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

hafta önce YEK'YE gönderir: 

 

1. Bu çalışmanın gerçekleştirileceği yapısal birim başkanı (veya çalışma yöneticisi) 

tarafından imzalanan ve hasta işe alımının çalışmaya hangi aşamada başlandığını 

belirten tarihli bir etik inceleme başvurusu. Korumanın planlandığı uzmanlık 

belirtilmelidir (Uygılama1). 

2. Tez çalışmasının özeti, başvuranın Fakülte Bilim Kurulu protokolünden konunun 

onaylanması için bir özüt. 

3. Planlanan Çalışma Protokolü (Ek 2). 

4. Kısa özet (kaz., rus.). 

5. Araştırmacının ve bilimsel danışmanlarının (doktora sonrası araştırma 

danışmanlarına) imzalı ve tarihli profesyonel otobiyografileri, irtibat telefonlarını 

gösteren kişilerdir. 

6. Araştırmacının bilgilendirilmiş onay formu ve araştırmacıya ait bilgiler (Kazakça ve 

Rusça'da). Bir dizi çocuk, sınırlı kapasiteye sahip kişiler sağlanırsa, hastaların 

kendileri ve bakıcıları / ebeveynleri için bilgi verilir (kaz., rus.). 

7. Plastik klasör 

8. Elektronik versiyonlar YEK sekreterine gönder 
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Araştırma Etiği Komisyonları 

Başkanına 

Hoca  Ahmet Yessevı  

Uluslararası Kazak-Türk üniversitesi 

t.b.a.,  prof. 

 A.E.Oshibayevoy 

  

 

Sizden Yerel Biyoetik Komisyonu toplantısında gözden geçirilmek üzere bir belge paketini 

kabul etmenizi rica ediyorum. 

1. Ad-Soyad  

araştırmacının :________________________________________________ 

2. Fakülte:__________________________________________________________ 

3. Kürsü:___________________________________________________________  

4. Akademik danışman (ileri derece, 

pozisyon):________________________________________________________ 

 

5. Bilimsel danışman (ileri derece, 

pozisyon):__________________________________________________________ 

6. Doktora sonrası eğitim dönemi:_______________________________________ 

7. Eğitim yılı:______________________________________________________ 

8. Uzmanlık:______________________________________________________ 

9. Eğitim programının adı 

(uzmanlık):_________________________________________________________ 

10. Tez çalışmasının konusu:______________________________________________ 

11. Araştırmanın türü:____________________________________________________ 

12. Hastaların çalışmaya kaydı başladı mı ve çalışma hangi aşamada 

____________________________ 

 

Tarihi: «_____»________20_____yıl.  

Adres :__________________________________ 

Telefon:________________________________  

Е-mail:__________________________________  

Araştırmacının imazası: ___________________  

Bilimsel yöneticinin imzası:_______________  

Tarihi: «______»______________________20_____ 
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Araştırma protokolü şeması (etik inceleme için) 

I. Başlık sayfası 
      1.Çalışmanın adı (konusu), kimlik numarası, tarih. Herhangi bir ekleme (değişiklik) de numaralandırılmalı ve 

tarihlendirilmelidir. 

      2. Yöneticinin (veya sponsorun) soyadı. 
      3. Araştırmacının soyadı, unvanı ve unvanı; araştırmanın yapıldığı kuruluşun adı ve adresi. 

II. Çalışmanın amacı ve tanıtımı. 
1.   Çalışmanın amacı. Araştırmanın bilimsel amaçlarını ve hedeflerini belirtin. 
2.  Giriş. Burada amaç ve referansların ardındaki mantığı açıklayın. 

III.  Çalışma katılımcılarını seçmek için kriterler. 

1.        Katılımcı sayısı. Bu çalışma için planlanan toplam katılımcı sayısını belirtin. Çok merkezli bir çalışmada, tüm 

çalışma için toplam katılımcı sayısını bir bütün olarak belirtin 

 

2. Cinsiyete göre dağıtım. Amaçlanan cinsiyet dağılımını açıklayın. Araştırmaya cinsiyete göre dahil edilecek 

herhangi bir kısıtlama varsa, bu kısıtlamanın özünü ve gerekçesini açıklayın.  Araştırmaya hem erkek hem de 
kadınların eşit olarak dahil edilmesi, çalışmanın yararlarını ve yükünü eşit olarak bölmek için önemlidir. Bu nedenle, 

başka uygun tıbbi ve bilimsel nedenler yoksa, her iki cinsiyetten de katılımcılar çalışmaya dahil edilmelidir. 

 
3. Yaş. Katılımcıların yaş aralığını belirtin. Verilen yaş sınırlarını seçmek için bir gerekçe verin. Çalışmaya 

yetişkin katılımı, başka tıbbi veya bilimsel nedenler olmadıkça yaşla sınırlı olmamalıdır. 

