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Araştırma protokolündeki değişikliklerin gözden geçirilmesi 

           1.Amaç: Araştırma protokolündeki değişikliklerin inceleme prosedürlerini 

tanımlamak. 

           2.Uygulama kapsamı: SİP, daha sonra değiştirildiği önceden onaylanmış bir 

PI ile çalışmak üzere tasarlanmıştır ve bu nedenle AP, YEK onayı için yeniden 

sunulur. AP değişiklikleri, YEK'nin gözden geçirilmesi ve onayı olmadan 

uygulanamaz 

              3. Tanımlar ve  kısaltmalar. 
             Hoca Ahmet Yesevı Uluslararası Kazak-Türk Ünıversitesi 
 
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 

           1.AP ile değiştirilen belge paketi ile çalışma 
Başvuru sahibi, AP için bir dizi değişiklik belgesi hazırlar. Değişiklik paketini 

aldıktan sonra, YEK Sekreteri SİP "Başvuru Süreci ve Araştırma Protokolü" nde 

açıklanan prosedürü takip eder.  

AP değişiklik belgeleri paketi şunları içerir: 

 Başvuru sahibinin (birincil araştırmacı) AP'Yİ daha önce 

sunulan ve onaylanan YEK'DE değiştirmesi için talep etmesi. İstek aşağıdaki 

gibidir: 

- Değişikliği belirtin / tanımlayın 

- Değişikliğin uygulanmasının nedenini belirtin  

- Orijinal protokolle tüm tutarsızlıkları belirtin 

- Değişiklikten sonra beklenen etkileri belirtin 

 Değişikliklerin orijinal sunum şekli 

- Gerekli imzaların eksiksizliğini ve kullanılabilirliğini kontrol etmek gerekir (varsa 

birincil araştırmacı veya araştırma sorumlusu). Ek 1'e bakınız. 
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 Protokoller ve ilgili belgeler 
- Protokolün değiştirilmiş ve ilgili belgelerle birlikte bir sürümü sunulmalıdır  

- Tüm değişiklikler veya eklemeler altı çizili veya vurgulanmalıdır. 

                2.YEK Başkanının Bildirimi 
Sekreterya, Cumhurbaşkanına bir değişiklik belgesinin sözlü veya yazılı olarak 

alındığını bildirir. Başkanın bildirimiyle ilgili gönderilen ve Alınan yazışmaların 

protokol klasörünün yazışmalar bölümünde saklanması gerekir. Makbuz 

tarihinden itibaren bir iş günü içinde değişiklik talebi, protokol ve diğer belgeleri 

YEK Başkanına göndermeniz gerekir. Malzemelerin incelenmesinden sonra, 

Başkan sınavın durumunu belirler (hızlandırılmış veya tamamlanmış). 

 

 3.Muayene durumunun belirlenmesi (tam veya hızlandırılmış) 
•Hızlandırılmış inceleme için «Hızlandırılmış İnceleme» e ait SİP takip edin 

• Tam inceleme için SİP "İlk İnceleme" ni takip edin 

•Başkanın, çalışma tasarımındaki değişiklikler gibi çalışma katılımcıları için 

riski artırdığını düşündüğü protokol değişiklikleri, aşağıdaki değişikliklerle 

ilgili olmakla sınırlı olmakla birlikte bunlarla sınırlı değildir: 

           - Ek tedavi veya azaltılması 

           - Dahil etme/hariç tutma kriterlerinde herhangi bir değişiklik 

           - İlacın uygulama yöntemlerindeki değişiklikler, örneğin oral yoldan 

intravenöz yoldan 

            - Katılımcı sayısındaki önemli değişiklikler (Artış: Toplam katılımcı 

sayısı 20'den az kişi ise, 5 kişilik sayısındaki değişiklikler önemli ise, 20'den 

fazla ise,% 20'lik bir değişim önemlidir. Azaltma: Katılımcı sayısındaki azalma 

çalışmanın özelliklerini değiştirirse, bu önemlidir). 

            - İlacın dozajında önemli bir azalma veya artış. 

Başkan, protokolün YEK toplantısında onay gerektirdiğine karar verirse, 

Başkan bu kararı bir kontrol sayfasına kaydeder, imzalar ve tarihi forma 

koyar. Sekreter, bir sonraki YEK toplantısının gündeminde değişiklik 

talebinde bulunuyor. 

Her üye aşağıdaki belgeleri alır: 

• Her değişikliğin doğasını tam olarak anlamak için değişiklik çalışma 

belgeleri; 

• Gerekirse bilgilendirilmiş onay formunda gerekli değişiklikler. 
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Değişiklikler YEK toplantısından hemen önce alınmışsa, Başkan, 

hızlandırılmış bir prosedürle gözden geçirilse bile, bunları tam bir YEK 

toplantısında incelemeye karar verebilir. 

Hızlandırılmış muayenede, hızlandırılmış muayene prosedürü için SİP takip 

edilmelidir.  

AP değişikliklerinin tam olarak incelenmesi durumunda, tam inceleme için 

SİP tarafından takip edilmelidir. 

