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L.A.T.T.E.
NEDİR?
SIÇAN LATTE
Latte, bir üniversiteye ait deney merkezinde araştırma amaçlı çeşitli 
uygulamalara maruz kalmış ve ömrünün son bir buçuk yılını derneğin 
himayesinde, ev ortamında geçirmiş Wistar Albino bir sıçandır. Her ne 
kadar bir laboratuvarda doğmuş ve vücuduna zarar veren araştırmalar 
için kullanılmış olsa da Latte birçok türdeşine göre şanslıydı ve ömrünü 
çok sevildiği bir ortamda, şiddetten ve korkudan uzak şekilde tamamladı.

LATTE EVE GİDİYOR
Latte’nin hikâyesinden alınan esinle hazırlanan “Latte Eve Gidiyor” isimli 
çocuk öykü kitabı; Anadolu’daki devlet okullarında okuyan yaklaşık 4 bin 
çocuğa ücretsiz olarak ulaştırıldı. İçinde çocuklara yönelik çeşitli oyun ve 
bulmacaların yanı sıra bir de “Latte’ye Mektup” bölümü bulunan kitabı 
okuyan çocuklardan Latte adına çok sayıda mektup gönderildi.
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PROJENİN AMACI
Dernek olarak nihai hedefimiz, deney merkezlerinde insan 
olmayan hayvanlar üzerinde yapılan her türlü uygulama 
ve çalışmanın son bularak hayvan kullanılmayan bilimsel 
yöntemlerin uygulanmasıdır. Ancak bunun hemen yarın 
gerçekleşmeyeceği gerçeğinden hareketle, bu geçiş süre-
cinde, laboratuvarlardaki hayvanların haklarının korunma-
sına yönelik çalışmalar yaparak onların mevzuatın sağladı-
ğı tüm hak ve özgürlükleri sonuna kadar kullanmaları için 
girişimlerde bulunmak da mücadele alanımızı oluşturur.
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TEMEL 
PRENSİPLER
L.A.T.T.E. Projesi tıpkı yurt dışındaki benzerleri (örneğin 
Beagle Freedom Project) gibi, mevcut sistemde yasal 
olan hayvanların yer aldığı çalışmalarda kullanılmış sağ-
lıklı hayvanların ya da artık kullanılmayacak hayvanların 
yaşamlarının sonlandırılması yerine, birtakım ilkelere 
bağlı kalarak güvenli yuvalara kavuşturulmasını hedefler.

Tür ayrımı gözetmeksizin mevzuattaki koşulla-
rı karşılayan laboratuvardaki tüm hayvanların 
sevgi görecekleri bir ortama kavuşmaları proje-
nin birincil hedefidir ve bu hedefe ulaşmak için 
özel ve resmî  kurumlarla iş birliği yoluna gidilir.

Yükümlülüğü en aza indirmek için, yuvalandırılacak tüm 
hayvanlar, davranışlarına veya gelecekteki muhtemel 
sağlık durumları ve olası hastalıklara  ilişkin gerçekçi olma-
yan vaatler sunulmaksızın ‘olduğu gibi’ benimsenmelidir.

Evlat edinilen hayvanın sokağa, barınağa ya da bir başka-
sına bırakılma riski daima vardır. Herhangi bir kaynaktan 
(barınaklar, evcil hayvan dükkânları, yetiştiriciler) evlat 
edinilmiş olan hayvanlar da bu risklerle karşı karşıyadır. 
Bu nedenle, düzenli takip ve denetim hayli önem taşır.
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MEVZUAT NE DİYOR?

ÖLDÜRMEK BİR
SEÇENEK
OLMAMALIDIR

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik - HADYEK’in Görevleri - Madde 9/j:  “Deneyde kullanılan 
hayvanların, prosedür sonrası sahiplendirilmesi veya çiftçilik sistemi-
ne iadesinde sakınca görülüp görülmediği hakkında karar vermek”

Buna ek olarak, aynı yönetmeliğin 10. maddesi “l” bendinde, araştır-
malarda kullanılan ve yaşamlarını sürdüren hayvanla deney sonunda 
sağlıklı yaşam şartlarının teminini sağlamak da HADYEK’in çalışma il-
kelerinden biri olarak tanımlanmıştır.

2011 yılında çıkartılan Deneysel ve Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan 
Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin Madde.9 /d 
bendinde, Hayvan Refahı Birimi’nin görevleri arasında “Aile yanına ve-
rilecek hayvanların sosyalleştirilmesi de dâhil aile yanına verme prog-
ramları hakkında bilgi vermek” yer alır ve Madde.29 (1), Hayvanların 
Aile Yanına Verilmesi Veya Serbest Bırakılması İçin Program başlığı al-
tında, deney sonunda hayvanların sağlık durumlarının uygun olması, 
çevre-halk-hayvan sağlığına zarar vermeyecek durumda olması hâ-
linde yuvalandırılmaları, vahşi hayvanların ise rehabilitasyon prog-
ramlarına alındıktan sonra habitatlarına iade edilmelerini belirtir.

