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TÜRKİYE’DE DENEYLERDE KULLANILAN HAYVAN SAYILARI * 

 
 
 
* Bu bölümdeki tüm rakamsal veriler, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK) hayvan deneyleri yıllık istatistik raporlarından 
alınmıştır. 

270,307 
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2010 

Temel Biyolojik Araştırmalar 115,417 (%42.69) 

Tıbbi Ürün ve Cihazların Araştırılması 15,625 (%5.78) 

Vet Hek. Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Üretim ve Kalite Kontrolü 15,204 (%5.62) 

Hastalık Tanısı 15,525 (%5.74) 

Diğer 30,371 (%11.23) 

Eğitim  9.418 (%3.48) 

Toksikoloji ve Güvenlik Değerlendirmeleri 14,502 (%5.36) 

Diş Hek ve Tıp Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Ürt. ve Kalite Kont. 699 (%0.25) 
 216,761 (%80.19) 

 Rapordaki toplam rakam 270,307 olup, 53,546 hayvanın (%19.81) hangi amaçla kullanıldığı 
belirtilmemiştir. 

 
Balık 55,275 (%20.45) 

Amfibi   1,236 (%0.46) 
Sürüngen     343 (%0.13) 

Diğer kanatlı 42,989 (%15.90) 
Bıldırcın   2,050 (%0.76) 

Diğer memeliler      104 (%0.04) 
Sığır 22,801 (%8.44) 

Koyun 12,060 (%4.46) 
Keçi   2,403 (%0.89) 

Domuz      145 (%0.05) 
At eşek ve melez soyları 21,117 (%7.81) 

Tavşan   3,858 (%1.43) 
Diğer kemirgenler      142 (%0.05) 

Hamster      590 (%0.22) 
Kobay   2,099 (%0.78) 

Fare 38,181 (%14.12) 
Sıçan 61,895 (%22.90) 

Köpek   2,419 (%0.89) 
Kedi      550 (%0.20) 

Gelincik        50 (%0.02) 
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2011 

Temel Biyolojik Araştırmalar 98,232 (%48.72) 

Tıbbi Ürün ve Cihazların Araştırılması 11,896 (%5.90) 

Vet Hek. Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Üretim ve Kalite Kontrolü 17,657 (%8.76) 

Hastalık Tanısı 2,600 (%1.29) 

Diğer 6,215 (%3.08) 

Eğitim 2,589 (%8.98) 

Toksikoloji ve Güvenlik Değerlendirmeleri 18,100 (%8.98) 

Diş Hek ve Tıp Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Ürt. ve Kalite Kont. 3,491 (%1.83) 
 160,780 (%79.75) 

 Rapordaki toplam rakam 201,606 olup, 40,226 hayvanın (%20.25) hangi amaçla kullanıldığı 
belirtilmemiştir. 

 
Balık 55,035 (%24.82) 

Amfibi     471 (%0.23) 
Sürüngen     205 (%0.10) 

Diğer kanatlı 30,597 (%15.18) 
Bıldırcın   3,774 (%1.87) 

Diğer memeliler       37 (%0.02) 
Sığır   8,551 (%4.24) 

Koyun   5,299 (%2.63) 
Keçi   2,987 (%1.48) 

Domuz       26 (%0.01) 
At eşek ve melez soyları     593 (%0.29) 

Diğer etoburlar       64 (%0.03) 
Tavşan         1 (%0) 

Diğer kemirgenler      372 (%0.18) 
Kobay   2,056 (%1.02) 

Fare 49,931 (%24.77)  
Sıçan 38,481 (%19.09) 

Köpek   2,827 (%1.40) 
Kedi   1,459 (%0.72) 

Gelincik          1 (%0) 
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2012 

Temel Biyolojik Araştırmalar 91,900 (%53.70) 

Tıbbi Ürün ve Cihazların Araştırılması 10,873 (%6.28) 

Vet Hek. Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Üretim ve Kalite Kontrolü 16,380 (%9.46) 

Hastalık Tanısı 18,649 (%10.77) 

Diğer 11,250 (%6.50) 

Eğitim 4,712 (%2.72) 

Toksikoloji ve Güvenlik Değerlendirmeleri 8,845 (%5.11) 

Diş Hek ve Tıp Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Ürt. ve Kalite Kont. 583 (%0.34) 
 163,192 (%94.25) 

 Rapordaki toplam rakam 173,152 olup, 9,960 hayvanın (%5.75) hangi amaçla kullanıldığı 
belirtilmemiştir. 

 
Balık 54,039 (%31.21) 

Amfibi   2,135 (%1.23) 
Sürüngen     110 (%0.06) 

Diğer kanatlı 28,335 (%16.36) 
Bıldırcın   3,214 (%1.86) 

Diğer memeliler       50 (%0.03) 
Sığır   4,340 (%2.51) 

Koyun   4,532 (%2.62) 
Keçi   3.247 (%1.88) 

Domuz     154 (%0.09) 
At eşek ve melez soyları     153 (%0.09) 

Hamster       10 (%0.01) 
Tavşan   3,036 (%1.75) 

Diğer kemirgenler   1,705 (%0.98) 
Kobay   1,519 (%0.88) 

Fare 25,773 (%14.88)  
Sıçan 37,433 (%21.62) 

Köpek   2,415 (%1.39) 
Kedi     952 (%0.55) 
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2013 

Temel Biyolojik Araştırmalar 65,511 (%39.08) 

Tıbbi Ürün ve Cihazların Araştırılması  5,410 (%3.23) 

Vet Hek. Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Üretim ve Kalite Kontrolü  9,969 (%5.95) 

Hastalık Tanısı 16,803 (%10.02) 

Diğer 11,625 (%6.93) 

Eğitim 3.047 (%1.82) 

Toksikoloji ve Güvenlik Değerlendirmeleri 3.630 (%2.17) 

Diş Hek ve Tıp Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Ürt. ve Kalite Kont. 28 (%0.02) 
 116,023 (%69.21) 

 Rapordaki toplam rakam 167,634 olup, 51,611 hayvanın (%30.79) hangi amaçla kullanıldığı 
belirtilmemiştir. 

 
Balık 30,226 (%18.03) 

Amfibi   1,834 (%1.09) 
Sürüngen     680 (%0.41) 

Diğer kanatlı 17,519 (%10.45) 
Bıldırcın      722 (%0.43) 

Diğer memeliler      157 (%0.09) 
Sığır   5,738 (%3.42) 

Koyun   7,727 (%4.61) 
Keçi   2,434 (%1.45) 

Domuz     143 (%0.09) 
At eşek ve melez soyları     100 (%0.06) 

Hamster      312 (%0.19) 
Tavşan   3,360 (%2) 

Diğer kemirgenler      273 (%0.16) 
Kobay   1,367 (%0.82) 

Fare 36,087 (%21.53)  
Sıçan 56,730 (%33.84) 

Köpek   1,675 (%1) 
Kedi     550 (%0.33) 
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2014 

Temel Biyolojik Araştırmalar 110,109 (%51.61) 

Tıbbi Ürün ve Cihazların Araştırılması 13,677 (%6.41) 

Vet Hek. Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Üretim ve Kalite Kontrolü  3,398 (%1.59) 

Hastalık Tanısı 24,952 (%11.69) 

Diğer 19,150 (%8.98) 

Eğitim 3,178 (%1.49) 

Toksikoloji ve Güvenlik Değerlendirmeleri 6,894 (%3.23) 

Diş Hek ve Tıp Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Ürt. ve Kalite Kont. 0  
 181,358 (%85) 

 Rapordaki toplam rakam 213,366 olup, 32,008 hayvanın (%15) hangi amaçla kullanıldığı 
belirtilmemiştir. 

 
Balık 45,894 (%21.51) 

Amfibi   4,890 (%2.29) 
Sürüngen       32 (%0.01) 

Diğer kanatlı 30,639 (%14.36) 
Bıldırcın   5,481 (%2.57) 

Diğer memeliler        49 (%0.02) 
Sığır   8,931 (%4.19) 

Koyun 10,112 (%4.74) 
Keçi   5,500 (%2.58) 

Domuz      377 (%0.18) 
At eşek ve melez soyları     216 (%0.10) 

Hamster      266 (%0.12) 
Tavşan   4,266 (%2) 

Diğer kemirgenler      364 (%0.17) 
Kobay   1,444 (%0.68) 

Fare 30,379 (%14.24)  
Sıçan 63,144 (%29.59) 

Köpek   1,045 (%0.49) 
Kedi     165 (%0.08) 

Diğer etoburlar     172 (%0.02) 
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2015 

Temel Biyolojik Araştırmalar 136,117 (%35.20) 

Tıbbi Ürün ve Cihazların Araştırılması 11,287 (%2.92) 

Vet Hek. Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Üretim ve Kalite Kontrolü  6,182 (%1.60) 

Hastalık Tanısı 19,879 (%5.14) 

Diğer 164,023 (%42.41) 

Eğitim 3,191 (%1.29) 

Toksikoloji ve Güvenlik Değerlendirmeleri 4,983 (%3.23) 

Diş Hek ve Tıp Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Ürt. ve Kalite Kont. 210 (%0.05) 

 345,872 (%89.43) 

 Rapordaki toplam rakam 386,745 olup, 40,873 hayvanın (%10.57) hangi amaçla kullanıldığı 
belirtilmemiştir. 

