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MUetA strKl KoqMAN fixlvnnsirnsi
su fiRUuluRI H,lyvAliti DENEvt-g,Ri YEREI, nrir KURULU

YoNnncssi

nlnixci gOLUM

Amag, Kapsam, DaYanak ve Tantmlar

Amaq
MADDE l- (l) Bu Y6nergenin amacll Mu[la Srtkr Kognran Univcrsitesi Su LlrUnleri

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (MsKii-Si;ttnOyff)'nun g<irevlerini vc qaltgtna

ilkeierini belirlemek; deney hayvanlanna uygulanacak deneysel iglemlerin denctlenmesini ve

kayrt altrna altnmasmt saflamak ve uygun tiir. kalite ve sayrda dene-v hayvant kullanrlmasr

stirecini n etik kural lara uy g un olarak stird tiriilmesi ni denetlernektir'

Kapsam 
/r\ R' vnneroe. Mr "niversitesi su Uriinleri HayvanMADIIE 2- (l) Bu Ydnerge; Mu[la Srtkr Kogman U

Deneyleri Yerel Etik Kurulu'nun oluqturulmastnt, bu Kurulun 9a[9ma esaslartnt' gdrevlerini'

eflitim. dcnctim ve yiikiimluliiklerini, deney amactyla kullanrlacak hayvanlann kullarummdan

6nce ahnmast gereken izinleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (l) (Degitik madde: 2ll03l2olg - 556/46 sayrh universite senato

Kara') Bu ycincrg"; o,LrtTtgtt tarihli ve2547 sayrh Yiikseko$retim Kanunu. 11/6/2010

tarihli ve 5996 ,uy,i, Vrt.riner Hi;zmetleri, Bitki Saltrgr' Grda vc Ycm Kanunu' 2416i2404

tarihli ve 5199 sayrl llayvanla' Koruma Kanunu, lfuntZAll tarihli ve 28141 sayrl Resmi

Gazetede yayrmlanan Deneysel ve Di[er Bilinrsel Amaqlar iqin Kullamlan Ilaynranla'n Refah

ve Korunmasrna I)air Ydnetmeli[i ve 15/02/2014 tarihli ve 28914 sayrlt Rcsmi Gazetede

yayrmlanan Hayvan Deneyleri Etil Kurullarlrun Qa1'ma Usul ve Esaslarrna l)air YOnetmelik

htikiimlerine dayanrlarak hazrrlanmt gtt r'

Tsnrmlar
MADDE 4 - (l) Bu Yonergede geqen;

a) 3R ilkesi: Mtimktin olan her durumda, canh hayvan yerine bilimsel aqrdan gcqerli ba;ka

altematif bir yrintem ya da denemc siratejisinin uygulamasr' proje hedeflerinden odtin

vcrmeden tcullamlacak halvan *uyr*rn,n olabildilince azalttlmast' ha,'--vanlara acl'

eziyet, rstrrap qektirecek uL ktlt.t h*u, yuputak prosediirlerin iyile$tirilerek hayvan

refahtntn arttnlmastnt,
b) Bakanhk: Tanm ve Orman Bakanh$tnt 

-.a -- r

c) Baqkan: ruuliu stttr Kogman Uniiersitesi Su Uriinleri Hayvan Deneyleri Yerel Ftik

Kurulu Bagkarunt.

9) CI'IF.S Siizlegmesi: 2A106/1996
"Nesli Tehlikede Olan Yabani

tarih ve ?2672 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan

Hayvan ve Bitki Tiirlerinin Uluslararasr Ticaretine

iligkin Srizleqme"li,
d) Qalrqma: Araqttrma, e$itim ve tesl amactyla' dcncy

NlSKti-StiHADYEK tarafrndan dosya numarasr

projelerini, epitim ve test etkinliklerini,

lu ydnerge; l|ayvan Deneyleri t',lerkez Etik

(urulu'nur*?,/ ff320t3 Tarih ve "l?')

Sayrlt kann guegince ottaylattntqtlr'
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e) Qalqma izni: Deney hayvanr kullanrcr. tiretici ve tedarikgi kuruluglara Tartm vc Omran

tsakanhgrnca verilen belgeYi,

l) Dency hayvanr: Qafignrada kullanrlan, serbcst ya$a,van veya gofalan lan'a bigimleri.

canh kafadanbacakhlar ve nonnal fetal {embriyonik) gcligimlerirrin son tlqte birlik

ddneminden itibarcn memeliler dahil, sucul herhangi bir omurgalr canhyt'

g) Erik: Aragllrmalarda kullanrlacak hayvanlarla ilgili olarak insan vc hayvan ya$amrnt

ilgilendiren bilimlerde yaprlabilecek hareketlerin stntrlan, hayvana .viinclik yaprlacak

tutum ve davrantga yol gosterici cvretrsel kurallan.

g) HADMEK: Ilayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunu.

h) Hayvan Refahr Birimi: Uretici. tedarikqi, kullanrct ve ara$tlrrnaya yetkili kuruluSlarda

kunrlmasr zorunlu olan, hay"-anlann refahr ve baktmtndan sorumlu, veteriner hekim. su

iiriinlcri mtihendisi. su iirtinleri teknikeri. su tiriinleri tcknisyeni. veteriner safhk

reknikeri veya veteriner saphk teknisyeni iinvantna sahip en az bir kigiden. kullantct

kuruluglarcta ise bu iinvanlardan birine sahip bir kipiye ilavetcn biri yerel etik kurul til'esi

olmak iizere en fazla iig kipiden oluqan birimi.

r) insancrl iildgrme metodu: Hayvantn kendi tUrUne has, en az liziksel ve duyusal a[n'

eziyet ve srkrntrya maruz kalacafr gekilde ya$amlnln sonlandtnlmastnt.

i) in vivo deney: Canlt ortamda yaprlan deneyi'

j) Kullamcr: Hayvanlafl prosedurlercle kullanmaya 1'etkili olan kiqiyi.

t; r.urut: Deney hayvanlarr ile yaprlacak gah$ma istcklcrinin incelenmesi. bu qalrgmalann

etik agrdan degerlendirilmesi, izlenmesi ve g6rii9 bildirilmesi amactyla olugturulan

Muflla Srtkr Koqman [Jniversitesi Su Uriinleri Hayvan Dcncyleri Yerel Etik Kurulu

(MSKU-SUHADYEK)'nu-

l) Kurulug: 
-l-anm ve Orman Bakanhfrnca gahgma izni bulunan, mi,ir;temilatr ilc birlikte

agrk. kapa1, yan agrk. her tiirl[ sabit ya da taqrnabilir tesis' bina veya binalar grubuttu'

m) I.aboratuvar: Kuruluglann biinycsinde yer alan. deneysel ve bilimsel amaq igin deney

hayvanlarrna miidahale yaprlan birimleri,

n) Proje hazft ga|;ma: Kurulugun ifugrnda ytiriitillecck ve Tartm ve orman Bakankfr

tarafindan izinli gahEma'

o) Proscdiir: Hayvanlanu do[urtulmasr. kulugka{an qrkartlmast ya da geneti$i

defiiEtirilmig hayvan ,oyunun-,1*vam ettirilmcsi stireqleri dahil, iyi veteriner hekimlik

uygulamerlalna uygun olarak bir i[nenin batrnlmastnln yarattlgma eEit veya- daha fazla

acr. eziyet, ,st,rap ieya kahcr hasaia sebep olabilcccrk pckitde. hilinen veya bilinmeyen

sonuglal olan. denefsel, difer..bilimsel veya efitici amaqlarla kullanrlmasrnt'

6) Rektrir: Mu!,,,,,,,,,,,,,,,,1a Srtkr Koqman U niversitesi Rekt0riini'l'

fi S.t returya:l4ugla Srtkr Kogman Universitesi Su Urtinleri Hayvan Deneyleri Yerel F'tik

Kurulu'nda gerekli koordinasyonu sa[layan. yazrqmalafl yapan ve kayrtlan tutan kiSi

veya kigileri. ..

0 Senato: Mu$la Srtkr Koqman Universitesi Senatosunu'

,l Ttir; Ortak dzellikler taEiyan ve kendi aralannda dtillenerek tireyebilen akraba canhlan

igeren biYolojik grubu.

E) Universite: Iv{u[la Srtkr Koqman

t) Y<inctmelik: HaYvan l)eneYleri
Ydnetmeli$i,

il-ade eder.

