
DENEY HAYVANLARI

YETİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Deney Hayvanları Yet�şt�rme Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına,
faal�yet alanlarına, organlarına, organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Deney Hayvanları Yet�şt�rme Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet
alanlarına, organlarına, organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n hükümler� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend�
�le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Araştırıcı: Denemen�n f��len uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları üzer�nde uygulama yapma yetk�s�ne sah�p olan k�ş�y�,

b) Araştırma: B�l�msel b�lg� elde etmek amacı �le deney hayvanları üzer�nde yürütülecek her türlü çalışmayı,

c) Deney hayvanı: Deneysel çalışmalarda kullanılan tüm hayvanları,

ç) Merkez: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Deney Hayvanları Yet�şt�rme Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,

d) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

e) Rektör: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Rektörünü,

f) Tekn�k personel: Merkezde tekn�k h�zmetlerde görevlend�r�lecek �lg�l� k�ş�ler�,

g) Uygulama: Deney hayvanları üzer�nde yapılacak eğ�t�m ve araştırma amaçlı b�l�msel g�r�ş�mler�,

ğ) Ün�vers�te: Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes�n�,

h) Veter�ner hek�m: Merkezde görevl� veter�ner hek�m�,

ı) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı, Organları ve Görevler�

Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; Ün�vers�tede deney hayvanları üzer�nde yürütülecek her türlü deneysel araştırma ve uygulamanın, et�k kurallara uygun b�r
şek�lde hayvan refahı ve hayvan haklarına r�ayet ed�lerek yürütülmes� �ç�n gerekl� alt yapının oluşturulması, deney hayvanlarının kullanılacağı her türlü
araştırma projeler� ve eğ�t�m öğret�m faal�yetler� �ç�n uygun özell�kte deney hayvanı yet�şt�r�lmes� ve bakımlarının yapılması, yürütülecek deneysel çalışmalar



�ç�n alet, ek�pman ve ortam sağlanması, uygulamaların et�k kurallar çerçeves�nde ve hayvan refahını ön planda tutan b�r ortamda yürütülmes�d�r.

Merkez�n organları

MADDE 6 – (1) Merkez�n organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönet�m Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Ün�vers�tede görev yapan SCI (Sc�ence C�tat�on Index) kapsamındak� derg�lerde deney hayvanları üzer�nde yürütülmüş en az beş tane
araştırması bulunan, tam gün çalışan profesör veya doçent unvanlı öğret�m üyeler� arasından Rektör tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Süres� dolan
Müdür tekrar görevlend�r�leb�l�r. Süres� dolan ya da çeş�tl� nedenlerle görevden ayrılan Müdürün yer�ne Rektör tarafından yen�s� atanır.

(2) Müdürün altı aydan fazla görev� başında bulunamadığı durumlarda, üç ay �ç�nde yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r. Rektör; yen� Müdür görevlend�r�lene kadar
Yönet�m Kurulu üyel�ğ�ne seç�lme yeterl�l�ğ�ne sah�p öğret�m üyeler� arasından b�r�s�n�, geç�c� olarak müdür olarak görevlend�reb�l�r.

(3) Müdürün tekl�f� üzer�ne üç yıl süre �le b�r müdür yardımcısı Rektör tarafından görevlend�r�leb�l�r. Müdürün görev süres�n�n dolması veya herhang� b�r
nedenle görevden ayrılması hal�nde müdür yardımcısının da görev� sona erer. Müdür yardımcısı Müdürün olmadığı durumlarda Müdürün görev�n� yer�ne
get�r�r.

Müdürün görevler�

MADDE 8 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:

a) Merkez� yönetmek ve tems�l etmek,

b) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len �lkeler doğrultusunda Merkez�n b�l�msel ve �dar� �şler�n�n yürütülmes�n� sağlamak,

c) Merkezde çalışan veter�ner hek�mler ve tekn�k personel�n görev paylaşımını ve çalışma düzen�n� bel�rlemek ve denetlemek,

