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Çalışmanın ilerlemesinin izlenmesi 

 

1. Amaç: önceden onaylanmış YEK protokollerinin çalışması sırasında ara 

inceleme sürecini (frekans, periyodiklik ve koşullar) tanımlar. 

Gözlem, ya çalışma protokolü üzerinden devam eden verilerin yazışma 

yoluyla incelenmesi şeklinde ve/veya belirli bir araştırmanın yürütme sürecinin 

çalışma katılımcılarının uygunluk gerekliliklerine, gcp'lere ve ilgili protokol 

koşullarına uygunluğunu belirlemek için araştırma merkezine bir kontrol ziyareti 

gerçekleştirilerek yapılabilir. 

Ara sınavın amacı, çalışmanın katılımcılarının haklarının ve esenliğinin 

sürekli korunmasını sağlamak için sadece değişikliklerin değil, tüm çalışmanın 

yürütülmesini izlemektir. Ara sınav, hızlandırılmış inceleme süreciyle 

gerçekleştirilemezse: 

1) Çalışma başlangıçta hızlandırılmış inceleme ile değerlendirildi veya  

2) Çalışma, yalnızca kalan eylemlerin hızlandırılmış incelemeden geçeceği şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

2. Uygulama kapsamı: SİP, YEK onaylı çalışmanın devam eden her türlü 

muayenesine, risk derecesine uygun aralıklarla, ancak yılda en az bir kez 

uygulanabilir. Risk derecesine, çalışmanın amacına ve çalışma katılımcılarının 

güvenlik açıklarına bağlı olarak, YEK daha sık izleme yapabilir. 

 

3. Tanımlar, kısaltmalar ve kısaltmalar: 

Üniversite - Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi 

YEK - Yerel Araştırma Etiği Komisyonu 

DSÖ – Dünya sağlık örgütü 

SİP- standart işletim prosedürüdür 

AP - Araştırma protokolü 

BR - bilgilendirilmiş rıza 

 GCP - uygun klinik uygulama 

 

4. Sorumluluk: Başkan, YEK üyeleri, sekreter. Sekreterya, ana araştırmacılara 

Pı'nın mevcut uzmanlığı hakkında hatırlatmakla yükümlüdür. Başkan, ara 

sınavın tarihini belirlemekten sorumludur. 

 

5. Prosedür: 

YEK çalışmanın ilerlemesini, beklenmeyen fenomen veya sorunları, katılımcı 

sayısındaki artış düzeyini ve IS belgesindeki bilgilerin tutarlılığını 

değerlendirir. 

YEK birincil sınav paketinde olduğu gibi, mevcut sınav paketi için çeşitli 

karar verme seçeneklerine sahiptir. Çözüm şunlar olabilir: 

- onaylamak; 

- önerilerle onaylayın; 
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- koşullarla onaylamak; 

- ertelemek; 

- onaylamayın. 

Mevcut muayenenin tarihini belirleme 

Mevcut muayenenin belirlenen tarihini açıklığa kavuşturmak için belgelerin 

arşivlerini gözden geçirmeniz gerekir. Mevcut muayenenin toplantı tarihini en az iki 

ay önceden ve mümkün olduğunca belirlenen tarihe veya yürürlüğe girme tarihinin 

yıldönümüne (protokolün orijinal onay tarihi) yakın bir tarihte planlamanız gerekir.).  

Birincil araştırmacı veya araştırmacı grubunun bildirimi 

* Bir araştırmacı ekibini, mevcut muayenenin belirlenen tarihinden en az bir 

ay önce faks, posta, e-posta veya başka bir yolla bilgilendirmeniz gerekir.  

• Devam eden muayene başvuru formunu doldurmak üzere bir grup 

araştırmacıya faks, posta veya e-posta ile gönderin.  

* Bilgi mektubunu yazışma klasörüne kaydedin.   