Universitesini.
Etik Kurullanntn (ah;ma Usul vc Esaslanna f)air

lu y0nerge; f|ayvan Deneyleri l'terkez Etik

turuluhun #JP,31 20,13 Tarih ve, f; t
Sayrlr karan geregince onaylanm$tr,
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ixirlcl n0lurrr
Deney H ayvanrnrn Ku Ilanrlm" 

;};;::Hti,Tr;:l;i" 
Kuru lu eu' Qahema Yiintemi'

DeneY haYlarunrn kullantmt
MADDE 5 - ( I ) f)eney hayvanlannrn kullanrlrna amaglan aqalrda belirrilmigtir:

a) Temel aragtrrmalar.

b) Aga[rdaki amaqlardan herhangi birini taEryan translasyonel ve;-a uygularnalt

araqttrmalar:"'-----"--' 
I ) insan. hayvan vcya bitkilerdeki hastahk, saphk bozukluklan ve difcr

anormal li klerin 0nlenmesi, tantst. tedavi si vey-a bunlardan kaqtnma'" -' - 
,t insarr. hayvan veya bitkilcrdeki fizyolojik bozukluklann incelenmesi.

belirlcnmesi, diizeltilmesi veya modifi kasyonu'

3) Hayvanlafln refahl ve tanmsal amaqlarla yetiltirilen hayvanlartn iiretitrt

gartlanntn iYileqtirilmesi'
c) (b) bendinde betirtit"n amaglardan herhangi biri igin, ilaglar' grda hammaddeleri' ycm

hamnraddeleri, baqka maddeler ve iiriinlerin kalite. ctkinlik vc gtlvenilirliklerinin gcliEtirilrrrcsi'

iiretilmcsi ve test edilmesi.
q) insan ve hayvan sa[h[r ve refahr igin dofal gevrenin korunrnast.

d; Turl etin korunnras tn r amaq I ayan ara$tlrrnal ar'

e) lv{esleki becerilerin kazandtfllmast. siirdiirulmesi veya gcligtirilrnesi iqin

ytiksekdflretim veYa efitimi.
0 Adli TrP SontEturmalan'

Kurulun kuruluqu
MADDE 6 - (l) Kurul uYeleri;

ui t-.niu".rite iqinde deney hayvanr yetigtirilmesi' uretilmesi bakrrnrndan sorumlu ve

deney ha-yn-anla' kultanrm scrtifikasrna ,ui,ip,'tam gtin iinitcde galrgan' hal'ran denel'lcri

konusunda en az bir yrl tecriibeli bir veteriner hckim'--' *;tUniversire 
iginde deney hayvanlan ile gahgma yapan birimlerdcn bir temsilci'

c) Kendisi ve birinci dcrice yakrnlan, hayvanleu iizerinde deneysel qaltgma yapma)'an

ve kurulug ile grkar ititt iri olmayan Tiirkiye Cumh.uriyeti vatandaqr bir kigi'

iifo"i"L*ite veyakurulup ile grkaritigkisi olmayan sivil toplum kuruluguna gye Ttirkilr:

Cumhuriyeti vatandaqr bir kiqi,

d) Su iiriinleri ve/veya hayvan deneyleri alanrnda gahgmalag bulunan Universite

dfretirn iiYcleri'
olmak iiz"ere (Deflipik ibare: 2110312019 - 556/46 sayrh iiniversite Senato Karan)

toplam 9 (dokuz) iiYeden olugur'
(2) Kurulda gdrev alacak en az bir iiyenin in vivo hayvan deneylerinde en a7' hir yrl

tecriiberi ue ooxrori n.yu i,ptu uzmanhk derecesine sahip ormasr gereklidir. Kurulda trp veya

veteriner hekim ctipi uimaniannln da bulunmasr tercih edilir'

Kurul0ye|eriningiircvlcndiri|mesive96revsiiresi
MADDE i- tf t"Bagkan, Uaqfanvekilive iiyeler, Rektdr onayr ile gtire'lendirilir

G6revlenclirmeler, HADMEK'e bildirilir'
(2) Baqkan, bagkan vekili ve vcteriner hekim universitenin tarn zamanlt gahganr olmak

zorundadrr.
(3) Veteriner hekim Kurulun daimi iiyesidir'
(4)Kurulilyelerining6revstiresi+1aort)yrldrr.G6revstiresibiten

gdrevlendirilcbilir-s- 
(5) ftaqkan,4 yrl sUre ile ii-vclcr arastndan bir raport<ir gtirevlcndirir'

u yorrerge; Hayvan Deneyleri l,|erkez Etik

urutu'nun ?,?1fl1, / 201"? Tarih ve "7f
Sayrlr karan gere[ince ottaylatttnlgtlr'

ASU clalnle



(6) Balklrrn olmadrgr durumlarda baqkanvekili ba;kana vekalet eder.
(7) Atamalar vcya onay ilc gcirevlendirilmelere dair de[igikiikler bir ay iqinde

HADMFK'e bildirilir.
(8) Yitnetmelik htikiimlerine ay'krn hareket ettigi tespit edilen kigiler Kurul iiyesiolarak

grircvlcndirilcmcz.
(9) Kurul sekretaryasr Rektor onayr ile gdrevlendirilir. Kurulun dtizenli gahgmasr.

bagvurulann ahnnasr, delerlendirilmesi ve arlivlenmesi amacryla sekreterya olugturulur.
(10) Bir takvim yrL igerisinde izinsiz ve mazeretsiz olarak iist iiste 0q toplantrya

katrlmayan tiyenin tiyelifi kendilifiinden diiqer.
(l l) Uyelik srfatrnrn dliim, emeklilik. ayrrlma gibi herhangi bir nedenle sona ermesi

veya iiyelilin diigmesi halinde, yerine a-vnr usul ile kalan s0reyi tamamlamak iizere aynlan

iiyenin niteliklerini tagryan yeni bir tiye seqilir.

Kurulun galtgma yiintemi
MADDE 8 - (l) Kurul aga[rda belinildi$i pekilde gahgrr:

a) Kurut, Bagkanrn belirleyecepi gtindemle ayda en az bir defa ve iiyelerinin en az iigte

ikisinin kattltmt ile toplanrr.
b) Kurul gerektiSinde alt komisyonlar olugturabilir.
c) Kurul toplantrlarr barykanrn bulunmadrlr hallerde bagkan vekilinin ydnetiminde

ytiriittiltir.
q) Kurulda kararlar. oy goklugu ile ahnrr. Oylann eqit olmast halinde bapkanrn oyu

y0niinde karar verilir.
d) Kurula yaprlacak bagvurular ara$trnnanln yiir0ttic0s0 tara{indan, BerSvuru Formu

(Ek.l). Taahhiitnarne (Ek.2), proje bazlr bagvurularda ilave olarak AydrnlatrlmrE Gtiniillti

igletme Onam Formu (Ek.3) ve egitim amagh gahgmalarda E$itim Formu (F,k.4) doldurularak

-vaprlrr. form, deney hayvanlannrn kullanrlma gerekgesi, uygulanacak iglemler, kullamlacak

itol'uun ttir ve sayrlarr. temin edildikleri yerler" kullanrcr kuruluga gcldigi tarih vc yaprlan tiim

iglemler hayvana verilecek zararlann niteli$i ve boyutlan. deneylere katrlacak per.soneli iqerir.

Iitittin bagvurular ve ahnan kararlar tarih ve sayr numarasr verilerek kayrt altrna altntr.

e) Kurul, yaptr$r degerlendirme neticesinde "'Uygun, Diizeltilmesi Gerckir. $arth Olarak

Uygun ya da Uygun De[ildirr' geklinde karar verir. Kararlar tragvuru sahibine baqvurunun

yuprtatgr tarihten itibaren 40 ip giinti ir;inde yazrh olarak bildirilir. Bu stire proje

ielertenOirilmesinide kapsar. Projenin karmaErkhpr veya birden qok bilim dahnr ilgilendirdili
halterde, Kurul sitreyi bir defaya mahsus olmak iizere 15 ig gtini.inii geqmeyecek gekilde

uzatabilir. Uzatma sebebi ve siiresi gerekqelendirilerek, siire sona ermeden yiiriitiicii

bilgilendirilir. E[er kurul tiyelcrinc ait baqvuru varsa ilgili kurul iiyesi gdri.iqmelere katrlamaz

ve oy kullanamaz.
l) "Diizeltilmesi Gerekir" karan qrkan bagvurularda diizeltilme yaprldlktan sonra

bagvuru Kurula tekrar sunulur ve degerlendirilir. "$arth Olarak Uygun" karan qrkan

ba;lurularcta Kurul tarafindan belirlenecek stire bolunca. hayvan refah birimi tarafrndan

izlenip. istenilen kopullann saSlanrp sa[lanmadrsr deferlendirildikten sonra "Uygun" ya da
.,LJygun Degildir" geklinde karara bafilanrr ve proje ile ilgili Kurula rapor verilir. Kurul bir

projenin yaprlabilirtiSini srnamak amacryla az sayrda hayvan tizerinde 6n galtqmalann

y-aprlmasrnr isteyebilir. Bu durumda kesin karar. "$arth Olarak Uygun" karan verilen

projelerdeki usullere gore verilir. Kurul gerektilinde baqvurunun nitelifine gdre Bagkanrn

bnerisi iizerine konuiunda dencyimli uzmanlann yazrh gtiriiglerini alabilir veya kurul

toplantrsrna davet ederek sdzlii veya yazrlr giirtiq isteyebilir..
g) Kurul rarafin{an gahr;malar igin azami 5 (bel) yrl siire ile izin verilir,

talebi olmasr halinde, talebin gerekgelendirilmesi $artryla ek siire vcrilebilir'

