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Hayvanlar; bilimsel etkinlikler 
içerisinde bilim insanlarının ana 
materyali, başlıca deney malzemesi 
olmuştur 

 

Hayvanların insanlar tarafından 
deney amaçlı olarak kullanımı M.Ö 
400 yılına kadar uzanmaktadır 
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Hayvan Deneyleri 
 
Claudius Galen  (131-201) 
Hayvanların iç organlarını çıkararak 
fizyolojik görevlerini anlamaya 
çalışmıştır 
 
Modern hayvan deneyleri 17. Yüzyıl 
(Fransa ve İngiltere) 
William Harvey  (1578-1657) 
Kalbin pompalama görevinin kanıtlandığı 
deneyler 
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Robert Koch   1877 
 
Bacillus anthracis’in spesifik bir 
hastalığa neden olduğu ve bir 
konaktan diğer konağa 
bulaşabileceğinin kanıtlanması 
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Hayvan Deneyleri 
 

Louis Pasteur  Kuduz aşısı 
 

İmmunoloji ve doku 
transplantasyonunda ulaşılan nokta 
 

Hepatit virusleri ve nörobiyoloji 
ile ilgili önemli bilgiler  
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Hayvan Deneyleri 
 
 İlk olarak 19. yüzyılda Claude Bernard 

hayvanların fizyolojik deneyler için 
kullanılması gerektiğini vurgulamıştır 
 

 1996-2001; Fizyoloji ve Tıp alanında 
verilen Nobel Ödüllerinde altı ödülden 
beşi hayvan deneylerinin verilerini 
kapsıyor 

7 



Hayvan Deneyleri 
 

1998 Nobel Ödülü; 
Robert Furchgott, Louis Ignarro, 
Ferid Murad 
 
Tavşan izole aortundan endotel 
kaynaklı gevşetici faktörün izolasyonu 
(Nitrik Oksit) 
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Hayvan 
Deneyleri 

Mikrobiyoloji 

Fizyoloji 

Farmakoloji 

Immunoloji 

Patoloji 
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İnsanlardaki hastalıkları taklit eden 
hayvan modelleri, pek çok hastalığın 
patogenezinin anlaşılmasına, teşhis ve 

tedavisine katkı sağlamış ve 
sağlamaya da devam etmektedir 
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Bilim alanında ilerlemeler için hayvan 
araştırmaları kaçınılmaz olmuştur 
 

Hayvanlar üzerindeki araştırmalar 
kaçınılmaz olarak onların yaşamına zarar 
verir 
 

Elde edilecek yarar ve bir yaşama 
verilecek zarar dengesi iyi 
değerlendirilmelidir  

(Yarar/Zarar dengesi) 
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HAYVAN HAKLARININ GELİŞİMİ 
 
Descartes (1596-1650); Canlı hayvan 
deneyleri 
Hayvanların ruhu yoktur ve acı çekmezler 
 

Jeremy Bentham 1789; 
Ahlak Yaşamın İlkelerine Giriş 
 

Anestetik maddelerin keşfi; 
Hayvan hakları savunucularının canlı hayvan 
deneylerine karşı örgütlenmeleri 
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Hayvan Hakları 
 
Londra 1875; 
The Victoria Street Society 
Francis Power Cobbe Society 
 
Royal Comission; 
İlk etik yasa; 1876 
“Hayvanlara İnsancıl Davranma Yasası” 
 
Avrupa ve Amerika’da hayvan hakları 
hareketinin yayılarak yeni yasa ve 
anlaşmaların yürürlüğe girmesi 
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Hayvan Hakları 
 
1959; The Principles of 
Human Experimental 
Technique 
 
Günümüzde mevcut kanun ve 
yönetmeliklerin temeli 
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Hayvan Araştırmalarında 3R Kuralı 
 
1. Replacement 
 
2. Reduction 
 
3. Refinement 
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Hayvan 
kullanılmasını 
önleyen veya 
değiştiren 
yöntemler 

Her deneyde 
kullanılan hayvan 
sayısını azaltan 

yöntemler 

Acı vermenin 
azaltılması ve 

hayvan refahının 
korunması 

Azaltma 

Değiştirme 

Arındırma 

3R 
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Reduction; Sayıyı azaltma 
 
Araştırmada kullanılacak hayvan sayısını 
istatistik anlam taşıyacak en az sayıya 
indirmek 
 

