
HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, deney hayvanları �le yapılacak olan

b�l�msel araştırma, test, eğ�t�m, öğret�m g�b� temel etk�nl�klerde kullanılan yöntem ve
materyaller �le �lg�l� kabul ed�leb�l�r et�k standartların bel�rlenmes�ne, hayvan deneyler�
merkez� et�k kurulu ve hayvan deneyler� yerel et�k kurullarının kuruluş ve çalışmalarına,
yapılması planlanan �şlemler�n sunulmasına, araştırma ve çalışma öner�ler�n�n �ncelenmes�
ve �z�n ver�lmes�ne, uygulamaların �zlenmes�ne, deney hayvanları üzer�nde yapılan bütün
prosedürler�n kayıt altına alınmalarına ve bu prosedürler�n anında ya da ger�ye doğru
�zleneb�lmeler�ne, bütün �şlemler�n denetleneb�l�rl�ğ�n�n sağlanmasına ve �lg�l� �şlemler�n
gerekt�ğ�nde sonlandırılmalarına �l�şk�n esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, kamu kurum ve kuruluşları �le özel kuruluşlarda

deney amacıyla kullanılacak hayvanların kullanımından önce alınması gereken �z�nler�, bu
amaçla hayvan deneyler� merkez� et�k kurulu �le hayvan deneyler� yerel et�k kurullarının
oluşturulması, bu kurulların çalışma usul ve esasları, görevler�, eğ�t�m, denet�m ve
yükümlülükler�n� kapsar.

(2) Bu Yönetmel�k;
a) Deneysel olmayan tarımsal uygulamaları,
b) Deneysel olmayan kl�n�k veter�ner hek�ml�ğ� uygulamalarını,
c) Veter�ner sağlık ürünler�ne pazarlama yetk�s� ver�leb�lmes� �ç�n gereken kl�n�k

deneyler�,
ç) Kayıtlı veya onaylı hayvancılık �şletmeler�n�n yapmakla yükümlü olduğu

uygulamaları,
d) B�r�nc�l amacı b�r hayvanın k�ml�klend�r�lmes� olan uygulamaları,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k 24/6/2004 tar�hl� ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma

Kanununun 9 uncu ve 17 nc� maddeler�ne dayanılarak ve 2010/63/EU sayılı B�l�msel
Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunmasına İl�şk�n Avrupa B�rl�ğ� D�rekt�f�ne paralel
olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Orman ve Su İşler� Bakanlığını,
b) CITES Sözleşmes�: 20/6/1996 tar�hl� ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Nesl� Tehl�kede Olan Yaban� Hayvan ve B�tk� Türler�n�n Uluslararası T�caret�ne İl�şk�n
Sözleşmey�,

c) Çalışma �zn�: Deney hayvanı kullanıcı, üret�c� ve tedar�kç� kuruluşlara Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığınca ver�len belgey�,

ç) Deney: B�l�msel amaçlarla hayvanlar üzer�nde gerçekleşt�r�lecek her türlü prosedür
veya prosedürler bütününü,



d) Deney hayvanı: Prosedürlerde kullanılan, serbest yaşayan veya çoğalan larva
b�ç�mler�, canlı kafadanbacaklılar ve normal fetal gel�ş�mler�n�n son üçte b�rl�k dönem�nden
�t�baren memel�ler dah�l, �nsan olmayan herhang� b�r omurgalı canlıyı,

e) Deney ün�tes�: Hayvanlar üzer�nde her türlü prosedür veya prosedürler�n
gerçekleşt�r�ld�ğ�, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından çalışma �zn� bulunan
b�r�mler�,

f) Et�k: Araştırmalarda kullanılacak hayvanlarla �lg�l� olarak �nsan ve hayvan
yaşamını �lg�lend�ren b�l�mlerde yapılab�lecek hareketler�n sınırları, hayvana yönel�k
yapılacak tutum ve davranışa yol göster�c� evrensel kuralları,

g) Genel Müdür: Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğünü,
h) HADMEK: Hayvan Deneyler� Merkez� Et�k Kurulunu,
ı) HADYEK: Hayvan Deneyler� Yerel Et�k Kurulunu,
�) Hayvan refahı b�r�m�: Üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l�

kuruluşlarda kurulması zorunlu olan, hayvanların refahı ve bakımından sorumlu, veter�ner
hek�m, veter�ner sağlık tekn�ker� veya veter�ner sağlık tekn�syen� unvanına sah�p en az b�r
k�ş�den, kullanıcı kuruluşlarda �se bu unvanlardan b�r�ne sah�p b�r k�ş�ye �laveten b�r� yerel
et�k kurul üyes� olmak üzere en fazla üç k�ş�den oluşan b�r�m�,

j) İnsancıl öldürme metodu: Hayvanın kend� türüne has, en az f�z�ksel ve duyusal
ağrı, ez�yet ve sıkıntıya maruz kalacağı şek�lde yaşamının sonlandırılmasını,

k) İn v�vo deney: Canlı ortamda yapılan deney�,
l) İy� laboratuvar uygulamaları: Kl�n�k çalışmalar dışındak� sağlık ve çevre güvenl�ğ�

çalışmalarının planlanması, yapılması, �zlenmes�, kayded�lmes�, arş�vlenmes� ve rapor
ed�lmes� şartları ve yönet�m usuller� �le �lg�l� kal�te s�stem�n�,

m) Kullanıcı: Hayvanları prosedürlerde kullanmaya yetk�l� olan k�ş�y�,
n) Kuruluş: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çalışma �zn� bulunan,

müştem�latı �le b�rl�kte açık, kapalı, yarı açık, her türlü sab�t ya da taşınab�l�r tes�s, b�na
veya b�nalar grubunu,

o) Proje: Tanımlanmış b�l�msel b�r amacı olan ve b�r ya da daha fazla prosedürü
kapsayan �ş programını,

ö) Prosedür: Hayvanların; doğurtulması, kuluçkadan çıkarılması ya da genet�ğ�
değ�şt�r�lm�ş hayvan soyunun devam ett�r�lmes� süreçler� dah�l, �y� veter�ner hek�ml�k
uygulamalarına uygun olarak b�r �ğnen�n batırılmasının yarattığına eş�t veya daha fazla acı,
ez�yet, ızdırap veya kalıcı hasara sebep olab�lecek şek�lde, b�l�nen veya b�l�nmeyen
sonuçları olan, deneysel, d�ğer b�l�msel veya eğ�t�c� amaçlarla kullanılmasını,

p) Sekreterya: Et�k kurullarda gerekl� koord�nasyonu sağlayan, yazışmaları yapan ve
kayıtları tutan k�ş� veya k�ş�ler�,

r) Tekn�ker: L�se öğren�m� üzer�ne �k� yıl sürel� Veter�ner Sağlık Önl�sans
programlarından mezun olan k�ş�y�,

s) Tekn�syen: M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı Tarım Meslek L�ses� Veter�ner Sağlık
Bölümü �le daha önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olan Veter�ner Sağlık
Meslek L�ses�, Hayvan Sağlığı Memurları Okulu, Hayvan Sağlığı Memurları Meslek L�ses�
okullarından herhang� b�r�nden mezun k�ş�y�,