Mevzuatımızda, “aile yanına verme programları”nın yürütülmesi-
ne dayanak mahiyetinde maddeler olsa da bu maddeler şu an için 
uygulanmamaktadır. Genetiğinin değiştirilmemiş olması şartıyla ve 
sorumlu veteriner hekimin oluruyla bu hayvanlar yuvalandırılabilir. 
Hayvan deneyleriyle ilgili yasal metinlerde bunu destekleyen madde-
ler mevcuttur.

Yani; hayvan, deney sonunda hayvan refahı birimi ya da sorumlu 
veteriner hekim tarafından sağlıklı ya da yaşamına devam edebilir 
olarak nitelendirilmişse (her prosedür sonunda bu işlem yazılı olarak 
yapılmak zorundadır) ya da herhangi bir sebeple çalışmalara dâhil 
edilmeyecekse öldürmek bir seçenek olmamalıdır.

Deneysel ve Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve 
Korunmasına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı Madde 13’te ise 
şöyle denmektedir:

(3)“Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan hayvanların aile 
yanına verilmesi için sorumlu yöneticinin teklifi ve etik kurulun onayı 
ile hayvanlar sahiplerine iade edilir, Sahiplerinin geri almak isteme
dikleri hayvanlar için sahiplik talebinde bulunan varsa hayvanlar bu 
kişilere verilebilir. Sahiplendirilen hayvanlar için Ek-2’deki form 3 
nüsha olarak doldurulur. Formun bir nüshası hayvanı sahiplenen 
kişiye verilir. İki nüshası kuruluşta dosyalanır. Kuruluşu denetime 
gelen Bakanlık denetçilerine bir nüshası talep halinde imza karşılı
ğında teslim edilir. Sahiplendirilen hayvanın kedi veya köpek olması 
durumunda Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince düzenlenen 
hayvanın bireysel geçmiş dosyasının bir nüshası da hayvanı sahiple
nen kişiye verilir.”

(4): Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan çiftlik hayvanları
nın çiftçilik sistemine iade edilebilmesi için sorumlu yöneticinin kararı 
ve etik kurulun onayı ile hayvanlar çiftçilik sistemine iade edilir. Çift
çilik sistemine iade edilen hayvanlar için Ek-3’teki form 3 nüsha ha
linde düzenlenir. Bir nüshası talep halinde hayvanın verildiği çiftçilik 
sistemi yetkilisine verilir, 2 nüshası ise kuruluşta dosyalanır. Kuruluşu 
denetime gelen Bakanlık denetçilerine bir nüshası talep halinde imza 
karşılığında teslim edilir.
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LABORATUVARDAN
EVE
Laboratuvardaki hayvanlar tipik olarak diğer kaynaklardan evlat 
edinilen hayvanlara göre çok daha az zoonotik enfeksiyona maruz 
kalır. Hayvanlar yuvalandırmaya hazırlanırken zoonotik enfeksiyon-
lar ve diğer enfeksiyonlar için taranabilir, fiziksel muayeneden ge-
çirilebilir, aşılanabilir, kısırlaştırılabilir; CBC ve serum kimyası dâhil 
olmak üzere tahliller yapılabilir. Veteriner hekimler yuvalandırma 
öncesi tüm işlemlere dâhil olmalıdır.

Adjuvan alan hayvanlar veya hatta bazı durumlarda vücutlarına 
yerleştirilmiş cihazlarla birlikte verilen hayvanlar, doğru evde mü-
kemmel arkadaşlıklar kurabilir. Laboratuvar çalışanları, belirli bir 
çalışma ortamına uyum sağlarken belirli düşünme yollarını öğrenir-
ler ve laboratuvarlardaki hayvanları evcil hayvanlardan ayırmanın 
önemli olduğuna inanabilirler; ancak bu, kesinlikle bu hayvanların 
evcil hayvan olamayacağı anlamına gelmez. Değişen hayvan değil, 
sadece hayvanın rolüdür. 

Bu ön yargıya rağmen, laboratuvardaki hayvan bakıcıları veya araş-
tırmacılar üzerinde uygulamalar yaptıkları bir hayvanın bakım ve so-
rumluluğunu üstlendiklerinde, hayvanı laboratuvardan “kurtarmış 
olduklarını” düşünürler. 

