Uşak Üniversitesi

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi

AMAC
Madde 1. Bu yönergenin amacı; Uşak Üniversitesi'ndedeney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırm4 test, eğitim,
öğretim gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili kabul edilebilir etik standartların belirlenmesine,

Uşak Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'nun (UÜHADYEK) kuruluş ve çalışmalarına, yapılması planlanan
işlemlerin sunulmasın4 araştırma ve çalışma önerilerinin incelenmesi ve izin verilmesine, uygulamaların izlenmesine, deney
hayvanları üzerinde yapılan bütün prosedürlerin kayıt altına alınmalarına ve bu prosedürlerin anında ya da geriye doğru
izlenebilmelerine, bütün işlemlerin denetlenebilirliğinin sağtanmasına ve ilgili işlemlerin gerektiğinde sonlandırılmalarına
ilişkin esasları beIirlemektir.

KAPsAM

Madde 2.Yönerge Uşak Üniversitesi'nde deney amacıyla kullanılacak hayvanların kullanımından önce alınması gereken
izinleri, bu amaçla UÜHADYEK'nun oluşfurulmi§ını, çalışma usul ve esaslarını, Kurulun görevleri ile eğitim, denetim ve

yükümlülüklerini kapsar.

DAYANAK

Madde 3. Bu yönerge, Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcut olaıı ilgili yasalarla birlikte, 5l99 sayılı Hayvan Hakları Kanunu,
2872 sayı|ı Çevre Kanunu, "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması. Deney
Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışm4 Denetleme, Usul ve Esaslarına
Dair Yönetmelik", "Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik", "Deneysel ve Diğer
Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak
Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı",Hayvan
Hakları Evrensel Bildirgesi, Helsinki Bildirgesi, Avrupa Birliği Konsey Kararları (ETS l23; 86l609lEEC), Dünya Veteriner
Hekimleri Birliği Mesleki Etik Yasası'nın 4ld, 9, 12. Maddeleri ve Laboratuvar Hayvanlarının Bakım ve Kullanılması El
Kitabı §ationalResearchCouncil A.B.D), Yaban Hayvanlarının Kullanıldığı Çalışmalarda Nesli Tükenmekte Olan Yabani
Hayvan ve Bitkilerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sozleşme (CITES), Vertebralılar Avrupa Kırmızı Bülteni (RDB) ve Ek
Sözleşmelerinde yer alan kural ve ilkeleri esas alınarak hazırlanmışhr.

TANIMLAR

Madde 4. Bu Yönerge'de geçen;
a) Üniversite: UşakÜniversitesi'ni
b) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektöru'nü,
c) Etik Kurul: Uşak Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'nu,
ç) Başkanı Uşak ÜniversitesiHayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanını,
d) ÇalıŞma izni: Deney hayvanı kullanıcı, üretici ve tedarikçi kuruluşlara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca

e)
f)
c)
ğ)

verilen belgeyi,
Deney: Hayvan yetiştiriciliği ve ıslüı ile ilgili deneysel olmayan uygulamalar ile koruyucu, tanı amaçlı velveya
tedavi edici veteriner hekimliği uygulamaları dışında hayvanlar üzerinde yapılacak olan her türlü uygulamayı,
Deney Hayvanı: Deneyde kullanılan veya kullanılacak olan hayvanı,

Deney ünitesi: Hayvanlar üzerinde her türlü prosedür veya prosedürlerin gerçekleştirildiği, Gıd4 Tarım ve
Halvancılık Bakanlığından çalışma izni bulunan birimleri,
Etik Araştırmalarda kullanılacak hayvanlarla ilgili olarak insan ve hayvan yaşamını ilgilendiren bilimlerde

yapılabilecek hareketlerin sınırları, hayvana yönelik yapılacak tutum ve davranışa yol gösterici evrensel kuralları,
h) HADMEK: Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulunu,
D Çiftlik Hayvanı: Çiftlik ortamında yetiştirilen at, sığır, manda, koyun ve keçi ile kanatlı (tavuk, hindi, sülün vb.)

i)
j)
k)
l)

hayvanları,

Hayvan refahı birimi: Üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluşlarda kurulması zorunlu olan,
hayvanların refahı ve bakımından sorumlu, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri veya veteriner sağlık
teknisyeni unvanına sahip en az bir kişiden, kullanıcı kuruluşlarda ise bu unvanlardan birine sahip bir kişiye
ilaveten biri yerel etik kurul üyesi olmak üzere €n fazlaijç kişiden oluşan birimi,
Araştırma Projesi: Uygulanmasına başlanmamış olan projeyi,
Başvuru Formu: Uygulanmasına başlanmamış olan proje ile ilgili olarak düzenlenen ve Etik Kurula sunulan
formu,

