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Özet

Summary

Amaç: Laboratuar hayvanlar›nda deneysel çal›flma yapacaklar›n bu konuda çal›flma yapabilmeleri için gerekli e¤itimi almalar› ve sertifika sahibi olmalar› birçok ülkede yasal zorunluluk olarak uygulanmaktad›r. Ülkemizde deney
hayvanlar› konusunda son y›llarda baz› yasal düzenlemeler yap›lm›fl olmas›na ra¤men, deneysel araflt›rma yapacak
kiflilerin sertifikasyonu konusunda bir standart bulunmamaktad›r. Belli merkezlerde lokal olarak baz› uygulamalar
yap›lmaktad›r. Kurumumuzda Eylül 2003'ten itibaren Türkiye'de ilk kez iki gün süreli periyodik Deneysel Araflt›rma
Kursu bafllat›lm›flt›r. Bu çal›flman›n amac› kurs kat›l›mc›lar›na kurs sonunda uygulanan anket çal›flmas› ile ilgili
sonuçlar› takd›m etmek ve iki gün süreli kurs uygulamas›n›n sonuçlar›n› tart›flmakt›r.

Basic experimental research course according to participant evaluation
Aim: In most countries it is a legal obligation on researchers to take a qualified basic education and to have a certificate for performing experimental research on laboratory animals. Although some legal arrangements have been done recently, there is no standard training programme
in our country. Some practices have been locally done in
certain centers. We have instituted two days periodical basic experimental research courses in our research center
since September 2003. The aim of this study is to present
the results participant questionnaire which we applied at
the end of each course.

Yöntem: Eylül 2003-Haziran 2004 tarihleri aras›nda periyodik olarak düzenlenen Deneysel Araflt›rma Kursu'na kat›lan 175 kat›l›mc›ya kurs sonunda 35 sorudan oluflan bir
anket çal›flmas› yap›ld›.

Material and method: We performed a questionnaire consisting of 35 questions to 175 participants at the end of
each course which was arranged periodically at each
month between September 2003 -June 2004.

Bulgular: Kat›l›mc›lar›n % 96's› t›p kökenli olup, %
53’ünü araflt›rma görevlileri oluflturmakta idi. Kat›l›mc›lar›n % 95'i kursta anlat›lan teorik konular› yeterli bulurken,
yine % 98'i pratik uygulamalar› yeterli bulmufllard›. Kat›l›mc›lar›n % 94'ü canl› hayvan üzerinde e¤itimin gereklili¤ini savunurken, yine % 94'ü deneysel çal›flma yapmak için
böyle bir kursa kat›lman›n gereklili¤ini belirtmifllerdi. Kat›l›mc›lar›n % 87'si kurs sonunda kendilerini deneysel çal›flma için yeterli görmüfllerdi. Kurs sonunda kat›l›mc›lar›n
% 74'ü hayvan etik haklar› konusunda görüfllerinde önemli de¤ifliklik oldu¤unu belirtmifllerdi. % 89 kat›l›mc› bu
kursun lisans e¤itimi s›ras›nda verilmesi gereklili¤ini
önermifllerdi.

Results: 96 % of participants were medical doctors and
the 53 % of those compose of research assistants. According to participants, theoretical lectures and practical
applications during the course were adequate 95 % and 98
%, respectively. 94 % of participants were defended the
necessity of the training on the living animals and the participation to such an experimental research course. 87 %
of participants found adequate theirselves to make an experimental research on laboratory animals. At the end of
the course, 74 % of participants were stated that there have been considerable changes on their sight about animal
ethical rights. In addition to this, 89 % of participants were suggested the necessity of teaching the research methods on laboratory animals during the license education.

Sonuç: Laboratuar hayvanlar›nda deneysel çal›flma yapmak için gerekli e¤itimin al›nmas›n›n gereklili¤i ve iki gün
süreli kursun yeterlili¤i bu çal›flma ile gösterilmifltir.