ş) TÜBİTAK: Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumunu,



t) Tür: Ortak özell�kler taşıyan ve kend� aralarında döllenerek üreyeb�len akraba
canlıları �çeren b�yoloj�k grubu,

u) 3R �lkes�: Mümkün olan her durumda, canlı hayvan yer�ne b�l�msel açıdan geçerl�
başka alternat�f b�r yöntem ya da deneme stratej�s�n�n uygulaması, proje hedefler�nden
ödün vermeden kullanılacak hayvan sayısının olab�ld�ğ�nce azaltılması, hayvanlara acı,
ez�yet, ızdırap çekt�recek ve kalıcı hasar yapacak prosedürler�n �y�leşt�r�lerek hayvan
refahının artırılmasını,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Deney Hayvanının Kullanılma Amaçları, Et�k Kurulların Kuruluş,
Görev Süres�, Çalışma Yöntem�, Görev ve Yetk�ler�

Deney hayvanının kullanılma amaçları
MADDE 5 – (1) Deney hayvanlarının kullanılma amaçları aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Temel araştırmalar.
b) Aşağıdak� amaçlardan herhang� b�r�n� taşıyan translasyonel veya uygulamalı

araştırmalar:
1) İnsan, hayvan veya b�tk�lerdek� hastalık, sağlık bozuklukları ve d�ğer

anormall�kler�n önlenmes�, tanı, tedav�s� veya bunlardan kaçınma.
2) İnsan, hayvan veya b�tk�lerdek� f�zyoloj�k bozuklukların �ncelenmes�, bel�rlenmes�,

düzelt�lmes� veya mod�f�kasyonu.
3) Hayvanların refahı ve tarımsal amaçlarla yet�şt�r�len hayvanların üret�m şartlarının

�y�leşt�r�lmes�.
c) (b) bend�nde bel�rt�len amaçlardan herhang� b�r� �ç�n, �laçlar, gıda hammaddeler�,

yem hammaddeler�, başka maddeler ve ürünler�n kal�te, etk�nl�k ve güven�l�rl�kler�n�n
gel�şt�r�lmes�, üret�lmes� ve test ed�lmes�.

ç) İnsan ve hayvan sağlığı ve refahı �ç�n doğal çevren�n korunması.
d) Türler�n korunmasını amaçlayan araştırmalar.
e) Meslek� becer�ler�n kazandırılması, sürdürülmes� veya gel�şt�r�lmes� �ç�n yüksek

öğren�m veya eğ�t�m�.
f) Adl� tıp soruşturmaları.
HADMEK’�n kuruluşu ve çalışma yöntem�
MADDE 6 – (1) HADMEK bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde

teşekkül eder. HADMEK;
a) Bakanlıktan; genel müdür, genel müdür yardımcısı, da�re başkanı, şube müdürü ve

hukuk müşav�rl�ğ�nden b�r hukukçu üye,
b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından hayvan deneyler�nde en az �k� yıl

tecrübel� üç tems�lc�,
c) Sağlık Bakanlığından hayvan deneyler�nde en az �k� yıl tecrübel� üç tems�lc�,
ç) Veter�ner fakülteler�nden hayvan deneyler�nde en az �k� yıl tecrübel� üç öğret�m

üyes�,
d) Tıp fakülteler�nden hayvan deneyler�nde en az �k� yıl tecrübel� üç öğret�m üyes�,
e) Türk Tab�pler� B�rl�ğ� ve Türk Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ�nden b�rer tems�lc�,
f) TÜBİTAK’tan b�r veter�ner hek�m tems�lc�,
g) Hayvanları korumaya yönel�k s�v�l toplum örgütler�nden b�r üye,
olmak üzere y�rm�b�r üyeden oluşur.



(2) HADMEK üyeler�n�n seç�m�;
a) Genel Müdür, genel müdür yardımcısı, da�re başkanı, şube müdürü ve hukukçu üye

HADMEK’�n da�m� üyes�d�r.
b) HADMEK üyeler�nden da�m� üyeler har�ç d�ğer kurum ve kuruluşlarca bel�rlenen

üyeler�n atamaları Bakanlık tarafından yapılır.
(3) HADMEK toplantısına, Bakanlık üyeler�nden katılım sağlayan en üst düzey

tems�lc� başkanlık eder.
(4) Da�m� üyeler har�ç d�ğer üyeler�n görev süres� dört yıldır. Görev süres� b�ten üye

yen�den atanab�l�r. B�r takv�m yılı �çer�s�nde �z�ns�z ve mazerets�z olarak üst üste üç
toplantıya katılmayan üyen�n üyel�ğ� kend�l�ğ�nden düşer. Üyel�k sıfatının ölüm, emekl�l�k,
ayrılma g�b� herhang� b�r sebeple sona ermes� veya üyel�ğ�n düşmes� hal�nde, yer�ne aynı
usulle ve kalan sürey� tamamlamak üzere ayrılan üyen�n n�tel�kler�n� taşıyan yen� b�r üye
görevlend�r�l�r.

(5) HADMEK ve HADYEK arasındak� koord�nasyon genel müdürlük tarafından
sağlanır. HADMEK sekretaryası h�zmetler�, �lg�l� şube müdürlüğünce yürütülür.

(6) HADMEK, başkanın bel�rleyeceğ� gündemle üç ayda b�r toplanır. Toplantı
gündem�n� de �çeren davet yazısı, toplantı tar�h�nden en geç on gün önces�nden HADMEK
üyeler�ne gönder�l�r. Kurul, başkanın gerek görmes� hal�nde üyelere en geç on gün
önces�nden haber ver�lmek suret�yle de toplanab�l�r.

(7) HADMEK, üyeler�n en az üçte �k�s�n�n katılımı �le toplanır. Kararlar oy çokluğu
�le alınır, oyların eş�tl�ğ� hal�nde başkanın oyu yönünde karar ver�l�r.