Kullanıcı: Hayvanları prosedürlerde kullanmaya yetkili olan kişiyi

m) Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Laboratuarı: Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve
Hayvancıhk Bakanlığı'nın ilgili yönetmelikleri uyarınca deney hayvanı üretilmesi, yetiştirilmesi ve bakımına

n)

ilişkin esaslara uygun olarak kurulmuş birimi,
Prosedür: Hayvanların; doğurtulması, kuluçkadan çıkarılması ya da genetiği değiştirilmiş hayvan soyunun devam
ettirilmesi süreçleri dahil, iyi veteriner hekimlik uygulamalarına uygun olarak bir iğnenin batırılmasının yarattığına

o)

eşit veya daha fazla acı, eziyet, ızdırap veya kalıcı hasara sebep olabilecek şekilde, bilinen veya bilinmeyen
sonuçları olan, deneysel, diğer bilimsel veya eğitici amaçlarla kullanılmasını,
3R ilkesİ: Mümkün olan her durumda, canlı hay.van yerine bilimsel açıdan geçerli başka alternatif bir yöntem ya da
deneme stratejisinin uygulaması, proje hedeflerinden ödün verrneden kullanılacak hayvan sayısının olabildiğince
azaltılması, hayvanlara acı, ezİyet, ızdırap çektirecek ve kalıcı hasar yapacak prosedürlerin iyileştirilerek hayvan
refahının artırılmasını,

ifade eder.

ETİK KURULUN KURULUŞU vE üynr,Bnİx

xirrı,İxınnİ

Madde 5.
(l)Uşak ÜniversitesiHayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu,
a) Hayvan deneyleri konusunda en az üç

yıl deneyimli, kurum içinde

deney hayvanı yetiştirilmesi, üretilmesi ve bakımından

sorumlu bir veteriner hekim,

Bilimleri Fakültesi Zootekni Bölümü'nden iki temsilci,
Biyoloji Bölümü'nden deney hayvanları ile çalışma yapan bir temsilci,
c) Deney hayvanları ile çalışmayan ve kurum ile çıkar ilişkisi olmayan T.C. vatandaşı sivil bir üye,
d) Kurum ile çıkar ilişkisi olmayan sivil toplum kuruluşuna kayıtlı T.C. vatandaşı bir üye olmak üzere toplam 6 (altı) tıyeden
b) Ziraat ve Doğa

c) Fen-Edebiyat Fakültesi

oluşur.

(2)UÜHADYEK'ndagörev alacak en az bir üyenin in vivo hayvan deneylerinde en az beş yıl deneyimli ve doktora./tıpta
uzmanlık derecesine sahip olması gereklidir.

ETİK KURULA ATANMA VE GÖREV SÜRESi
Madde 6.
(l) Etik Kurulun Başkanı, Başkanvekili ve Uşak Üniversitesi personeli olan üyeleri Rektör tarafından atanır.Etik Kurulda
görev yapacak olan sivil toplum örgütüne bağlı üye ile sivil üye Rektör tarafından seçilir. Atamalar veya onay i|e
görevlendirilmeler, Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kuruluna bildirilir.

(2) UÜHADYEK üyelerinin görev süresi dört yıldır. Görev süresi biten üye yeniden atanabilir veya onay ile
görevlendirilebilir. Bir takvim yılı içerisinde izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği
kendiliğinden düşer. Üyelik sıfatının ölüm, emeklilik, ayrılma gibi herhangi bir nedenle sona ermesi veya üyeliğin düşmesi
halinde, yerine aynı usulle ve kalan süreyi tamamlamak üzere ayrılan üyenin niteliklerini taşıyan yeni bir üye seçilir.

(3) Başkan, 4 yıl süre ile üye|er arı§ından bir başkan yardımcısı görevlendirir. Başkanın görevi bittiğinde, yardımcısının da
görevi sona erer.

HAYVAN DENEYLERi YEREL ETİK KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 7.UÜHADYEK, aşağıda belirtildiği gibi çalışır:
a) Başkanın gündemli

çağısı üzerine en az

ayda bir defa ve üyelerin en ilz üçte

b) Başkarıın katılmadığı toplantılarda başkan yardımcısı

ikisinin katılımı ile toplanır.
eder. Kararlar, oy çokluğu ile

UÜHADYEK toplantılarına başkanlık

alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilir.

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETiK KURULU,NUN ÇALIŞMA

İırnı,rnİ

Madde S. UÜHADYEK, aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda çalışır:
a) Etiğin yaşama saygı ilkesi her türlü hayvan türü için geçerli kabul edildiğinden, bilimsel araştırmalarda kullanılması
zorunlu olan deney hayvanlarına kötü muameleleri engellemek,

b) Deney hayvanlarının, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci
maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında kullanılmasını sağlamak,

c) Ağır acı, stres ya da buna denk eziyet veren deneylerde bir hayvanın bir defadan fazla kullanılmamasını, zorunlu olarak
kullanılması gerekiyorsa bunun sağlam bilimsel gerekçelere dayandırıImasını sağlamak,
ç) Eğitim için sunum amacıyla kongre, konferans ve seminerlerde ağrı ve acı veren deneylerin yapılmamasını sağlamak,
d) Hayvanlara mümkün olduğu kadar az acı çektirerek ve en az strese sokarak bilimsel açıdan güvenilir veri elde edilmesini
sağlamak,
e)