 

4. Milliyet (etnik köken). Katılımcıların tahmini ırksal ve etnik dağılımını açıklayın. Ulusal/etnik köken 
konusunda herhangi bir kısıtlama varsa, kısıtlamanın özünü açıklayın ve gerekçelendirin. Çalışma, çalışmanın 

yararlarının ve yüklerinin eşit olarak dağıtıldığından emin olmak için belirli bir bölgede farklı ulusal ve etnik kökenlere 

sahip yeterli sayıda insanı içermelidir. 
 

5. Dahil edilecek kriterler. Çalışmaya dahil edilecek kriterleri listeleyin. Bu kriterler bilimsel olarak 

doğrulanmalı ve araştırmaya kimin dahil edilebileceğini belirlemelidir. 

 
6. Dışlama kriterleri. Hariç tutma kriterlerini listeleyin. Bilimsel olarak sağlam olmaları ve katılımcı 

popülasyonunu daha doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olmaları gerekir. 

 
7. Savunmasız gruplar. Savunmasız katılımcılar (kendi kendine karar verme konusunda engelli olanlar) 

çalışmaya dahil edilirse, bunun için bir gerekçe olmalıdır. Çocuklar, hamile kadınlar, yaşlılar, öğrenciler, alt çalışanlar, 

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

 

IV. Yöntemler ve prosedürler 

1. Yöntemler ve prosedürler. Araştırma planını ve projenin amaçlarını yerine getirmek için 
kullanılacak tüm prosedürleri kısaca açıklayın. Deneysel olan ve/veya yalnızca araştırmaya uygulanan 
prosedürler/testler/müdahaleler, çalışmadan bağımsız olarak uygulanacaklardan (yani tıbbi bakım için) 
tanımlanmalı ve ayrılmalıdır. Zarar verebilecek ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasını gerektirecek 
prosedürleri, durumları veya materyalleri vurgulayın. Sadece bilimsel amaçla gerçekleştirilecek rutin 
prosedürleri belirleyin (ek testler). 
 

2. Verileri analiz edin ve izleyin. Kullanılanları kısaca açıklayın 
istatistiksel/analitik yöntemler. Potansiyel risklere neden olabilecek müdahalelerle yapılan denemeler için 
katılımcıların güvenliğini ve refahını korumak için bir veri izleme komitesi/komisyonu gerekebilir. 
Yönetiminin ayrıntılı bir açıklamasını verin (üyelik, işlevsellik, inceleme sıklığı, fesih kuralları vb.). 
 
3.          Veri depolama ve gizlilik.  Alınan verilerin çalışma süresince nerede saklanacağını ve bunların nasıl 
korunacağını açıklayın. Araştırmacı, verilerin gizliliğini sağlamak için gerekli adımları atmalıdır. Bu, verilerin 



kodlanmasını ve verilere serbestçe erişilmesini önleyecek uygun bir veri depolama mekanizmasının 
seçilmesini içerir. Verilere kimin erişebileceğini ve bunların nasıl kullanılacağını belirtin. 
 
V. Risk/fayda oranının değerlendirilmesi 

 

1. Risk derecesi. Çalışmanın şu kategorilere göre oluşturduğu risk derecesini belirtin: minimum, 
minimumdan büyük. Minimum risk, bir çalışmada beklenen zarar veya rahatsızlık olasılığının ve 
büyüklüğünün günlük yaşamda veya rutin fiziksel veya psikolojik testler sırasında yaygın olarak görülenden 
daha büyük olmadığı anlamına gelir. Risk, aklı başında bir kişi tarafından sağlığa zararlı olarak görülebilecek 
bir çalışma ile ilişkili potansiyel hasardır. 
 
2. Potansiyel risk. Çalışma ile ilişkili potansiyel riski açıklayın. Riskler sadece fiziksel değil, aynı 
zamanda psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve hukuki de değildir. Bu, araştırmacının broşüründe belirtilen 
spesifik toksisite verilerini içerir. Mümkünse, bu hasarın meydana gelme olasılığını değerlendirin ve 
potansiyel geri dönüşlülüğü belirtin. 
 

3. Riskten korunma. Çalışma planının potansiyel riski veya rahatsızlığı nasıl koruyacağını ve / veya 
en aza indireceğini açıklayın. Olası risk veya rahatsızlık, personel eğitimi, izleme, olumsuz reaksiyonların 
veya yan etkilerin kanıtlarını aldıktan sonra katılımcının dışlanması gibi prosedürleri kullanarak mümkün 
olduğunca en aza indirilmelidir; tedavi, danışmanlık ve diğer gerekli takip adımları için endikasyonlar. Bunun 
için kimin ödeyeceğini belirtin. 
 

