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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

 

1- Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalı ve ıslak imzalı olarak Enstitü 

Müdürlüğüne bir dilekçe ile Proje Lideri tarafından şahsen  yapılır. Bu başvurular, 

Müdürlük Makamı tarafından Etik Kurul’a havale edilir. Bütün başvurular, Enstitünün 

evrak kayıt biriminde tarih ve sayı numarası verilerek kayıt altına alınır. 

 

2- Araştırmacı tarafından kullanılmayacak olsa bile Başvuru Formunun tüm maddeleri ve 

sunulan tablolar boş bırakılmamalı, çalışma kapsamında olmayan maddeler ‘KAPSAM 

DIŞI’ olarak ifade edilmelidir. 

 

3- Başvuru formunda; araştırmacıların tümünün unvanları, çalıştığı kurumlar ve bölümler, 

mail adresleri ve cep telefonu mutlaka belirtilmeli ve bu form kendileri tarafından 

imzalanmalıdır.  

 

4- Çalışmanın yapılabilmesi için araştırmada görev alacak ve canlı hayvan üzerinde 

girişim yapacak araştırmacıların Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’ndan onaylı 

bir kurumdan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (DHKS)” almış olması ve 

başvuru formuna bir nüshasının eklenmesi zorunludur.  

 

5- Projenin başlığı ile çalışmanın içeriği uyumlu olmalıdır. Çelişik ifadeli, ayrıntılı ve 

Türkçe karşılığı olduğu halde yabancı kelime kullanılan başlıklardan kaçınılmalıdır. 

 

6- Projenin amacı ve yöntemi kısa, düzgün ve anlaşılır cümlelerle, projenize temel 

oluşturan yayınlara atıf verilerek yazılmalıdır. Konuya ilişkin EN AZ 5 LİTERATÜR 

başvuru dosyasına metin içerisinde atıf yapılan kaynaklar Başvuru Formundaki 

KAYNAKLAR kısmına eklenmelidir.  

 

7- Deney hayvanları ünitesinde olmayan hayvanlar kullanılarak yapılacak çalışmalar için 

Başvuru Formuna mutlaka bulunduğu İle ait İL TARIM VE ORMAN 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ PROJE BAZLI İZİN BELGESİ eklenmelidir. 

 

8- Eğer enstitü dışındaki işletmeler de çalışma yapılacaksa hayvan sahiplerinden alınacak 

ıslak imzalı ÇİFTLİK/İŞLETME İZİN FORMU mutlaka eklenmelidir.  

 

9- Proje üzerinde yapılacak tüm değişiklik talepleri için DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU 

doldurulmalıdır. 

 

10- Hayvan kullanılmadan yürütülen araştırma faaliyetleri için EK.1’de verilen formun 

sadece birinci bölümü (Araştırmaya İlişkin Bilgiler bölümü) ile araştırmacı bilgilerinin 
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(araştırmacı ya da araştırmacıların bilgileri Madde 3’e göre doldurulmalıdır) 

doldurulması yeterlidir. 

 

11- Ayrıca, yine başvuru formuyla birlikte Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi Başvuru Taahhütnamesi 

doldurularak araştırmaya katılacak tüm araştırmacılar tarafından imzalanmalıdır. Bu 

taahhütname hayvan kullanılarak ve kullanılmadan yürütülen araştırma faaliyetleri için 

farklıdır. 

 

12- Etik Kurulundan onay alarak herhangi bir destek kuruluşuna başvuru yapmak isteyen 

araştırma yürütücüleri değerlendirme sürecini göz önünde bulundurarak Etik Kurula 

başvuru yapmalıdırlar.  

 

13- Başvuru dilekçesinde kişisel beyan esastır. Başvuru sahipleri, dilekçelerinde verdikleri 

bilgilerin doğruluğunu teyit, etik kurul onayı almadan deneylere başlamayacaklarını 

taahhüt ederler. Hayvanlar da yapılacak işlemleri başvuruda belirtilen metotlara uygun 

şekilde yapmayı ve Etik Kurul’un çalışmaları izlemek istemesi durumunda buna izin 

vereceklerini kabul ederler. 

 

14- BDHADYEK kararları gereğince tüm araştırmacılar gerek görüldüğü takdirde konuları 

ile ilgili görüşlerine başvurulmak üzere bir sonraki BDHADYEK toplantısına davet 

edilebilirler. Ayrıca Kurul; Etik Kurul Onayı vermeden önce, projede kullanacak 

hayvan sayısı, yapılacak analizler, kullanılacak yöntemler vb. gibi konularda gizlilik 

kuralları çerçevesinde, alanında uzman bilim insanlarından görüş alabilir.  

 

İlgi ve dikkatinize teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.  

 

 

 

 


