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Gizlilik/Çıkar Çatışması Sözleşmesi 

1. Amaç: YEK’nin çalışması sırasında bir gizlilik/çıkar çatışması sözleşmesi 

akdetmek için biçimi, koşulları ve süreci belirler. 

2. Kapsam: SİP, YEK'nin çalışmasına ilişkin gizlilik/çıkar çatışması 

anlaşmalarını imzalamak için kullanılır. 

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 

Gizlilik - bilgilerin ifşa edilmemesi 

Gizlilik Sözleşmesi - bu bilgilere sahip olan kişiler tarafından sırların, 

bilgilerin ve uzmanlıkların ifşa edilmemesi amacıyla geliştirilen bir anlaşma. 

Çıkar çatışması, çalışmanın amaçlarını veya LEC üyelerinin yükümlülüklerini 

etkileyebilecek kişisel veya özel bir çıkarın olduğu bir durumdur.Ответственность: 

Председатель, члены и секретарь ЛЭК 

4.Prosedür: tüm YEK üyelerinin araştırma katılımcılarının haklarını korumak 

için bir gizlilik/çıkar çatışması sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir. YEK 

sekreteri sözleşmenin imzalanmasından sorumludur. Yeni üyeler, gözden geçirenler, 

bağımsız danışmanlar, araştırmacı ve sponsor temsilcileri, müfettişler ve çalışma 

belgelerine veya YEK belgelerine erişim izni verilen diğer kişiler, çalışmaya 

başlamadan önce gizlilik/çıkar çatışması sözleşme formunu okumalı, anlamalı, kabul 

etmeli ve imzalamalıdır. 

Yeni kabul edilen üyeler, sözleşme formunun iki nüshasını alırlar. Herhangi 

bir sorunuz varsa, belgenin içeriği hakkında açıklamalar sağlayacak olan sekreterya  

ile iletişime geçmelisiniz. YEK üyeleri, anlaşmanın her iki nüshasını da imzalamalı 

ve imza için sorumlu sekretere iade etmelidir. İkinci imzalı nüsha ise imza sahibi 

tarafından resmi belge olarak saklanır. İmzalanan sözleşmelerin kopyaları, YEK'in 

uygun klasöründe saklanır. Klasörler, sınırlı sayıda kişinin erişebildiği YEK arşivinde 

saklanır. 

5. 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 
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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/01-003/01 

 

Gizlilik ve Çıkar Çatışması Sözleşmesi 

YAK'nin bir üyesi olarak, bundan böyle "İmza Sahibi" olarak anılacak olan 

ben (tam isim, pozisyon) ____________________________, insanları içeren 

bilimsel araştırmaları hümanizm ilkelerine ve etik normlara ve yüksek standartlara 

göre değerlendirmeyi taahhüt ederim. tıbbi bakım, belirli uluslararası ve ulusal 

düzenlemeler ve yasal düzenlemeler ve bu Anlaşmanın şartlarına uymak. 

Anlaşma şartları: 

Komisyonun bir üyesi olarak, herhangi bir topluluğun temsilcisi olarak 

değil, herhangi bir kuruluşun veya kendi çıkarlarınızın savunucusu olarak değil, bir 

birey olarak atanıyorsunuz. Birincil sorumluluğunuz, insan araştırmalarının hem 

etik hem de bilimsel yönlerini bağımsız bir şekilde gözden geçirmek, bir karar 

vermek ve YEK'nin hedeflerine dayalı olarak en objektif tavsiyeleri yayınlamaktır. 

YEK'nin faaliyetleri, toplumun güvenini haklı çıkarmak, araştırma 

katılımcılarının haklarını ve esenliğini korumak için en yüksek etik standartlara 

uygun olmalıdır. YEK'nin bir üyesi olarak, görevlerinizi yerine getirirken yüksek 

etik standartları korumanız beklenir. 

Bu anlaşma, bir YEK üyesinin görevleriyle bağlantılı olarak Aşağıda İmzası 

Bulunanlara emanet edilen gizli veya tescilli bilgiler olarak kabul edilen her türlü 

bilgi için geçerlidir. Aşağıda İmza Sahibine emanet edilen, gizli, özel ve 

dokunulmaz olan her türlü yazılı bilgi buna göre tanımlanmalıdır. 

Aşağıda imzası bulunan kişi, kendisine emanet edilen gizliliği, ticari ve 

ticari sırları ("gizli bilgileri" açıklamamayı) korumayı taahhüt eder ve bunları 

öngörülen amaçlar dışında kullanmayacağını ve üçüncü kişilere açıklamayacağını 

taahhüt eder. 

İnceleme için gönderilen yazılı gizli bilgiler kopyalanmayacak ve işleme 

konu edilmeyecektir. İnceleme için gönderilen herhangi bir gizli bilgi (tüm 

kopyalar ve kayıtlar) münhasıran YEK'in mülkiyetinde kalmalıdır. 

Bu sözleşme uyarınca, Aşağıda İmza Sahibi, üçüncü bir şahsa ait herhangi 

bir bilgiyi doğrudan veya dolaylı olarak ifşa etmemeyi veya kullanmamayı kabul 

eder. Ayrıca, Aşağıda İmzası Bulunan, işbu sözleşme uyarınca eylemlerinin 

YÖK'ün kurulduğu Üniversitenin politikalarına aykırı olmadığını kabul eder. 

