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1.ÜNİTE Laboratuvar Hayvan Yetiştiriciliği ve Etik Kurallar 
 

LABORATUVAR HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ  

Laboratuvar hayvanı; üzerinde çeşitli denemelerin yapıldığı, bu denemeler sonucunda elde 
edilen sonuçların diğer canlılarda (İnsanlarda) karşılaşılan çeşitli sorunların giderilmesi ya da 
bu sorunların çözümüne ışık tutabilecek cevapların elde edildiği hayvan türleridir. 
Laboratuvar hayvan yetiştiriciliği ise bu hayvanların ne şekilde ve hangi koşullar altında yetiş-
tirilmesi gerektiği açıklar. 
 

Deneysel Amaçlı Hayvan Kullanımının Geçmişi  

Hayvanların deneysel amaçlı olarak kullanımı daha çok tıp, biyoloji ve veteriner hekimlik 
alanlarında olmaktadır. Hayvanların üzerinde yapılan denemelerin geçmişi ise M.Ö. 400’lü 
yıllara kadar gitmektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan bu ilk denemeler, daha çok hayvan ana-
tomisini incelemeye ve anlamaya dönük olarak yapılmıştır. Anatomilerinin incelenmesi ama-
cıyla çeşitli hayvanlar (domuz, köpek ve maymun gibi) kullanılmıştır. İlk yapılan denemelerde 
kullanılan hayvanlar canlı canlı kesilerek incelenmesi şeklinde yapılmıştır. Bu alandaki ilk ça-
lışmalar Aelius Galenus veya Cladius Galenus (M.S. 129 -199) adlı araştırmacının çalışmalarına 
dayanmaktadır. Galen, Bergama’da (İzmir) yaşamış ve Roma döneminin en önde gelen filo-
zof, hekim ve cerrahı olarak gösterilen bir bilim adamıydı. 
 

Laboratuvar Hayvan Bilimi  

Deneysel amaçlı olarak laboratuvar hayvanlarının kullanımı sırasında ise bazı kurallara uyul-
ması gerekmektedir. Bu kurallar; hem yapılan denemenin güvenilir olmasını sağlamakta hem 
de üzerinde deneme yapılan hayvanların daha insancıl bir ortamda barındırılmasını düzenle-  

mektedir. Deneysel amaçlı olarak hayvan kullanımını düzenleyen ve belirli kuralların ortaya 2 

konulduğu bilim dalına ‘Laboratuvar Hayvan Bilimi’ denir 
 
 

Yan etki: Herhangi bir ilaç ya da aşının kullanılması sonucunda ortaya çıkan istenmeyen du-

rumdur. 
 
 

Tür: Ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında çiftleştiklerinde yavru verme kabiliyetine 

sahip olan canlılar grubudur. 
 
 

Refah: Hayvan refahı olarak ifade edilen bu terim; hayvanların yetiştiriciliğinin yapıldığı çevre 

ile uyum içinde yaşadığı ve hiçbir olumsuz etkinin bulunmadığı koşuldur. 
 

Laboratuvar Hayvanlarının Deneysel Amaçlı Olarak Kullanımı  

Hayvan kullanımının kaçınılmaz olduğu durumlarda; bu hayvanlara gereksinim duydukları 
barınak koşullarının sağlanması, yem ve su gibi ihtiyaçlarının sağlanması, hayvanları olumsuz 
etkileyip strese sokabilecek çeşitli etkilerin ortamdan uzaklaştırılması gibi bazı kurallara 
uyulması gerekmektedir. 
 

Deneysel Amaçlı Hayvan Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  
Deneylerde kullanılan hayvan türlerinin her biri farklı özelliklere sahiptir. Bu farklı özellikler 

arasında; yaşam süreleri, gereksinim duydukları kafes alanları, yetiştirildikleri odanın sıcaklığı, 

nem oranı, yetiştirildiği ortamdaki aydınlık-karanlık süre, tükettiği yem-su miktarları, gebelik 

süreleri, bir doğumdaki yavru sayısı gibi birçok fizyolojik bilgilerinin bilinmesi gereklidir. 



 

ETİK 

Etik terimi Yunancadaki ethos sözcüğünden türetilmiş bir kelimedir. Ve anlam olarak ‘Ahlak’ 
kelimesine karşılık gelmektedir. Felsefenin dört temel kolundan birini teşkil eden etik yani 
ahlak bilimi, temel olarak yanlışı doğrudan ayırt etme üzerinde yoğunlaşmıştır. Laboratuvar 
hayvan yetiştiriciliği açısından etik nedir diyecek olursak; deneysel amaçlı olarak kullanılan 
hayvanların bir canlı olduklarının kabul edilip insani kurallar çerçevesinde, eziyet etmeden ve 
refah koşullarının sağlandığı bir ortamda laboratuvar hayvanlarının muamele görmesini dü-
zenleyen kurallar bütünü olarak görmek mümkündür. 
 