Bu yOnerge; Hayvan Deneyleri |',|erkez Etih

Ku ru | u'nun 274 9,4p0 ffiTa ri h ve,55
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Sayrlr karan geregince onaylannrqtti,
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g) Biitun baqvurular ve ahnan kararlar, tarih vc sayl numarasr verilerek kayrt alttna

alrnrr. Kaytlar en az beg yrl siireyle muhafaza edilir. Kayrtlar IIADMEK vc Bakanhfrn

denetimine aqrk tutulur.
h) Kurul onayr airndrktan son-ra projedcki vc aahqmaya katrlacak kigilerdcki

deEiliktiiler proje ,viirtirticiisii taralinrlan Kurula yaztlt olarak bildirilir ve onayr altntr'

r) Kurulugta kulleurrlan ti,inr deney hayvanlarrna ait kayrtlar hayvan refahr biriminde

gtirevli deney hayvanr yeri$tirilmesi, ilretimi vc baktmtndan sorumlu veteriner hekim

iaratindan tutulur veya tutturulur. Yaprlan ttirn bagvurular ve altnan kararlar en az 5 (beg; ytl

siireyle saklanrr. Kajrtlar HADMHK ve Balianh[tn denetimine agrk tutulur.

i) Kurulut drqrnda gergeklegtirilecek p*j. U-tt qafuqmalar iqin pruje sahiplcri'

Bakanhktan ona.v alarak Kurula bagvuruda bulunabiIirler.
j) pmje bazl izin alan yiirutticiiler. izin ahnma tarihinden itibarcn hcr yrl Kurula yaprlan

iglemtei hak*.tnda krsa bir bitgi iqeren rapor sunmakla yiikiimliid0rler'
''- k) izin verilen projeleide hayvarrefahrnr olumsuz etkileyecek herhangi bir de[iEiklik

olup olmadrlr kurul tarat-rndan denetlcnir. Kurul, onaylanan projeye uyulmama-sr durumunda'

urrll.n izni iptal eder. iznin iptal edilmesi durumunda; hayvan refahr birimi taraftndan, prr:jede

kullanrlan veya kullanrlmasi dngdri.ilen hayvanla'n refahrnrn olumsuz ycinde etkilenmemesi

sa[lanrr.a 
l) TUr tanrmlama ile ilgili dogadan yaban ha}'vanr.kullanrlmasrnda Dopa Koruma vc

\{illi l,arklar Genel M0diirliisii'nden alman izin, kurul izni yerine geser'

Kurulun yetki, gdrev ve sorumluluklarl
MADDE 9- (l)*Bu Ydnerge kapsamtnda, deney hay'-anlarr tizerindc yaprlacak ttim

uygulamalann, Kurui taraftndan onaylanmrq olmasr zorunludur' Kuruluq drqrndan tedarik

cdilecek deney hayvanlan ve ortak aragtrrmalar ile ilgili tiniversite dfretim clcmanlanntn da

iqinde yer alacaflr qafugmalarda Kurul tarafindan yerilecek karara g<ire iglem yaprlrr'

(2) Kurulun yetki' gOrcv vc sorumluluklarr gunlardtr:

a) KuruluEt. yUttitut..ek gahqmalarda vc proje bazh ahnan izinlerde' bakrlan dcney

hayvanlannrn uugtrtt, ve bilimscl standartlara' uygun ko$ullarda yapamalannt' denel'

iruy"*f.ttnrn tirein.l, yctigtirme, banndtrma, nakil fartian ilc deneylerin yaprldrpr laboratuvar

kolullanmn ve ekipmanrn etik ytinden uygun olup olnradrfrnr denetlemek' uygun gomcdifi

durumlarda deney hayvanr kullanrlmasrru"engellemek ve bu konuda gerekli tedbirleri alarak

denetimleri YaPmak.
b1 Deney hayvanlarr ilzerinde yaprlacak tiirn iglemlerin etik y<inden kabut edilebilir

srnrrrannr berirreyerek yaprracak iqrcmlere iliEkin prorokoleri ona,vlamak vcya gerekgeli

olarak red etmek'
c)Kurumigindevedrgtndadeneyhayvanlku||anrlmastsiirecinin3Rilkelerineveetik

kurallara uygun olarak stirdtii:ilmesini denetiemek, bu amaqla gerekl! diieenlemeleri yapmalc'

g) Deney hayvanr kutlanrlarak elde edilenlerle aynr veya daha yuksek diizeyde bilgi

safllayabilecek ancak halvan kullanrlmayan veya en az sayrda hayvan kullanrlan ya da daha az

u.i u"ril.n prosedtirler iqeren alternaiif ydntemlerin.geliEtirilmesine ve do$rulanmastna

katkrda bulunacak ve bu alanda arafrrrmaylieqvik eclecek u.vgulamalar yapmak'
"-* --Jitil;r.i,. 

*rnruplarrnca oeney hayvanr kullanriarak yaprlacak e$itsel ve bilimsel

gahgmalann belirlenen ilkeler dosrultusunda de$erlendirmesini yapmak'

c) Deney hayvanlarr tizerinde yaprlacak i-glemlerin onaylanmrg protokole uygun olarak

yaprlmai,rrr ve gerettiginde sonlandrrtlmastna karar vermek'

l) Deney hayvanr ile gahqacak personelin gerekli e[itimi almasrnr sa$lamak' bu amaqla

scrtifika programlan dUzeniernek. O*n"V hay.rin, kullanrm sertilikasr bulunmasr 
11ltt,i:

il;"* a#Jr-.r."i ti'p,r-asrna izin u.r*.k u. deney hayvanla* sertifikasr olmayanlann hayvan
.r4:)fz

deneylcri yapmasrnr engellemek ,ttii "'F,'
]u yiinerge; t|ayvan Deneylui l,|erkez Etik _ { r"i'i:i' ; , ,. ?

..17 .-.r' * i
{/' ;i''.,r" ..-

lr*i
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g) Deney hayvanr kullanrmr ile ilgili her tiirlii verivi toplamak ve deney hayvanlarr

kuilarrrmr yrlhk raporunu haztrlamali ve IIADMEK'e sunmak.

[) Dcneyscl qahEmalar sonunda ortaya qrkan atrklar ve trbbi atrklann 2872 say'rh (evrc
Kanunu ve ilgili nrevzuat gergevesince beftaratrnr saglamak.

h) 5199 sayrh Ilayvanlan Koruma Kanununun ve ilgili mevzuattn getirdi$i hilkiimler
qcrqcvcsindc dcnel'hayvanlarrnrn ka;-rt altrna alrnmalannt ve izlenebilmelerini sa[lnrnak.

r) Dtiz.enlenecek e[itim sertifika programlannr otuz giin cincc HADMEK'c bildirmck.
dgzenlenecek sertifika e[itim programlan ve egitim sonunda baganh olarak sertifika alan

kursiycrler ilc ilgili bilgileri HADMEK'e bildirmek.
i) Deneyde kullanrlan ha.v-vanlann. proscdiir sonrast sahiplcndirilmcsi veya

yctiptiricilik sistemine iadesinde sakrnca giiriihip gcirtllmediSi hakkrnda karar vennek.
j) h.ti[in ya;ama saygr ilkesi her ttirlii hayvan tiirti igin gegerli kabul edildi[inden.

