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İnisiyatif çalışmalarının incelenmesi (tez 

çalışmaları) 
         1.Amaç: Planlanan tez çalışmasının, bir ilacın veya tıbbi teknolojinin 

incelenmesi de dahil olmak üzere, belirlenen etik gerekliliklere uyup uymadığını 

belirlemek. Sunulan belgelere ilişkin sonuçlar gözden geçirilir ve teslim edilir. 

2. Uygulama alanı: Konuları biyomedikal araştırmalarla ilgili olan tez 

çalışmalarının projelerinin incelenmesi. 

3. Tanımlar ve  kısaltmalar. 
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YEK- Yerel Araştırma Etiği Komisyonu 

DSÖ – Dünya Sağlık Örgütü 

BDT – Bağımsız Devletler Toplulluğu  

AP – Araştırma protokolü 

BO – Bilgilendirilmiş onay 

ÖR – Önemli risk 

İER - İhmal edilebilir risk 

TC – Tıbbi cihaz 

1. Sorumluluk: Başkan, sekreter, YEK üyeleri. 

2. Prösedür: 

Sekreterliğin görevleri, başvuru sahibinin başvurusunu kabul ederken 

dokümantasyonun ilk kez gözden geçirilmesi, dokümantasyonun bir dergiye 

kaydedilmesi, sunulan belgelerin etik komitenin gerekliliklerine uygunluğunun 

doğrulanması, alınan muayenelerin sonuçlarının kaydedilmesi ve belgelerin 

saklanmasıdır. Tez çalışmalarının etik incelemesi etik komite toplantısında yapılır. 

Tez çalışmasının biyomedikal bir çalışma katılımcısı için önemli bir riskle ilişkili 

olmadığı durumlarda gözlemsel, epidemiyolojik, sosyolojiktir - toplantıda dikkate 

alınması mümkündür. Tez çalışmasının biyomedikal bir çalışma katılımcısı için 

önemli bir riskle ilişkili olmadığı durumlarda gözlemsel, epidemiyolojik, 

sosyolojiktir - toplantıda dikkate alınması mümkündür. 

Başvuru sahibi, planlanan toplantıdan en az bir hafta önce aşağıdaki belgeleri 

YAEK'YE gönderir: 

  Bu çalışmanın gerçekleştirileceği yapısal birim başkanı (veya çalışma 

yöneticisi) tarafından hasta işe alımının çalışmaya başlayıp başlamadığını ve 

çalışmanın hangi aşamada olduğunu belirten tarihli bir etik inceleme başvurusu 

imzalanmıştır. Korumanın planlandığı uzmanlık belirtilmelidir (Ek 1.) 

 

 Tez çalışmasının özeti, başvuranın Fakülte Bilim Konseyi toplantısında 

konunun onaylanması hakkında bilgi 

 Planlanan çalışma protokolü. 

  Kısa özet. 
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 Araştırmacının ve bilimsel danışmanlarının (doktora sonrası araştırma 

danışmanlarına) imzalı ve tarihli profesyonel otobiyografileri (iletişim telefonlarını 

gösteren). 

 Hasta bilgileri ve hasta bilgilendirilmiş onay formu, eğer bir dizi çocuk, engelli 

kişiler sağlanmışsa - bu durumda hastalar kendileri ve bakıcıları/ebeveynleri için 

bilgiler. 

Sekreterya, incelenmek üzere sunulan belgelerin kaydını yapar. Toplantıda 

sunulan belgelerin etik incelemesi, akran tartışması ve açık oylama yoluyla 

gerçekleştirilmektedir. 

10 iş günü içinde, başkan ve sekreter tarafından imzalanan protokolden bir 

alıntı, sekreterya tarafından araştırmacıya verilir. 

YAEK toplantısında aşağıdaki kararlardan birini alır: 

 

 

 Araştırmayı yorum yapmadan onaylayın. 

 Çalışmanın yürütülmesini, sorulan soruların cevaplarına ve çalışma 

düzenine önerilen değişiklik ve/veya eklemelerin getirilmesine bağlı olarak, tekrar 

gözden geçirmeksizin yorumlarla onaylayın. Bu durumda ek bilgilerin etik kurul 

başkanı veya başkan yardımcısı tarafından onaylanması ve özetin düzenlenmesi için 

ön koşul olarak sekretaryaya sunulması gerekir. 