Biyoetik  

Bunun yanı sıra biyoetik diye başka bir kavramda bulunmaktadır. Bu kavram temel olarak; 
Biyo = canlı, etik = ahlak kelimelerinden oluşmaktadır. Kısaca canlı etiği olarak da ifade edile-

bilir. Canlı etiği olarak da ifade edilen bu kavram, etik kuralların temelini oluşturmaktadır. 
 
 

Biyoetik Kuralların Temel Özellikleri  

Etik kuralların temeli olarak adlandırılan biyoetik; deneylerde kullanılan hayvanların belirli 
ahlaki kurallar çerçevesinde yürütülmesini düzenler. Bu ahlaki kuralların temel özel-
liklerinden birincisi; eğer mümkünse deneylerde hayvan kullanımı yerine alternatif mo-
dellerin tercih edilmesidir. 
 

Dünyada ve Türkiye’de Biyoetik  
Deney hayvanı olarak laboratuvar hayvanlarının kullanılması hususunda en temel kurallar Russel 
ve Burch (1959) adlı bilim adamlarının ortaya koyduğu ‘3 R’ kuralıdır. Bu kurallar ingilizcedeki 

Replacement = Yerine koyma, Reduction = Azaltma ve Refinement = İyileştirme 
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 kelimelerinin 

baş harflerinden ileri gelmektedir. Bu kurallardan ilki olan Yerine koyma; Alter-natif model 
kullanımını önermektedir. Deneylerde canlı hayvan kullanımı yerine film, video, bilgisayar veya 
model gibi farklı alternatiflerin tercih edilmesini önerir. Kısacası, canlıya alter-natif, araştırma 
modeline uygun başka bir tekniğin kullanılmasının tercih edilmesi daha etik-  

tir demektedir. İkinci kural olan Azaltma; Alternatif bir model kullanılarak çözülemeyen du-

rumlarda diğer bir ifadeyle hayvan kullanımının zorunlu olduğu hallerde en düşük sayıda 

hayvan kullanımını önermektedir. 
 
 

Üçüncü kural olan İyileştirme; denemelerde yapılacak olan ağrı-acı uygulamaların azaltılma-
sını önerir. Denemelerde kullanılan hayvanlara daha insancıl davranılması hususunda dikkat 
edilmesi gereken bu konu, hem hayvanlara sağlanan refah koşullarının en uygun düzeyde 
yerine getirilmesine hem de araştırma sonuçlarının daha güvenilir olmasına katkı sağlaması 
bakımından önem taşımaktadır.Türkiye’de deneysel amaçlı olarak hayvan kullanımında etik 
kuralların oluşturulması gerektiği ise ilk kez 1989 yılında ortaya atılmıştır. Bu alanda önemli 
katkılar sağlamış ve Veteriner Hekimliği alanındaki etik konularda uzman olan Prof. Dr. Fer-
ruh Dinçer’in ortaya koyduğu ‘3 E kuralı’ olarak da adlandırılan; Ekoloji, Etoloji ve Etik kav-
ramlarını kapsayan bir uygulamalar bütününü içermektedir. 
 

Laboratuvar Hayvanı Kullanımında Biyoetik Kurallar  

Laboratuvar hayvanlarının çalışmalarda kullanılabilmesi ve üretimi aşamasında bazı temel 

koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu temel koşulları iki bölümde değerlendirmek müm- 



 

kündür. Bunlardan birincisi; araştırmacı yönünden uyulması gereken biyoetik kurallar. İkincisi 

ise, üretici yönünden uyulması gereken biyoetik kuralardır. 
 

Araştırmacı Yönünden  

Herhangi bir çalışmanın mutlak suretle mantıksal bir temelinin olması gerekir. Belirli bir çıkış 
noktasından hareketle yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler ışında bir 
açığı kapatacak çıktılar vermesi gerekir. 
 

Üretici Yönünden  

Deneysel amaçlı olarak laboratuvar hayvanlarının üretimi belirli kurallar çerçevesinde ya-
pılmaktadır. Üretilen her laboratuvar hayvanı, deneylerde kullanılamayabilir. Bu sebeple, 
denemelerde kullanılacak hayvanların üreticilerinin üretim izinlerinin olması ve laboratuvar 
hayvanı üretim sertifikasına sahip olmaları gerekir. 
 