HADMEK’�n görevler�
MADDE 7 – (1) HADMEK’�n görevler� şunlardır:
a) Deney hayvanlarının kullanılmasına da�r et�k �lkeler� bel�rlemek.
b) HADYEK yönergeler�n� onaylamak ve 21 �nc� maddeye göre feshetmek.
c) HADYEK’ler�n bu Yönetmel�k hükümler�ne göre çalışıp çalışmadığını

denetlemek, yıllık raporlarını değerlend�rmek.
ç) HADMEK tarafından onaylanan yönergeye ve bu Yönetmel�ğe aykırı hareket eden

HADYEK’ler�n çalışmalarını 21 �nc� maddeye göre durdurmak.
d) HADYEK’ler�n h�zmet verd�ğ� üret�c� ve kullanıcı kurum ve kuruluşlardak� deney

şartlarını ve laboratuvarları bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde denetlemek.
e) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı olarak deney hayvanı kullanılmasını

engellemek amacıyla gerekl� g�r�ş�mler� yapmak.
f) HADYEK’ler�n verd�ğ� kararlara yapılan �t�razları değerlend�rmek, gerekl�

görülmes� hal�nde dosyaları yen�den �ncelemek üzere gerekçeler� �le b�rl�kte �lg�l�
HADYEK’e ger� göndermek.

g) HADYEK’ler�n deney hayvanı kullanımı ve bakımı �le �lg�l� araştırmacı, tekn�ker,
tekn�syen, hayvan bakıcıları ve d�ğer yardımcı personele yönel�k ver�len eğ�t�m
programlarının usul ve esaslarını bel�rlemek ve denetlemek.

ğ) Deney hayvanı kullanım sert�f�kalarının denkl�kler�n� değerlend�rmek.
h) Ülke çapında deney hayvanlarının deneylerde kullanılmasına da�r yıllık �stat�st�k

b�lg�ler� toplamak ve yayınlamak.
ı) Gerekt�ğ�nde eğ�t�m programları düzenlemek.
HADYEK’�n kuruluşu ve çalışma yöntem�
MADDE 8 – (1) HADYEK aşağıdak� şek�lde kurulur:



a) 5199 sayılı Kanunun 9 uncu maddes� hükmü gereğ�nce, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığından çalışma �z�nl� deney hayvanı ün�tes� bulunan resm� ve özel
kurum ve kuruluşlar �le yüksek öğret�m kurumları HADYEK kurab�l�r. HADYEK ve
hayvan refahı b�r�m� bulunmayan kurum ve kuruluşlarda hayvan deneyler� yapılamaz.

b) HADYEK kurulab�lmes� �ç�n, kurum bünyes�nde asgar� olarak hayvanların tür
özell�kler� gözet�lerek, stress�z ve sak�n b�r hayat sürdüreb�lecekler�, veter�ner h�zmetler�n�n
ver�ld�ğ� Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından çalışma �z�nl� b�r deney hayvanı ün�tes�
bulundurulması zorunludur.

(2) HADYEK’de asgar� olarak aşağıda n�tel�kler� bel�rt�len üyeler�n bulunması
gerekl�d�r:

a) Kurum veya kuruluş �ç�nde deney hayvanı yet�şt�r�lmes�, üret�lmes� bakımından
sorumlu ve deney hayvanları kullanım sert�f�kasına sah�p, tam gün ün�tede çalışan, hayvan
deneyler� konusunda en az b�r yıl tecrübel� b�r veter�ner hek�m.

b) Kurum veya kuruluş �ç�nde deney hayvanları �le çalışma yapan b�r�mlerden b�r
tems�lc�.

c) Kend�s� ve b�r�nc� derece yakınları, hayvanlar üzer�nde deneysel çalışma yapmayan
ve kuruluş �le çıkar �l�şk�s� olmayan Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı b�r k�ş�.

ç) Kurum veya kuruluş �le çıkar �l�şk�s� olmayan s�v�l toplum kuruluşuna üye Türk�ye
Cumhur�yet� vatandaşı b�r k�ş�.

(3) HADYEK’te görev alacak en az b�r üyen�n �n v�vo hayvan deneyler�nde en az b�r
yıl tecrübel� ve doktora veya tıpta uzmanlık dereces�ne sah�p olması gerekl�d�r.
HADYEK’te tıp veya veter�ner hek�m et�ğ� uzmanlarının da bulunması terc�h ed�l�r. Kurum
ve kuruluşlar �ht�yaçlarına ve �dar� yapısına göre HADYEK kompoz�syonunu
bel�rleyeb�l�rler. HADYEK gerekt�ğ�nde başka alanların uzmanlarından görüş alab�l�r,
toplantılara davet edeb�l�r. HADYEK en az beş, en fazla 21 üyeden oluşur.

(4) HADYEK üyeler�n�n görevlend�r�lmes� �le �lg�l� olarak;
a) HADYEK başkanı, başkan vek�l� ve üyeler�; ün�vers�telerde rektör, d�ğer kurum ve

kuruluşlarda �se en üst düzey yönet�c� onayı �le görevlend�r�l�r.
b) HADYEK başkanı ve veter�ner hek�m kurum veya kuruluşun tam zamanlı çalışanı

olmak zorundadır. Bunun dışındak� üyeler, kurum veya kuruluş dışından da
görevlend�r�leb�l�r.

c) Atamalar veya onay �le görevlend�r�lmelere da�r değ�ş�kl�kler b�r ay �ç�nde
HADMEK’e b�ld�r�l�r.

ç) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı hareket ett�ğ� tesp�t ed�len k�ş�ler HADYEK
üyes� olarak görevlend�r�lemez.

(5) Kurum ve kuruluşlarda HADYEK sekreteryası, ün�vers�telerde rektör, d�ğer
kurum ve kuruluşlarda �se en üst düzey yönet�c� onayı �le görevlend�r�l�r. HADYEK’�n
düzenl� çalışması, başvuruların alınması, değerlend�r�lmes� ve arş�vlenmes� amacıyla ayrı
b�r çalışma b�r�m� oluşturulur.

(6) HADYEK üyeler�n�n görev süres� dört yıldır. Görev süres� b�ten üye yen�den
atanab�l�r veya onay �le görevlend�r�leb�l�r. B�r takv�m yılı �çer�s�nde �z�ns�z ve mazerets�z
olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyen�n üyel�ğ� düşer. Üyel�k sıfatının ölüm,
emekl�l�k, ayrılma g�b� herhang� b�r sebeple sona ermes� hal�nde, yer�ne aynı usulle ve
kalan sürey� tamamlamak üzere ayrılan üyen�n n�tel�kler�n� taşıyan yen� b�r üye
görevlend�r�l�r.



(7) HADYEK, yönerges� HADMEK tarafından onaylandıktan sonra faal�yet�ne
başlar.