bilimsel araqtrrmalarda kullanrlmasl zorunlu olan deney hayvanlanna kdtii ttygulamalart

cngellemek.
k) l)eney hayvanlarrnrn 5 inci maddsdc belirtilen amaglar kapsamrnda kullantlntastnt

sa[lamak.
l) Alrr acl. stres ya da buna denk eziyet veren deneylerde bir hayvanrn bir defadan faz.la

kullanrlmamaslnl. zorunlu olarerli kullanrlmasr gerekiyorsa bunun sa$lam bilimsel gerekgelere

dayandrnlmaslnr sa$lamak.
m) Epitim amaqll kongre, konferans ve seminerlerde a$n ve act veren deneylerin

yaprlmamastnr sa[lamak.
n) Bilimsel agrdan giivenilir verinin. hayvanlara mtimki.in olduflu kadar azact qektirerek

ve onlarn en az strese sokarak elde edilmesini sallamak"
o) Araptrrmalar s0resince kurulupta kullanrlan deney hayvanlanna, ttlrtlne uygun garllar

hazrrlamak ve en iyi fizyolojik, davranrqsal ve gcvrcscl gartlann kontroltinii sagleunark.

ri) Uygun gekilde egitilmi$ personel tarafrndan uygun Sanlarda dcne;" hayvant

bakrnrrnrn kontrol cdilmesi.
p) Aragtrncrlar tarafindan. dcnc;*lcrin hangi durumlar yerine getirildi[inde

sonlandrnlacagtna dair hedel noktalartn belirlenmesini sa[lamak.
r) Araqtrnlan bilginin elde edilmesinde gegerlilifi ispatlanmrg alternatif usuller varsa

hayvan deney.lerini etik olarak uygun gdnncmek vc daha dnceden aynnttlt olarak .vaprlmrq

deneylerin tekrar edilmesine engel olmak.
s) Deney iqin en uygun havvan tiirii ve yOntemin segilmesini ve bilimsel olarak anlamlt

sonug verebilecek en az sayrda hayvan kullanrlrnasrnl sa[lamak.
g) Deney hayvanlanna gereksiz acr ve a[rr verecek deneylerde uygun bir ancstezi

usuliintin uygulanmasrnl ve ara;trrmalarda uy'gun agn kesici ve anestezi kullanrlmasrnt

saSlamali.
r) Anestezinin. hayvan igin deneyin kendisinden daha fazla travmatik olmasl ve deneyin

amacrna uygun olmamast durumunda yaprlmasrnr engellemek.

u) Deneyin etik ilkeler qergevesinde yaprlmasr ve arnaclna uygun olmast iqin veteriner

hekim kararr ilel
I ) Anestcziden glktrprnda dnemli oranda acly'a maruz kalacak olan hayvantn a[n kesici

ile tedavi edilmesini. tedavi edilrnesi miimkiin de[ilse inszurctl bir metotla tildUrtilmesini.

2) Deney hayvarunrn ara$ttrrna siirecinde ,va da sonunda hayattna son verilmesi

iglemlerinin uygun gerekqe lerle yaptlmastnr.

3) $iddetli ve siirekli agn geken veya normal hayatrnr siirdiiremeyecek duruma gelcn

deney halwanlan ile sa$rfr ve gevresi igin risk olu;turabilecek deney hayvanlanntn insanctl

bir metotla yaqamalanna son verilmesini.
sa[lamak. . '

tt) Aragtrrmada kutlanrlan ve yasamalarrnr s0rdtircn dcncy hayvanlanna, deney sonunda

saghkh yagam ;arllanntn teminini saplamak.

't \J0llerrle; l|ayvan Deneyleri lilerkez tUr
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v)
ha,wanlar
azaltmak.

v) Hayvanlan agrr ve uzun si,ireli acrya maruz brrakacak deneylerin yaprlmasrna, ctik

ilkeler ile aragtlrmadaur elde edilccek fayda ve ha1.'vanlann gekeceli acr dikkate altnarak karar

vermek.
Bilimsel hedeften uzakla:;rlmachpr ve hay"vantn retahtntn hozulmadrft siirece

tizerilde birden tazla uygulama yaparak. deneyde kullanrlan hayvanlann saylslnl

Ek-l'de yer alan Baqvuru !'onnu doldurularak ekleri ile

etiilir. Balvuru !ormunda apa[rdaki bilgilerin bulunmast

z) Dene-vde kullanrlarak <ilen ha,vvanlarrn doku ve organlarrntn paylagtlmast

kapsam r nda di $er ba;;vurularda deflerlendiri lmcsi n i sa[l amak'

aa) Uzun si.ireli olmasr muhtenrel giddetli act. eziy'et ve rstrapla sonuqlanan ve

d iizcltilmes i miimkiin o I mayan uy gulamalardan kaq rnmak'

bb) yalnrzca kencli biinycsindcki hayvan refahr biriminin denetimindc

gergeklegtirilecek prosedtirlere izin vermek.

.i; Onuy verilen projelerde. igerikte vc aahpmaya katrlacak kigilerde yaprlacak

deligiklikleri takip etmek ve gerekli izinlerin altnmastnt saflamak.

qE) Canl 
-hayvanlarda-yaprlacak 

dene.v amagh gahpmalann sorumlu veterincr hekim

gcizetiminde yaprlmastnr sallarnak.

Kurula bagvuru
MADDE l0' (l) Ragvurular.

birlikte Kurul Sekreteryaslna leslim

zorunludur:
a) Proje adr,

b) Proje yi.iriitilciisti ve diper ara$tutcilann adt, adrcsi, gdrev yerl. lmzasl'

c) Prosedtirtn yaprlacafi,r ycr vc siiresi,

gi C*t, hayvanlar tizer]n ie prosedtir uy gulayacak larrn e[itim sertifi kalan'

d) Bagvuru tarihi.
e) Proje rlncrisi.
0 Gtrnttit< dille yazrlmrq teknik olmayan proje 6zeti'

g) Ha,o*van kaynaklan' tahmini hayvarn saylsl' tiirii vc yait'

El Uayvantar iizerinde gerqekleqtiri lecek prosedtirler' 
.

[i proscdUrlcrin sebep olacagr act. eziyet, lstlrap ve kaltcr hasar diizeyi'

r) 3R ilkesinin prosed0rlerde uygulanma pekli'

ii tcutlanrlmasiplanlanan "n 
.i.ti, analjezi ve dilera$rr kesici y6ntemler'

j) Hayvanlarrn yagamlarr boyunca u.t o. lstlrap gekmernesi ya da gektikleri tsttrabtn

azaltrlmasl igin alrnacak tinlemler.
k) prosedtirlerin sonlandrrrlmasrnda insancll 6ldiirme metodunun belirlenmesi,

l) Hayvan ,uiorn, ve prosediirlerin sebep olacaflr act' eziyet. tstlrap 1'a.daolasr gevresel

etkileri asgari.ve indirmek igin uygutanacak deneysel veya grizremsel stratejiler ile veri analiz

usulleri,
m) Hayvanlann birden tazla projede kullanrhp kullanrlmayaca!,t,

nlHayvanlann banndtrma, yetigtirme ve bakrm gartlan'

o) Projcde yer alanlann yetkinlipi'
ti) Taahhiitname-
(2) Bir baqvuru dosyasrnrn giindeme ahnarak gdriiqulebilrnesi igin toplantr tarihinden en

geg bir hafta tincesinde eksiksiz. olarak Kurul Sekretaryasrna teslim edilmi; olmasl gerekir-

(3) Kurula bagvurular, proje .vi,iriitiiciisii tarafrndan yaprlrr- Lisans ve lisanstlstu efitirn

ve tez qaligmulatt iqin yiirtitilcti, dant'man 6fretim iiyesidir'

'rr ytirlerge; Hayvan Deneyleri l'|erkez Etik

urulu'nun ?"4 #,120*3, Tarih ve,,sf

4:t,
J

4
(t

Sayrlr karan geregince ottaylanntlgttr,

Astl elefnin



tlCuxcU n6liinn
Deney Halvanr ve Aragtrrmalara iligkin Uygulamalar

Deney hayvanlart
MADDE ll- (l) Kurulun galrgmalarrnda kullanrlacalt hayvanlara iligkin hususlar:

a) Deney lra.lvanlal ilzerinde yaprlacak tiim prosediirlcrin Kurul tarafindan onayla.nmrq

olmasr zorutrludur.
b) Kurut tarafrndan yaprlan drizenlemelere u!'gun olarak altnntrg bir gencl ve1'a tizel

istisna olmadtkga, deneylerde kullanrlacak;
- Zebrabahgr (Dunio rerio )

ttir1niin kayrtft ,lasal dcney hayvanr i,ireticisi ve tedarikgilerinden altnmt| olmast gartt arantr-