 
Balık 216,418 (%55.96) 

Amfibi   1,317 (%0.34) 
Sürüngen       280 (%0.07) 

Diğer kanatlı 36,922 (%9.55) 
Bıldırcın   4,502 (%1.16) 

Diğer memeliler        19 (%0.0) 
Sığır   7,537 (%1.95) 

Koyun 4,057 (%1.05) 
Keçi   1,264 (%0.33) 

Domuz      565 (%0.15) 
At eşek ve melez soyları     146 (%0.04) 

Hamster      34 (%0.01) 
Tavşan   5,795 (%1.50) 

Diğer kemirgenler      633 (%0.16) 
Kobay   1,726 (%0.45) 

Fare 42,403 (%10.96)  
Sıçan 60,036 (%15.52) 

Diğer etoburlar 4 (%0.00) 
 
 
 

383,658 (%99.20) 
 Rapordaki türlere göre dağılım tablolarında, 3,087 hayvanın (%0.80) hangi türden olduğu 
belirtilmemiştir. Dolayısıyla tablolardaki toplam rakamlar birbirini tutmamaktadır. 
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2016 
Temel Biyolojik Araştırmalar 159,652 (%35.33) 

Tıbbi Ürün ve Cihazların Araştırılması 17,690 (%3.91) 

Vet Hek. Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Üretim ve Kalite Kontrolü  15,453 (%3.42) 

Hastalık Tanısı 12,881 (%2.85) 

Diğer 9,307 (%2.06) 

Eğitim 3,029 (%0.67) 

Toksikoloji ve Güvenlik Değerlendirmeleri 2,902 (%0.64) 

Diş Hek ve Tıp Alanında Kullanılan Ürün ve Cihazların Ürt. ve Kalite Kont. 414 (%0.09) 

 221,328 (%48.98) 

 Rapordaki toplam rakam 451,914 olup, 230,586 hayvanın (%51.02) hangi amaçla 
kullanıldığı belirtilmemiştir. 

 
Balık 249,213 (%55.15) 

Amfibi   475 (%0.11) 
Sürüngen       880 (%0.19) 

Diğer kanatlı 73,635 (%16.29) 
Bıldırcın   9,566 (%2.12) 

Diğer memeliler        226 (%0.05) 
Sığır   7,587 (%1.68) 

Koyun 10,152 (%2.25) 
Keçi   2,272 (%0.50) 

Domuz      176 (%0.04) 
At eşek ve melez soyları     207 (%0.05) 

Tavşan   3,140 (%0.69) 
Diğer kemirgenler      629 (%0.14) 

Kobay   1,299 (%0.29) 
Fare 27,359 (%6.05)  

Sıçan 62,620 (%13.86) 
Diğer etoburlar 14 (%0.00) 

 
 
 

383,658 (%99.20) 
 Rapordaki türlere göre dağılım tablolarında, 2,464 hayvanın (%0.55) hangi türden olduğu 
belirtilmemiştir. Dolayısıyla tablolardaki toplam rakamlar birbirini tutmamaktadır. 
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2017 

 Raporda, “Seçilmiş Amaçlarla Deneylerde Hayvan Kullanım Sayıları” sayfasındaki boş 
grafiklerden hayvanların kullanım amaçlarına ait rakamlar anlaşılamamaktadır. 

 
 

Balık 132,498 (%49.97) 
Amfibi   1,004 (%0.37) 

Sürüngen       334 (%0.12) 
Diğer kanatlı 23,700 (%8.93) 

Bıldırcın   8,289 (%3.12) 
Diğer memeliler 198       

 
(%0.07) 

Sığır   6,703 (%2.52) 
Koyun 8,781 (%3.31) 

Keçi   14,345 (%5.41) 
Domuz      485 (%0.18) 

At eşek ve melez soyları     52 (%0.01) 
Tavşan   2,494 (%0.94) 

Diğer kemirgenler      636 (%0.23) 
Kobay   3,290 (%1.24) 

Fare 22,884 (%8.63)  
Sıçan 39,406 (%14.86) 

Hamster 10 (%0.00) 
 
 
 

265,109  

 

 



  
 

 

 
 
 

HADMEK RAPORLARI İLE İLGİLİ SORUNLAR 

 
Yayınlanmış olan yıllık raporların istisnasız olarak hepsinde, eksik ya da hatalı bilgiler yer almakta ve 

hayvan deneyleri konusunu takip eden sivil toplum örgütleri ve bağımsız hayvan hakları savunucuları 

olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi aracılığıyla devamlı olarak HADMEK’ten bilgi talep etmek 

zorunda kalmaktayız. Ayrıca yıllık raporlar, bir sonraki yılın sonlarına doğru yayınlanmakta, gerekli 

bilgilendirme de geciktirilmektedir. 

 

Raporlarda, Seçilmiş Amaçlara Göre hayvan kullanım oranlarının olduğu tablolar ile Türlere Göre 

kullanım rakamlarının yer aldığı tablolardaki sayısal veriler birbirini tutmamakta, çoğu zaman, toplam 

sayı da farklı olmaktadır. 

 

Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu Sekreteryasının raporların hazırlanması aşamasında; eksiksiz 

bilgilendirme amacı taşıyan ve hayvanlarla ilgili (kaçı deney sonunda öldürüldü, kaçının yaşamına 

devam etmesine karar verildi, kaçı yeniden deneysel çalışmalarda kullanıldı, aile yanına verme 

programları uygulandı mı vb. gibi) ayrıntılı bilgiler içeren raporlar oluşturma hususunda daha özenli 

olması ve bu bilgileri toplamak için Yerel Etik Kurullara detaylı ve doğru bilgiler aktarılması hususunda 

gereken uyarının yapılması gerekmektedir. 
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TÜRKİYE’DEKİ DENEY MERKEZLERİ 

 
Nisan 2019 itibariyle, Tarım Bakanlığı tarafından çalışma izni verilmiş resmi ve özel kuruluş sayısı 

135 ve HADMEK tarafından HADYEK yönergesi onaylanmış resmi ve özel kuruluş sayısı ise 100’dür. 

Elli dört ilde toplam 135 merkezin 12’si özel kuruluşlar, diğerleri ise üniversiteler, Bakanlığa bağlı 

araştırma laboratuvarlarıdır.  
 

27 ilimiz dışındaki tüm illerde en az bir deney merkezi olup, illere göre dağılıma baktığımızda:  

Adana 2 Eskişehir 2 Malatya 1 
Adıyaman 2 Gaziantep 2 Manisa 2 
Afyonkarahisar 1 Giresun 1 Mersin 2 
Ankara 26 Gümüşhane 1 Niğde 1 
Antalya 4 Hatay 1 Ordu 1 
Aydın 2 Isparta 2 Rize 1 
Balıkesir 2 İstanbul 18 Sakarya 1 
Bingöl 1 İzmir 9 Samsun 2 
Bolu 1 Kahramanmaraş 2 Siirt 1 
Burdur 1 Kars 1 Sinop 1 
Bursa 2 Kastamonu 2 Sivas 2 
Çanakkale 2 Kayseri 2 Şanlıurfa 2 
Denizli 1 Kırıkkale 1 Tekirdağ 2 
Diyarbakır 1 Kırklareli 1 Tokat 1 
Düzce 1 Kırşehir 1 Trabzon 2 
Edirne 1 Kocaeli 3 Uşak 1 
Elâzığ 2 Konya 5 Van 1 
Erzurum 2 Kütahya 1 Zonguldak 1 
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RESMÎ KURULUŞLAR 
 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Deney Hayvanları Birimi 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Deney Hayvanları Merkezi 

Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Birimi 

Adıyaman Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi 

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi  

Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Deney Hayvanları Ünitesi 

Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Beymelek Birimi 

Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Birimi 

Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Laboratuvarı 

Anadolu Üniversitesi, Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Birimi  

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanı Barınma ve Kullanım Ünitesi 

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya AD DMBNL Deney Hayvanları Birimi 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları ve Araştırma Laboratuvarı 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği  

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Ünitesi 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Balıkesir Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim Bakım ve Araştırma Merkezi (BAUNDEHAM) 

Başkent Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Deney Hayvanları Laboratuvarı (BEDEHAL) 

Bilkent Üniversitesi Deney Hayvanları Ünitesi 

Bingöl Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi (BÜDAM) 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneysel 
hayvan Üretim ve Bakım Birimi (VİVARİUM) 

Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Birimi 

Celal Bayar Üniversitesi Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları Laboratuvarı 
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇÜTF-DETAUM) 

Dicle Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Payzın Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(DÜSAM) 

Dokuz Eylül Üniversitesi Multidisiplin Laboratuvarı Deney Hayvanları Birimi 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Deneysel Araştırmalar Birimi 

Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme ve Uygulama Birimi 

Düzce Üniversitesi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmokinetik Araştırma, Uygulama Merkezi-ARGEFAR-Faz Öncesi 
Araştırmalar Birimi 

Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deney Hayvanları Laboratuvarı 

Elâzığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deneysel Araştrmalar Merkezi 

Erciyes Üniversitesi Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi Transgenik Laboratuvarı Hayvan 
Bakım Ünitesi 

Erciyes Üniversitesi Hasan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi 

Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Birimi 

Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Merkezi (FÜDAM)  

GATA Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Deneysel Araştırma ve Uygulama 
Laboratuvarı 

GATA Fizyoloji Ana Bilim Dalı 

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı Deney Hayvanları Bakım ve Deneysel Araştırmalar 
Ünitesi 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi 

Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Gaziantep Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma Birimi 

Giresun Üniversitesi Deney Hayvanları Ünitesi 

GTHB Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Ünitesi 

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Deney Hayvanları ve Araştırma  Kısmı 

Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Hacettepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama  ve Araştırma Merkezi     

Harran Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırmalar Merkezi 

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Araştırma Merkezi (MEDİTAM) 
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İstanbul Mehmet Akif Ersoy Deneysel Araştırma Geliştirme ve Eğitim Merkezi (IDEA) 

İstanbul Teknik Üniversitesi BiyoMedTek Deneysel Hayvan Üretim ve Bakım Birimi 

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Laboratuvar Hayvanları Bilimi 
Anabilim Dalı 