(8) HADYEK aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde çalışır:
a) HADYEK, kurul başkanının bel�rleyeceğ� gündemle en az ayda b�r defa, üyeler�n

en az üçte �k�s�n�n katılımı �le toplanır.
b) HADYEK toplantısında kararlar oy çokluğu �le alınır. Oy eş�tl�ğ� hal�nde başkanın

oyu yönünde karar ver�l�r.
c) Her kurul kend� çalışma usul ve esaslarını bel�rleyen b�r yönerge hazırlar.
ç) Kurumlarda kullanılan tüm deney hayvanlarına �l�şk�n kayıtlar, hayvan refahı

b�r�m�nde görevl� deney hayvanı yet�şt�r�lmes�, üret�m� ve bakımından sorumlu veter�ner
hek�m tarafından tutulur veya tutturulur. Söz konusu kayıtlarda tem�n ed�len hayvanların
sayıları, türler�, tem�n ed�ld�kler� yerler, kullanıcı kuruluşa geld�ğ� tar�h ve yapılan tüm
�şlemler bulunur. Bu kayıtlar en az beş yıl süreyle muhafaza ed�l�r.

d) HADYEK, yapılacak başvuruları değerlend�rmek �ç�n b�r form hazırlar. Formda
aşağıdak� b�lg�ler�n bulunması zorunludur:

1) Proje adı.
2) Proje yürütücüsü ve d�ğer araştırıcıların adı, adres�, görev yer�, �mzası.
3) Prosedürün yapılacağı yer ve süres�.
4) Canlı hayvanlar üzer�nde prosedür uygulayacakların eğ�t�m sert�f�kaları.
5) Başvuru tar�h�.
6) Proje öner�s�.
7) Günlük d�lle yazılmış tekn�k olmayan proje özet�.
8) Hayvan kaynakları, tahm�n� hayvan sayısı, türü ve yaşı.
9) Hayvanlar üzer�nde gerçekleşt�r�lecek prosedürler.
10) Prosedürler�n sebep olacağı acı, ez�yet, ızdırap ve kalıcı hasar düzey�.
11) 3R �lkes�n�n prosedürlerde uygulanma şekl�.
12) Kullanılması planlanan anestez�, analjez� ve d�ğer ağrı kes�c� yöntemler.
13) Hayvanların yaşamları boyunca acı ve ızdırap çekmemes� ya da çekt�kler�

ızdırabın azaltılması �ç�n alınacak önlemler.
14) Prosedürler�n sonlandırılmasında �nsancıl öldürme metodunun bel�rlenmes�.
15) Hayvan sayısını ve prosedürler�n sebep olacağı acı, ez�yet, ızdırap ya da olası

çevresel etk�ler� asgar�ye �nd�rmek �ç�n uygulanacak deneysel veya gözlemsel stratej�ler �le
ver� anal�z usuller�.

16) Hayvanların b�rden fazla projede kullanılıp kullanılmayacağı.
17) Hayvanların barındırma, yet�şt�rme ve bakım şartları.
18) Projede yer alanların yetk�nl�ğ�.
19) Taahhütname.
e) HADYEK tarafından projelere azam� beş yıl süre �le �z�n ver�l�r, süre uzatımı taleb�

olması hal�nde, taleb�n gerekçelend�r�lmes� şartıyla ek süre ver�leb�l�r.
f) Bütün başvurular ve alınan kararlar, tar�h ve sayı numarası ver�lerek kayıt altına

alınır. Kayıtlar en az beş yıl süreyle muhafaza ed�l�r.
g) Başvurular, proje yürütücüsü tarafından yapılır. Tez çalışmaları �ç�n yürütücü,

danışman öğret�m üyes�d�r.
ğ) HADYEK, yaptığı değerlend�rme net�ces�nde uygun, düzelt�lmes� gerek�r, şartlı

olarak uygun ya da uygun değ�ld�r şekl�nde karar ver�r. Kararlar başvuru sah�b�ne



başvurunun yapıldığı tar�hten �t�baren kırk �ş günü �ç�nde yazılı olarak b�ld�r�l�r. Bu süre
proje değerlend�rmes�n� de kapsar. Projen�n karmaşıklığı veya b�rden çok b�l�m dalını
�lg�lend�rd�ğ� hallerde, HADYEK sözü ed�len sürey� b�r defaya mahsus olmak üzere onbeş
�ş gününü geçmeyecek şek�lde uzatab�l�r. Uzatma sebeb� ve süres� gerekçelend�r�lerek, süre
sona ermeden yürütücü b�lg�lend�r�l�r. HADYEK, b�r projen�n yapılab�l�rl�ğ�n� sınamak
amacıyla az sayıda hayvan üzer�nde ön deneyler�n yapılmasını �steyeb�l�r. Bu durumda
kes�n karar, “şartlı olarak uygun” kararı ver�len projelerdek� usullere göre ver�l�r.

h) HADYEK üyeler�ne a�t başvurular görüşülürken �lg�l� kurul üyes� görüşmelere
katılamaz ve oy kullanamaz.

ı) Hakkında “Düzelt�lmes� gerek�r” kararı ver�len projeler, düzelt�ld�kten sonra tekrar
değerlend�r�l�r. “Şartlı olarak uygun” kararı ver�len projeler, HADYEK tarafından
bel�rlenecek b�r süre boyunca, hayvan refahı b�r�m� tarafından �zlen�p, �stenen şartların
yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ� değerlend�r�ld�kten sonra uygun ya da uygun değ�ld�r şekl�nde
karara bağlanır ve proje �le �lg�l� HADYEK’e rapor ver�l�r.

�) İz�n ver�len projelerde hayvan refahını olumsuz etk�leyecek herhang� b�r değ�ş�kl�k
olup olmadığı yerel et�k kurulu tarafından denetlen�r. Yerel et�k kurulu, onaylanan projeye
uyulmaması durumunda, ver�len �zn� �ptal eder. İzn�n �ptal ed�lmes� durumunda; hayvan
refahı b�r�m� tarafından, projede kullanılan veya kullanılması öngörülen hayvanların
refahının olumsuz yönde etk�lenmemes� sağlanır.

j) HADYEK onayı alındıktan sonra projedek� ve çalışmaya katılacak k�ş�lerdek�
değ�ş�kl�kler proje yürütücüsü tarafından HADYEK’e yazılı olarak b�ld�r�l�r ve onayı alınır.

k) Aşağıdak� müdahaleler HADYEK �zn�ne tab� değ�ld�r:
1) Teşh�s ve tedav� amaçlı kl�n�k uygulamalar.
2) Ölü hayvan veya dokusu, mezbaha materyaller�, atık fetuslar �le yapılan

prosedürler.
3) Süt sağma.
4) Dışkı veya altlık örneğ� toplama.
5) Sürüntü �le örnek alma.
l) Tür tanımlama �le �lg�l� doğadan yaban hayvanı kullanılmasında Genel

Müdürlükten alınan �z�n, HADYEK �zn� yer�ne geçer.
m) Saha araştırmalarının b�rden fazla �lde yürütülmes� hal�nde sadece b�r yer�n

HADYEK onayının alınması yeterl�d�r.
n) Kayıtlar HADMEK ve Bakanlığın denet�m�ne açık tutulur. HADYEK,

gerekt�ğ�nde konusunda deney�ml� uzmanların yazılı görüşler�n� alab�l�r veya HADYEK
toplantısına davet ederek sözlü veya yazılı görüş �steyeb�l�r.

