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Gönderilen başvuruların ve protokollerin ilk incelemesi 

1.Amaç: Etik kurulun protokolün ilk incelemesini nasıl yönettiğini açıklamak. 

2.Kapsam: SÇP, ilk kez sunulan bir protokolün inceleme süreci için geçerlidir.. 

 3.Tanımlar ve kısaltmalar: 

Üniversitet – Hoca Ahmet Yesevi adındaki Uluslararası Kazak-Türk 

üniversitesi 

YEK – Yerel Araştırma Etiği Komisyonu 

      DSÖ – Dünya Sağlık Örgütü 

      BDT- bağımsız Devletler Topluluğu 

      ÇP - çalışma protokolü 

      BO – Bilgilendirilmiş onay 

4. Sorumluluk: başkan, sekreter, YEK üyeleri, yorumcu 

 Her bir çalışma protokolünü değerlendirdikten sonra karar ve yorumlarla birlikte 

değerlendirme formunu doldurmak hakemlerin sorumluluğundadır.  Sekreterlik 

(sekreter), bu tür bir kararın nedenleri de dahil olmak üzere her bir protokol için 

kararları, ilgili görüşleri ve incelemeleri belgelemekten sorumludur.  Başkan ve 

sekreter, kararın onaylandığını formda imzalamalı ve tarih atmalıdır  

5. Prosedür: 

1. Gönderilen belgelerin alınması 

• Gönderilen belgelerin doğrulanması. 

• Onaylanmış formdaki belgelerin alındığını onaylayan imza ve tarih. 

• Belgeyi teslim eden kişiye (sekreter) oluşturulan formun alındı belgesinin 

iadesi. 

2. Belgelerin içeriğinin eksiksizliğinin kontrol edilmesi 

• Değerlendirme formuna göre belgeleri kontrol edin. 

• Muayenenin süresini belirleyin. 

• Bir sonraki YEK toplantısının tarihini ve başvuranın katılma olasılığını 

kontrol edin. 

• Bazı belgeler eksikse YEK sekreterini bilgilendirin. 

3. Protokolün İncelenmesi 

3.1 Başvurunun ilk incelemesi 

- Başvuru formunu, sağlanan bilgilerin eksiksizliği, baş araştırmacının, 

çalışma direktörünün, LEC Başkanının ve yönetici sekreterin imzasının 

bulunup bulunmadığını kontrol edin. 

- Başvurunun birincil inceleme formunu kontrol edin ve çalışma protokolüne 

ekleyin (Ek 1). 
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3.2 Değerlendirme formu 

• Değerlendirme Formunu gözden geçirme ve tartışma sürecinde kılavuz 

olarak kullanın. 

 

Not: Doldurulan değerlendirme formu, YEK tarafından belirli bir protokolle 

ilgili olarak alınan kararın resmi kaydıdır. 

  Muayene yapılırken aşağıdaki kriterlere dikkat edilmelidir: 

  Araştırma katılımcıları için riskin en aza indirilmesi; 

  Katılımcılara yönelik risk, beklenen fayda ile karşılaştırmalı olarak 

gerekçelendirilmelidir; 

  katılımcıların seçimi tek tip ve tarafsızdır; 

  Bilgilendirilmiş onay açık, anlaşılır ve uygun şekilde biçimlendirilmiş 

olmalıdır; 

  çalışma planı, katılımcıların güvenliğini sağlamak için toplanan verilerin 

izlenmesi için yeterli koşulları sağlar; 

  Özel hayatın korunması, gerektiğinde gizliliğe saygı gösterilmesi için 

yeterli koşulların bulunması; 

  Hassas katılımcıları korumak için uygun önlemler mevcuttur; 

  gerekirse, yorumların kaydını tutmak; 

  Uzmanın imzası ve tarihi. 

 

4. YEK toplantısı 

Baş gözden geçiren kişi, yorumlarıyla birlikte çalışma protokolünün kısa 

bir özetini (sözlü veya yazılı) sunar. 

Başkan (veya yetkili kişi), tartışılan tüm belgeler (Protokol, araştırmacı 

broşürü, BO, araştırmacının ve araştırma merkezinin nitelikleri, tanıtım 

materyalleri) hakkında bir tartışma başlatır. 

