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Bilimin ilerlemesi, insanlığa ve diğer canlılara yararlı olabilmesi için bilimsel araştırmaların yapıl-
ması kaçınılmazdır. Yapılan birçok bilimsel araştırmada deney hayvanları kullanılmaktadır. Hay-
van üzerinde araştırma kaçınılmaz olarak bir yaşama zarar verecektir, ne kadar yarar için ne kadar 
zarar göze alınabileceği, iyiye ulaşmak için kötü sonuçların ortaya çıkmasına ne ölçüde izin verile-
bileceği biyoetik karar vermeyi gerektirir. 

Günümüzde basit omurgalı hayvanlardan gelişmiş memeli hayvanlara kadar birçok hayvan deney-
lerde kullanılmaktadır. Özellikle temel bilimler ve tıp alanında hayvanlar üzerinde yapılan çalışma-
ların çok yoğun olduğu görülmektedir. Deney hayvanlarının bilimsel deneylerde kullanılmaya baş-
lamasıyla birlikte araştırma verilerinin aydınlatıcı yönlerinin hiçbir ön yargı olmadan tekrarlanabil-
diği ve istenen koşullar da yeniden elde edilebildiği görülmüştür. 

Hayvanlar üzerinde yapılan bilimsel çalışmalarda, Russell ve Burch (1959) tarafından ortaya kon-
muş olan ve Replasman, Reduction ve Refinment olarak belirtilen 3R Kuralı geçerlidir. Bu kural, 
eğer yapılacak çalışmada hayvan yerine başka bir materyal kullanılabiliyorsa hayvan kullanılma-
masını, en az sayıda deney hayvanı kullanılarak en iyi sonuca varılmasını ve hayvanların müm-
kün olduğu kadar az ağrı, acı, stres, sıkıntı duymalarını sağlamak için alınması gereken yöntemle-
ri kapsamaktadır. 

Hayvan deneylerinin etiği ile ilgili ilk Uluslararası Mevzuat 15.Ekim.1978’ de 14 Maddeden olu-
şan Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’dir. Bu metin, 1989 yılında Hayvan Hakları Birliği tarafın-
dan tekrar düzenlenerek 1990 yılında UNESCO Genel Direktörü’ne sunulmuştur. Daha sonraki yıl-
larda Avrupa ülkelerinde birçok hayvanları koruma yasaları çıkarılmış olamakla birlikte ülkemizde 
01.07.2004 tarih ve 5199 sayılı “Hayvan Hakları Kanunu” çıkarılmıştır. Kanunun amacı “hayvan-
ların rahat yaşamalarını ve hayvanlara en iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvan-
ların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını her türlü mağduriyetleri-
nin önlenmesini sağlamaktır”. 16.05.2004 tarihinde çıkarılan “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaç-
lar için Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile De-
ney Yapacak Olan Laboratuarının Kuruluş Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetme-
lik” yürürlüğe girmiştir. Bu konudaki en önemli yasal düzenlemelerden birisi 06.07.2006 tarih ve 
26220 sayılı “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” 
dir. Bu yönetmeliğin amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hiz-
metleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde kullanılan yöntem ve mater-
yaller ile ilgili minimum etik standartları saptamak, etik ilkeler doğrultusunda görüş bildirmek ve 
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araştırma önerilerini bu açıdan incelemek üzere oluşturulacak Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Ku-
rulu ve hayvan deneyleri yerel etik kurullarının kuruluş ve çalışma esaslarına, yapılması planlanan 
işlemlerin sunulmasına, araştırma ve çalışma önerilerinin incelenmesine, izin verilmesine, uygula-
malara, uygulamaların izlenmesine, deney hayvanları üzerinde yapılan bütün, işlemlerin kayıt al-
tına alınmalarına ve bu işlemlerin anında ya da geriye doğru izlenebilmelerine, ilgili bütün işlem-
lerin denetlenebilirliğinin sağlanmasına ve ilgili işlemlerin gerektiğinde sonlandırılmalarına ilişkin 
esasları belirlemektir. Son olarak da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel 
Müdürlüğü tarafından 21/05/2012 tarihinde yayımlanan “Deneysel ve Diğer Bilimsel Araştırmalar 
İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” ve bu yönetmeliğin uygulan-
masını açıklayan 18.05.2012 tarihli uygulama talimatı yürürlüğe konmuştur.

Ülkemizde yıllardır deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar çalışan insanların vicdanına bağ-
lı olarak sürdürülürken, bu çalışmaların yasa ve yönetmeliklerle hayvan haklarını koruyacak biçim-
de belli kurallara bağlanmış olması mutluluk verici bir durumdur.