HADYEK’�n görevler�
MADDE 9 – (1) HADYEK’�n görevler� şunlardır:
a) Bu Yönetmel�k hükümler� �le HADMEK’�n bel�rled�ğ� et�k �lkeler ve �y�

laboratuvar uygulamaları çerçeves�nde kend� çalışma usul ve esasları hakkında yönerge
hazırlamak.

b) Deney hayvanları üzer�nde yapılacak tüm �şlemler�n et�k yönden kabul ed�leb�l�r
sınırlarını bel�rleyerek yapılacak �şlemlere �l�şk�n protokoller� onaylamak veya gerekçel�
olarak red etmek.

c) Kurum �ç�nde deney hayvanı kullanılması sürec�n�n 3R �lkeler�ne ve et�k kurallara
uygun olarak sürdürülmes�n� denetlemek, bu amaçla gerekl� düzenlemeler� yapmak.



ç) Deney hayvanı kullanılarak elde ed�lenlerle aynı veya daha yüksek düzeyde b�lg�
sağlayab�lecek ancak hayvan kullanılmayan veya en az sayıda hayvan kullanılan ya da daha
az acı ver�len prosedürler �çeren alternat�f yöntemler�n gel�şt�r�lmes�ne ve doğrulanmasına
katkıda bulunacak ve bu alanda araştırmayı teşv�k edecek uygulamalar yapmak.

d) Deney hayvanları üzer�nde yapılacak �şlemler�n onaylanmış protokole uygun
olarak yapılmasını sağlamak, gerekt�ğ�nde sonlandırmasına karar vermek.

e) Deney hayvanlarıyla çalışacak personel�n gerekl� eğ�t�m� almasını sağlamak ve
deney hayvanı kullanım sert�f�kası bulunması şartıyla hayvan deneyler� yapılmasına �z�n
vermek. Bu amaçla gerekt�ğ�nde sert�f�ka programları düzenlemek.

f) Deney hayvanlarının üret�m, yet�şt�rme, barındırma ve nak�l şartları �le deneyler�n
yapıldığı laboratuvar şartlarının ve ek�pmanının et�k yönden uygun olup olmadığını
denetlemek.

g) Deney hayvanı kullanımı �le �lg�l� olarak �stat�st�k� ver� tabloları �le yıllık faal�yet
raporunu hazırlayarak HADMEK’e sunmak.

ğ) Deneysel çalışmalar sonunda ortaya çıkan atıklar ve tıbb� atıkların 9/8/1983 tar�hl�
ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve �lg�l� mevzuat çerçeves�nce bertarafını sağlamak.

h) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ve �lg�l� mevzuatın get�rd�ğ� hükümler
çerçeves�nde, deney hayvanlarının kayıt altına alınmalarını ve �zleneb�lmeler�n� sağlamak.

ı) Düzenlenecek eğ�t�m sert�f�ka programlarını otuz gün önce HADMEK’e b�ld�rmek.
�) Düzenled�kler� sert�f�ka eğ�t�m programları ve eğ�t�m sonunda başarılı olarak

sert�f�ka alan kurs�yerler �le �lg�l� b�lg�ler� HADMEK’e b�ld�rmek.
j) Deneyde kullanılan hayvanların, prosedür sonrası sah�plend�r�lmes� veya ç�ftç�l�k

s�stem�ne �ades�nde sakınca görülüp görülmed�ğ� hakkında karar vermek.
HADYEK’�n çalışma �lkeler�
MADDE 10 – (1) HADYEK aşağıda bel�rt�len �lkeler doğrultusunda çalışır:
a) B�l�msel araştırmalarda kullanılması zorunlu olan deney hayvanlarına kötü

muameleler� engellemek.
b) Deney hayvanlarının 5 �nc� maddede bel�rt�len amaçlar kapsamında kullanılmasını

sağlamak.
c) Ağır acı, stres ya da buna denk ez�yet veren deneylerde b�r hayvanın b�r defadan

fazla kullanılmamasını, zorunlu olarak kullanılması gerek�yorsa bunun sağlam b�l�msel
gerekçelere dayandırılmasını sağlamak.

ç) Eğ�t�m amaçlı kongre, konferans ve sem�nerlerde ağrı ve acı veren deneyler�n
yapılmamasını sağlamak.

d) B�l�msel açıdan güven�l�r ver�n�n, hayvanlara mümkün olduğu kadar az acı
çekt�rerek ve onları en az strese sokarak elde ed�lmes�n� sağlamak.

e) Araştırmalar süres�nce kullanılan deney hayvanlarına, türüne uygun şartlar
hazırlamak ve en �y� f�zyoloj�k, davranışsal ve çevresel şartların tem�n�n� sağlamak.

f) Uygun şek�lde eğ�t�lm�ş personel tarafından uygun şartlarda deney hayvanı
bakımını sağlamak.

g) Canlı hayvanlarda yapılacak deney amaçlı çalışmaların sorumlu veter�ner hek�m
gözet�m�nde yapılmasını sağlamak.

ğ) Araştırıcılar tarafından, deneyler�n hang� durumlar yer�ne get�r�ld�ğ�nde
sonlandırılacağına da�r hedef noktaların bel�rlenmes�n� sağlamak.



h) Araştırılan b�lg�n�n elde ed�lmes�nde geçerl�l�ğ� ıspatlanmış alternat�f usuller varsa
hayvan deneyler�n� et�k olarak uygun görmemek ve daha önceden ayrıntılı olarak yapılmış
deneyler�n tekrar ed�lmes�ne engel olmak.

ı) Deney �ç�n en uygun hayvan türü ve yöntem�n seç�lmes�n� ve b�l�msel olarak
anlamlı sonuç vereb�lecek en az sayıda hayvan kullanılmasını sağlamak.