Protokol, BO formu ve/veya tanıtım materyallerinde değişiklik önerileri, 

toplantı tutanaklarına "YEK tarafından önerilen değişiklikler" olarak 

kaydedilir ve araştırmacıya gönderilir. 

Başkan veya yetkili kişi, oyu her madde için ayrı ayrı ilan eder. YEK 

üyeleri aşağıdaki konularda oy kullanır: 

  araştırmanın yürütülmesini yorum yapmadan onaylamak; 

  Sorulan sorulara verilen yanıtlar ve çalışma düzeninde önerilen değişiklik 

ve/veya eklemelerin getirilmesi şartıyla, yorumları yeniden 

değerlendirmeden düzelttikten sonra çalışmanın yürütülmesini onaylayın. 

     Bu durumda, değiştirilen belgeler ve/veya eklenen belgeler başkan veya 

başkan yardımcısı tarafından onaylanmalıdır = YEK tavsiyelerinin onayı; 

 Çalışmanın prosedürlerinde ve materyallerinde değişiklik yaptıktan sonra 

YEK toplantısında yeniden düşünün. 

 Aynı zamanda, YEK ortaya çıkan tüm soru ve iddiaları açıkça formüle 

eder = Belgeleri yeniden gönderme koşuluyla onaylayın. 

  Çalışmaya izin verme (red sebepleriyle birlikte)=Reddet 
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Protokol hakkında olumlu bir karar verilirse, YEK bu çalışmanın mevcut 

incelemesinin ne sıklıkta gerçekleştirileceğini belirtir: 

- Sekreter, karar yazısını onaylanan belgelerle birlikte başvuru 

sahibine/araştırmacıya gönderir. 

- Mektup, YEK tarafından onaylanan tüm belgelerin bir listesini içerir, 

mevcut incelemenin şartlarını ve araştırmacı tarafından çalışma boyunca diğer 

yükümlülüklerin yerine getirildiğinin doğrulanmasını gösterir. 

- Onaylanmış IS formunun her sayfasında, YEK'nin onay tarihi belirtilir. 

YEK'nin başvuruyu reddetmesi halinde, sekreter başvuru sahibine alınan 

kararı ve başvuruyu reddetme nedenlerini derhal yazılı olarak bildirir. 

- Müfettiş temyize gitmeye karar verirse, sekretere başvurarak bunu yapabilir. 

İtiraz prosedürü, başvuru sahibine gönderilen YEK karar mektubunda açıklanmalıdır. 

YEK'nin belgelerden herhangi birinin değiştirilmesine oy vermesi halinde, 

sekreterlik ya gerekli değişiklikleri yapar ya da başvuru sahibine değişiklik talep eden 

ve belgelerin YEK'ya yeniden sunulmasını talep eden yazılı bir bildirim gönderir. 

5. Kararın önceden bildirilmesi 

Başkan, doldurulmuş değerlendirme formunun elektronik bir versiyonunu 

kararın alınmasından itibaren bir gün içinde, ancak en geç 5 iş günü içinde Sekretere 

gönderir. 

Sekreter de YEK kararını baş araştırmacıya (e-posta ile) gönderir ve gelen ve 

giden yazışmaları protokol dosyasına kaydeder. 

6. Nihai Karar Bildirimi 

6.1 Yetkilendirme imzası 

Karar verildikten sonra uygun formlar alınmalı ve doldurulmalıdır. Ardından 

Başkan imzasını atar. Son olarak, tarihi forma yazmalısınız. 

6.2 Değerlendirme formu 

Önce değerlendirme formu doldurulmalı, ardından Başkanın imzası 

alınmalıdır. 

6.3 Sınav için başvuru formu 

Başvuru sahibi, başkanlığın imzasını almalı, orijinal forma 5 iş günü içinde 

tarih atmalı ve sekretere iade etmelidir. Atanan numarayı formun altındaki hücrelerde 

sırayla doldurarak belirtin - ilk üç hücre, yeni satırdan sonra - geçerli ay ve kısa 

çizgiden sonra - geçerli yıl olan kararın seri numarasını gösterir. Sekreter formu 

imzalar ve tarih atar.  