Araştırmaya en uygun hayvan türü kullanmak 
 

Çok sayıda hayvan üzerinde çalışmaya 
başlamadan önce ortaya çıkabilecek sorunları 
belirlemek amacıyla pilot çalışma yapmak 

3R 
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Reduction; Azaltma 
 
Hayvanlarda oluşacak hastalık, 
stres gibi nedenlerle sonuçların 
etkilenmesini en aza indirmek 
 

Deneylerde gereksiz tekrarlardan 
kaçınmak 

3R 
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Replacement; Materyali değiştirme 
 
Mümkün olan durumlarda, araştırmada hayvan 
yerine, aynı güvenirlikte sonuçlar verecek başka 
materyal veya modeller ile çalışmak 
 

Deneylerde gelişmiş sinir sistemine sahip 
hayvanlar yerine daha az duyarlı olanların 
kullanılması 
 

Omurgalı hayvanların öldürülmesi ile çıkarılmış 
dokulardan elde edilecek doku, hücre ve 
organlarla yapılacak in vitro çalışmalar yerine 
alternatif kaynakları kullanmak 

3R 
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Refinement; Yöntemin olumsuzluklarını 
azaltma ve verimliliği artırma 

 
Hayvanların daha iyi koşullarda yaşatılmasının 
sağlanması 
 

Uygun anestezi ve analjezinin sağlanması 
 

Araştırma protokollerinin ağrı ve stresi azaltıcı 
yönde oluşturulması 
 

Hayvanların gereksiz yere öldürülmesinin önlenmesi 
 
Hayvanlara yönelik ağrı ve acı verici uygulamaların 
şiddetinin ya da miktarının olabildiğince azaltılmasıdır 

3R 
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Deneylerde hayvan kullanımı ile ilgili 
temel ilkeler (I); 

Alternatif yöntemler öncelikli olmalıdır 

Bilginin elde edilmesi için geçerliliği 
kanıtlanmış başka yöntemler varsa, 

çalışma hayvanlar üzerinde 
gerçekleştirilmemelidir 
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Deneylerde hayvan kullanımı ile ilgili 
temel ilkeler (II); 

Etik kurul onayı alınmalıdır 

Daha önceki çalışmalar 
tekrarlanmamalıdır 

Çalışmaya en uygun hayvan türü 
seçilmeli ve en az sayıda hayvan 
kullanılmalıdır 

Uygun bakım ve barınma şartları 
sağlanmalıdır 
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Deneylerde hayvan kullanımı ile ilgili 
temel ilkeler (III); 

Bakıcı, teknisyen ve araştırıcılar 
hayvan ile ilgili yeterli bilgiye sahip 
olmalı ve bu konuda eğitilmelidirler 

Deney hayvanlarının bakımlarında 
türlerine uygun fizyolojik, psikolojik ve 
çevresel şartlar sağlanmalıdır 
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Deneylerde hayvan kullanımı ile ilgili 
temel ilkeler (IV); 

Hayvanlar deney sırasında gereksiz ağrı 
ve strese maruz kalmamalıdır 

Mide içeriğinin aspirasyonunun önlenmesi 
amacıyla, işlem öncesi hayvanlar uygun 
şartlarda aç bırakılmalıdırlar 

Maliyet ve kolaylık hiç bir zaman 
hayvanın fiziksel sağlığından önemli 
tutulmamalıdır 
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Deneylerde hayvan kullanımı ile ilgili temel 
ilkeler (V); 

 
Anestezi sonrası hayvanların uyanmaları 
bekleniyorsa infeksiyon önleyici tedbirler 
alınmalıdır 
 
Cerrahi sonrası bakım sağlanmalıdır 
 
Amaç postoperatif ağrı ve rahatsızlığı 
belirlemek ise deneye son verilecek 
zamanlama iyi kararlaştırılmalıdır 
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3R+R 
 
3R Kuralına dördüncü bir R daha 
önerilmektedir; 
Responsibility; Sorumluluk  
 
Hayvanlara karşı sorumlulukların 
bilinmesi 
Kanun ve yönetmeliklerin çok iyi 
bilinmesi 



Hayvan Deneyleri  
Uluslararası Mevzuat 

 
 The Principles of Human Experimental 

Technique 1959 
 Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi 

(1978) 
 Helsinki Bildirgesi (1964-revizyon) 
 Avrupa Birliği Kararları (Strasburg 

