işlemi olmasa da yine çok 
zaman yabancı terimleri kullanmanın kaçınılmaz ol
duğu durumlarda anam işlemi geçerliliğini yi
tirmektedir8. 

Aydınlatılmış onamdaki dördüncü öge gö
nüllülüktür. Hastanın/ deneğin kendi serbest ira
desiyle araştırmaya katılınayı kabul etınesi ge
rekmektedir. Bu şekilde, aydınlatılmış anam işlemi 
uygulanırken kendi içindeki ögelerin gerçekleşip 
gerçekleşmediğine dikkat edilmelidirı,s. 

Aydınlatılmış Onamın Kapsamı 

Pratikte, denek bilgilendirilirken ona hangi önemli 
noktalardan söz edeceğimiz konusunu en iyi be
lirleyecek olan hekim/ araştırmacmm kendisidir. 
Araştırmacı klinik denemeye tabi tuttuğu ilacın et
kileri konusunda kusursuz bir bilgiye sahip ol
malıdır. Emin olunmayan, güven duyulmayan bil
giler üzerine insanlar bir araştırmaya çağırılamaz. 

Araştırmaya katılınaya aday kişinin bilmesi gereken 
genel anlamdaki bilgilerin kapsamını şu şekilde be
lirleyebiliriz. Araştırmanın; adı, ne tür bir araştırma ol
duğu, amacı, neler uygulanacağı, nasıl uygulanacağı, 
hangi yöntem/lede gerçekleştirileceği, yan etkileri, bi
linen riskleri, ortaya çıkablecek yan etki ve risklerin 
tedavi edilebilirliği, (varsa) denek için yararları, araş
tırmanın gelecekteki bilimsel katkıları, süresi; yaklaşık 
katılımcı sayısı (çok merkezli ise kurum ve toplam ka
tılımcı sayısı); araştırmaya katılması halinde d"neğin 

parasal yük altına girip girmeyeceği ya da tazminat 
alıp almayacağı; denek ilaçtan yarar görmesi umulan 
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Aydın 

bir hasta ise araştınna yöntemi dışında hangi al
ternatif tedavilerin bulunduğunu ve bu tedavilerin 
riskelerinin neler olduğu; koruyucu nitelikte hangi 
önlemlerin alındığı; araştınnadan dolayı katılımcının 
göreceği olası bir zararda bunun sorurnluluğıınun ve 
giderilmesi için gerekli ne türlü hbbi girişimlerin ya
pılacağı; harcamaların üstlenilip üstlenilmeyecei; pla
sebo ve randomize çalışmaların duyurulması; araş
tınna ekibinin kimlikleri9,rn 

Her ilaç araştırmasında Helsinki Bildirgesi'nin son 
şeklinin araştırıcılar tarafından okunduğuna dair im
zalı örneği bulunmalıdır. Böylece Bildirgedeki ay
dınlatılmış onam ile birlikte diğer tüm ilkelere uyu
lacağı beyan edilmiş olur. 

Deneğin araştınnada yer almak için verecegı ay
dınlatılmış onam, araştırma başlamadan önce ol
malıdır. Araşhrmanm sonucuna bakmadan araş

tırmanın herhangi bir döneminde araştırmadan ay
rılma hakkını kullanabilir; kararını yeniden de
ğerlendirebilir. Özgür ve bigilendirilmiş bir onam 
almak hekim/araşhrmacı için etik olarak bir yü
kümlülüktür2. 

Denek aydınlahlmış onam verme yeterliliğinde de
ğilse (çocuklar, ağır psikolojik bozukluklar, sakatlık 
vb.) bu durumda onam yasal temsilci tarafından ve
rilmelidir. Ancak bu hastalar üzerindeki denemelerin 
hastanın yararına olacak denemeler olması gerekir. 
Yarar görülmeyecek bir biçimdeki araşhrmada ana
mın mutlaka deneğin kendisi tarafından verilmesi 
gerekir. Anlayabilme yeteneği gelişmiş çocuklarla il
gili durumda ise yasal temsilci ile birlikte çocuktan 
da onam alınınalıdırH Bu konudaki Türkiye' deki ku
ralları aşağıda söz edeceğiz. 