Araştırmalaı süresince kullanılan deney hayvanlarına, türüne uygun şartlar hazırlamak ve en iyi fizyolojik, davranışsal ve

çevresel koşullann teminini sağlamak,

Q Uygun şekilde eğitilmiş personel tarafindan uygun koşullarda deney hayvanı bakımını sağlamak,
g) Canlı hayvanlaıda yapılacak deneysel çalışmaların veteriner hekim tarafından ya da ehil kişilerin denetiminde yapılmasını
sağlamak,

ğ) Araştırıcılar tarafından deneysel hedef noktaların belirlenmesini sağlamak, çalışmanın mevcut olanaklar göz önüne
alınarak sonuçlandırılabilirliğini değerlendirmek,

h) Araştırılan bilginin elde edilmesinde geçerliliği kanıtlanmış altematif yöntemler varsa hayvan deneylerini etik olarak
uygun görmemek ve daha önceden ayrıntılı olarak yapılmış deneylerin tekrar edilmesinin önlenmesini sağlamak,
ı) Deney için en uygun hayvan ve yöntemin seçilmesini ve bilimsel sonucu verebilecek en az sayıda hayvaıı kullanılmasını
sağlamak,

i) Deney hayvanlarına gereksiz acı ve ağrı verecek deneylerin uygun bir anestezi yöntemi uygulanmasını ve araştırmalarda
uygun ağrı kesici ve anestezi kullanılmasını sağlamak,

j)

Anestezinin, hayvan için deneyin kendisinden daha fazla travmatik olması ve deneyin amacına uygun olmaması

durumunda deneyin yapılmasını engellemek,

k) Deneyin etik ilkeler çerçevesinde yapılması ve amactna uygun olması için; anesteziden çıktığında önemli oranda acıya
maruz kalacak olan hayvanın ağrı kesici araçlarla tedavi edilmesi, bu mümkün değilse insancıl bir metotla öldürülmesi ve
deney hayvanının araştırma sürecinde ya da sonunda yaşamına son verilmesi işlemlerinin uygun gerekçelerle yapılmasını
sağlamak, şiddetli ve sürekli acı çeken veya normal yaşamını sürdüremeyecek duruma gelen deney hayvanları ile kamu
sağlığı ve çevresi için risk oluşturabilecek deney hayvanlarının en uygun yöntemle acı duymayacak şekilde yaşamlarına
veteriner hekimin kararından sonra son verilmesini sağlamak ve hayvan hayatta bırakılacaksa sağlığının yeniden
kazandırılmasında geçen süre boyunca uygun bakımını sağlamak, hayvanın yetiştirilmesi, üretilmesi ve bakımından sorumlu
veteriner hekim gözetiminde olmasını sağlamak,
l) Deneyin insan veya hayvanların hayati ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli önem taşımadığı kanaatine varıldığınd4
hayvanın uzun süreli ağır acı yaşayacağı ya da yaşayabileceği bir deneye tabi tutulmasının önlenmesini sağlamak,
m) Araşirmada kullanılan ve yaşamlarını sürdüren deney hayvanların4 deney sonunda sağlıklı yaşam koşullarının teminini
sağlamak,

n)Uzun süreli olması muhtemel şiddetli acı, eziyet ve ızdırapla sonuçlanan ve düzeltilmesi mümkün olmayan uygulamalardan
kaçınmak,

o)Deneyde kullanılarak ölen hayvanların doku ve organlarının paylaşılması kapsamında diğer başvurularda
değerlendirilmesini sağlamak,
p) Onay verilen projelerde, içerikte ve çalışmaya katılacak kişilerde yapılacak değişiklikleri takip etmek ve gerekli izinlerin
alınmasını sağlamak,
r) Yalnızca kendi bünyesindeki hayvan refahı biriminin denetiminde gerçekleştirilecek prosedürlere izin vermektir.

ETİK KURULU,UN YETKiLERİ

Madde 9. Uşak Üniversitesi'nde hayvanlar üzerinde yapılacak tüm uygulamalaı UÜHADYEK tarafından onaylanmış
olmalıdır. Omurgasız hayvanlarla ilgili araştırmalar ve eğitim amaçlı çalışmalarda etik kurul kararı gerekmez. Kurul

tarafından uygun bulunmayan çalışmalar Uşak Üniversitesi bünyesinde ve üniversitenin kadrolu araştırıcıları tarafından hiç
bir kurum ve kuruluşta yapılmadığı gibi Ozel işletme ve mekanlarda da yapılamaz.

