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Araştırma Etiği Yerel Komisyonunun çalışmalarının organizasyonu 

 

1. Amaç: İnsan katılımını içeren biyomedikal araştırmalarla ilgili akran değerlendirmesi, 

tavsiye ve etik kararlar sağlamak. 

2. 2. Kapsam: Bu standart işletim prosedürü, YEK'nin tüm faaliyetleri için geçerlidir. 

3. Tanımlar, kesikler ve kısaltmalar: 

Üniversite – Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi 

YEK – Araştırma Etiği Yerel Komisyonu 

DSÖ – Dünya Sağlık Örgütü 

BDT – Bağımsız Devletler Topluluğu 

Sorumluluk:  Başkan, sekreter ve YEK üyeleri 

Prosedür: 

Etik Komisyonu, çalışmalarında, değerlendirmelerinde, tavsiyelerinde ve 

kararlarında, insanları içeren biyomedikal araştırmaların etiğine ilişkin ulusal ve 

uluslararası yönergeleri, SIOMS, DSÖ, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp 

Sözleşmesi ve diğer yasaları dikkate alır.  

Etik Komisyonu, Biyomedikal Araştırmaların Gözden Geçirilmesini Yürüten Etik 

Kurullara Yönelik Tavsiyelere (Cenevre, DSÖ, 2000 ve BDT Üye Devletlerinin Etik 

Kurulları Forumu (EKFBDT) / Etik İncelemenin Geliştirilmesi için Stratejik Girişim) 

dayalı olarak kendi standart çalışma prosedürlerini geliştirir. Kapasiteler (SIDCER) /DSÖ/ 

2004, St. Petersburg, 2004). 

Etik komisyonu, ulusal mevzuata uygun olarak oluşturulur ve çalışır ve biyomedikal 

araştırmalara katılanlar için garantilere uygunluk için uluslararası gerekliliklere uymayı 

amaçlar. 

Etik kurul kararı, “onay”, “önerili onay”, “onaylamama”, “kabul” şeklinde formüle 

edilebilir. Etik Komisyonu, faaliyetlerinde kültürlerin ve dinlerin farklılığını tanır ve saygı 

duyar. 

Etik komisyonu faaliyetlerinde bağımsızlık, açıklık, yeterlilik ve çoğulculuk ilkelerini 

gözetmektedir. 

Etik Kurulun Bileşimi 

Etik komisyon üyelerinin bileşimi 5 ila 20 kişiden oluşur ve birkaç komisyon 

içerebilir. YEK üyeleri, araştırmanın eksiksiz ve yeterli bir etik incelemesini sağlamak için 

farklı uzmanlık alanlarını temsil etmelidir. Etik kurul üyeleri, tıp alanında uzman, hukuk 

alanında uzman, ana faaliyet alanı tıp bilimi olmayan, değerlendirme, tavsiye ve 

kararlarında bağımsız en az bir uzmandan oluşmalıdır. . Etik kurulun oluşumu Üniversite 

Rektörü tarafından onaylanır. 

YEK üyeleri farklı cinsiyet ve yaşta olmalıdır, mesleki faaliyet kapsamı sınırlı 

değildir. 

YEK üyeleri, etik veya bilim alanındaki ilgi, bilgi ve deneyimlerine dayalı olarak 

kişisel niteliklerine göre seçilir, ve ayrıca YEK'de çalışmak için gerekli zaman ve çabayı 

ayırma arzusu ve rızası temelinde. Etik kurul üyeleri 3 (üç) yıl için seçilir ve bir sonraki 

dönem için yeniden seçilebilirler. 

Etik kurul, üç yıllık üyelik döneminden sonra kısmi rotasyon yapmalı ve ayrıca bir 

eğitim enstitüsü kurarak etik kurul kadrosunun devamlılığını sağlamaya çalışmalıdır. 
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Bileşimin genişletilmesi ve yeni üyelerin tanıtılması, YEK başkanının kararı ile 

gerçekleştirilir. Yeni üyeler, YEK üyeleri tarafından adaylıklarının onaylanmasından sonra 

YEK'ye dahil edilir. 

YEK Başkanı adaylar hakkında bir tartışma hazırlar: YEK'nin tüm üyelerine adayla 

işbirliği yapma niyetlerini sorar, onlardan adı geçen adayların rızası hakkında bilgi alır 

veya adayların kendilerinden YEK'ye olası dahil edilme konusunda rıza gösterir , onlardan 

profesyonel özgeçmişlerini ister. 