Anahtar kelimeler: Laboratuar hayvanlar›, deneysel çal›flma, e¤itim

* XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi’inde sunulmufltur (Bursa,
08-11 Eylül, 2004).
Adres: Dr. Hamit Okur, S.B. Göztepe E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Klinik fiefi, Göztepe, ‹stanbul
Yay›na kabul tarihi: 21.02.2007

Conclusion: It has been demonstrated that training for
performing the experimental research on laboratory animals is necessary and a two days programme is adequate.
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Girifl
Laboratuar hayvanlar›nda deneysel çal›flma yapacaklar›n bu konuda çal›flma yapabilmeleri için gerekli
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e¤itimi almalar› ve sertifika sahibi olmalar› birçok
ülkede yasal zorunluluk olarak uygulanmaktad›r
(1,4,7-10). Ülkemizde ise 2004 y›l›nda yay›mlanan
“Hayvan Haklar› Yasas›”nda deney hayvanlar›n›n
üretim ve bak›m› ile ilgili birtak›m yasal düzenlemeler yap›lm›fl olmas›na ra¤men yap›lacak deneylerda
çal›flacak araflt›r›c›lar›n almas› gereken e¤itim ve sertifika zorunlulu¤u yeterince aç›klanmam›flt›r (6). Belli merkezlerde lokal olarak baz› uygulamalar yap›lmaktad›r. Kurumumuzda Eylül 2003'ten itibaren
Türkiye'de ilk kez iki gün süreli periyodik Deneysel
Araflt›rma Kursu bafllat›lm›flt›r. Bu çal›flman›n amac›
kurs kat›l›mc›lar›na kurs sonunda uygulanan anket
çal›flmas› ile ilgili sonuçlar› takd›m etmek ve iki gün
süreli kurs uygulamas›n›n sonuçlar›n› tart›flmakt›r.
Gereç ve Yöntem
Eylül 2003 ve Haziran 2004 tarihleri aras›nda Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araflt›rma Merkezi'nde periyodik
olarak iki gün süreli ve 18 saat süreli Deneysel Araflt›rma Kurslar› düzenlenmifltir. Bu kursta kat›l›mc›lara esas olarak afla¤›daki konular teorik ve pratik olarak gösterilmifltir:
Hayvan Etik Haklar›
3R Kuram›
Laboratuar Hayvanlar›n›n Yetifltirilme Yöntemleri
Laboratuar Hayvanlar›n›n Fizyolojisi, Biyolojisi ve
Üreme Teknikleri
Laboratuar Hayvanlar›n›n Uygun Tutma fiekilleri ve
Cinsiyet Belirlenmesi
Laboratuar Hayvanlar›nda Pratik Uygulamalar
(Tutma, gavaj, kan alma, injeksiyon)
Anestezi ve Ötanazi
Cerrahi (laparatomi ve sütür teknikleri)
Anestezi Uygulamalar›
Cerrahi Uygulamalar›
Deneysel Araflt›rman›n Planlanmas› ve Yürütülmesi
Deneysel Araflt›rma Sonuçlar›n›n takdimi
Her kurs sonunda kat›l›mc›lara 35 sorudan oluflan
bir anket çal›flmas› yap›ld›. Kat›l›mc›lara sorulan sorular›n bir k›sm› afla¤›da sunulmufltur:
Mesle¤iniz ve akademik durumunuz
Daha önce böyle bir kursa kat›ld›n›z m›?
Kat›l›mc› gruplar›n›n 30 kifli olarak belirlenmesi ko12

