
• Merkez yerinde izleme faaliyetleri ertelenebilecek ve/veya 
araştırma merkezinin durumuna göre yeniden 
planlanabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu’na ve klinik araştırmalarda gizlilik ilkelerine tabi 
olmak kaydıyla merkez yerinde izleme faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi mümkün değil ise, uzaktan izleme faaliyeti 
de gerçekleştirilebilecektir. 

• Gümrük engelleri, karantina/izolasyon gibi olası senaryolar 
nedeniyle araştırma merkezlerine yeterli sayıda ürün 
sağlanabilmesi için araştırmada kullanılan ürünlerin son 
kullanma tarihleri göz önünde tutularak fazladan 
stoklanmasına izin verilecektir. Ürünlerin gönüllülere ve 
tedavi merkezlerine teminini kolaylaştırmak adına birtakım 
ilave kolaylıklar da getirilmiştir. Örneğin bu süreçte gönüllüler 
yerine akrabalarının araştırma merkezinden ürünleri alması 
sağlanabilecektir. 

• Gönüllü vizitelerinin mümkün olanlarının ertelenmesi; uygun 
olan durumlarda telefon vizitesinin tercih edilmesi veya 
gönüllü vizitesinin evde yapılması öngörülmüştür. Tüm 
önlemlere rağmen gönüllünün tedavisinin/takibinin 
yapılabilmesinin mümkün olmadığı anlaşılırsa gönüllünün 
araştırmadan çıkartılması gerekecektir.

• Bu süreçte araştırmacı toplantıları, eğitim toplantıları ve etik 
kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılmasına karar 
verilmiştir.

• Kuruma yapılacak klinik araştırma başvurularında fiziksel 
evrak sunulmasına gerek bulunmamakta olup tüm evraklar 
elektronik imza ile elektronik ortamda sunulabilecektir. 

Kurum son olarak COVID-19 salgını sürecinde eczanelerde 
alınacak tedbirleri de belirlemiştir. Alınan önlemler 
kapsamında eczaneler Kurum tarafından yayınlanan pandemi 
tedbirlerini uygulayarak çalışmaya devam edecektir. Tedbirler 
arasında eczane sahibinin veya mesul müdürünün enfekte 
olması, temaslı takibinde olması veya 65 yaşının üzerinde 
olması halinde bir başka mesul müdürün eczaneye nezaret 
etmesi gibi sürekliliği sağlamaya yönelik önlemler de 
bulunmaktadır. Öte yandan, belirlenen pandemi tedbirleri, 
eczane içerisinde hastalığın bulaşmasını önlemek adına 
gerekli tedbirlerin de alınmasını da öngörmektedir.
 
Kurum, COVID-19 salgınının önlenmesine ilişkin çalışmalarını 
sürdürmekte olup, Kurum’un duyuruları yakından takip 
edilmelidir. Ayrıca Kurum tarafından öngörülen tedbirlerin 
uygulanması gerekmektedir.  

• Monitoring activities can be postponed and/or rescheduled 
according to the location of the research center. Remote 
monitoring activities may also be carried out subject to Law 
No. 6698 on the Protection of Personal Data and the 
confidentiality principles in clinical trials if it is not possible to 
conduct on-site monitoring activities.

• Due to possible occurrences such as customs barriers and 
quarantine/isolation, in order to provide a sufficient number 
of products to research centers, stocking products used in 
the trial in excess will be allowed if due regard is paid to their 
expiration dates. A number of additional accommodations 
have been introduced to facilitate the supply of products to 
volunteers and treatment centers. For example, for the 
duration of these measures, it will be possible for relatives of 
volunteers to receive products from the research center on 
behalf of the volunteers.

• It is stipulated that volunteer visits should be postponed 
where possible, and telephone calls or visits to the 
volunteer’s home are preferred if appropriate. If 
treatment/follow-up with the volunteer is not possible despite 
all measures, the volunteer will need to be removed from the 
trial.

• For the duration of these measures, researcher meetings, 
training meetings, and ethical committee meetings will be 
held electronically.

• There will be no need to present documents physically to the 
Agency in clinical trial applications and all documents can be 
submitted electronically with an electronic signature.

Finally, the Agency has also identified the measures to be taken 
in pharmacies during the COVID-19 pandemic. Within the 
scope of the measures taken, pharmacies will continue to work 
by implementing pandemic measures published by the Agency. 
These measures include measures to ensure continuity, such 
as the appointment of another responsible manager to oversee 
the pharmacy in the event that the owner of the pharmacy or 
the responsible manager is infected, is under contact tracking 
or is above the age of 65. On the other hand, the determined 
pandemic measures also stipulate the implementation of the 
measures necessary to prevent the transmission of the disease 
in the pharmacy.