UÜHADYEK, incelemeleri sırasında özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin imza koyduğu uluslararası sözleşmeleri ve
bildirgeleri göz önünde bulundurur. Belgelerde, bu bildirgelere uygunluk aranır. Uşak ÜniversitesiHayvan Deneyleri Yerel
Etik Kurulu, ulusal veya uluslararası metinlerde henüz düzenlenmemiş bir sorunla karşılaştığında bununla ilgili ilkeler

oluşturabilir'

ETİK KURULU,UN GöREVLERİ

MADDE 10. UÜHADYEK'nun görevleri şunlardır:

a) Hayvan Deneylerİ Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri ile Merkezi Etik Kurulun
belirlediği etik ilkeler ve iyi laboratuvar uygulamaları çerçevesinde kendi çalışma usul ve esasları hakkında yönerge
hazırlamak,

b)Her türlü hayvanın üzerinde yapılacak tüm işlemlerin etik yönden kabul edilebilir sınırlarını belirleyerek çalışma

protokolleri onaylamak veya gerekçeli olarak kabul etmemek,
c) Kurum içinde deney hayvanı kullanılması sürecinin etik kurallara uygun olarak sürdürülmesini denetlemek, bu amaçla
gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Deney hayvanları üzerinde yapılacak işlemlerin onaylanmış protokole uygun olarak yapılmasını sağlamak, gerektiğinde
sonlandırmasına karar vermek,

d) Deney hayvanlarıyla çalışacak personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak ve deney hayvanları kullanım sertifikası
bulunması şartıyla hayvan deneyleri yapılmasına izin vermek. Bu amaçla Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve

Uygulama Merkezi bünyesinde sertifika programları düzenlemek,
e) Deney hayvanlarının üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil koşulları ile deneylerin yapıldığı laboratuar koşullarının ve
ekipmanının etik yönden uygun olup olmadığını denetlemek, uygun görmediği durumlarda deney hayvanı kullarıılmasını
engellemek,
f) Uygun tür, kalite ve sayıda hayvan kullanmayı sağlamak,
g) Yetkili Kişiler tarafından tutulan deney hayvanı kullanımı ile ilgili her türlü veriyi toplamak ve deney hayvanları kullanımı
yıllık raporunu hazırlamak ve Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kuruluna sunmak,

ğ) Deneysel Çalışmalar sonunda ortaya çıkan atıklar, ölü hayvanlar ve tıbbi atıkların 9l8l1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre
Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesince bertarafını sağlamak,
h) 5l99 saYılı Hayvanları Koruma Kanununun ve ilgili mevzuatın getirdiği hükümler çerçevesinde; deney hayvanlarının
kayıt altına alınmalarını ve izlenebilmelerini sağlamak,

lDeneY haYvanı kullanılarak elde edilenlerle aynı veya daha yüksek düzeyde bilgi sağlayabilecek ancak

hayvan
yöntemlerin
geliŞtirilmesine ve doğrulanmasına katkıda bulunacak ve bu alanda araştırmayı teşvik edecek uygulamalar yapmak,
i)UÜHADYEK tarafından düzenlenecek eğitim sertifika programlarını otuz gün önce HADMEK'e bildirmek ve eğitim
sonunda başarılı olarak sertifika alan kursiyerleri HADMEK'e bildirmek,

kullanılmayan veya en az sayıda hayvan kullanılan ya da

düa az acı verilen prosedürler içeren alternatif

j)Deneyde kullanılan hayvanların, prosedür sonrası sahiplendirilmesi veya
çiftçilik sistemine iadesinde sakınca görülüp
görülmediği hakkında karar vermektir.

ETiK KURULUN ÇALIŞMALARI

Madde 11. UÜHADYEK'nunçalışmalarında göz önünde bulundurulacak hususlar şunlardır:

a) Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm uygulamaların UÜHADYEK tarafından onaylanmış olması zorunludur,
b) UÜHADYEK tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak alınmış bir genel veya özel istisna olmadıkça, deneylerde
kullanılacak;
l ) Fare (Musmu§culus),

2) Sıçan (Rattusnorvegicus),
3) Kobay (Caviapocellus),
4) Suriye (altın) hamsteri (Mesocricetusauratus),
5) Çin hamsteri (Cricetulusgriseus),

6) Moğolistan gerbili (Merionesunguiculatus),
7) Tavşan (Oryctolaguscuniculus),

8) Köpek (Canisfamiliaris),
9) Kedi (Feliscatus),

l0) İnsan dışı primatların bütün türleri
l l ) Kurbağa [Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporari4 pipiens)],
12) Zebra balığı (Daniorerio),

türlerinin ve deneyde kullanılacak tüm hayvanların kayıtlı yasal deney hayvanı üreticisi ve tedarikçilerinden alınmış olması
şartı aİanlr.

