
İBG HADYEK BAŞVURU KILAVUZU 

 

1. İBG-Vivaryumunda yürütülecek deney hayvanları ile yapılacak çalışmaların etik kurul izni için İBG-
HADYEK’e başvurulmalıdır. İBG-Vivaryum dışında yürütülecek çalışmalar İBG-HADYEK tarafından 
değerlendirilmez. 

2. Etik izin başvuruları online sistem üzerinden, https://hadyek.ibg.edu.tr/ adresinden alınmaktadır.  

3. Kurum dışı başvuru sahiplerine HADYEK başvuru sistemi erişimi için özel hesap açılmaktadır.  İBG -
Vivaryumu kullanacak kurum dışı araştırıcılar, İBG-HADYEK hesap işlemleri için 
hadyek_contact@ibg.edu.tr  adresine e-mail ile talep yapmalıdır. İBG çalışanları sisteme İBG hesapları 
ile erişebilir. 

4. Başvurunuzla birlikte sisteme yüklemeniz gereken dökümanlar: 

• In vivo deneylerde görev alacak kişi(ler)in Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası  

• Deney hayvanlarına uygulanacak protokolleri içeren 3 referans makale 

• İBG-Vivaryum* ilgili biriminden alınmış proforma fatura ve hizmet anlaşması  

*Daha fazla bilgi ve proforma talepleri için e-mail ile ilgili birimlere ulaşabilirsiniz: Rodent 
Birimi: ivrb@edu.tr   Zebrabalığı Birimi: zf@ibg.edu.tr  

Başvuru eklerinin eksik olması halinde, başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.  

5. Başvuru formu çevrimiçi olarak, İBG-HADYEK Sistemi üzerinden doldurulur. Başvuru hazırlığına 
yardımcı olması amacı ile İBG-HADYEK başvuru taslak formu İBG-HADYEK sayfasından indirilerek 
kullanılabilir. 

  



IBG-HADYEK APPLICATION GUIDELINE 

 

1. Ethical permission requests for studies involving animal models that will be conducted at IBG-
Vivarium should be directed to IBG-HADYEK. IBG-HADYEK does not evalute studies that will be 
conducted outside of IBG-Vivarium. 

2. Ethical permit applications are collected online via https://hadyek.ibg.edu.tr/. 

3. For applicants who are not affiliated with IBG, an account for IBG_HADYEK online application 
system will be generated. Account generation requests should be emailed to 
hadyek_contact@ibg.edu.tr. İBG employees can access the application system with their İBG 
accounts.  

4. The following documents must be uploaded to the system during application:  

• Animal Experimentation Certificate(s) of person(s) who will conduct the in vivo work of the 
project 

• 3 Reference articles that includes the animal experimentation protocols 

• Service aggreement and service quote approved by İBG-Vivarium*. 

*For more information and quote requests please contact İBG-Virarium Rodent Unit: ivrb@edu.tr  or 
Zebrafish Unit : zf@ibg.edu.tr 

Applcations without these documents will not be evaluated.   

5. Application form is filled out online at https://hadyek.ibg.edu.tr/. In order to assist you for 
preparation of applications a word temğlate of the application form is available for download at 
our website.  

 

 

 

 

 

 