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Deney Hayvanı Bakım ve Araştırma Birimi (EDEHAB) 

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Ünitesi 

Kafkas Üniversitesi Deney Hayvanları Barındırma, Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Araştırma Merkezi 

Kastamonu Üniversitesi İnebolu Meslek Yüksek Okulu Deney Hayvanları Ünitesi 

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi 

Kırıkkale Üniversitesi Hüseyin Aytemiz Deneysel Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 

Kocaeli Üniversitesi  Deneysel Tıp Araştırma Birimi (DETAB)  

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikofarmakoloji Laboratuvarı 

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi-Deney Hayvanları Laboratuvarı (RF Kampüs) 

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanı Ünitesi 

Koyunculuk  Araştırma  Enstitüsü  Müdürlüğü  Döner  Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Deney 
Hayvanları Laboratuvarı 

Maltepe Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜDEHAM) 

Marmara Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEHAMAR) 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Mersin Üniversitesi Su Üniversitesi Fakültesi Deney hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırma Birimi 

Mustafa Kemal Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (MKÜDAM)  

Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Deney Hayvanları Laboratuvarı (DEHAL)  

Necmettin Erbakan Üniversitesi KONÜDAM Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Deney Hayvanları Laboratuvarı 

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Deney Hayvanları Ünitesi 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Onsekiz Mart Üniversitesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi 

Ordu Üniversitesi Deney Hayvanları  Ünitesi 
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Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deneysel Araştırma Merkezi (TİCAM)  

Pamukkale Üniversitesi Deneysel Cerrahi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Ünitesi 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Deney Hayvanları Uygulama 
Ünitesi 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Deney Hayvanları Birimi 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı Deneysel Araştırma ve Uygulama Merkezi 

RSHS Merkez Başkanlığı Serum Üretim ve Deney Hayvanları Üretim Laboratuvarı 1 Nolu Fare 
Ünitesi 

S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hüsnü SAKAL Deneysel ve Klinik Uygulama Merkezi  

Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneysel Araştırma ve Beceri Geliştirme 
Merkezi (BADABEM) 

Sakarya Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜTEDAM) 

Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Birimi 

SDÜ Deney Hayvanları Üretimi ve Deneysel Araştırma Laboratuvarı (HÜDAL)  

Selçuk Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları  Üretim ve Araştırma Merkezi 

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİÜ-DEHAM) 

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi/Akvaryum Balıkları 
Yetiştiricilik Ünitesi  

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Merkezi 

Şap Enstitüsü Müdürlüğü Deney Hayvanları Ünitesi 

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Birimi 

TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Transgen ve Deney Hayvanları 
Laboratuvarı  

Uludağ Üniveristesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Hayvancılık Deneme Ünitesi 

Üsküdar Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Birimi 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Deneysel Araştırmalar Merkezi 
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Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırmalar Laboratuvarı 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırmalar Merkezi (YÜDETAM) 

Zirve Üniversitesi Deneysel Hayvan  Araştırma Merkezi (ZÜHDAM) 

Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Deneysel   Araştırma ve Uygulama Merkezi 

 

 

ÖZEL KURULUŞLAR 
 

Akuakim Medikal Kimyasal İlaç Yem Katkı Hammaddeleri ve Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.  

 

Ata Fen Vet. Malz. Sat. Paz. San. Tic. A.Ş. Deney Hayvanları Birimi 

 

Avicenna Aşıları Üretim ve Pazarlama Limited Şirketi Deney Hayvanları Birimi 

 

Aykut Bolu Deneysel Hayvan Üretim ve Tedarik Merkezi (ABDEHAM) 

 

CCI İstanbul Teknolojik Hizmetler Ltd.Şti. (COVIDIEN) Deney Hayvanı Laboratuvarı  

 

DEHA Deney Hayvanları Üretim Araştırma Geliştirme İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  

 

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Deney Hayvanları Birimi 

 

Kobay Deney Hayvanları Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayii A.Ş. (At Çiftliği) 

 

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayii A.Ş. (Deney Hayvanları Birimi) 

 

Saki YENİLLİ Deney Hayvanları Üretim ve Uygulama Laboratuvarı Tic. Ltd.Şti. 

 

Vetal Hayvan Sağlığı Hizmetleri A.Ş. Deney Hayvanları Birimi 

 

 



  
 

 

 
 
 
Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HADMEK), üç ayda bir Bakanlık başkanlığında toplanan, 

21 kişiden oluşan hayvan deneyleriyle ilgili en üst mercidir. Görevleri: 

 

 Deneylerde kullanılan hayvanların kullanılmasına dair etik ilkeleri belirlemek, 

 Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulların (HADYEK) yönergelerini onaylamak, gerektiğinde 

feshetmek, bunları denetleyerek yıllık raporları değerlendirmek, 

 Tüm kurum ve kuruluşlardaki HADYEK’leri ve laboratuvarlardaki koşulları ilgili mevzuata 

göre denetlemek,  

 HADYEK’lerdeki personelin eğitimiyle ilgili programlari belirlemek, 

 Ülke çapında deneylerde kullanılan hayvanlarla ilgili yıllık istatistik bilgileri toplamak 

 

HADMEK, şu üyelerden oluşur: 

 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü (Daimî Üye) 

 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı (Daimî Üye) 

 Doğa Koruma ve Milli Parklar Daire Başkanı (Daimî Üye) 

 Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü (Daimî Üye) 

 Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden Bir Üye (Daimî Üye) 

 Bakanlıktan Üç Temsilci 

 Sağlık Bakanlığından Üç Temsilci 

 Veteriner Fakültelerinden Üç Öğretim Üyesi 

 Tıp Fakültelerinden Üç Öğretim Üyesi 

 Türk Tabipleri Birliği’nden Bir Temsilci 

 Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden Bir Tensilci 

 TÜBİTAK’tan Bir Veteriner Hekimi Temsilci 

 Hayvanları Korumaya Yönelik Sivil Toplum Örgütlerinden Bir Üye 

 

 

 

HADMEK ve HADYEK İLE İLGİLİ TEMEL SORUNLAR 
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Açıkça görüldüğü üzere 21 kişilik bu kurul, bir kişi hariç tamamıyla meslek profesyonellerinden, 

deneyin bizzat uygulayıcılarından oluşmaktadır. Kurulda yer alacak hayvanları korumaya yönelik 

faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, bağımsız bir denetimin sağlanması konusunda 

büyük önem taşımaktadır. 

 

Hal böyle iken, 2018 yılı sonunda daimi üyeler dışındaki üyelerin yeniden seçimi esnasında, hayvanları 

korumaya yönelik sivil toplum örgütlerinden bir temsilci olarak kuruluş amacı hayvan deneylerinin 

kalitesini arttırmak olan ve tamamıyla meslek profesyonellerinden oluşan bir derneğin temsilcisinin 

seçilmesi, bu kurulda hayvan lehine orada bulunacak hak savunucularının istenmediğine işaret etmiş 

ve bunun üzerine, Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ile Hayvanlara Adalet Derneği, Bakanlığın 

yönetmeliğe uygun olmayan üye seçimiyle ilgili yürütmeyi durdurma istemli iptal davaları açmışlardır 

ve davalar halen devam etmektedir. 

 
Ayrıca kurulda biyoloji, deontoloji-etik alanında uzman kişilerin ve buna ek olarak (en az bir hayvan 

koruma örgütü temsilcinin yanı sıra) Baro hayvan hakları merkez/kurul/komisyonlarından bir 

temsilcinin de bulunması, kurulda hayvanların temsilini arttıracaktır. 

 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK), deneylerde kullanılan hayvan ünitesi olan özel ve 

resmi kuruluşlardaki en az beş, en çok 21 kişiden oluşan kuruldur. Kuruluş içindeki deney 

protokollerini onaylar veya reddeder, 3R Prensiplerine uyulup uyulmadığını denetler ve takip eder, 

personelin eğitimine yönelik çalışmalar yapar ve sertifika programları düzenler, yıllık istatistik 

raporları tutarak bunu HADMEK’e bildirir ve deney sonunda hayvanların aile yanına verilmesi ya da 

çiftçilik sistemine dahil edilmesiyle ilgili karar verir.  

 

HADYEK, şu kişilerden oluşur: 

 Hayvan üzerinde çalışma sertifikasına sahip en az bir yıl deneyimli bir veteriner hekim 

 Kurum içinde hayvanlar üzerinde deney yapan bir temsilci, kuruluş ile herhangi bir yakınlığı 

olmayan ve deneysel çalışma yapayan bir T.C. vatandaşı 

 Kuruluş ile herhangi bir ilişkisi bulunmayan bir STK temsilcisi 

 Kurum yöneticileri 
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HADMEK ile ilgili başlıca sorunlardan bir diğeri ise, denetimdir. Üç ayda bir, yani yılda toplam dört 

defa birkaç saatliğine toplanan bu kurul, önüne gelen yönergeleri inceleyerek onaylamak dışında bir 

şey yapamamakta, her yıl en az bir defa denetlenmesi gereken merkezler denetlenmemektedir. 

HADYEK’ler ve çalışma izinli merkezlerin denetlenebilmesi için, Merkezi Etik Kurulu’nun coğrafi 

bölgelere ayrılarak alt kurullar üzerinden çalışması bir çözüm olarak düşünülebilir. Hatta, kendi yerel 

etik kurullarını oluşturma izni verilen özel kuruluşların da en yakındaki resmi kurumda oluşturulmuş 

HADYEK’ten veya oluşturulacak bu HADMEK’e bağlı bölgesel birimden projelerine dair izinlerini 

alması gerekmektedir. Özel kuruluşların kendi kendine izin vermesinin önünü açan HADYEK kurma 

yetkisi kaldırılmalıdır.  
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TIP EĞİTİMİNDE VİCDANÎ (İNSANÎ) RET HAKKI 
  

Tıp eğitiminde hayvanların kullanımına dair itirazların birden çok sebebi olabilmektedir: bu 

hayvanların sınıfa gelmesi öncesindeki süreç, eğitimde kullanılmaları esnasında yaşananlar, 

uygulamaya katılma ve tekrar etme zorunluluğu, uygulama sonrası hayvanın yaşamına devam edip 

etmeyeceği ya da nasıl devam edebileceğine dair kaygılar. 