Aydınlatılmış Onaında Yaşanan Sorırnlar 

Klinik araştırmalar sırasında etik değerlerimiz yö
nünden çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. 
Bu sorunlar karşısında etik ihlalleri engelleyici bi
çimde davranılması kaçınılmazdır12. Bütün etik kod
lar aydınlatılnuş onamı sorarak elde edilebileceğini 
temel almışlardır. Ancak uygulamada genellikle is
tenilen düzeyde gerçekleştiğini söylemek kimi 
zaman güçlük gösterir. Tam anlamıyla elde edilmiş 
bir onam çok zaman mümkün olmamaktadır6. 
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Aydınlatılmış onam konusunda aslında birçok so
rurıla karşı karşıya kalınmaktadır. Bunlardan biri söz 
konusu araşhrmadaki nitelik ve özelliklerin an
laşılmasınının çok zaman sınırlı olmasıdır. Bu olgu 
denek olarak sağlık çalışanlarının yer aldığı araş

tırmalar için bile geçerli olabilmektedir. Bazen araş
tırmacıların kendileri araştırmanın sonucu hakkında 
kesin bilgiye sahip olamamakta ve yararlı sonucu 
gözükmeyen bir araşhrmaya başlandığı olmaktadır. 
Kuşkusuz riskleri de önceden tanımlayabilmek her 
zaman tam anlamıyla mümkün olamayabilmektedir 
ki bu durumun denekler açısından ne kadar ta
lihsizlik olduğu açıkhr. Bunlar gibi nedenlerle de
neklerin bilgileri tam anlamıyla algılamaları uy
gulamada aşılması gereken çok ciddi prob
lemlerlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır2. 

Sosyal, etik ve yasal nedenler kişileri araştırmaya ka
tılması yönünde zorlayıcı etkenler oluş

turmaktadırlar. Hastaların fazla seçme şansları yok
tur. Eğer uygun biçimde yaklaşılırsa hastalar, güven 
içerisinde hekimin her yapacağına razı olmaktadırlar. 
Buna karşın her araştırmacı hastaların sıklıkla kolay 
razı olmadığını ve güçlükler çıkardığını bilmektedir. 
Bilim uğruna bazı insanlar sağlıklarını risk ahnak is
tememektedirler6. 

Hastanın bir araştırmaya dahil olma isteğini gö
nüllülük temelinde tam olarak gerçekleştiğini söy
leyebilmek aslında fazla kolay değildir. Hastanın 

karar verirken çeşitli şekillerde etki alhnda ka
labileceği daha ilk baştan kestirilebilir. Klinik ilaç 
araştınnalarında denek olarak araştırmaya alınacak 
hastaların bir yandan fiziksel ağrı, acı, ızdırap ya da 
ölüm korkusu içindeyken diğer yanda da değişik 
ruhsal sıkıntılar içerisindedir. Bu durum onun özerk 
şekilde karar vermesini engelleyici bir etkendir. Ça
resiz ve mahrum durumdaki hastaya teşhis ko
nulmasından sonra bir araştırmaya davet ehnek kuş
kusuz onun "hayır" diyebilme gücünü azalhnaktadır. 
Hasta, hastane koşullarında zaten "aciz" durumdadır 
ki hastanın klinik bir denemeye davet edilmesi du
rumunda çağrıyı ret edebilecek çok az serbest karar 
alabilme gücü kalmaktadır5. 

Geleneksel biçimde hekim-hasta ilişkisi belli bir 
güven ortamı içinde gerçekleşmektedir. Bu güven or
tamı doğrultusunda hasta hekimin kendisi için "en iyi 
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uygulamayı" yapacağınrna inanmaktadır. Dolayısyla 

araşhrmaya evet diyen hastalar bundan yapılacak 
araştırmanın mutlaka kendilerine yararlarının ola
cağı inancındadırlar. Yapılan bir araşhrmada ken
dilerine gerektiği biçimde açıklanmasına rağmen 
hastaların % 4l'i gerçekleştirilmekte olan Faz-il de
nemenin herhangi bir riskinin olabileceğine inan
mamışlardır. Diğer yandan da birçok hasta araş
hrmayı kabul ehnedikleri takdirde tedavilerinin bo
zulacağından korkmaktadır5. 

Hastaya karar vermesi aşamasında dış baskılar da 
olabilir. Örneğin, zaman tanımadan hemen karar 
vermesi; aile/arkadaş çevresinin etkileri vb. Tüm 
bunlar gibi nedenler hastaların klinik ilaç araş

tırmalarındaki gönüllük olgusunu tartışılır hale ge
tirmekdir5. 