c) Kedi, köpek gibi evcil türlerin sokakta başıboş olanları, deneylerde kullanılmaz. Ancak, hayvanların sağlık ve refüı ile
ilgili ÇahŞmalara ihtiyaÇ duyulması, çevre, insan ve hayvan sağlığına karşı ciddi tehlike oluşturması ve
çalışmanın amacının
sadece baŞıboŞ hayvan kullanılarak gerçekleştİrilebileceğine dair bilimsel gerekçeler Kurul,a sunulması hallerinde bu
hayvanlar deneylerde kullanılabilir.
Ç) İnsan dıŞı Primatların deneylerde

kullanılmasın4 istisnai durumlarda ve prosedürün amactnın insan dışı primatlar dışında
bir tiir kullanılarak gerçekleştirilemeyeceğine dair bilimsel bir gerekçe mevcutsa izin verilir.
d) Büyük kuyruksuz maymunlar deneylerde kullanılamaz.
e) UÜHADYEK tarafından ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde nesli teh1ike altında olan ve korunan
türler ile CITES SözleŞmesinin Ek-l Listesindeki türlerin kullaııılmasına; Prosedür, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b)
bendinin (l) numaralı alt bendi ile (c) ve (d) bentlerinde belirtilen amaçlardan birine süipse ve prosedürün amacının söz
konusu türlerin dıŞındaki türler ile gerçekleştirilemeyeceğine dair bilimsel bir gerekçe mevcutsa izin verilir.
f) Doğadan alınmış yaban hayvanı üzerinde yapılacak deney bir bilimsel gerekçeyle; ancak diğer hayvanların deneyin amacı
bakımından Yeterli olmaması halinde onaylanır. Bu konuda yapılan çalışmalarda

UÜHADyEK onayından

Müdürlükten izin alınır.
g)Aşağıdaki müdahaleler UÜHADYEK iznine tabi değildir:
l) Teşhis ve tedavi amaçlı klinik uygulamalar.
2) Öltl hayvan veya dokusu, mezbaha materyalleri, atık fetuslar ile yapılan prosedürler.

sonra Genel

3) Süt sağma.
4) Dışkı veya altlık örneği toplama.
5) Sürüntü ile ömek alma.
ğ) Tür tanımlama ile
geçer.

ilgili

doğadan yaban hayvanı kullanılmasında Genel Müdürlükten alınan izin,

UÜHADYEK izni

yerine

h) Saha araŞtrrmalarrnın birden fazla ilde yürütülmesi halinde sadece bir yerin

HADyEK onayının alınması yeterlidir.
ı) Anestezi ve anestezi uygulanması, öldürme ve deneylerde şiddet sınıflandırması ile ilgili işlemler Gıd4 Tarım

ve

HaYvancılık Bakanlığınca l3ll2/20ll tarihli ve 28l4l sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel
AmaÇlar iÇin Kullanllan Hayvanların RefÜ ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin 2l iıci ve 22 nci maddeleri ile Ek-8 ve Ek_
9'a göre yapılır.

i) Deneyle ilgili olarak daha fazla gözlemin yapılamayacağı hallerde ya da genetiği değiştirilmiş hayvan soyları ve nesilleri
artık takiP edilmiyorsa veya sürekli devam eden bir şekilde iğne batırılmasına eşdeğer ya da daha faz|aacı, eziyeI, ızdırap ve
kalıcı hasar yaşaması bekleniyorsa deney sonlandırılır.
j) DeneYin sonund4 bir hayvanın yaş.ımaya devam etmesine dair karar bir veteriner hekim veya ehil kişi
tarafindan alınır. Bir
haYvanın YaŞatılmaYa devam etmesi durumunda, sağlık durumuna uygun bakım ve barınma hizmeti sağlanır. Hayvan orta
veYa Şiddetli acı, eziyet, ızdırap ve kalıcı hasar yaşamaya devam ediyors a en az acı verecek yöntemle öldüriilür.

HAYVANLARIN DENEYLERDE TEKRAR KULLANIMI

Madde 12.(l) Daha önce bir ya da birkaç deneyde kullanılan bir hayvanın tekrar kullanılmasına aşağıdaki durumlarda
UÜHADYEKtarafından izin verilir:

Düa önceki deneylerin gerçek şiddeti "hafif' veya..orta'' ise,
b) Hayvanın genel sağlık durumu tamamen eski haline dönmüşse,
c) Yeni deney "hafif', "orta" veya " dize|mez" olarak sınıflandırılmışsa,
a)

Ç) HaYvan üzerinde

uygun bulunmuşs4

düa

önce gerçekleştirilen prosedürleri değerlendirebilecek bir veteriner hekim veya ehil kişi tarafından

(2) İstisnai durumlard4 (a) bendini uygulama dışı bırakacak şekilde ve hayvanın veteriner hekim tarafindan muayene

edilmesinden sonr4 hayvanın Şiddetli acı, ızdırap veya eşdeğerini içeren bir deneyde birden fazla kullanılmaması
şartıyla bir
hayvanın tekrar kullanılmasına izin verilebilir.

Madde

BAŞ'URU işırvıı,nnİ

13.

