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YÖNETMELİK

Aksaray Ün�vers�tes�nden:
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Aksaray Ün�vers�tes� Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, bu organların görevler�ne ve �şley�ş�ne �l�şk�n esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; Aksaray Ün�vers�tes� Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, bu organların görevler�ne ve �şley�ş�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) Araştırma: B�l�msel b�lg� elde etmek amacı �le deney hayvanları üzer�nde yapılacak her türlü çalışmayı,
b) Araştırmacı: B�l�msel araştırma, kontrol, test ya da eğ�t�m amacıyla denemen�n f��len uygulanmasından

sorumlu olan, deney hayvanları üzer�nde uygulama yapma yetk�s�ne ve deney hayvanları kullanım sert�f�kasına sah�p
olan k�ş�y�,

c) Deney hayvanı: Merkezdek� b�l�msel araştırma, eğ�t�m, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan her türlü
omurgalı hayvanı,

ç) Merkez (ASÜ-DEHAM): Aksaray Ün�vers�tes� Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
d) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
e) Rektör: Aksaray Ün�vers�tes� Rektörünü,
f) Sorumlu Veter�ner Hek�m: Merkez Müdürü tarafından bel�rlenen veter�ner hek�m�,
g) Uygulama: Deney hayvanları üzer�nde yapılacak eğ�t�m ve araştırma amaçlı b�l�msel g�r�ş�mler�,
ğ) Ün�vers�te: Aksaray 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 ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; deney hayvanları kullanılarak gerçekleşt�r�lecek deneysel araştırmaların,

sağlıklı b�r şek�lde ve et�k kurallar çerçeves�nde yürütülmes� �ç�n, gerekl� alt yapının oluşturulması, uluslararası
standartlarda deney hayvanı üret�m�n�n ve bakımının yapılması, deneysel araştırmalar �ç�n temel laboratuvar
gereks�n�mler� ve tekn�k koşulların sağlanmasıdır.

Faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez�n faal�yet alanları şunlardır:
a) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü b�l�msel, tekn�k araştırma ve uygulamaları teşv�k etmek,

desteklemek, bunlardan resm� ve özel kuruluşlar �le d�ğer �lg�l�ler�n yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların taleb�
üzer�ne kend� alanına g�ren konularda danışmanlık h�zmet� vermek,

b) Merkezde yürütülecek tüm çalışmalarda deney hayvanlarına, 15/2/2014 tar�hl� ve 28914 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Hayvan Deneyler� Et�k Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Da�r Yönetmel�k hükümler�ne
göre Hayvan Deneyler� Yerel Et�k Kurulu veya Hayvan Deneyler� Merkez� Et�k Kurulunun onayını aramak,
uluslararası standartlara uygun üret�m, bakım ve yaşam alanları sağlamak,

c) Uygulamalar �ç�n gereken deney hayvanı, araştırma ortamı ve ek�pman desteğ� sağlamak,
ç) İlg�l� araştırmalar ve uygulamalar �ç�n ulusal ve uluslararası kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� yapmak,
d) Deney hayvanı kullanımı ve bakımını evrensel et�k �lkeler çerçeves�nde yürütmek,
e) Ün�vers�tede deney hayvanları üzer�nde araştırma ve uygulama yapacak elemanların yet�şmes�n� teşv�k

etmek, bu k�ş�ler� desteklemek, bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekl� koord�nasyonu sağlamak,
f) Deneysel uygulamalarla �lg�l� eğ�t�m ve öğren�m olanaklarını sağlamak, deney hayvanları üzer�nde araştırma

yapab�lme yetk�nl�ğ�n� kazandırmak amacıyla sem�ner, kurs ve konferanslara gerekl� altyapıyı hazırlamak,
g) Deney hayvanları üzer�nde gerçekleşt�r�len deneylerden elde ed�len ver�ler�n b�l�m dünyasıyla

paylaşılmasını teşv�k etmek ve desteklemek,
ğ) Merkez�n amacına ve �lg�l� mevzuata uygun d�ğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları
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MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Müdür yardımcıları,
c) Yönet�m Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Ün�vers�te bünyes�nde görev yapan, Merkez�n faal�yet kapsamına g�ren alanlarda

görevl� bulunan öğret�m üyeler� arasından üç yıllık b�r süre �ç�n Rektör tarafından görevlend�r�l�r. Müdür seç�m�nde
hayvan deneyler� konusunda deney�ml� öğret�m üyeler� öncel�kl� terc�h ed�l�r. Görev süres� dolan Müdür tekrar
görevlend�r�leb�l�r.