(2) Ulusal m€vzuat ve uluslararasr sdzlcamcler gerqevesinde nesli tehlike alttnda olan ve

korunan ttirler ile CITES Stizlegmesinin Ek-l l.istesindeki ttirlerin kullanllmastna aiaErda belirtilen

dururnlarda izin verilir:
a) Prosediir, 5 inci madde nin birinci fikrasrnrn (b) bendinin ( I ) numarah alt bendi ile (c)

ve (d) bentlerinde belirtilen amaqlardan birine sahipse.

b) Prosediiriin amaclntn sdz konusu turlerin drErndaki tiirler ile

gergekleptirilemeyece!,ine dair bilimsel bir gerekqe mevcutsa'

(i) noEaOan temin edilmig yaban hayvanr tizerinde yaprlacak dcney bir bilimsel

gerekgeyle; ancak di$er hayvanlann deneyin amacr bakrmrndan yeterli olmamast halinde

In"ytrnio. bu konudalaprlan gahgmalarda Tanm ve Orman Bakanhflr Do$a Koruma ve Milli
parllar Genel Mtidiirltifii'nden izin altntr ve sonra Kurul onayrna sunulur'

(4) Kurul ve Hiyvan refah biriminin denetimini yapabilcce[i proje bazh su iiriinleri

iizerine yaprlacak gahgmalar da Bakanhk tarafindan proje bazh olarak verilmiS izin belgesi

istenir ve Kurul tarafindan deperlendirilerek karar verilir'

Anestezi ve anestezi uygulanmasr, Oldiirme ve deneylcrde Eiddet srntllandtrmast

ile ilgili iglemler
MADDE 12- (l) Anestezi ve anestezi uygulanmast,6ld[rme ve deneylerde qiddet

srnrflandrrmasr ile ilgiii iglemler l3l12l20ll tarihli ve 28141 sayrlt Resmi Gazete'de

yayrmlanan Deneysel v" tiig"r Bilimsel Amaqlar igin Kullamlan Ha-vvanlann Rcfah vc

i(oru**,na Dair Ytinermelifin 2l inci ve 22 nci madcleleri ile Ek-8 vc Ek-9'a gdre yaprlrr.

Heyvanlartn deneylerde tekrar kullanlmt
MADDE 13- (l) Iiuhu On.. bir ya da birkaq deneyde kullanrlan bir hayvanrn tekrar

kullamlmasrna aqagrdaki durumlarda izin veri I ir:

a) Daha dnceki deneylerin gergek gicldeti "[{alif' veya "orta" ise.

b) t{ayvanrn genel saphk durumu tamamen eski haline d0runiiqse.

.i y.nidency "Halif', "Orta" veya " f)iizelmez'' olarak srnrflandtnlml$sa.

g) Hayvan tizerinde daha tince gergekleqtirilen prosediirleri deferlendirebilecek bir

veteriner hek i m tarafi ndan uygun bul unrnuqsa.

(2) istisnai durumlarda, (a) bendini uygulama drgl brrakacak gekilde ve hayvanrn

vcteriner hekim tarafindan mua)€ne edilmesinden soffa. hay"-anrn giddetli act. tsltrap veya

efaegerini igeren bir deneyde birden fazla kullanllmamast $arttyla bir hayvantn tekrar

kullamlmastna izin veri lebilir'

Deneyin sonlandtnlmest
MADDE l4- (l ) Deneyle ilgili olarak tlaha tazla gdzlemin yaprlamayaca$r hallerde ya

da genetiSi deligririlmig hayvan soyl*, ve nesilleri anrk takip edilmiyorsa veya stire\[!;$
cOe-n Uir fekilJe-igne batrnimasrna egdeger ya da daha fazla act, eziyet, rstrap ve flti5Uq$vl;ul;rf UaI llnrru! .6rre vsrrr 

^/,r' .,r'.- ^ Jt - r|F\-'t*r
yagamasr bekleniyorsa deney sonlandtnltr. i/ ;:' ..:,, .,r=,_1., 
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{2) Dcncyin sonunda. bir hayvanrn ya$amaya dcvam ctntcsinc dair karar bir veteriner

hekim tarafrndan alrnrr. Bir hay'vanrn yaqatrlmaya devanr etmesi dunrmunda, saphk durumuna

uygun bakrm ve bannma hizmeti sa[lanrr. Hayvan orta ve]'a giddetli act, eziyet. tstlrap ve kaltct

hasar yagam aya devam ediy'orsa tjld tiriil iir.

Projelcrin dclerlcndirilmesi
MADDE 15- (l) Projeler:
a) Bilimsel, e[itsel veya yasal gerekgeleri.

b) I layvan kullanrmr gerekgelerini.

c) Prose{tirlerin miimkrin olan cn insani ve gevre}'t; duyarh gekilde gergekleqtirilmesinin

tasarlanmastnt,
g) Tahrnin edilen bilirnsel faydalarr ve e$itim ydnrinden deleri'
d) 3R ilkesine uyumu.
e) Prosedtir giddetinin smtflandtnlmaslnl.
f) l:lde edilecek fayda ve hal"vanlarrn gekecepi act,

g; Oldtirme metotlan, prosedtirler. anestezi, tekrar kullanrm, balum ve bannma

gartlanntn gegerli mevzuata uygunlufunu.

$) Geriye ddniik delerlendirmenin yaprhp yaprlrnayaca$tna ve ne Taman yaprlacaflrna

karar verilmesi, kritcrlerine gOre Kurul taralindan de$erlendiril ir.
(2) Kurul tarafrndan proje dc[erlendirmcsini yapacak uzmanlann: 3R ilkcsi, dcncy

tasalmr. hayvan deneyleri pratik uygulamalarr. yaban hayvanlan deneyleri pratik uygulamalarr

veya hayvan barkrm ve beslenmesi konusunda yetkin olmastna g0re segilmesine dikkat edilir-- 
(3) Proje dcgcrl"-ndirmesi geffaf olmalrdrr. Fikri miilkiyct haklanmn ve gizli bilgilcrin

korunmasr igin. proje delerlendirmesi tarafsrz bir gekilde gergeklegtirilir ve ba$rmsrz taraflarrn

gOriirplerini de kapsayabilir.

Projc iizetleri
MADDE l6- (l) Fikri miilkiyethakkr ve gizli bilgilerin korunmastna tabiolarak, teknik

olmayan projc tizeti ap[rdaki hususlan kapsar:- 
uj finrin edilen hasar ve faydalarta kullanrlan hayvan kimlifi de dahil. projenin

hedefl eri hakltrnda bilgiyi.
b) 3R ilkesine uyuldufunu.
(2) Teknik olmayan proje ozeti anonim olacak gekilde ve kullanrcr ile personelin ad ve

adreslerini igermeyecek gekilde haztrlantr,
(3) Kurul- ieknik olrnayan proje rizetinde projenin geriye dcintik de[erlendirrne siirecine

tabi tutulup tutulmayacafr ve bu siirenin srnrnnrn belirtilmesini talep cdebilir. Ru durumda,

teknik olmayan pruje <izetinin geriye drtnuk delerlendirmenin sonuglanyla gtincellegtirilmesini

sa$ar.
(4) Bakantr[rn veri tabanr olugturulmasr durumunda, yetki verilen projelerin teknik

olmayan proje ozetleri ve bunlarda yaprlan giincellemeler bu veri tabantnda yayrnlanlr.

Geriye d6niik deflerlendirme
MADDE l?- (t) Kurul izni aftnarak sonuqlandrnlan projeler ile itgili geriye ddniik

deferlendirme yaprlmasr karan alinmasr halinde Kurul'a ibraz- edilen dokiimanlara gdre

aEaSrdaki hususlar de$erlendiri I ir:
a) Proj cnin arnaqlanna ulaprhp ulagrlarnadr[r-
b) Kuilanrlan hayvan tiirlerinin saylst. hayvanlara verilen zarar ve prosedtirlerin Siddeti.

c) 3R prensibinin uy'gulanmastna katkrda bulunabilec.ek unsurlar.