�) Deney hayvanlarına gereks�z acı ve ağrı verecek deneylerde uygun b�r anestez�
usulünün uygulanmasını ve araştırmalarda uygun ağrı kes�c� ve anestez� kullanılmasını
sağlamak.

j) Anestez�n�n, hayvan �ç�n deney�n kend�s�nden daha fazla travmat�k olması ve
deney�n amacına uygun olmaması durumunda yapılmasını engellemek.

k) Deney�n et�k �lkeler çerçeves�nde yapılması ve amacına uygun olması �ç�n
veter�ner hek�m kararı �le;

1) Anestez�den çıktığında öneml� oranda acıya maruz kalacak olan hayvanın ağrı
kes�c� �le tedav� ed�lmes�n�, tedav� ed�lmes� mümkün değ�lse �nsancıl b�r metotla
öldürülmes�n�,

2) Deney hayvanının araştırma sürec�nde ya da sonunda hayatına son ver�lmes�
�şlemler�n�n uygun gerekçelerle yapılmasını,

3) Ş�ddetl� ve sürekl� ağrı çeken veya normal hayatını sürdüremeyecek duruma gelen
deney hayvanları �le sağlığı ve çevres� �ç�n r�sk oluşturab�lecek deney hayvanlarının
�nsancıl b�r metotla yaşamalarına son ver�lmes�n�,

sağlamak.
l) Araştırmada kullanılan ve yaşamalarını sürdüren deney hayvanlarına, deney

sonunda sağlıklı yaşam şartlarının tem�n�n� sağlamak.
m) Hayvanları ağır ve uzun sürel� acıya maruz bırakacak deneyler�n yapılmasına, et�k

�lkeler �le araştırmadan elde ed�lecek fayda ve hayvanların çekeceğ� acı d�kkate alınarak
karar vermek.

n) B�l�msel hedeften uzaklaşılmadığı ve hayvanın refahının bozulmadığı sürece
hayvanlar üzer�nde b�rden fazla uygulama yaparak, deneyde kullanılan hayvanların sayısını
azaltmak.

o) Deneyde kullanılarak ölen hayvanların doku ve organlarının paylaşılması
kapsamında d�ğer başvurularda değerlend�r�lmes�n� sağlamak.

ö) Uzun sürel� olması muhtemel ş�ddetl� acı, ez�yet ve ızdırapla sonuçlanan ve
düzelt�lmes� mümkün olmayan uygulamalardan kaçınmak.

p) Yalnızca kend� bünyes�ndek� hayvan refahı b�r�m�n�n denet�m�nde
gerçekleşt�r�lecek prosedürlere �z�n vermek.

r) Onay ver�len projelerde, �çer�kte ve çalışmaya katılacak k�ş�lerde yapılacak
değ�ş�kl�kler� tak�p etmek ve gerekl� �z�nler�n alınmasını sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Deney Hayvanı ve Araştırmalara İl�şk�n Uygulamalar

Deney hayvanları
MADDE 11 – (1) HADYEK’�n çalışmalarında kullanılacak hayvanlara �l�şk�n

hususlar:
a) Deney hayvanları üzer�nde yapılacak tüm prosedürler�n HADYEK tarafından

onaylanmış olması zorunludur.



b) HADYEK tarafından yapılan düzenlemelere uygun olarak alınmış b�r genel veya
özel �st�sna olmadıkça, deneylerde kullanılacak;

1) Fare (Mus musculus),
2) Sıçan (Rattus norveg�cus),
3) Kobay (Cav�a pocellus),
4) Sur�ye (altın) hamster� (Mesocr�cetus auratus),
5) Ç�n hamster� (Cr�cetulus gr�seus),
6) Moğol�stan gerb�l� (Mer�ones ungu�culatus),
7) Tavşan (Oryctolagus cun�culus),
8) Köpek (Can�s fam�l�ar�s),
9) Ked� (Fel�s catus),
10) İnsan dışı pr�matların bütün türler�
11) Kurbağa [Xenopus (laev�s, trop�cal�s), Rana (temporar�a, p�p�ens)],
12) Zebra balığı (Dan�o rer�o),
türler�n�n ve deneyde kullanılacak tüm hayvanların kayıtlı yasal deney hayvanı

üret�c�s� ve tedar�kç�ler�nden alınmış olması şartı aranır.
c) Ked�, köpek g�b� evc�l türler�n sokakta başıboş olanları, deneylerde kullanılmaz.

Ancak, hayvanların sağlık ve refahı �le �lg�l� çalışmalara �ht�yaç duyulması, çevre, �nsan ve
hayvan sağlığına karşı c�dd� tehl�ke oluşturması ve çalışmanın amacının sadece başıboş
hayvan kullanılarak gerçekleşt�r�leb�leceğ�ne da�r b�l�msel gerekçeler sunulması haller�nde
bu hayvanlar deneylerde kullanılab�l�r.

ç) İnsan dışı pr�matların deneylerde kullanılmasına, �st�sna� durumlarda ve
prosedürün amacının �nsan dışı pr�matlar dışında b�r tür kullanılarak
gerçekleşt�r�lemeyeceğ�ne da�r b�l�msel b�r gerekçe mevcutsa �z�n ver�l�r.

d) Büyük kuyruksuz maymunlar deneylerde kullanılamaz.
e) Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler çerçeves�nde nesl� tehl�ke altında olan

ve korunan türler �le CITES Sözleşmes�n�n Ek-1 L�stes�ndek� türler�n kullanılmasına
aşağıda bel�rt�len durumlarda �z�n ver�l�r:

1) Prosedür, 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�n�n (1) numaralı alt bend� �le
(c) ve (d) bentler�nde bel�rt�len amaçlardan b�r�ne sah�pse.

2) Prosedürün amacının söz konusu türler�n dışındak� türler �le
gerçekleşt�r�lemeyeceğ�ne da�r b�l�msel b�r gerekçe mevcutsa.

f) Doğadan alınmış yaban hayvanı üzer�nde yapılacak deney b�r b�l�msel gerekçeyle;
ancak d�ğer hayvanların deney�n amacı bakımından yeterl� olmaması hal�nde onaylanır. Bu
konuda yapılan çalışmalarda HADYEK onayından sonra Genel Müdürlükten �z�n alınır.

Anestez� ve anestez� uygulanması, öldürme ve deneylerde ş�ddet sınıflandırması
�le �lg�l� �şlemler

MADDE 12 – (1) Anestez� ve anestez� uygulanması, öldürme ve deneylerde ş�ddet
sınıflandırması �le �lg�l� �şlemler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 13/12/2011
tar�hl� ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve D�ğer B�l�msel Amaçlar
İç�n Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Da�r Yönetmel�ğ�n 21 �nc� ve 22 nc�
maddeler� �le Ek-8 ve Ek-9’a göre yapılır.

Hayvanların deneylerde tekrar kullanımı
MADDE 13 – (1) Daha önce b�r ya da b�rkaç deneyde kullanılan b�r hayvanın tekrar

kullanılmasına aşağıdak� durumlarda �z�n ver�l�r:



a) Daha öncek� deneyler�n gerçek ş�ddet� “haf�f” veya “orta” �se.
b) Hayvanın genel sağlık durumu tamamen esk� hal�ne dönmüşse.
c) Yen� deney “haf�f”, “orta” veya “ düzelmez” olarak sınıflandırılmışsa.
ç) Hayvan üzer�nde daha önce gerçekleşt�r�len prosedürler� değerlend�reb�lecek b�r

veter�ner hek�m tarafından uygun bulunmuşsa.
(2) İst�sna� durumlarda, (a) bend�n� uygulama dışı bırakacak şek�lde ve hayvanın

veter�ner hek�m tarafından muayene ed�lmes�nden sonra, hayvanın ş�ddetl� acı, ızdırap veya
eşdeğer�n� �çeren b�r deneyde b�rden fazla kullanılmaması şartıyla b�r hayvanın tekrar
kullanılmasına �z�n ver�leb�l�r.

