
 

KAÜDEHUAM’DE ÇALIŞMA YAPMAK İSTEYEN ARAŞTIRMACILARIN  

UYMASI GEREKEN KURALLAR ve SORUMLULUKLARI 

1. Merkezde deney yapmadan önce araştırmacılar “Çalışma ve Deney Hayvanı Talep Formu” nu doldurup deney 

hayvanı kullanım sertifikalarını, Etik Kurul onayını ve varsa projelerinin birer fotokopilerini ekleyerek merkez sorumlu 

yöneticisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

2. Merkeze araştırıcılardan başka yabancı giremez. 

3. Deney hayvanı, laboratuvar kullanımı ve hayvan bakım ücretleri ile ödeme şekli KAÜDEHUAM’ın o yıla ait Fiyat 

Tarifesinde belirtildiği gibi uygulanır. Belirtilen ücretlerin ödenmiş olması ön koşuldur. 

4. Araştırmacılar çalışmanın her aşamasında etik kurallara ve etik kurulca onaylanan proje protokolüne uymak 

zorundadır, aksi halde çalışma veteriner hekim tarafından sonlandırılır. 

5. Laboratuvar içerisinde yönetimin izni olmadan kamera ve fotoğraf çekimi vb. kayıtlar almak yasaktır. 

6. Araştırmacıların yapacakları deneysel işlemler sırasında gerekli olan sarf malzemeler (enjektör, eldiven, gazlı bez, 

pamuk, sütür, bistüri, jilet, flaster, anestezik ve analjezik maddeler gibi) ve cerrahi setler araştırıcılar tarafından 

getirilecektir. 

7. Cerrahi veya deneysel işlem geçirmiş hayvanlar deney protokolü çerçevesinde yaşatılacaksa, deney sonrası 

postoperatif bakım odasına alınmalı, kafeslere deneysel işlemlerin ismi, yapıldığı tarih ve araştırmacının ismi 

yazılmalıdır. 

8. Giriş ve çıkış mesai saatleri içinde olmalıdır. Hafta sonu ya da mesai saatleri haricinde yapılan DEHUAM ziyaretleri 

için, önceden izin alınmalıdır. Giriş ve çıkış saatleri için defter imzalanmalıdır. Mesai dışında üretim bölgesine geçiş 

olanağı olmayacaktır. Bu nedenle araştırıcıların deney yapacakları hayvanlarını önceden müdahale odasına taşımaları 

gerekmektedir. 

9. Kadavralar veya hayvanlardan elde edilen tüm atıklar tıbbi atık çöpü olacak şekilde tıbbi atık torbalarına konularak 

ağzı sıkıca bağlanmalı, araştırıcı ismi ve tarih yazılı etiketle etiketlenmelidir. 

10. Araştırmacılar günlük çalışmalarının sonunda kullandıkları ortamdaki çöpleri uygun şekilde kaldırdıktan ve ortamı 

temizledikten sonra laboratuvardan ayrılmalıdır. 

11. Deney Hayvanı ve Çalışma Talep Formunun Başvuru Değerlendirmesi bölümünde belirtilen Deneye Başlama ve 

Bitiş Tarihlerine uyulmalıdır. 

12. Araştırıcılar bilemedikleri ve/veya zor durumda kaldıkları durumlarda derhal KAÜDEHUAM’in görevli veteriner 

hekimiyle irtibata geçmelidir. 

13. Laboratuvarda yapılan bütün çalışmalar yayınlandıkları veya sunulduklarında KAÜDEHUAM’de yapıldığı 

aşağıdaki şekilde belirtilmelidir: 

“This study was conducted in Kafkas University Experimental Animal Practice and Research Center 

(KAÜDEHUAM)”. 

“The animals were supplied from Kafkas University Experimental Animal Practice and Research Center 

(KAÜDEHUAM) 

14. Çalışmaların yayınlanması veya sunulması halinde, bir kopyasının merkezimize gönderilmelidir. 

15. Merkez Yönetimi gerekli hallerde bu kurallara ek koşullar ekleyebilir. 

16. Merkez Müdürlüğü yukarıdaki koşul ve kurallardan herhangi birini yerine getirmeyen araştırmacıların Merkez 

imkânlarından yararlanmasına süreli veya süresiz olarak izin vermeme hakkına sahiptir. 

KAÜDEHUAM’de çalışma yapmak isteyen araştırmacılar yukarıdaki tüm maddelere uymak zorundadır. 