YEK başkanı, adaylıkları veto etme hakkına sahiptir ve böyle bir kararın nedenlerini 

açıklamak zorunda değildir. Bu hak, YEK üyelerinin farklı görüşleri ile klinik 

araştırmaların etik incelemesi sırasında karşılıklı saygı ve güven, iyi niyet ve çatışma 

durumlarından kaçınma ortamını sağlamak için YEK Başkanına verilir. 

Adayların görüşülmesi, adayı öneren YEK üyesinin önerisi ve adayın profesyonel 

özgeçmişi temelinde gerçekleştirilir. Tartışma koşulu, adayın YEK'ye olası dahil edilme 

onayı, İyi Klinik Uygulama (GCP) kurallarına uymaya hazır olması, YEK'nin standart 

çalışma prosedürlerini (SİP) takip etmesi ve ayrıca verilerinin ifşa edilmesine onay 

vermesidir. (isim, meslek, pozisyon), bir gizlilik yükümlülüğü imzalayın. YEK, tartışma 

sırasında ortaya çıkan sorunları açıklığa kavuşturmak için bir veya daha fazla üyesine 

adayla gizli bir görüşme yapma talimatı verebilir. YEK'nin bu konudaki kararı, YEK 

toplantısında oybirliği ile alınır. YEK'nin yeni üyelerinin onayından sonra, Başkan, YEK 

listesine ekleme tarihini belirterek uygun eklemeyi sunar ve onaylar. 

Aday listesi ve adayların görüşme süreci YEK üyeleri tarafından açıklanmamalıdır, 

etik kurulların adaylardan herhangi biri ile ilgili olumsuz kararları, kurul üyelerinin bu 

konudaki özel görüşleri kesinlikle gizlidir. 

YEK'ye katıldıktan sonra her katılımcı, ifşa edilmeyen bilgilerin yetkisiz kişilerden 

gizli tutulmasını sağlayan bir gizlilik sözleşmesi imzalamalıdır. 

YEK üyeleri, dikkate alınacak herhangi bir proje veya teklifte herhangi bir çıkar 

çatışması veya herhangi bir derecede - finansal, profesyonel veya başka bir şekilde - 

çıkarları olduğunu belirtmelidir ve YEK, üyelerinin katılımı için olasılık ve koşulları 

belirlemelidir. YEK tavsiyelerinin tartışılması ve oluşturulmasında herhangi bir çıkar 

çatışması olan YEK. 

YEK üyeleri, uygun argümanlar varsa komite kararıyla diskalifiye edilebilir ve bu 

diskalifiye işlemi YEK'nin oy kullanan üyeleri tarafından gerçekleştirilir.YEK üyeleri, 

görevlerini dürüst olmayan bir şekilde yerine getirmeleri durumunda YEK'nin geri kalan 

üyelerinin kararı ile kompozisyondan çıkarılabilir: toplantılara katılmaktan kaçınma, 

belirli bir klinik araştırmaya ve / veya toplantıların seyrine ilişkin gizli bilgilerin ifşa 

edilmesi YEK'nin sistematik (yıllık kararların %20'sinden fazlası) çıkar çatışmaları 

nedeniyle karar alma süreçlerine katılmayı reddetmesi. 

EK üyeleri, YEK başkanına ilgili bir talepte bulunarak kendi özgür iradeleriyle 

oluşumundan çekilebilir. Kendi isteğiyle ayrılan veya diskalifiye edilen YEK üyeleri, 

komitenin yeni üyelerinin uygun şekilde atanması sonucunda değiştirilebilir. 

Bağımsız danışmanlar 

YEK, bireysel Çalışma Protokollerine veya belirli konularda bağımsız danışmanların 

(uzmanların) görüşlerine ilişkin tavsiyelerine ilişkin kararlarına güvenebilir, ancak onların 

oyları tavsiye niteliğindedir, belirleyici değildir. 
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YEK başkanı tarafından, belirli bir çalışma üzerinde bir inceleme yapmak üzere son 

derece uzmanlaşmış disiplinler, hukuk, din vb. konulardaki uzmanlar arasından bağımsız 

bir danışman atanabilir. 

Etik incelemeye dahil olduklarında bağımsız danışmanlar ve YEK üyeleri bir 

gizlilik/çıkar çatışması sözleşmesi imzalamalıdır. 