1986) 
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Hayvan Deneyleri  
Ulusal Mevzuat 

 
 Hayvanları Koruma Kanunu (1Temmuz 

2004) 
 

 Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının 
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik (6 Temmuz 2006) 
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Resmi Gazete; 1 Temmuz 2004, Sayı: 5199 
 
Hayvan deneyleri 
MADDE 9. — Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, tedavi 
ve deneylerde kullanılamazlar 
 
Tıbbi ve bilimsel deneylerin uygulanması ve deneylerin 
hayvanları koruyacak şekilde yapılması ve deneylerde 
kullanılacak hayvanların uygun biçimde bakılması ve 
barındırılması esastır 
 
Başkaca bir seçenek olmaması halinde, hayvanlar 
bilimsel çalışmalarda deney hayvanı olarak kullanılabilir 
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Resmi Gazete; 1 Temmuz 2004, Sayı: 5199 
Hayvan deneyleri 
Madde 9: 
 
Hayvan deneyi yapan kurum ve 
kuruluşlarda bu deneylerin yapılmasına 
kendi bünyelerinde kurulmuş ve kurulacak 
ETİK KURULLAR yoluyla izin verilir. 
 
Etik kurulların kuruluşu, çalışma usul ve esasları, 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının ve 
ilgili kuruluşların görüşleri alınarak Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
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Tıbbi araştırmalarda 
kullanılacak deney 

hayvanlarının ve araştırma 
yöntemlerinin hayvan 

deneyleri etik kurullarının 
denetiminden geçmesi 

gerekmektedir 
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“Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma 
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği” 
Çevre ve Orman Bakanlığı 
6 Temmuz 2006-15 Şubat 2014 
Kapsam; Hayvan deneyleri ile ilgili üniversiteler 
bünyesinde kurulan Yerel Etik Kurulların 
denetimi ve koordinasyonunun sağlanması 

15 Şubat 2014  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28914 

YÖNETMELİK 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE 

ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, eğitim, 

öğretim gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili kabul edilebilir etik standartların 

belirlenmesine, hayvan deneyleri merkezi etik kurulu ve hayvan deneyleri yerel etik kurullarının kuruluş ve 

çalışmalarına, yapılması planlanan işlemlerin sunulmasına, araştırma ve çalışma önerilerinin incelenmesi ve izin 

verilmesine, uygulamaların izlenmesine, deney hayvanları üzerinde yapılan bütün prosedürlerin kayıt altına 

alınmalarına ve bu prosedürlerin anında ya da geriye doğru izlenebilmelerine, bütün işlemlerin 

denetlenebilirliğinin sağlanmasına ve ilgili işlemlerin gerektiğinde sonlandırılmalarına ilişkin esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda deney amacıyla 

kullanılacak hayvanların kullanımından önce alınması gereken izinleri, bu amaçla hayvan deneyleri merkezi etik 

kurulu ile hayvan deneyleri yerel etik kurullarının oluşturulması, bu kurulların çalışma usul ve esasları, görevleri, 

eğitim, denetim ve yükümlülüklerini kapsar. 
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Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Usul ve Esaslarına 
Dair Yönetmelik 

İnsanda normal fizyolojik mekanizmaların araştırılması 
İnsanları hastalıklardan koruma 
Hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi 
Çevrenin korunması 
Bilimsel araştırma 
Eğitim-öğretim 
Adli soruşturma (toksikolojik araştırma) 
 
İlgili maddelerin bir veya birkaçının geçerli olması 
durumunda hayvanlar üzerinde deney yapılabilir 

MADDE 5 – (1) Deney hayvanlarının kullanılma amaçları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Temel araştırmalar. 

b) Aşağıdaki amaçlardan herhangi birini taşıyan translasyonel veya uygulamalı araştırmalar: 

1) İnsan, hayvan veya bitkilerdeki hastalık, sağlık bozuklukları ve diğer anormalliklerin önlenmesi, tanı, tedavisi 

veya bunlardan kaçınma. 

2) İnsan, hayvan veya bitkilerdeki fizyolojik bozuklukların incelenmesi, belirlenmesi, düzeltilmesi veya 

modifikasyonu. 

