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13 Aralık 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28141

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN

HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı deneysel ve d�ğer b�l�msel amaçlar �ç�n kullanılacak hayvanların
yet�şt�r�lmes�, beslenmes�, barındırılması, bakılması; üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluş �ş ve
�şlemler�n�, hayvanların menşe�, üremes�, �şaretlenmes�, bakım ve barınması �le öldürülmes� �ş ve �şlemler�n�,
gerekt�ğ�nde hayvanların prosedürlerde kullanılmasıyla �lg�l� projeler�n değerlend�r�lmes� ve prosedürler�n
yetk�lend�r�lmes�, çalışan personel�n n�tel�kler�, tutulacak kayıtlar, prosedürlerde kullanılmak üzere �z�nl� kuruluşlarda
üret�lmes� zorunlu türler, hayvan türler�n� ve kuruluşların uyacağı esasları bel�rlemek, prosedürlerde kullanılmak üzere
üret�len, tedar�k ed�len veya prosedürlerde kullanılan hayvanların refah ve güvenl�kler�n� sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmel�k,

a) Deneysel ve d�ğer b�l�msel amaçlar �ç�n kullanılan hayvanların korunması �ç�n;

1) Prosedürlerde kullanılan hayvanların azaltılması, hayvan yer�ne kullanılab�lecek alternat�f metodun
gel�şt�r�lmes� �le bakım, barınma, yet�şt�rme ve prosedürlerde kullanım şartlarının en �y� hale get�r�lmes�n�,

2) Hayvanların menşe�, üreme, bakım, barınma, k�ml�klend�r�lmes� ve öldürülmes�n�,

3) Üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşların �şlemler�n�,

4) Gerekt�ğ�nde hayvanların prosedürlerde kullanılmasıyla �lg�l� projeler�n değerlend�r�lmes� ve
yetk�lend�r�lmes�n�,

b) Prosedürlerde kullanılması düşünülen veya kullanılacak hayvanlarda ya da bu hayvanların organ ve
dokularının b�l�msel amaçlarla kullanılması şartıyla özel olarak üret�ld�kler�nde; sözü ed�len bu hayvanlar öldürülene,
ev hayvanı olarak ver�lene, doğal ortamlarına salıver�lene veya hayvancılık s�stem�ne ver�lene kadar olan sürec�; ağrı,
ez�yet, sıkıntı ve kalıcı hasarın anestez�, analjez� veya d�ğer yöntemler kullanılarak başarılı b�r şek�lde ortadan
kaldırılsa b�le prosedürlerde hayvan kullanımını,

c) İnsan-dışı canlı omurgalıların, bağımsız olarak beslenen larva formlarının ve fötal evren�n �lk üçte �k�s�n�
geç�rm�ş ve daha büyük memel� fötüsler�n�n ve canlı kafadanbacaklıların deneysel ve d�ğer b�l�msel amaçlar �ç�n
kullanımını,

ç) Bu fıkranın (c) bend�nde atıfta bulunulandan daha erken b�r gel�ş�m evres�nde olsa b�le söz konusu gel�ş�m
aşamasının sonrasında yaşamasına �z�n ver�lecekse ve uygulanan prosedür sonucunda normal gel�şm�şl�k düzey�ne
ulaştıktan sonra ağrı, ez�yet, sıkıntı ve kalıcı hasar oluşması �ht�mal� varsa, gel�ş�m�n daha erken aşamasında olan
hayvanları,

d) Deneysel ve d�ğer b�l�msel amaçlar �ç�n kullanılacak hayvanların yet�şt�r�lmes�, beslenmes�, barındırılması,
bakılması; deney hayvanı üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırma yetk�l� kuruluşlarının ruhsatlandırılması, çalışan
personel�n n�tel�kler�, tutulacak kayıtlar, ne tür hayvanların yet�şt�r�leceğ� ve kuruluşların uyacağı esaslar �le bu
yerler�n tekn�k, sağlık ve h�jyen�k şartlara uygun kurulması, �şlet�lmes�, hayvanların refah ve güvenl�kler�n�n
sağlanması �le bu Yönetmel�k hükümler�ne uyulmaması durumunda uygulanacak �şlemler�,

kapsar.
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(2) Bu Yönetmel�k; deneysel olmayan tarımsal ve kl�n�k veter�nerl�k uygulamaları, veter�ner sağlık ürünler�n�n
ruhsatı �ç�n yapılan saha denemeler�, kayıtlı veya onaylı hayvancılık �şletmeler�n�n yapmakla yükümlü oldukları
uygulamaları, b�r�nc�l amacı b�r hayvanın k�ml�klend�r�lmes� olan uygulamalar, �y� veter�nerl�k uygulamalarına uygun
olarak b�r �ğnen�n batırılmasıyla oluşan ağrıya eş�t veya daha fazla ağrı, ez�yet, sıkıntı ve kalıcı hasar oluşturma
olasılığı bulunmayan uygulamaları kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmel�k;

 a) 11/6/2010 tar�hl� ve 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7, 8, 9, 11, 25,
31, 36 ve 43 üncü maddeler�, 24/6/2004 tar�hl� ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 9 ve 10 uncu
maddeler�ne ve 18/3/2010 tar�hl� ve 5977 sayılı B�yogüvenl�k Kanununa dayanılarak,

b) 2010/63/EC sayılı B�l�msel Amaçlarla Kullanılan Hayvanların Korunmasına Da�r Avrupa B�rl�ğ� D�rekt�f�
�lg�l� hükümler�ne paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Açılma raporu: Üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırma yetk�l� kuruluşların amaç �ç�n yeterl� görüldüğünü
göster�r kom�syon tarafından düzenlenen ve onaylanan belgey�,

b) Araştırmaya yetk�l� kuruluş: 13/8/2010 tar�hl� ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genet�k Yapısı
Değ�şt�r�lm�ş Organ�zmalar ve Ürünler�ne Da�r Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes� çerçeves�nde hayvanlarda gen transfer�
üzer�nde çalışan; araştırma enst�tüler�n�, Bakanlıkların araştırma yapmakla görevlend�r�lm�ş kuruluşlarını,
ün�vers�telere ve TÜBİTAK’a bağlı araştırma yapan kuruluşlar �le Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş özel sektör araştırma
kuruluşlarını,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Çalışma �zn�: Kuruluş �zn� �le yer, proje ve belgeler� uygun bulunmuş, yapılan �ncelemelerde h�çb�r
eks�kl�ğ�n�n bulunmadığı tesp�t ed�lm�ş üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşların faal�yet
göstereb�lmeler� �ç�n Bakanlıkça ver�len �z�n belges�n�,

d) Ç�ftl�k hayvanı: Et, süt, yumurta da dâh�l olmak üzere gıda, der�, kürk, yün, tüy veya d�ğer ürünler�n tem�n�
�ç�n veya �şgücü amacıyla �nsanlar tarafından yet�şt�r�len ve beslenen hayvanları,

e) Enst�tü müdürlüğü: Kuruluşun bulunduğu �l�n veter�ner h�zmetler� yönünden bağlı olduğu veter�ner kontrol
enst�tüler� �le Veter�ner Kontrol Merkez Araştırma Enst�tü Müdürlüğünü,

f) Gen aktarımlı (transgen�k) hayvan: Kend� genomunda başka b�r organ�zmaya a�t rekomb�nant b�r gen�
taşıyan hayvanı,

g) Genel müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

ğ) Güçsüzleşt�ren kl�n�k durum: B�r canlının normal f�z�ksel veya ps�koloj�k �şlev görme yeteneğ�ndek� b�r
azalmayı,

h) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı �l müdürlükler�n�,

ı) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı �lçe müdürlükler�n�,

�) 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,  

j) Kend� kend�ne yeterl� kolon�: Hayvanların kes�nl�kle yaban hayatından alınmadığı, özel b�r kolon� �ç�nde
üret�ld�ğ� veya kaynak olarak özel yet�şt�r�len d�ğer b�r kolon�den alındığı ve bu hayvanların �nsanlara alışık b�r
ortamda barındırıldığı ve yet�şt�r�ld�ğ�n�, 

k) Kom�syon: İl�n bağlı bulunduğu enst�tü müdürlüğünden �k� uzman veter�ner hek�m,  kuruluşun merkez �lçe
ve köyler�nde olması durumunda hayvan sağlığı, yet�şt�r�c�l�ğ� ve su ürünler� şube müdürlüğünden b�r veter�ner hek�m,
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kuruluşun �lçe ve köyler�nde olması durumunda �se �lçe müdürlüğünden b�r veter�ner hek�m�n katılımıyla oluşan
grubu,

l) Kullanıcı: Kâr amaçlı olsun ya da olmasın, hayvanları prosedürlerde kullanan herhang� b�r gerçek veya tüzel
k�ş�y�,

m) Kuruluş: Müştem�latı �le b�rl�kte açık, kapalı, yarı açık her türlü sab�t veya portat�f tes�s,  b�na, b�nalar
topluluğunu,

n) Kuruluş �zn�: Tes�s kurulacak yer, proje ve belgeler�n uygun görülmes� durumunda; üret�c�, tedar�kç�,
kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşların kurulab�lmes� �ç�n Bakanlıkça ver�len �z�n belges�n�,

o) Nakavt (knock-out): Genet�kte b�r gen�n f�z�ksel olarak genomdan çıkarılması veya baskılayıcılarla
çalışmasının engellenmes� �le etk�s�n�n görülmemes� durumuna ver�len adı,

ö) Özel yet�şt�rme hayvanlar: Deneysel veya b�l�msel amaçlar �ç�n kullanılmak üzere bu Yönetmel�kle
bel�rlenm�ş türlerden ve çalışma �zn� ver�lm�ş kuruluşlarda özel olarak yet�şt�r�len hayvanları,

p) Patojen ar� (patojen free) hayvan: Göster�leb�len tüm patojenler�n olmadığı b�r hayvanı,

r) Proje: B�r ya da daha fazla prosedürü �çeren ve bel�rl� b�r b�l�msel amacı olan �ş programını,

s) Prosedür: Hayvanların yalnızca organları veya dokularını kullanmak �ç�n öldürülmes� har�ç; b�r hayvanın
doğumu, kuluçkadan çıkması, herhang� b�r b�ç�mde genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş hayvan soyunun oluşturulması ve devam
ett�r�lmes� süreçler�n� de kapsayan, �nvaz�v veya �nvaz�v olmayan, b�l�nen veya b�l�nmeyen sonuçları olan deneysel,
d�ğer b�l�msel veya eğ�t�c� amaçlar �ç�n hayvanda �y� veter�nerl�k uygulamalarına uygun olarak b�r �ğnen�n
batırılmasıyla oluşan ağrıya eş�t veya daha fazla ağrı, ez�yet, sıkıntı veya kalıcı hasara yol açab�len kullanımını,

ş) Sorumlu yönet�c�: Kuruluşun yönet�m ve �şletmes�nden kuruluş sah�b� �le b�rl�kte sorumlu olan ve
statüsünde bu durumu bel�rt�lm�ş olan veter�ner hek�m�,

t) Tedar�kç�: Üret�c� dışında, prosedürlerde kullanılmak veya b�l�msel amaçlarla doku veya organlarından
yararlanılmak üzere, kâr amaçlı olsun ya da olmasın, hayvanları tedar�k eden herhang� b�r gerçek veya tüzel k�ş�y�,

u) Üret�c�: Prosedürlerde kullanılmak veya b�l�msel amaçlarla doku veya organlarından yararlanılmak üzere bu
Yönetmel�kle bel�rlenm�ş türler veya özell�kle bu amaçlarla yet�şt�r�len d�ğer hayvanları, kâr amaçlı olsun ya da
olmasın, üreten herhang� b�r gerçek veya tüzel k�ş�y�,

ü) Veter�ner hek�m: Veter�ner Fakülteler�nde beş yıllık eğ�t�m sürec�n� başarıyla tamamlayıp d�ploma almış,
9/3/1954 tar�hl� ve 6343 sayılı Veter�ner Hek�ml�ğ� Mesleğ�n�n İcrasına, Türk Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ� �le
Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceğ� İşlere Da�r Kanuna göre veter�ner hek�m unvanı kazanmış k�ş�y�,

v) Veter�ner sağlık tekn�ker�: L�se öğren�m� üzer�ne �k� yıl sürel� veter�ner sağlık önl�sans, laborant ve veter�ner
sağlık önl�sans, hayvan sağlığı ve yet�şt�r�c�l�ğ� önl�sans veya büyük ve küçükbaş hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� önl�sans
programlarından b�r�nden mezun olan tekn�kerler�,

y) Veter�ner sağlık tekn�syen�: M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı tarım meslek l�ses� veter�ner sağlık bölümü �le
daha önce Tarım ve Köy�şler� 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 tekn�syenler�,

z) Yer seç�m raporu: Üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşların kurulması �ç�n kom�syon
tarafından düzenlenen ve onaylanan belgey�,

aa) Yetk�l� otor�te: Bu Yönetmel�kle yetk� ver�len Genel Müdürlük, enst�tü müdürlükler�, �l müdürlükler�,
hayvan refah b�r�mler� ve sorumlu yönet�c�ler�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluşlarda Hayvanların Bakım, Barınma ve Nak�ller�nde Genel Standartlar,

Hayvan Refah B�r�m�n�n Oluşturulması ve Görevler�,

İnsan-Dışı Pr�matlar �ç�n Üretme Stratej�s�
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Teçh�zat veya ek�pmanla �lg�l� gerekler

MADDE 5 ‒ (1) Bütün araştırmaya yetk�l� kuruluşlar �le üret�c�, tedar�kç� ve kullanıcı kuruluşların
barındırdıkları hayvan türler�ne ve prosedürler uygulanması hal�nde �se uygulanan prosedürlere uygun teçh�zat ve
ek�pmana sah�p olması zorunludur.