Plasebo ve Rastgele Çalışmalar 

Klinik araştırmalar hasta için önceden be
lirlenemeyecek riskleri de içermektedir. Araşhrmalar 
kapsamında plasebo, ruhsat alınamış ilaçların kul
lanımı ve hastaların araştırma dizaynı içerisinde rast
gele dağılımı söz konusudur. Gelecekte binlerce ki
şinin yararına sonuçlar elde edilebilecek olsa da bi
liyoruz ki denek olınayı kabul eden kişi o andaki du
rumda bir amaç için araç durumuna gelınektedir5. 

Klinik denemeler sırasında çeşitli yöntemlerle oluş
turulan hasta grupları aydınlatılmış anam açısından 
önem kazanmaktadırlar. Denemeler hasta kişiler üze
rinde yapılabildiği gibi sağlıklı kişiler üzerinde de ya
pılınaktadır. Gruplardan birine denenecek ilaç ve
rilirken kontrol grubuna standart ilaç ya da plasebo 
verilınektedir. Sağlıklı kişilerin ilaç denemelerifte gö
nüllülükle katılınaları onları bilinmeyen risk
zararlarla baş başa bırakmaktadır. Denemeye girme 
isteğinin altrnda kuşkusuz aydınlatılmış onam iş

leminde elde edilen bilgilere güven vardır. Kişinin 

denek olınayı kabul ehnesini sağlayan bilgilendirme 
ve anam işlemi kapsamında bu sorunun çözülmüş 
olması gerekir. Yani denek, sağlıklı olduğu halde ge
reksinimi olmadığı bir ilaç maddesiyle karşı karşıya 
kalarak aynı zamanda olası ne tür riskleri de üst
lenmiş olduğunu aydınlahlmış onam sırasında öğ
renmiş olınalıdır3·5·B 

Buna .karşın hasta kişilerin denemelerde yer alınası 
aydınlahlmış onam açısından durumu de
ğiştirmektedir. Hasta iyileşebilmek için standart te
davisinin sürdürülınesini beklemektedir. Bu sırada 
bir ilaç denemesine katılma teklifini kabul ehnesi çok 
ciddi bir tercih meselesidir. Böyle bir araşhrrnayı 
kabul ehnekle; hasta, rastgele dizayn edilmiş ça
lışmalarda olduğu gibi, tedavisinin kesilip etkisi 
kesin bilinmeyen ilaçla baş başa kalmaktadır. Bu çok 
yaşamsal bir noktadır. Hastanın böyle bir durumla 
karşılaşabileceği olasılığından iyice haberdar alınası 
gerekir. Uygulanmakta olan tedavi yerine deneme 
ilacını alabilecek alınası bu bağlamda hastanın bil
gilendirilmesinde en kritik noktalardan biridir3,5,B 

Deneme sırasında hasta deneklere hiçbir far
makolojik etkisi bulunmayan plasebo kullarulınası 
konusu etik yönden daha da can sıkıcı oluşumlara 
yol açmaktadır. Denek olarak plasebo alması sü
resinde, hastanın standart tedaviden de mahrum ka
lacağı bellidir. Çift-kör yönteminin uygulanması da 
hastanın geleceği açısından daha riskli sonuçlara kapı 
aralamaktadır. Hekim/ araşhrrnacının da hastanın 

hangi grupta olduğunu bilmediği bu denemeler 
hasta adına son derece riskli gelişmeler imkan da
hilindedir. Bu tür araşhrmaları gerçekleştirebilmemiz 
için hastanın bu durumdan son derece bilgili alınası 
gerekir. Kendisine, aydınlatılmış onam işleminde 

ilaçsız kalabileceği olasılığı üzeri vurgulanarak açık
lanmalıdır. Böyle yapılmaması durumunda hem has
tanın sağlığı habersizce riske atılac'ak hem de etik 
yönden doğru olmayan bir şekilde aldahlınış ola
cakhr3.S,l3. 

