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HAYVAN HAKLARI MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA  

ÖZET BİLGİLENDİRME1 

 

Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 

14 Temmuz 2021 tarihli ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’a 

ilişkin açıklamalarımız aşağıda dikkatinize sunulmaktadır. 

 

Her şeyden önce, Hayvanları Koruma Kanunu olarak mevzuatta yer alan yasanın adının, hayvan hakları 

savunucuları tarafından talep edildiği şekilde2 Hayvan Hakları Kanunu olarak değiştirilmediği 

gözlemlenmektedir. Özneye haklarını teslim eden yaklaşım3 yerine hayvanların, korunması gereken 

birer canlı olarak deklare edilmesi4 eleştirilmektedir. 

 

Kanun’un tanımlar maddesine, rehabilitasyon kavramının eklendiği ve bu kavramın, sahipsiz 

hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital 

kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesi olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır. 

 

Diğer taraftan, “hayvan ticareti” başlıklı 10. madde değiştirilerek, ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve 

köpek bulundurulamayacağı ancak Tarım ve Orman Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından izin verilen ev 

hayvanı üretim yerlerinde kedi ve köpeklerin satışının yapılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, kedi ve 

köpek dışında kalan diğer türlerin ev hayvanı satış yerlerinde satılmasının önüne geçen bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

 

Hayvan hakları savunucuları tarafından eleştirilen bir diğer düzenleme ise, kara ve su sirkleri ile yunus 

parklarının kurulması yasaklanırken, mevcut işletmelerin varlıklarını sürdürmelerine izin verilmesidir.5 

Öte yandan, Kanun’da yasak olarak değerlendirilen eylemlerin kapsamı genişletilerek, hayvanlara 

işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak ve ev hayvanlarını terk etmek 

eylemleri madde kapsamı içerisine dahil edilmiştir. 

 

Kanun’da halihazırda yer alan idari para cezalarının miktarları güncellenmiştir. Bununla beraber, 

Kanun’un 28/A numaralı maddesinde adli cezalar düzenlenmiştir. Adli cezaların düzenlenmesindeki 

problemli husus, sahibi tarafından işlenen suçlar da dahil olmak üzere soruşturmanın ancak Bakanlığın 

il ve ilçe müdürlükleri tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulması halinde 

yapılacak olmasıdır. i) “Hayvanların kesimleri” başlıklı 12. madde ve 13. maddenin 1. fıkrası hükümleri 

saklı kalmak üzere ev hayvanının veya evcil hayvanın kasten öldürülmesi, ii) hayvanlara cinsel saldırıda 

bulunulması veya tecavüz edilmesi, iii) bir ev hayvanına işkence edilmesi veya acımasızca ve zalimce 

muamelede bulunulması, iv) hayvanların dövüştürülmesi suçlarının başka bir kişi tarafından sahipli 

hayvana karşı işlenmesi halinde hayvan sahibinin şikâyeti üzerine de soruşturma yapılacaktır. Suçüstü 

halinde ise soruşturma genel hükümlere göre yapılacaktır. 

 

 

 

 

 
1 Giriş Notu: Bu çalışmada, Kanun’da yer alan ifadelere olduğu gibi yer verilmiştir. Bu sebeple, “sahip” gibi 

kelimelerin kullanılmasından kaçılamamış ve insanların ev ve hayatlarını paylaştığı insan olmayan hayvanlardan 

bahsedilirken dost, refakatçi, yoldaş veya koruyucu gibi kelimeler tercih edilmek istense de Kanun’un dili 

sebebiyle “hayvan” kelimesi kullanılmıştır. 
2 BirGün gazetesinin haberine erişim için: https://www.birgun.net/haber/yeni-hayvan-haklari-yasasinin-kabul-

edilmesi-mumkun-degil-351850  
3 Evrensel gazetesinin haberine erişim için: https://www.evrensel.net/haber/438199/chpli-karaca-hayvanlari-

koruma-yasasi-degil-hayvan-haklari-yasasi-istiyoruz  
4 BirGün gazetesinin haberi. 
5 Yeşilgazete’nin haberine erişim için: https://yesilgazete.org/hayvan-haklari-yasasina-istanbul-barosu-da-tepkili-

hukuken-ve-vicdanen-kabul-edilemez/  

https://www.birgun.net/haber/yeni-hayvan-haklari-yasasinin-kabul-edilmesi-mumkun-degil-351850
https://www.birgun.net/haber/yeni-hayvan-haklari-yasasinin-kabul-edilmesi-mumkun-degil-351850
https://www.evrensel.net/haber/438199/chpli-karaca-hayvanlari-koruma-yasasi-degil-hayvan-haklari-yasasi-istiyoruz
https://www.evrensel.net/haber/438199/chpli-karaca-hayvanlari-koruma-yasasi-degil-hayvan-haklari-yasasi-istiyoruz
https://yesilgazete.org/hayvan-haklari-yasasina-istanbul-barosu-da-tepkili-hukuken-ve-vicdanen-kabul-edilemez/
https://yesilgazete.org/hayvan-haklari-yasasina-istanbul-barosu-da-tepkili-hukuken-ve-vicdanen-kabul-edilemez/
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Kanun’un 28/A numaralı maddesinde düzenlenen adli cezalara ilişkin tabloyu aşağıda bulabilirsiniz. 

 

Suç Yaptırım 

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi hakkında 
Bir yıldan beş yıla kadar 

hapis cezası 

Bir hayvan neslini yok eden kişi hakkında 
Beş yıldan on yıla kadar 

hapis cezası 

12. madde kapsamındaki hayvan kesimleri ile 13. maddenin 1. fıkrasında 

belirtilen hususlar dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten 

öldüren kişi hakkında 

Altı aydan dört yıla 

kadar hapis cezası 

Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi hakkında 

Altı aydan üç yıla kadar 

hapis ve yüz günden az 

olmamak üzere adli para 

cezası 

Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve 

zalimce muamelede bulunan kişi hakkında 

 

Altı aydan üç yıla kadar 

hapis cezası 

Kanun’da düzenlenen istisnalar saklı kalmak üzere, 

hayvanları dövüştüren kişi hakkında 

Üç aydan iki yıla kadar 

hapis veya adli para 

cezası 

Yukarıda belirtilen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenmesi durumunda verilecek 

ceza yarı oranında artırılır. 

Yukarıda belirtilen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, 

hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak, 

onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında 

artırılır. 

 

Son olarak, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini aşan belediyelerin 31 

Aralık 2022 tarihine kadar; diğer belediyelerin ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar hayvan bakımevleri 

kurma yükümlülükleri düzenlenmiştir. 

 

Kedi ve köpek sahiplerinin ise, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme 

yöntemleriyle kayıt altına aldırma yükümlülüğü bulunmaktadır. 

 

Saygılarımızla, 

 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

 

*Çalışmamızda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen 

açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu 

tutulamaz. 


