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HAYVANLARI KORUMA KANUNU
ve SORUMLULUK

Av. ALAATTiN VAROL

Kâinattaki her varlık gibi, hayvanlar da Yüce Al-
lah’ın varlığına ve kudretine delil olarak anlam taşır. 
En küçüğünden en büyüğüne kadar her hayvan, Al-
lah’ın eseri olarak değerlidir ve O’nun tarafından in-
sana emanet edilmiştir. İnsanoğlu, hayvanlara karşı 
insaflı, şefkatli ve merhametli olmakla mükelleftir.

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Yeryüzünde 
yürüyen hayvanlardan ve gökyüzünde iki ka-
nadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi 
birer topluluktur.” Evet, hayvanlar da tıpkı bizler 
gibi yeryüzünün sakinleridir. Onların da yaşama, 
korunma, barınma gibi temel hakları olduğunu 
unutmayalım.

Peygamberimiz (s.a.s), bir kediye kızıp onu hap-
seden ve açlıktan ölmesine göz yuman bir kadının 
Allah’ın azabını hak ettiğini anlatmıştı. Zavallı hay-
vana yaşama hakkı tanımayan merhametsiz kadı-
nın, Cenâb-ı Hakk’ın gazabına uğradığını ifade et-
mişti.Zira her canlıya yapılan eziyetin de bir günahı 
ve ilâhî cezası vardı.

Bu ilahi cezalar yanında kanunlarımızda da 
hayvan hakları koruma altına alınmıştır. Özellikle 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gerek bizlere 
gerekse idarelere birçok sorumluluk ve bu sorumlu-
lukların yerine getirilmemesi durumda cezalar ön-
görmüştür.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 
1. Maddesi Kanunun amacını, hayvanların rahat 
yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele 
edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve 

eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmala-
rını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağla-
maktır. Şeklinde ifade etmiştir.

Bu amaca ulaşmak ve   hayvanların korunma-
sına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkeler ise 
kanunun 4. Maddesinde şöyle sıralanmıştır.  

a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hü-
kümleri çerçevesinde yaşama hakkına sahiptir.

b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları 
içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz   hay-
vanların da, sahipli hayvanlar gibi  yaşamları des-
teklenmelidir.

c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı 
ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli 
önlemler alınmalıdır.

d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı güt-
meksizin, sadece insanî ve vicdanî sorumluluklarla,  
sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya 
bakmak isteyen ve bu Kanunda öngörülen koşulları 
taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kap-
samda eşgüdüm sağlanması esastır.

e) Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve 
bunların yaşama ortamlarının korunması esastır.

f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından 
koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir 
hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılma-
ması esastır.
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g) Hayvanların korunması ve rahat yaşamala-
rının sağlanmasında; insanlarla diğer hayvanların 
hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.

h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, 
beslenmesi, barındırılma ve taşınması esastır.

ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları 
türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda 
taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını 
yapmalıdırlar.

Kanunun 6. Maddesi, Ek 1. Maddesi ile Geçici 
4. Maddesi de idarelere sorumluluk yüklemek-
tedir. Şöyle ki;

Madde 6 - Sahipsiz ya da güçten düşmüş hay-
vanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanu-
nunda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri 
yasaktır.

Güçten düşmüş hayvanlar ticarî ve gösteri 
amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşıma-
cılık amacıyla çalıştırılamaz.

Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve 
gözetimi için yürürlükteki mevzuat hükümleri çer-
çevesinde, yerel yönetimler yetki ve sorumlulukları-
na ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olum-
suz etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm 
sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da görüşü alın-
mak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle 
belirlenir.

Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en 
hızlı  şekilde yerel yönetimlerce  kurulan veya izin ve-
rilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. 
Bu hayvanların öncelikle söz konusu merkezlerde 
oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağ-
lanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve 
rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra 
öncelikle alındıkları ortama  bırakılmaları esastır.

Ek Madde 1 – Büyükşehir belediyeleri, il bele-
diyeleri ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir 
ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya 
güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların 
korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyo-
nunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri 
kurar.