Onaınömeği 

Denek adayı bu içerik ve kapsamda bil
gilendirildikten sonra sıra deneğin onamının alın

masına gelir. Bir aydınlatılmış anam formunun has
tayı bilgilendirme bölümü ile hastanın bil
gilendirildiği ve onam verdiğini beyan ettiği bölüm 
bulunmaktadır. Yukarıda değindiğimiz kapsam da
hilinde hastanın anamı sözlü ve yazılı olarak alınır. 
Yazılı form, sözlü görüşmenin kaleme alınmış şek
lidir. Onaının yazılı alınması aynı zamanda, ileride 
ortaya çıkabilecek şikayet durumlarında belge olarak 
hekim/ araştıncıyı koruyucu bir mekanizmadır. Kul
lanılacak olan yazılı onam formu genel etik ögeler ya-
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Aydın 

runda araştırmaya özgü ögeleri içermelidir. Aşağıda 
genel anlamda fikir verffiesi amacıyla aydınlatılmış 
onarn formunun onam bölümünii gösterir bir örnek 
sunuyoruz:10 

Sayın Dr ( . .) tarafından ( .. ) (kurum adı) ( .. ) (anabilim 

dalı adı, ünite adı vb.)'da bir ilaç araşhrması yapılacağı 
belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler 

bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araş
hrmaya denek (kahlımcı) olarak davet edildim. Eğer 
bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalınası 
gereken bana ait bilgilerin gizliliğine araşhrma sı

rasında büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına ina

nıyoıum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel 
amaçlarla kullanınu sırasında kişisel bilgilerimin ih
timamla korunacağı konusunda bana yeterli güven 

verildi. Aynı şekilde, araştırmanın yürütülınesini sağ
layan tıbbi kamu birimleri ya da ticari-teknik (ilaç fir
ması gibi) kurum ve kişiler tarafından araştırma so

nuçlarının kullanılabileceğini; bu sırada gizliliğimin 
ihlal edilmemesi için en büyük gayretin gösterileceğini 

biliyoıum. Araştırma sırasında herhangi bir sebep 

göstermeden araşhrmadan çekilebilirim. (Ancak araş

tırmacıları zor durumda bırakmamak için araş

hrmadan çekileceğimi önceden bildirmemirn uygun 
olacağının bilincindeyim) Aynca tıbbi durumuma her

hangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araşhrmacı ta
rafından araşhrma dışı tutulabilirim. İster doğıudan, 

ister dolaylı olsun araşhrma uygulamasından kay

naklanan nedenlerle meydana gelebilecek herhangi 
bir sağlık soıunumun ortaya çıkması halinde, her 
türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda ge

rekli güvence verildi (Bu tıbbi müdahalelerle ilgili ola
rak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). Araş

tırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir 
parasal sorumluluk altına girmiyorum. Araşhrma sı
rasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi 
bir saatte, hangi araştırıcıyı, hangi telefon ve adresten 

arayabileceğimi biliyorum. Bu araşhrmaya katılmak 

zorunda değilim ve katılmamayabilirim. Araşhrmaya 
katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla kar
şılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu du
rumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime her

hangi bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum. Buraya 
kadar bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla an
lamış bulurunaktayım. Kendi başıma belli bir dü-
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şürune süresi sonunda adı geçen bu araşhıma pro
jesinde "katılımcı" (denek) olarak yer alına kararını 

aldım. Bu konudu yapılan daveti büyük bir mem
nuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. İm
zalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 

Araştırmalar öncesinde denek adaylarından ay
dınlatılmış onam alırken kesinlikle hastaya karşı 
yönlendirici olurunamalıdır. Görüşme denek açı

sından son derece bilgilendirici ve tatınin edici dü
zeyde olmalıdır. Bu işlem sırsında denek adayının an
layabileceği ifadelerle görüşülmesi gerekir. Ay
dınlatılınış onay formunun sonunda deneğin, so
rumlu hekimin ve görüşmeye tanıklık eden kişinin 
adı ve soyadı, aderes, telefon, ve imzası yer almalıdır. 
Görüşme tarihi mutlaka unutulmamalıdır; saati de 
ilave edilmelidir. 

· Türkiye'deki Durum 

Türkiye' de klinik ilaç araştırmaları sırasında de
neklerden aydırılatılrruş onam alınmasını sağlayacak 
bazı düzenlemeler bulunınaktadır. Anayasa'nın 17. 
Maddesi bu konuda son derece yönlendirici bir ni
teliktedir. Bu maddeye göre "Tıbbi zorunluluklar ve 
kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bü
tünlüğüne dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve 
tıbbi deneylere tabi tutulamaz". Anayasa, insanlar 
üzerinde araştırma yapmanın ön koşulunu "rıza" 

alınması olarak görmektedir. Rıza alınmasından 

sonra insanlar üzerinde tıbbi deney ve klinik araş
hrmalar yapılabilir. 