 
 

Etik ya da dini sebeplerle hayvanların kullanıldığı derslere devam etmeyi ya da bu derslerdeki hayvan 

kullanılan uygulamalara katılmayı reddeden öğrencilerin eğitim sürecinde sıkıntı yaşadığı ya da 

akademik personel/okul yönetimi tarafından baskı uygulandığına dair örnekler mevcuttur.  

 
 

Yurt dışında, buna dair açılmış davaları da görmekteyiz: 1993 yılında Colorado Üniversitesi’nde bir 

tıp öğrencisi, anestezi altındaki köpeklerde laboratuvar çalışmasını reddedip dersten başarısız olmuş 

ve başka üniversiteye nakil olmaya mecbur bırakıldığından dolayı dava açmış, dava sonucunda 

üniversiteden tazminat kazanmıştır. Aynı yıl Kanada’da Victoria Üniversitesi’nde bir biyoloji öğrencisi, 

öldürüp parçalarını incelemesi istenen deniz yumuşakçasını okyanusa geri bırakarak, yayınlanmış 

anatomik illüstrasyonlarla bir rapor yazmış ve intihal ile suçlanarak dersten başarısız sayılmıştı. 

Senato, intihal suçlamasını düşürse de dersten aldığı not düzeltilmedi. 

 
 

Bazı üniversiteler, öğrencilerin etik değerlerini ve bunların çeşitliliğini tanıyarak, derse katılım ve 

öğrenme etkinlikleri esnasında bu değerlerden ödün vermemeleri ve hayvan kullanımı içeren 

uygulamalara katılma ya da izleme konusunda vicdanlarıyla çatışacak durumlarda onlara kolaylık 

sağlanması için çeşitli çözümler üretme yoluna gitmiştir. Harvard, Stanford, Yale ve Columbia 

Üniversiteleri gibi birçok tıp fakültesi, bir zamanlar eğitim için kullanılan hayvan laboratuvarlarını 

kapatmıştır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



MAYIS 2019                                                                                                                                       - 22 - 
 

 

 

 

 

 

 

İngiliz biyolog ve etolojist Jonathan Balcombe’ye göre hayvan diseksiyonu konusunda sınıfın sadece 

%3-5’i itiraz etse de aslında itiraz yaklaşık %70 oranındadır ancak öğrenci bundan öğretmene 

bahsedememektedir ve bunun sebebi de etik kaygılara kapalı bir atmosferi teşvik eden öğretmen ve 

idarecilerdir. Balcombe konuyla ilgili makalesinde, öğrencilerin diseksiyonla ilgili görüşlerini ölçen 

çaşitli makalelerden de bahseder ve bu anketlerin sonuçlarının tamamında, öğrencilerin çoğunluğu 

bu çalışmaları etik bulmamakta ve hayvan yerine alternatif seçeneklerin olduğu durumlarda 

alternatifleri tercih edeceklerini söylemektedirler. 

 

Tıp eğitiminde canlı hayvanların yerine kullanılabilecek alternatifler mevcuttur: 

 Bilgisayar simülasyonları 

 Eğitim amaçlı hazırlanmış videolar 

 Plastik örnek, maket ve mankenler 

 Diyagramlar 

 Bağışlanmış kadavralar  

 

Çoğu zaman alternatif öğretme ve öğrenme yöntemlerinin mali yükünden bahsedilir oysa çalışılacak 

hayvan modellerinin elde edilmesi ciddi bir yüktür ve ayrıca hayvana alternatif modeller yüzlerce defa 

kullanılabilmektedir. Ve sonuç olarak daha ekonomiktirler.  

 
 

Dersten geçememe, notlarının düşmesi, akranları önünde aşağılanma-alay edilme, kariyer tercihini 

değiştirmeye zorlanma gibi ihtimallerin yarattığı kaygılardan ötürü hayvan kullanmama tercihini 

belirtmeye çekinen öğrenciler için bir diğer sıkıntı sebebi ise kullanılabilecek alternatif yöntemler 

hakkında yeterli bilgisinin olmamasıdır. Ülkemizde yeni yeni bilinmeye başlanan bu yöntemler, 

Avrupa ve ABD’deki bazı eğitim kurumları ve 3R prensiplerini benimseyen topluluklar tarafından 

oluşturulan veri bankaları aracılığıyla yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır. 

 
 

Buradaki en önemli nokta, öğrenciye tanınacak insani ret ve alternatif yöntemleri seçme hakkının 

doğru anlaşılmasıdır: herhangi bir sebeple hayvan üzerinde çalışmayı reddeden öğrenciye kesim 

yapmaktan muaf olarak uygulamayı izleme seçeneğini sunmak, kabul edilebilir bir alternatif değildir.  
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Balcombe’ye göre: “İyi niyetli bir diseksiyon alternatifi, okul tarafından diseksiyon amacıyla elde 

edilen hayvanlarla doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir teması içermeyen bir alternatiftir.” Eğitim 

kurumlarının öğrenciye tanıdığı ret hakının sınırlarını net şekilde belirleyerek bunu yazılı bir politika 

haline getirmeleri şarttır.  
 

Hong Kong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin “Eğitimde ve/veya Pratik Uygulamalarda Canlı Hayvan 

Kullanımına Dair Vicdani Ret Politikası”nda şu önemli noktalar açıkça belirtilir: 

 

 Öğretmen, ders tanımında hayvan kullanıp kullanmayacağını belirtmekle yükümlüdür. 

 Canlı hayvan kullanımıyla ilgili tüm kaygılar öncelikle öğretmen/ders koordinatörüne ve 

sonrasında gerekirse Canlı Hayvan Kullanımı Komitesi (CULATR)’a iletilmelidir. 

 Öğrencilerin tercih edecekleri görsel-işitsel ve bilgisayar yöntemlerinin ulaşılabilir olmadığı 

durumlarda, öğrencilerin ders notlarını etkilemeden bu deneylerden muaf tutulmayı talep 

etmelerine izin verilir. 

 

Avustralya Wollongong Üniversitesi’nin “Ders Konularında Hayvan ve Hayvan Ürünleri Kullanımının 

Etik veya Dini Olarak Reddi Politikası”nda ise sadece canlı ya da ölü hayvan değil, hayvan dokuları 

üzerinde yapılacak çalışmalar da ret hakkı kapsamına alınmıştır ve üniversitenin, öğrencilerin çeşitli 

değerlerini tanıma amacına bağlı olarak seçtikleri bölümleri etik değerlerinden ödün vermeden 

tamamlamalarını sağlamayı hedeflediği belirtilir. 

 
 

Griffith Üniversitesi “Hayvanların veya Hayvansal Ürünlerin Eğitimde Kullanımını Vicdani Ret ve 

Değerlendirme Politikası”, öğrencilere vicdani olarak reddedecekleri durumları belirleyerek, ders 

organizatörü ile alternatif düzenlemeler yapılması için görüşme ve taleplerinin sonucunda tatmin 

olmamaları durumunda şikâyet hakkı tanır.  

 
 

Melbourne Üniversitesi ise, öğrencileri alternatif düzenlemelerin yapılabildiği aktivitelerden muaf 

tutma seçeneği sunar ve öğrencinin iddiasının vicdani ret oluşturup oluşturmadığı ve buna uygun 

alternatif öğretim, uygulama veya değerlendirme düzenlemeleri yapılıp yapılamayacağının 

belirlenmesi sorumluluğunu da ilgili konu koordinatörlerine verir. 
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Almanya’da ise; Bremen, Hessen, Nordrhein Westfalen ve Saarland eyaletlerinde vicdani ret 

başvuruları için yasal çerçeve oluşturulmuş durumdadır ve ayrıca Martin Luther Üniversitei Tıp 

Fakültesi gibi hayvan kullanımını müfredatlarından tamamıyla çıkarmış üniversiteler de vardır. 
 

 

Türkiye’nin 1986 yılında imzaladığı European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used 

for Experimental and Other Scientific Purposes başlıklı Avrupa Konseyi Sözleşmesi 6. Maddenin “2’inci 

maddede yer alan amaçlarla (ki eğitimi de içine almakta) yapılacak deneyler, hayvan kullanımı 

içermeyen ve talebi karşılayabilecek başka bir bilimsel metodun kullanılabilmesinin makul ve pratik 

olarak mümkün olduğu durumlarda yapılamaz” hükümlü birinci fıkrası; ve “Taraf devletler, [hayvan 

deneyleriyle] elde edilen bilgileri, bu prosedür harici yollarla elde etmeyi sağlayabilecek metotlar 

geliştirilmesi için yapılacak bilimsel araştırmaları teşvik eder” hükümlü ikinci fıkrası yer almaktadır. Bu 

hükümler teknik olarak (ratifiye edilmediği için) hukuken bağlayıcı olmasa bile altında Türkiye’nin 

imzası da olduğundan dolayı önemlidir. 
 

 

Eğitimde canlı hayvan kullanmama seçeneğinin sunulması, insan hakları ve eşit eğitim alma hakkının 

yanında, hayvan haklarıyla da ilintili bir uygulamadır. 
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EĞİTİMDE HAYVAN KULLANIMI ve ALTERNATİF YÖNTEMLER 
 
Dünyada kabul görmüş ve güvenirliği kanıtlanmış, hayvanların kullanılmadığı alternatif yöntemler 

mevcuttur. Örneğin, AB’nin kozmetik yasağının arkasında, hücre ve doku kültürleri yöntemi 

yatmaktadır ve bu yöntemler, farklı alanlar için sürekli olarak gelişmeye devam etmektedir. 