(2) B�r�nc� fıkrada sözü ed�len teçh�zat ve ek�pmanın tasarım, �nşa ve �şley�ş yöntem� �le prosedürler�n
mümkün olduğu kadar etk�n b�r b�ç�mde gerçekleşt�r�lmes� esastır. Prosedürler m�n�mum sayıda hayvan kullanarak ve
m�n�mum derecede ağrı, ez�yet, sıkıntı ve kalıcı hasara yol açarak güven�l�r sonuçlar elde ed�lmes�n� hedefler.

(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkranın uygulanması �ç�n gerekl� asgar� standartlar Ek-1’ de bel�rt�lm�şt�r.

(4) Hayvanları barındıran ve prosedürlerde kullanan kuruluşlar, odaların ısı ve nem değer�n� ölçmek �ç�n
gerekl� alet, hayvanların tartılab�lmes� �ç�n uygun tartı ve Bakanlıkça bel�rlenm�ş d�ğer teçh�zat ve ek�pmanı
bulundurması zorunludur.

Bakım, barınma ve nak�ller

MADDE 6 ‒ (1) Araştırmaya yetk�l� kuruluşlar �le üret�c�, kullanıcı ve tedar�kç� kuruluşlar hayvanları bakım,
barınma ve nak�ller�nde;

a) Kuruluşlarındak� veya nak�l sırasında tüm hayvanların sağlık durumlarına uygun ve �y�l�k haller�n�n devamı
�ç�n gereken barınak, çevre, yem, su ve bakımını,

b) B�r hayvanın f�zyoloj�k ve davranışsal gereks�n�mler�n� yer�ne get�rmes�ne konulan kısıtlamaların asgar�ye
�nd�r�lmes�n�,

c) Hayvanların üret�ld�ğ�, barındırıldığı ve kullanıldığı çevre koşullarının, yem ve suyun her gün kontrol
ed�lmes�n�,

ç) Tesp�t ed�len b�r özür veya önleneb�l�r ağrı, ez�yet, sıkıntı veya kalıcı hasarın mümkün olan en kısa zamanda
ortadan kaldırılması �ç�n gerekl� düzenlemeler�n yapılmasını,

d) Hayvanların nak�ller� sırasında türe özgü hareketler�n� kısıtlamadan, uygun havalandırma ve ısı aralıkları
sağlanması ve gerek�rse nak�l önces� sak�nleşt�r�lmes�n�,

sağlamakla yükümlüdür.

(2) Kuruluşlar b�r�nc� fıkrada bel�rt�len amaçlar �ç�n 7 nc� madde �le Ek-1’ de bel�rt�len bakım ve barınma
standartlarını sağlamakla yükümlüdür.

(3) B�l�msel b�r gerekçe, hayvan refahı veya hayvan sağlığı nedenler�yle b�r�nc� fıkranın (a) bend�ndek� veya
�k�nc� fıkradak� durumlara ancak Bakanlık �st�sna get�reb�l�r.

(4) Hayvanların nakl�yle �lg�l� d�ğer şartlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

a) Hayvanların nak�ller�ne �l�şk�n ulusal mevzuatta bel�rt�len esaslara ek olarak �lçe dışı nak�llerde hayvanların
sağlık, üret�m, yet�şt�rme ve benzer� g�b� b�lg�ler�n� �çeren sorumlu yönet�c� tarafından düzenlenm�ş belge �le �l veya
�lçe müdürlüğüne başvurularak buradan alınmış belge, �lçe �ç� nak�llerde �se Bakanlıkça ver�len çalışma �zn�n�n b�r
suret� �le hayvanların nak�ller� yapılır.

b) Taşınacak hayvanlarının sağlık durumları, taşınma �ç�n yeterl� derecede uygun olmalıdır. Bu durumdan
hayvanları gönderen ve tedar�kç� sorumludur.

c) Hayvanların nak�ller� mümkün olan en kısa zamanda, alanında uzman k�ş� ve görevl�ler�n�n kontrolü ve
gözet�m� altında, çevresel k�rletme r�sk� en aza �nd�r�lerek yapılır.

ç) Hayvanların nak�ller� sırasında kullanılan kafes ve ortamın hayvana, hayvanın da ortama zarar vermes�n�
engelleyecek özell�kte olur.

d) Hayvanların kurum �ç� veya üret�m tes�s�nden uygulama laboratuvarına sevk�nde de hayvan sağlığı ve refahı
�le halk sağlığının korunmasına dönük tedb�rler�n alınması esastır.

e) M�krob�yoloj�k olarak tanımlanmış hayvanların nak�ller� sırasında gerekl� özel h�jyen�k kurallara uyulur.
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f) Nak�l sırasında oluşab�lecek kavgaları önlemek amacıyla, farklı kafeslerde yet�şt�r�len hayvanlar farklı
taşıma kafesler�nde taşınmalıdır.

(5) Kullanıcı, araştırmaya yetk�l� ve tedar�kç� kuruluşlar genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş hayvanların bakımları,
barındırılmaları ve nak�ller� sırasında kazara çevreye salınımlarının önlenmes� ve kazara çevreye salınımları
durumunda �se en kısa sürede ger� toplamak veya bertaraf ed�lmeler�ne dönük tedb�rler� almak ve kaza durumunda
vak�t geç�rmeden Bakanlığa b�ld�rmekle yükümlüdür.

(6) Balıkların nak�ller�nden b�r veya �k� gün önces�nde yem�n�n azaltılması, yemden kes�lmes� veya nak�l
aracında su değ�ş�m�n�n ve havalandırılmasının yapılmasına dönük tedb�rler�n alınması zorunludur.

Kuruluşlar ve hayvanların bakım ve barınması �ç�n genel bölümler�n özell�kler�

MADDE 7 ‒ (1) F�z�k� yapılarda aşağıdak� standartların sağlanması zorunludur.

a) Fonks�yonlar ve genel tasarım bakımından;

1) Bütün kuruluşlar tes�sler�n�, bu tes�sler�nde tutulan türler�n f�zyoloj�k ve davranışsal gereks�n�mler�n�
d�kkate alan b�r çevre sağlayacak şek�lde �nşa ederler. Kuruluşlar yetk�s� olmayan k�ş�ler ve başka hayvanların
tes�sler�ne g�r�ş�n� ve kuruluşlarındak� hayvanların da kaçışını engelleyecek şek�lde tasarlar, �nşa eder ve yönet�r.

2) Kuruluşlar, b�na ve ek�pmanda oluşab�lecek her türlü hatayı önceden önley�c� ve hata oluşması durumunda
da ac�len g�der�c� akt�f b�r program oluşturur.

b) Barındırma odaları bakımından;

1) Kuruluşlar, odalarla �lg�l� düzenl� ve etk�n b�r tem�zl�k programı oluşturur ve sürekl� olarak h�jyen
standartlarını sağlar.

2) Duvar ve zem�n gerek hayvanlar tarafından oluşturulab�lecek ve gerekse de tem�zl�k sırasında oluşab�lecek
ağır yıpranma ve aşınmaya dayanıklı b�r malzemeyle kaplanır. Bu malzeme hayvan sağlığı �ç�n zararlı olmayacak ve
hayvanların kend�ler�ne zarar vermes�ne yol açmayacak yapıda olur. Kuruluşlar, ek�pmana ve dem�rbaşlara, hayvanlar
tarafından zarar ver�lmes�n� önleyecek ve aynı zamanda hayvanların yaralanmalarına engel olacak gerekl� önlemler�
alır.

3) Av ve avcı g�b� uyumlu olmayan türler aynı odada hatta b�rb�r�n�n görüş, koku veya ses alanı �ç�nde, farklı
çevre şartları gerekt�ren hayvanlar �se aynı odada barındırılmaz.

4) Genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş hayvanlar aynı türde dah� olsalar d�ğer hayvanlar �le aynı odada, hatta b�rb�rler�n�n
görüş veya koku alanı �ç�nde barındırılamazlar.

c) Genel ve özel amaçlı prosedür odaları:

1) Kuruluşlar, bas�t tanısal testler�n ve ölüm sonrası (post mortem) �ncelemeler�n yapılacağı ve/veya başka b�r
yerde daha yoğun laboratuvar �ncelemes�ne tab� olacak örnekler�n alınacağı bas�t g�r�ş�m odası ve ş�ddet kategor�s�nde
orta ve ş�ddetl� olarak bel�rlenen kategor�de prosedür uygulanmış hayvanlar olması hal�nde de operasyon sonrası
bakım odalarına sah�p olur. Prosedür ve gözlemler�n barındırma odalarında yapılmasının uygun olmadığı, cerrah�
�şlem veya d�ğer prosedürlerde kullanılan hayvanların sağlıklı hayvanları olumsuz etk�lememes� �ç�n genel ve özel
amaçlı prosedür odaları oluşturulmalıdır.

2) Kuruluşlara yen� gelen hayvanların sağlık durumları bel�rlenene ve potans�yel sağlık r�sk� değerlend�r�l�p
asgar�ye �nd�r�lene kadar �zole ed�lmeler�n� sağlayacak karant�na odalarına sah�p olur. Karant�na süreler� fare, sıçan,
kobay, Sur�ye ve Ç�n hamster�, gerb�l, tavşan ve kurbağa �ç�n yed� gün, balık türler�, ked�, köpek ve d�ğer türler �ç�n
y�rm�b�r gündür. Eğer hayvan üzer�nde yapılacak çalışmanın amacı, bel�rt�len sürelerden daha kısa sürede hayvanın
prosedürde kullanılmasını gerekt�r�yorsa bu durum �l müdürlüğüne b�ld�r�l�r. İl müdürlüğü bu hayvanların, türler� ve
yet�şt�r�lme şartlarını da d�kkate alarak karant�na süres�n� kısaltab�l�r veya tamamen kaldırab�l�r. Bu durumdak�
hayvanları prosedürde kullanacak k�ş�ler söz konusu hayvanlardan hastalık bulaşma r�sk�ne karşı sorumlu yönet�c�
tarafından b�lg�lend�r�l�r ve gerekl� tedb�rler�n alınması konusunda uyarılır.

3) Kuruluşa yen� gelen hayvanlar sorumlu yönet�c� tarafından gerekl� kontrol ve muayeneler� yapıldıktan sonra
araçlardan �nd�r�lerek karant�na bölümler�ne, kafeste barınan hayvanlar �se önce tem�z kafeslere yerleşt�r�lerek
karant�na odasına alınır. Hayvanların yem ve su �ht�yaçları öncel�kle g�der�l�r. Taşıma araçlarının uygun b�r şek�lde
dezenfeks�yonu, gerekl� olduğu durumlarda da ster�l�zasyonları yapılır. Hayvanlardan numune alınmasını gerekt�ren
b�r durum oluşması hal�nde, laboratuvar testler� �ç�n numuneler karant�na odalarında alınır, anal�zler�n�n yapılmasını
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tak�ben negat�f sonuç alınan hayvanlar bakım odalarına yerleşt�r�l�r. İhbarı mecbur� hastalık tesp�t ed�len hayvanlar
hakkında bu konudak� ulusal mevzuat çerçeves�nde �şlem yapılır.

4) Hasta ve yaralı hayvanların ayrı olarak tutulacağı barındırma odaları bulundurulur.

ç) H�zmet odaları bakımından;

1) Depolar, yem ve hayvan yataklarının kal�tes�n�n korunmasını sağlayacak şek�lde tasarlanır, kullanılır ve
bakımı yapılır. Bu odalarda haşarat ve böcekler�n g�rmes�n� ve barınmasını engelleyecek gerekl� tedb�rler alınır.
Kontam�ne olab�lecek veya hayvan ve personel �ç�n zararlı olab�lecek d�ğer malzemeler ayrı yerde depolanır.

2) Tem�zl�k ve yıkama alanları, kullanılan ek�pmanın arındırılması ve tem�zlenmes� �ç�n gereken donanımı
barındıracak ve yeterl� gen�şl�kte olur. Tem�zl�k proses�, yen� tem�zlenm�ş ek�pmanın kontam�nasyonunu engellemek
�ç�n tem�z ve k�rl� ek�pmanın akışını ayıracak şek�lde düzenlen�r.