Evlat edindirme programlarının, programa dâhil olan herkes için 
(insan/insan dışı hayvan) son derece tatmin edici olacağı bir ger-
çektir ve aile yanına verme uygulamaları, bir avuç personelin izin 
verdiği bir projeden ziyade kurumsal bir taahhüt olmalıdır.



Birleşik Krallık’ta insan olmayan hayvanlar üzerinde deneysel ve bilimsel çalışma yetkisine sahip 160 merkezdeki yu-
valandırma çalışmaları üzerine yapılan bir araştırma  göstermektedir ki kuruluşların %11,8’i (19 kuruluş) yuvalandırma 
yapmakta ve ayrıca kuruluşların %58’i de laboratuvardaki hayvanların yuvalandırılmasının personelin morali açısından 
olumlu etkileri olduğunu, yuvalandırma için birincil motivasyonun kuruluş için pozitif bir etik profili tesis etmek olduğu-
nu düşünmektedir. ABD’de ise Yerel Etik Kurullar’a (IACUC) uygulanan bir ankete göre, çalışmalarda kullanım sonrası 
hayvanları yuvalandıran kuruluşların oranı %20’dir .

Helsinki Üniversitesi’nde hayvan bilişi araştırmalarında ve bir veteriner ilacının geliştirilmesi için “invaziv olmayan”  pro-
sedürlerde kullanılan Beagle ırkı 16 köpek, birkaç ay süren sosyalleşme programının ardından, Helsinki Üniversitesi ve 
hayvan koruma kuruluşlarının iş birliğiyle yuvalandırıldılar. Birkaç farklı yere yayılmış büyük araştırma üniversiteleri olan 
California San Francisco Üniversitesi (UCSF) ve Cornell Üniversitesi ise laboratuvar hayvanı evlat edinme programlarını 
resmîleştirerek doğrudan ve dolaylı programlar yürüttüler. Cornell Üniversitesi’nin evlat edindirme programı hayvanla-
rın onları evlat edinmek isteyen kişilere doğrudan verilmesine  dayanırken USCF ise bölgedeki hayvan koruma örgütleri 
ve barınaklarla iş birliğine giderek dolaylı bir program tercih etti ve her iki kurum da evlat edinen kişiye hayvanın tıbbî 
geçmişi hakkında bazı bilgiler verdi. Cornell Üniversitesi, deneylerde kullanılan kedi ve köpeklerin çoğunu, kısırlaştırdık-
tan sonra yuvalandırmaktadır.

22 Mayıs 2019’da Brendan F. Boyle tarafından sunulan AFTER (Animal Freedom from Testing, Experiments, and Rese-
arch) adlı yasa tasarısında, federal araştırma tesislerinin belirli türden (köpek, kedi, maymun, hamster, ginepig, tavşan 
gibi) sıcakkanlı hayvanların hayvan kurtarma örgütleri ve bireylere, barınak ya da rehabilitasyon merkezlerine yuva-
landırılmasına olanak tanıması şart koşulmaktadır. 2019 yılı Kasım ayında FDA tarafından yayınlanan yönergeye göre 
laboratuvarlarda deneysel ve bilimsel çalışmalarda kullanılan belirli türden hayvanlar yuvalandırma programlarına dâhil 
edilebilmektedirler. Bu türler: kedi, köpek, tavşan, ginepig ve “gıda endüstrisinde kullanılan bazı hayvanlar”dır. FDA ta-
rafından laboratuvardaki hayvanları yuvalandırma girişiminin ilk örneği, nikotinle ilgili bir çalışmada kullanılan 26 sincap 
maymunu ile ve 2018 yılının Ocak ayında gerçekleşmiştir.

Uluslararası yaşam bilimleri şirketi Bayer, Almanya’da hayvan koruma örgütleri ile yaptığı iş birlikleri vasıtasıyla bir yuva-
landırma programı uygulamaktadır. Dört binden fazla hayvanın yuvalandırıldığı programın yanısıra Bayer, laboratuvar-
dan yuvalandırılan hayvanlarla ilgili yapılan araştırma çalışmasına da fon sağlamıştır.
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YURT DIŞINDAKİ
UYGULAMALAR
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YUVALANDIRDIĞIMIZ 
DOSTLARIMIZDAN 
BAZILARI



Eylül 2019’da tüzel kişilik kazanan Deneye Hayır Derneği, 2014-2019 yılları arasında Deneye Hayır Platformu olarak faali-
yet göstermiştir. Platform, 2014 yılında gündeme gelen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun revizyonu sürecinde 
TBMM’de yapılan görüşmelere aktif katılım sağlamış; toplumun hayvan deneyleri konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendi-
rilmesi için çalışmalar yapmıştır.