 
 

Günümüzde, alternatif yöntemleri kullanarak (onkoloji gibi) alanlarda araştırmalar yapan 

laboratuvarlar vardır ve bu laboratuvarların bir kısmı, hayvanlar üzerinde deneye karşı olan bilim 

insanlarının oluşturdukları topluluklar tarafından desteklenmekte ve hatta finanse edilmektedir. 
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Tıp ve Veterinerlik eğitimindeki uygulamalı derslerde yurt dışında sıkça kullanılan alternatif eğitim 

materyalleri, hayatını kaybeden hayvan sayısında azalma sağlamasının yanısıra, eğitim alan bireylerin 

kanaat ve vicdan özgürlükleriyle çelişmediğinden ötürü tercih edilmektedir. 

 

Ülkemizde de Aksaray Üniversitesi Senatosu, Biyoloji bölümü öğretim üyesinin talebi üzerine canlı 

veya ölü hayvan disseksiyonuna son vererek hayvansız yöntemleri kullanma kararı almış, Ankara 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi ise multidisipliner bir alternatif yöntem uygulama laboratuvarı 

kurmuştur. 

 
 

 
TUTUŞ EĞİTİMİ İÇİN PELUŞ MAKETLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İNTERAKTİF DİSSEKSİYON PROGRAMLARI 
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EĞİTİCİ ANATOMİ PROGRAMLARI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANATOMİ MAKETLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENJEKSİYON EĞİTİM KİTLERİ 
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KISIRLAŞTIRMA (OVARIOHISTERECTOMY) EĞİTİM 
MODELLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HEMOSTAZ PEDLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
SENTETİK MANKENLER 
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DENEY SONUNDA AİLE YANINA VERME PROGRAMLARI 

 
2014 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Tarım ve Orman Bakanlığı) tarafından çıkartılan Hayvan 

Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Madde.9 “j” bendinde, 

HADYEK’in görevlerinden biri olarak “Deneyde kullanılan hayvanların, prosedür sonrası 

sahiplendirilmesi veya çiftçilik sistemine iadesinde sakınca görülüp görülmediği hakkında karar 

vermek” ifade edilir. 

 

Buna ek olarak, aynı yönetmeliğin 10. Maddesi “l” bendinde: araştırmalarda kullanılan ve yaşamlarını 

sürdüren hayvanla deney sonunda sağlıklı yaşam şartlarının temimini sağlamak da HADYEK’in 

çalışma ilkelerinden biri olarak tanımlanmıştır. 

 
 

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) ötanazi bir seçenek olmamalıdır. Genetiği değiştirilmemiş olması şartıyla, 

sorumlu veteriner hekimin oluru ile, bu hayvanlar yuvalandırılabilir. 

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Tarım ve Orman Bakanlığı) tarafından 2011 yılında çıkartılan 

“Deneysel ve Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” 

Madde.9 “d” bendinde, Hayvan Refahı Birimi’nin görevleri arasında “Aile yanına verilecek hayvanların 

sosyalleştirilmesi de dahil aile yanına verme programları hakkında bilgi vermek” yer alır ve Madde.29 

(1), Hayvanların Aile Yanına Verilmesi Veya Serbest Bırakılması İçin Program başlığı altında, deney 

sonunda hayvanların sağlık durumlarının uygun olması, çevre-halk-hayvan sağlığına zarar 

vermeyecek durumda olması halinde yuvalandırılmaları, vahşi hayvanların ise rehabilitasyon 

programlarına alındıktan sonra habitatlarına iade edilmelerini belirtir. 

 

 

 

 



MAYIS 2019                                                                                                                                       - 30 - 
 

 

 
 

 

Yönetmeliğin Uygulama Talimatında ise; aile yanına vermeyle ilgili ayrıntılar yer alır: 
 

Madde.13 (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 istemedikleri 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 

karşılığında teslim edilir. Sahiplendirilen hayvanın kedi veya köpek olması durumunda 

Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince düzenlenen hayvanın bireysel geçmiş dosyasının bir 

nüshası da hayvanı sahiplenen kişiye verilir. 
 

Madde.13 (4): Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen şartları sağlayan çiftlik hayvanlarının çiftçilik 

sistemine iade edilebilmesi için sorumlu yöneticinin kararı ve etik kurulun onayı ile hayvanlar 

çiftçilik sistemine iade edilir. Çiftçilik sistemine iade edilen hayvanlar için Ek-3’deki form 3 nüsha 

halinde 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. 

 
 

Birleşik Krallık İçişlerini yürüten Home Office’in, Bilimsel Amaçla Kullanılan Hayvanlar İçin Regülasyon 

Birimi’nin 2015’deki 03/2015 sayılı yönergesine göre kayıtlı sivil toplum kuruluşlarıyla sahiplendirme 

konusunda iş birliği esası vardır. Bizdeki mevzuatta böyle bir şeye değinilmemiş olsa bile, Sivil Toplum 

Örgütleri ile iş birliği yapılarak, bu hayvanların yuvalandırılmaları kolaylıkla sağlanabilir. 
 

 

Özetle, aile yanına vermeye programlarının yürütülmesine dayanak maddeler: 
 

Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı-2014)  Madde 9, 10 
 

Deneysel ve Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair 
Yönetmelik (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-2011)  Madde 9, 20 
 

Deneysel ve Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair 
Yönetmeliğin Uygulama Talimatı (Dayanak: 18.05.2012 tarih ve 1179 sayılı olur) Madde 13 
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SOKAK YA DA BARINAKTAKİ HAYVANLARIN  
DENEYLERDE KULLANILMASI 

 
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Madde.11/c: 
 

“Kedi, köpek gibi evcil türlerin sokakta başıboş olanları, deneylerde kullanılmaz. Ancak, 

hayvanların sağlık ve refahı ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulması, çevre, insan ve hayvan 

sağlığına karşı ciddi tehlike oluşturması ve çalışmanın amacının sadece başıboş hayvan 

kullanılarak gerçekleştirilebileceğine dair bilimsel gerekçeler sunulması hallerinde bu hayvanlar 

deneylerde kullanılabilir.” 
 

 

Ne yazık ki yasal metinlerimizde, sokakta özgür yaşayan ya da barınak/bakımevlerindeki hayvanların 

deneylerde kullanılmasına kati bir yasak getirilmediğinden, bu hayvanların denek olması şu an için 

yasaldır. 

 
2011 yılında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda bir doktor, 

tıpta uzmanlık tezinde: 3-6 yaş arasında 10 erkek köpek genel anesteziye alınmış ve sonrasında 

omurgalarına implant yerleştirilip sakat halde 6 ay gözlemlendikten sonra iğne ile öldürülmüştür. 

Köpeklerin alındığı kaynağın Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bakımevi olduğu, CİMER üzerinden 

yapılan yazışmalar neticesinde Rektörlük tarafından doğrulanmıştır: 

 
Bir önceki dönemde dört yıl boyunca HADMEK üyesi görevinde bulunan TOBB ETÜ Tıp Fakültesi 

Fizyoloji öğretim üyesi Prof.Dr. Gülriz Erişgen, Çevre Komisyonu’nun 14 Haziran 2014 tarihli son 

toplantısına görüş bildirmek üzere davet edilmiş ve bu konuyla ilgili şunları ifade etmiştir: 
 

“Bir de sokakta başıboş olan kedi, köpek ve evcil türlerin deneylerde kullanılamayacağını açıkça 
belirtmek gerekiyor. Çünkü, yönetmelik diyor ki: “Sokak hayvanları deneyde kullanılamaz 
ama…” O “ama”nın altı çok dolu değil ve hani bir bilim insanı olarak da insan yararına hayvan 
yemeği yaptığını söyleyen bir mesleğin üyesi olarak da sokak hayvanlarında standardize 
edilmemiş koşullarda deneyin zaten kabul göremeyeceğini söylemek gerekir. O yüzden bu, 
sokak hayvanlarının değişik amaçlarla kötüye kullanılmasının önünü açan ama bilimsel bir 
katkı da sağlamayan bir maddedir. Yönetmelikte “ama”yı ekletmemek için burada mutlaka 
sokakta başıboş kedi, köpek gibi evcil türlerin deneylerde kullanılamayacağı açıkça 
belirtilmelidir.” 
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24. YASAMA DÖNEMİNDE ÇEVRE KOMİSYONU’NA 
SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN MADDE ÖNERGELERİMİZ 

 
MADDE ÖNERGESİ -I- 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 
 
 
Görüşülmekte olan Hayvanları Koruma Kanunu’nun değiştirilmesine yönelik yasa tasarısının 4. maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 

…………………………… 
 

…… Milletvekili 
 
 
 
“Hayvanlar üzerinde, bilimsel ya da tıbbî araştırmalarda deney yapılmaması tercih edilir; araştırmalarda hayvan 
deneylerine alternatif yöntemler kullanılır.  
 
Hayvanlar üzerinde acı, eziyet ve fiziksel veya psikolojik travma yaratacak deneyler yapılamaz. 
 
Deneylere kesinlikle, sokaklardan toplatılan ve mevcut veya kurulacak olan bakımevlerinden sahipsiz ve güçten 
düşmüş hayvan tedarik edilemez. Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların, bakımevlerindeki hayvanların, ev 
hayvanlarının ve kontrollü hayvanların deneylerde kullanılması kesinlikle yasaktır.” 
 