4. PI değişikliklerinin incelenmesi süreci 
             Başvuru değerlendirme formunda açıklanan süreci, değiştirilen protokolü 

ve ilgili belgeleri incelemek için kullanmanız gerekir. Üyelerin toplantı 

tutanaklarındaki protokol değişiklikleri ve/veya AP formundaki önerileri «YEK 

tarafından yapılan Değişiklikler» olarak not etmeleri ve araştırmacıya bildirilmeleri 

gerekmektedir. 

            

           Başkan, önerilen değişikliklerle ilgili bir oylama düzenliyor: 

        •AP formunda değişiklik yapılmadan protokol değişikliklerini onaylayın; 

        •Önerilen değişiklik veya AP kapsamındaki belgelerin değiştirilmesini talep 

ederek, soruşturmanın devam etmesi için neden ve eylemlerin belirtilmesi ve 

ardından Başkan'ın kararı ile ilgili belgelerin değiştirilmesini talep edin; 

        •Önerilen değişiklik veya AP kapsamındaki belgelerin değiştirilmesini talep 

ederek, araştırmaya devam etmenin nedenini ve eylemlerini belirterek ve 

ardından YEK oturumunda gözden geçirilmesini isteyin; 

        • Daha fazla bilgi alınana kadar araştırmayı askıya alın; 

        • Araştırmayı önceden onaylanmış olarak askıya almayın, ancak değişiklik ve 

onaylanmış çalışmanın ilerleyişi üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi isteyin;  

        •  Nedeni belirterek değişikliği onaylamayın, ancak daha önce onaylandığı gibi 

araştırmanın devam etmesine izin verin.  

       YEK protokol değişikliğini onaylarsa, sekreterya kararı araştırmacıya bildirir.  

Eğer YEK değişikliği onaylamazsa, Başkan, kararı ve değişikliğin onaylanmama 

nedenlerini derhal araştırmacıya yazılı olarak bildirir.  

       YEK, belgelere herhangi bir değişiklik yapılması veya protokolde değişiklik 

yapılması gerektiğine oy verirse, Sekreter başvuru sahibine gerekli değişiklikleri 

yapması ve belgeleri YEK'YE yeniden sunması için yazılı bir talep gönderir.  

       Başkan, YEK toplantısında kabul edildikten sonra karar formunu doldurur.  

       Tüm formları, YEK toplantı tutanaklarını tartışma ve karar verme sürecini, 

değişikliklerin incelenmesi sürecinin resmi belgeleri olarak saklamak gerekir. 
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       5. Karar bildirimi 

 

           Başkan, başvurana, YEK toplantısından sonra sözlü olarak, daha sonra 

muayenenin tamamlanmasından sonra en geç 7 iş günü içinde yazılı olarak karar 

verildiğini bildirecektir. 

           Başkan, Başvuru Formunun elektronik versiyonunu veya faks kopyasını 

imzasını ve onay tarihini bir gün içinde sekretere göndermeli, ancak incelemeden 

sonra en geç üç iş günü içinde göndermelidir. 

Değişikliklerin incelenmesi için başvuru formunun doldurulması. 

          - Başkan, imzayı ve tarihi formun orijinali üzerine koyar ve incelemeden 

sonra en geç 5 iş günü içinde sekreteryaya iade eder.  

          - Sekreter (Sekreter), değişiklik numarasına karşılık gelen AP numarasına bir 

mektup ekler. 

         - Sekreterya, formun orijinalini imzalar ve tarihlendirir. 

       6. Başvuru sahibinin bildirimi 
           Rapor için en geç 7 iş günü içinde başvuru sahibine imzalanmış ve tarihli bir 

değişiklik başvuru formu gönderilmelidir.  

           Başvuru sahibi, daha sonra sekretere temiz, yani AP'NİN ve diğer belgelerin 

değiştirilmiş bir versiyonunu (değiştirilen şekilde, alt çizgi veya düzeltme 

olmaksızın) daha sonra sekreterine sunmalıdır. 

        7. Belgelerin saklanması 
       Doldurulmuş belgelerin orijinallerini, değiştirilmiş AP sürümünü ve diğer 

belgeleri protokol klasörüne yerleştirmeniz gerekir. 

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»»;  

     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 
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ilişkin kuralların onaylanması üzerine (in vitro) ve klinik tesisler ve devlet 

hizmetlerinin sağlanması için gereklilikler Klinik 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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UF/01-012/01 

Çalışma Protokolü değişiklikleri için başvuru formu 

Protokol numarası: Dosyalama tarihi: 

Ad: 

Araştırmacının adı: 

KURUM: Telefon: 

ONAY TARİHİ: Değişiklik numarası: 

Değişikliğin gerekçesi: 

 Gerekli değişiklik uzmanlığının türü: 

 Hızlandırılmış (küçük değişiklikler) 

 UK'nin tam muayenesi (çalışma katılımcıları için riski önemli ölçüde artıran 
daha önemli değişiklikler veya değişiklikler) 

İMZASI:________________________ (Araştırmacının Ad-Soyad) 

                                                                                Tarihi:……………..                                                       

Yorumlar:    Hızlandırılmış uzmanlık   Tam uzmanlık 

 

Onaylandı 

                                                                               Tarihi:  …………...                                                     

                     YEK Başkanı 

 

Dolduruldu 

                                                                               Tarihi: …………..                                                      

      Sorumlu Sekreter YEK 

 

Protokol numarası:    /   -   
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