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Neden 
deneysiz 
satın alma?

İçerik:

• Hayvan deneyleri 
hakkında

• Neden hayvan 
deneylerine karşıyız?

• Hangi ürünler?
• Kaynak



Neden hayvan
deneylerine
karşıyız?

Hayvan deneyleri
hakkında:

Yönetmelikteki tanımlama
ile “deney”: bilimsel
amaçlarla canlı hayvanlar
üzerinde gerçekleştirilecek
her türlü prosedür veya
prosedürler bütünüdür.

Deneysiz satın alma



2015 yı l ında Türkiye İ laç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca,
Kozmetik Yönetmeliğ i ’nde değ iş ik l ik yapı ldı ve kozmetik
ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edi lmesi yasaklandı . Bu
yasakla bir l ikte yalnızca biyomedikal alanda hayvan
deneyler i yapı labi l iyor .

TÜRKiYE'DE HANGi ALANLARDA 
HAYVAN DENEYi YAPILIYOR.



Bilimsel 
alternatif 
yöntemler

Deneye Hayır Derneği: "Hayvanlar,
insan vücudundaki son derece
kompleks süreçleri taklit etme
bakımından sınırlı modellerdir ve
tek güvenilir model gene insandır
çünkü insandaki klinik sonuçlara
göre, hayvan modellerindeki
sonuçlar belirsiz ve tutarsızdır."

"Etkinlik ve güvenirliği kanıtlanmış
onlarca hayvansız bilimsel yöntem
mevcuttur ve bu yöntemler çeşitli
alanlarda kullanılmaktadır" diyor.



Kaos GL Derneği, LGBTİ+'ları
hedef alan ayrımcılık ve
nefret ideolojileri ile
mücadele eden bir insan
hakları örgütü olmasından
hareketle; hayvan
haklarını da içeren günlük
işleyişi ve bu işleyişi
düzenleyen ilkeleri edinmeyi
amaçlar.

Neden hayvan
deneylerine

karşıyız?



Neden?

Derneğimiz, bireylere, 
sivil toplum

kuruluşlarına ve
devletlere

sorumluluklar yükleyen
çevre hakkı

mücadelesini insan ve
hayvan haklarından

ayırmadan ele almakta
ve bu doğrultuda ofis

içindeki görev ve
sorumluluklarını

gözden geçirmektedir.



Buradan yola çıkarak
geliştirdiğimiz
deneysiz satın alma 
politika metnimizle, 
etik tüketimi
yaygınlaştırmayı, 
bilimsel alternatif
yöntemlerle denenmiş
ürünleri kullanmayı ve
hayvan haklarına
daha ilkeli bir
yaklaşımı
benimsemeyi
hedefliyoruz.



Neler satın 
alıyoruz?

Hangi ürünler?

Kaos GL Derneği, 3 ofisi ve ofis içinde 20’ye yakın çalışanıyla günlük; gıda, temizlik ve
sağlık ihtiyaçları için çeşitli ürünler satın alıyor.

Bunların yanında teknoloji ürünleri (pil, ampül vb.) ile yayın faaliyetleri için kitap/dergi
basımı ayrıca etkinlikleri için konaklama ve seyahat şirketlerinden satın alma yapıyor. Bu
satın almaların büyük bir kısmı için hayvan deneylerinin söz konusu olup olmadığını
anlamak oldukça basitken, bazı ürün ve hizmetlerde bunu tespit etmek zor ya da
hayvan deneyi/hayvansal ürün içermeyen alternatifini bulmakmümkün olmayabiliyor.
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Hayvan sömürüsünün her 
yerde... Mürekkep, baskı aletleri
de dahil olmak üzere hayvan
deneyi yapılmayan alternatifleri
bulmak neredeyse imkansız.

KONAKLAMA-
SEYAHAT

Bu ürünlerde hayvan deneyine
aracılık ettiği bilinen ya da 
doğrudan deney faaliyetinde
bulunan firmalarla çalışmıyoruz.

TEM İZL İK VE GIDA

Bu ürünlerde hayvan deneyi
yapılıp yapılmadığını
öğrenmek oldukça kolay. 
deneysiz logolu ürünleri satın 
alıyoruz.

TEKNOLOJ İ

Bilgisayarlar, cep telefonları, pil, 
ampül vb bir çok ürünün hayvan
deneyleri yapılmayan ya da 
hayvansal ürün içermeyen
alternatifleri ulaşılabilir değil.
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Ofisimizde ilk yardım başta olmak üzere sağlık
amacıyla çeşitli satın almalar gerçekleşiyor. 

Hayvan deneyi yapmadığı bilinen ilaçların dahi, 
"molekül keşfi" sırasında hayvanlar üzerinde
denendiği bilinmekte. 

Sağlık alanındaki satın almalarda hayvan deneyi
yapılmayan bir alternatif bulunmuyor.



Gıda ve temizlik ürünlerinde
aşağıdaki logoyu taşıyan

ürünleri satın alıyoruz.



İstisna! Çin hükümeti , 2014’te yurt dış ında
üreti lmiş ürünlerin ülkesinde
satı labi lmesi için hayvanlar üzerinde
deney yapılması şartını getirdi .

Bu şu anlama geliyor, “deneysiz”
logosu taş ısa dahi , Çin’de satış yapan
tüm firmalar hayvan deneyi yapıyor.

Bu sebeple “deneysiz” logosu olan
tüm firmalar arasından atın
almalarımızda Çin’de satış yapmayan
firmaları tercih ediyoruz.



HAYVAN DENEYLERI 
BROŞÜRÜ, DENEYE HAYIR 
DERNEĞ I
https://www.deneyehayir.org/belgeler/indir
/DHD-Temel%20Bilgiler.pdf

DENEYSIZ ÜRÜNLER, 
DENEYSIZ.ORG

https://www.deneysiz.org/?page_id=3305

KOZMETIKTE HAYVAN DENEYI 
YASAĞ I ,  BIRGÜN
https://www.birgun.net/haber/hayvan-
deneyleri-yasagi-gostermelik-85796

KaynakİLAÇ VE HAYVAN DENEYI,  
OĞUZCAN KINIKOĞLU
https://www.oguzcankinikoglu.com/vegan-
ilac-muadilleri-ve-hayvan-deneyleri/