nusundaki görüflünüz
Kursta verilen teorik ve pratik bilgilerin sizce yeterli
oldu mu?
Kurs e¤iticilerinin bilimsel seviyesi sizce yeterli miydi?
Yabanc› e¤itimci bulunmas›n› arzu eder miydiniz?
Canl› hayvan üzerinde e¤itim yapma sizce gerekli
midir?
Kursta verilen temel bilgiler ve uygulamalar›n yeterli oldu mu?
Kurs süresinin iki gün olmas› sizce yeterli miydi?
Laboratuar hayvanlar› üzerinde çal›flma yapabilmek
için böyle bir kursa kat›lma sizce gerekli midir?
Bu kurstan sonra kendinizi deneysel çal›flma yapabilme konusunda yeterli görüyor musunuz?
3R kuram› konusunda daha önce herhangibir bilginiz var m›yd›?
Deneysel Araflt›rma Kursu'nda 3R Kuram› konusunun verilmesini gerekli görüyor musunuz?
Kurs sonunda s›nav yap›lmas› sizce gerekli midir?
Lisans e¤itimi süresinde böyle bir e¤itimin verilmesi
konusunda görüflünüz nedir?
Sonuçlar
Kat›l›mc›lar›n % 96's› t›p kökenli olup, % 53'ünü
araflt›rma görevlileri oluflturmakta idi. Kat›l›mc›lar›n
% 91”i daha önce böyle bir kursa kat›lmam›flt›. Kurs
kat›l›mc›lar›n›n 30 kifli olarak belirlenmesi konusunda kat›l›mc›lar›n % 40'› bu say›y› fazla bulmufllard›.
Kat›l›mc›lar›n % 95'i kursta anlat›lan teorik konular›
yeterli bulurken, yine % 98'i pratik uygulamalar› yeterli bulmufllard›. Kat›l›mc›lar›n tümü de kurs e¤iticilerini böyle bir e¤itim verme konusunda yeterli görmüfllerdi ancak % 20'si yabanc› e¤iticinin de bulunmas›n›n uygun olaca¤›n› önermifllerdi. Kat›l›mc›lar›n
% 94'ü canl› hayvan üzerinde e¤itimin gereklili¤ini
savunurken, yine % 94'ü deneysel çal›flma yapmak
için böyle bir kursa kat›lman›n gereklili¤ini belirtmifllerdi. ‹ki günlük bir kurs süresi kat›l›mc›lar›n %
74'ü taraf›ndan yeterli bulunmufltu. Laboratuar hayvanlar› üzerinde çal›flma yapmak için böyle bir kurs
alma konusunda kat›l›mc›lar›n % 94'ü bu kursun gereklili¤ini savunmufltu. Kat›l›mc›lar›n % 87'si kurs
sonunda kendilerini deneysel çal›flma için yeterli
görmüfllerdi. Kat›l›mc›lar›n % 98'u bu kursta 3R Kuram›n›n verilmesini gerekli görmüfllerdi. Kurs sonunda kat›l›mc›lar›n % 74'ü hayvan etik haklar› konusunda görüfllerinde önemli de¤ifliklik oldu¤unu