Mevcut muayene paketini aldıktan sonra, YEK Sekreterliği aşağıdakileri 

yapmalıdır:  

1. teslim edilen pakete tarih koyun 

2. paket içeriğini kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin:  

• Devam eden sınav başvuru formu (Bilgilerin eksiksizliğini ve gerekli 

imzaların varlığını kontrol edin (araştırma lideri, danışman veya enstitü 

araştırmacısı); 

• raporu geçerli muayene (gerekli özetlemek ilerleme çalışmada bu yana, son 

muayene; etkinleştirmeniz sayısı hakkında bilgi katılımcıların şu anda ve zaman 

zaman, en son inceleme, açıklama, tüm olumlu cevaplar başvuru formu ve tartışma 

araştırma sonuçları da bu araştırma için, ya da benzer bir araştırma neden olabilecek 

risk katılımcılar için araştırma)  

* Geçerli IP belgesi (IP formu son onaylanmış IP formu olmalıdır).  

Belge paketinin kopyaları  

Mevcut inceleme için paketin orijinalinin yeterli kopyalarını (üyeler ve 

uzmanlar için) yapmak gerekir.  

Orijinali uygun protokol klasöründe saklamanız gerekir. 

Üyelerin bildirimi   

Çalışma ilerleme raporunu ve IP belgesini üyelere dağıtmanız gerekir. 

Toplantı gündeminin hazırlanması  

* Toplantı gündemi hazırlama prosedürleri için SİP bölümüne bakın  

* Protokol onayının yıldönümüne denk gelen YEK toplantısının gündemine 

uzmanlık eklenmesi gerekmektedir.  

* Toplantının başlamasından en az bir buçuk veya 2 hafta önce e-posta, faks 

veya posta yoluyla YEK üyelerine materyalleri dağıtmanız gerekmektedir.  

* Gönderilen mesajların, faksların ve beraberindeki diğer e-postaların kopyaları 

yazışmalar klasöründe saklanmalıdır.  

* Celp alındıktan sonra YEK üyelerinin yanıtlarını üyeler için yazışmalar 

klasörüne dikmeniz ve saklamanız gerekir.  
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Protokol inceleme süreci  

Devam eden muayene için başvuru formunu kullanmanız ve karar verildikten 

sonra Başkanın formuna bir tarih yazmanız ve imzalamanız gerekir 

(tamamlanmış form, YEK tarafından kabul edilen kararla ilgili resmi bir rapor / 

belgedir).   

Mevcut muayene toplantılarının formları ve tutanakları, muayene sürecine 

ilişkin resmi raporların bir parçası olarak saklanmalıdır.  

Geçici çözüm mesajı  

Başkan, tamamlanmış devam eden muayene başvuru formunun elektronik 

versiyonunu, bir iş günü içinde, ancak incelemeden sonraki en geç 5 iş günü 

içinde sekreteryaya, bilimsel ve klinik yöneticilere göndermelidir.  

Sekreter sırayla bir grup araştırmacıya (e-posta adresine) gönderir. Gönderilen 

veya Alınan olarak işaretlenmiş yazışmalar ilgili protokol dosyasında saklanır.  

Kararın nihai belgelenmesi ve bildirilmesi 

LEC Başkanından devam eden inceleme için değerlendirme/başvuru formunu 

doldurup sekretere iade edilmesi gerekmektedir. Bu işlemin toplantıdan sonraki 

5 iş günü içinde tamamlanması gerekir.  

Tamamlanan belgelerin orijinali birlikte protokol klasöründe saklanmalıdır.  

 Tamamlanmış formların kopyaları mevcut incelemeye göre ana 

araştırmacıya 7 iş günü içinde gönderilmelidir. 

 

6. NPA'YA bağlantılar: 

1) Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası; 

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

Sağlığı ve Sağlık Sistemi Üzerine»; 

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

«Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın Biyomedikal deneyler, klinik öncesi 

(klinik olmayan) ve klinik araştırmaların yanı sıra klinik öncesi ve klinik üsler 

için gerekliliklerin uygulanmasına ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapılmasına 

dair«» kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair»" emri;  

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

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

5) Emir Kazakistan Cumhuriyeti sağlık Bakanı 14 aralık 2020 no: 21772 

«kuralları onayı üzerine yürütmek, klinik araştırma, ilaç ve tıbbi ürünlerin, 

klinik ve laboratuvar testleri tıbbi teşhis dışında yaşayan bir organizmanın (in 

vitro) ve gereksinimleri klinik veritabanları yardımcı olmak için, kamu 

hizmetleri yetki yürütmek için klinik araştırma ve (veya) test farmakolojik ve 

ilaç, tıbbi ürünler»; 
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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) PKK'nın Sağlık Bakanlığı Biyoetik Merkez Komisyonu "Yerel Etik 