Mayıs 2019’da yeniden kanun revizyonu sürecinin başlamasıyla, TBMM Tarım Komisyonu’nda yapılan görüşmelere Hayvan 
Hakları Yasama ve İzleme Delegasyonu ile katılarak, Komisyon üyesi vekillere mevcut uygulamalar, hayvansız alternatif bilim-
sel yöntemler ve etik eğitim hakkıyla ilgili sunum yapmıştır.

Ocak 2020’de yasama faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla TBMM’ye gidip yaklaşık 20 vekille bire bir görüşmeler yaparak 
Etik Eğitim Hakkı projesini sunmuş, Yeni Hayvan Hakları Yasası’nda hayvan deneylerine alternatif yöntemlere yönlendirme 
yapılmasını talep etmiştir.

Uluslararası İnsancıl Eğitim Ağı (InterNICHE) partner kuruluşu olarak, Eurogroup for Animals ve Avrupa Birliği Konseyi Finlan-
diya Başkanlığı’nın hayvansız araştırma yeniliklerine geçişi teşvik etmek, somut hedef ve adımları tanımlamak amacıyla Brük-
sel-Avrupa Parlamentosu’nda düzenlediği “Fen Bilimlerinde Yenilik Stratejileri” konulu kapalı bir yuvarlak masa tartışmasına 
katılmış, uluslararası panel ve seminerlerde sunumlar yapmıştır.

Sabancı Vakfı tarafından düzenlenen Fark Yaratanlar programına aday gösterilerek “Toplumsal Adalet” kategorisinde 2019 
yılının “fark yaratanı” seçilmiş ve ayrıca hayvan deneylerine alternatif çalışmalar yürüten bilim insanları ve sivil toplum kuru-
luşlarını desteklemek amacıyla küresel çapta düzenlenen Lush Prize’da “Toplumsal Farkındalık” ve “Lobicilik” dallarında finale 
kalan Türkiye’den ilk katılımcı olmuştur.

İŞ BİRLİĞİ İLKELERİ

DERNEK HAKKINDA

 
 

Burada ele alınan konular dışında bir durumun ortaya çıkması hâlinde Deneye Hayır Derneği, ek sorular sorabilir ve talepler-
de bulunabilir. Dernek kuruluş amaç ve ilkelerine aykırılık teşkil eden veya burada belirtilen hususların göz ardı edildiği du-
rumlarda Dernek, ortak değer ve ilkelerde mutabık olunamaması durumunda iş birliği/çalışmayı sonlandırma kararı alabilir.
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Dernek, laboratuvar ortamında yaşayan hayvanların mevzuatta belirtilen şartlar dâhilinde, kalan ömürlerini şiddetsiz bir or-
tamda geçirmeleri için sivil toplum örgütleriyle, resmî ve özel kuruluşlarla yuvalandırma amacıyla ortak çalışmalar geliştirebilir 
ve bunları hayata geçirebilir.

Dernek, içerikleri ve bitmiş ürünleri hayvanlar üzerinde test etmeyen kozmetik, temizlik, kişisel bakım vs. ürünleri üreten 
firmalarla, tüketiciyi ve toplumu bu konuda bilgilendirmek amacıyla ortak çalışmalar geliştirebilir.

Dernek, insan hakları ve hayvan hakları alanında çalışan diğer Sivil Toplum Örgütleri ile, hayvan deneyleri ile bağlantılı, insan 
ve insan dışı hayvanların hakları konusunu ele alan çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yürütebilir.

Dernek, amaç ve hayvan lehine elde edilecek fayda ne oranda olursa olsun, aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan nakdî 
veya ayni bağış, sponsorluk vb. gibi destekleri kabul etmeyecektir: 
 

i. Deneylerde kullanılmak üzere hayvan üreten-satan veya deney yapan kuruluşlar 
ii. Direkt veya dolaylı olarak hayvanların yaşam hakkı ihlalinden maddi kazanç sağlayan üretim çiftlikleri, endüstriyel 
hayvancılık kollarında faaliyet gösterenler, 
iii. Egzotik ve/veya nesli tehlike altındaki hayvanların ticareti gibi faaliyetleri yürüten kuruluşlar, 
iv. Yaban hayvanların habitatının tahrip olmasına yol açacak faaliyette bulunan kuruluşlar, 
v. Hayvanların yer aldığı eğlence etkinlikleri veya spor adı altında hayvanların iradesi dışında hareket etmeye veya 
doğasına aykırı performansa zorlandığı (at/köpek yarışları, TV programları vs.) etkinlik düzenleyen kuruluşlar, 
vi. İnsan ve insan dışı hayvanların birer birer veya toplu olarak öldürülmesine yönelik insan kullanımına sunmak 
üzere; ilaç, zehir, ateşli silah, biyolojik-kimyasal madde ve içerikler üreten firmalar.
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