3) Hayvanların refahı ve tarımsal amaçlarla yetiştirilen hayvanların üretim şartlarının iyileştirilmesi. 

c) (b) bendinde belirtilen amaçlardan herhangi biri için, ilaçlar, gıda hammaddeleri, yem hammaddeleri, başka 

maddeler ve ürünlerin kalite, etkinlik ve güvenilirliklerinin geliştirilmesi, üretilmesi ve test edilmesi. 

ç) İnsan ve hayvan sağlığı ve refahı için doğal çevrenin korunması. 

d) Türlerin korunmasını amaçlayan araştırmalar. 

e) Mesleki becerilerin kazandırılması, sürdürülmesi veya geliştirilmesi için yüksek öğrenim veya eğitimi. 

f) Adli tıp soruşturmaları. 
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Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 
 
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulları 
üniversiteler bünyesinde, rektörlüklere bağlı 
olarak oluşturulan kurullardır 
 
Görev kapsamı; 
Deney hayvanları ile yapılacak çalışma 
isteklerinin; 
 İncelenmesi 
 Etik açıdan değerlendirilmesi 
 İzlenmesi 
 Görüş bildirilmesi 
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Hayvan deneyleri yerel etik kurullarının görevleri 
MADDE 9 – (1) Hayvan deneyleri yerel etik kurullarının görevleri 
şunlardır: 
a) Bu Yönetmelik hükümleri ile Merkezi Etik Kurulun belirlediğı etik 
ilkeler ve iyi laboratuvar uygulamaları çerçevesinde kendi çalışma usul ve 
esasları hakkında yönerge hazırlamak. 
b) Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm işlemlerin etik yönden kabul 
edilebilir sınırlarını belirleyerek çalışma protokollerini onaylamak veya 
gerekçeli olarak kabul etmemek. 
c) Kurum içinde deney hayvanı kullanılması sürecinin etik kurallara uygun 
olarak sürdürülmesini denetlemek, bu amaçla gerekli düzenlemeleri 
yapmak. 
ç) Deney hayvanları üzerinde yapılacak işlemlerin onaylanmış protokole 
uygun olarak yapılmasını sağlamak, gerektiğinde sonlandırmasına karar 
vermek. 
d) Deney hayvanlarıyla çalışacak personelin gerekli eğitimi almasını 
sağlamak. Bu amaçla sertifika programları düzenlemek. Deney hayvanları 
kullanım sertifikası olmayanların hayvan deneyleri yapmasını engellemek. 
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e) Deney hayvanlarının üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil 
koşulları ile deneylerin yapıldığı laboratuar koşullarının ve 
ekipmanının etik yönden uygun olup olmadığını denetlemek, uygun 
görmediği durumlarda deney hayvanı kullanılmasını engellemek. 
f) Deney hayvanı kullanımı ile ilgili her türlü veriyi toplamak ve 
deney hayvanları kullanımı yıllık raporunu hazırlamak ve Hayvan 
Deneyleri Merkezi Etik Kuruluna sunmak. 
g) Deneysel çalışmalar sonunda ortaya çıkan atıklar, ölü hayvanlar 
ve tıbbi atıkların 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat 
çerçevesince bertarafını sağlamak. 
ğ) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ve ilgili mevzuatın 
getirdiği hükümler çerçevesinde; deney hayvanlarının kayıt altına 
alınmalarını ve izlenebilmelerini sağlamak. 
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Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başvurusu 
 
Deney hayvanları üzerinde yapılacak 
araştırma ve eğitim amaçlı çalışmalarda; 
 
 Gerekçenin haklılığının ortaya konması 

 
 Araştırmanın bilimsel amaçlar ve etik 

ilkeler temel alınarak planlanması ve 
gerçekleştirilmesi 
 

 Hayvan haklarının korunması 
 

 Hayvanların zarar  görmesinin önlenmesi 
 

Etik 
Sorumluluk 
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Araştırma amaçlı olarak deney hayvanlarının  
  ♦Yetiştirilmesi  
  ♦ Bakımı 
  ♦ Beslenmesi  
  ♦ Nakilleri 
  ♦ Deneylerde kullanımlarının şartları 
Hayvan haklarına saygı duyulması 
Evrensel etik ilkelere uyulması 

 Hem bireysel hem de kurumsal bir sorumluluktur 
 Bilimsel ve etik bir yaklaşım gerektirmektedir 
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Hayvan Araştırmaları Yerel Etik Kurul Onayı 
Gereken Durumlar 