Etik komisyon üyeleri arasında görev dağılımı 

Aşağıdaki görevliler, EK'nin kendi sorumluluk alanlarına göre düzgün işleyişini 

sağlar: 

- Başkan 

- Başkan Yardımcısı 

- Sekreter 

Başkan, toplantıları düzenlemekten sorumludur, bağımsız danışmanları belirli bir 

çalışma üzerinde YEK için özel uzmanlık yürütmeye davet eder. Başkanın görevleri Ek 

1'de sunulmuştur. 

Başkanvekili, başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıları yönetmek ve 

toplantıların yürütülmesine yardımcı olmaktan sorumludur. Başkan Vekilinin görevleri Ek 

2'de sunulmuştur. 

Sekreter, komite faaliyetlerinin idari yönünden sorumludur. 

Sekreter aşağıdaki işlevleri yerine getirir: 

1. alınan her başvuru için etkili ofis çalışmasının organizasyonu; 

2. davaların hazırlanması ve idaresi; 

3. YEK'nin düzenli toplantılarının organizasyonu; 

4. gündemin hazırlanması ve toplantı tutanaklarının tutulması; 

5. YEK belgelerinin ve arşivinin bakımı; 

6. YEK üyeleri ve başvuru sahipleri ile iletişim; 

7. YEK personeli ve üyeleri için eğitim sağlamak; 

8. belgelerin hazırlanması, değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ve dağıtımının 

organizasyonu 

9. YEK'ye, başkanına, yetkinliği ile ilgili faaliyetlerle ilgili olarak gerekli idari desteği 

sağlamak (örneğin, başvuruya ilişkin kararı sunana getirmek); 

10.  biyomedikal araştırmalarla ilgili ilgili ve güncel etik konular hakkında 

güncellemeler sağlamak 

Sekreter, YEK üyeleri tarafından 3 yıllığına seçilir, ardından tekrar seçilebilir, ancak 

art arda üç dönemden fazla olamaz. Sekreterin görevleri EK 3'te sunulmuştur. 

Etik komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları 

• Komite toplantılarına katılım 

• Meslektaş incelemesi için sunulan araştırma önerilerinin değerlendirilmesi, 

tartışılması, gözden geçirilmesi 

• Ciddi advers olay raporlarının değerlendirilmesi. 

• Araştırma ilerleme raporlarını gözden geçirmek ve devam eden araştırmaları takip 

etmek. 

• Nihai araştırma raporlarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi. 

• YEK toplantılarında belgelerin gizliliğinin ve tartışılmasının sağlanması 

• Çıkar çatışması beyanları. 
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• Biyomedikal araştırma alanında eğitim etkinliklerinin organizasyonuna ve 

yürütülmesine katılım. 

Bir YEK üyesinin görevleri EK 4'te sunulmuştur. 

Nisap Gereksinimleri 

LEC'nin bir toplantısı yapılabilir ve LEC üyelerinin %50'sinin toplantıda hazır 

bulunması halinde kararları geçerli sayılır. 

Etik Komisyonun Feshi 

YEK, Üniversite Rektörünün kararı ile feshedilir. 

4. Yasal işlemlere 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) Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın 14 Aralık 2020 tarih ve 21772 sayılı 

“İlaçların ve tıbbi cihazların klinik denemelerinin, tıbbi cihazların canlı bir 

organizma dışında teşhis için klinik ve laboratuvar testlerinin yapılmasına ilişkin 

kuralların onaylanması üzerine ( vitro) ve klinik tesisler için gereklilikler ve klinik 

araştırma ve (veya) farmakolojik ve tıbbi ürünlerin, tıbbi cihazların test edilmesi 

için kamu hizmetleri izni sağlanması”; 

6) Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi (2013); 

7) İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (1997); 

8) Dünya Sağlık Örgütü'nün biyomedikal araştırmaları inceleyen etik              

kurullara tavsiyeleri (2000); 

9) Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Omurgalı Hayvanların 

Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (1986); 

10) Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer düzenleyici yasal düzenlemeleri; 

11) Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Biyoetik Merkez Komisyonu “Etik 

üzerine yerel komisyonlar: organizasyon ve çalışma prosedürü. Yönergeler”, 2. baskı, 2018; 

12) Standart işletim prosedürleri. 
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EK/01-002/01 
 

                                                  İş tanımı 

                                                        LEK Başkanı 

1. YEK başkanı, sağlık, bilim, sanat, hukuk alanından bağımsız bir uzman veya bir 

dini mezhebin, sivil toplum kuruluşunun ve kamu derneklerinin temsilcisidir ve kuruluş 

başkanının emriyle atanır. altında bu komisyon oluşturuldu. 