6.4 Eylem mektubu 

Araştırmacıyı veya araştırma projesi liderini YEK'nin kararı hakkında 

bilgilendirmek için bir eylem mektubu hazırlanmalıdır. Bu durumda, gereklidir: 

- Araştırmacı tarafından yapılması gerekenleri açıkça belirtin. 

- Karar olumsuz ise, araştırmacıya veya proje liderine yapılan bildirimde 

şunlar yer almalıdır: Bu karara itiraz etmek istiyorsanız, YEK'e bildirin ve 

gerekçeleriyle birlikte başkana yazılı olarak itirazda bulunun. 

- Mektubun doğru yazılışını ve yazılışını kontrol edin. 
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- 7 iş günü içinde başvuru sahibine bir mektup gönderin. 

7 Belge saklama 

   Mektubun bir kopyası yazışma dosyasında tutulmalıdır. Belgelerin asıllarını 

(inceleme başvuruları ve değerlendirme formu) seri numarasına göre "Alınan 

Kararlar" klasörüne yerleştirin. Dosya, bu amaç için sağlanan ofiste uygun bir rafta 

saklanmalıdır. 

Düzenlemeler için 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) Dünya Tabipler Birliği'nin Helsinki Bildirgesi (1964); 

6) İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (1997); 

7) Biyomedikal araştırmaları inceleyen etik kurullara Dünya Sağlık Örgütü'nün 

tavsiyeleri (2000); 

8) Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan Omurgalı Hayvanların 

Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (1986); 

9) Kazakistan Cumhuriyeti'nin diğer düzenleyici yasal düzenlemeleri; 

10) Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Biyoetik Merkez Komisyonu “Etik 

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

baskı, 2018; 

11) Standart işletim prosedürleri 
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UF/01-007/01 

          Çalışma protokolünün birincil incelemesi için başvuru formu 

Araştırma merkezinin iletişim bilgileri: 

Adı: _____________________________________________ 

Adı: 

BO numarası: Katılımcı sayısı : 

Çalışma tarzı : (Çalışmayla ilgili maddeleri  “  işaretleyiniz) 

 

o Anket 

 

o Sosyal 

 

o  Tıp. 

 

o Nüfus 

 

o Bireyler 

 

o Tarama 

 

o Gözetim 

 

o Epidem. 

 

o Müdahale 

 

 

o Klinik 

testler 

 

o Aşama I 

 

o   Aşama  II  

 

o Aşama III 

 

o Aşama  IV 

Genetik o  Retrospektif.  o Prospektif o Başka……… 

ÇALIŞMA 

GRUPLARI: 

o Sağlıklı o Hastalar o Hassas 

gruplar 
 

Çalışma katılımcılarının özellikleri: 

Yaş aralığı: o 0 -17 yaş o 18 - 44 yaş o 45 - 65 yaş o > 66 yaş 

çocuklar  o yok  o < 1 yaş o 1-3 yaş o 4 -14 yaş 

Normdan sapmalar o yok o Fiziksel o zihinsel o ruhsal 

Çalışma katılımcılarından hariç tutma: 

o Yok o Erkek o Kadın o Çocuk    o Başka___________                           

Kaynak gereksinimleri (geçerli olan tüm seçenekleri işaretleyin): 

o Yoğun terapi o İzolatör o Ameliyathane 

o Çocuk yoğun 

bakım 

o Kan nakli o Bilgisayarlı tomografi 

o Gen tedavisi o o Kontrollü ilaçlar (ilaçlar/anestetikler) 

o Protezler o Jinekolojik hizmetler o Diğerleri (belirtiniz)……… 

o Organ nakli (belirtiniz)……… 

İyonlaştırıcı radyasyon kullanımı (X-ışını, izotoplar): 

o Yok  o Yalnızca tıbbi nedenlerle   

Araştırma Yeni İlaç (AYİ) / Yeni Tıbbi Cihaz (YTC): 

o Yok o AYİ  YTC 
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adres ________________________________________________ 