 
Canlı omurgalı hayvan kullanılması planlanan 
çalışmalar 
 Araştırmalar 
  Ön çalışmalar 
  Hipotez sunulan araştırmalar 
 

 Testler 
  Standart protokolü mevcut testler 
  Pilot test çalışmaları 
 Eğitim Faaliyetleri 
  Öğrenci eğitimleri 
  Cerrahi tekniklerin öğretilmesi  

41 



Hayvan Deneyi Yapacak Kişiler 
 
Bu konuda yeterli eğitimi almış ve 
sertifika verilmiş kişiler hayvan 
deneylerini yapabilirler 
 
Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek 
her türlü in vivo deney, bu konuda 
sertifika edinmiş kişilerce 
yürütülebilir 
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Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’na 
Kimler Başvurabilir? 

 
“Proje yürütücüsü” sıfatıyla resmi 
başvuru yapabilmek için; en az 

Doktora/uzman  derecesine sahip 
olmak gerekmektedir 
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H.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuruluna 
Başvurma Koşulları 

 

İn vivo hayvan deneylerinin Hacettepe 
Üniversitesi’nde gereçekleştirilecek olması 
 

Deneyleri gerçekleştirecek kişilerin H.Ü. 
Akademik Personeli olması 
 

Hayvan deneylerini gerçekleştirecek 
kişinin proje yürütücüsü olmadığı 
durumlarda, deneylerin yürütüleceği 
laboratuvardan izin alınması ve 
belgelendirilmesi gerekmektedir 
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H.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul 
Başvurusu 

 
Başvuru çeşidine uygun yapılmış bir 
başvuru formu 
 Araştırma 
 Eğitim 
 Test 
Kullanıcı sertifikası 
Taahhütname 
Eksiksiz imzalar 
Basit ve anlaşılır dilde doldurulmuş 
başvuru formu 
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Başvurularda Sıklıkla Karşılaşılan 
Hatalar 

 
Başvuru için zamanlama; 
 Proje başvurusundan en az 1 ay 
 önce 
 HADYEK toplantı tarihinden en 
 az 2 hafta önce 
 
Özensiz, kopyala/yapıştır yöntemi 
ile doldurulmuş dosyalar 
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Başvurularda sıklıkla karşılaşılan hatalar 
 
Özensiz yazım dili 
Kısaltmalı ve terminolojik anlatım 
Sertifikasız araştırıcı 
İstatistik açıdan ön çalışma yapılmamış 
olması ve yetersiz denek sayısı 
Araştırma ekibinin hayvan deneyleri 
konusunda deneyimsiz olması 
Hayvanların edinileceği doğru kaynak ile 
ilgili bilgi sahibi olunmaması 
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Hayvan Araştırmaları Yerel Etik Kurulu 
Değerlendirme Süreci 

 
Dosya kayıt edilerek incelenmek üzere kabulü 
Raportör tayini 
Dosyaların raportör tarafından değerlendirilmesi 
 Başvuru formlarının uygunluğu 
 Konu, amaç ve hipotez değerlendirme 
 Literatür inceleme 
 Araştırıcılarla görüşme 
 

Kurula raportör tarafından sunum ve 
değerlendirme 
 

Oylama/gerekirse proje yürütücüsünün kurula 
davet edilmesi 
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Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul 
Kararları 

 
Kabul 
 oy birliği 
 oy çokluğu 
 

Şartlı onay 
 Pilot çalışma 
 

Etik Kurul onayı gereksiz 
 

Red 
 Gerekçeli karar 
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Hayvan deneyleri Yerel Etik Kurul Cezai 
Hükümler 

Madde 28 
 
Yönetmelikte belirtilen hususlara uyulmaması 
  
Ön deneylerde sokak köpeklerinin 
kullanılması 
 

Yetkisi olmadığı halde hayvan deneyleri 
yapanlar 
  
Eğitim sertifikası olmadan hayvanlarla deney 
yapanlar 
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Sonuç Olarak; 
 

Araştırmalar için hayvanların 
kullanımı bir “hak” değil “ayrıcalık”tır 
 

Araştırıcı veya kurum, etik 
sorumluluklarını yeterince yerine 
getiremezse bu ayrıcalığı kaybedebilir 
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