(2) insan drgr primattann kullanrldrgr ti.irn projcler ve uzun si.ireli vs iyilcqtiril

qiddetli agn, eziyet ve rsrlrap igeren prosedtirler de dahil "$iddetli" olarak stnr

proscdilrlcri igcren projeler geriye dOniik delerlendirmeye tabi tutulur.

lu yiinergq l|ayvan Deneyleri t'lerkez Etik
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(3) ikinci fika h0ktimleri drgrndaki projelcr gcriyc d<inUk dcgerlendirmeden muaf
tutulabilir.

u0nutxcli n0lUrvt
E[itim

Deney hayvant ile ulragacak personelin efitimi
MADDE lS- (l ) Deney hayvanr ile u[ragacak personelin elitiminde uyulmasr gerekli

hususlar aga$rda belirtilmigtir:
a) Dency hayvanr ile u$ra;an ve,r-a u$raqaca*. eua;trrrctlartn c[itilrnesi iqin elitim

programlarrnrn dtizenlenmesi, deney hayvanlart kullanrm sertifika programlartntn aqtlrnast.

diizenlenmesi ve ytiriitiilmesinden Kurul sorumludur. Bu programlarda baqanh olanlara. Kurul

tarafindan deney hayvanr kullanrm sertifikasr verilir.
b) Deney hayvanr kullanarak her tiirlti e$itinr. arafttrma. uygularna ve test ;"apmak

isteyen veya bu programlann yaprlmasrnda deney hayvanlarrna dokunarak katkrda bulunan

d$renciler. aragtrrmacrlar, akademik. safltrk, teknik ve idari pcrsonel deney hayvanl kullantctst

olarak kabuledilir.
c) Deney hayvanr kullanrcrlarr. sertifika almadan bu halvanlar tizerinde deney. epitim,

tcst amacryla iglcm yapamaz vc Aahqrna mekdnlarrnda bu hayvanlarr banndrramazlar. Qiftlik
hayvanlalyla yaprlacak ara$tlnnalarda araqtrrma ekibinin iginde bir veteriner hekimin

buiunmasr-zorunludur. Bu durumda veteriner hekimin deney hayvanlan kullanrm sertihka-st

bulunmasr gerckli deflildir.
q) K;ru|; deney hayvanr iiretilmesi ve yeti$tirilmesi ile sorumlu personelin asgari olarak

bilgilendirilmesi ve uyulnrasr gereken usul ve esaslan igeren bir meslek igi e$itim programl

hazrrlar ve pcriyodik olarak uygulanmastm denetler.

d) Kuruionayrna runuiun gahgmada, dene;- hayvanr kullanan kiginin kullanrm sertifikasr

olmamast halinde bu gahgmaya onay verilmez.
e) Bir arugtr.rc,, kendi sertilikasr olmamasr halinde araftlrma ytirtittictisii ol:uak brUka

kigilerle ortak qahEma yapmak amacryla Kunrla bagvurabilir. Kendisinin katrldr[r. ancak

dofrudan deneyhayvanlanyla prosedtlr uygulamay'an arafttrrnacrlar. sertifikah deney ha,"-vant

kuilanrcrlanntn yardtmtyla deneylerini siirdiirebilirler'
f) Deney hayvanlarr kullanrrn sertifikasr programlannrn igerifli tsakanlrkga yaytnlanan

mevzuata uygun olarak dtizenlenir.
g) ff AnfrA EK gerekti$indE serti llka programlannr gtincelleyebilir.

[j n.n.y Hayvanlari Kullanrmr Sertifika Programlannda derslerin o/o 80'ine devam

etmek iorunludur. Kursiyerlerin sertifika alabilmesi igin kurs sonunda yaprlacak olan stnavda

100 tizcrinclen en az i0 puan almalarr gercklidir. Di.izenlenen deney hayvanlarr kullantm

sertifika programlanna kayrt yaptlrarak devanr ve bagarr gartlannt yerine getiren kursiyerlere
..Deney iluliu*6n Kullanrm bertifikasr" verilir. f)eney Hayn'anlan Kullanrm Sertifikasr.

Bagkan ve Rektcir taraftndan imzalanr.
h) Sertifika elitirn programlannrn nasrl ytiriitiileceli Kurul tarafindan belirlenir.

r) Kurul dtiz-enleyece[i sertifika efitim programlannl otuz gtin 6nce HADMEK'e

bild irmekle yiikiimliidiir.
i) Kurul dtizenledi[i sertifika efiitim programlan sonunda baganh olarak serrifika alan

kursiyerler i le bil gileri HADMEK' e bi ldirmekle y iiki.im liidiir.
j) Lisans veya l.tiksek lisans diizeyinde deney hayvanr kullanrmr ile ilgili ahnmrq olan

egitimlerin sertifik; ptbg1a*tn" egdeser olup-olmadrsrna Kurul karar verir ve uygun olduguna

klar verileu efiitim programlarrnr tarnamlaianlara Kurul taraftndan scrtifika vcrilir'

k) y6netmelik hUkUmleri haricinde bagka kurumlardan ahnmrq olan deney hayv

t uttu'i''l;ff-;il ya da benzerlerinin eEdeler olup olmacltklanna Hanurr x*aiffi,' -F.d
,fr,,t' .,,. '"'.+
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BE$iNci nOli;tvt
Ceqitli ve Son l{iikiimler

izin zorunlulufiu
MADDE 19- (l) tJniversiteye ballr birirnlcrdc ha;-van deneyleri alanrnda bilimsel ve

uygulama etkinlikleri ile ilgili gah;ma y'apacak olan ttim araqtrrmacrlar Kurula yazrh olarak
baqluruda bulunarak Kurul onayr almali zorundadrrlar. Ona;- ahnmadan yaptlan qahgmalar,

idari ve y-asal sorugturnayl gerektirir ve qalrSma hcmen durdurulur. Kuruldan izin ahnmadan

ba;latrlan gahgmalar igin sonradan onay belgesi verilmez..
(2) Kurul oluru, onaylanan ara$tlrrna protokclltine uygun olmak kaydryla geqerlidir.

Aragtrrma protokoltinde ve gahgmaya katrlacak ki;ilerdeki de$igiklikler proje yiiriittc0sti
tarafindan Kurula bildirilir ve onayr ahnrr. Kurulonayr ahnmakstztn higbir protokol degiqiklipi
uygulanamaz. Kurul onayr ahnmadan protokol de[igikliklerinin yaprlmasr durumunda Kurul
tarafindan gah gma durdurulur.

(3) Dcney hayvanlan kultanrlarak yaprlan deneysr-l qahEmalarda yer alan etkinliklerle
ilgili aragtrrmalara iligkin ulusal ya da uluslararasr nitelikli her tiirlti bilimset yayrnda "lv{SKLJ-

SUIIADYIIK Onay'r Ahnmrqtrr" ve)'a *MSKU-SUItADYEK ilkelerine Uyulmuqtur"
iladesine ycr verilmek zorunludur. BaEvuru yaprlmadan yaprlan bildirimlerden do$abilecek etik
sorun lann sorumlululu yaylrun y azar I y'azarl artna ai nir.

{4) Projenin sona effncsini takiben pro.ic yiirUtiiciisii. elde edilen sonuglar ve galtgnranrn

hayvan rel'ahrna ve 3R ilkesine katkrlarr konusunda bir raporu qahgma sonlandrktan itibaren 3
(tiq) ay iqerisinde hazrrlar ve Kurul Sekreteryaslna sunar.

Kayrt ve deney hayvanhnnrn kimliklendirilmesi
MADDE 20- (l) Deney hayvanlannrn kayrt altrna altnmast ve kimliklendirilrncsi,

Deneysel ve Diper Bilimsel Amaglar iqin Kullanrlan Hayvanlann Refah ve Korunmasrna l)air
Yonetmetifin 34, 35 l'e i6 ncr maddelerine gdre 1'aprlrr. Kayrtlar HADMEK karart

dogrultusunda tsakanhkga istenilen istatistik formlannda belirlenen bilgileri kapsar.

Denetim
MADDE 2l- (l) Kurul; deney, riretim, yetigtirme. banndrrma ve nakil kogullan ile

deneylerin yaprldrsr barrnak, laboratuvar kogullannrn ve ekipmantn etik yiinden uygun olup
glmadr$rnr denetler: uygun bulmadrSr durumlarda dency hayvanr ku[anrlmasrnr engeller.

Gizlilik
MADDE 22 - (l) Kurul yazr;malan gizlidir. Ycinetmelikte belirtilen yetkili kurumlar

drgrnda iiqfincii gahrslara bilgi verilemez.