 Araştırma prosedürlerinde ve materyallerinde değişiklik yapıldıktan sonra 

YAEK toplantısında tekrar düşünün. 

 Araştırmanın yapılmasına izin verilmeyecektir (reddedilme nedenleriyle 

birlikte). 

 YEK Sekreterliği, tez belgeleri ve tüm toplantı tutanaklarının 

arşivlenmesini sağlar 

6. DYE'lara bağlantılar : 

1) Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası ; 

2) Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu 7 Temmuz 2020 tarihli 360-VI sayılı 

«Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemi Üzerine »; 

3) 3) Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın 2 Nisan 2018 tarihli 

«Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın düzeninde değişiklik 

yapılmasına dair« sayılı 142 sayılı emri, Biyomedikal deneyler, klinik öncesi 

(klinik olmayan) ve klinik çalışmaların yanı sıra klinik öncesi ve klinik 

temellere ilişkin gerekliliklerin onaylanması üzerine»»;  

 

4) Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın 9 Şubat 2021 tarihli 22167 

sayılı «İlgili ilaç uygulamalarının onaylanması üzerine» I.O. emri; 

5) Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın 14 Aralık 2020 tarih ve 21772 

sayılı Emri “İlaçların ve tıbbi cihazların klinik denemelerinin, canlı 

organizma dışında teşhis amaçlı tıbbi cihazların klinik ve laboratuvar 

testlerinin yapılmasına ilişkin kuralların onaylanması üzerine (in vitro) ve 

klinik tesisler ve devlet hizmetlerinin sağlanması için gereklilikler Klinik 
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araştırma yürütme ve (veya) farmakolojik ve tıbbi ürünlerin, tıbbi cihazların 

test edilmesi için izin verilmesi» 

6) Dünya Tıp Derneği'nin Helsinki Deklarasyonu (2013); 

7) İnsan Hakları ve Biyomedikal Sözleşmesi (1997); 

8)  Dünya Sağlık Örgütü'nün Biyomedikal Araştırmaları inceleyen Etik 

Komitelerine tavsiyeleri (2000); 

9) Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan omurgalıların haklarının 

korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (1986); 

10) Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer düzenleyici yasal düzenlemeleri; 

11)  Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Biyoetik Merkez Komisyonu 

“Yerel Etik Komisyonları: organizasyon ve çalışma prosedürü. Yönergeler”, 2. baskı, 

2018; 

12) Standart işletim prosedürleri. 
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Araştırma Etiği Komisyonları 

Başkanına 

Hoca  Ahmet Yessevı  

Uluslararası Kazak-Türk üniversitesi 

Ad-Soyad 

Bildirim 

 

 

Sizden Yerel Biyoetik Komisyonu toplantısında gözden geçirilmek üzere bir belge 

paketini kabul etmenizi rica ediyorum. 

1. Ad-Soyad  

araştırmacının :________________________________________________ 

2. Fakülte:__________________________________________________________ 

3. Kürsü:___________________________________________________________  

4. Akademik danışman (ileri derece, 

pozisyon):________________________________________________________ 

 

5. Bilimsel danışman (ileri derece, 

pozisyon):__________________________________________________________ 

6. Doktora sonrası eğitim dönemi:_______________________________________ 

7. Eğitim yılı:______________________________________________________ 

8. Uzmanlık:______________________________________________________ 

9. Eğitim programının adı 

(uzmanlık):_________________________________________________________ 

10. Tez çalışmasının 

konusu:______________________________________________ 

11. Araştırmanın 

türü:____________________________________________________ 

12. Hastaların çalışmaya kaydı başladı mı ve çalışma hangi aşamada 

____________________________ 

 

Tarihi: «_____»________20_____yıl.  

Adres :__________________________________ 

Telefon:________________________________  

Е-mail:__________________________________  

Araştırmacının imazası: ___________________  

Bilimsel yöneticinin imzası:_______________  

Tarihi: «______»______________________20_____ 
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Referans sayfası 

№ Ad-Soyad Görev Zaman İmza 
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Değişiklik ve Eklemeler kayıt sayfası 
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AD SOYAD/ 

alt bölüm 

İmza 

Sürüm Numara, 

bölüm 

adı 

Ürün 

numarası 

Yapılan 

değişikliklerin 

açıklaması 

   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