3) Kuruluşlar, karkasların ve hayvansal atıkların h�jyen�k depolanması ve güvenl� b�r şek�lde elden çıkarılması
�ç�n gerekl� tedb�rler� alır. Tıbb� atıklar, evsel n�tel�kl� atıklardan ayrı olarak sınıflandırılır, toplanır ve taşınır. Genet�ğ�
değ�şt�r�lm�ş hayvanların ölüler�, hayvanların atıkları ve artıkları yakıldıktan, çevre ve halk sağlığını koruyacak gerekl�
önlemler alındıktan sonra kuruluştan uzaklaştırılır. Kuruluşlarda oluşan tıbb� atıkların, 22/7/2005 tar�hl� ve 25883
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbb� Atıkların Kontrolü Yönetmel�ğ�ne göre �zale, bertaraf ve tahl�yes� yapılır.

4) Asept�k koşullarda amel�yat prosedürler�n�n uygulanması gereken durumlarda b�r ya da b�rden fazla uygun
teçh�zata sah�p oda ve amel�yat sonrası �y�leşmey� sağlamak �ç�n odalar bulundurulur.

(2) Uygun çevre ve kontrolünün sağlanması �ç�n zorunlu şartlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

a) Havalandırma ve sıcaklık bakımından;

1) Barındırma odalarının �zolasyonu, ısıtılması ve havalandırılması hava akımının, toz düzey�n�n ve gaz
konsantrasyonunun barındırılan hayvanlar �ç�n zararlı olmayacak sınırlar dâh�l�nde tutulması sağlanır.

2) Barındırma odalarındak� sıcaklık ve bağıl nem barındırılan türlere ve yaş gruplarına göre Ek-2’ de bel�rt�len
değerlere uygun olarak sağlanır. Sıcaklık ve nem her gün ölçülür ve bu �ş �ç�n hazırlanmış kayıt ç�zelges�ne �şlen�r.

3) Hayvanlar kend�ler� �ç�n tehl�ke yaratacak �kl�m şartları altında açık alanda bulunmaya zorlanamaz.

b) Aydınlatma bakımından;

1) Doğal ışığın uygun ışık/karanlık döngüsünü sağlamadığı durumlarda, hayvanların b�yoloj�k �ht�yaçlarını
karşılamak ve tatm�n ed�c� b�r çalışma ortamı sağlamak �ç�n kontrollü aydınlatma yapılır. Kuruluş bu amaca uygun
donanımı sağlar.

2) Aydınlatma, hayvan yet�şt�rme prosedürler�n�n yer�ne get�r�lmes� ve �ncelenmes� �ç�n gereken �ht�yaçları
karşılayacak düzeyde olur.

3) Türlere uygun, düzenl� ışık aralıkları ve ışık ş�ddet� sağlanır.

4) Alb�no hayvanlar bulundurulduğunda, aydınlatma, ışığa olan duyarlılık d�kkate alınarak ayarlanır.

c) Gürültü bakımından;

1) Ultrason da dâh�l gürültü düzey�, hayvan refahını olumsuz yönde etk�lemeyecek şek�lde düzenlen�r.

2) Kuruluşlarda, �nsanların �ş�teb�lecekler� düzeyde, aynı zamanda hayvanlarında hassas olduğu ses aralığı
dışında uyarı veren alarm s�stem� bulundurulur.

3) Barındırma odaları, gereken durumlarda, gürültü yalıtımı ve ses em�c� özell�ğ� olan malzemelerle donatılır.

4) Hayvanların bulunduğu odaların �ç�nde ya da yakınında telefon, radyo ve telev�zyon g�b� elektron�k aletler
bulundurulmaz.

5) Personel alanları ve gürültüye sebep olan akt�v�teler�n gerçekleşt�r�ld�ğ� odalar,  hayvanların bulunduğu
yerlere uzak olur ya da bu bölümlerde mutlaka ses yalıtımları yapılır.
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6) Gürültü açısından köpek, domuz, keç� ve �nsan dışı pr�matlar g�b� hayvanlar, bunlara göre daha sess�z olan
kem�rgenlerle aynı b�nalarda barındırılmaz ya da kem�rgenler�n olduğu bölümlerde yeterl� düzeyde ses yalıtımı
sağlanır.

7) Hayvanların bakımlarını yapan personel, bakım, beslenme, tem�zl�k ve dezenfeks�yon �şlemler� sırasında
gürültüyü en aza �nd�rgeyerek çalışır.

ç) Alarm s�stemler� bakımından;

1) Çevren�n kontrolü ve korunması �ç�n elektr�k ve mekan�k donanıma sah�p kuruluşlar öneml� h�zmetler ve
ac�l aydınlatma s�stemler�n� devreye sokmak ve alarm s�stemler�n�n �şlet�m dışı kalmasını önlemek �ç�n hazırda
bekleyen yedek b�r s�stem bulundurulur.

2) Isıtma ve havalandırma s�stemler� �zleme c�hazları ve alarmlarla donatılır.

3) Ac�l eylem prosedürler� ve tal�matlar açık ve görünür b�r yerde bulundurulur.

(3) Hayvanların bakımı �ç�n gerekl� şartlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

a) Sağlık şartı bakımından;

1) Kuruluşların, hayvan refahını koruyacak ve b�l�msel gerekl�l�kler� karşılayacak, hayvanların sağlıklı
olmasını sağlayacak bel�rlenm�ş b�r stratej�s� bulunur. Bu stratej� sağlığın düzenl� olarak gözlenmes�n�, m�krob�yoloj�k
gözet�m programını ve sağlık bozukluklarıyla mücadele planlarını �çer�r ve yen� hayvanların alınması �ç�n sağlık
parametreler�n� ve prosedürler�n� tanımlar.

2) Hayvanlar en az günde b�r kez sorumlu yönet�c� veya onun görevlend�rd�ğ� b�r veter�ner hek�m tarafından
kontrol ed�l�r. Kontrollerde tüm hasta veya yaralı hayvanlar bel�rlen�r ve gerekl� tedb�rler alınır.

b) Yaban hayatından alınan hayvanlar bakımından;

1) Hayvanlar muayene veya tedav� �ç�n taşınması gerek�yorsa, �lg�l� türlere uyarlanmış taşıma konteynerler� ve
araçları yakalama yerler�nde bulundurulur.

2) Doğadan alınan hayvanların �kl�me alıştırılması, karant�naya alınması, barındırılması, yet�şt�r�lmes� ve
bakımı �ç�n özel d�kkat göster�l�r ve uygun önlemler alınır. Prosedürler�n sonunda serbest bırakılmaları �ç�n hazırlık
yapılır. Serbest bırakma, söz konusu hayvanların yaban hayatında; halk sağlığına, hayvan sağlığına veya çevreye zarar
oluşturmayacaklarının kes�nl�ğ� şartıyla yapılır.

c) Barındırma ve zeng�nleşt�rme bakımından;

1) Doğal olarak yalnız yaşayan hayvanlar dışındak�ler b�rb�r�ne uyumlu b�reylerden oluşan gruplar hal�nde
barındırılır. 6 ncı madden�n üçüncü fıkrasına uygun olarak tek başına barınmaya �z�n ver�len hâller dışında, gerekl�
süre m�n�mum düzeyde tutulur. Aynı zamanda görsel, �ş�tsel, koklama ve dokunma yoluyla hayvanların b�rb�rler�yle
temas etmes� sağlanır. Hayvanların önceden oluşturulmuş gruplara veya ayrıldığı gruba tekrar katılmalarının,
uyumsuzluk problemler�ne ve sosyal �l�şk� bozukluklarına neden olmaması �ç�n durumları d�kkatle �zlen�r.

2) Tüm hayvanlara, davranışsal özell�kler�n� rahatlıkla yapab�lecekler� yeterl� büyüklükte yer ayrılır.
Hayvanların, stres kaynaklı davranışlarının azaltılması amacıyla çevreler�n� seçme ve kontrol etmeler�n� sağlayacak
şartlar oluşturulur. Kuruluşların, hayvanların yapab�lecekler� faal�yetler d�z�s�n� gen�şletmek ve başa çıkma
faal�yetler�n� artırmak �ç�n türe uygun f�z�ksel egzers�z, y�yecek arama, el becer�s�ne dayalı ve b�l�şsel faal�yetler�
�çeren uygun zeng�nleşt�rme tekn�kler� bulundurulur. Hayvan bölmeler�n�n çevresel zeng�nleşt�r�lmes� türe ve �lg�l�
hayvanın b�reysel �ht�yaçlarına uygun hale get�r�l�r. Zeng�nleşt�rme stratej�ler� düzenl� olarak gözden geç�r�l�r ve
güncelleşt�r�l�r.

3) Hayvan bölmeler� hayvan sağlığı �ç�n zararlı malzemelerden yapılamaz. Tasarımları ve �nşaları hayvanların
yaralanmasına yol açmayacak şek�lde olur. Kullanıldıktan sonra atılab�len c�nsten olmadıkça, tem�zl�kte arındırma
tekn�kler�ne dayanıklı malzemelerden yapılır. Hayvan bölmeler�n�n tabanları, türlere ve hayvanların yaşına uygun
olarak ve dışkının çıkarılmasını kolaylaştıracak şek�lde tasarlanır. Tabanlar hayvanın sağlık ve refahına uygun olur.
Hayvanın sağlık ve refahının korunması �ç�n uygun malzemeden altlık kullanılır.

ç) Beslenme bakımından;

1) D�yet�n b�ç�m�, �çer�ğ� ve sunumu hayvanların beslenme ve davranış �ht�yaçlarını karşılayacak n�tel�kte olur.
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2) Hayvanların d�yet� yen�leb�l�r n�tel�kte olur ve kontam�ne olmuş d�yet beslenmede kullanılamaz.
Hammaddeler�n seç�m�, gıdanın üret�m�, hazırlığı ve sunumunda kuruluşlar; k�myasal, f�z�ksel ve m�krob�yoloj�k
k�rlenmey� önlemek �ç�n gerekl� önlemler alınır.

3) Ambalaj, nakl�ye ve depolama kontam�nasyonu, bozunmayı ve tahr�b� önleyecek şek�lde olur. Besleme �ç�n
kullanılan tüm besleme hazneler�, yeml�kler ve d�ğer kaplar düzenl� olarak tem�zlen�r ve gerek�yorsa ster�l�ze ed�l�r.

4) Rekabet� sınırlandıracak şek�lde yeterl� beslenme yer� sağlanarak her hayvanın y�yeceğe er�şeb�lmes�
sağlanır.

d) Sulama bakımından;

1) Tüm hayvanlar �ç�n tem�z ve kontam�ne olmamış �çme suyu sağlanır.

2) Otomat�k sulama s�stem� kullanılıyorsa, s�stem düzenl� olarak kontrol ed�l�r, bakımı yaptırılır ve kazaları
önlemek �ç�n bol suyla tem�zlen�r. Sert tabanlı ve del�ks�z tabanlı kafesler kullanılıyorsa, su basması r�sk�n� asgar�ye
�nd�recek tedb�rler alınır.

3) Akvaryum ve tanklardak� su m�ktarını b�reysel balık, amf�b� ve sürüngen türler�n�n �ht�yaç ve tolerans
sınırlarına uyumlaştıracak şek�lde tedb�rler alınır.

e) İst�rahat ve uyuma alanları bakımından;

1) Türlere uyarlanmış altlık malzemeler� veya uyuma yapıları, gebe ve doğum yapmış hayvanlar �ç�n �se yuva
malzemeler� ve yapıları sürekl� bulundurulur.

2) Hayvanların bulunduğu bölümlerde, türlere uygun olacak şek�lde, tüm hayvanlar �ç�n sağlam, rahat �st�rahat
alanları sağlanır. Tüm uyku alanları tem�z ve kuru olması sağlanır.

f)                Eğ�t�m bakımından;

1) Kuruluşlar, hayvanlar �ç�n prosedürler ve projen�n süres� de d�kkate alınarak uygun alıştırma ve eğ�t�m
programları oluşturur.

(4) Bu Yönetmel�kle bakım, barınma, nak�l, ısı, nem ve d�ğer gerekl�l�kler� bel�rlenmeyen hayvan türler� �ç�n
gerekl� standartlar Bakanlıkça bel�rlen�r.

Hayvan refahı b�r�m�

MADDE 8 – (1) Her üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşta b�r hayvan refahı b�r�m�
kurması zorunludur.

(2) Üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşlarda hayvan refahı b�r�m�, 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 oluşur. Hayvan refahı b�r�m� sorumlu yönet�c� veya veter�ner hek�mden b�lg� tem�n edeb�l�r.

(3) B�rden fazla alanda faal�yet gösteren kuruluşlarda yalnız b�r hayvan refah b�r�m� kurulması yeterl�d�r. Bu
b�r�m kuruluşun �z�nl� tüm faal�yet alanlarıyla �lg�l� konularda görev yapar.

(4) Küçük üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşlarda hayvan refah b�r�m�; sorumlu
yönet�c� ve hayvan bakımından sorumlu b�r personel �le en az �k� k�ş�den, küçük kullanıcı kuruluşlarda �se bunlara
�laveten b�r yerel et�k kurul üyes� olmak üzere en az üç k�ş�den oluşur.

(5) Kuruluşların küçük, orta ya da büyük olarak sınıflandırılmalarına �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça
bel�rlen�r.