(l) BaŞvurular, Etik Kurul'a Uşak Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başvuru Formu (EK_l), UüHADyEK
Yönergesini kabul ettiklerine dair af,aştırmaya katılan tüm araştırmacılar tarafından imzalanmış Uşak Üniversitesi
Hayvan
DeneYleri Yerel Etik Kurul Taahhütnamesi (EK-2) ile yapılır. Başvuru formu ve taahhütname iki nüsha olarak
doldurulur.
(2) BaŞvuruların, tez ÇalıŞmalarında "Yürütücü" sıfatıyla "Danışman Öğretim Üyesi" tarafindan,
diğer araştırma projelerinde
ise öğretim üyesistatüsündeki"Araştırma yürütücüsü" tarafından yapılması gereklidir.
(3) Bütün baŞvurular ve alınan kararlar tarih ve sayı numarast veri|erek kayıt altına
alınır. Kayıtlar en az beş yıl süreyle
muhafaza edilir.
(4) Projede isimleri bulunan, hayvan üzerinde
çalışma yapacak araştırmacılard an en az birinde, hayvan çalışmaları için

gerekli eğitimi gördüğüne dair belge koşulu aranır.
(5)AraŞtrmada ismi bulunan tüm araştırmacıların UÜHADYEK karşısında sorumlulukları
eşittir.

Madde

14.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARAR

( l ) Usulüne uYgun olarak yapıldığı belirlenen
başvurular, incelenmek üzere
eşliğinde gönderilir (EK 3).
(2)Projeler:

a)

UÜHADyEK

üyelerine bir değerlendirme formu

Bilimsel, eğitsel veya yasal gerekçeleri,

b) Hayvan kullanımı gerekçeleri,
c) Prosedürlerin mümkün olan en insani ve
çevreye duyarlı şekilde gerçekleştirilmesinin
ç) Tahmin edilen bilimsel faydaları ve eğitim yönünden değeri,
d) 3R ilkesine uyumu,
e) Prosedür şiddetinin

tasarlanması,

sınıflandırılması,

f) Elde edilecek fayda ve hayvanların
çekeceği acı,
g1 Öldiırme metotları,
Prosedürler, anestezi, tekrar kullanım, bakım ve barınma şartlarının mer,i mevzuata uygunluğu,
ğ) GeriYe dönük değerlendirmenin yapılıp yapılmayacağı ve ne zaman yapılacağına karar verilmesi,
kiterlerine gtlre UUÜHADYEK tarafından değerlendirilir.
(3) UÜHADYEK tarafından
Proje değerlendirmesini yapacak uzmanların; 3R ilkesi, deney tasarımı, hayvan deneyleri pratik
uYgulamaları, Yaban haYvanları deneyleri pratik uygulamaları veya hayvan
bakım ve beslenmesi konusunda yetkin olmasına
göre seçilmesine dikkat edilir.
(3) Proje değerlendirmesi Şeffaf olmahdır. Fikri mülkiyet
haklarının ve gizlibilgilerin korunması için, proje değerlendirmesi
tarafsız bir şekilde gerçekleştirilir ve bağımsız tarafların görüşlerini de kapsayabilir.
(4) Fikri mülkiYet hakkı ve gizli bilgiterin korunmasına tabi
olarak, teknik olmayan proje özeti aşağıdaki hususları kapsar:
a) Tahmin edilen hasar ve faydalar ile kullanıları hayvan kimliği
de dahil, projenin hedefleri hakkında bi1giyi.
b) 3R ilkesine uyulduğunu.

(5) UŞak ÜniversitesiHaYvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, yaptığı
değerlendirme sonucunda ..uygun,,, ..düzeltilmesi
gerekir", "Şartlı olarak uYgun"
Ya da "uYgun değildir" şeklinde karar verir. Bir araşhrma projesi hakkında ..Uygun değildir,,
kararı verildi ise aYnı Proje tekrar sunulamaz. Uşak Üniversitesi Hayvan
Deneyleri yerel Etik Kurulu üyelerine ait başvurular

ilgili Kurul üyesi göritşmelere katılamaz ve oy kullanamaz.Kararlar, başvuru sahibine başvurunun yapıldığı
tarihten itibaren kırk iŞ günü içinde yazılı olarak bildirilir. Bu süre proje değerlendirmesini de kapsar. projenin karmaşıklığı
veYa birden Çok bilim dalını ilgilendirdiği hallerde, UÜHADYEK sözü edilen süreyi bir defaya mahsus olmak üzere onbeşiş
gününü geÇmeYecek Şekilde uzatabilir. Uzatma sebebi ve süresi gerekçelendirilerek, süre sona ermeden yürütücü
görüŞülürken

bilgilendirilir. UÜHADYEK, bir projenin yapılabilirliğini sınamak amacıyla az sayıda hayvan üzerinde ön deneylerin

YaPılmasını isteYebilir. Bu durumda kesin karar, "şartlı olarak uygun" kararı verilen projelerdeki usullere göre verilir.
(6) Hakkında "Düzeltilmesi gerekir" kararı verilen projeler, düzeltildikten sonra tekrar değerlendirilir. "şartlı
olarak uygun,,
kararı verilen projeler, UÜHADYEK tarafından belirlenecek bir süre boyunc4 hayıan refahı birimi tarafından izlenip,
istenen Şartların yerine getirilip getirilmediği değerlendirildikten sonra "uygun" ya da "uygun değildir,,
şeklinde karara
bağlarıır ve proje ile ilgili UÜHADYEK'e rapor verilir.