The Agency continues its efforts to prevent the COVID-19 
pandemic and the Agency’s announcements should be closely 
monitored in addition to implanting the measures envisaged by 
the Agency.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU’NUN 
COVID-19 SALGININA YÖNELİK ALDIĞI TEDBİRLER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum“), 19 Mart ve 20 
Mart 2020 tarihlerinde yayınladığı duyurular ile COVID-19 
salgınının önlenmesi için çeşitli tedbirler almıştır.
 
Bu kapsamda ilk olarak, ürün tanıtım temsilcilerinin 
faaliyetlerine sınırlamalar getirilmiştir: 

• Kural olarak Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri 
Hakkında Yönetmelik uyarınca, sağlık meslek mensuplarına 
yönelik tanıtımlar, hekim, diş hekimi ve eczacılara ürün 
tanıtım temsilcileri tarafından ziyaret yapılarak 
gerçekleştirilmekteydi. Ancak Kurum yapacağı ikinci bir 
bilgilendirmeye kadar, ürün tanıtım temsilcilerinin eczaneler 
dahil olmak üzere tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında 
hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara yönelik ziyaret 
gerçekleştirerek ürün tanıtımı yapmalarına ilişkin faaliyetlerin 
durdurulmasına karar vermiştir. 

• Bu süreçte ürün tanıtım temsilcileri tanıtım faaliyetlerini 
elektronik ortamda (e-posta, video konferans vb.) 
yapabilecektir.

Ek olarak, Kurum tarafından bu süreçte yürütülen klinik 
araştırmalar ile ilgili alınacak önlemler de belirlenmiştir. Söz 
konusu önlemler temel olarak klinik araştırma merkezlerinin 
yükünü azaltmayı ve gönüllülerin güvenliğini sağlamayı 
amaçlamaktadır. Alınan önlemler neticesinde: 

• Araştırmanın niteliği göz önünde bulundurularak gerekli 
görülmesi durumunda araştırmanın geçici olarak 
durdurulması (yeni gönüllülerin araştırmaya alınmasının 
durdurulması veya araştırmanın uygulama safhasında olan 
gönüllülerin tedavisinin kesilmesi) veya araştırmanın erken 
safhada sonlandırılması mümkün olabilecektir.

• Araştırmanın yürütülmesi sırasında veya araştırma ürünü 
geliştirilmesiyle ilgili gönüllü güvenliğini etkileyebilecek yeni 
bir durumun ortaya çıkması halinde, gönüllüleri koruyacak 
acil güvenlik önlemlerinin destekleyiciler ve/veya araştırma 
ekibi tarafından uygulanması gerekecek, bu güvenlik 
önlemleri etik kuruldan onay ve Kurumdan izin alınmadan 
uygulanabilecektir. 

• Bu süreçte alınacak önlemler nedeni ile normalden fazla 
protokol sapması yaşanabileceği, geçici süre ile bu ihlallerin 
Kurum’a ve Etik Kurul’a bildirilmesine gerek bulunmadığı 
belirtilmiştir. Ancak her halükarda ihlaller kayıt altına 
alınmaya devam edilecektir. 

COVID-19 MEASURES ADOPTED BY THE TURKISH 
MEDICINE AND MEDICAL DEVICES AGENCY

The Turkish Medicine and Medical Devices Agency ("Agency") 
took a variety of measures to prevent the outbreak of the 
COVID-19 pandemic via its announcements published on 19 
March and 20 March 2020.

Within this scope, restrictions were first imposed on the 
activities of product promotion representatives:

• As a rule, in accordance with the Regulation on the 
Promotional Activities of Medicinal Products for Human Use, 
product promotion representatives generally pay visits to 
doctors, dentists, and pharmacists in order to promote 
products aimed at healthcare professionals. However, the 
Agency has resolved to suspend promotional activities for 
product promotion representatives carried out through visits 
to doctors, dentists, and pharmacists in all health institutions 
and organizations, including pharmacies, until further notice.

• For the time being, product promotion representatives will be 
able to carry out their promotional activities electronically 
(e.g., e-mail, video conferencing).

In addition, the Agency has determined the measures to be 
taken regarding clinical trials conducted while the COVID-19 
epidemic persists. These measures are mainly aimed at 
reducing the workload of clinical research centers and ensuring 
the safety of volunteers. As a result of these measures:

• With regard to the nature of the clinical trial, it may be 
possible to temporarily suspend the trial if deemed 
necessary (to stop the recruitment of new volunteers or to 
discontinue the treatment of the volunteers who are in the 
application phase of the research) or terminate the trial at an 
early stage.

• If something arises that may affect volunteer safety in 
relation to the development of the trial product or while 
conducting the trial, the supporters and/or the clinical trial 
team must implement emergency security measures to 
protect the volunteers. These measures can be implemented 
without obtaining approval from the ethics committee or 
permission from the Agency.

• Due to the measures taken to prevent the spread of the 
COVID-19 pandemic, the number of deviations from the 
protocol may be higher than usual and the requirement to 
report these violations to the Agency and the Ethics 
Committee has been temporarily lifted. However, in any 
case, such violations will continue to be recorded.
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