Türkiye'de klinik ilaç araştırmalarını düzenleyen İlaç 
Araştırmaları Hakkındaki Yönetmeliğe göre ise ilaç 
denemelerinde gönüllülerden yazılı rıza alınmalıdır. 
Yapılacak araştırmaların kapsamı, amacı, zarar ve 
tehlikeleri gönüllülere tam ve yazılı olarak an
latılınalıdırl 4. 

Yönetıneliğe göre kesin bir zorunluluk olmadıkça, 18 
yaşını tamamlamamış olanlar ile gebeler ve mü
meyyiz olmayanlar üzerinde !. ve !!. Dönem ilaç de
nemeleri yapılamaz. Il. Dönem denemeler, velayet 
veya vesayet altında bulunanlar için, ancak veli ve 
vasilerinin yazılı muvafakatı ile yapılır. 

Yürürlükte bulunan Hasta Hakları Yönetmeliği'ne 
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göre de denek araştırmanın amacı, yöntemi, muh
temel faydaları ve zararları konusunda bil
gilendirilmek zorundadır. A yru zamanda, denek, 
araştırmaya katılmaktan vazgeçebileceği ve araş
tırmanın her kademesinde verdiği rızayı geri çe
kebileceği konusunda yeterince bilgilendirilmelidir. 
Yeterince bilgilendirilmiş olan hasta rıza verirken dı
şarıdan maddi ve manevi hiçbir baskı altında tu
tıılamaz. Kişi tamamen kendi özgür iradesi ile rıza 
vermelidir. Araştırmalardaki rıza "yazılı rıza" şek
linde olmalıdır15. 

1960 yılında yürürlüğe giren Tıbbi Deontoloji Tü
züğü'nde ilaç araştırmaları konusu, bugünkü an
ladığınuz anlamda, sistemli klinik denemeler an
lamında yer almaz. Sağlıklı insanlar üzerinde klinik 
denemelerin yapılması konusu yer almadığı gibi 
aydınlatılmış onam konusu da geçmez. Tüzük "Tec
rübe maksadı ile insanlar üzerinde hiçbir cerrahi mü
dahale yapılamayacağı gibi aynı maksatla kimyevi, 
fizik veya biyolojik şekilde herhangi bir tedavi de tat
bik edilemez" demektedir. Araştırma kavramı, Tü
zükte, daha çok, hastanın tedavisini gerçekleştirmek 
amacıyla uygulanan yeni usul ve yöntemlere iliş
kindir16. 

Türk tabipler Birliği tarafından yayınlanan Hekimlik 
Meslek Etiği Kuralları kapsamında da araştırmalarda 
aydınlatılmış onam alınması konusu yer almaktadır. 
Buna göre "insanlar üzerinde yapılan araştırmalarda 
her deneğe araşhrmanın amacı, yöntemleri, beklenen 
yarar ve olası yan etkileri hakkında, deneğin an
layabileceği dilde ve biçimde yeterli bilgi verilmesi 
zorırnludur. Deneğe, çalışma başladıktan sonra is
terse araştırmaya katılmaktan vazgeçebileceği ve 
onamını geri alabileceği, ancak bu nedenle daha son
rakı tedavisinin ve takibinin aksamayacağı anlatılır. 
Bilgilendirme sonrasında deneğin konuyu yeterince 
anlayıp anlamadığı değerlendirilir. Araştırma hak
kında yeterli bilgilendirme sağlandıktan sonra de
neğin yazılı onarnı alınu. Bu onarn, deneğin özgür 
iradesine dayanmalıdır."17. 

Sonuç 

İnsanlar üzerindeki 
geçemeyeceğimiz gibi 

ilaç denemelerinden 
aydınlatılmış onam 

vaz
iş-

leminden de vazgeçemeyiz. Deneklerin bil
gilendirilmesi ve onamının alınması kendi içinde bazı 
sorunlar taşımaktadır. Deneğin tam olarak bil
gilendirilmesi ve bilginin anlaşılması onun karar 
vermesini etkilemektedir. Bu konudaki gönüllülük 
özgür bir irade sonucırnda alınmış kararlar şeklinde 
olmalı ve olası sorunlar araştırmacılar tarafından 
aşılınaya çalışılmalıdır. Aydınlatılmış onam almadan 
bir araştırmaya başlamak ve sürdürmek kabul edi
lemez etik bir ihlaldir. 
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