GEREKÇE:  
 
Deneylerde hayvanların kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin hazırlanması safhasında Avrupa Birliği 
Direktifinden örnek alındığı söylenmiştir. Ancak Avrupa’da her ne kadar deney hayvanlarının kullanımı yasal 
olarak düzenlenmişse de uygulamada bunun yok denecek kadar az olduğu, “akademik kariyer” için deney 
hayvanlarının kullanılmadığı, etik kurulların çok ciddi çalıştığı, hayvanlarda kozmetik ve deterjan deneylerinin 
yasaklandığı bilinmektedir. Tüm dünyada hayvan haklarının gelişmesiyle eşzamanlı olarak deneylerde canlı 
hayvan kullanılmasına ciddi sınırlamalar getirilerek alternatif metodlara yönelim artmıştır. 100’den fazla 
alternatif yöntemin uygulanabildiği düşünülürse, ülkemizde de Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne paralel 
düzenlemelerin yapılması yerinde olacaktır. 
 
Hal böyleyken, gerek tasarı ile revize edilen 5199 sayılı kanunun 9. maddesi ile, gerekse Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’nca çıkartılarak 15.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliği çerçevesinde deney hayvanların 
kullanım alanı genişletilmiş, sokakta yaşayan kedi köpeklerin deneylerde kullanılmasının önü açılmış ve bu 
hayvanların diğer ülkelere ihraç edilmesine de zemin hazırlanmıştır. Hatta basında yer alan haberlerde, diğer 
ülkelerin hayvan deneylerini kısıtlamaya ve hatta yasaklamaya yönelik düzenlemelerde bulunurken, Türkiye ve 
Çin gibi ülkelerin deney cehennemine dönüşeceği vurgulanmıştır.  
 
Öncelikle, bu düzenlemelerin kesinlikle bilimsel olmadığı, veteriner odalarının, Türk Tabipleri Birliği’nin ve 
akademisyenlerin de bu düzenlemenin karşısında olduğu ve bu konuda yazılı ve sözlü görüş bildirdiği  
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bilinmektedir. Hiçbir uzman görüşüne dayanmayan ve sonuçları itibariyle hayvanların işkence ile mutlak 
ölümüne yol açacak bu uygulama, yasanın koruma ruhuna aykırıdır. Ayrıca, Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası antlaşmalardan Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 8. maddesinde “Hayvanlara fiziki ya da 
psikolojik acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca her türlü 
deneyler için de durum böyledir” denilmektedir. Kanun hükmünde olan uluslararası antlaşmalara aykırı 
düzenlemelerin yapılamayacağı göz önüne alınarak bu maddenin kanun metninden çıkarılması yerinde 
olacaktır. 
 
* İnsan hastalıklarının sadece % 2’sinden az bir bölümü (% 1.6) hayvanlarda da görülmektedir. % 98’inden 
fazlası ise hayvanlarda hiç görülmemektedir. 
 
* Şu an piyasada bulunan en az 50 farklı ilaç deney hayvanlarında kansere sebep olmuştur. Bunların 
kullanılmasına izin verilmesinin sebebi hayvan deneylerinin geçersiz olduğununun kabul edilmesidir. 
 
* Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin, insanlar ve hayvanlar arasındaki anatomik ve biyolojik farklılıklar 
sebebiyle yanıltıcı olup olmadığı sorulduğunda, doktorların % 88’i yanıltıcı olduğu konusunda hemfikir 
olmuştur. 
 
* Farelerin, insanlarda kansere sebep olan faktörlerin belirlenmesinde etkinliği % 37 oranındadır. 
 
* Hayvanlar üzerinde yapılan deneylere göre, limonata ölümcül derecede zehirli; arsenik, ağıotu ve botulin ise 
“güvenli” bulunmuştur. 
 
* Reçeteli ilaç tedavilerinin yan etkilerinden dolayı bu ilaçları kullanan hastaların % 40’ı zarar görmektedir. 
 
* Piyasaya sürülmüş olan 200.000’in üzerinde ilacın pek çoğu şu anda piyasadan geri çekilmiştir. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne (WHO) göre 240 çeşit ilaç “gerekli”dir. 
 
* Hayvanlar üzerinde güvenli bulunduğu için piayasaya sürülen binlerce ilaç, insan sağlığı üzerindeki 
etkilerinden dolayı yasakalanmış ya da piyasadan geri çekilmiştir. 
 
* Aspirin, digitalis (kalp ilacı), insulin (hayvanlarda özürlü doğumlara sebep olmuştur), penisilin ve insanlar 
üzerinde kullanılması güvenli diğer ilaçlar hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde başarısız olmuştur. Hayvan 
deneyleri doğru ve kesin sonuç veriyor olsaydı, bu ilaçların tamamı yasaklanmış olurdu. 
 
* Thalidomid üreticileri mahkemeye çıkartıldığında, çok sayıda uzmanın hayvan deneylerinin insan ilaçlarında 
güvenilir sonuç vermediği konusunda fikir birliği sağlaması sonucunda beraat edebilmişlerdir. 
 
* Hayvan deneylerinin yerini alabilecek en az 450 metod bulunmaktadır. 
 
* Morfin insanlar üzerinde uyuma etkisi yaratırken, kedilerde heyecan yaratmaktadır. 
 
* Hayvan deneylerinden geçen ilaçların % 95’i, insanlar için yararsız yada tehlikeli olduğu gerekçesiyle derhal 
kaldırılmıştır. 
 
* Hastanede bulunan her altı hastadan biri, hayvan deneylerinde güvenli bulunduğu için kullanılan ilaçlardan 
dolayı hastanededir. 
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* Tüm dünyada bir saniye içinde deney laboratuvarlarında en az 22 hayvan ölmektedir. İngiltere’de her beş 
saniyede bir hayvan deneylerde hayatını kaybetmektedir. 
 
* Doğum kontrol hapları insanlar üzerinde kanı pıhtılaştrıcı etkiye sahipken, köpekler üzerinde tam tersi bir 
etki yaratmaktadır. 
 
* Aspirin insanlarda ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Fare, tavşan ve sıçanlarda ise doğum özürlü doğumlara 
sebep olmaktadır. 
 
* Hayvan deneylerinde ispatlanamadığı için benzen’in insanlarda kansere sebep olduğu, araştırmacılar 
tarafından uzun süre kabul edilmemiştir. 
 
* Kardiyovasküler ilaçlardan enkainid ve flekainid’in, köpekler üzerinde yapılan deneylerde kalp sorunlarına 
yol açtığı tespit edilemediğinden, Amerika’da 3.000 kişinin ölümüne sebep olmuştur. 
 
* By-pass ameliyatları köpekler üzerinde bir sonuç elde edilemediğinden yıllarca yapılamamış ve beklemeye 
alınmıştır. 
 
* Hayvanlar üzerinde yapılan deneylere güvenilecek olunsaydı, şu anda hâlâ insanların C vitaminine ihtiyacı 
olmadığına, sigaranın kansere sebep vermediğine ve alkolün akciğere zarar vermediğine inanıyor olurduk. 
 
* Hayvanlar üzerinde zararlı bir etkisi olmamasından ötürü, Asbest’in insanlarda hastalık yarattığı yıllarca inkâr 
edilmiştir. 
 
* Maymunlar üzerinde yapılan deney sonuçlarından dolayı, çocuk felci araştırmacıları bu hastalığa nasıl 
yakalanıldığı konusunda yıllarca yanlış yönlendirilmişlerdir. 
 
Bir araştırmacının belirttiği gibi; “insanlardaki bir hastalığın, hayvanlar üzerinde araştırılmasındaki en büyük 
ikilem, hayvanlardaki modelin kesin bir doğrulukla insandaki durumu asla yansıtamayacak olması”dır. 
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MADDE ÖNERGESİ -II- 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 
 
 
Görüşülmekte olan Hayvanları Koruma Kanunu’nun değiştirilmesine yönelik yasa tasarısının 4. maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 

…………………………… 
 

…… Milletvekili 
 
 
“Hayvanlar üzerinde tıbbî ya da bilimsel herhangi bir gerekçeyle deney yapmak yasaktır. Tıbbî ya da 
bilimsel araştırmalarda, hayvan deneylerine alternatif metodlar kullanılır.” 
 
 
GEREKÇE: 
 
Tıp tarihinin gerçek kriterleri, gelecekteki ilerlemelerde olacağı gibi, aşağıdaki hayvan tabanlı olmayan 
metodolojilere dayanmaktadır. 
 
In vitro veya deney tüpü araştırması: Çocuk felci ve menenjit de dahil olmak üzere, bugün kullandığımız bütün 
aşıların yanında, DNA yapısı ve antibiyotikler gibi pek çok büyük keşifte etkili bir rol oynayan araştırmadır. 
 
Epidemiyoloji: Epidemiyoloji önemli olabilecek bağıntıları bulabilmek için toplumlardaki yaşam tarzı 
faktörlerini inceler. Genetik araştırmalar ve diğer hayvan tabanlı olmayan metotlarla birleşerek vücut sistemi 
hakkında çok doğru bilgiler elde edilmesini sağlar. Epidemiyoloji çalışmaları, folik asit eksikliğinin sakat 
doğumlara yol açtığını, sigaranın akciğer kanserine, kurşunun çocukların beyinlerinde tahribatlara neden 
olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
 
Mikro-doz çalışmaları: Potansiyel yeni ilaçların insanlarda güvenle test edilmesini sağlayan insan 
metabolizması üzerine veri elde edilen yeni bir metoddur. Mikro-doz çalışmaları bir kitle spektrofotometresi 
akseleratörü (KSA) ile yapılır, bu alet şimdiye kadar icat edilen en hassas ölçüm cihazlarından biridir. KSA o 
kadar hassastır ki, bir litre sulandırılmış sıvıyı dünyadaki bütün okyanuslarda keşfedebilir! Halen 18 aylık bir 
çalışma sonunda 3-5 milyon sterline mal olan Faz I klinik çalışmalarında ilaçlar % 40 başarısız olmuştur. Mikro-
doz sorunların daha erken saptanabilmesi için daha hızlı ve ucuz bir şekilde ilaçları eleyebilir. Mikro-doz 
çalışması sadece 4-6 ay sürer ve ilaç başına 250 bin sterline mal olur. İnsan metabolizmasını öngörmedeki 
doğruluk derecesi eşsizdir. Avrupa Birliği ve Amerikan ilaç düzenleyicileri ilaç gelişiminin daha hızlı ve güvenli 
bir şekilde ilerleyebilmesi için mikro-doz uygulamasını kullanmayı uygun görmüşlerdir. 
 