Hayvan refahı b�r�m�n�n görevler�

MADDE 9 – (1) Hayvan refahı b�r�m� aşağıdak� görevler� yer�ne get�rmekle yükümlüdür.

a) B�r�mde çalışan personele, hayvanların elde ed�lmeler�, bakım, barınma ve kullanımları konularında,
hayvanların refahıyla �lg�l� b�lg� vermek,
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b) İkame, azaltma ve �y�leşt�rme �lkes�n�n uygulanması ve bu �lkeyle �lg�l� tekn�k ve b�l�msel gel�şmeler
hakkında personele b�lg� vermek,

c) Kuruluşta barındırılan veya kullanılan hayvanların refahıyla �lg�l� olarak �zleme, raporlama ve tak�p
konularında �ş akış şemaları oluşturmak ve bunları gözden geç�rmek,

ç) Prosedürde kullanılan hayvanlar üzer�ndek� etk�ler�n� d�kkate alarak projeler�n gel�ş�m�n� ve net�celer�n�
tak�p etmek ve �kame, azaltma ve �y�leşt�rmeye katkıda bulunab�lecek unsurları bel�rlemek ve tavs�yelerde bulunmak,

d) A�le yanına ver�lecek hayvanların sosyalleşt�r�lmes� de dâh�l a�le yanına verme programları hakkında b�lg�
vermek.

(2) Gerekt�ğ�nde Bakanlık hayvan refah b�r�m�ne ek görevler vereb�l�r.

(3) Hayvan refahı b�r�m� tarafından ver�len herhang� b�r tavs�yen�n ve o tavs�yeyle �lg�l� olarak alınan
kararların kayıtları en az üç yıl saklanması ve talep ed�lmes� hal�nde, denet�mle yetk�l� Bakanlık tems�lc�ler�ne bu
kayıtların göster�lmes� zorunludur.

İnsan-dışı pr�matlar �ç�n üretme stratej�s�

MADDE 10 – (1) İnsan-dışı pr�mat üret�c�ler�n�n, üret�mde tutsaklık altında üret�lm�ş �nsan-dışı pr�matların
soyundan gelen hayvanların oranını artırmak �ç�n elver�şl� b�r stratej� bel�rlemeler� şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Üret�c�, Tedar�kç�, Kullanıcı ve Araştırmaya Yetk�l� Kuruluşlarla İlg�l�

Yetk�lend�rme ve D�ğer Gerekler

Kuruluş �zn�

MADDE 11 ‒ (1) Deneysel veya d�ğer b�l�msel amaçlar �ç�n kullanılan veya kullanılması planlanan tüm
hayvanların üret�m�, tedar�k� ve kullanımıyla uğraşan tüm gerçek ve tüzel k�ş�ler yer onaylarını yaptırmaları
zorunludur. Bu amaçla, �ç�nde aşağıdak� belgelerden oluşan �k� adet dosya ve b�r d�lekçe �le b�rl�kte mülk� �dar�
am�rl�ğ�ne müracaat ed�l�r.

a) Ek-3’ e uygun olarak kuruluşun sah�b� veya �dares�nden yetk�l� k�ş� tarafından doldurulmuş beyanname,

b) Kuruluşun yer�n� bel�rleyen, yerleş�m yer� ve çevres�ne a�t b�lg�ler� �çeren vaz�yet planı veya hal� hazır
durumunu gösteren plan,

c) Kuruluşun tüm bölümler�n� �çeren detaylı ve tekn�k kurallarına göre hazırlanmış, ölçeğ� bell�, bu konuda
yetk�l� mühend�s ya da m�mar tarafından �mzalanmış kat planı.

(2) İl müdürlüğüne ulaşan belgeler bu konuda sorumlu b�r�m tarafından �ncelend�kten sonra b�lg� ve belgeler�
uygun görülen kuruluşa a�t planlar ve beyanname �l müdürlüğünce �lg�l� enst�tü müdürlüğüne gönder�lerek
uygunlukları hakkında yazılı görüş sorulur.

(3) Belgeler enst�tünün �lg�l� bölümünde görevl� �k� uzman veter�ner hek�m tarafından hayvan refahı ve sağlığı
açısından �ncelen�r ve planlamanın uygunluğu hakkında olumlu ya da olumsuz rapor düzenlenerek �l müdürlüğüne
gönder�l�r.

(4) Görüşün uygun olması durumunda söz konusu kuruluşun bulunduğu yer; kom�syon mar�fet�yle bu
Yönetmel�k çerçeves�nde hayvan refahı, hayvan sağlığı ve halk sağlığı açısından mahall�nde �ncelenerek Ek-4’ te
bulunan yer seç�m raporu düzenlen�r.

(5) B�lg� ve belgeler� uygun görülen kuruluşlara val�l�kçe b�r yıl süreyle kuruluş �zn� ver�l�r. Bu süre b�tmeden
süre uzatımı taleb�yle �lg�l� mülk� �dar� am�rl�ğ�ne başvuruda bulunanlara, val�l�ğ�n de uygun görmes� durumunda b�r
yıl ek süre ver�l�r. Kuruluş �zn� veya kuruluş �zn� süre uzatımı ver�len yerlere a�t; kuruluş sah�b�n�n adı, t�car� adı,
adres�, telefon ve faks b�lg�ler�, �z�n/süre uzatım tar�h ve sayısı, faal�yet alanları ve Bakanlıkça �sten�len d�ğer b�lg�ler �l
müdürlüğünce yazılı olarak �z�n ver�lmes�n� tak�ben Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r.

Çalışma �zn�
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MADDE 12 ‒ (1) Kuruluş �zn� alarak onaylı planlarına göre kuruluşlarını yapmış olan gerçek ve tüzel k�ş�ler,
çalışma �zn� almak �ç�n ek�nde aşağıdak� belgelerden b�rer nüsha yer alan �k� adet dosya ve b�r d�lekçe �le mülk� �dar�
am�rl�ğ�ne müracaat ederler.

a) Kuruluş sorumlu yönet�c�s� olan veter�ner hek�m �le laboratuvarda çalışacak olan d�ğer veter�ner hek�mler�n
bulundukları meslek odalarından almış oldukları belgeye �st�naden noterden yapılan sözleşmeler, kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışacak devlet memuru ve �şç� statüsündek� personel �ç�n �se görevlend�rme yazısı ve bu personel�n
d�ploma suretler�,

b) Hayvan sağlığı ve hayvan refahı amacıyla kuruluşta kullanılacak aletler�n tekn�k özell�k ve kapas�teler� �le
kullanılacak olan k�myasal ve b�yoloj�k madde g�b� materyaller�n kuruluş yetk�l�s�nce onaylı l�steler�,

c) Kuruluşta çalışacak uzmanların uzmanlık alanlarını göster�r belge ve sayıyı göster�r kuruluşça onaylı l�ste,

ç) Yangın ve patlamalar �ç�n gerekl� önlemler�n alındığına da�r �tfa�ye müdürlüğünden alınan belge,

d) Açılması �stenen �şyer� b�r ş�rket �se ş�rket�n kuruluşunu gösteren T�caret S�c�l Gazetes�,

e) Kuruluş �zn�n�n aslı g�b�d�r onaylı b�r suret�,

f) Hayvanların genler� veya genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş hayvanlar üzer�nde araştırma çalışması yapan kuruluşlar �ç�n
araştırmaya yetk�l� kuruluş olduğuna da�r belge.

 (2) İl Müdürlüğüne ulaşan bu belgeler�n tetk�k� sonucunda b�lg� ve belgeler� uygun görülen kuruluşlar;
kom�syon mar�fet�yle mevzuata uygunluğu açısından mahall�nde �ncelenerek Ek-5’ te bulunan açılma raporu
düzenlen�r.

(3) Mahall�nde �ncelemes� de uygun bulunan kuruluşa a�t b�r�nc� ve �k�nc� fıkralardak� belgeler�n asıllarından
b�rer nüshası �l müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönder�l�r. B�lg� ve belgeler� �ncelenen kuruluşlar gerek görüldüğünde
Genel Müdürlükçe de mahall�nde �nceleneb�l�r. Genel Müdürlükçe b�lg� ve belgeler� uygun görülen kuruluşlara
çalışma �zn� ver�l�r. Çalışma �zn�, �lg�l� val�l�ğe yazı �le b�ld�r�l�r.

(4) Çalışma �zn�, gerçek ve tüzel k�ş�ler adına kuruluşun bulunduğu adrese ver�l�r.

(5) Beyannameler�nde hang� tür hayvanların üret�leceğ�, kullanılacağı ve tedar�k ed�leceğ� bel�rt�lerek çalışma
�zn� almış kuruluşlar, farklı tür hayvanlarla �lg�l� faal�yette bulunab�lmeler� �ç�n faal�yet değ�ş�kl�ğ�yle �lg�l� �şlem
yaptırmaları zorunludur. Çalışma �z�nl� kullanıcı kuruluşlarda; kuruluşa gel�r gelmez genel anestez�ye alınarak y�ne
genel anestez� altında prosedür uygulanacak ve prosedür sonrası yaşamasına �z�n ver�lmeyecek ve bu prosedürle �lg�l�
yerel et�k kurul �zn�nde durumun açık olarak bel�rt�ld�ğ� omurgalı tür �ç�n çalışma �z�n belges�nde o tür �ç�n �z�n
ver�lm�ş olma şartı aranmaz.

(6) Çalışma �z�nler� ver�l�ş tar�h�nden �t�baren on yıl süreyle geçerl�d�r.

(7) B�r üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşunun yapısında veya fonks�yonunda hayvan
refahını olumsuz yönde etk�leyecek öneml� b�r değ�ş�kl�k meydana gelmes� durumunda, Bakanlık süreye
bakılmaksızın çalışma �zn�n�n yen�lenmes� �steyeb�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Prosedürler�n Amacı ve Bazı Türler�n Prosedürlerde Kullanılma Şartları

Prosedürler�n amacı

MADDE 13 ‒ (1) Prosedürler, sadece aşağıdak� �z�n ver�len amaçlar doğrultusunda gerçekleşt�r�l�r.

a) Temel araştırmalarda,

b) Translasyonel veya uygulamalı araştırmalardan �nsan, hayvan veya b�tk�lerdek� hastalık, rahatsızlık ve d�ğer
anormall�klerden veya bunların etk�ler�nden kaçınma, önleme, tanı veya tedav�ler�nde,

c) Translasyonel veya uygulamalı araştırmalardan �nsan, hayvan veya b�tk�lerdek� f�zyoloj�k şartların
değerlend�r�lmes�, bel�rlenmes�, düzelt�lmes� veya mod�f�kasyonunda,

ç) Translasyonel veya uygulamalı araştırmalardan hayvanların refahı ve tarımsal amaçlarla yet�şt�r�len
hayvanların üret�m şartlarının �y�leşt�r�lmes�nde,
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d) İlaç, aşı, gıda, yem �le d�ğer maddeler ya da bunların ürünler�n�n kal�tes�n�n, etk�nl�ğ�n�n ve güven�rl�ğ�n�n
gel�şt�r�lmes�, �malatı veya test ed�lmes� �ç�n (b) , (c) ve (ç) bentler�ndek� amaçlardan herhang� b�r�nde, 

e) İnsan ya da hayvanların sağlık veya refahı �ç�n doğal çevren�n korunmasında,

f) Türler�n korunmasını amaçlayan araştırmalarda,

g) Meslek� becer�ler�n elde ed�lmes�, sürdürülmes� veya gel�şt�r�lmes� �ç�n yükseköğret�m veya eğ�t�mde,

ğ) Adl� tıp araştırmalarında.

Prosedürlerde kullanılmak üzere üret�len hayvanlar

MADDE 14 ‒ (1) Ek-6’ da yer alan türlere a�t hayvanlar, prosedürlerde kullanılmak üzere bu Yönetmel�k
çerçeves�nde �z�n ver�len kuruluşlarda üret�ld�ğ� durumlarda, yalnızca prosedürlerde kullanılab�l�r. Ek-7’ de bel�rt�len
tar�hlerden �t�baren ve bu ekte yer alan �nsan-dışı pr�matlar, yalnız tutsaklık altında yet�şt�r�len �nsandışı pr�matların
soyundan geld�kler� veya kend� kend�ne yeterl� kolon�lerden alındıkları takt�rde prosedürlerde kullanılmasına �z�n
ver�l�r. Bakanlık bu fıkrada konulan şart ve Ek-7’ de bel�rt�len tar�hler� hayvan sağlığı ve refahını d�kkate alarak
değ�şt�reb�l�r.

(2) Bakanlık b�l�msel b�r gerekçen�n olması durumunda b�r�nc� fıkraya �st�sna get�reb�l�r.

(3) Araştırmacılar ve kullanıcı kuruluşlar Ek-6’ da bel�rt�len türlerden yalnız özel olarak üret�lm�ş ve
Bakanlıktan �z�n almış kuruluşlarda üret�len hayvanları satın almaları ve prosedürlerde kullanmaları zorunludur.
Aks�n� gerekt�ren b�l�msel b�r gerekçe olması ve yerel et�k kuruldan �z�n alınması kaydıyla �z�nl� kuruluşlar dışından
sağlanan hayvanlar da prosedürlerde kullanılab�l�r.