(7) İzin verilen projelerde hayvan refahını olumsuz etkileyecek herhangi bir değişiklik olup olmadığı UÜHADyEK

tarafından denetlenir. UÜHADYEK, onaylanan projeye uyulmaması durumund4 verilen izni iptal eder. iznın iptaı edilmesi
durumunda; haYvan refahı birimi tarafından, projede kullanılan veya kullanılması öngörülen hayvanların refahının olumsuz
yönde etkilenmemesi sağlanır.
(8) Hazırlanan raPorlar, Kuru|da tartışmaya açıldıktan sonra oylanır ve kesin rapor kurul üyeleri
tarafından imzalanır. Karara
katılmayan üye "karşı oy" gerekçesini yazmak zorundadır.

HADMEK ve Bakanlığın denetimine açık tutulur.
(l0) AraŞtırmanın her türlü hukuki ve mali sorumluluğu araştırmayı yapan kişi(ler), kurum(lar) veya
kuruluş(lar)a aittir.
(1ı) UÜHADYEK gerek görürse uzmanın/uzmanların görüşüne başvurabileceği gibi Araştlrma Yürütücüsü
ile de görüşme
(9) Kayıtlar,

yapabilir.

(l2)HaYvan DeneYleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslanna Dair Yönetmeliğin
l6. Maddesi gereğince deney
haYvanları kullanılarak YaPılan her türlü utusal ve uluslararası yayımlanacak bilimsel
etkinlikte ..yerel etik kurulu onayı
alınmıştır" veya "yerel etik kurul ilkelerine uyulmuştur" ifadesi yer almalıdır.

DENEYSEL ÇALIŞMALARDAKİ DEĞiŞiKLiK vE GERiyE DöNüK DEĞERLENDİRME

Madde 15, Deneysel araŞtırma projesinde UÜHADYEK onayı alındlktan sonra projedeki
ve çalışmaya katılacak kişilerdeki
değiŞiklikler UÜHADYEK'nayazılı olarak bildirilir ve onay alınır. Uşak üniversitesiHayvan
Deneyleri Yerel Etik Kurulu

olurları, verilen süre boyunca geçerlidir. Bitirilemeyen projeler için ek süre
talep edilebilir.
Madde 16,UÜHADYEK'na sunulan projeler u. ııgıll kurul kararları telif hakları
dikkate alınarak, başvuru sahiplerinden
başkasına açıklanamaz.

Madde 17,(l) UÜHADYEK

izni alınarak sonuçlandırılan projeler ile ilgili geriye dönük değerlendirme yapılması
kararı
alınması halinde UÜHADYEK' e ibraz edilen dokümanlara göre aşağıdaki
hususlar değerlendirilir:
a) Projenin amaçlarına ulaşılıp ulaşılamadığı,
b) KuIlanılan haYvan türlerinin sayısı, hayvanlara verilen zarar
ve prosedürlerin şiddeti,
c) 3R prensibinin uygulanmasına katkıda bulunabilecek unsurlar.
(2) İnsan dıŞı Primatların kullanıldığı tüm projeler ve
uzun süreli ve iyileştirilemeyen şiddetli ağrı, eziyetve ızdırap
içeren
Prosedürler de dahil "Şiddetli" olarak sınıflandırılan prosedürleri içeren projeler geriye dönük
değerlendirmeye tabi tutulur.
(3) ikinci flkra hükümleri dıŞındaki projeler geriye
dönük değerlendirmeden muaf tutulabilir.
MADDE

DENEY HAYVANI

İır uĞnaşaCAK

ARAşIRICILARıN VE pERsoNELiN EĞiTiMi

18, DeneY haYvanı ile uğraŞacak personelin eğitiminde uyulması
gerekli hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) DeneY haYvanı ile uğraŞan veya uğraşacak araştırıcıların eğitilmesi
İçin eğitim programlarının düzenlenmesi, deney
hayvanlarl kullanım sertifika programlarının açılması, düzenlenmesi
ve yürütülmesinden UÜHADYEK sorumludur. Bu
Programlarda baŞarılı olanlar4 ilgili UÜHADYEK tarafından deney hayvanı kullanım
sertifikası verilir
b) DeneY haYvanı kullanarak her türlü eğitim, araştırm4 uygulama
ve test yapmak isteyen veya bu programların

YaPılmasında deneY haYvanlarlna dokunarak ve gözlemleyerek katkıda bulunan öğenciler,
araştırmacılar, akademik, sağlık,
teknik ve idari personel deney hayvanı kullanıcısı olarak kabul
edilir,
c) DeneY haYvanı kullanıcıları, sertifika almadaıı bu hayvanlar
üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapamaz ve
ÇalıŞma mek6nlarında bu haYvanları barındıramazlar.
Çiftlik hayvanlarıyla yapılacak araştırmalarda araştırma ekibinin içinde
bir veteriner hekimin bulunması zorunludur. Bu durumda veteriner
hekimin jeney hayvanları kullanım sertifikası bulunması
gerekli değildir.