(2) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönet�m Kurulu
üyeler�nden b�r�s� Müdürün yer�ne vekâlet eder.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görev� başında bulunmadığı durumlarda yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.
Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkez�n çalışmalarının düzenl� b�r şek�lde yürütülmes�nden, gözet�m ve

denet�m�nden ve gerekl� önlemler�n alınmasından Rektöre karşı sorumlu olup, görevler� şunlardır:
a) Merkez� yönetmek ve tems�l etmek.
b) Merkez faal�yetler�n�n Merkez�n amaçları doğrultusunda yürütülmes�n� sağlamak.
c) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, gündem� hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları

uygulamak.
ç) Merkezde çalışan personel�n görev dağılımını ve çalışma esaslarını bel�rlemek ve denetlemek.
d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkez�n �şley�ş kurallarına, deney hayvanlarında yapılan �şlemler�n et�k

kurallara uygunluğunu tak�p etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlend�rmek.
e) Merkezde yürütülmes� planlanan projeler�, Merkez�n olanakları açısından değerlend�rmek ve onay vermek.
f) Merkez�n �ht�yaçlarının bel�rlenmes� ve karşılanması �ç�n gerekl� g�r�ş�mlerde bulunmak.
g) Deney hayvanlarının sağlıklı olarak yet�şt�r�lmeler�, bakılmaları ve uygun şek�lde kullanılmalarını

sağlamak.
ğ) Başka ün�vers�teler �le özel ve tüzel k�ş�ler�n hayvan satın alma �stekler�n� �ncelemek ve Merkez�n

olanakları ölçüsünde karşılamak.
h) Araştırmacıların Merkez �mkânlarından yararlanab�lmes� �ç�n gerekl� plan ve düzenlemeler� yapmak.
ı) Merkez�n eğ�t�m, araştırma ve uygulama faal�yetler� hakkında yıllık faal�yet raporu hazırlamak ve Yönet�m

Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.
�) Merkezde çalışan veter�ner hek�mler ve tekn�k personel�n görev paylaşımını ve çalışma düzen�n� bel�rlemek

ve denetlemek.
j) Merkezde çalışan personele yönel�k h�zmet �ç� eğ�t�mler düzenlemek, araştırmacıların h�zmet�ne sunulan

Merkez olanaklarının, başvuru sırası d�kkate alınarak, eş�t şek�lde kullanılab�lmes� �ç�n gerekl� plan ve düzenlemeler�
yapmak.

k) Deney hayvanları araştırma ün�tes�ne gelen veya üret�len, satılan, deneyde kullanılan, karant�nada tutulan,
ölen-nakled�len hayvanların; türü, ırkı, c�ns�, gel�ş, doğum, ölüm, satış, nak�l tar�hler�, uygulanan �şlemler, satın almak
veya kullanmak amacı �le başvuran şahsın �s�m ve adres� �le hayvanların akıbetler�n�n kayıtlarının tutulmasını
sağlamak.

l) Denet�m defter�n� muhafaza etmek, �sten�ld�ğ� takd�rde b�lg� ve belgeler� yetk�l�lere göstermek.
m) Merkez�n çalışma plan ve programı �le ac�l eylem planını hazırlamak.
n) Merkez�n her türlü �ht�yacının bel�rlenmes� ve bunların karşılanması �ç�n gerekl� g�r�ş�mlerde bulunmak.
o) 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.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere

Ün�vers�ten�n �lg�l� alanlarında tam gün çalışan, aylıklı görev yapan öğret�m elemanları arasından en fazla �k� öğret�m
elemanı müdür yardımcısı olarak üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Müdürün öner�s� ve Rektörün onayı �le müdür
yardımcılarının yer�ne yen�ler� görevlend�r�leb�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcılarının da görev� sona erer.

Müdür yardımcılarının görevler�
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevler� şunlardır:
a) B�r�m�n tüm sevk ve �dares�nde Müdüre b�r�nc� derecede yardımcı olmak,
b) Müdürün vek�l bıraktığı zamanlarda Müdürün görev ve yetk�s�n� kullanmak,
c) Müdürün üstlend�ğ� tüm görev ve sorumlulukların yer�ne get�r�lmes�nde Müdüre yardımcı olmak,
ç) Müdürün vereceğ� d�ğer görevler� yapmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, sorumlu veter�ner hek�m ve Ün�vers�te

