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Başvuru süreci ve çalışma protokolü 

1. Amaç: YEK'e çalışma protokolünün (ÇP) incelenmesi için başvuru sürecini 

tanımlayın 

2. Kapsam : ÇP inceleme uygulamaları şunları içerir: 

• İlk uzmanlık için başvuru 

• Değişikliklerle yeniden uygulama 

• Protokole eklemeler 

• Onaylanmış protokollerin orta vadeli değerlendirmesi 

• Çalışmanın Sonlandırılması 

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 

ÇP - çalışma protokolü 

KA - klinik araştırma 

4. Sorumluluk:  YEK Başkanı, sekreteri ve üyeleri 

5. Prosedür:  

Sekreter, belgelerin alındığını dergiye kaydetmekten, değerlendirme için 

postalamaktan ve YEK belge paketinin müteakip onayından ve başvuru sahiplerini 

bilgilendirmekten, projelerin değerlendirilmesinin sonuçlarını dikkatlerine sunmaktan 

sorumludur. Sekreterlik, belge paketinin teslim alınmasından sorumludur. Sekreter, 

paket adını kontrol etmelidir: 

• İlk başvuru 

• Protokolün düzeltme ile yeniden uygulanması 

• Protokole eklemeler 

• Onaylanmış protokollerin orta vadeli değerlendirmesi 

• Protokol sonlandırması 

Sekreterlik, başvurunun başlığını kontrol etmeli ve ayrıca uygun formları 

almalıdır: 

1. İlk başvuru 

• Belge paketinin içeriği için kontrol listesi 

• Belgelerin alındığına dair makbuz formu 

• İlk uzmanlık için başvuru 

• 6. adıma gidin 

• E-dosyalama için 7 adıma gidin 

2. Protokolün düzeltme ile yeniden uygulanması 

• Kontrol Listesi Formu 

• Belgenin alındığına dair makbuz formu 

• Değerlendirme Formu 

• 6 adıma gidin 

3. Protokole eklemeler 

• Belge paketinin içeriği için kontrol listesi 
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• Belgenin alındığına dair makbuz formu 

• Yeniden Değerlendirme Formu 

• 6 adıma gidin 

4. Onaylanmış protokollerin orta vadeli değerlendirmesi 

• Belge paketinin içeriği için kontrol listesi 

• Belgenin alındığına dair makbuz formu 

• Yeniden Değerlendirme Formu 

• 6 adıma gidin 

5. Protokol sonlandırması 

• Belge paketinin içeriği için kontrol listesi 

• Belgenin alınma şekli: 

• Yeniden Değerlendirme Formu 

• 6 adıma gidin 

6. Formları doldurun: 

• İlk uzmanlık için başvuru formunu (Ek 1) ve çalışma protokolü şemasını 

(Ek 2) ilgili bilgileri doldurmaları için başvuru sahiplerine verin. 

7. Gönderilen belgelerin içeriğini kontrol edin: 

• Belge paketi içeriği kontrol listesini kullanın 

• Gönderilen paketin gerekli tüm belgeleri, formları ve materyalleri içerdiğini 

kontrol edin 

• Gönderilen protokolün paket içeriğini kontrol edin 

• İlk uzmanlık için orijinal başvuru formu 

• Çalışma protokolünün özeti veya özeti 

• Çalışma protokolü ve beraberindeki belgeler 

• İlk inceleme için başvuru formundaki gerekli bilgilerin eksiksizliğini kontrol 

edin 

• Aşağıdakilerin dahil edilip edilmediğini görmek için çalışma protokolünün 

özetini veya özetini kontrol edin: 

o Protokol adı 

o Ana yürütücü 

o Sponsor 

o Soyut 

o Çalışma türü 

o Hedefler 

o Beklenen sonuçlar 

o Dahil etme/hariç tutma kriterleri 

o Sonlandırma Kriterleri 

o Tedavi türleri 

o Metodoloji 

o Analiz (yöntemler) 

o Plan ve son tarihler 

o Araştırma ürününün kayıt numarası (varsa) 

o Tedavi rejimi ve süresi 
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o Değerlendirme veya performans kriterleri 

o Güvenlik kriterleri (toksisite) 

• Gönderilen protokolü ve beraberindeki belgeleri aşağıdakiler için kontrol 

edin: 

o Üye Bilgileri 

o Bilgilendirilmiş onam formları (Kazakça ve Rusça) 

o Vaka kayıt formları 

o Araştırma bütçesi, gerekçesi 

o Araştırma sözleşmeleri 

o Araştırmacının özgeçmişi (CV) 

o Araştırmacı Broşürleri 

8. Elektronik belgeleri kontrol edin (varsa) 

9. Bu protokol için bir klasör oluşturun 

• "Alınan/gönderilen protokoller" klasörü/dosyası oluşturun 

• Gönderilen protokolün adını ve numarasını kaydedin 

• Tarihi ve alıcının adını not edin. 