Ç) UÜHADYEK; deney hayvanı üretilmesi ve yetiştirilmesi ile sorumlu personelin
asgari olarak bitgilendirilmesi

ve
uYulmasl gereken usul ve esasları iÇeren bir meslek içi eğitim program
ıhazırlİ ve periyodik olarak uygulanmasını denetler.
Eğitim Programları Yetkili kiŞiler tarafından yürütülür. Kurum
içinde yetkili kişilerin kimler olduğu UüHADyEKtarafindan
belirlenir.
d) UÜHADYEK'nun onayına sunulan
çalışmalard4 deney hayvanı kullanan kişinin kullanım sertifikası olmamasl halinde
çalışmalarına onay verilmez.

e) Bir araŞhrıcı, kendi sertifikası olmamasr halinde afaştrrma yürütücüsü olarak başka kişilerle ortak çalışma yapmak
amacıYla UÜHADYEK'na başvurabilir. Kendisinin kalldığı, ancak doğrudan deney hayvanlarıyla işlem yapmayan
araŞtırmacılar, sertifikalı deney hayvanı kullanıcılarının yardımıyla deneylerini sürdürebilirler.

f)Deney hayvanları kullanım sertifikası programlarının içeriği
UÜHADYEK'una bildirilir.
g)

HADMEK tarafından

alınacak

kararla belirlenerek

HADMEK gerektiğinde sertifika programlarını güncelleyebilir.

ğ) Deney hayvanları kullanım sertifika programlarında derslerin %80' ine devam etmek zorunludur.

h) Kursiyerlerin sertifika alabilmeleri için kurs sonunda yapılacak olan sınavda l00 üzerinden en az 70 puan almaları

gereklidir.
ı) sertifika programlarının nasıl yürüttileceği

UüHADyEk

tarafından belirlenir.

i) Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen deney

haYvanları kullanım sertifika programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı koşullarını yerine getiren kursiyerlere ,,Deney
HaYvanları Kullanım Sertifikası" verilir. Deney hayvanları kullanım sertifikası, UÜHADyEK Başkanı ve Rektör tarafından
imzalanır.
j) Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri
haricinde başka kurumlardan
alınmıŞ olan deneY hayvanları kullanım sertifikaları ya da benzerlerinin ilgili Yönetmelik hükümlerine göre
eşdeğer olup
olmadıklarına HADMEK karar verir.
k) Lisans/Yüksek lisans düzeYinde deney hayvanı kullanımı ile ilgili alınmış olan eğitimlerin
sertifika programına eşdeğer

oluP olmadığına UÜHADYEK karar verir. Uygun olduğuna karar verilen eğitim programlarını
tamamlayanlara
UÜHADYEK tarafından sertifika verilir.

ÇEŞİTLiHÜKÜMLER

Madde 19, DeneY haYvanlarının kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi, Gıd4
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca
l3ll2l20ll tarihli ve 28l4l saYılı Resmi Gazete'de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel
Amaçlar için Kullanılan

Hayvanların RefÜ ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin 34, 35 ve 36 ncı
maddelerine göre yapılır. Kayltlar, HADMEK kararı
doğrultusunda Bakanlıkça istenilen istatistik formlarında belirlenen bilgileri
kapsar.

CEZALAR

Madde 20, Bu Yönergede belirtilen hususlara uymayanlara ve yetkisi olmadığı
halde hayvan deneyi yapanlara 5l99 sayılı
HaYvanları Koruma Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendi gereğince idari para cezası uygulanır.
Madde

2l.

GizLiLiK

(l) UÜHADYEK'nun yazıŞmaları gizli olup, bu yönergedebelirtilen
yetkili kurumlar dışında üçüncü şahıslara bilgi verilmez.
(2) Canlı haYvanların kullanıldığı
Pğelerin, mülkiyet haklarını ihlal etmemek ve gizli bilgileri açığa vurmamak kaydıyla
halkın bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla objektif bilgiler
verilir.

YüRüRLüK

Madde 22. Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından onaylandıktan
sonr4 Merkezi Etik kurul tarafından onaylandığı
tarihte yürürlüğe girer.

YüRüTME

Madde 23. Bu yönerge hükümleri Rektör tarafindan yürütülür.
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