ç) Merkezde, deney hayvanlarının sağlıklı olarak yet�şt�r�lmeler�, bakılmaları ve uygun şek�lde kullanılmalarına �l�şk�n gerekl� önlemler� almak,

d) Araştırmacıların Merkez �mkanlarından yararlanab�lmes� �ç�n gerekl� plan ve düzenlemeler� yapmak,

e) Her takv�m yılının b�t�m�n� tak�p eden Ocak ayında o yıla a�t eğ�t�m, araştırma, yatırım, gel�r ve harcama faal�yetler�n� �çeren yıl sonu kurumsal faal�yet
raporunu Yönet�m Kuruluna sunmak ve kabul ed�len faal�yet raporlarını onay �ç�n Rektöre sunmak,

f) Her takv�m yılının b�t�m�n� tak�p eden Ocak ayında, o yıl �ç�nde Merkezde gerçekleşt�r�len araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının türler�, sayıları ve bu
hayvanların kullanım amaçlarını �çeren yıl sonu deney hayvanları faal�yet raporunu Yönet�m Kuruluna sunmak,

g) Deney hayvanlarının yet�şt�r�lmes�, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması, �deal çalışma ortamının sağlanması, Merkez�n her türlü �ht�yacının
bel�rlenmes� ve bunların karşılanması �ç�n gerekl� g�r�ş�mlerde bulunmak,

ğ) Merkez bünyes�nde yürütülecek olan kurs, sem�ner, kongre ve sempozyum g�b� b�l�msel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek, deney
hayvanlarıyla �lg�l� k�tap, broşür, derg�, makale ve benzer� b�l�msel dokümanları hazırlatmak ve/veya yayımlatmak,

h) Ün�vers�ten�n hayvan deneyler� et�k kurulu �le �şb�rl�ğ�n� yürütmek,

ı) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbb� ve b�yoloj�k atıkların �mhasının sağlanması �ç�n gerekl� g�r�ş�mlerde bulunmak ve
tedb�r almak,

�) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, gündem� hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

j) Yönet�m Kurulunun vereceğ� d�ğer görevler� yapmak.

Yönet�m kurulu

MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdürün Başkanlığında, Müdür Yardımcısı �le Tıp Fakültes�, Z�raat Fakültes�-Zootekn� Bölümü, Fen-Edeb�yat Fakültes�-B�yoloj�
Bölümü ve Su Ürünler� Fakültes�nden Rektör tarafından üç yıl �ç�n görevlend�r�len b�rer öğret�m elemanı olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Süres� b�ten



üye yen�den görevlend�r�leb�l�r. Herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılan üyen�n yer�ne kalan sürey� tamamlamak üzere yen� b�r üye görevlend�r�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu; Merkez�n eğ�t�m, öğret�m, b�l�msel araştırma, danışmanlık ve yayın faal�yetler� �le bu faal�yetlerle �lg�l� esasları kararlaştırır. Yönet�m Kurulu
üyel�ğ�ne yapılacak görevlend�rmelerde deney hayvanları üzer�ne yürütülmüş en az beş adet yayın bulunma şartı aranır.

(3) Müdürün görev süres�n�n dolması veya herhang� b�r nedenle görev�nden ayrılması hal�nde Yönet�m Kurulu üyeler�n�n de görev� sona erer. Süres� dolan
üyeler tekrar görevlend�r�leb�l�r. Görev süres� sona eren ya da görevden ayrılan üyen�n yer�ne, yen� b�r üye aynı usulle Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Yen�
üye, yer�n� aldığı üyen�n görev süres�n� tamamlar.

(4) Yönet�m Kurulu; Müdürün çağrısı üzer�ne yılda en az �k� kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu �le toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu �le alınır.
Oyların eş�tl�ğ� hal�nde başkanın görüşü yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Geçerl� mazeret� olmadan üç kez Yönet�m Kurulu toplantısına katılmayanların
Yönet�m Kurulu üyel�ğ� sona erer.

Yönet�m kurulunun görevler�

MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır;

a) Bu Yönetmel�k çerçeves�nde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkez�n yıllık çalışma programını planlamak, yatırım ve bütçe tasarısını hazırlamak,
Merkez�n �dar� ve tekn�k kadro �ht�yaçlarını bel�rlemek,

b) Merkezce yürütülecek faal�yetlere �l�şk�n çalışma esaslarını, h�zmet haklarına a�t esasları, Merkezce sunulacak her türlü h�zmet�n bedel�n� bel�rlemek, gel�r
ve g�der�n dağılış ve kullanılış şek�ller�n� �lg�l� mevzuata uygun olarak bel�rlemek,

c) Merkez�n yürüteceğ� kurs, sem�ner ve benzer� faal�yetler� kararlaştırmak ve düzenlemek,

ç) Merkez�n yıllık faal�yet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,

d) Müdürün bel�rleyeceğ� d�ğer konuları görüşerek karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı

MADDE 11 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek
personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