Yasal Düzenlemelerdeki Temel Prensipler  

Dünyada ve Türkiye’deki hayvan denemeleri ile ilişkili olarak ortaya konulan yasal dü-
zenlemelerin hepsinde buraya kadar anlatılmış olan etik kurallar göz önüne alınmaktadır. 
Denemelerde kullanılan hayvanlara etik kurallar çerçevesinde muamele edilmesinin garanti 
altına alınması için tüm yasal düzenlemelerde bazı temel noktalar ortaktır. Bu ortak temel 
noktaların en başında uzman denetimi gelir. 
 

 

TÜRKİYE’DE DENEYSEL AMAÇLI HAYVAN KULLANIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  
Ülkemizde deneysel ve diğer bilimsel amaçlı hayvan kullanımı sırasında; hayvanlara sağ-lanacak 

olan refah ve korunmasına ilişkin koşulların ne olması gerektiği ve hayvanların de- 
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 neysel ve 
diğer bilimsel amaçlarla kullanımı aşamasında uyulması gereken kurallara ilişkin olarak yapılan 
düzenlemeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından dü-zenlenmektedir ve bu kısımda 
mevcut düzenlemenin kapsamına ilişkin bilgiler verilecektir.  

Ülkemizdeki Yönetmeliğin Genel Kapsamı  

Türkiye’de deneysel amaçlı hayvan kullanımına ilişkin olarak yayınlanan yönetmelik temel 
olarak dört ana konuyu kapsamakta olup bu kapsamda gerekli düzenlemelerin nasıl yerine 

getirilmesi gerektiğini düzenlemektedir.Mevcut yönetmeliğimiz ilk olarak deneysel ve 

diğer bilimsel amaçlarla hayvan kullanılması gerekliliğinin mutlak suretle ortaya ko-

nulmasını istemektedir. Bu şart aynı zamanda ‘3R’ kuralına paralel bir uygulamadır. 

Yapılacak olan denemelerde hayvan kullanılabilmesi için denemenin başka alternatif 

modeller ile yapılamaz olduğu ortaya konulmalıdır. 
 

 

İkinci aşamada, denemede kullanılan hayvanlara ait organ ve dokuların bilimsel amaçlar doğ-
rultusunda kullanımına ilişkin özel şartları düzenler. Bu safhada denemelerde kullanılan hay-
vanlara uygulanacak metotların ağrı-acı düzeyini en alt seviyeye indirecek (anestezi) yöntem-
lerin uygulanması gerekliliğini göz önüne almaktadır. Üçüncü aşamada, deneysel amaçlı kul-
lanılabilecek canlıların neler olduğunu belirler. Her canlı denemelerde gelişi güzel kullanıla-
maz. Özellikle insanların dışındaki omurgalıların ve fötal evrelerinin ilk üçte ikisini yani geli-  

şiminin büyük bir kısmını tamamlamış canlıların deneysel amaçlı kullanımına izin verilir. Dör-

düncü aşamada ise, deneysel amaçlı kullanılacak hayvanların üreticilerini, başka yer- 



 

lerden getiren tedarikçilerini, kullanan araştırmacıları ve araştırmaya yetkili kuruluş-

ların (üniversiteler gibi) ruhsatlandırılması ve uyması gereken kuralları düzenler. 
 

 

Deneysel Amaçlı Hayvan Üreten ve Kullanılan Yerlerdeki Ekipman Gereksinimleri 
Yönetmelik kapsamında deneysel amaçlı hayvan kullanmaya yetkili kuruluşların hayvan türle-
rine uygun kafes, alet, ekipman, yemlik suluk gibi techizatların bulundurulması zorunluluktur. 
Her tür için gerekli olan ekipmanlar farklılık gösterebilir bu sebepten dolayı hayvanların ken-
dilerini rahat hissedecekleri bir ortamın sağlanması amacıyla bu teçhizatların mutlaka bulun-
durulması gerekmektedir 

 

Nakil Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar  

Deney hayvanlarının özellikle ilçe dışına nakil edilmesi gerektiğinde, o hayvanlara ait tüm 
bilgileri içeren (sağlık durumları, üretim ve yetiştirme koşulları gibi) ve sorumlu yönetici tara-
fından imzalanmış bir belge ile İl veya ilçe müdürlüğüne (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
müdürlükleri) başvurulması ve gerekli izin alındıktan sonra nakil işlemin yapılması gerekmek-
tedir. 
 