2. Komisyon Başkanı, faaliyetlerinde Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, Kazakistan 

Cumhuriyeti kanunları, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Hükümetinin 

kanunları, onaylanmış İyi Klinik Uygulama Standardı tarafından yönlendirilir. Kazakistan 

Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı'nın 27 Mayıs 2015 tarih ve 392 sayılı 

emriyle, DTB Helsinki Bildirgesi, Evrensel UNESCO Biyoetik ve İnsan Hakları 

Bildirgesi, diğer düzenleyici yasal düzenlemeler, Kurallar Yerel Araştırma Etiği 

Komitesi'nin yanı sıra bu iş tanımı. 

3. Komisyon başkanı aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

1) etik incelemenin organizasyonu ve toplantıların düzenlenmesi hakkında genel 

rehberlik sağlar; 

2) bağımsız danışmanları belirli bir çalışma üzerinde YEK için bir inceleme yapmaya 

davet eder; 

3) YEK toplantılarına katılır; 

4) akran değerlendirmesi için sunulan araştırma önerilerini değerlendirir, tartışır, 

gözden geçirir; 

5) YEK toplantılarında belgelerin gizliliğini ve tartışılmasını sağlar; 

6) YEK'nin faaliyetlerine ilişkin yıllık raporu onaylar; 

7) komisyonun çalışma planını ve etik inceleme organizasyonu ile ilgili diğer 

belgeleri onaylar; 

8) komisyon üyelerinin işlevsel görevlerini dağıtır ve bunların uygulanmasını kontrol 

eder, Başkan Yardımcısı ve Sekreteri atar; 

9) YEK'ye dahil edilmek üzere adayları belirlemek; 

10) biyomedikal araştırma alanında eğitim etkinliklerinin organizasyonuna ve 

yürütülmesine katılır; 

11) YEK çalışmalarının organizasyonu olan etik inceleme prosedürünün 

yürütülmesini iyileştirmek için Biyoetik Merkez Komisyonuna teklifler sunar.  
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                                                İş tanımı 

YEK Başkan Yardımcısı 

1. YEK başkan yardımcısı, sağlık, bilim, sanat, hukuk alanından bağımsız bir uzman 

veya YEK başkanı tarafından atanan bir dini mezhep, sivil toplum kuruluşu ve kamu 

derneklerinin temsilcisidir. 

2. Komisyon Başkan Yardımcısı, faaliyetlerinde Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, 

Kazakistan Cumhuriyeti kanunları, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve 

Hükümetinin kararları, İyi Klinik Uygulama Standardı tarafından yönlendirilir. Kazakistan 

Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı'nın 27 Mayıs 2015 tarih ve 392 sayılı 

Emri, DTB'nin Helsinki Bildirgesi, UNESCO Biyoetik ve İnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesi, diğer düzenleyici yasal düzenlemeler, Kurallar tarafından onaylanmıştır. Yerel 

Araştırma Etiği Komitesi'nin yanı sıra bu iş tanımı. 

3. Komisyon Başkan Yardımcısı aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

1) LEC başkanının yokluğunda görevlerini yerine getirir; 

2) başkanın yokluğunda, toplantılar düzenler, toplantı tutanaklarını ve YDK'nın 

faaliyetleri ile ilgili diğer belgeleri imzalar; 

3) bağımsız danışmanları belirli bir çalışma üzerinde LEC için bir inceleme yapmaya 

davet eder; 

4) LEC toplantılarına katılır; 

5) akran değerlendirmesi için sunulan araştırma önerilerini değerlendirir, tartışır, 

gözden geçirir; 

6) LEC toplantılarında belgelerin gizliliğini ve tartışılmasını sağlar; 

7) LEC'nin faaliyetleri hakkında bir yıllık raporun hazırlanması; 

8) biyomedikal araştırma alanında eğitim etkinliklerinin organizasyonuna ve 

yürütülmesine katılır; 

9) etik inceleme prosedürünün yürütülmesini, LEC çalışmalarının organizasyonunun 

iyileştirilmesi için Biyoetik Merkez Komisyonuna teklifler sunar.  
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                                                    İş tanımı 

                                  biyoetik yerel komisyon sekreteri 

1. Biyoetik üzerine yerel komisyonun sekreteri (bundan böyle Komisyon olarak 

anılacaktır) sağlık, bilim, sanat, hukuk alanından bağımsız bir uzman veya bir dini 

mezhebin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu derneklerinin temsilcisidir, Komisyon 

başkanı tarafından atanan kişi. 