Çıkar çatışması 

Bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmasının olası nedenlerinin her zaman var 

olacağı ve ayrıca YEK ve Başkanının en yüksek hedef adına çatışma durumundan 

bir çıkış yolu bulabileceği inancının olduğu bilinmektedir - insan haklarının 

korunması. 

YEK'nin politikası, bu alanda çatışan çıkarları olan YEK üyelerinin herhangi 

bir faaliyetine ilişkin inceleme, tartışma ve karar alma süreçlerine katılımını 

önlemeyi amaçlar. 
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YEK'in önünde beklemede olan herhangi bir konuyla ilgili olarak sahip 

olduğunuz herhangi bir fiili veya olası çatışan çıkarınızı derhal YEK Başkanına 

bildirmeli ve konuyla ilgili herhangi bir tartışma veya görüşten kaçınmalısınız. 

Çalışma protokolünü sunan başvuru sahibi, YEK üyelerinden birinin 

potansiyel bir çıkar çatışması olduğunu düşünürse, bu YEK üyesinin incelemeyi 

yürüten uzman sayısından çıkarılmasını talep etme hakkına sahiptir. 

Başkana yazılı talepte bulunulur. Nedenlerini belirtmeli ve YEK üye(ler)inin 

çatışan çıkarlarının varlığını doğrulayan argümanlar sağlamalıdır. YEK, 

başvuranın iddialarını araştırmaya karar verebilir. 

Bir YEK üyesinin çatışan bir çıkarı varsa, YEK'nin talebi üzerine bilgi 

vermek dışında inceleme ve karar alma süreçlerine katılamaz. 

Bir çıkar çatışmasının olası nedenleri: 

- YEK üyesi, potansiyel olarak rekabet eden bir araştırma projesinde yer 

alabilir 

- YEK üyesinin, kendisine lobi yapma fırsatı veren finansman kaynaklarına 

veya entelektüel bilgilere erişimi vardır. 

- Bir YEK üyesinin kişisel takıntıları, karar verirken objektif olmayı 

engeller. 

Son kısım 

Aşağıda İmza Sahibi burada belirtilen hüküm ve koşulları kabul ediyorsa, 

lütfen bu belgeyi imzalayın ve tarih atın. İmzalı ve tarihli orijinal, YEK'in 

kontrolünde özel bir klasörde saklanacaktır. Sözleşmenin bir kopyası size resmi bir 

belge olarak verilecektir. 

YEK üyesi olarak faaliyet gösterdiğim süre boyunca, bana gizli bilgi ve 

belgeler (bundan böyle "gizli bilgi" olarak anılacaktır) emanet edilebilir. 

Kazakistan Cumhuriyeti'nin yürürlükteki mevzuatına uygun olarak gizliliğin 

korunması için mümkün olan tüm önlemleri almayı, gizli bilgileri kimseye 

açıklamamayı, gizli bilgileri yetkim tarafından belirlenen amaçlar dışında 

kullanmamayı ve özellikle, gizli bilgileri kendiniz veya üçüncü şahıslar için 

kullanmamak; YEK üyesi olarak görev süremin sonunda tüm gizli bilgileri 

(YEK'deki görevlerim gereği tuttuğum tüm tutanak ve kayıtlar dahil) Başkan'a iade 

etmeyi taahhüt ederim. 

Eğer bir çıkar çatışmam varsa, oylamadan veya nisap gerektiren 

toplantılarda beni dışlamak için bunu derhal YEK Başkanına bildirmeyi taahhüt 

ederim. 
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Ben, ____________________________________, bu Sözleşmede belirtilen 

şekilde yukarıdaki koşulları okudum (okudum) ve kabul ediyorum (kabul 

ediyorum). 

 

İmza______________                            Tarih _________________  

 

YEK Başkanı _____________________(Tam isim) 

            

          Tarih______________  
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Anlaşma Formu 

bir kişinin mahremiyeti/çıkar çatışması, 

YEK çalışmalarına katılan 

Ben ____ (tam isim), YEK toplantısına konuk veya gözlemci olarak katılmaya 

davet edildiğimi anlıyorum. Toplantı sırasında gizli bilgileri almak ve görüşmek 

mümkündür. Bu sözleşme formunu imzaladıktan sonra gizliliği korumayı taahhüt 

ediyorum. 

Aşağıdakilerin katıldığı YEK toplantılarının tarihini ve sayısını 

belirtin:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

_________________________

____  

İmza 

 

 

______________________

____ 

  Tarih  

 

 

_________________________

____  

 YEK başkanı 

 

 

______________________

____  

  Tarih  
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Gizli bilgi içeren belgelerin kopyalarını talep eden kişi için Gizlilik/Çıkar 

Çatışması Sözleşme Formu. 

Ben __________ (tam isim), YEK üyesi değilim, tarafımdan alınan YEK 

belgelerinin kopyalarının gizli olduğunu anlıyorum. Aldığım bilgileri amacına 

uygun olarak kullanmayı ve YEK'nin izni olmadan bu belgeleri çoğaltmamayı, 

vermemeyi veya dağıtmamayı taahhüt ediyorum. Bu sözleşmeyi imzaladıktan 

sonra, gizliliğin korunması sorumluluğunu tamamen üstleniyorum.            

Aşağıdaki YEK belgelerinin kopyalarını 

aldım:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

_________________________

____  

 İmza 

 

______________________

____ 

  Tarih 

  

 

 

 

_________________________

____  

 YEK başkanı 

 

 

______________________

____  

  Tarih 
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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 
   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