Nesl� tehl�kede olan türler

MADDE 15 ‒ (1) Orman ve Su İşler� Bakanlığı �lg�l� mevzuatı ve Ülkem�z�n de taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler çerçeves�nde; nesl� tehl�ke altında olan türler�n, aşağıdak� �st�snalar dışında prosedürlerde kullanılmasına
�z�n ver�lmez.

a) Prosedürler�n, 13 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (b), (d) ve (f) bentler�nde bel�rt�len kapsamda olması,

b) B�l�msel gerekçeye �st�naden, nesl� tehl�ke altında olan ve korunan hayvanlardan b�r�n�n kullanılmasının
zorunlu olması.

(2) B�r�nc� fıkra �nsan-dışı pr�matları kapsamaz.

İnsan-dışı pr�matlar

MADDE 16 ‒ (1) Nesl� tehl�ke altında olan ve korunan �nsan dışı pr�matların aşağıdak� �st�snalar dışında
prosedürlerde kullanılmasına �z�n ver�lmez.

a) Prosedürün amaçlarından b�r�n�n 13 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) ve (d) bentler�nde bel�rt�len
kapsamda ve �nsanları güçsüzleşt�ren veya potans�yel olarak yaşamı tehd�t eden kl�n�k durumlardan kaçınma, önleme,
tanı veya tedav�s� �ç�n üstlen�len amaçlar olması veya 13 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ya da (f) bentler�ndek�
amaçlardan b�r�n�n mevcut olması,

b) Prosedür amacının, �nsan-dışı pr�matlar dışında b�r tür kullanılarak gerçekleşt�r�lemeyeceğ�ne da�r b�l�msel
b�r gerekçe mevcut olması.

(2) Orman ve Su İşler� Bakanlığı �lg�l� mevzuatı ve Ülkem�z�n de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler
çerçeves�nde �nsan-dışı pr�mat örnekler�n�n aşağıdak� �st�snalar dışında prosedürlerde kullanılmasına �z�n ver�lmez.

a) Prosedürün amaçlarından b�r�n�n 13 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) ve (d) bentler�nde bel�rt�len
kapsamda ve �nsanları güçsüzleşt�ren veya potans�yel olarak yaşamı tehd�t eden kl�n�k durumlardan kaçınma, önleme,
tanı veya tedav�s� �ç�n üstlen�len amaçlar olması veya 13 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�ndek� amaçlardan
b�r�n�n mevcut olması,

b) Prosedür amacının �nsan-dışı pr�matlar dışında b�r tür kullanılarak gerçekleşt�r�lemeyeceğ�ne da�r b�l�msel
b�r gerekçe mevcut olması.

Doğal yaşamdan alınan hayvanlar
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MADDE 17 ‒ (1) Prosedürlerde doğal yaşamdan alınan hayvanlar kullanılamaz.

(2) Prosedürün amacının prosedürlerde kullanılmak üzere yet�şt�r�len b�r hayvan kullanılarak
gerçekleşt�r�lemeyeceğ�ne da�r b�r b�l�msel gerekçe olması, doğadan alınacak hayvanın su ürünler� kapsamında olması
hal�nde Bakanlığımızdan, d�ğer hayvan türler� �ç�n �se Orman ve Su İşler� Bakanlığından �z�n alınması kaydıyla b�r�nc�
fıkraya yerel et�k kurullarca �st�sna get�r�leb�l�r.

(3) Hayvanların doğada yakalanması, bu hususta tecrübel� ya da konuyla �lg�l� eğ�t�m almış k�ş�ler tarafından
hayvanlarda ağrı, ez�yet, sıkıntı ve kalıcı hasara yol açmayan yöntemler kullanarak gerçekleşt�r�l�r. Yakalanma
sırasında veya sonrasında, yaralanmış hâlde veya sağlığı bozulmuş durumda bulunan herhang� b�r hayvan, b�r
veter�ner hek�me muayene ett�r�l�r ve hayvanın acısının asgar� düzeye �nd�r�lmes� �ç�n önlem alınır. B�l�msel b�r
gerekçen�n yazılı olarak belgelend�r�lmes� kaydıyla hayvandak� ağrı ve sıkıntının asgar� düzeye �nd�r�lmes� �ç�n önlem
alınmasına Bakanlık �l veya �lçe müdürlüğünde görevl� veter�ner hek�m �st�sna get�reb�l�r. İst�sna �l veya �lçe
müdürlüğünce yazılı olarak müracaat sah�b�ne b�ld�r�l�r.

Evc�l türlerden başıboş ve yırtıcı hayvanlar

MADDE 18 – (1) Ked�, köpek ve benzer� evc�l türlerden başıboş ve yırtıcı olanları prosedürlerde
kullanılamaz.

(2) Sah�b�n�n tesp�t ed�lmes� �ç�n gerekl� yasal sürec�n tamamlanması ve aşağıdak� gerekçeler�n oluşması
durumunda b�r�nc� fıkranın uygulanmasına, Orman ve Su İşler� Bakanlığı veya bu Bakanlıkça yetk� ver�lm�ş merc�ler
tarafından �st�sna get�r�leb�l�r.

a) Hayvanların sağlık ve refahı �le �lg�l� çalışmalara öneml� b�r �ht�yaç olması veya çevre, �nsan ve hayvan
sağlığına karşı c�dd� b�r tehl�ke olması,

b) Prosedürün amacının ancak başıboş veya yırtıcı hayvan kullanılarak gerçekleşt�r�leb�leceğ�ne da�r b�l�msel
gerekçe olması. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Prosedürler, Yöntem Seç�m�, Anestez�, Prosedürler�n Ş�ddet Sınıflandırması,

Alternat�f Yaklaşımlar, Tekrar Kullanım ve Önlenmes� �le Prosedürün Sonu

Prosedürler

MADDE 19 ‒ (1) Prosedürler Bakanlıktan �z�nl� kullanıcı kuruluşlarda gerçekleşt�r�leb�l�r. Kullanıcı kuruluş
dışında gerçekleşt�r�lecek prosedürler �ç�n Bakanlıktan önceden �z�n alınması zorunludur. İz�n �ç�n proje yönet�c�s�
proje özet�, prosedürde kullanılacak hayvan sayısı ve türler� �le prosedürün uygulanacağı yer hakkında açıklama �çeren
b�lg�lerle Bakanlığa müracaat eder. Bakanlık gerekt�ğ�nde ek b�lg� ve belge �steyeb�l�r. Gerekt�ğ�nde Bakanlık projen�n
uygulanacağı yerde hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan refahına uygunluğu �ç�n �nceleme yapar. İz�n proje
çerçeves�nde gerçekleşt�r�lecek prosedürler �ç�n ver�l�r ve proje süres�nce geçerl�d�r.

(2) Bakanlık prosedürlerde kullanılan hayvanların korunmasına veya prosedürlerde kullanımının kontrolü ve
sınırlandırılmasına �l�şk�n önlemler alab�l�r.

Yöntem seç�m�

MADDE 20 ‒ (1) İsten�len sonucu elde etmek �ç�n Ülkem�z�n de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler
çerçeves�nde canlı hayvan kullanımını gerekt�rmeyen başka b�r yöntem veya test stratej�s� mevcut olmaması hal�nde
hayvanlar üzer�nde prosedür uygulanır.

(2) Prosedürler arasında seç�m yaparken, büyük ölçüde, aşağıdak� gerekler� yer�ne get�ren ve tatm�nkâr sonuç
verme olasılığı en yüksek olan prosedür terc�h ed�l�r.

a) M�n�mum sayıda hayvan kullanımı,

b) Ağrı, ez�yet, sıkıntı ve kalıcı hasar oluşma �ht�mal� en düşük olan hayvanların kullanımı,

c) En az ağrı, ez�yet, sıkıntı ve kalıcı hasar veren prosedürün uygulanması.

(3) B�r prosedürün sonunda ölümün gerçekleşmes� mümkün olduğu ölçüde engellenecek ve daha erken sonuç
veren ve �nsan� b�r son �le yer değ�şt�r�lecekt�r. Son nokta olarak ölümün kaçınılmaz olduğu durumlarda prosedür
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aşağıdak� şek�lde tasarlanır.

a) Mümkün olduğu kadar az sayıda hayvanın ölümünün sağlanması,

b) Hayvanın çekt�ğ� acının süres�n� ve yoğunluğunu asgar� düzeye �nd�recek ve mümkün olduğunca acısız
ölüm sağlayacak b�r yöntem�n kullanılması.

(4) Yöntem seç�m�yle �lg�l� b�r uygunsuzluğun Bakanlığımız denetç�ler� tarafından tesp�t� durumunda bu
prosedürün durdurulması �ç�n Orman ve Su İşler� Bakanlığı �lg�l� b�r�mler�ne yazılı olarak b�ld�r�mde bulunulur.

Anestez�

MADDE 21 ‒ (1) Anestez� kullanımına uygunsuz b�r durum olmadıkça, prosedürler genel veya sınırlı
uyuşturma altında yapılır. Gerekt�ğ�nde ağrı, ez�yet ve sıkıntının asgar�ye �nd�r�lmes�ne �mkân veren analjez� veya
başka metotlar kullanılab�l�r. Ş�ddetl� ağrılara yol açab�lecek c�dd� yaralanmaları �çeren prosedürler anestez� olmadan
uygulanmaz.

(2) Anestez� kullanımının uygun olup olmadığına karar ver�rken aşağıdak� hususlar d�kkate alınır:

a) Anestez�n�n hayvan �ç�n prosedürden daha travmat�k olup olmadığı,

b) Anestez�n�n prosedürün amacına uygun olup olmadığı.

(3) Hayvanlara ağrı h�ssetmes�n� engellemek amacıyla anestez�k veya analjez�k dışında başka b�r �laç
ver�lmemel�d�r. Aks�n� gerekt�recek b�r durumun oluşması hal�nde, anestet�k veya analjez�k rej�m�n ayrıntıları
hakkında b�l�msel b�r gerekçe sağlanır.

(4) Anestez�n�n etk�s� geçmeye başladığında sıkıntı çeken b�r hayvan, prosedürün amacına uygun olması
şartıyla,  amel�yat sırası ve sonrasında analjez�klerle veya başka ağrı kes�c� yöntemlerle tedav� ed�l�r.

(5) Prosedür amacına ulaşır ulaşmaz, hayvanın sıkıntısını en alt düzeye �nd�rmek �ç�n uygun önlem alınır.

Prosedürler�n ş�ddet sınıflandırması

MADDE 22 ‒ (1) Tüm prosedürler Ek-8’ de bel�rt�len tanımlama kr�terler� kullanılarak vaka bazında haf�f,
orta, ş�ddetl� veya düzelmez olarak sınıflandırılır.

(2) Yerel et�k kurul veya sorumlu yönet�c� bu madden�n üçüncü fıkrasına bağlı kalarak, uzun sürel� ve
�y�leşt�r�lemeyen ş�ddetl� ağrı, ez�yet ve sıkıntı söz konusu olduğu prosedürün uygulanmasını engelleyeb�l�r.

(3) Yerel et�k kurullar �st�sna� durumlarda ve b�l�msel olarak gerekçes� olması kaydıyla, uzun sürel� ve
�y�leşt�r�lmes� mümkün olmayan ş�ddetl� ağrı, ez�yet ve sıkıntı �çeren b�r prosedürün kullanımına �z�n vereb�l�r. Fakat
söz konusu prosedürlerde �nsan-dışı pr�matların kullanımı konusunda kısıtlamaya g�deb�l�r.

Tekrar kullanım

MADDE 23 ‒ (1) Prosedür şartlarının, üzer�nde herhang� b�r prosedür uygulanmamış olan farklı b�r hayvanın
kullanılmasına �z�n verd�ğ� durumlarda, daha önce b�r ya da b�rkaç prosedürde kullanılan b�r hayvanın tekrar
kullanılması aşağıdak� şartlara bağlıdır:

a) Daha öncek� prosedürler�n gerçek ş�ddet� haf�f veya orta �se,

b) Hayvanın genel sağlık durumu ve af�yet� tamamen esk� hal�ne dönmüşse,

c) Yen� prosedür haf�f, orta veya düzelmez olarak sınıflandırılmışsa,

ç) Hayvanın ömür boyu deney�m�n� de d�kkate alan veter�ner hek�m�n uygun görüşü mevcutsa.

(2) Hayvanın veter�ner hek�m tarafından muayene ed�lmes�nden sonra, ş�ddetl� ağrı, ez�yet veya eşdeğer�n�
�çeren b�r prosedürde b�rden fazla kullanılmaması koşuluyla b�r�nc� fıkranın (a) bend�ndek� hayvanların tekrar
kullanılmasına yerel et�k kurullarca �z�n ver�leb�l�r.

Prosedürler�n tekrarlanmasının önlenmes�
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MADDE 24 ‒ (1) Bakanlık, Ülkem�z�n de taraf olduğu uluslararası mevzuat tarafından tanınan prosedürler
kullanılarak oluşturulan ver�ler�, halk sağlığı, güvenl�ğ� ve çevren�n korunması �ç�n o ver�lerle �lg�l� başka prosedürler
gerekmed�kçe o prosedürü kabul eder.