Birinci fıkrada belirtilen hayvanlar, ilgili bele-
diyeler tarafından hayvan bakımevine götürü-
lür. Hayvan bakımevi kurma zorunluluğu olmayan 
belediyeler ise sorumluluk alanındaki bu hayvan-
ları en yakın hayvan bakımevine götürür. Reha-
bilite edilen hayvanlar Bakanlıkça oluşturulan 
veri tabanına kaydedilir. Rehabilitasyon süreci 
tamamlanan hayvanların, bakımevine getiren 
belediye tarafından öncelikle alındıkları ortama 
bırakılmaları esastır.

Rehabilite edilmemiş sahipsiz köpekler, 
belediyelerce hayvan bakımevlerinde veya geçici 
ünitelerde kısırlaştırılarak veri tabanına kaydedilir. 
Geçici ünitelerde yapılan kısırlaştırmalar sonrasında, 
köpekler alındıkları ortama bırakılmadan önce 
sağlıklarına kavuşmaları için gerekli tedbirler 
alınır. Bakanlık da bu kapsamdaki köpeklerin 
kısırlaştırılmasına her türlü yardımda bulunur

Geçici Madde 4 Büyükşehir belediyeleri, il be-
lediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan beledi-
yeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 
tarihine kadar ek 1 inci maddenin birinci fıkrasında 
belirtilen hayvan bakımevlerini kurmakla yükümlü-
dür.

Belediyeler bu madde yürürlüğe girdikten son-
ra üç yıl süreyle birinci fıkra gereğince hayvan 
bakımevleri kurmak ve rehabilitasyon işlemlerini 
gerçekleştirmek için kesinleşmiş en son bütçe 
gelirlerinin binde beşi oranında kaynak ayırır. Bu 
oran büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak 
uygulanır. Bu fıkra uyarınca ayrılan ödenekler başka 
bir amaç için kullanılamaz

Yargıdan, sorumluklarını yerine getirmeyen 
idarelere sorumluklarını hatırlatan kararlar ve-
riliyor.

Danıştay 8. Dairesi, sokak köpekleri tarafından 
bir vatandaşın ısırılmasında, ilçe belediyesinin yanı 
sıra büyükşehir belediyesi ile valiliğin de sorumlu ol-
duğuna hükmetti.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu 
ve Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddele-
rine atıfta bulunulan kararda, mevzuat hükümle-
ri gereğince, başta köpekler olmak üzere sahipsiz 
hayvanların korunması, bakım ve gözetimi, saldır-
gan olanların eğitilmesi ve sahiplendirilmesi, hay-
van bakım evlerinin kurulması gibi birtakım görev 
ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe be-
lediyelerine ait olduğuna işaret edildi.
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Kararda, hizmetlerin gereği gibi ifa edilmesinin 
yanı sıra hizmetin işleyişinin kontrol edilmesi ve ge-
rekli önlemlerin alınmasının da kamu idarelerinin 
yükümlülükleri arasında yer aldığı aktarıldı.

İdarece, söz konusu yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi suretiyle hizmetin kötü veya geç 
işlemesi ya da gereği gibi işlememesi sonucunda bir 
zarara sebebiyet verilmiş olmasının, idareye hizmet 
kusuru nedeniyle meydana gelen maddi veya 
manevi zararları tazmin sorumluluğu yükleyeceği 
belirtilen kararda, bunun idare hukukunun yerleşmiş 
ilkeleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Danıştay 8. Dairesi’nin kararında, “Olayda, ilgi-

li mevzuat gereği sahipsiz hayvanların kontrolünü 
takip etmek, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunların 
tespiti ve bu sorunların çözümlerini karara bağla-
ma konusunda görevli ve yetkili bulunan …….. Valili-
ğinin ve sahipsiz hayvanlara barınak yapmak, yap-
tırmak ve işletmek, işlettirmek görev ve sorumluluğu 
bulunan ……. Büyükşehir Belediye Başkanlığını da 
suçlu bulmuştur.

Yaratılanı yaratandan ötürü severiz düsturuyla 
varlık âlemine sevgi, şefkat ve ibret nazarıyla ba-
kalım. Hiçbir canlıyı incitmeyelim. İdareciler olarak 
da dinî, vicdanî, insanî ve kanuni sorumluluğumuzu 
yerine getirerek Rabbimizin ve halkımızın rızasına 
talip olalım


