
        



        NERDEN ÇIKTI BU DENEY? 

    2. Yüzyıl Roma’sında bir 

hekim olan Galen domuz, 

maymun ve köpeklerin bazı 

organlarını vücuttan 

ayırarak, çeşitli organların 

fonksiyonlarının nasıl 

olduğunu görmeye 

çalışmıştır ve halen 

“dirikesimin atası” olarak 

bilinir. 



 Zebrabalığından primatlara 

kadar senede 50 ile 100 

milyon omurgalı hayvanın 

deneylerde kullanıldığı 

tahmin ediliyor. 

 

 Omurgasız hayvanlarla ise 

yapılan deneyler genellikle 

düzenlemeye tabi 

tutulmamıştır 



KEDILER VE KÖPEKLER 

 Kediler en çok nörolojik 
araştırmalarda kullanılır.  ABD’de 
2000 yılında 25,500 den fazla kedi 
kullanılmıştır. 

 

 Köpekler;  eğitim, teste tabi tutma 
ve biomedikal araştırmalarda; 
kardiyoloji, endokrinoloji, kemik ve 
eklem çalışmalarında insan 
modelleri olarak kullanılırlar. ABD 
Tarım Bakanlığı’nın (USDA) 2005 
yılı Hayvan Refahı Raporu’na göre 
66,000 köpek kullanılmıştır. 



DRAIZE TESTİ 

   Draize testi, özellikle kozmetik (ve temizlik) ürünlerinin 

göze olan etkisini test etmek için hayvanların gözlerini 

kaşıması, ovuşturması engellenecek bicimde kafalarının 

sıkıştırılması ile gerçekleşen bir deney. 



   LD 50 TESTI 

   Besinlere katılacak katkı 
maddelerinin toksik 
değerlerinin belirlenmesi 
amacıyla gerçekleştirilen 
bu deneylerde deney 
hayvanlarına öldürücü 
dozda katkı maddesi 
verilir. 

 

     Deney hayvanlarında 
kusma, kasılma, felç ve iç 
kanama gibi tipik 
zehirlenme belirtileri 
görülür. 



AĞRI VE ACI ÇEKMEK 

   Hayvanların insanlar gibi 
acı hissedemeyeceği fikri 
17. yüzyıl düşünürü Rene 
Descartes’a dek uzanır. 
Descartes bilinçleri 
olmadığı için hayvanların 
ağrı veya acı 
hissetmediklerini ileri 
sürmüştü. 



   NE KADAR ETIK? 

 Bazı düşünürler ise hayvanları öldürmekle insanları 

öldürmek arasında etik bir fark görür, insanların 

hayatını kurtarmak için hayvanların 

öldürülebileceğini söyler. 

 

 Bernard Rollin ve Peter Singer gibi bazı kişiler ise 

insanların çıkarlarının hayvanların çektiği acıdan 

daha önemli olamayacağını, insanların hayvanları 

kendileri için kullanmaya ahlaken bir haklarının 

olmadığını söyler. 



        ACI ÇEKMİYORLAR… 

    PEKİ GERÇEKTEN ÖYLE Mİ? 



  





 



 

 
HAYVANLARDA AĞRı VARLıĞıNıN GÖSTERGELERI 

 

 * Su ve gıda alımında 
azalma 

 * Kilo kaybı 

 * Tüylerin dikleşmesi 

 * Duyarsızlaşma 

 * Tükürük salgısında 
artma 

 * Yalama ve çiğneme 
hareketi 

 * Kambur pozisyonunda 
durma 

 * Agresif davranışlar  



ÇIKIŞ BİLETLERİ 



ETIK KURULLARıN İZIN VEREBILECEĞI 

FIZIKSEL ÖTENAZI YÖNTEMLERI 

 

* Servikal dislokasyon 

* Dekapitasyon 

* Sıvı azot içinde dondurma 

* Mikrodalga 

* Büyük hayvanlarda karotis damarının kesilmesiyle 

* Ateşli silahlar (büyük hayvanlarda ender olarak 

uygulanır) 



BU KADAR DENEY NEDENSIZCE YAPıLıYOR ! 



 İnsan hastalıklarının sadece %2’den azı (%1.16) 

hayvanlarda da görülür. İnsan hastalıklarının 

%98’inden fazlası hayvanlarda hiçbir zaman 

görülmez. 

 

 

  En az 50 ilaç hayvan deneylerinde hayvanlarda 

kanser oluşumuna sebep olmuştur. Sağlık 

bakanlıkları “hayvan testleri sonuçlarının önemi 

olmadığı” gerekçesiyle bu ilaçların satılmasına izin 

vermektedir. 

 



 Hayvan deneylerine göre limon suyu öldürücü bir 

zehir iken, arsenik, baldıran zehiri ve botulin (botoks) 

güvenli maddelerdir. 