H. Okur ve ark., Kat›l›mc›lar gözüyle “deneysel araflt›rma kursu”

belirtmifllerdi. Kurs sonunda s›nav yap›lmas› konusunda kat›l›mc›lar›n % 46's› gerekli bulurken, % 36's›
gereksiz bulmufllard›. Kat›l›mc›lar›n . % 89'u bu kursun lisans e¤itimi s›ras›nda verilmesi gereklili¤ini
önermifllerdi.
Tart›flma
Hayvanlarla yap›lan deneylerin en insani yoldan yap›lmas› ve laboratuar hayvanlar›n›n en uygun ortamda beslenme ve bar›nma ihtiyaçlar›n›n temini için kanuni düzenlemeler getirilmifltir. ‹ngiltere'de 1876 y›l›nda ilk kez “vivisection” esnas›nda anestetik kullan›m›n› zorunlu k›lan ve deney esnas›nda ya da sonras›nda hayvan›n ac› çekmemesi için gerekli önlemleri
almay› zorunlu k›lan “The Cruelty to Animals Act”
(Hayvanlara Zulüm Kanunu) kabul edilmifltir. Bu kanuna göre deneyler ‹çiflleri Bakanl›¤›'nca izin verilen
yerlerde ve gereken diploma ve izinlere sahip kifliler
taraf›ndan yap›labilir. Bu kanun el becerisini gelifltirmek ya da T›p Fakültelerinde e¤itim amaçl› canl›
hayvan kullan›lmas›n› yasaklamaktad›r (7,10).
1966'da ABD kongresi ilk kez ABD laboratuarlar›nda laboratuar hayvan› kullan›m›na iliflkin düzenleme
olan “Animal Welfare Act”› kabul etti. Bu 1970,
1976 ve 1985 y›llar›nda yeniden düzenlendi. Amerika Birleflik Devletleri'nde araflt›rma, ya da e¤itim için
hayvan kullanan merkezler hayvan deneylerini ve
programlar› izlemek için “Institutional Animal Care
and Use Committee” (IACUC) lerini kurmak zorundad›rlar. IACUC'lerde bilim adamlar›, veteriner ve
enstitü üyesi olmayan bir üyenin bulunmas› gerekmektedir.1985'te Animal Welfare Act'›n tekrar revise edilmesiyle ve a¤r› gidereci ilaçlar›n kullan›lmas›
ve deneysel araflt›rmalar›n IACUC taraf›ndan denetlenmesi koflulunun getirilmesi ile büyük bir ad›m
at›lm›flt›r. Bugün ABD üzerinde 1600 kadar IACUC
mevcuttur. Yine “Animal Care Inspector”lerden bir
ekip her y›l hayvan deneylerinin yap›ld›¤› bu laboratuarlar› denetlemektedir. “Animal Welfare Act” ›n
1996'daki en son düzenlemesinde de hayvan deneyleri yapacak kiflilere belli bir e¤itim alma zorunlu¤u
getirilmifltir (5,9). Avrupa boyutunda Avrupa Konseyi taraf›ndan en önemli karar 1986 y›l›nda al›nd› ve
“European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS 123)” olarak yay›nland› (3). Avrupa Birli¤i'ne üye her ülkenin bu kararlara uymas›
zorunlulu¤u getirildi. Yine Avrupa Konseyi'nin 1993

