T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
TIBBİ-CERRAHİ DENEYSEL ARAŞTIRMA MERKEZİ (TİCAM)
Deney Hayvanlarıyla Çalışma ve Merkez Kullanım Kuralları:
TİCAM’a HOŞGELDİNİZ.
Merkez olanaklarından yararlanırken aşağıdaki kurallara uymanız merkezimizin size daha iyi hizmet
verebilmesi için gereklidir:
TİCAM’a GİRİŞ ÖNCESİ
. Öncelikle deney hayvanları talep ya da çalışmalarınızda mutlaka deney hayvanlarıyla
çalışabilme sertifikasına sahip olmanız ya da bu sertifikaya sahip birisiyle birlikte çalışmanız
gerekmektedir.
. TICAM ortamında deney hayvanlarıyla çalışabilmek için TİCAM web sitesinden yada
kütüphanemizden çalışacağınız deney hayvanını tanıyın, deney hayvanlarıyla güvenli ve etkin çalışma,
TİCAM güvenliği ve Acil durumda yapılacaklarla ilgili bilgi ve uyarıları okuyup gerekli formları
doldurarak bir çıktısını sizin adınıza açılacak TİCAM araştırıcı kayıt dosyasına konulmak üzere
imzalayın.
. TİCAM ortamında çalışabilmeniz ve size deney hayvanı temin edebilmemiz için projenizin
mutlaka yerel deney hayvanları etik kurul onayından geçmesi ve deney hayvanlarınızın kafes etiketi
üzerinde olması gereken TİCAM Kayıt Numarasının alınması gereklidir.
. Tetanoz, hepatit, tuberkülin gibi mevcut aşı durumunuzu belgeleyin.
. Acil durumlarda kullanılmak üzere tıbbi durumunuzla ilgili anketi doldurun.
TİCAM ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞMA KURALLARI:
TİCAM’a GİRİŞ
.Tıbbi-Cerrahi Deneysel Araştırma Merkezinin Hijyenitesi, Emniyeti ve Güvenliği için aşağıdaki
kurallara lütfen uyunuz.
.TİCAM Merkezine girebilmeniz ve çalışabilmeniz için mutlaka uygun kıyafet giymelisiniz (ameliyat
yada laboratuar önlüğü, maske, bone, eldiven ve ayakkabılarınız ayakkabı poşetiyle kaplı olmalıdır).
. ESOGÜ Kimlik kartınız ya da T.C. kimlik numaralı belgeniz alınarak size bir TİCAM kimlik kartı
verilecektir. Bu giriş kartınızı mutlaka görünür tarzda üzerinizde taşıyınız. TİCAM tarafından giriş
işlemleri yapılmış ve kayıt altına alınmış kimlik kartı olmadan merkeze GİRİLEMEZ.
. Merkezde sadece idare ile işleminiz varsa yada ziyaretçi iseniz mutlaka ayakkabılarınızın üzerine
temiz bir ayakkabı poşeti geçirerek merkeze giriniz.

. Eğer merkez laboratuarlarında çalışacaksanız yada deney hayvanlarınızın bulunduğu odaya
girecekseniz, sizin ve merkezin hijyenik ve güvenlik ortamının muhafazası için merkez yetkilisi
tarafından size gösterilen duş, tuvalet, soyunma dolabı, yangın tüpleri, acil çıkış kapısı, acil
durumlarda ulaşılması gereken kişiler ve telefon numaralarını öğrenin.
. Sadece size izin verilen alanda çalışınız. Çalıştığınız ortamın temizlik ve hijyeninden siz de
sorumlusunuz. Çalışma alanınızı, tutanakla teslim aldığınız araç ve gereçleri aynı koşullarda teslim
ediniz. Çalışma ortamında ya da deney hayvanlarınızda dikkatinizi çeken her türlü olumsuz koşulları
mutlaka TİCAM yetkilisine acilen bildiriniz. Her türlü kaza durumunda duvarlardaki acil yardım hattını
arayınız.
. Deney hayvanları odasına mutlaka temiz bir laboratuar önlüğüyle girmelisiniz, girişte deney
hayvanlarına kullanmadan önce ellerinizi yıkamalı ve eldiven giymelisiniz. İşiniz bittikten sonra
atıklarınızı uygun çöp ortamına (genel atık, tıbbi atık vs.) atınız ve ellerinizi yıkadıktan sonra el
dezenfektanını kullanınız.
. Merkezde çalışırken kapalı ve kaymayan lastik tabanlı ayakkabı giyiniz. Parmakları açık ayakkabı ve
terlik kullanmayınız. Bu sizin güvenliğiniz içindir çünkü kafes raflarına çarpabilir ve merkez koridorları
hijyenite için daha yeni paspaslandığı için ıslak ve kaygan olabilir.
. Lütfen merkez içerisinde ağır parfüm yada koku kullanmayınız. Çünkü bunlar deney hayvanlarını
rahatsız edebilir ve davranışlarını değiştirebilir.
. Merkezin hiçbir noktasında asla sigara içilemez. Eğer sigara içiciyseniz ve deney hayvanlarıyla
çalışacaksanız önlüğünüze sigara dumanının sinmemesi için dışarıda sigara içerken çalışma
önlüğünüzü çıkarmanızı öneririz. Çünkü kıyafetinizdeki sigara dumanı kokusu deney hayvanlarını
rahatsız edebilir ve davranışlarını değiştirebilir.
. Lütfen koridorlardaki uyarı ve işaretlere uyunuz sizinle ilgisi olmayan hiçbir kapıyı açmayınız.
. Emniyetiniz için deney hayvanlarıyla çalışırken yanınıza alamayacağınız hiçbir kıymetli eşyanızı
TİCAM’a getirmeyiniz. yada Merkez güvenlik görevlisine teslim ediniz.
MERKEZDE ÇALIŞIRKEN SAĞLIK ve GÜVENLİK
. ASLA DİĞER HAYVAN ODALARINA GİRMEYİN. Kendi deney hayvanlarınızın bulunduğu odada
çalışırken diğer hayvan odalarına ve sizinle ilgili olmayan ve izninizin olmadığı odalara lütfen girmeyin.
Bu durum olası kontaminasyonları (mikrobik kirlilik) önleyecektir. Çünkü bazı türler için zararsız olan
zoonotikler diğer türler için ölümcül olabilir.
. ELDİVEN GİYİNİN . Deney hayvanlarına (sıçan, fare vs) eldivensiz dokunmayın. Eldiven giyinmek sizi
hayvansal alerjilerden, çalıştığınız deney hayvanını sizin elinizde bulunan zararlı
mikroorganizmalardan korur.
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