Alternat�f yaklaşımlar

MADDE 25 ‒ (1) Bakanlık hayvanların kullanıldığı prosedürlerde elde ed�lenlerle aynı veya daha yüksek
düzeyde b�lg� sağlayab�lecek olan ancak hayvan kullanımı �çermeyen veya daha az hayvanın kullanıldığı veya daha az
ağrı veren prosedürler �çeren alternat�f yaklaşımların gel�ş�m�ne ve doğrulanmasına katkıda bulunacak ve bu alanda
araştırmayı teşv�k etmek �ç�n uygun gördüğü d�ğer adımları atab�l�r. Kuruluşlar aşağıdak� yükümlülükler� yer�ne
get�rmekle yükümlüdür.

a) Bakanlık, söz konusu doğrulama çalışmalarının yapılması �ç�n, uygun uzmanlık sah�b� ve kal�f�ye
laboratuvar bel�rler ve bu laboratuvarla taraf olduğu anlaşmalar çerçeves�nde b�lg� paylaşımında bulunab�l�r.

b) Bakanlıkça bel�rlenm�ş laboratuvar doğrulama çalışmaları �ç�n öncel�kler� bel�rleyerek ülkem�z�n taraf
olduğu uluslararası kuruluşlarla ortak çalışma yürüteb�l�r.

(2) Deney hayvanları konusunda faal�yet gösteren üret�c�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşlar;

a) Az sayıda hayvanın prosedürlerde kullanıldığı ya da hayvanların prosedürlerde kullanılmadığı b�r
araştırmayı başvuru bulunması hal�nde desteklemekle,

b) Hayvanların prosedürlerde kullanılmasına alternat�f yaklaşımların konu ed�ld�ğ� en az b�r çalışmayı başvuru
bulunması hal�nde desteklemekle,

c) Deney hayvanlarının kullanımının nedenler�n�n konu ed�ld�ğ�, kamuoyunu b�lg�lend�r�c� en az b�r faal�yet�
yürütmek ve b�r öncek� yıla a�t bu konuda yürüttükler� faal�yetler� Ocak ayında Bakanlığa b�ld�rmekle,

ç) Bakanlık, doğrulama �ç�n öner�len alternat�f yaklaşımların düzenley�c� �lg�s� ve uygunluğu konularında
tavs�yelerde bulunmak üzere tek b�r temas noktası görevlend�reb�l�r.

Alternat�f metot, azaltma ve �y�leşt�rme �lkes�

MADDE 26 ‒ (1) Mümkün olan her durumda prosedür yer�ne, canlı hayvanların kullanılmasını �çermeyen ve
b�l�msel olarak tatm�nkâr b�r yöntem veya test stratej�s� gel�şt�rmek esastır.

(2) Projelerde kullanılan hayvan sayısının, projen�n hedefler�n� tehl�keye düşürmeden m�n�mum düzeye
�nd�rmek esastır.

(3) Üret�m, bakım ve barınma �le prosedürlerde kullanılan yöntemler� �y�leşt�rmek, hayvanlarda olası ağrı,
ez�yet, sıkıntı ve kalıcı hasarı m�n�mum düzeye �nd�rmek veya ortadan kaldırmak esastır.

(4) Bu maddede bel�rt�len yöntem seç�mler� 20 nc� maddeye göre uygulanır.

(5) Bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarıyla üçüncü fıkrada bel�rt�len hayvanların bakım, barınma ve üret�m
konuları har�ç,  uygulanmasında et�k kurullar yetk�l�d�r.

Prosedürün sonu

MADDE 27 ‒ (1) B�r prosedür, o prosedürle �lg�l� olarak yapılacak gözlem sonlandırılıyorsa veya yen�
genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş hayvan soylarıyla �lg�l� olarak bu hayvanlardan yen� nes�l oluşturulamıyorsa ya da hayvanın
tekrar yaşayacağı tecrübe b�r �ğnen�n batırılmasına eşdeğer veya daha fazla ağrı, ez�yet, sıkıntı ve kalıcı hasar
oluşturuyorsa sonlandırılır.

(2) Prosedürün sonunda, hayvanın yaşamasına �l�şk�n karar veter�ner hek�m tarafından ver�l�r. Prosedür
sonunda hayvan orta veya ş�ddetl� ağrı, ez�yet, sıkıntı ve kalıcı hasarla yaşamaya devam edecekse öldürülmes�ne karar
ver�l�r.

(3) B�r hayvanın yaşamaya devam etmes� durumunda, sağlık durumuna uygun bakım ve barınma şartları
sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Hayvanların Serbest Bırakılması veya A�le Yanına Ver�lmes�,
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Öldürme Yöntemler� �le Organ ve Doku Paylaşımı

Hayvanların serbest bırakılması veya a�le yanına ver�lmes�

MADDE 28 ‒ (1) Bakanlık, genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş olanlar har�ç olmak üzere prosedürlerde kullanılan veya
kullanılması amaçlanan genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş hayvanların a�le yanına ver�lmes� veya türlere uygun doğal b�r ortama
bırakılması veya ç�ftç�l�k s�stem�ne �ade ed�lmes�ne, aşağıdak�lere uyulması hal�nde �z�n vereb�l�r.

a) Hayvanın sağlık durumunun elvermes�,

b) Halk sağlığına, hayvan sağlığına veya çevreye zarar vermeyecek durumda olması,

c) Hayvanın af�yet�n�n korunması �ç�n uygun önlemler�n alınmış olması.

Hayvanların a�le yanına ver�lmes� veya serbest bırakılması �ç�n program

MADDE 29 ‒ (1) Hayvanların a�le yanına ver�leceğ� durumlarda üret�c�, tedar�kç� ve kullanıcı kuruluşlar
hayvanların sosyalleşmes�n� sağlayan Bakanlıkça bel�rlenecek a�le yanına verme programına uymaları zorunludur.
Vahş� hayvanlar söz konusu olduğunda �se hab�tatlarına �ade ed�lmeden önce Orman ve Su İşler� Bakanlığınca
yapılacak b�r rehab�l�tasyon programına katılmaları sağlanacaktır. Programlarda en az aşağıdak� şartların sağlanması
gerek�r.

a) Hayvanın sağlık durumunun uygun olması,

b) Halk sağlığına, hayvan sağlığına veya çevreye artık zarar vermeyecek durumda olması,

c) Hayvanın af�yet�n�n korunması �ç�n uygun önlemler alınmış olması.

Öldürme yöntemler�

MADDE 30 ‒ (1) Kuruluşlar aşağıdak� tedb�rler� uygulamakla yükümlüdür:

a) Kuruluşlar hayvanların en az ağrı, ez�yet ve sıkıntı çekerek öldürülmes�n� sağlarlar.

b) Kuruluşlarda bulunan hayvanlar üret�c�, tedar�kç�, araştırmaya yetk�l� veya kullanıcı kuruluşun �ç�nde; saha
çalışmasında kullanılan hayvanlar �se kuruluşun �ç�nde veya dışında; veter�ner hek�m tarafından veya veter�ner hek�m
gözet�m�nde öldürülür.

c) Ek-9 kapsamındak� hayvanlarda y�ne bu ekte bel�rlenm�ş uygun öldürme metotlarından b�r� uygulanır.

ç) Sorumlu yönet�c� veya veter�ner hek�m aşağıdak� durumlarda b�r�nc� fıkranın (c) bend�ndek� öldürme
metoduna �st�sna get�reb�l�r:

1) Kullanılacak metodun daha �nsan� olduğunun b�l�msel olarak �spatlanması ve bunun belgelend�r�lmes�,

2) B�l�msel gerekçeye �st�naden, prosedürün amacının Ek-9’da bel�rt�len öldürme yöntem� kullanılarak
gerçekleşt�r�lememes� ve bu durumun belgelend�r�lmes�.

d) Hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı, halk güvenl�ğ� veya çevresel nedenlerle ac�l�yet gerekt�rmes�
durumunda, bu fıkranın (b) ve (c) bentler�ndek� yer ve öldürme metoduna uyulmayab�l�r.

Organ ve doku paylaşımı

MADDE 31 ‒ (1) Kullanıcı kuruluşlar bünyeler�nde daha önce öldürülen hayvanların organ ve dokularını
d�ğer kullanıcı kuruluşlarla paylaşab�l�r. Genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş hayvanların organ ve dokularını veren, nakleden ve
alan kuruluşlar bu Yönetmel�k �le Orman ve Su İşler� Bakanlığınca bel�rlenm�ş usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Personel�n Yetk� ve Sorumlulukları

Personel�n genel yetk� ve sorumlulukları

MADDE 32 ‒ (1) Her üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşta yeterl� sayıda personel
bulundurulur.
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(2) Hayvanlar üzer�nde prosedür uygulayanların aşağıdak� fonks�yonların herhang� b�r�n� yer�ne get�rmeden
önce aşağıdak� konularda yeterl� eğ�t�m ve öğret�m� almış olması şarttır.

a) Hayvanlar üzer�nde prosedür uygulamak,

b) Prosedür ve projeler� tasarlamak,

c) Hayvanlara bakmak,

ç) Hayvanları öldürmek.

(3) Prosedür ve proje tasarlayan k�ş�ler�n üstlend�kler� �şle �lg�l� b�l�msel b�r d�s�pl�nde  eğ�t�m almış  ve türlere
özgün b�lg� b�r�k�m�ne sah�p olması şarttır. İk�nc� fıkranın (a), (c) veya (ç) bentler�nde sözü ed�len fonks�yonları �cra
eden k�ş�ler görevler�n� �cra etmeden önce gerekl� yetk�nl�ğe ulaşana kadar sorumlu yönet�c�ler gözet�m� altında çalışır.

(4) Sorumlu yönet�c� olarak görev yapab�lmek �ç�n 1/1/2013 tar�h�nden �t�baren deney hayvanları konusunda
en az �k� yıl çalışmış olmaları şartı aranır. Ancak bu tecrübeye sah�p olmayan sorumlu yönet�c�ler �le hayvanlar
üzer�nde prosedür uygulayanlarda Ek-10’da bahsed�len konularda eğ�t�m alma ve bu eğ�t�mde başarılı olma şartı
aranır. Sorumlu yönet�c�ler�n ayrıca �k�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�ndek� konularda gerekl� eğ�t�m� almış olması
şarttır.

Sah�p, sorumlu yönet�c� ve d�ğer personel�n özel yetk� ve sorumlulukları

MADDE 33 – (1) Her üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşun b�r sorumlu yönet�c�
�st�hdam etmes� zorunludur. Sorumlu yönet�c�n�n görevden ayrılması durumunda en geç b�r ay �çer�s�nde kuruluşların
yen� b�r sorumlu yönet�c� ataması, sorumlu yönet�c�n�n �şler�n� yürüteb�lmes� ve d�ğer personele eğ�t�m vermes� veya
toplantı yapab�lmes� �ç�n yeterl� büyüklükte oda ya da odalar sağlamakla yükümlüdür. Görev�nden ayrılan sorumlu
yönet�c� görevden ayrılışından �t�baren en geç onbeş gün �çer�s�nde b�r d�lekçe �le durumu �l müdürlüğüne b�ld�rmekle
yükümlüdür. Sorumlu yönet�c�ler kuruluşların bu Yönetmel�ğe uyumunu sağlamasından sorumludurlar. Sorumlu
yönet�c�n�n görevler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

a) Kuruluştak� hayvanların refah ve bakımını gözetmek,

b) B�r�mde çalışan personel�n kuruluşta barınan türlere a�t b�lg�lere er�ş�m�n� sağlamak,

c) Personel�n yeterl� eğ�t�me ve yetk�nl�ğe sah�p olmalarını, sürekl� eğ�t�lmeler�n� ve gerekl� yetk�nl�ğ�
gösterene kadar gözet�m altında çalışmalarını sağlamak,

ç) Deney hayvanları üret�m, kullanım, tedar�k ve araştırmaya yetk�l� kuruluşlarda; gelen, üret�len, satılan,
deneyde kullanılan, ölen veya nakled�len hayvanların, türü, ırkı, c�ns�, gel�ş, doğum, ölüm, satış, nak�l tar�hler�,
uygulanan �şlemler, satın almak veya kullanmak amacı �le başvuran şahsın �s�m ve adres� �le hayvanların akıbetler�n�n
kayıtlarını yapmak veya yaptırmak,

d) Denet�m defter�n� muhafaza etmek ve Bakanlık tarafından bel�rlenen b�lg� ve belgeler� �sten�ld�ğ� takd�rde
�lg�l�lere göstermek,

e) Kuruluşun genel tem�zl�k ve bakımı �le çalışma, plan ve programını, ac�l eylem planını hazırlamak.

(2) Projen�n genel uygulanışından ve proje yetk�s�ne uyumundan sorumlu olan k�ş�ler aşağıda bel�rt�len
konularda sorumlu yönet�c� �le b�rl�kte sorumludur.

a) B�r prosedür sırasında b�r hayvana ver�len ağrı, ez�yet, sıkıntı veya kalıcı hasarın durdurulması.

b) Projeler�n �z�n ver�lm�ş prosedüre uygun olarak yapılmasından, prosedür uygulayanların prosedüre
uymaması durumunda düzeltme �ç�n gerekl� önlemler�n alınması ve kayda geç�r�lmes�, durumun Orman ve Su İşler�
Bakanlığınca onaylanmış kullanıcı kuruluş bünyes�ndek� yerel et�k kurula ve gerekt�ğ�nde Bakanlığa b�ld�r�lmes�.