Telefon ___________________________ 

faks ______________________________ 

E-posta_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               ADI………………….                                                  ADI:…………………                                                                                  

                               

Sponsor :……………….                                          Sponsor :…………………...                                                                     

 

Üretici firma :………………                                      Üretici firma :……… 

İncelenen Prosedürler :  o istilacı   o неинвазивные  

çok merkezli çalışma : o EVET  o YOK  

Finansal bilgi sağlamak : o EVET  o YOK  
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UF/02-007/01 

Çalışma protokolü taslağı (etik inceleme için) 

 

I. Başlık sayfası 
1. Çalışmanın başlığı (konu), kimlik numarası, tarihi. Herhangi bir ekleme (değişiklik) de 
numaralandırılmalı ve tarihlendirilmelidir. 

2. Başkanın (veya sponsorun) soyadı. 

3. Araştırmacının soyadı, görevi ve unvanı; Araştırmanın yürütüldüğü kuruluşun adı ve adresi. 

   II. Çalışmanın amacı ve giriş. 
1. Çalışmanın amacı. Çalışmanın bilimsel amaç ve hedeflerini belirtiniz. 

2. Giriş. Burada, amacın ve referansın gerekçesini açıklayın  

III. Çalışma katılımcılarının seçimi için kriterler. 
1. Katılımcı sayısı. Bu çalışma için planlanan toplam katılımcı sayısını girin. Çokmerkezli bir çalışma 

için, lütfen bir bütün olarak çalışmanın toplam katılımcı sayısını belirtin 

2. Cinsiyete göre dağılım. Tahmini cinsiyet dağılımını açıklayın. Cinsiyete göre araştırmaya dahil edilme 
konusunda herhangi bir kısıtlama varsa, bu kısıtlamanın niteliğini ve gerekçesini açıklayın. Araştırmaya 

hem erkeklerin hem de kadınların eşit olarak dahil edilmesi, araştırmanın yararlarını ve yükünü eşit olarak 

paylaşmak için önemlidir. Bu nedenle, diğer ilgili tıbbi ve bilimsel nedenler olmadıkça, her iki cinsiyetten 

katılımcılar çalışmaya dahil edilmelidir. 
 3. Yaş. Katılımcıların yaş aralığını belirtin. Bu yaş sınırlarını seçmek için bir gerekçe verin. Yetişkinlerin 

araştırmaya katılımı, başka tıbbi veya bilimsel nedenler olmadıkça yaş sınırlaması getirmemelidir. 

4. Uyruk (etnik köken). Katılımcıların tahmini ırksal ve etnik dağılımını açıklayın. Herhangi bir 
uyruk/etnik köken kısıtlaması varsa, kısıtlamayı açıklayın ve gerekçesini belirtin. Araştırma, araştırmanın 

yararlarının ve yüklerinin eşit olarak dağıtılmasını sağlamak için belirli bir bölgede farklı milliyetlere ve 

etnik kökenlere sahip yeterli sayıda insanı içermelidir. 
5. Dahil edilme kriterleri. Çalışmaya dahil edilme kriterlerini listeleyin. Bu kriterler bilimsel olarak 

sağlam olmalı ve çalışmaya kimlerin dahil edilebileceğini belirlemelidir. 

6. Dışlama kriterleri. Dışlama kriterlerini listeleyin. Bilimsel olarak sağlam olmalı ve katılımcıların 

popülasyonunu daha doğru bir şekilde tanımlamaya yardımcı olmalıdırlar. 
7. Hassas gruplar. Çalışmaya savunmasız katılımcılar (kendi kararlarını verme yeteneği sınırlı) dahil 

edilirse, bunun için bir gerekçe olmalıdır. Çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar, öğrenciler, bağımlı işçiler, 

embriyolar, mahkumlar, daha fazla korumaya ihtiyaç duyan savunmasız katılımcılar olarak kabul edilir. 