 

Barınak Özelliklerine İlişkin Düzenlemeler  
Deney hayvanlarının barındırıldıkları yapılarda belirli özelliklerin olması ve bazı standartların 
sağlanması gerekmektedir. Bu yapılarda işlevsel ve genel tasarım bakımından olması gereken 
hususları şu şekilde sıralamak mümkündür;  

• Deney hayvanlarının yetiştirildikleri ortamlar türe özgü davranışlarını rahatlıkla göstere-
bilecekleri ve fizyolojik gereksinimlerini rahatlıkla yerine getirebilecekleri bir şekilde in- 5 şa 
edilmelidir.  

• Yetiştirme odalarında kullanılan alet-ekipmanda herhangi bir arıza oluşması durumunda 
(yemlik, suluk, aydınlatma veya havalandırma gibi) hemen müdahale edilmesi büyük önem 
taşır. 
 

Barındırma Odaları  

Deney hayvanlarının üretildikleri odalarda gerekli temizlik kurallarına uyulması ve tüm hijyen 
tedbirlerinin alınması gerekir. Hastalık yapıcı mikroorganizmaların üremelerinin engellenmesi 
ve gerekli hijyen koşullarının sağlanabilmesi amacıyla düzenli olarak temizlik yapılması bir 
zorunluluktur. Temizlik işlemi sıklıkla kimyasal maddelerle yapılmaktadır. Bu temizlik malze-
melerinin kullanımı sırasında yetiştirme odalarının zemininde oyuk, çatlak veya aşınma ol-
mamalıdır. 
 

Genel ve Özel Amaçlı Odalar  

Deneysel hayvan barınaklarında özel amaçlı odaların bulunmasına dikkat edilir. Bu odalarda 
hayvanlar üzerinde aşı, enjeksiyon, numune alma veya ameliyat gibi bazı işlemler yapılır. Bu 
tarz işlemler basit (aşı, enjeksiyon gibi) ve komplike işlemler (ameliyat gibi) olarak ikiye ayrı-
lır. 
 

Depo ve Hizmet Odaları  

Deneysel amaçlı hayvan barınaklarında yem, altlık ve ekipmanların depolanması amacıyla 
odaların bulunması gerekir. Bu odalarda temiz malzemeler ile kirli malzemelerin birbirinden 

ayrı odalarda tutulması önemlidir. Diğer bir ifadeyle en az 2 oda bulunması gerekir. 



 

Barınak Koşulları  

Deneysel hayvan üretimi am acıyla oluşturulan barınaklarda sıcaklık, n em oranı, havalan-
dırma ve aydınlatma gibi temel fiziksel faktörler birçok üreme fonksiyonu ve fizyolojik değer-
leri doğrudan etkilemektedir. Bu nedenden dolayı tüm bu faktörlerin tü re özgü düzeylerde 
tutulduğundan emin olunması büyük önem taşır. 
 
 

Sıcaklık ve Nem Oranı  
Barınak içinde türe özgü sıcak lık ve nem oranı gibi temel çevresel faktörlerin kontrol altında 

tutulması büyük önem taşır. A yrıca, ortamda istenmeyen gaz düzeylerinin kontrolü, havadaki toz 

miktarı ve hava akımı gibi farklı parametrelerinde yakından takip edilm esi gerekmektedir. 

 

Aydınlatma  

Laboratuvar hayvan türlerinin üreme döngüleri genel olarak aydınlatma d üzeyinden 
etkilenir. Aydınlık ve karanlık süre her l aboratuvar hayvan türü için farklılıklar göster ebilir. 
Bu sebepten dolayı üreme yeteneklerinin uygun düzeyde devam etmesi ve hayvanlar da 
strese neden ol-mamak amacıyla barınma ort amlarının uygun ışık kaynakları ile yeterli 
sürelerde aydınlatıl-ması gerekmektedir. Her tür ı şık kaynağından farklı şekilde etkilenebilir. 
 

Gürültü  

Laboratuvar hayvanlarının du yma sınırları genellikle insanlarınkinden daha geniştir. Bu se-
bepten dolayı çok düşük veyaa çok yüksek frekanstaki sesleri bile duyabilirler. Duydukları bu 
seslerde laboratuvar hayvanla rında strese neden olur. 
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Bu Özetin tamamını,Çık mış Sorularını,Deneme Sorularını a dresinize gön- 
 

 

 

 
 

 
 

deriyoruz!...     
  

 
 

 

Tıklayınız 

 

https://www.kolaysinavlar.com/laboratuvar-hayvanlarini-yetistirme-ve-sagligi-
ady212u?search=LBV210U 
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