10. ÇP gönderme işleminin tamamlanması 

• Başvuru sahibinden ilk uzmanlık başvuru formunu geri alın 

• Bilgilerin eksiksiz olup olmadığını kontrol edin 

• Paket eksikse başvuru sahibine bildirin 

• Pakette eksik olan belgeleri açıkça işaretleyin 

• İlgili kısımları ve eksik belgeleri doldurun 

• Mektubu ve belgelerin ilk sayfasını damgalayın/damgalayın ve tarih atın 

• Belgeleri alırken alıcının adını girin 

• İlk inceleme için doldurulmuş başvuru formunun bir kopyasını alın 

• İlk muayene için başvuru formunun aslını, raporları için başvuru sahibine 

iade edin. 

• Formun bir kopyasıyla birlikte tamamlanmış bir kontrol listesi ekleyin 

• Belge Alındı Formu'nun bir kopyasını uygun klasöre kaydedin 

• Birincil muayene için başvuru formunu çalışma protokol paketine ekleyin 

• Gönderilen belgelerin orijinal imzalı kopyalarını "Uygulama" klasöründe 

saklayın. 

11. Alınan belgeleri arşivleme 

Paketleri birlikte sıkıştırmanız gerekir. Tarihli ve orijinal protokolleri 

değerlendirme için YEK'teki uygulama rafında arşivleyin. 

6. 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, 
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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/01-005/01 

İlk uzmanlık için başvuru formu 

İsim: 

Protokol numarası: 

Araştırma merkezinin (AM) iletişim bilgileri 

 İsim:……………………………………………………………………                                                                                        

Adres:………………………………………………………………………                                                                                              

Telefon:…………………………………………                                                                                               

 Faks:…………………………………………………                                                                                                

 E-mail:……………………………………………... 

 

Katılan araştırmacılar: 

İsim/Soyisim Lisans 

No. 

Enstitü Telefon / Faks 

No. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

Uzmanlık türü: 

 birincil 

 tekrarlanan 

 düzeltmeler 

 hızlandırılmış 

 acil durum 

 akım 

 raporun uzman incelemesi 

 klinik çalışmaların 

tamamlanmasının ardından 

muayene 
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             İmzalar: 

                                                                               Tarih: ………………..                                                      

            Baş araştırmacı 

 

                                                                                Tarih:……………….                                                  

                     KÇ Başkanı (gerekirse) 

                                                                               Tarih:…………………                                                       

   YEK sekreteri 

 

BAŞVURU NUMARASI: /  -  
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EK/02-005/01 

Mevcut sınav için başvuru formu 

Protokol №.: Numara :   / - 

İSİM: 

 

 

Bilimsel danışman: 
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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: 

           YEK tarafından belirlenen sayıyı aşmak 

           Son muayeneden bu yana yeni hasta sayısı 

           Çalışmanın başlangıcından bu yana toplam 

hasta sayısı 

 

Setten dışlama 

 HAYIR 

 kadın 

 erkek 

 Diğerleri (belirtiniz: ) 

 

Hassas Hastalar 

 Hayır 

 Fiziksel 

 Zihinsel olarak 

 Sosyal olarak 

 

Son gözden geçirmeden bu yana katılımcı 

popülasyonunda, işe alım yöntemlerinde veya seçim 

kriterlerinde değişiklikler oldu mu? 

 Hayır 

 Evet (Uygulamadaki değişiklikleri açıklayın) 

 

Son incelemeden bu yana bilgilendirilmiş onam veya 

belgelerde değişiklik oldu mu? 

 Hayır 

 Evet (Uygulamadaki değişiklikleri açıklayın) 

 

Araştırmacı/danışman değişikliği? 

 

 Hayır 

 

 Askıya alındı:……………………………………. 

 

 Eklendi: ……………………………………………                                                                                          

 

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? 

 Hayır 

 Evet (ekte açıklayınız) 

 

Son muayeneden bu yana komplikasyonlar veya 

öngörülemeyen olaylar oldu mu? 

 Hayır 

 Evet (ekte açıklayınız) 

 

Oğlum gözden geçirmeden bu yana hastaların 

çalışmasından geçmiş olmuş mu? 

 Hayır 

 Evet (ekte açıklayınız) 

 

Yeni araştırma ilacı/cihazı? 

  Hayır          İlaç 

  Teçhizat 

№. …………………………..                                                                                         

İsim: ……………………………                                                                                           

Sponsor: …………………………                                                                                       

 

Geliştirici: ……………………… 

 

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

 Hayır 

 Yalnızca tıbbi nedenlerle 

 

Son gözden geçirmeden bu yana araştırma ekibinde 

herhangi bir değişiklik oldu mu? 

 Hayır 

 Evet (Uygulamadaki değişiklikleri açıklayın) 

 

Son gözden geçirmeden bu yana araştırma 

merkezlerinin sayısında bir değişiklik oldu mu? 

 Hayır 

 Evet (Uygulamadaki değişiklikleri açıklayın) 

 

Son incelemeden bu yana araştırma ekibi içinde bir 

çıkar çatışması oldu mu? 

 Hayır 

 Evet (Lütfen bir açıklama girin) 
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İmzalar: 

                                                                               Tarih: ……………….                                                     

Çalışma lideri 

 

Yorum/Karar YEK: 

                                                                               Tarih:…………………                                                  

YEK Başkanı 

                                                                               Tarih:…………………                                                      

YEK Sekreteri 
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EK/01-005/01 

Referans listesi 
 

№ Tam isim İşteki pozisyon Zaman İmza 
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EK/02-005/01 

 

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 
   

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       