 (3) Sorumlu yönet�c�, kuruluşun bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun faal�yet göstermes�, çalışan personel�n
sağlıklarının korunması, oluşan atık ve artıkların çevre toplum sağlığına zarar vermes�n� önleyecek doğru tedb�rler�n
alınmasından �şverenle b�rl�kte sorumludur.

(4) Kuruluşlardak� sorumlu yönet�c�ler başka b�r �şte çalışamaz ve çalışmaya zorlanamaz. Fakat eğ�t�m-
öğret�m kurumlarında, veter�ner hek�m d�plomasına sah�p araştırma görevl�ler� sorumlu yönet�c� olarak
görevlend�r�leb�l�r.
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(5) Kuruluşun sah�b�, hayvan refahı, hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması amacıyla sorumlu yönet�c� ve
d�ğer personel�n görevler�n� yer�ne get�rmes�nde kullanacağı her türlü araç, gereç ve �mkânları sağlamak ve �şler�n
yürütülmes� �ç�n yeterl� personel �st�hdam etmekle yükümlüdür.

(6) B�r şek�lde genet�k yapıları değ�şt�r�lm�ş gen aktarımlı, nakavt g�b� hayvanların bulunduğu araştırmaya
yetk�l�, üret�c� ve kullanıcı kuruluşlarda genet�k konusunda eğ�t�m görmüş ve ayrıca bu konuda uzmanlık, yüksek
l�sans veya doktora yapmış veter�ner hek�m, tıp doktoru veya b�yolog, genet�k yapıları değ�şt�r�lm�ş balıklar söz
konusu olduğunda �se genet�k konusunda eğ�t�m görmüş ve ayrıca bu konuda uzmanlık, yüksek l�sans veya doktora
yapmış veter�ner hek�m, su ürünler� mühend�s� veya b�yolog görevlend�r�lmes� zorunludur.

(7) M�krob�yoloj�k özell�kler�nden dolayı özel bakım gerekt�ren germfree, patojen ar�, spes�f�k patojen free ve
benzer� hayvanların bulunduğu üret�c� ve kullanıcı kuruluşlarda m�krob�yoloj� konusunda eğ�t�m görmüş ve ayrıca bu
konuda uzmanlık, yüksek l�sans veya doktora yapmış veter�ner hek�m, tıp doktoru veya b�yolog görevlend�r�lmes�
zorunludur.

(8) Üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşlar sorumlu yönet�c� dışında �ht�yaç olması
durumunda ayrıca veter�ner hek�m �st�hdam ederler. Veter�ner hek�m, hayvan sağlığı ve tedav�s�, hayvan refahı ve halk
sağlığını korumak, kuruluşa hayvanların kabulü, bakımı, beslenmes�, üret�lmes�, sağlık durumlarının tak�b�,
hastalıklarının tedav�s�, kayıtlarının tutulması ve yapılan araştırmaların veter�ner hek�ml�k yönünden uygun
olmasından sorumlu yönet�c� �le b�rl�kte sorumludur. Sorumlu yönet�c�n�n �z�nl� ya da raporlu olduğu durumlarda
b�r�mdek� bu konuda en kıdeml� veter�ner hek�m onun yer�ne bakmakla yükümlüdür.

(9) Kuruluşlarda görev yapan personel hayvan refahı, hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunması konularında
yeterl� eğ�t�m almış olmalıdır.

(10) Kuruluşlar bu madden�n b�r�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkralarında bel�rt�len personel
değ�ş�kl�kler�n� bulundukları �ldek� �l müdürlüğüne b�ld�rmekle yükümlüdür. İl müdürlükler� de bu değ�ş�kl�kler� Genel
Müdürlüğe b�ld�r�r.

(11) Sorumlu yönet�c�ler, kuruluşlarının bu Yönetmel�ğe uyumunun sağlanmasından sorumludur. Bu madden�n
b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len görevler mutlaka sorumlu yönet�c� tarafından yer�ne get�r�l�r.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

B�lg�lend�rme, Kayıtlar, İşaretleme ve K�ml�klend�rme

B�lg�lend�rme ve kayıtlar

MADDE 34 ‒ (1) Kuruluşlar, Bakanlık tarafından �sten�len b�lg�ler�, �sten�len sıklık ve zaman �çer�s�nde
Bakanlığa b�ld�rmek zorundadırlar. Herhang� b�r yerde gerçekleşt�r�len prosedürler hakkında, o prosedürlerden
sorumlu gerçek veya tüzel k�ş�n�n �zn� olmaksızın, kamuoyuna herhang� b�r şek�lde açıklamada bulunulamaz, b�lg�
ver�lemez. Gerekl� görüldüğü takd�rde; Bakanlık tarafından veya Bakanlıkça tay�n ed�lecek gerçek veya tüzel k�ş�
tarafından kamuoyuna açıklamada bulunulab�l�r. Kuruluşlardan elde ed�len b�lg�ler Bakanlık tarafından yayınlanarak
kullanıma sunulab�l�r. Bu durum k�ş�ler�n mülk�yet haklarına halel get�rmeden ve g�zl�l�k gerekt�ren b�lg�ler�n saklı
kalmasına özen göster�lerek gerçekleşt�r�l�r.

(2) Üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşların hayvanlarla �lg�l� kayıtları tutmaları
zorunludur. Deney hayvanı üreten, kullanan veya tedar�k eden kuruluşlar b�r öncek� yıla a�t b�lg�ler� üret�c� ve
araştırmaya yetk�l� kuruluşlar Ek-11, tedar�kç� kuruluşlar Ek-12 ve kullanıcı kuruluşlar Ek-13’tek� forma �şleyerek
�k�şer nüsha olarak her yılın Ocak ayında �l müdürlüğüne tesl�m ederler. İl müdürlükler� bu belgeler�n b�rer nüshasını
Ocak ayı sonunda Bakanlığa gönder�r. Bakanlık bu belgelere yen�ler�n� ekleyeb�l�r, �stenme sıklığını ve �sten�len
belgeler�n �çer�ğ�n� değ�şt�reb�l�r. Kayıtlarda asgar� olarak aşağıdak� b�lg�ler�n bulunması zorunludur.

a) Üret�len, tedar�k ed�len, prosedürlerde kullanılan, serbest bırakılan veya a�le yanına ver�len türler ve sayıları,

b) Hayvanların or�j�n�, prosedürler �ç�n üret�l�p üret�lmed�kler�, genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş olup olmadıkları,

c) Hayvanların doğduğu, tedar�k ed�ld�ğ�, serbest bırakıldığı veya a�le yanına ver�ld�ğ� tar�hler,

ç) Hayvanların k�mden alındığı,

d) Her kuruluşta ölen veya öldürülen hayvanların sayısı ve türler� �le ölen hayvanların b�l�nd�ğ� takd�rde ölüm
neden�,

e) Kullanıcı kuruluşların hayvanları kullandığı projeler,
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f) Hayvanların alıcısının adı ve adres�.

(3) Üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşların denet�m defter� bulundurmaları ve bu
defterler� kuruluşun bulunduğu �ldek� �l müdürlüğüne onaylatmaları zorunludur. Onaylanan defterde onaylayan
yetk�l�ye a�t �s�m, unvan, tar�h b�lg�ler� yer alır,  her sayfası numaralandırılır ve mühürlen�r.

(4) B�r�nc� ve �k�nc� fıkrada bel�rt�len kayıtlar en az 5 yıl süreyle saklanır ve talep hal�nde Bakanlığa ver�l�r.

(5) Bakanlıkça uygun ver�tabanının oluşturulması durumunda kuruluşlara a�t b�lg�ler bu ver�tabanına
kayded�l�r. Ver�tabanına kayıtla �lg�l� usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

Köpekler, ked�ler ve �nsan-dışı pr�matlar hakkında b�lg�

MADDE 35 ‒ (1) Üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşlar her köpek, ked� ve �nsan-dışı
pr�mat �ç�n aşağıdak� b�lg�ler� kaydetmek ve muhafaza etmek zorundadır.

a) Hayvanın k�ml�ğ�n�,

b) Eğer b�l�n�yorsa doğum yer� ve tar�h�n�,

c) Prosedürlerde kullanılmak üzere özel olarak üret�l�p üret�lmed�ğ�n�,

ç) İnsan-dışı pr�matlarda �se tutsaklık altında üret�len b�r �nsan-dışı pr�matın soyundan gel�p gelmed�ğ�n�.

(2) Kuruluşlar her köpek, ked� ve �nsan-dışı pr�matın bu Yönetmel�ğ�n amaçları �ç�n tutulduğu süre boyunca
yapılan �şlemler� de �çeren b�r b�reysel geçm�ş dosyasını tutar. Dosya hayvanın doğum tar�h�nde ya da mümkün olan
en kısa zamanda oluşturulur. Dosya hayvanla �lg�l� üreme, veter�nerl�k h�zmetler� hususları, bakım b�lg�ler�, sosyal
b�lg�ler ve hang� projelerde kullanıldığını kapsar.

(3) Bu maddede sözü ed�len b�lg�ler, hayvan öldükten veya a�le yanına ver�ld�kten sonra en az beş yıl süreyle
saklanır ve talep hal�nde Bakanlığa tesl�m ed�l�r. A�le yanına ver�lmes� durumunda �se �k�nc� fıkrada sözü ed�len
hayvanın b�reysel geçm�ş dosyasındak� veter�ner h�zmetler�, bakım b�lg�ler� ve sosyal b�lg�ler� �çeren dosyanın b�r
nüshası hayvana eşl�k eder.

İşaretleme ve k�ml�klend�rme

MADDE 36 ‒ (1) Her köpek, ked� ve �nsan-dışı pr�mata en geç sütten kes�ld�ğ�nde, en az ağrı verecek şek�lde
da�m� b�r b�reysel k�ml�k �şaretlemes� yapılır.

(2) B�r köpek, ked� ve �nsan-dışı pr�matın sütten kes�lmeden önce b�r üret�c�, tedar�kç� veya kullanıcıdan başka
b�r�ne devred�ld�ğ� ve önceden �şaretlemen�n prat�k olmadığı durumlarda, �şaretleme yapılana kadar özell�kle anne ve
babasına a�t b�lg�ler, alan kuruluşa tesl�m ed�l�r. Bu kuruluş tarafından da b�lg�ler muhafaza ed�l�r.

(3) Sütten kes�len ve henüz �şaretlenmem�ş b�r köpek, ked� veya �nsan-dışı pr�matın üret�c�, tedar�kç� veya
kullanıcı tarafından alındığında, mümkün olan en kısa zamanda en az ağrı verecek şek�lde da�m� �şaretlemes� yapılır.

(4) İşaretlemen�n mümkün olmadığı durumlarda üret�c�, tedar�kç� ve kullanıcı kuruluşlar hayvanın
�şaretlenmemes�n�n nedenler�n� denet�me gelen Bakanlık tems�lc�ler�ne b�ld�rmekle yükümlüdür. Denetç�ler
�şaretlenmeme neden�n� hayvanın sağlık ve refahını da d�kkate alarak �kna ed�c� bulmamaları durumunda hayvanın
�şaretlenmes� �ç�n süre vererek kuruluş yetk�l�ler�n� uyarır.

(5) Deney hayvanlarının �şaretlenmes� �ç�n kuyruk, ayak parmak, kulak veya herhang� b�r organının kes�lmes�
�şaretleme veya b�r yöntem olarak kabul ed�lemez. Türlere göre �şaretleme ve k�ml�klend�rme yöntemler� Ek-14’te
ver�lm�şt�r.

(6) Tüm genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş hayvanlara da�m� b�r b�reysel k�ml�k �şaret� yapılır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denet�mler, İz�nler�n İptal�, Kapatma, Değ�ş�kl�k ve İlaveler

Denet�mler ve kr�terler�

MADDE 37 ‒ (1) Bakanlık, enst�tü müdürlüğü veya �l müdürlüğü mevzuat hükümler�ne uyulduğunu
doğrulamak �ç�n tüm üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşları düzenl� aralıklarla denetler.
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(2) Bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda Bakanlıktan çalışma �zn� almış kuruluşların denet�mler� r�sk
anal�z�ne göre yapılır. R�sk anal�z�nde puanlama aşağıdak� kr�terler �le gerekt�ğ�nde Bakanlıkça bel�rlenm�ş ek kr�terler
d�kkate alınır:

a) Barındırılan hayvan sayısı ve türler�,

b) Üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşların mevzuat hükümler�ne uyma s�c�l�,

c) Söz konusu kullanıcı kuruluş tarafından gerçekleşt�r�len proje sayı ve türler�,

ç) Bu Yönetmel�ğe uyulmadığına da�r herhang� b�r b�lg� ve belge.

(3) İk�nc� fıkrada bel�rt�len r�sk anal�z�ne uygun olarak her yıl en azından kuruluşların üçte b�r�ne uygulanır.
İnsan-dışı pr�mat üret�c�, tedar�kç�, kullanıcı ve araştırmaya yetk�l� kuruluşların en azından yılda b�r kere denetlenmes�
zorunludur.