2. Komisyon Sekreteri, faaliyetlerinde Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, 

Kazakistan Cumhuriyeti kanunları, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve 

Hükümetinin kanunları, onaylanmış İyi Klinik Uygulama Standardı tarafından 

yönlendirilir. Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı'nın 27 Mayıs 

2015 tarih ve 392 sayılı Emri ile, Helsinki WMA Bildirgesi, Evrensel UNESCO Biyoetik 

ve İnsan Hakları Bildirgesi, diğer normatif yasal düzenlemeler, Komisyon Yönetmeliği , 

ayrıca bu iş tanımı. 

3. Komisyonun sekreteri aşağıdaki resmi görevleri yerine getirir: 

1) alınan her başvuru için etkili ofis çalışmasının organizasyonu; 

2) işlerin hazırlanması ve yürütülmesi; 

3) bir araştırma veri tabanının zamanında tanıtılması ve belgeler mevcut oldukça 

güncellenmesi; 

4) ilgili belgelerin üyeler arasında dağıtılması, programlanması ve yeterli çoğunluğun 

sağlanması dahil olmak üzere Komisyonun düzenli toplantılarının düzenlenmesi; 

5) gündemin hazırlanması ve toplantı tutanaklarının tutulması; 

6) Komisyon belgelerinin ve arşivin bakımı; 

7) Komisyonun faaliyetleri hakkında bir yıllık raporun hazırlanması; 

8) Komisyon üyeleri ve başvuruda bulunan kişilerle iletişim; 

9) araştırmacıları, sponsorları ve LCB'nin yeni üyelerini geçerli kurallar, talimatlar, 

süreçler ve prosedürler hakkında bilgilendirmek ve tavsiyelerde bulunmak; 

10) Komisyon personelinin ve üyelerinin eğitimini sağlamak; 

11) belgelerin hazırlanması, değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi ve dağıtımının 

organizasyonu; 

12) Başkanı olan Komisyona, yetkisiyle ilgili faaliyetlerle ilgili olarak gerekli idari 

desteği sağlamak; 

13) Kurumun internet sitesinde Komisyon hakkındaki bilgilerin güncellenmesi. 
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                                                                 İş tanımı 

                                             yerel biyoetik komisyonu üyesi 

1. Biyoetik üzerine yerel komisyonun bir üyesi (bundan böyle Komisyon olarak 

anılacaktır), sağlık, bilim, sanat, hukuk alanından bağımsız bir uzman veya bir dini 

mezhebin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu derneklerinin temsilcisidir, kim bu 

Komisyonun oluşturulduğu kuruluşun başkanının emriyle atanır. 

2. Komisyonun bir üyesi, faaliyetlerinde Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, 

Kazakistan Cumhuriyeti kanunları, Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı ve 

Hükümetinin kanunları, onaylanmış İyi Klinik Uygulama Standardı tarafından 

yönlendirilir. Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı'nın 27 Mayıs 

2015 tarih ve 392 sayılı emriyle, DTB Helsinki Bildirgesi, UNESCO Biyoetik ve İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi, diğer düzenleyici yasal düzenlemeler, Yönetmelikler 

Komisyonda ve bu iş tanımında. 

3. Komisyonun bir üyesi aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

1) Komisyon toplantılarına toplantı takvimine göre katılmak; 

2) akran değerlendirmesi için sunulan araştırma önerilerini değerlendirir, tartışır, 

gözden geçirir; 

3) belgelerin gizliliğini ve Komisyon toplantılarında tartışılmasını sağlamak; 

4) Komisyonun faaliyetlerine ilişkin yıllık raporu onaylamak; 

5) biyomedikal araştırma alanında eğitim etkinliklerinin organizasyonuna ve 

yürütülmesine katılır; 

6) etik inceleme prosedürünün yürütülmesini, Komisyonun çalışmalarının 

organizasyonunu iyileştirmek için Biyoetik Merkez Komisyonuna teklifler sunar.  
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Referans listesi 
 

№ Tam isim İşteki pozisyon Zaman İmza 
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Değişiklikler ve eklemeler için kayıt sayfası 

 

 

 

 

 

Bölüm Değişiklik/ilave onay 

belgesi, numarası, adı 

Tam isim/ 

alt bölüm 

İmza 

Versiyon Numara, 

bölüm 

adı 

Ürün 

numarası 

Değişikliklerin 

açıklaması 
   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


