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SİP'lerin yazılması, gözden geçirilmesi, dağıtılması ve revize edilmesi 

 

1. Amaç: YEK'in bilimsel araştırmayı tamamlama sürecini nasıl 

sürdürdüğünü ve yönettiğini açıklığa kavuşturmak. Protokoller genellikle, çalışmanın 

planlanan sona ermesinden önce konunun kaydı ve takibinin kesintiye uğradığı 

durumlarda, YEK’in tavsiyeleri, sponsor veya başka bir yetkili makam tarafından 

tamamlanır. 

2. Uygulama kapsamı: Bu SİP, planlanan son tarihten önce sona ermesi 

tavsiye edilen YEK onaylı herhangi bir çalışma için geçerlidir. 

3. Tanımlar, kesikler ve kısaltmalar: 

Üniversite – Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi 

YEK – Araştırma Etiği Yerel Komisyonu 

 WHO – Dünya sağlık örgütü 

 BDT – Bağımsız Devletler Topluluğu 

 PI - Araştırma protokolü 

 IP - bilgilendirilmiş rıza 

4. Sorumluluk: Başkan, LEC üyeleri, sekreter. 

Başkan, çalışma katılımcılarının güvenliği veya yararı sorgulandığında veya tehdit 

edildiğinde, daha önce YEK tarafından onaylanan herhangi bir araştırmayı askıya 

alabilir. Askıya alma sürecini yönetmekten başkan ve sekreter sorumludur. 

5. Prosedür: 

Çalışmanın askıya alınma protokolü uyarınca YEK üyelerinden, sponsordan 

veya diğer yetkili makamlardan tavsiye ve yorumların alınması gerekmektedir. 

Ardından, askıya alma protokol paketini hazırlamak ve dosyalamak için ana 

araştırmacıyı veya araştırma kuruluşunu bilgilendirilmelidir. 

Protokol paketini aldıktan sonra kullanılabilir olup olmadığı hususunda 

bunların kontrol edilmesi gerekir: 

1. Araştırmanın askıya alınmasına ilişkin Mutabakat talebi (araştırmanın askıya 

alınmasına ilişkin mutabakat talebinin, protokolün kısa yazılı bir özetini, 

sonuçlarını ve toplanan verileri içermesi gerekir); 

2. Güncel değerlendirme Başvuru Formunun orijinali; 

3. Gerekli imzaların varlığı (ana araştırmacı); 

4. Paketin baş harfleri ve alındığı tarih. 

Çalışmanın askıya alınmasıyla ilgili paketin değerlendirilmesi ve 

tartışılması 

Çalışmanın askıya alınmasıyla ilgili protokol için tavsiye konusunda 

Başkanın bilgilendirilmesi gerekir. Askıya alma paketinin bir kopyası, paketi 

aldıktan sonraki 1 iş günü içinde Başkana gönderilir. Başkan daha sonra 

sonuçları ve nedenleri değerlendirir; tavsiyeyi tartışmak için acil bir toplantı 

toplar. Bundan sonra Başkan, devam eden değerlendirme için başvuru 

formundaki tarihi askıya alma onayı olarak imzalar ve koyar ve formu 

paketin alınmasından sonraki 5 iş günü içinde sekretere geri gönderir.  
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Sekreter, askıya alma işleminin tamamlandığını belirten formdaki tarihi 

değerlendirir, imzalar ve ekler. Daha sonra tamamlanmış başvuru formunun 

bir kopyasını mevcut değerlendirme için yapar ve kopyayı 7 iş günü içinde 

ana araştırmacıya gönderir.  

Askıya alma notunun orijinali ve devam eden değerlendirme başvuru 

formunun orijinali arşivdeki Protokol dosya klasöründe saklanmalıdır. 

Protokol belgeleri süresiz olarak saklanmalıdır. 

6. Düzenlemeler için bağlantılar: 

1) Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası; 

2) 7 Temmuz 2020 tarih ve 360-VI sayılı Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu "Halk 

sağlığı ve sağlık sistemi hakkında"; 

3) Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın 2 Nisan 2018 tarih ve 142 sayılı 

“Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın emrindeki değişiklikler hakkında” 

Biyomedikal deneyler yapma Kurallarının onaylanması üzerine, klinik öncesi ( 

klinik olmayan) ve klinik çalışmalar ile klinik öncesi ve klinik temeller için 

gereklilikler »»; 

4) Sipariş oyunculuk Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı 9 Şubat 2021 tarih ve 

22167 sayılı "İlgili İlaç Uygulamalarının Onayı Üzerine"; 

5) Dünya Tabipler Birliği'nin Helsinki Bildirgesi (1964); 

6) İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (1997); 

7) Biyomedikal araştırmaları inceleyen etik kurullara Dünya Sağlık Örgütü'nün 

tavsiyeleri (2000); 

8) Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Omurgalı Hayvanların 

Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (1986); 

9) Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer düzenleyici yasal düzenlemeleri; 

10) Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Biyoetik Merkez Komisyonu “Etik 

üzerine yerel komisyonlar: organizasyon ve çalışma prosedürü. Yönergeler”, 2. 

baskı, 2018; 

11) Standart işletim prosedürleri 
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ПФ/01-013/01 

Çalışmanın askıya alınmasına ilişkin mutabakat zaptı 

Protokol numarası: Atanan numara:  / - 

Protokolün adı: 

Birincil araştırmacı:  

Telefon: E-mail adresi: 

Kuruluş:  

sponsor:  

YEK onay tarihi:  Son raporun tarihi:  

Başlangıç tarihi:  Askıya alma tarihi:  

Öğrenci sayısı  Katılımcı sayısı:  

Sonuçların özeti  

Toplanan veriler:  

Baş araştırmacının 

imzası: 

 Tarih: 
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ПФ/02-013/01 

Referans listesi 
 

№ SAB İşteki pozisyon Zaman İmza 
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ПФ/03-013/01 

 

Değişiklikler ve eklemeler için kayıt sayfası 

 

Bölüm Değişiklik/ilave onay 

belgesi, numarası, adı 

SAB/ 

alt bölüm 

İmza 

Versiyon Numara, 

bölüm 

adı 

Ürün 

numarası 

Değişikliklerin 

açıklaması 
   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


