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DAĞITIM YERLERİNE

Üniversitemiz Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'na yapılacak olan proje başvurularına ilişkin 
duyuru metni ekte sunulmaktadır. 

Gerekli duyurunun yapılmasını arz ederim. 

                 

Prof. Dr. Nuri AYDIN
Rektör
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜNE
(Genel Sekreterlik)

Prof. Dr. Pınar ATUKEREN
Başkan

Ek:1 Duyuru Metni

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'na yapılacak olan proje 
başvurularına ilişkin, ilişikte sunulan duyuru metninin tüm Üniversite Rektörlüklerine duyurulması 
hususunda;

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

İÜC Tarih ve Sayı: 28.10.2021-223179



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- CERRAHPAŞA
HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

DUYURU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (İÜC-HADYEK),  İstanbul 
Üniversitesi-Cerrahpaşa birimlerinde gerçekleştirilecek olan deney hayvanları ile yapılacak tüm 
bilimsel araştırma, deneysel çalışma, sağlık hizmetleri uygulamaları ve eğitim-öğretim amaçlı 
etkinliklerde kullanılacak olan yöntem, materyaller ve hayvan bakım koşulları ile ilgili etik standartları 
sağlamak, araştırma önerilerini ve uygulamaları incelemek, proje ve uygulama sırasında 
değerlendirmek, denetlemek ve kayıt altına almak, yapılacak başvurulara mevcut yasalar, ilke ve 
kurallar doğrultusunda görüş bildirmek, gerektiğinde yeni kuralları belirlemek ve bilimsel çalışmaların 
etik kurallar çerçevesinde sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere kurulmuştur.

 Kurul tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak alınmış bir genel veya özel istisna 
olmadıkça, deney hayvanları ile yapılacak çalışmalar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 
Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitütüsü’ne bağlı,  Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çalışma 
izni bulunan Deneysel Tıp Araştırma Laboratuvarı (DETALAB)’nda  ve ruhsatı alınmış olan fare 
(Musmusculus), sıçan (Rattusnorvegicus) ve tavşan (Oryctolaguscuniculus) türleri üzerinde 
gerçekleştirilecektir.

- Kedi, köpek gibi evcil türlerin sokakta başıboş olanlarının deneylerde kullanılması kabul 
edilmez. Ancak, hayvanların sağlık ve refahı ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulması, insan, hayvan ve 
çevre sağlığına karşı ciddi tehlike oluşturması ve çalışmanın amacının sadece başıboş hayvan 
kullanılarak gerçekleştirilebileceğine dair bilimsel gerekçeler sunulması ve bu durumun kanıtlanması 
halinde bu hayvanların deneylerde kullanılabilmesine sınırlı olarak izin verilebilir.

- Doğadan alınmış yaban hayvanı üzerinde yapılacak deney bir bilimsel gerekçeyle; ancak diğer 
hayvanların deneyin amacı bakımından yeterli olmaması halinde onaylanır. Bu konuda yapılan 
çalışmalarda Kurul onayından sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin 
alınır.

- Çiftlik hayvanlarıyla yapılacak araştırmalarda, araştırma ekibinin içinde bir veteriner hekimin 
bulunması halinde, veteriner hekimin sertifikasının bulunması gerekmez. Ancak çalışılan çiftliğin 
Bakanlık tarafından onaylı ruhsatı olması gerekir.

- Teşhis ve tedavi amaçlı klinik uygulamalar, ölü hayvan veya dokusu, mezbaha materyalleri, atık 
fetuslar ile yapılan prosedürler, süt sağma, dışkı veya altlık örneği toplama ve sürüntü ile örnek 
alma için İÜC-HADYEK izni alınması gerekli değildir ancak bu kapsamdaki uygulamalar için de 
İÜC-HADYEK’e başvurulması ve izin alınmasına gerek olmadığının İÜC-HADYEK tarafından 
incelenerek belgelenmesi gerekmektedir.

- İçerisinde hem insan hem hayvan deneklerin yer aldığı çalışmalarda, klinik araştırmalar etik 
kurulu ve İÜC-HADYEK onayı gereklidir.

- Deney hayvanı kullanan kişilerin kullanım sertifikası olmaması halinde İÜC-HADYEK çalışmaya 
onay vermez. 

- “Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası” için yakın gelecekte İÜC-HADYEK tarafından periyodik 
olarak eğitim kursu düzenlenecektir. İlk kurs programı ve tarihi ayrı bir duyuru olarak ilan edilecektir.

 Kurul tüm projeleri inceleyip karara bağlarken 5R Kuramı ile hayvan etiği üzerine mevcut tüm ulusal 
ve uluslararası antlaşmaları, yasa ve yönetmelikleri dikkate alır. Kurul, Başkanın gündemli çağrısı 
üzerine en az ayda bir defa toplanacaktır. Gerek görüldüğünde veya yoğun başvuru olması halinde 
Başkanın daveti üzerine Etik Kurul olağanüstü de toplanabilir.  



 İÜC-HADYEK ve DETALAB hakkında detayları ve diğer bilgileri üniversitemiz web sayfasından 
takip edebilirsiniz. İÜC-HADYEK sekreterliği Avcılar yerleşkesinde Rektörlük binası ikinci katta, 
DETALAB ise Büyükçekmece yerleşkesi, R Blok Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü Binası 
beşinci katta yer almaktadır. 

 Etik Kurula başvuracak araştırmacılar için başvuru koşulları ve gerekli formlar (Etik Kurul Başvuru 
Formu, Onam Formu, Taahhütname vb.) web sitesinde yer almaktadır. Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kuruluna başvurular doğrudan ve online olmak üzere birlikte yapılır. Doğrudan yapılan başvuru 
kısmında başvuru dilekçesi ve tüm formlar ıslak olarak imzalanarak genel evrak birimine teslim edilir. 
Online başvuru işlemi ise http://etikkurulbasvuru.istanbulc.edu.tr/ üzerinden yapılır. Başvuru işlemi 
online yapıldıktan sonra diğer tüm başvuru evraklarınızın İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Rektörlük 
Genel Evrak birimine teslim edilmesinden sonra tamamlanmış olacaktır. 

 Kabul edilen çalışmalar başvuru sırasına göre değil, kabul tarihleri esas alınarak DETALAB 
yöneticisine iletilecek ve burada DETALAB çalışma programı ve deney hayvanı üretim planına göre 
çalışmanın gerçekleştirilebileceği zaman aralığı ve deney hayvanlarının teslim tarihi belirlenecek ve 
çalışmacılara yazılı olarak bildirilecektir. 

 Web sayfamızda başvuru bölümünde tarif edildiği şekilde hazırladığınız deneysel araştırma 
projelerinizi İstanbul Üniversitesi -Cerrahpaşa Rektörlük Genel Evrak birimine teslim edebilirsiniz. 

 Değerli çalışmalarınızın gerçekleşmesi için Etik Kurulumuzun bilimsel olarak pozitif katkıda 
bulunacağını bildirir, Etik Kurul üyeleri adına kolaylıklar dilerim. 

Prof. Dr. Pınar ATUKEREN

İUC-HADYEK Başkanı


