
Kurallara göre, başvuru sahibi aşağıdaki belgeleri planlanan toplantıdan en az bir 

hafta önce YEK'YE gönderir: 

1. Çalışma protokolünün birincil muayenesi için başvuru formu (ek 1). Yeniden inceleme için 

başvuruyorsanız, SİP No. 11'i tekrar gözden geçirin. 

2. Planlanan Çalışma Protokolü (ek 2). 

3. Kısa özet (kaz., rus.). 

4. Araştırmacı ve araştırmacının 2 dilde imzalı ve tarihli profesyonel otobiyografileri, iletişim 

numaralarını ve e-posta adresini içeren. 

5. Bilgilendirilmiş onay formu ve incelenen kişi için bilgiler (kaz., rus.). 

6. Potansiyel çalışma katılımcıları için potansiyel çalışma katılımcıları için anlaşılabilir bir dilde 

(Kazakça ve Rusça) bilgi içeren yazılı ve diğer formlar. 

7. Bireysel kayıt kartı, günlükler ve anketler, hastalara ve çalışma katılımcılarına doldurulacak 

anketler. 

8. İncelenen bir ürünün (ilaç veya tıbbi cihaz) varlığında, güvenlik verilerinin, farmakolojik, 

farmasötik ve toksikolojik verilerin doğru bir açıklaması ve ürünün şu ana kadar mevcut klinik 

deneyiminin bir açıklaması (örneğin, araştırmacının broşürünün mevcut versiyonu, yayınlar, ürünün 

özelliklerinin tanımı). 

9. Çalışmanın planlandığı klinik merkezlerin listesi (klinik tabanın adını, organizasyon başkanının 

adını, klinik tabanın yerini belirten). 

10. Çalışma sırasında sağlıklarına zarar vermesi durumunda çalışmaya katılan hastaların haklarına saygı 

garantisi belgesi (sigorta sertifikası veya çalışma sırasında sağlıklarına zarar vermesi durumunda sponsorun 

hastalara tazminat mektubu). 

11. Çalışma katılımcıları için tüm çalışma katılım tazminatlarının açıklaması (maliyet kapsamı ve tıbbi 

bakım dahil). 

12. Araştırma hakkında bilgi veren ve hastaları dahil etmek için kullanılan tanıtım materyalleri de dahil 

olmak üzere materyaller. 

13. Farmakolojik Komitenin araştırmayı yürütmesine izin verilmesi (bir ilacın test edilmesi 

durumunda). 

14. Başvuranın takdirine bağlı olarak, planlanan çalışma sırasında etik standartlara uymaya yönelik 

diğer belgeler ek olarak sunulabilir ve incelenebilir. 

15. Kalite Klinik Uygulamaları (GCP) ve Kalite Laboratuvar Uygulamaları (GLP) sertifikaları - varsa. 

((Kırmızı renkli plastik dosya klasörü) 

16. Plastik klasör 

17. Elektronik versiyonlar   YEK sekreterine gönder 

 



          UF/01-01/01 

 

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   



adres ________________________________________________ 

Telefon ___________________________ 

faks ______________________________ 

E-posta_____________________ 

 

 

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

o Yok o AYİ  YTC 

 

               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  



UF/01-01/01 

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.  

 

 

 

 
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. 
. 
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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