Ybnergede hilkiim bulunmayan husushr
MADDE 23- (l ) Bu Y<inergede hUkUm bulunmayan hususlarda, Hayvan Deneyleri Etik

Kurullannln Qahgma usul vc Esaslanna Dair Yonetmelik, Deneysel ve Di[er Bilimsel Amaglar

Igin Kullirnrlan Ilayvanlarrn Refah ve Korunmasrna Dair Ytinetmelik ve ilgili mevzuat

hiikiimleri uygulanrr,

Ytiriirliik
MADDE 24 - (l) Bu Yrincrgc, Mugla Srtkr Kogman Universitesi Senatosu tarafindan

kabul edildiklen ve IIADMEK tarafindan onaylandrktan sonra yi,iriirlUpe girer

Yiiriitme
M,A,DDE 25 - (l) Bu Ydnerge hiikiimleri Mu$la Srtkr Koqman Univcrsitcsi

\. .r,

c:
?''t E
\(l

taralindan' 
rlfiililstez ttrr

iu vbnerge; HaYvan uent

-ilit'til nl**ltg'tn t uit' v eff"
*"ffi 

iuol gerelittce ona'1lantnutlr'

AStt Glntnlp



EKLER:
l- Ba;vuru Formu
2- Taahhtitname

3- Aydrnlatrlmrg Ciiniill0 $letme Onam Formu

4- Efitim Formu

Kabul Edildigi Seqto Ifurstotn

Senato Karartnm

2tt0312019

/:,.*T.C.'x
f ^.:');;:\ * ?t"il( *'| I"*
i ? V*_Jti"_i $

K"lll^::t
''lvbirergel r|ayvan Dmeylui l'lerkez Etik

il;it',il #l'*l n'iPruih ve'fir
'Stuf, 

f,ron grre[ince onaYlanntqhr'

ASL| clelDln



f,K-l

MUGLA sITKI KoqMAN Uxivsnsirnsi
su 0n0xlnRi HavvAN DENEYlrni YEREL nrix KURULU

ARAgTIRMA PRoJEsi nePvunu FoRMU

l. Bagvuru tarihi:

2. Aragtrrmantn adt:

3. Aragtrrmanrn ytirtitiiciisii ve araqtrrmactlann iinvan, ad, qahgtrgt kurum adres, Deney

Hayvanlan Kullanrm Sertifika TarihAlo ve imzalan:

Adr So,v-adr
Senifika
I'arih/No

Adr Soyadr Aragtrrmadaki G0revi

Yerel Etik Kurul'l'arafindan Doldurulacalitrr

Bagvuru
Onay Tarihi:Dosya No: Baqvuru Tarihi:

I oegirltclik (Eski Dosya No)

tlnvanr/Gdrevi

4. Araqtrrmacrlann Gdrev Dafrhmlal (Liste olarak belirtilmelidir:

tu ytinerg4nilyvan ueneYnn Herrez Eur(

urulrr'tt u rt 2f+ffi120 l'? Tuih ve tr'fr

Sayrlr karan geregince onaylatttnt9tlr'

ASL.! Clslnln



5. Aragtrrma Ylirtitiic0siiniin iletigim Bilgileri (e-posta tel vb.):

6, Araftlnna hangi kurum. kurulug veya kigilere sunulacaktrr. (igletmede yaprlacaksa

Aydrnlatrlmrg Criniillti igletme Onam F'ormu ekte sunulmahdrr)

7. Aragtrrma Onerisi
a. Araqtrrmanrn 6nemi. bilime ve uygulamaya yaptr$r katkr

b. Araqtrrmanm amacl:

c. Qahgmanrn giinliik dille yazrlmrg teknik olmayan ara$unna Szeti:

Ara$trrmada kullarulacak materyal ve ytintemler:

Literati.ir Bilgisi( Konuya Ozel Ve Hayvanlara Yaprlacak Ozel Uygulamalara Ait
Temel Literattirler 0zet Olarak Belirtilir)

8. Hayvanlar tizerinde gerqeklegtirilecek Prosedttrler

9. Prosediirlerin sebep olaca$r act, eziyet, Ftlrap ve kaltct hasar d0zeyi:

I0. 3R ilkesinin prosediirlerde uygulanma gekli:

II. Hayvanlann yagamlan boyunca acl ve lstrap gekmemesi ya da gektikleri tsttrabrn

azaltrlmasr igin ahnasak Onlemler:

/2. Hayvan sayrsrm ve prosediirlerin sebep olacaSr act, eziyet. lstlrap ve olast gevresel

etkileri asgariye indirmek igin uygulanacak deneysel veya gtizlemsel stratejiler ile veri

analiz usulleri:

lJ. Aragtrrmada kullanrlacak deney hayvanlanntn sayr, kaynak' tiir ve yagt:

d.

e.

3u yOnerge; Hayvan Dmeylerit'lerkez Etik

Kuruluhun ?ft ,9,,1 20,l3Tarih ve,fi f,
Sayrlr karan geregince onaylantntgtr'

ASLI cletDln



IL Aragtrrmada kullanrlacak deney hayvanlanmn birden fazla prujede kullarultp

kullanrlmayaca[t:

15. Araltrrmarta kullanrlacak deney hayvanlannrn bakrm yeri, siiresi, yetigtirme ve bakrm

kogullan:

Id. Gerekti[inde kullanrlacak anestezi ve analjezik madde tiirii, miktan ve veriliq yolu:

., I LiteratiirYenlme I

Yolu i

/8. Gerekti$inde 010 hayvanlann yok edilme ydntemi:

1u yrinerle; t|ayvan Deneyleri l'|erkez Etik

tlrultr'nun?,e/,P;/zfr E, Tarih ve Ef

Verilme Yolu

IZ Gerektilinde kullanrlacak insancrl OldUrme (otenazi] ydnlerni:

Sayrfi kann geregince onaylanrnqtlr,

ASLI aletDln



20, Canh hayvanlar iizerinde pmsediir uygulayacaklann e$itim sertifikalarr (ekte

sunulmahdrr):

2I. Projede yer alanlann yetkinli[i (0zge9mi9):

Aragtrrma Ytirtitiiciisti

(Adr, Soyadr, imzasr)

-Taahiltname ekte olmahdrr. ( )

- Ptoje bazh izinlerde taahhutnameye ek olarak

Aydrnlatrlmrg Gdntillti iqletme Onam Formu sunulmahdrr' ( )

'iu yilnerge; l|ayvan Deneyleri l'lerkez Etik

lu ru I u'nu n?* / "oJ/ 
20I f, Ta nh v e,ff ,

{*",*7.*^*
f -i";i7;:.'. e ?

? ?('{ '1i l' "
Q"fr--'#Sayl|t kuan geregince onaylanmqfi r,

ASLI Glntnlp



EK.2

MUCLA SITKI KoCnAN Univnnslrnsi
su CnUnlEni snwAN DENEvmni Yf,REL erlx KURULU

T.IAHHUTNAME

Qehgmanrn Tam Adr:

Qahgma Ekibi (Atil - Soyadr, Unvanr):

Qahgmada Sorum lu Yii riltiicfi :

Difer G6revliler:

l-

o Mulla Srtkr Kogman Universitesi Su Urtinleri Deney Hayvanlan Yerel Etik Kurulu

yonergesini okudum. Ytinergeye uygun olarak galtqacastml

. onay ahnmrg qahlmada; Deney Hayvanlarr Kullanrm Sertifikasr bulunmayan kigilere deney

hayvanlannda herhangi bir iqlem yaPtrlmayaca[tmt'

. Qalrgma siirecinde iglemlerde ve gahpma ekibinde yaprlacak desigiklikler igin Yerel Etik

Kurul' un iznini alacaftm'

. Qahpmamn bitimini.miiteakip 3 ay igerisinde Yerel Etik Kurul'a bildirece$imi'

. Bu gahgma siiresince, Mu[la Sr&r Koqman.Universitesi Su OlLt:*1?-3i,:":il

2-

3-

4-

5-

6-

8-

9-

10-

Yerel Etik furufu YOnergesiricle yer aian etik ilkelere uyacagtmr' beklenmeyen ters

r,'1d'*,ifi,llAfdffiqmfiEi!'lj'-"r 
Etik Kurur'ab'direcerimi f'

{f t#,:f,qr*ir; .',r,E
i e i:;\-.';j.g $

dun;c;
uiuf u'nin z:/,efl ?0, J?Tarih ve "frf'l;'l,iffigrnginnonaYlanrnr9trr' AsLl GlBlDlR
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a

o Proje bozh izin aldrgm gahgmamda Yercl Etik Kunrlu onay tarihindcn itibarcn her yrl
uygulanan pffidtir ile ilgili raporlama yapaca$mr

Tastth{it ederim I ederrz.