DNA çipleri: Kişiye özel ilaç tedavisi uygulamasına olanak tanıyan farmakogenetik (hastaların ilaçlara verdiği 
cevapların oluşmasında temel bir rol oynayan genetik faktörleri inceleyen bilim dalı) çalışmaların yapılmasına 
olanak tanır. Farmakogenetik, günümüzün “herkese uygun bir ilaç” yaklaşımının yerine, ilaçların, genetik 
olarak benzersiz olan her bir kişi için özel olarak tasarlanabileceği görüşüdür. DNA çipleri, DNA parçaları ya 
da gen dizilimiyle sabitlenmiş, posta pulu büyüklüğünde cam slaytlardır. Bir DNA örneği floresan boyalarla 
etiketlenir ve yeni bir ilaca ekspoze edilir ve daha sonra çipin üzerinden temizlenir. Çipteki genler DNA örneği  
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ile eşleştiğinde, birbirlerine yapışırlar ve hangi genlerin harekete geçtiğini ya da deneysel ilaç tarafından 
bastırıldığını gösteren renkler ortaya çıkar. 
 
Mikro akışkan (microfluidic) çipler: Sadece 2 cm genişliğinde, her biri vücudun değişik bölgelerinden bir doku 
örneği içeren bir dizi ufak odacığın içine oyulmuş çiplerdir. Bölmeler yapay kanın akması için mikro kanallara 
bağlanmıştır. Test ilacı yapay kana eklenir ve cihazın etrafında dolaşır; böylece mikro ölçekte vücutta ne 
olduğu taklit edilir. Çipteki sensörler bilgisayar analizi için geri bildirim bilgisi verirler. 
 
İnsan dokusu: HIV ve AIDS hakkında bildiğimiz her şey insanlardan, insan dokusundan ve özellikle de kanda 
yapılan çalışmalardan gelir. Benzer bir şekilde, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları hakkında bildiğimiz her şey 
ise hastalar ve dokuları üzerinde yapılan çalışmalardan öğrenilmiştir. Cambridge beyin bankası ve beyin 
görüntüleme merkezinden Dr. John Xuereb’a göre; insanlarda ortaya çıkan Alzheimer, Parkinson ve diğer 
nörodejeneratif hastalıklara ancak insan dokusunda cevap bulabiliriz. Yeni ilaçlar insan dokularında test 
edilebilir, gönüllüler mikrodoz çalışmalarını kabul etmeden önce etik olarak tamamen bilgilendirilirler. 
Asterand gibi firmalar özellikle hayvan dokusundan daha uygun olan insan dokusuyla çalışmalar yapar. 
 
Bilgisayar modellemesi: Bilgisayar modellemesi günümüzde çok ilerledi. Sanal insan organları ve sanal 
metabolizma programları sayesinde ilaçların insanlar üzerindeki etkisinin hayvanlar üzerindeki etkilerinden 
daha kesin olarak tahmin edilmesi sağlanıyor. 
 
Otopsi: Otopsi ve kadavralar hastalıkları netleştirmek ve kırık tespiti, omurga sabitleme, bağ rekonstrüksiyonu 
ve diğer prosedürlerin uygulama tekniklerini öğretmek için kullanılırlar. Otopsi çalışmaları bir hastalığın bütün 
vücuttaki etkilerini araştırmada ve sık görülen yanlış teşhislerin düzeltilmesinde en iyi metottur. 
 
Genetik araştırma: Genetik araştırma genlerin bazı hastalıklardan sorumlu olduğunu aydınlatmıştır. DNA 
çipleri doktorların spesifik hastalar için doğru ilacı yazmalarını sağlar; böylece, örneğin, kemoterapi gibi 
hastalıklarda ciddi yan etkilerin görülmesi azaltılır. Doktorların hastalarının belli hastalıklara olan yatkınlıklarını 
anlayabilmeleri, onları daha dikkatli izleyebilmelerine, aynı zamanda en uygun beslenme, yaşam biçimi ve 
tedavi konusunda hastalarına tavsiyelerde bulunabilmelerine olanak tanımaktadır. 
 
Klinik araştırma: Yapılan klinik çalışmalar, göz tembelliği ve anneden bebeğe geçen HIV virüsü tedavileri de 
dahil olmak üzere pek çok hastalığın geçerli tedavi ve bakımlarla önlenebileceği bilgisini verir. İnsan dokusu, 
insan hastalıkları ve ilaç testi çalışmalarında hayati önem taşır. Hastalar üzerinde yapılan klinik araştırmalar 
insanların farklı tedavilere nasıl yanıt verdiğinin ve bir tedavinin diğer bir tedaviden daha üstün olup 
olmadığının tespit edilmesini sağlar. 
 
Kök hücre araştırması: Kök hücre araştırması çok çeşitli hastalıkların tedavisinde umut vaat ediyor. İnsan kök 
hücreleri lösemi hastası çocukların tedavisinde hâlihazırda uygulanan bir tedavi, ayrıca bazı Parkinson hastaları 
ve kalp krizi hastaları için olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bağışlanan yetişkin kök hücreleri ve göbek bağı 
hücreleri insan kök hücre araştırmalarına etik bir kaynak sağlamak için düzenlenebilir. 
 
Pazarlama sonrası ilaç gözetimi: Pazarlama sonrası ilaç gözetimi yeni bir ilacın bütün ve yan etkilerinin bir 
izleme ajansına (örneğin FDA) rapor edilmesi vasıtasıyla yapılan bir raporlama uygulamasıdır. Yeni ilaçların 
beklenmedik yan etkilerinin daha erken teşhis edilmesine yardımcı olur ve böylece ters ilaç reaksiyonlarının 
sorumluluğunu azaltır. (Apaçık görünen faydalarına rağmen, pazarlama sonrası ilaç gözetimi raporlama 
yöntemlerinin ne kolay ne de gerekli olmasından dolayı şimdilik düzensiz uygulanmaktadır.) 
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Teknolojik gelişmeler: MRI, CAT, PET tarayıcıları, röntgenler, ultrason, kan gazı analizi makineleri, kan kimyası 
analizi makineleri, pulmoner arter kateterleri, arter kateterleri, mikroskoplar, izleme cihazları, lazer, anestezi 
makineleri ve monitörleri, ameliyathane donanımları, bilgisayar tabanlı ekipmanlar, sütürler, kalp-akciğer 
makinesi, kalp pilleri, elektrokardiyogramlar, EEG, kemik ve eklem replasmanı, stapler, laparoskopik cerrahi, 
yapay böbrek makinesi ve örnekleri verilebilecek daha pek çok teknolojik buluş bugün sahip olduğumuz 
yüksek standarta sahip tıbbî bakımdan geniş ölçüde sorumludur. 
 
Bütün hayvan hücreleri ortak özelliklere sahip olsa da –sinir hücreleri, mitokondri (hücre organelleri)- artık en 
küçük yapısal özelliklerin ayırt edilebilmesi yoluyla farklı türlerin ilaçlara, çevreye ve gıdalara gösterdikleri 
reaksiyonu biliyoruz. Başarısız hayvan deneyleri, ufacık farklılıkların bir türde hastalıkları önlerken, başka bir 
türde hastalığa yol açabildiğini kesin olarak kanıtlamıştır. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki en ufak biyolojik 
farklılıklar, hayvan verileri insanlara uygulandığında ölümcül hatalara yol açar. Beyaz kan hücre yüzey 
reseptörlerinin insanları AIDS’e karşı savunmasız bırakması gibi. 
 
Bireylerin genetik özelliklerini taramak ilaç güvenliğini artırmanın en iyi yoludur. Doğru ilaçları doğru kişilere 
vermek kişiselleştirilmiş tıp olarak adlandırılır. Bu yöntem hâlihazırda bazı kemoterapi ilaçları için uygulansa 
da çok daha geniş bir alanda kullanılabilir. Bilimin üstünlüğü birbirinden tamamen farklı türler arasındaki değil, 
bireyler arasındaki farklılıklara odaklanmaktır. 
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MADDE ÖNERGESİ -III- 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 
 
 
Görüşülmekte olan Hayvanları Koruma Kanunu’nun değiştirilmesine yönelik yasa tasarısının 4. maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
 

…………………………… 
 

…… Milletvekili 
 
 
 
“Hayvanlar üzerinde tıbbî ya da bilimsel bir gerekçeyle yapılacak deneysel çalışmalar Avrupa Birliği 
direktif ve prensiplerine uygun olarak, Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu’nca (HADMEK) 
düzenlenen veya içerikleri HADMEK tarafından belirlenen eğitim ve sertifika programlarına katılarak 
deney hayvanı kullanım sertifikası alan araştırmacılar tarafından yapılır. Hayvanların kullanıldığı 
deneylerde veteriner hekim görevlendirilmesi zorunludur. Tıbbî ya da bilimsel araştırmalarda, hayvan 
deneylerine alternatif metodlar tercih edilir. Daha önce defaatle denenmiş araştırma ve deneylerde, 
hayvanlar kullanılamaz. Deneysel amaçlar ile, kozmetik ve kimyasal maddelerin hayvanlar üzerinde 
denenmesi, hayvanlara tatbik edilmesi yasaktır. Hayvanlar üzerinde acı, eziyet ve fizikî veya psikolojik 
travmalara neden olabilecek deney ve araştırmalar yapılamaz. 
 
