
 

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU 

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU ÜYELERİ 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu; Üniversitenin ilgili birimlerinden seçilen üyeler, hayvan 

deneyleri konusunda en az bir yıl deneyimli, kurum içinde deney hayvanı yetiştirilmesi, 

üretilmesi ve bakımından sorumlu bir veteriner hekim, kendisi ve birinci derece yakınları, 

hayvanlar üzerinde deneysel çalışma yapmayan ve kuruluş ile çıkar ilişkisi olmayan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı bir kişi ve kurum veya kuruluş ile çıkar ilişkisi olmayan sivil toplum 

kuruluşuna üye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir kişiden oluşur. 

 

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun Görevi;  
 a) Deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm işlemlerin etik yönden kabul edilebilir 

sınırlarını belirleyerek çalışma protokollerini onaylamak veya gerekçeli olarak reddetmek. 

b) Kurum içinde deney hayvanı kullanılması sürecinin 3R ilkelerine ve etik kurallara 

uygun olarak sürdürülmesini denetlemek, bu amaçla gerekli düzenlemeleri yapmak. 

c) Deney hayvanı kullanılarak elde edilenlerle aynı veya daha yüksek düzeyde bilgi 

sağlayabilecek ancak hayvan kullanılmayan veya en az sayıda hayvan kullanılan ya da daha az 

acı verilen prosedürler içeren alternatif yöntemlerin geliştirilmesine ve doğrulanmasına katkıda 

bulunacak ve bu alanda araştırmayı teşvik edecek uygulamalar yapmak. 

ç) Deney hayvanları üzerinde yapılacak işlemlerin onaylanmış protokole uygun olarak 

yapılmasını sağlamak, gerektiğinde sonlandırılmasına karar vermek. 

d) Deney hayvanlarıyla çalışacak personelin gerekli eğitimi almasını sağlamak ve bu 

amaçla sertifika programları düzenlemek. Deney hayvanları kullanım sertifikası olmayanların 

hayvan deneyleri yapmasını engellemek.  

e) Deney hayvanlarının üretim, yetiştirme, barındırma ve nakil koşulları ile deneylerin 

yapıldığı laboratuvar koşullarının ve donanımın etik yönden uygun olup olmadığını 

denetlemek, uygun görmediği durumlarda deney hayvanı kullanılmasını engellemek. 

f) Deney hayvanı kullanımı ile ilgili olarak istatistiki veri tabloları ile yıllık faaliyet 

raporunu hazırlayarak HADMEK’e sunmak. 

g) Deneysel çalışmalar sonunda ortaya çıkan atıklar, ölü hayvanlar ve tıbbi atıkların 

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesince ortadan 

kaldırılmasını sağlamak. 

ğ) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın getirdiği hükümler 

çerçevesinde; deney hayvanlarının kayıt altına alınmalarını ve izlenebilmelerini sağlamak. 

h) Düzenlenecek sertifika eğitim programlarını 30 gün önce HADMEK’e bildirmek. 

ı) Düzenlediği sertifika eğitim programları sonunda başarılı olarak sertifika alan 

kursiyerlerle ile ilgili bilgileri HADMEK’e bildirmek. 

i) Deneyde kullanılan hayvanların, prosedür sonrası sahiplendirilmesi veya çiftçilik 

sistemine iadesinde sakınca görülüp görülmediği hakkında karar vermek. 

 