 

 Doğum kontrol hapı insanlarda kan pıhtılaşmasına 

sebep olurken, köpeklerde tam tersi etki 

yaratmaktadır. 

 

 Şu ana kadar çoğu piyasadan geri çekilmiş 200,000 

kadar ilaç üretilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ne 

(WHO) göre sadece 240 ilaç “gerekli” sayılmaktadır. 



               3R PRENSIBI 

  Reduction ( Azaltma)  Çok daha az sayıda hayvandan, çok 
daha fazla sayıda bilginin bir seferde alınıp, diğer hayvanlara 
mümkün olduğunca az hasarın verilmesi amacını güder 
 

 Replacement(Yerdeğiştirme) Hayvanları kullanarak yapılacak 
deneyler yerine başka deney düzenekleri kurulmalı ve bu 
şekilde deneyler yapılmalıdır. 
 

 Refinement (İyileştirme) Hayvanların deneyler sırasında 
çektikleri acıların minimuma indirgenmesi ve yok edilmesini 
hedefler. Hayvanlar deneylerde kullanılacaksa bile en azından 
bunlar acısız olarak yapılmalıdır. 
 

 



DENEY HAYVANLARı YERINE ÖNERILEN 

OLANAKLAR 

* Doku ve organ kültürleri 

* Omurgasız hayvanların kullanılması 

* Embriyonlu yumurtanın kullanılması 

* Bir hücrelilerin kullanılması 

* Bilgisayar ve veri bankalarının 
kullanılması 

* Matematik yöntemler 

* Gönüllü insan kullanımı ve epidemiyolojik 
çalışmalar 

* Eğitimde yapay modellerin ve filmlerin 
kullanılması 





LABORATUARDA IŞ BULAMAYANLAR 

SOKAKTA ÇALıŞANLARA BAKALıM.. 



        FAYTONLAR 





  



HAYVAN HAKLARı KORUMA KANUNU 

    24.06.2004 tarihinde çıkarılmış, 5199 sayılı kanundur. 

Kanunun 9. maddesi hayvan deneyleri konusundadır. Bu 

maddeye göre “ hayvan deneyi yapan kurum ve kuruluşlarda 

bu deneyin yapılmasına kendi bünyelerinde kurulmuş ve 

kurulacak etik kurullar yoluyla izin verilir”. 

 

    Hayvan deneylerinin etiği ile ilgili en önemli yasal 

düzenlemelerden birisi de 6 Temmuz 2006 tarihli 26220 

sayılı “Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve 

Esaslarına Dair  Yönetmelik” tir.  



KORUMA KANUNA ÖNERILER 

 Hayvanların korunmasına ilişkin düzenlenen bir 
kanun metninde, hayvanların deney hayvanı olarak 
adlandırılması ve kullanılması. 

 Bu sebeple onların canını yakan, vücut bütünlüğünü 
bozan, yaşam haklarını ihlal eden tüm uygulamalar 
yasaklanmalıdır. 

 



   Kanunda deney hayvanlarının kullanılma amaçları; 

   temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar olarak 

sınıflandırılmış ve birkaç iyimser madde 

 

 

 

 



  MADDE 14 

   Deneyle ilgili olarak daha fazla gözlemin yapılamayacağı 
hallerde ya da genetiği değiştirilmiş hayvan soyları ve 
nesilleri artık takip edilmiyorsa veya sürekli devam eden bir 
şekilde iğne batırılmasına eşdeğer ya da daha fazla acı, 
eziyet, ızdırap ve kalıcı hasar yaşaması bekleniyorsa deney 
sonlandırılır. 

 

   Deneyin sonunda, bir hayvanın yaşamaya devam etmesine 
dair karar bir veteriner hekim tarafından alınır. Hayvan orta 
veya şiddetli acı, eziyet, ızdırap ve kalıcı hasar yaşamaya 
devam ediyorsa öldürülür. 

 

 



 Hayvanlar, bilimsel olmayan teşhis, 
tedavi ve hayvanın en temel hakkı 
olan yaşam hakkına aykırılık teşkil 
eden ve acı 
veren deneylerde kullanılamazlar. 

 

 

 Ev ve süs hayvanı satış yerlerinde 
(petshop) sergilenen hayvanlar için 
de asgari barınma koşulları, sıkı 

   denetimlere tabi tutulmalı, 

   ruhsatsız olarak her isteyenin, 

   bu ticaretle uğraşması  

   engellenmelidir. 

 



   Aynı SEVGİ dilini ve aynı ACILARI paylaşıyoruz 

                          bunu unutmayalım… 



 BENI DINLEDIĞINIZ IÇIN 

 TEŞEKKÜRLER…  