 IV. Yöntemler ve prosedürler 

1.    Yöntemler ve prosedürler. Projenin amaçlarına ulaşmak için kullanılacak çalışma planını ve 

prosedürleri kısaca tanımlayın. Deneysel olan ve/veya münhasıran çalışma için kullanılan 

prosedürler/testler/müdahaleler tanımlanmalı ve çalışmadan bağımsız olarak uygulanacaklardan 
(yani tıbbi bakımın sağlanması için) ayrılmalıdır. Zarar verebilecek ve önlem alınmasını 

gerektiren tüm prosedürleri, durumları veya malzemeleri vurgulayın. Yalnızca bilimsel amaçlarla 

gerçekleştirilecek rutin prosedürleri tanımlayın (ek testler). 

2. Veri analizi ve izleme.  

istatistiksel/analitik yöntemleri  kısaca açıklayın . Potansiyel bir risk oluşturabilecek müdahaleleri 

içeren denemeler, katılımcıların güvenliğini ve esenliğini korumak için bir veri izleme 

komitesi/komisyonu gerektirebilir. Yönetiminin ayrıntılı bir tanımını verin (üyelik, işleyiş, inceleme 

sıklığı, fesih kuralları, vb.). 

3. Veri depolama ve gizlilik. Çalışma sırasında toplanan verilerin nerede saklanacağını ve nasıl 

korunacağını açıklayın. Araştırmacı, verilerin gizliliğini sağlamak için gerekli adımları atmalıdır. 

Bu, verilerin kodlanmasını ve verilere serbestçe erişilmesini engelleyecek uygun bir veri 

depolama mekanizmasının seçilmesini içerir. Verilere kimin erişeceğini ve nasıl kullanılacağını 

belirtin. 
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V. Risk/fayda oranının değerlendirilmesi 
1. Risk derecesi. Çalışmanın aşağıdaki kategorilerde temsil ettiği risk derecesini belirtin: minimum, 

minimumdan fazla. Minimal risk, çalışmada beklenen zararın veya rahatsızlığın olasılığının ve 

büyüklüğünün, normal olarak günlük yaşamda veya rutin fiziksel veya psikolojik testler sırasında 
karşılaşılandan daha büyük olmadığı anlamına gelir. Risk, makul bir kişi tarafından sağlığa zararlı olarak 

kabul edilebilecek bir çalışma ile ilişkili potansiyel zarardır. 

2. Potansiyel risk. Çalışmayla ilişkili potansiyel riski tanımlayın. Riskler sadece fiziksel değil, aynı 

zamanda psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve yasaldır. Bu, araştırma broşüründe belirtilen herhangi bir 
spesifik toksisite verilerini içerir. Mümkünse, bu hasarın meydana gelme olasılığını değerlendirin ve olası 

geri döndürülebilirliği belirtin. 

3. Risk koruması. Çalışma tasarımının olası risk veya rahatsızlığı nasıl koruyacağını ve/veya en aza 
indireceğini açıklayın. Potansiyel risk veya rahatsızlık, personel eğitimi, izleme, advers reaksiyonlar veya 

advers olaylar kanıtlandıktan sonra katılımcının dışlanması gibi prosedürlerin kullanılması yoluyla 

mümkün olduğunca en aza indirilmelidir; tedavi endikasyonları, danışmanlık ve diğer gerekli takip 
adımları. Bunun için kimin ödeme yapacağını belirtin. 

4. Katılımcı için potansiyel fayda. Varsa, çalışma katılımcıları için potansiyel faydayı açıklayın. 

Beklenen bir fayda yoksa lütfen belirtiniz. 

Katılım ücreti bir fayda olarak kabul edilmez. 
5. Katılımcı için alternatifler. Bu bölüm, araştırmaya katılmamayı tercih eden katılımcıya sunulan 

alternatiflerin bir tanımını içermelidir. Bunlar, katılım için akademik kredi alacak öğrencilerse, eşdeğer 

kredi almanın alternatif yollarını açıklayın. 

VI. Çalışma Katılımcısının Belirlenmesi, İşe Alınması ve Onayı 

Akut ve acil bakım çalışmaları durumunda veya halihazırda mevcut veri/materyallerin gözden geçirilmesi 

durumunda, işe alım ve ön onay geçerli değilse, yalnızca çalışma popülasyonunun tanımıyla ilgili ilk 

soruyu yanıtlayabilir ve nedenini açıklayabilirsiniz. işe alım ve onay bu çalışmada geçerli değildir. 

