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Muayene başvurusunun yeniden gözden geçirilmesi          

         1.Amaç: Yeni sunulan araştırma protokolünün nasıl işlendiğini, incelemenin 
yeniden nasıl yapıldığını ve YEK tarafından nasıl onaylandığını açıklamak. 

2. Uygulama alanı: SİP, daha önce incelenen AP'LAR için geçerlidir ve ilk 
inceleme sürecinde düzeltme yapmak için lec'den gelen tavsiyelerle 
geçerlidir. 
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 
 
4. Sorumluluk: Başkan, sekreter, YEK üyeleri. 
5.Prösedür 
Sekreter, yeni sunulan belgelerin eksiksizliğinden sorumludur ve YEK 

Başkanına, revizyon şartlarıyla önceden onaylanan protokolün yeniden gözden 
geçirilmek üzere YEK'YE yeniden sunulduğunu bildirir. 

Yeni sunulan protokol, Başkan, birkaç YEK üyesi / uzmanı veya tüm YEK 
bileşimi tarafından gözden geçirilebilir ve onaylanabilir. Protokolün hangi sırayla ele 
alınacağı, ilk muayene sırasında YEK tarafından belirlenmelidir. Bu bilgiler 
değerlendirme formunun Çözüm bölümünde bulunabilir. 

1.Belge paketini yeniden alma 
Belge paketini alırken kullanılabilirliği kontrol etmeniz gerekir: 
- Ayarlamalar için başvuru. 
- Birinci sınav başvuru formu. 
- Gözden geçirilmiş protokol sürümü ve AP, veri toplama veya vaka raporu 

formu, günlük defteri vb. Gibi ilgili belgeler pakete dahil edilmiştir. 
- Belgede yapılan değişikliklerin altı çizili veya vurgulanması gerekir. 
Paketi doğruladıktan sonra, paketin alındığını teyit eden bir imza ve tarih 

koymanız gerekir. Ardından makbuz formunu teslim eden kişiye / sekretere geri iade 
edin. 

2. Gözden geçirilmiş protokolün incelenmesi. 
Toplantı tutanakları sınav sırasında rehberlik olarak görülebilir. YEK 

tavsiyelerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmeniz gerekir. Sonra 
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gerektiğinde daha fazla yorum yapın. Bundan sonra uzmanın imzasını alın ve  tarihi 
ayarlayın. Sekreter YEK'e haber verin. 

 

3. YEK Toplantısı: 

Sekreter muayene raporunu alır ve Başkanı bilgilendirir. YEK toplantısına 

ihtiyacınız varsa, 4. maddeye geçin. 

YEK daha önce yeni sürümü gözden geçirme kararı aldıysa, aşağıdaki adımları 

atmanız gerekir: 

 İncelemeyi başlangıçta raporlayan uzman, araştırma planının özetini sözlü 
veya yazılı olarak ve YEK üyelerine yaptığı yorumları sunar. 

 Başkan, protokolü gözden geçirme konusundaki tartışmayı yürütüyor. 

 Toplantı tutanaklarında «YEK tarafından yapılan değişiklikler» olarak 
kaydedilen YEK gerekliliklerine ilişkin protokolü, onay formunu ve/veya 
tanıtım materyalini değiştirmek için daha fazla öneri araştırmacıya 
bildirilecektir. 

 Başkan, ya revizyonda oy kullanmaya çağırıyor: 
- Araştırmayı değiştirmeden onayla = Onayla. 
-Araştırmayı YEK tarafından onaylanan onay formundaki değişikliklerle onaylayın = 
Küçük değişikliklerle onaylayın. 
-Toplantıda belirtilen konularda değişiklik talep edin ve değişiklikleri aldıktan 
sonra Başkan'a sunun = Önemli değişikliklerle onaylayın. 
- Onaylama. 
4. YEK çözümünün belgelenmesi 
Belgelerin orijinallerini tamamlanmış yeniden inceleme raporu, değerlendirme 
formu ve başvuru birincil inceleme formu ile birlikte diğer belgeler gibi 
yerleştirmeniz gerekir. 
Araştırmanın  protokolünü onaylayan bir mektup hazırlayın. Ardından bu mektubu 
ana araştırmacıya gönderin. 
 
