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Bağımsız danışmanların seçimi 

 

1. Amaç: Etik Kurul (YEK) uzmanlarının, özel konular alanındaki mesleki 

nitelikleri belirli bir çalışmanın incelenmesi için gerekli olan bağımsız 

danışmanlar olarak görev alma prosedürünü tanımlayın. 

2. Kapsam: YEK'nin tüm faaliyet durumlarında, incelenen konu komite 

üyelerinin mesleki yeterlilik alanının dışında kaldığında, YEK Başkanı veya 

YEK üyesi belirli bir alanda uzman danışmanları davet edebilir. Ayrıca, 

YEK üyeleri arasında planlanmış veya devam eden bir çalışmanın 

konularında üçüncü bir görüş almak için anlaşmazlık olması durumunda 

bağımsız danışmanların yardımı gerekebilir. 

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 

4. Bağımsız danışman, bir çalışma protokolünün değerlendirilmesine ilişkin 

tavsiye, yorum ve önerilerde bulunan ve önerilen araştırma çalışmasının 

kurumu veya araştırmacıları ile ilişkili olmayan bir uzmandır. 

5. Sorumluluk: Özel konularda bir kerelik veya kalıcı tavsiye için bağımsız 

danışman adaylarının seçimi ve onaylanması, LEC'nin bir üyesi tarafından 

başlatılabilir. Bağımsız danışmanın onaylanması ve davet edilmesi Etik 

Kurul Başkanı'nın sorumluluğundadır. 

YEK sekreteri, danışmanla etkileşim, inceleme için ona belgeler sağlama, bir 

rapor alma ve YEK toplantısına katılma daveti (gerekirse), gizlilik / çıkar 

çatışması formunu imzalama konularından sorumludur. danışman tarafından. 

6. Prosedür:  

 

Bağımsız danışmanların seçimi 

Uzman, bir YEK üyesi veya YEK Başkanı tarafından belirlenir. Aday ile ön 

eleme mülakatı yapılır. Bağımsız danışman seçimi, istişare konusuna uygunluk, 

yeterlilik, erişilebilirlik ve bağımsızlık, çıkar çatışmasının olmaması kriterlerine göre 

yapılır. 

Danışman şunları sağlar: 

• Özet 

• İmzalanmış Profesyonel Hizmetler Sözleşmesi 

• İmzalanmış gizlilik/çıkar çatışması sözleşmesi 

Onay prosedüründen sonra, başkan bir veya başka bir adayı uzman olarak 

onaylar. Belgeler danışmanın klasöründe tutulmalıdır. Ayrıca danışmanların ve 

uzmanlık alanlarının bir veri tabanının oluşturulması da gereklidir. 
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Danışmanlık 

YEK, değerlendirme için ilgili danışmana gerekli belgeleri sağlar. Danışman, 

belirtilen süreye kadar YEK tarafından değerlendirilmek üzere raporu tamamlar. 

Danışman, oy hakkı olmaksızın toplantıya katılabilir, rapor sunabilir ve tartışmalara 

katılabilir. Danışmanın raporu çalışma dosyasında saklanır. 

Danışmanlık hizmetlerinin sona ermesi 

Danışmanlık hizmetlerinin sonlandırılması, hem danışmanın kendisi hem de 

YEK tarafından başlatılabilir. Danışmanlık hizmetinin verilmesine son verildiğinde, 

görüşülen davalara ilişkin tüm belgelerin danışmandan alınmasından ve kendisinden 

alınan raporların arşivlenmesinden sekreter sorumludur. 

7. 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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