Bakımevlerindeki ve sokaktan toplanan sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların ve ev hayvanları ile 
kontrollü hayvanların deneylerde kullanılması kesinlikle yasaktır. 
 
Deneylerde kullanılmak üzere hayvanların ithalatı ve ihracatı yasaktır.”  
 
 
GEREKÇE: 
 
Hayvanlar da tıpkı insanlar gibi duyguları ve sinir sistemleri olan, psikolojik ve fizyolojik acı duyarlılığına sahip 
canlılardır. Bu nedenle, canlı hayvanlar üzerinde “deney” adı verilen ve işkence ile mutlak ölüme sebep olan 
uygulamalara son verilmesi gerekmektedir. Canlı hayvan deneylerinin etik olmadığı, artık tüm dünyada 
bilimsel olarak da kabul edilmektedir. Hayvan deneyleri dışında alternatif 100’den fazla metod bulunmasına 
rağmen hayvanlar üzerinde hâlâ deney yapmakta israrcı olmanın, hiçbir ahlakî, vicdanî ya da hukuksal 
dayanağı yoktur. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalardan Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 8. 
maddesinde “Hayvanlara fizikî ya da psikolojik acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbî, 
bilimsel, ticarî ve başkaca her türlü deneyler için de durum böyledir” denilmektedir. Uluslararası antlaşmaların 
kanun hükmünde olması nedeniyle, onlara aykırı düzenlemelerin yapılamayacağı da göz önüne alınarak bu 
maddenin teklif doğrultusunda değiştirilmesi yerinde olacaktır. 
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Avrupa Birliği, Haziran 2013 itibari ile kozmetik alandaki hayvan deneylerini yasaklamıştır. Örneğin, hiçbir 
Alman yasası kozmetik ürünler için hayvan deneylerini öngörmemektedir. Hatta Alman Hayvan Koruma Yasası, 
sonal ürünlerin test edilmesini temelde yasaklar. Buna karşın hâlâ kozmetik ürünlerin bileşenleri olabilecek 
yeni maddeler için son derece acılı deneyler, özellikle tavşanlar üzerinde düzenlenmektedir. Bu maddeler 
zehirlilik, deri ve göz tahrişleri, deri alerjilerine yol açma, kalıtsal bozukluğa ve kansere neden olan özellikler 
bakımından test edilir. Göze tatbik edilen kozmetik ürünler sonucunda, çoğunlukla tavşanların gözü akar ve 
körlük ortaya çıkar. 
 
Ayrıca, hayvan deneyleri bu maddelerin insan üzerindeki etkisi konusunda güvenilebilir öngörülere izin 
vermez. Daha şimdiden, uluslararası olarak büyük oranda halen kabul görmemiş olmakla birlikte, hayvan 
deneyleri olmaksızın sonuç verebilen test yöntemleri mevcuttur.  
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MADDE ÖNERGESİ -IV- 
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA, 
 
 
Görüşülmekte olan Hayvanları Koruma Kanunu’nun değiştirilmesine yönelik yasa tasarısının 
değiştirilmesini öngördüğü 14. Maddenin (r) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
 
 

………………………… 
 

…… Milletvekili 
 
 
 
“ r) Sokaklardaki ve bakımevlerindeki sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ve ev hayvanları ile 
kontrollü hayvanlar üzerinde deney yapmak.” 
 
 
GEREKÇE: 
 
Gündemde olan tasarı, sadece sokaklarda ve bakımevlerinde kedi ve köpekler üzerinde deney yapılmasının 
yasaklanmasını öngörmektedir. Ancak, bakımevlerinde, kedi ve köpekler dışında da güçten düşmüş hayvanlar 
bulunmakta, barındırılmaktadır. Ayrıca sahipsiz kedi ve köpekler dışında, vatandaşların ve tüzel kişilerin 
sorumluluğunda olan ev hayvanlarının ve kontrollü hayvanların da deneylerde kullanılması yasaklanmalıdır. 
Bu yasaklama yapılmadığı takdirde, vatandaşların bakımevlerinden kolaylıkla sahiplenebileceği ya da 
sokaklardan sorumlulukları altına aldıkları hayvanları, kendi tasarruflarında kullanarak deneylere denek olarak 
tedariki de mümkün kılınmış olacaktır. Denetim ve kontrolden uzak, son derece kısıtlı olan ve uygulamada 
ciddi hatalar doğuracak bu girişimlerin engellenmesi için, maddenin, önergemizdeki gibi değiştirilmesi 
gerekir. 
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KOZMETİK ÜRÜNLER ve HAYVAN DENEYLERİ 

 
 
KOZMETİK ÜRÜN VE İÇERİKLERİNİ HAYVANLAR ÜZERİNDE TEST 
ETMENİN YASAK OLDUĞU ÜLKELER: 
 

AB Üye Devletleri 

Avustralya 

Hindistan 

İsrail 

Norveç 

Tayvan 

Türkiye 

Yeni Zelanda 

ABD: California-New Jersey- New York 

Brezilya: Sao Paolo 
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Avrupa Birliği, yayınlamış olduğu Kozmetik Regülasyonu ile, tüm üye devletlerde geçerli olacak 

şekilde kozmetik ürünlerin (toksikolojik testler hariç olmak üzere) hayvanlar üzerinde test edilmesini 

2004’ten geçerli olmak üzere yasakladı ve yasağın kapsamı 2009’dan itibaren de ürün içerikleriyle 

ilgili olarak genişletildi. Temelleri 1993’te başlayıp 2013’teki pazarlama yasağıyla sonuçlanan bu 

gelişmelerde, geçerli alternatif yöntemler geliştirilmesi için kurulan ECVAM (European Centre for the 

Validation of Alternative Methods) gibi resmi kuruluşların yanı sıra BUAV (Cruelty Free International), 

PeTA, Dr. Hadwen Trust gibi hayvan hakları örgütlerinin yıllar süren ısrarlı tutum ve çalışmalarının 

rolü açıktır. 

 
Ülkemizde ise, 15 Temmuz 2017’de Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş; 1223/2009 sayılı Avrupa Birliği Kozmetik 

Tüzüğü’ne paralel şekilde birtakım değişikliklerin yanı sıra, ülkemiz pazarına arz edilecek kozmetik 

ürünlerin ve içerdiği bileşenlerin hayvanlar üzerinde test edilmemiş olması şartı da getirilmiştir. 

Yönetmeliğin ek maddeleri, kabul edilmiş bir alternatif bir yöntemin ardından, bitmiş ürünler ve ürün 

bileşenleri haricinde, bileşenlerin kombinasyonlarının da hayvanlarda test edilmesini yasaklar. Yani 

AB’nin kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesine dair getirdiği yasak ve kısıtlamalar, 

benzer şekilde ülkemizde de geçerlidir. 
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SONUÇ VE TALEPLER 
 
 
Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının teşekkülü ve işleyişindeki sorunlar giderilmeli, hayvan koruma 
alanında çalışan sivil toplum örgütleri, Baroların hayvan hakları oluşumlarının temsilcileri, etik 
alanında uzman kişiler de kurula dahil edilmelidir. 
 
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulları, bölgesel çalışan Merkez Etik Kurullar tarafından denetlenmeli, 
özel kuruluşlar projelerle ilgili izinleri resmi kuruluşların yerel etik kurulları ya da Merkez Etik 
Kurulu’ndan almalıdır. 
 
Deney sonunda aile yanına verme programları uygulanmalı, bununla ilgili olarak sivil toplum 
kuruluşları ile iş birliği ve eşgüdüm halinde çalışılmalıdır. 
 
Tıp eğitiminde hayvan kullanımı yerine hayvansız alternatif billimsel yöntemlere geçilmeli, alternatif 
yöntemleri kullanmak isteyen üniversiteler desteklenmelidir. 
 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda, Hayvan Deneyleri ve Yasaklar başlığı altında “kedi köpek 
gibi evcil türlerin sokak ya da barınakta yaşayanları üzerinde hiçbir şekilde deney yapılamaz” ibaresi 
eklenerek, bu hayvanların denek olmayacakları garanti altına alınmalıdır. 
 
Ve son olarak; hayvan deneylerine karşıtlığı din, kanaat ve vicdan özgürlüğü kapsamında koruma 
altına alınmış samimi bir vicdani kanaat olarak kabul etme gerekliliği vardır. Bu yüzden, tıp eğitiminde 
vicdani ret hakkının tanınmasıyla ilgili YÖK’e tavsiyede bulunulmalıdır. 
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DENEYE HAYIR PLATFORMU 
 
Hayvan koruma alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bağımsız hayvan 
hakları savunucularından oluşan platformun kısa vadedeki hedefi; güvenirliği kanıtlanmış hayvan 
kullanılmayan alternatif bilimsel yöntemlerin uygulanması ve yaygınlaşmasını sağlamak, uzun 
vadedeki hedefi ise; hayvanlar üzerinde yapılan her türlü deneysel ve bilimsel çalışmanın son 
bulmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda platform, toplumu hayvan deneyleri konusunda 
bilgilendirmek üzere projeler geliştirir ve yürütür. 
 
http://www.deneyehayir.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu dosya kopyalanamaz, içerik ya da içeriğin belli bölümleri izinsiz olarak 
kullanılamaz ya da değiştirilemez. 

 

http://www.deneyehayir.org/