(Adr, Soyrdrr lmzecr)

Crbrmr Ylr0$cns&:

Adttg:

Tel ls.

cep:

E-pmtr:

ffi#
Bu ilinerye; l|aynn mel4eri ilstu Etik
.(uruhhuna&FJ 

/ 20, ffl Tadh ve r,f,
Slph hnn getgim omyhnnrlgtr,

Asu olelDfn



EK.3

MUGLA slrKl KoqMA:t{ Uxivnnsirssi
SU tini;Xt nRI UaWAN DrNgyLstti YEREL nrix KURTILU

ffsKtJ-SUHADYEK)
AvDINLATn,MI$ c0xtit lU l$LErun oNAM FORMU

Sayrn.

$irket Yetkilisi oldu$unuz igletmenizde bulunan

iia.erinde,"

ba;hkh bir gahgma yaprlmasr planlanmaktatlrr. Hayvaruntzm./hayvanlartnrzrn bu $ahgrnal'a

ahnrp altnmamast, sizin vereccginiz onay soffasr miimkiindiir'

sahibi oldu$unuz hayvanrn/hayvanlarrn gahprnaya allnmastna onay verrneden 6nce' bu

ara$tlnnanln niqin yaprldtflt, olasr faydalan ve hayvana getireceSi risk ve rahatsrzltklart

birmeniz gerekmektedir. Bu nedenre bu formun okunup anraprlma.sr buyuk 6nem tagrmaktadrr-

Agafrdaki bilgileri dikkatlice okumak igin zaman ayrnnrz'

VereceEiniz onav tamarnen gontilltiliik esastna dayahdrr. Onav vermeme durumunda

Aragtrrma Sorumlusu

(.Ad. Sovad ve iinvantntzt yazmu.)

1u yilnergei t|ayvan Deneyleri l'|erkez Etik

uiutu'nun zal.Q$/ 20,L?Tailh ve "5f

SUHRDYEK mesu! deEildir.

Sayrlr kann geregince onaylattntqtlr'

AsLt elntnlp



I. YAPILACAK ARA$TIRMANIN

A. BA$LIGI:

B. AMACI:

C. IZLENECEK OLAN YOI.I.TEM VE HAYVA},ILAR UZTNINOS YAPILACAK

l$LEMLER:

D. SURESI:

E. KULLANILACAK HAYVANLARIN OZEl,lirt.ERi(TUR, YA$, CINSIYET):

E. KULLANILACAK TOPLAM HAYVAN SAYISI:

F. }IAYVANINIZA GETIRECEGI OIASI FAYDALAR:

G. HAYVANINIZA GETIRECEdI PT NIST VE RAHATSIZLIKLAR:

H. qALlgMA YAPILACAK I$LETMENN YERi. BAIL{NLIKQA ONAYLI BELGE

NUMARASI:

'illl-1fii[i&tllll1fifi# AsL, darD,-
-ffi, 

kiltl gereilnce ona$anmt$'



Sayrn MUGLA SITKI KOqMAN A{IVERSiTESI SU Un[tXleni HavvnX
DENEYLERi YEREL ETIK KIIRULU(MSKU-SUUAUYEK)'NA

Ben... yukandaki metni okudum. Qahgmanln amaclnl.

sahibi oldugum hayvanrn/havvanlann ncdcn bu gahgmada kullantlmali istendi[ini, galt$mantn

olasr yarar ve risklerini, projeden eldc edilecek verilerin e$itim amaqh olarak

kullanrlabilecegini ve bilimsel makale oltrak yayrmlanabilece[ini anladrm. igletmemde bu

gahgmanrn uygulanmasr igin gerekli yer, ekipman. personcl ve hayvantn/halvanlann anla;ma

uyannca sa$lanmasrnr kabul ediyorum.

ealEmadan kaynaklanan her tiirlii olumsuzluk strrumlu ara$ttnct ve igletmemiz arasrndadrr'

bu clurumdan dolayr kargrlagrlacak herhangi bir anlagmazhk ve hukuki durumdan MSKU'

SUHADYEK mesul dePildir-

Bu kopullar altrnda sahibi oldu[um hayvanrn/hayvanlann sdz konusu qalrqmaya dahil

edilmesine hiqbir baskr ve zorlama olmaksrzrn onay veriyorum. Proje stiresince aqaprda ismi

bulunan kiqiyi yetkilcndiriyorum.

Hayvan veya igletme sahibininl

Adr-soyadr:...... .

TelNumarast:...

Hayvan veya iglerme sahibi tarafindan yetkilendirilen personel:

Imzast:..

.r,ft#Fx
.",i;';+tt-l ,.- ' ,'t

-*;rl#
I yiinerge; t|ayvan Deneylui l'|erkez Etik

lurulu'nun ??"/ p3 
/ 20' JS Tarih ve 5'1'

Sayrlr kuan geregince onaylanntt9tr'

ASU ClArDlp



EK.4

MUCLA sITKI KoCMAN tixivEnsirrsi
su 0n0rrt-rni HavvAN DENEyuni YEREL nrix KURt,Ltl

r.,6iriru AMAqLI BA$vuRU Fonuu

Yerel Etik Kurul Tarafindan Doldurulacaktrr

t itt garnuru

Dosya No: Bagvuru Tarihi:
I negiqltclik (Eski Dosya No)

l. Bagvuru tarihi:

2. Verilecek E$itim/Dersin Adr:

J. Dcrs sorumlusunun ve diger dpretim elemanlanntn veya personelin iinvan. ad,gahgtrBr

kurum adrcs, deney hayvanlan kullanrm sertifika tarihlno ve imzalan:

Adr Soyadr []nvanr/Gtrrevi Qahgtr$r Kurum /
Adres

4. Verilecek Egitim Diinemi:

5. Egirim Tilru:

6. tJygulamaya Katrlacak Ogrenci Saytsr:

7, Kullamlacak Hayvan Tilrleri, Saytlan, Cinsiyet. YapiAprrltk:

E Qahgmada Kullamlacak Hayvanlann Sa$landrft Yer:

g. Egitim Amaglannrn Teknik Olmayan Ozeti:

lu viinerge; Hayvan Deneyleri l'terkez Etik

'llrr|lu'|1t|n4#,/ g3/ 20,Lilarih ve frf
iayrlr kann geregince onaylanm$r'

Astl elainlP



z

a

I0. Deney Hayvanr ile Yaprlacak Egitimin ismi:

,t. Egitimde prosedi,ir kullanrlacak mr? Kullzurrlacaksa 12. i\'laddeden itibarcn tbrmun
doldurulmasr gereklidir. Kullanrlmayacaksa deney hayvanlannrn kullanrlaca[r efiitimde
17.-21. Madde dahil doldurulmast z.orunludur.

/2. Deney hayvanr ile yaprlacak prosed$riin sebep olaca$r act, eziyet, tsttrap ve kaltcr hasar

dUzeyi:

/-f. 3R ilkesinin prosedtirde uygulanma gekli:

/y'. Hayvanlann yagamlarr boyunca acl ve lstrrap gekmemesi ya da qektikleri tsbrabtn

azaltrlmasr igin arhnacak Onlemler:

15. Prosedtirde kullanrlacak deney hayvanlannrn birden fazla uygulamada kullanrhp

kullanrlmal'aca$t:

/6. Prosedtirde kullanrlacak dene;- hayvanlannrn bakrm yeri, siiresi, yeti;tirme vc bakrm

kopullan:

lZ. Gerektifinde kullanrlacak anestezi ve analjezik madde ttirii, miktan ve veriliq yolu:

Verilme Yolu i Literattir

1

1u Ybnerlel t|ayvan Dene'lleri t'lerkez Ettk

'i,l,,ilt'ffi 
FJI 1o'$ T arih ve' "f,'f

"tl*r, 
tito' gere[lnce onaylanmqhr'

AsLl clalnln
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/8. Gerektiginde kullanrlacak insancrl Otciirme (6tenazi) ydntemi:

/9. Oerekti$inde 0lii hayvanlann yok edilme ydntemi:

20. Gerekti$inde prosedtiriin sonlandrrlma kriterleri (hastal*, projeye uyulmamasr, deney
hayvarunrn refah kogullannm sa$lanmamasr, kural lara uyulmamasr vb. ) :

2L Canh hayvanlar tizerinde gahpma uygulayacaklann elitim sertifikalan (ekte
sunulmahdrr):

Ders Sorumlusu

(Adr, Soyadr, imzasr)

-Taahiitname ekte olmahdr. ( )

Yolu

'illffi lfiill)pfi []gl]ilIl'*]
"srltr' 

i"n' geret'lne onaytanntqtlr'

AsLl GlBlni'