y›l›nda haz›rlad›¤› yönergede hayvan deneyleri yapacak kiflilerin biyomedikal dallardan birisinde yüksek
lisans derecesine sahip olmas›, ek olarak da Laboratuar Hayvanlar› Bilimi'nde en az bir kursa kat›lm›fl
olmas› gerekti¤i belirtilmifltir (“Part VII. Education
and Training, Article 26”: ‹fllemleri yapacak kifli, deneyde görevli di¤er kifliler, ya da deneyde kullan›lan
hayvanlar›n bak›m›n› yapacak kifliler uygun e¤itimi
alm›fl olmal›d›rlar). Kursun içeri¤i ve süresi ile ilgili
konular hem Avrupa Konseyi hem de Avrupa Laboratuar Hayvanlar› Bilimi Dernekleri Federasyonu
(Federation of European Laboratory Animals Science Association, FELASA) taraf›ndan belirlenmifl ve
bu kursun süresi en az 80 saat olarak belirtilmifltir
(4,8). Ülkemizde ise Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan haz›rlanan ve 16.05.2004 tarihli Resmi Gazete'de yay›mlanan yönetmelikle hayvanlar›n kullan›labilece¤i deneysel ve di¤er bilimsel çal›flmalar,
deney hayvanlar›n›n genel bak›m ve bar›nma koflullar›, deney hayvanlar›na uygulanacak ifllemlerle ilgili hususlar, deney hayvanlar›n›n sat›fl› ve bilimsel
amaçlarla kullan›m›, bu merkezlerda çal›flanlarla ilgili hususlar, e¤itim ve ö¤renim için deney hayvan›
kullan›m› konular›nda yeni düzenlemeler getirilmifl
olmas›na ra¤men deney yapacak araflt›r›c›lar›n e¤itim ve sertifikasyon konular› net olarak ifade edilmemifltir (2). Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
24.06.2004 tarihli oturumunda kabul edilen 5199 say›l› Hayvanlar› Koruma Kanunu'nda da hayvan deneyleri ile ilgili etik konular Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› ile Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n ortak çal›flmas›na b›rak›lm›flken bugüne kadar ilgili bakanl›klar›n da hayvan deneyi yapacak araflt›r›c›larla ilgili e¤itim konular› netleflmemifltir (6).
Deneysel araflt›rmalar›n yap›ld›¤› baz› kurumlarda
araflt›r›c›lar›n e¤itimine yönelik lokal uygulamalar
bulunmas›na karfl›n ulusal bir politika belirlenmemifl
olmas› yap›lan araflt›rmalar›n standardize olmamas›n› sonuç vermektedir. Birçok merkezde e¤itim almam›fl araflt›r›c›lar taraf›ndan deneylerin yürütüldü¤ü
de bir gerçektir. Anket sonuçlar›nda kat›l›mc›lar›n %
94'ünün deneysel çal›flma yapmak için böyle bir kursa kat›lman›n gereklili¤ini ifade etmeleri, araflt›r›c›
gözüyle de bu kursun önemini ortaya koymaktad›r.
Deneysel araflt›rma kursu kapsam›nda verilmesi gereken bir konu da hayvan etik haklar›d›r (4,5,7-10).
FELASA'n›n önerilerinde de bu konu ve 3R Kuram›
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(Replacement, Reduction, Refinement) önemle vurgulanmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n % 98'i bu kursta 3R
Kuram›'n›n tart›fl›lmas›n›n gereklili¤ini belirtmifllerdir. Bu ba¤lamda tart›fl›lan bir konu ise canl› hayvan
üzerinde e¤itim yapmakt›r. ‹ngiltere'de canl› hayvan
üzerinde e¤itim çal›flmas› yapmak yasakt›r. Ancak
günümüzde birçok Avrupa ülkesinde canl› hayvan
üzerinde e¤itim yapmaya izin verilmifl olmas›na ra¤men bu konu da hayvan etik haklar› aç›s›ndan ciddi
boyutlarda tart›fl›lmaktad›r. Kurs kat›l›mc›lar›n›n
%94'ü canl› hayvan üzerinde e¤itim yapma gereklili¤ini savunmufl olmalar›na ra¤men büyük bir olas›l›kla önümüzdeki y›llarda canl› hayvan üzerinde e¤itim
yapma yasa¤› yayg›nlaflacak gibi gözükmektedir.
Deneysel Araflt›rma Kurslar›n›n süresi ve niteli¤i konusunda uluslar aras› bir uzlaflma henüz sa¤lanmam›flt›r. FELASA'n›n 80 saat süreli kurs uygulamas›na karfl›n, birçok Avrupa ülkesinde de¤iflik süreli
kurslar verilmektedir. Örne¤in ‹ngiltere'de üç gün süreli kurs verilmesine karfl›n, Hollanda'da bu kursun
süresi üç haftad›r. Bizim iki günde 18 saat süreli kurs
uygulamam›z›n de¤erlendirildi¤i anket sorusuna kat›l›mc›lar›n % 74'ü kurs süresinin yeterli oldu¤u cevab›n› vermifller ve % 87'si kurs sonunda kendilerini
deneysel çal›flma yapabilmek için yeterli görmüfllerdir.
Sonuç olarak laboratuar hayvanlar›nda deneysel çal›flma yapmak için gerekli e¤itimin al›nmas›n›n gereklili¤i ve iki gün süreli kursun yeterlili¤i bu çal›flma ile gösterilmifltir.
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