5.Karar bildirimi 
5.1.Kararın sözlü bildirimi 

 YEK'NİN tam olarak incelenmesini gerektiren protokoller için, incelemeden 
hemen sonra, ancak bir sonraki iş gününden en geç olmamak üzere bir uyarı 
yapılır. 

 YEK'NİN bir parçası olarak incelenen protokoller için bildirim, incelemeden 
hemen sonra, ancak üyeler / uzmanlar tarafından yeniden gönderilen paketin 
alınmasından sonraki en geç 5 iş günü içinde bildirilmelidir. 
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 YEK Başkanının gözden geçirdiği protokoller için bildirim, incelemeden hemen 
sonra, ancak Başkan'ın yeniden paketini aldıktan sonra en geç 5 iş günü içinde 
yapılacaktır. 

 
 
5.2. Kararın yazılı bildirimi 
 
      Sekreter, ana araştırmacıları YEK kararı hakkında e-posta veya telefon yoluyla 
bilgilendirir ve bu protokolün elektronik mesajlarını dosyalara «Gönderildi» ve 
«Alındı» olarak yerleştirir. 
     Sekreterya bir onay mektubu hazırlar ve Başkanın imzasını alır. 
      Araştırma  onaylanırsa, YEK her araştırma merkezi için ara sınavların sıklığını 
belirler. 
-  Sekreter, YEK'NİN kararını ve ara sınav programını bildiren araştırmacıya bir 
mektup gönderir. 
- Mektup, en azından onaylanmış belgelerin bir listesini, ara sınavın onaylanmış 
tarihlerini, araştırmanın yürütülmesi sırasında araştırmacının diğer 
yükümlülüklerinin ve beklentilerinin incelenmesini içerir. 
- Bilgisayar, YEK tarafından onaylanan her onay formunun her sayfasında onay ve 
geçerlilik tarihi notunu yeniden üretir. 
- YEK, belgelerin herhangi birinde değişiklik gerektiriyorsa, sekreter ya belgeleri 
gözden geçirir ya da araştırmacıya gerekli değişiklikleri yapması ve belgeleri 
YEK'YE yeniden göndermesi için yazılı bir talep gönderir. 
 

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) 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»»;  

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

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

2) 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» 

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

4) İnsan Hakları ve Biyomedikal Sözleşmesi (1997); 

5)  Dünya Sağlık Örgütü'nün Biyomedikal Araştırmaları inceleyen Etik 

Komitelerine tavsiyeleri (2000); 

 

6) Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılan omurgalıların haklarının 

korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (1986); 

 

7) Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer düzenleyici yasal düzenlemeleri; 

 

8)  Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Biyoetik Merkez Komisyonu 

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

2018; 

9) Standart işletim prosedürleri. 

 

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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UF/01-011/01 

                  Yeniden başvurunun incelenmesi 

Protokol  No.: Uygulama No.:  /  -  

Protokolün adı:  

Toplam katılımcı sayısı:  2. Uzmanlık  3.      4.  

Araştırmacının adı: TEL.: 

Birinci sınav tarihi: Tarihi: 

Toplantı tutanaklarına göre 

UK kararı: 

 Küçük değişiklikler veya önerilerle onaylandı 

 Önemli değişiklikler veya öneriler ve ardından gözden 

geçirme 

Uzman görüşü: 

- Tavsiyelere göre revizyonlar 

veya değişiklikler 

- Daha fazla revizyon için 

neyin gerekli olduğu 

  Evet   Hayır:  

Açıklamalar:………………………………….... 

……………………………………………....... 

………………………………………………… 

 

 

İMZA: 

                                                                                 Tarihi:…………………                                                       

   Araştırmacının Ad-Soyad 
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              Onaylandı: 

 

                                                                                Tarih: ………………..                                                      

    YEK Başkanı 

Doldu: 

 

                                                                                Tarihi:…………………                                                       

   YEK Sekretar 
 

 
 

 

UF/02-011/01 

 

Referans sayfası 

№ Ad-Soyad Görev Zaman İmza 
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UF/03-011/01 

 

Değişiklik ve Eklemeler kayıt sayfası 
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Bölüm Değişiklik/ekleme onayı 
belgesi, numara, başlık 

AD SOYAD/ 
alt bölüm 

İmza 

Sürüm Numara, 
bölüm adı 

Ürün 
numarası 

Yapılan 
değişikliklerin 
açıklaması 

   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 