Komisyonları: İşin organizasyonu ve prosedürü. Metodolojik öneriler", 2. Baskı, 

2018; 

12) Standart operasyonel prosedürlerle.
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PF/01-015/01 

Mevcut sınav için başvuru formu 

PROTOKOL No.: Numara :/- 

BAŞLIK: 

Bilimsel danışman: 

Gerekli işlemler: 

 Yenileme - yeni hastaların sürekli kaydı 
 Uzatma - sadece takip için hastaların kaydı 
 Fesih - çalışmanın askıya alınması 
 

Son sınavdan bu yana herhangi bir değişiklik oldu 

mu? 

 HAYIR 
 EVET (kısaca tanımlayın) 
 

Çalışma katılımcılarının özeti: 

  Ayarlanan sayıyı aşmakAT 

  Son muayeneden bu yana yeni hasta sayısı 

   Çalışmanın başlangıcından bu yana toplam 

hasta sayısı 

 

Setten dışlama 

 HAYIR 
 erkekler 
 Kadın 
 Diğerleri (belirtin) 

 

Hassas Hastalar 

 Değil 
 fiziksel olarak 
 zihinsel olarak 

 sosyal olarak 
 

Son gözden geçirmeden bu yana katılımcı 

popülasyonunda, işe alım yöntemlerinde veya seçim 

kriterlerinde değişiklikler oldu mu? 

 Değil 
 Evet (Uygulamadaki değişiklikleri açıklayın) 
 

Son gözden geçirmeden bu yana IS sürecinde veya 

belgelerinde değişiklik oldu mu? 

 Değil 
 Evet (Uygulamadaki değişiklikleri açıklayın) 

Literatürde veya risk/fayda dengesi hakkında yeni 

kanıtlar içeren ve hastaları dahil etmek için yeni bir PI 

tahmini gerektiren benzer çalışmalardan elde edilen 

verilerden bilgi var mı? 

 

 Değil 
 Evet (ekte açıklayınız) 
 

Son muayeneden bu yana komplikasyonlar veya 

öngörülemeyen olaylar oldu mu? 

 Değil 
 Evet (Ekte açıklayınız) 

 

Son gözden geçirmeden bu yana hastaların çalışmadan 

çekilmesi oldu mu? 

 Değil 
 Evet (Ekte açıklayınız) 
 

Yeni araştırma ilacı/cihazı? 

Değilİlaç Teçhizat 

Numara. …………………………….. 

İsim: …………………… 

Sponsor: ……………………. 

Geliştirici: ………………… 

İyonlaştırıcı radyasyon (X-ışını, izotoplar, vb.) 

 Değil 
 Sadece tıbbi nedenlerle 
 

Son gözden geçirmeden bu yana araştırma ekibinde 

herhangi bir değişiklik oldu mu? 

 Değil 

 Evet (uygulamadaki değişiklikleri açıklayın) 
 

Son muayeneden bu yana IC sayısında herhangi bir 

değişiklik oldu mu? 

 Değil 
 Evet (uygulamadaki değişiklikleri açıklayın) 
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Araştırmacı/danışman değişikliği? 

 Değil 
 Askıya alındı:……………………… 

 Katma: ……………………….. 

Son incelemeden bu yana araştırma ekibi içinde bir 

çıkar çatışması oldu mu? 

 Değil 
 Evet (Lütfen bir açıklama girin) 

 

İmzalar: 

___________________________________________ Tarihi: …………… 

çalışma lideri 

 

Yorum/Karar LEK: 

__________________________________________ 

Onaylı 

 Tarih:……………… LEK Başkanı 

dolu 

 Tarihi:……………….. 

LEC Sekreteri 
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PF/02-015/01 

Referans listesi 
 

Numara. Ad Soyad Konum Tarih İmza 
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PF/03-015/01 

 

Değişiklikler ve eklemeler için kayıt sayfası 

 

Bölüm Değişiklik/ilave onay 

belgesi, numarası, adı 

AD SOYAD/ 

alt bölüm 

İmza 

versiyon Numara, 

bölüm 

başlığı 

Ürün 

numarası 

Değişikliklerin 

açıklaması 
   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