1. Katılımcıları belirleme ve işe alma yöntemleri. Potansiyel katılımcıları belirlemek ve işe almak için 

kullanılacak yöntemleri tanımlayın. Bu yöntemler gizliliği sağlamalı ve zorlamadan uzak olmalıdır. 

Araştırmacı öğrencilerin, astların ve hastaların işe alınması potansiyel olarak zorlayıcı olarak kabul edilir 

ve zorlamayı en aza indirecek adımlar atılmalıdır. 
2. Onay süreci. Kimin onay alacağını ve herhangi bir zorlama veya zorlama unsuru olmaksızın 

katılımcı/yasal temsilci tarafından rasyonel ve düşünceli karar vermesini kolaylaştırmak için 

bilgilendirilmiş onay sürecinin nasıl yapılandırılacağını açıklayın. Yalnızca bu bölümde listelenen kişiler 
onay almaya hak kazanır. 

3. Katılımcının durumu. Tüm katılımcılar bilgilendirilmiş onay veremezse, durumlarının nasıl 

değerlendirileceğini açıklayın. Çalışmaya katılmaya rıza gösterme yetenekleriyle ilişkili beklenen 
bozulma derecesini tanımlayın. Engelli kişilerle yapılan araştırmalara yalnızca minimum risk veya 

doğrudan fayda sağlayan araştırmalar için izin verilir. 

 

4. Anlamak. Tüm araştırmacıların, gönüllü kişilerin veya temsilcilerinin, katılıp katılmama konusunda 
bilgilendirilmiş ve bilgilendirilmiş bir karar vermelerini sağlamak için bilgilendirilmiş rıza unsurları 

hakkında yeterli bilgiye ve anlayışa sahip olmalarını sağlamak için yasal ve etik bir görevi vardır; veya 

araştırmaya katılmaya izin verin. Bu bölümde, konunun veya yasal temsilcisinin sunulan bilgileri 
anladığının nasıl belirleneceğini açıklayın. Bu bölüm, onay alınmadan önce kabul edilebilir bir anlayış 

düzeyi sağlamak için yeterli bir planı açıkça yansıtmalıdır. Çocuklar ve/veya yetersiz yetişkinler söz 

konusuysa, bu bölüm ayrıca, onay alma sırasında anlayışın değerlendirilmesi için özel bir plan 
içermelidir. 

5. Rıza formları. LEK'nin Bilgilendirilmiş Onay Formu (OF) hakkındaki tavsiyelerini ve dokümantasyon 

için gerekli olan OF öğelerini gözden geçirin. OF'nin başlık sayfası, bölüm veya enstitü antetli kağıdına 

basılmalıdır. 
6. Onay belgeleri. Sorumlu yürütücü, tüm varlıklardan OF almak ve belgelemekten sorumludur. Diğer 

bölümlerde henüz yapılmadıysa, OF'u belgeleme ve saklama sürecini açıklayın. 
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7. Katılım bedeli. Konu için katılım maliyetini açıklayın ve gerekçelendirin. Bu bölüm, çalışmayla ilgili 

prosedürler için kimin ödeme yapacağını açıkça tanımlamalıdır. Genel olarak, denekler doğrudan fayda 

sağlamayan araştırma prosedürleri için ödeme yapmamalıdır. Proje için hibe, sözleşme veya diğer 

finansman araçları olması durumunda katılımcılardan herhangi bir ücret alınmamalıdır. 

8. Katılım ücreti. Katılım için deneklerin alacağı geri ödeme veya ödemeyi açıklayın. Ödeme veya ödül 

alabilmek için kuruluşların karşılaması gereken koşulları listeleyin. Tutar haklı olmalı ve özneyi 

katılmaya zorlamamalıdır. Katılımcıların ödeme almak için çalışmanın sonuna kadar katılmaları 

gerekmez. Bu, çalışmadan cezalandırılmadan çekilme hakkını korumak için gereklidir. 
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