Deney�n sonlandırılması
MADDE 14 – (1) Deneyle �lg�l� olarak daha fazla gözlem�n yapılamayacağı hallerde

ya da genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş hayvan soyları ve nes�ller� artık tak�p ed�lm�yorsa veya sürekl�
devam eden b�r şek�lde �ğne batırılmasına eşdeğer ya da daha fazla acı, ez�yet, ızdırap ve
kalıcı hasar yaşaması beklen�yorsa deney sonlandırılır.

(2) Deney�n sonunda, b�r hayvanın yaşamaya devam etmes�ne da�r karar b�r veter�ner
hek�m tarafından alınır. B�r hayvanın yaşatılmaya devam etmes� durumunda, sağlık
durumuna uygun bakım ve barınma h�zmet� sağlanır. Hayvan orta veya ş�ddetl� acı, ez�yet,
ızdırap ve kalıcı hasar yaşamaya devam ed�yorsa öldürülür.

Projeler�n değerlend�r�lmes�
MADDE 15 – (1) Projeler;
a) B�l�msel, eğ�tsel veya yasal gerekçeler�,
b) Hayvan kullanımı gerekçeler�,
c) Prosedürler�n mümkün olan en �nsan� ve çevreye duyarlı şek�lde

gerçekleşt�r�lmes�n�n tasarlanması,
ç) Tahm�n ed�len b�l�msel faydaları ve eğ�t�m yönünden değer�,
d) 3R �lkes�ne uyumu,
e) Prosedür ş�ddet�n�n sınıflandırılması,
f) Elde ed�lecek fayda ve hayvanların çekeceğ� acı,
g) Öldürme metotları, prosedürler, anestez�, tekrar kullanım, bakım ve barınma

şartlarının mer’� mevzuata uygunluğu,
ğ) Ger�ye dönük değerlend�rmen�n yapılıp yapılmayacağı ve ne zaman yapılacağına

karar ver�lmes�,
kr�terler�ne göre HADYEK tarafından değerlend�r�l�r.
(2) HADYEK tarafından proje değerlend�rmes�n� yapacak uzmanların; 3R �lkes�,

deney tasarımı, hayvan deneyler� prat�k uygulamaları, yaban hayvanları deneyler� prat�k
uygulamaları veya hayvan bakım ve beslenmes� konusunda yetk�n olmasına göre
seç�lmes�ne d�kkat ed�l�r.

(3) Proje değerlend�rmes� şeffaf olmalıdır. F�kr� mülk�yet haklarının ve g�zl� b�lg�ler�n
korunması �ç�n, proje değerlend�rmes� tarafsız b�r şek�lde gerçekleşt�r�l�r ve bağımsız
tarafların görüşler�n� de kapsayab�l�r.

Proje özetler�
MADDE 16 – (1) F�kr� mülk�yet hakkı ve g�zl� b�lg�ler�n korunmasına tab� olarak,

tekn�k olmayan proje özet� aşağıdak� hususları kapsar:
a) Tahm�n ed�len hasar ve faydalar �le kullanılan hayvan k�ml�ğ� de dah�l, projen�n

hedefler� hakkında b�lg�y�.



b) 3R �lkes�ne uyulduğunu.
(2) Tekn�k olmayan proje özet� anon�m olacak şek�lde ve kullanıcı �le personel�n ad

ve adresler�n� �çermeyecek şek�lde hazırlanır.
(3)  HADYEK, tekn�k olmayan proje özet�nde projen�n ger�ye dönük değerlend�rme

sürec�ne tab� tutulup tutulmayacağı ve bu süren�n sınırının bel�rt�lmes�n� talep edeb�l�r. Bu
durumda, tekn�k olmayan proje özet�n�n ger�ye dönük değerlend�rmen�n sonuçlarıyla
güncelleşt�r�lmes�n� sağlar.

(4)  Bakanlıkça ver� tabanı oluşturulması durumunda, yetk� ver�len projeler�n tekn�k
olmayan proje özetler� ve bunlarda yapılan güncellemeler bu ver� tabanında yayınlanır.

Ger�ye dönük değerlend�rme
MADDE 17 – (1) HADYEK �zn� alınarak sonuçlandırılan projeler �le �lg�l� ger�ye

dönük değerlend�rme yapılması kararı alınması hal�nde HADYEK’e �braz ed�len
dokümanlara göre aşağıdak� hususlar değerlend�r�l�r:

a) Projen�n amaçlarına ulaşılıp ulaşılamadığı.
b) Kullanılan hayvan türler�n�n sayısı, hayvanlara ver�len zarar ve prosedürler�n

ş�ddet�.
c) 3R prens�b�n�n uygulanmasına katkıda bulunab�lecek unsurlar.
(2) İnsan dışı pr�matların kullanıldığı tüm projeler ve uzun sürel� ve �y�leşt�r�lemeyen

ş�ddetl� ağrı, ez�yet ve ızdırap �çeren prosedürler de dah�l “ş�ddetl�” olarak sınıflandırılan
prosedürler� �çeren projeler ger�ye dönük değerlend�rmeye tab� tutulur.

(3) İk�nc� fıkra hükümler� dışındak� projeler ger�ye dönük değerlend�rmeden muaf
tutulab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğ�t�m

Deney hayvanı �le uğraşacak personel�n eğ�t�m�
MADDE 18 – (1) Deney hayvanı �le uğraşacak personel�n eğ�t�m�nde uyulması

gerekl� hususlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Deney hayvanı �le uğraşan veya uğraşacak araştırıcıların eğ�t�lmes� �ç�n eğ�t�m

programlarının düzenlenmes�, deney hayvanları kullanım sert�f�ka programlarının açılması,
düzenlenmes� ve yürütülmes�nden HADYEK sorumludur. Bu programlarda başarılı
olanlara, �lg�l� HADYEK tarafından deney hayvanı kullanım sert�f�kası ver�l�r.

b) Deney hayvanı kullanarak her türlü eğ�t�m, araştırma, uygulama ve test yapmak
�steyen veya bu programların yapılmasında deney hayvanlarına dokunarak katkıda bulunan
öğrenc�ler, araştırmacılar, akadem�k, sağlık, tekn�k ve �dar� personel deney hayvanı
kullanıcısı olarak kabul ed�l�r.

c) Deney hayvanı kullanıcıları, sert�f�ka almadan bu hayvanlar üzer�nde deney,
eğ�t�m, test amacıyla �şlem yapamaz ve çalışma mekanlarında bu hayvanları
barındıramazlar. Ç�ftl�k hayvanlarıyla yapılacak araştırmalarda araştırma ek�b�n�n �ç�nde b�r
veter�ner hek�m�n bulunması zorunludur. Bu durumda veter�ner hek�m�n deney hayvanları
kullanım sert�f�kası bulunması gerekl� değ�ld�r.

