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Tıbbi cihaz/ekipman çalışmalarının incelenmesi 1. Amaç: YEK'ye sunulan tıbbi 

cihaz / ekipmanla yapılan çalışmaların incelenmesi ve onaylanması prosedürünü 

tanımlamak. 

2. Kapsam: Bu SİP, yeni tıbbi cihazların çalışmasına yönelik insan protokollerinin 

sunumu ve gözden geçirilmesi 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 

      ÖR – Önemli Risk 

    ÖsR – Önemsiz Risk 

      BO – Bilgilendirilmiş onay  

   TC- Tıbbi cihaz 

4.Sorumluluk: başkan, sekreter, YEK üyeleri. 

5. Prosedür: 

Tıbbi cihaz çalışmalarının incelenmesi sırasında, YEK tıbbi ürünlerle ilgili 

klinik araştırmalarda alınan kararlardan farklı kararlar alabilir. YEK, önerilen 

çalışmanın bir ÖR veya ÖsR-e sahip olup olmadığını belirlemeli, ardından YEK, 

çalışmaya izin verip vermeyeceğine karar vermelidir. ÖR veya ÖsR belirlerken YEK, 

sponsor tarafından sağlanan tüm bilgileri dikkate almalıdır. 

YEK, cihazın kullanımından kaynaklanabilecek zararın niteliğini dikkate 

almalıdır. Araştırılan cihaz/ekipmanın en az bir katılımcıya önemli derecede zarar 

verme olasılığı varsa, çalışma ortak olarak kabul edilmelidir. Bir cihazı bir ÖR 'e mi 

yoksa bir ÖsR e mi göndermeye karar verirken, YEK, alternatif cihaz veya 

prosedürlerle karşılaştırılabilir riskleri değil, cihazın genel risklerini dikkate 

almalıdır. Cihaz, belirli bir riski olan bir prosedürle birlikte kullanılıyorsa, YEK, 

cihazın riskine göre prosedürün risklerini dikkate almalıdır. YEK, görüşleri için 

düzenleyici kuruma da danışabilir. 

 Belgelerin sunulması 

YEK, tıbbi cihazı incelemek için muayene/izin öncesinde aşağıdaki belgeleri 

almalıdır: 

  Ön çalışma planı 

  Bilgilendirilmiş Onam Formu 

  Cihaz açıklaması 

  Katılımcılar için seçim kriterlerinin açıklaması  
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  İzleme prosedürleri 

  Önceki cihaz testleriyle ilgili raporlar 

  Araştırmacının CV'si 

  Profesyonel Araştırmacı Lisansı (varsa) 

  Risk değerlendirmesine ilişkin veriler/bilgiler 

 Riski belirlemek için kullanılan istatistikler 

  Uzmanlık başvurusu 

  Belge alındı formu 

  Yalnızca araştırma için kullanılan tüm etiketlerin kopyaları 

Toplantıdan önce, "Gönderilen başvuruların ve protokollerin ilk incelemesi" 

SİP değerlendirme formuna uygun olarak çalışmayı gözden geçirmek üzere 

uzmanların atanması gerekmektedir. TC çalışmasının toplantı gündeminde 

değerlendirilmesi de dahil olmak üzere, YEK üyelerine dağıtılmak üzere belgeler 

hazırlayın. 

Toplantı sırasında uzmanlar sözlü veya yazılı olarak çalışma planının kısa bir 

özetini sunar. Başkan, çalışmanın risk kategorisine ilişkin tartışmayı açar – ÖR veya 

ÖsR . Ardından, dikkate alınan her belge hakkında bir tartışma yürütür (protokol, 

bilgilendirilmiş onam, araştırmacıların ve merkezin nitelikleri, tanıtım materyalleri); 

risk derecesini ayarlar 

Daha sonra Başkan, sınavın her bir unsuru için ayrı bir oylama çağrısında 

bulunur. YEK oyları ya: 

• Çalışmayı değişiklik yapmadan onaylayın; 

• Gerekli değişiklikleri aldıktan sonra sekreter ve başkan tarafından müteakip 

değerlendirme ile son toplantıda belirtilen konularda küçük değişikliklerle çalışmayı 

onaylayın; 

• Bir sonraki toplantıda yeniden gözden geçirilmek ve gözden geçirilmek 

üzere önemli değişiklikler ve/veya daha fazla bilgi talep edin; 

• Çalışmayı onaylamayın ve sebeplerini belirtin. 

BO ın protokol ve/veya formundaki değişiklikler için üyelerin önerilerinin 

“Üniversite YEK tarafından yapılan değişiklikler” olarak kaydedilmesi ve 

araştırmacıya bildirilmesi gerekmektedir. Ardından, onaylanmış çalışmalar için 

çalışma süresince ara gözden geçirmelerin sıklığını belirleyin. 

Toplantıdan sonra toplantı tutanağı hazırlanmalıdır. 

Sonuçları araştırmacıları uyarın 

Секретарь направляет письмо с одобренными документами 

исследователю. Письмо содержит как минимум, перечисление каждого 

разрешенного документа, с датами, установленными для промежуточной 

экспертизы и другие обязательства, и ожидания от исследователя по ходу всего 

исследования.  

Sekreter, araştırmacıya onaylı belgeler içeren bir mektup gönderir. Mektup, asgari 

olarak, ara gözden geçirme ve diğer taahhütler için belirlenen tarihler ve araştırma 
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boyunca araştırmacıdan beklentiler ile birlikte her yetkilendirilmiş belgenin bir 

listesini içerir. 

Toplantıda çalışmayı onaylamama kararı verilirse, Sekreter veya Başkan, 

gerekçesini de belirterek kararı derhal araştırmacıya yazılı olarak bildirir. Müfettiş 

temyize gitmeye karar verirse, YEK ile iletişime geçebilir. Bu süreç araştırmacıya 

yazılan mektupta belirtilmiştir. 

YEK, belgelerden herhangi birinde değişiklik yapılması için oy verirse, sekreterya 

belgede değişiklik yapar veya araştırmacıya değişiklik yapması ve belgeleri 

yeniden YEK'e sunması için yazılı bir talep gönderir. 

6.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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