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Neden ihtiyaç duyuldu?
• Sağlığı ilgilendiren deneysel her türlü bilimsel,
tek ik araştır a ve uygula aları teşvik et ek,
desteklemek, bunlardan resmi ve özel
kuruluşlar ile diğer ilgilileri yararla ası ı
sağla ak, u kuruluşları tale i üzeri e ke di
ala ı a gire ko ularda da ış a lık hiz eti
sağla ak
• Deney hayva ları ile yapıla ak ili sel
çalış alar içi etik kurul o ayı almak

Altyapı
• Merkezi ize Rektörlük tarafı da
erkez
ka püste ulu a i a tahsis edil iştir.
• 240
kapalı ala a sahip ola
erkez i ası da;
–
–
–
–
–
–

1 soru lu yö eti i odası,
1 perso el odası,
4 hayva akı odası,
1 de e e ve uygula a odası,
1 ye lik ve altlık odası ile
1 yıka a ve deze feksiyo odası ulu

aktadır.

• Siirt Ü iversitesi De ey Hayva ları Uygula a ve
Araştır a Merkezi Yö et eliği
–

Ağustos

tarih ve

sayılı Res i Gazete

• Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan
De eyleri Yerel Etik Kurulu (SİÜ-HADYEK)
Yönergesi
–

.

.
tarih ve
. sayılı Se ato Kararı ile
Ka ul edilerek o ay içi Or a ve Su İşleri Baka lığı a
gönderildi.

İlgili aka lıklar
1. Gıda Tarı ve Hayva ılık Baka lığı faaliyete
geçebilmek için)
 De eysel ve Diğer Bili sel A açlar İçi Kulla ıla ak
Hayva ları Refah ve Koru ası a Dair Yö et elik ile
 Yö et eliği Uygula a Tali atı

1. Or a ve Su İşleri Baka lığı yerel etik kurulu
faaliyete geçebilmesi için)
 Hayva De eyleri Etik Kurulları ı Çalış a Usul ve
Esasları a Dair Yö et elik

Kuruluş ve çalış a iz i süre i;
• Gıda Tarı
ve Hayva ılık Baka lığı ı
yö et eliği gereği resmi yazış alar, gerekli
akı -o arı
ile
aşvuru
evrakları
hazırla arak resmi prosedür ta a la dı
• Çalış a izin belgesi alı dı.
• Merkezimiz resmi olarak faaliyete geçti.
• Merkezimiz deney hayva ı tedarikçi ve
kulla ı ısı olarak faaliyetini devam ettirecektir.

Yerel Etik Kurulu oluşturul ası;
• Orman ve Su İşleri Baka lığı ı yönergesi
gereği Üniversitemiz yerel etik kurul yönergesi
Merkez Etik Kuruluna gönderildi
• Merkez Etik 2016 yılı içerisinde topla dı ve
Etik Kurul Yönergemiz onaylanarak yürürlüğe
girdi.
• Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte Yerel
Etik
Kurul
proje
aşvuruları ı
değerle dire ile ek

Malzeme Ekipman
• SİÜ-DEHAM’a kale de oluşa
ihale ile temin edildi.
• Alı a
alze eler;
–
–
–
–
–
–
–
–

alze e alı ı

’lı ir adet tavşa kafesi
- tavşa
’li ir adet fare kafesi
-80 adet fare)
’li ir adet rat kafesi (60-80 adet rat)
1 adet derin dondurucu
adet kafes taşı a ara ası
1 adet terazi
1 adet nekropsi seti
1 adet küçük hayvan operasyon seti

Proje faaliyetleri;
DEHAM altyapısı ı güçlendirilmesi ve
faaliyet ala ı a üretimin de ekle diği Kalkı a
Baka lığı a verilen bir adet proje bulunmakta
olup, proje değerle dir e aşa ası da