ç) HADYEK; deney hayvanı üret�lmes� ve yet�şt�r�lmes� �le sorumlu personel�n asgar�
olarak b�lg�lend�r�lmes� ve uyulması gereken usul ve esasları �çeren b�r meslek �ç� eğ�t�m
programı hazırlar ve per�yod�k olarak uygulanmasını denetler.

d) HADYEK onayına sunulan çalışmada, deney hayvanı kullanan k�ş�n�n kullanım
sert�f�kası olmaması hal�nde bu çalışmaya onay ver�lmez.



e) B�r araştırıcı, kend� sert�f�kası olmaması hal�nde araştırma yürütücüsü olarak başka
k�ş�lerle ortak çalışma yapmak amacıyla HADYEK’e başvurab�l�r. Kend�s�n�n katıldığı,
ancak doğrudan deney hayvanlarıyla prosedür uygulamayan araştırmacılar, sert�f�kalı deney
hayvanı kullanıcılarının yardımıyla deneyler�n� sürdüreb�l�rler.

f) Deney hayvanları kullanım sert�f�kası programlarının �çer�ğ� HADMEK tarafından
alınacak kararla bel�rlenerek tüm HADYEK’lere b�ld�r�l�r.

g) HADMEK gerekt�ğ�nde sert�f�ka programlarını güncelleyeb�l�r.
ğ) Deney hayvanları kullanım sert�f�ka programlarında dersler�n %80’�ne devam

etmek zorunludur.
h) Kurs�yerler�n sert�f�ka alab�lmeler� �ç�n kurs sonunda yapılacak olan sınavda 100

üzer�nden en az 70 puan almaları gerekl�d�r.
ı) Sert�f�ka eğ�t�m programlarının nasıl yürütüleceğ� HADYEK tarafından bel�rlen�r.
�) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre düzenlenen deney hayvanları kullanım sert�f�ka

programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı şartlarını yer�ne get�ren kurs�yerlere
"Deney Hayvanları Kullanım Sert�f�kası" ver�l�r. Deney hayvanları kullanım sert�f�kası,
�lg�l� HADYEK başkanı ve ün�vers�telerde rektör, d�ğer kurum ve kuruluşlarda �se en üst
düzey yönet�c� tarafından �mzalanır.

j) HADYEK’ler düzenleyecekler� sert�f�ka eğ�t�m programlarını otuz gün önce
HADMEK’e b�ld�rmekle yükümlüdür.

k) HADYEK’ler düzenled�kler� sert�f�ka eğ�t�m programları sonunda başarılı olarak
sert�f�ka alan kurs�yerler �le b�lg�ler� HADMEK’e b�ld�rmekle yükümlüdür.

l) Bu Yönetmel�k hükümler� har�c�nde başka kurumlardan alınmış olan deney
hayvanları kullanım sert�f�kaları ya da benzerler�n�n bu Yönetmel�k hükümler�ne göre
eşdeğer olup olmadıklarına HADMEK karar ver�r.

m) L�sans veya yüksek l�sans düzey�nde deney hayvanı kullanımı �le �lg�l� alınmış
olan eğ�t�mler�n sert�f�ka programına eşdeğer olup olmadığına HADYEK karar ver�r, uygun
olduğuna karar ver�len eğ�t�m programlarını tamamlayanlara HADYEK tarafından sert�f�ka
ver�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kayıt ve deney hayvanlarının k�ml�klend�r�lmes�
MADDE 19 – (1) Deney hayvanlarının kayıt altına alınması ve k�ml�klend�r�lmes�,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca 13/12/2011 tar�hl� ve 28141 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Deneysel ve D�ğer B�l�msel Amaçlar İç�n Kullanılan Hayvanların
Refah ve Korunmasına Da�r Yönetmel�ğ�n 34, 35 ve 36 ncı maddeler�ne göre yapılır.
Kayıtlar HADMEK kararı doğrultusunda Bakanlıkça �sten�len �stat�st�k formlarında
bel�rlenen b�lg�ler� kapsar.

Denet�m ve denetleme
MADDE 20 – (1) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 17 nc� maddes�ne

�st�naden bu Yönetmel�k hükümler�n�n tamamı HADMEK’�n vereceğ� görüş doğrultusunda
Bakanlık denet�m�ne tab�d�r. Denet�mler Bakanlıkça haber ver�lmeks�z�n yapılab�l�r.

Cezalar
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len hususlara uymayanlara ve yetk�s�

olmadığı halde hayvan deney� yapanlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28
�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend� gereğ�nce �dar� para cezası uygulanır.



(2) HADMEK tarafından yapılan denet�mler sonucunda, bu Yönetmel�ğe aykırı
hareket eden HADYEK’lere eks�kl�kler�n� b�r ay sürede tamamlamaları �le �lg�l� yazılı
uyarıda bulunulur ve HADYEK çalışmaları düzenlemeler yapılıncaya kadar b�r ay askıya
alınır, eğer gerekl� düzenlemeler yapılmaz �se HADYEK çalışmaları altı ay durdurulur. Altı
ay �çer�s�nde bel�rt�len eks�kl�kler� düzeltmeyen HADYEK’�n yönerges� feshed�l�r.

G�zl�l�k
MADDE 22 – (1) Yerel et�k kurullarının yazışmaları g�zl� olup, bu Yönetmel�kte

bel�rt�len yetk�l� kurumlar dışında üçüncü şahıslara b�lg� ver�lmez.
(2) Bakanlık bu Yönetmel�ğ�n uygulaması �le �lg�l� b�lg�ler�, gerek gördüğünde

ülkem�z�n de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında kurum ve kuruluşlarla
paylaşır.

(3) Canlı hayvanların kullanıldığı projeler�n, mülk�yet haklarını �hlal etmemek ve
g�zl� b�lg�ler� açığa vurmamak kaydıyla halkın b�lg�lend�r�lmes�n� sağlamak amacıyla
objekt�f b�lg�ler ver�l�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 23 – (1) 6/7/2006 tar�hl� ve 26220 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hayvan Deneyler� Et�k Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Da�r Yönetmel�k
yürürlükten kaldırılmıştır.

Geç�ş hükümler�
MADDE 24 – (1) Yen�den HADMEK oluşturuluncaya kadar mevcut HADMEK

görev�ne devam eder.
(2) Yönergeler� onaylı HADYEK’ler�n yönergeler�n�n bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe

g�rd�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl �çer�s�nde bu Yönetmel�ğe uyumlu hale get�r�lmes�
zorunludur.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Orman ve Su İşler� Bakanı yürütür.