4. Katılımcı için potansiyel fayda. Varsa, çalışma katılımcıları için potansiyel faydaları açıklayın. 
Beklenen bir fayda yoksa, bunu belirtin. 
Katılım ücretleri fayda olarak görülmemektedir. 
 

5. Üye için alternatifler. Bu bölüm, çalışmaya katılmamayı seçen katılımcıya sunulan 
alternatiflerin bir açıklamasını içermelidir. Bunlar, katılım için akademik kredi alacak öğrencilerse, eşdeğer 
krediler almanın alternatif yollarını açıklayın. 
VI. Çalışma katılımcılarının belirlenmesi, işe alınması ve kabul edilmesi 

 

1. Çalışma katılımcılarının belirlenmesi, işe alınması ve kabul edilmesi 
İşe alım ve ön onay geçerli değilse, acil ve acil tıbbi araştırmalar durumunda veya mevcut veri/materyallerin 
incelenmesi durumunda, yalnızca çalışma popülasyonunun belirlenmesiyle ilgili ilk soruya cevap verebilir 
ve işe alım ve onayın bu çalışmada neden geçerli olmadığını açıklayabilirsiniz. 
 

2. Onay alma süreci. Katılımcı/yasal temsilcisi tarafından herhangi bir zorlama veya şiddet unsuru 
olmaksızın rasyonel ve düşünceli bir karar vermeyi kolaylaştırmak için kimin onay alacağını ve 
bilgilendirilmiş onay sürecinin nasıl yapılandırılacağını açıklayın. Yalnızca bu bölümde listelenen kişilerin 
onay alma hakkı vardır. 
 

2. Katılımcının durumu. Tüm katılımcılar bilgilendirilmiş onay veremezlerse, durumlarının nasıl 
değerlendirileceğini açıklayın. Çalışmaya katılmayı kabul etme yetenekleriyle ilgili beklenen hasar 
derecesini açıklayın. Sınırlı kapasiteye sahip kişilerle yapılan araştırmalar, yalnızca minimum risk veya 
doğrudan fayda sağlayan çalışmalar için izin verilir. 
 

4. Anlama. Tüm araştırmacılar var yasal ve etik bir zorunluluk emin olmak için, iddia edilen konular 
veya onların temsilcileri var, yeterli bilgi ve anlayış elemanları bilgilendirilmiş onam sağlayan, onları almak 
için bilgili ve bilinçli bir karar ya da değil katılmak; ya da bir izin çalışmaya katıldı. Bu bölümde, konunun veya 
yasal temsilcisinin sunulan bilgileri anladığını nasıl belirleyeceğini açıklayın. Bu bölüm, onay alınmadan önce 
kabul edilebilir bir anlayış düzeyine sahip olduğunuzdan emin olmak için yeterli planı açıkça yansıtmalıdır. 



Eğer çocuklar ve/veya yetersiz yetişkinlere katılırsam, bu bölüm aynı zamanda onay alırken anlayışı 
değerlendirmek için özel bir plan içermelidir. 

 

5. Onay formları. YEK'NİN Bilgilendirilmiş Onay formu (AP) ve belgelemek için gerekli olan 
noktalara ilişkin önerilerini inceleyin. AP'nin kapak sayfası departmanın veya enstitünün antetli kağıdına 
yazdırılmalıdır. 
 

6. Rızanın belgelenmesi. Sorumlu icracı, tüm konulardan AP'leri almaktan ve belgelemekten 
sorumludur. Henüz başka bölümlerde yapılmadıysa, AP'yi belgeleme ve saklama sürecini açıklayın. 
 

7. Katılımın bedeli. Konu için katılım maliyetini açıklayın ve hesaplayın. Bu bölüm, araştırmayla ilgili 

prosedürler için kimin ödeme yapacağını açıkça belirlemelidir. Genellikle, deneklerin doğrudan yararı 

olmayan araştırma prosedürleri için ödeme yapmaları gerekmez. Hibe, sözleşme veya projeyi finanse 

etmenin başka yolları söz konusu olduğunda katılımcılardan herhangi bir ücret alınmamalıdır. 

8. Katılım ücreti. Katılımcıların katılım için alacağı geri ödemeyi veya ödemeyi açıklayın. Ödeme veya 

ödül almak için kuruluşlar tarafından karşılanması gereken şartları listeleyin. Miktar haklı gösterilmeli ve 

konuyu katılmaya zorlamamalıdır. Ödemeyi almak için katılımcının çalışmanın sonuna kadar katılmasına 

gerek yoktur. Bu, cezasız olarak araştırmadan ayrılma hakkını korumak için gereklidir. 

 