öğret�m üyeler� arasından Müdürün öner�s� �le Rektör tarafından görevlend�r�lecek üç üye olmak üzere toplam yed�
k�ş�den oluşur. Yönet�m Kurulu üye seç�m�nde hayvan deneyler� konusunda deney�ml� öğret�m üyeler� öncel�kl� terc�h
ed�l�r. Üyel�k süres� üç yıldır. Süres� dolmadan boşalan üyel�k �ç�n veya Ün�vers�te dışında altı aydan uzun sürel�
görevlend�r�lenler�n yer�ne kalan süre �ç�n, Rektör aynı usul �le yen� üye görevlend�r�r. Üyel�k süres� sona eren
Yönet�m Kurulu üyeler� aynı usulle yen�den görevlend�r�leb�l�rler. 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.
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(2) Yönet�m Kurulu, olağan olarak yılda en az �k� defa, salt çoğunluk �le toplanır. Müdür gerekl� gördüğü
durumlarda Yönet�m Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırab�l�r. Geçerl� mazeret� olmaksızın üç kez üst üste Yönet�m
Kurulu toplantısına katılmayanların Yönet�m Kurulu üyel�ğ� son bulur.

(3) Yönet�m Kurulunda kararlar oy çokluğu �le alınır, çek�mser oy kullanılmaz. Oyların eş�tl�ğ� hal�nde,
Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 13 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez tarafından yürütülecek faal�yetlere �l�şk�n çalışma esaslarını bel�rlemek, Merkezde uygulanacak

olan hayvan deneyler� �le �lg�l� formları hazırlamak.
b) Merkez�n amacına uygun olarak çalışması, gel�şmes� ve h�zmetler�n aksamadan yürütülmes� �ç�n gerekl�

kararları almak, gerekt�ğ�nde yürütülen çalışmaları denetlemek.
c) Merkez tarafından sunulan her türlü h�zmet�n bedel�n� bel�rlemek.
ç) Merkezde yürütülecek kurs, sem�ner ve benzer� faal�yetler� yürütmek.
d) Merkez� �lg�lend�ren konularda, yetk�l� organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe öner�lerde bulunmak.
e) Merkezde üret�lecek veya üret�mden kaldırılacak hayvan türler�n� bel�rlemek.
f) Merkez�n yıllık faal�yet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.
g) Müdürün bel�rleyeceğ� d�ğer konuları görüşerek karara bağlamak.
ğ) B�l�msel araştırma projeler� koord�nasyon b�r�m� tarafından desteklenen projeler �le yerel, ulusal ve

uluslararası kuruluşlarca desteklenen projeler�n Merkezde çalışılmasına �mkân ve destek sağlamak.
h) Merkez�n kuruluş amaçlarının gerçekleşt�r�lmes� ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.
ı) Deney hayvanlarının yet�şt�r�leb�leceğ� gerekl� barınma ve beslenme koşullarını oluşturmak, �deal çalışma

ortamını sağlamak ve Merkez�n personel, araç-gereç, deney hayvanı ve d�ğer gereks�n�mler�n� bel�rlemek ve bunların
karşılanması �ç�n gerekl� g�r�ş�mlerde bulunmak.

�) Her takv�m yılının b�t�m�n� �zleyen ay �ç�nde Merkez�n faal�yetler�ne �l�şk�n b�r rapor hazırlayarak Müdürün
onayı �le Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Çalışma b�r�mler�
MADDE 14 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma b�r�mler� Müdürün öner�s� üzer�ne Yönet�m Kurulu

kararıyla bel�rlen�r.
(2) Çalışma b�r�mler�, Müdür ve müdür yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönet�m Kurulu tarafından

onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma b�r�mler� Müdür ve müdür yardımcılarının
sorumluluğunda faal�yet göster�rler.

(3) Çalışma b�r�m� sorumluları Müdür tarafından bel�rlen�r. Görev süres� b�ten çalışma b�r�m� sorumluları
tekrar seç�leb�l�r veya süres�nden önce görevler� sonlandırılab�l�r.

Personel �ht�yacı
MADDE 15 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k, �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü

maddes�ne göre Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel �le karşılanır.
Harcama yetk�l�s�
MADDE 16 – (1) Merkez�n harcama yetk�l�s� Müdürdür.
Dem�rbaşlar
MADDE 17 – (1) Merkeze �lg�l� b�r�mlerce alınan her türlü alet, ek�pman ve dem�rbaşlar Merkez�n

kullanımına tahs�s ed�l�r.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato,

Ün�vers�te Yönet�m Kurulu ve Merkez�n Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Aksaray Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