(4) Denet�mler�n en az yüzde ell�s� önceden haber ver�lmeks�z�n yapılır.

(5) Denetleme kayıtlarının en az beş yıl süreyle saklanması zorunludur.

(6) Bakanlık gerek gördüğünde yaptığı denet�mlerle �lg�l� b�lg�ler� Ülkem�z�n de taraf olduğu uluslararası
kurum ve kuruluşlarla paylaşab�l�r. Bu kurum ve kuruluşların öner�ler�n� d�kkate alab�l�r.

(7) R�sk anal�z� ve r�sk değerlend�rmes�yle �lg�l� usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.

Kapatma, değ�ş�kl�k ve �laveler

MADDE 38 ‒ (1) Çalışma �zn� almış kuruluşlarda Bakanlığın �zn� olmadan herhang� b�r değ�ş�kl�k �le
kuruluşta kısmen veya tamamen yen�lenme, kuruluşta üret�m kapas�tes�n� artırma veya azaltma, yen� bazı hayvan
türler�n� veya suşlarını üretme maksadıyla yen� ün�teler yapılamaz. Bakanlığın bu g�b� değ�ş�kl�klere �z�n vermes� �ç�n
bu Yönetmel�kte geçen b�lg� ve belgeler� tekrar �steyeb�l�r.

(2) Ver�len çalışma �zn�; üzer�nde yazılı gerçek ve tüzel k�ş� adı, adres� ve faal�yet alanı �ç�n geçerl�d�r.
Bunlardan herhang� b�r�n�n değ�şmes� hal�nde çalışma �zn� geçerl�l�ğ�n� kaybeder.

(3) Kuruluşun sah�b� tarafından kapatılması, sah�p veya unvan değ�şt�r�lmes� haller�nde, durum en az b�r ay
önceden Genel Müdürlüğe gönder�lmek üzere b�r d�lekçe �le mülk� �dar� am�rl�ğe müracaat ed�l�r. D�lekçe ek�nde
Bakanlığa gönder�lmek üzere değ�ş�kl�kler �le �lg�l� b�lg� ve belgelerle çalışma �zn�n�n aslı bulunur. Genel Müdürlükçe
uygun görülmes� hal�nde, yen� sah�p ve unvan üzer�nden kuruluş �ç�n çalışma �zn� ver�l�r. Gerekl� görülmes�
durumunda kuruluş mahall�nde �ncelen�r.

(4) Çalışma �zn�n�n okunmayacak şek�lde tahr�p olması hal�nde tahr�p olmuş çalışma �zn� belges�n�n aslı b�r
d�lekçeye eklenerek, kaybolması durumunda �se kayıpla �lg�l� �lan ver�len gazeten�n aslı ve b�r d�lekçeyle mülk� �dar�
am�rl�ğe müracaat ed�l�r. Genel Müdürlükçe uygun görülmes� hal�nde yen�den esk� tar�h ve sayı �le gerekl� açıklama da
yapılarak çalışma �z�n belges� düzenlen�r. Gerekl� görülmes� durumunda kuruluş mahall�nde �ncelen�r.

Hayvanların korunması ve �dar� yaptırımlar

MADDE 39 ‒ (1) Kuruluşların sah�b� veya yetk�l�ler�n�n bu Yönetmel�k çerçeves�nde üret�c�, kullanıcı,
tedar�kç� ve araştırmaya yetk�l� kuruluşlarına çalışma �zn� almaları zorunludur. Çalışma �zn� bulunmayan üret�c� ve
tedar�kç� kuruluşlar val�l�k oluru �le faal�yetten men ed�l�r. Hayvanların yaşına bakılmaksızın en kısa süre �çer�s�nde
çalışma �zn� almış, aynı gerçek ya da tüzel k�ş�ye a�t b�r �z�nl� kuruluşa veya tüm masrafları gerçek ya da tüzel k�ş�
tarafından karşılanmak kaydıyla farklı b�r gerçek ya da tüzel k�ş�ye a�t �z�nl� kuruluşa nak�l �le men �şlem�
gerçekleşt�r�l�r. Ancak �z�nl� yer� bulunmayan, �z�nl� b�r yerde barınma ücretler�n� karşılayamayan, �z�nl� b�r yerde
barınma ücretler�n� karşılayacağını yazılı olarak b�ld�rmeyen kuruluşlardak� hayvanlara Bakanlıkça bedels�z olarak el
konularak bu hayvanlar �z�nl� b�r kuruluşa bedels�z olarak ver�l�r.

(2) Denet�m sonucunda bu Yönetmel�ğ�n şartlarının karşılanmadığı tesp�t ed�l�rse çalışma �zn�n�n �ptal�ne karar
ver�l�r. Bu durumda üret�c�, kullanıcı ve tedar�kç� kuruluşlardak� hayvanların refahı etk�lenmeyecek şek�lde b�r�nc�
fıkrada bel�rt�len hükümler uygulanır.

(3) Çalışma �zn� almamış veya çalışma �zn� alma n�tel�kler�n� kaybetmes�nden dolayı çalışma �zn� belges� �ptal
ed�len ve kuruluşlarında Bakanlıkça �sten�len kayıtları tutmayan üret�c� ve tedar�kç� kuruluş yetk�l�ler�ne 5996 sayılı
Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddes� b�r�nc� fıkrası (�) bend�nde bel�rt�len
m�ktarda �dar� para cezası ver�l�r.



02.08.2018 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2011/12/20111213-4.htm 20/21

(4) Bu Yönetmel�k çerçeves�nde hayvan refahının sağlanması amacıyla, hayvanların barınma, bakım,
beslenme, sağlık ve d�ğer �ht�yaçlarını karşılamayan, sorumluluklarındak� hayvanların �nsan, hayvan ve çevre sağlığı
üzer�nde oluşturab�lecekler� olumsuz etk�lere karşı gerekl� önlemler� almayan kuruluşların sah�pler� veya bakımından
sorumlu k�ş�ler �le nak�llerle �lg�l� esaslara aykırı hareket edenlere 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda
ve Yem Kanununun 36 ncı maddes� b�r�nc� fıkrası (g) bend�nde bel�rt�len m�ktarda �dar� para cezası ver�l�r.

(5) Canlı hayvanların sevkler�nde, nak�l �le �lg�l� şartlara ve bunlara �l�şk�n �şlemlere aykırı hareket edenler
hakkında 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı maddes� b�r�nc� fıkrası (f)
bend�nde bel�rt�len m�ktarda �dar� para cezası ver�l�r.

(6) Kuruluşlarındak� hayvanların ve kuruluşlarının kayıtlarını yaptırmayan veya kuruluşlarındak� hayvanları
k�ml�klend�rmeyenler hakkında 5996 sayılı Veter�ner H�zmetler�, B�tk� Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36 ncı
maddes� b�r�nc� fıkrası (e) bend�nde bel�rt�len m�ktarda �dar� para cezası ver�l�r.

(7) İz�n almadan faal�yet gösteren kullanıcı kuruluşların tesp�t� veya çalışma �zn� almış kuruluşun �z�n alma
şartlarını kaybetmes� neden�yle çalışma �z�n belges�n�n �ptal ed�lmes� durumunda bu kuruluşlar gerekl� yasal �şlem�n
yapılması �ç�n Orman ve Su İşler� Bakanlığının �lg�l� b�r�m�ne b�ld�r�l�r. Tesp�t�n taşra teşk�latı personel�nce yapılması
durumunda adı geçen Bakanlığın �l veya bölge b�r�m�ne, Bakanlığımız merkez teşk�latı personel�nce yapılması
durumunda �se �lg�l� Genel Müdürlüğüne b�ld�r�m yapılır.

(8) Genet�ğ� değ�şt�r�lm�ş hayvanların b�l�msel amaç dışında üret�m�, onay alınmaksızın p�yasaya sürülmes�,
kullanılması veya kullandırılması, amaç ve alan dışında kullanımı, �nsan veya hayvanlar �ç�n gıda veya yem olarak
p�yasaya sürülmes�, gerekl� tedb�rler alınmadan sevk ed�lmes�, canlı veya ölü hayvanlar �le hayvanların atık ve
artıklarının çevreye bırakılması yasaktır. Bel�rlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler hakkında 5977 sayılı
B�yogüvenl�k Kanunu çerçeves�nde �şlem yapılır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Genel Müdürlüğe bağlı enst�tülerle �lg�l� hususlar

MADDE 40 ‒ (1) Genel Müdürlüğe bağlı Veter�ner Kontrol Merkez Araştırma Enst�tüsü Müdürlüğü, veter�ner
kontrol enst�tü müdürlükler� ve Şap Enst�tüsü Müdürlüğü bünyes�nde kurulacak ya da açılacak üret�c�, tedar�kç�,
kullanıcı veya araştırmaya yetk�l� kuruluşlar, kuruluş ve çalışma �z�n müracaatlarını 11 ve 12 nc� maddelerde bel�rt�len
b�lg� ve belgelerle b�rl�kte doğrudan Genel Müdürlüğe yaparlar. Bu enst�tülerdek� kuruluşların kuruluş ve çalışma
�z�nler� �ç�n oluşturulacak kom�syonlarda hang� enst�tü uzmanlarının görev yapacağı Genel Müdürlükçe bel�rlen�r.

(2) Genel Müdürlüğe bağlı Veter�ner Kontrol Merkez Araştırma Enst�tüsü Müdürlüğü ve veter�ner kontrol
enst�tü müdürlükler�n�n denet�mler�, Genel Müdürlükte görevl� veter�ner hek�mler ve/veya denet�m �ç�n Genel
Müdürlükçe yetk� ver�lm�ş enst�tü müdürlüğünden �k� uzman veter�ner hek�m ve enst�tünün faal�yette bulunduğu
v�layettek� �l müdürlüğünden katılan en az b�r veter�ner hek�m tarafından yapılır.

(3) Bu kuruluşlar b�r öncek� yıla a�t yıllık �stat�st�kî ver�ler�n� her yıl Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe
gönder�r.

Yetk�l� otor�te

MADDE 41 ‒ (1) Bakanlık bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasından sorumlu kamu kurumları dışında, yetk�l� özel
otor�teler bel�rleyeb�l�r. Bu otor�teler�n en az aşağıdak� şartları sağlaması gerek�r.

a) Görevler�n �fası �ç�n gereken uzmanlık ve altyapıya sah�p olması,

b) Görevler�n �fasıyla �lg�l� çıkar çatışması bulunmaması.

(2) Bu şek�lde bel�rlenen yetk�l� özel otor�teler bu Yönetmel�ğ�n amaçları bakımından yetk�l� otor�te sayılır.

Alt düzenley�c� �şlemler

MADDE 42 ‒ (1) Bakanlık, bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasını sağlamak üzere d�ğer alt düzenley�c� �şlemler�
çıkarmaya yetk�l�d�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
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MADDE 43 ‒ (1) 16/5/2004 tar�hl� ve 25464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve D�ğer B�l�msel
Amaçlar İç�n Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üret�m Yerler� �le Deney Yapacak
Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Da�r Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.

Çalışma �z�nl� kuruluşlarda �z�nler�n geçerl�l�ğ�

GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımından önce 16/5/2004 tar�hl� ve 25464 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Deneysel ve D�ğer B�l�msel Amaçlar İç�n Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney
Hayvanlarının Üret�m Yerler� �le Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve
Esaslarına Da�r Yönetmel�k çerçeves�nde çalışma �zn� almış kuruluşların �z�nler�, çalışma �zn� ver�l�ş tar�h�nden
�t�baren on yıl süreyle geçerl�d�r. Süre sonunda kuruluşların çalışma �z�n belgeler� geçerl�l�ğ�n� kaybeder. Çalışma �z�n
belgeler� geçerl�l�ğ�n� kaybeden kuruluşların bu Yönetmel�k çerçeves�nde yen�den �z�n almaları zorunludur. Genet�ğ�
değ�şt�r�lm�ş hayvanlarla �lg�l� çalışma �zn� almış kuruluşlar 1/5/2012 tar�h�ne kadar bu Yönetmel�kle bel�rlenm�ş �lave
b�lg� ve belgeler�n� tamamlayarak Genel Müdürlüğe ulaştırmakla yükümlüdürler.

Çalışma �z�nl� kuruluşlarda uyum

GEÇİCİ MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımından önce çalışma �zn� almış kuruluşların, kuruluşlarında
mevcut hayvan kafesler�n� 1/1/2013 tar�h�ne kadar bu Yönetmel�kle bel�rlenen kr�terlere uygun hale get�rmeler�
zorunludur.

Çalışma �zn� almamış kuruluşlar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımından önce kurulmuş, ancak çalışma �zn� almamış
kuruluşlar, 1/5/2012 tar�h�ne kadar kuruluşlarını bu Yönetmel�k hükümler�ne göre düzenlemek ve çalışma �zn� almak
zorundadırlar.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;

a) 10, 17, 18, 28 ve 29 uncu maddeler� 1/1/2013 tar�h�nde,

b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,

yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ekler� �ç�n tıklayınız.
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