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ed�tör
ne

d�yor?

MERHABA SEVGİLİ OKUYUCU!

Hayvan hakları hakkında hepimiz bir
şeyler biliyoruz. Peki ya yanlış biliyorsak? 

 Bunun için "Bir Bilene Sor" konseptimizle,

Haytap İzmir Temsilcisi Avukat Senem
Demirel Acar'la online bir konferans
gerçekleştirdik. Konferansta, hem
gönüllülerimiz hem de moderatörümüz
Senem Hanım'a hayvan hakları hakkında
sorular sordu. Biz de konferansta
konuşulanları derledik ve sizinle paylaştık.

Keyifli okumalar.

SAYGILARIMLA,

Ezg� Durmaz
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Merhaba, ben Senem Demirel Acar.

1982 Balıkesir doğumluyum. İlk ve

ortaöğrenimimi Kütahya’da

tamamladıktan sonra 2000 yılında

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Fakültesini kazanarak İzmir' e geldim.

2006 yılından beri de İzmir'de serbest

avukatlık yapıyorum. 2010 yılında, ilk

kurulduğundan beri İzmir barosu

hayvan hakları komisyonunda

görevliyim. 2 yıldır da Haytap Hayvan

Hakları Federasyonu İzmir

temsilcisiyim. 2 çocuk, 3 kedi, 3 köpek

ve sokakta da sayısız canın annesiyim.

Av. Senem Demirel Acar

konuğumuz
k�m ?
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İzm�r Demokras�
Ün�vers�tes� Ateş

Böceğ� Tems�lc�s� Ezg�

Ateş Böceğ� Gönüllüsü
İlknur Özmen

Ateş Böceğ� İzm�r Tems�lc�s�
Eser Uygun

Ateş Böceğ� İzm�r İlet�ş�m
ve Medya Ek�p Üyes�

D�renç Şanlı

Ateş Böceğ� Gönüllüsü
S�bel Aygün

ek�b�m�z
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Hayvan Hakları Evrensel Beyannames�: 15 Ek�m
1978’de yayımlanan bu beyanname tüm hayvanların
güvence altına alınması maksadıyla UNESCO Merkez�
Par�s’te kabul ed�lm�şt�r.

     Hukukta hayvanların korunmasına �l�şk�n bazı kurallar
var �se de, bu kurallar hayvanları hak sah�b�
yapmamaktadır. Bu kurallar hayvanlara yaşama, onlara
�nsafsızca davranılmasının önlenmes� dolayısı �le �şkence
konusu ed�lmeme, böylece toplum v�cdanının tatm�n
ed�lmes� amacını gütmekte olup, hayvanları hak sah�b�
kılma amacını taşımaz. Kaldı k� çıkarılan 5199 sayılı
Hayvanları Koruma Yasası da, hayvanları herhang� b�r
hakkın sah�b� yapmamaktadır. Yasa �çer�k �t�barı �le �nsan
ve kuruluşlara görev ve sorumluluk yükleyerek �nsan
davranışlarına düzenleme get�rmey� amaçlamaktadır.
Z�ra, hayvanlara �nsanlara tanınan hak anlamında hak
tanınması demek, hakka �l�şk�n �raden�n kend�s� dışındak�
b�r k�ş�ye yönelt�leb�lmes�n� gerekt�r�r k�, hayvanların
�nsanlar g�b� hakka �l�şk�n �rade �ler� süreb�lmeler� ve bu
�radeye muhatap bulmaları mümkün görünmemekted�r.

Hayvan
hakları
ned�r?

Yılmaz, H. (2006),Hayvan Haklarına Bakış,Türk�ye Barolar B�rl�ğ� Derg�s�, Sayı 62, s.215. 05

Ev Hayvanlarının Korunmasına Da�r Avrupa

Yeterl� ve uygun gıda ve su verecek, 
Hareket� �ç�n uygun �mkanları sağlayacak, 
Kaçışını önleyecek tüm makul tedb�rler� alacaktır.

Sözleşmes�: 13 Kasım 1987’de yayımlanan bu sözleşme
�lk olarak Strazburg’da �mzaya açılmıştır.
Ev Hayvanlarının Muhafaza Ed�lmes�:
Hayvanların refahı �ç�n temel kurallar;
 1. H�ç k�mse b�r ev hayvanının, gereks�z acı, sıkıntı
veya ıstırap çekmes�ne sebep olamaz.
 2. H�ç k�mse b�r ev hayvanını terk edemez.
Muhafaza Etme;
1. B�r ev hayvanını muhafaza eden veya bakımını
kabul eden k�ş�, hayvanın sağlığı ve refahından
sorumludur. 
2. B�r ev hayvanını muhafaza eden veya onunla
�lg�lenen k�ş�, hayvanın c�ns� ve ırkına bağlı olarak
davranış gereks�n�mler�n� d�kkate
alan barınak, d�kkat ve �ht�mamı sağlayacaktır.
Özell�kle; 



B�r hayvana
araç

çarptığında
neler

yapılab�l�r?
Öncel�kle bu durumda sürücüyü kaçmadan pol�s
çağırılmalıdır.
5199 sayılı kanunun 4. maddes�nde şöyle yazmaktadır:
a) Bütün hayvanlar eş�t doğar ve bu Kanun hükümler�
çerçeves�nde yaşama hakkına sah�pt�r.
b) Evc�l hayvanlar, türüne özgü hayat şartları �ç�nde
yaşama özgürlüğüne sah�pt�r. Sah�ps�z hayvanların da,
sah�pl� hayvanlar g�b� yaşamları desteklenmel�d�r.
c) Hayvanların korunması, gözet�lmes�, bakımı ve kötü
muamelelerden uzak tutulması �ç�n gerekl� önlemler
alınmalıdır. (24 Haz�ran 2004 tar�h ve 5199 sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu, RG, 01 Haz�ran 2004, Sayı
25509)
5199 sayılı kanunun 21.maddes�nde de traf�k kazaları
hakkında şöyle yazmaktadır:
Madde21- B�r hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü,
onu en yakın veter�ner hek�m ya da tedav� ün�tes�ne
götürmek veya götürülmes�n� sağlamak zorundadır. (24
Haz�ran 2004 tar�h ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu, RG, 01 Haz�ran 2004, Sayı 25509)

Sürücü kaçarsa muhakkak plakayı alman ve
bu plakayı karakola ş�kayet etmen gerek�yor.
Bu ş�kayet�n�z konusunda ısrarcı olun,
muhakkak �hbar etmek zorundalar. 

5199 sayılı kanunun 28. maddes�nde şöyle
yazmaktadır:
m) 21 �nc� maddeye aykırı hareket edenlere
hayvan başına üçyüz Türk L�rası �darî para
cezası.(24 Haz�ran 2004 tar�h ve 5199 sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu, RG, 23 Ocak
2008, Sayı 25509)
Ayrıca 30.maddede de şöyle �fade
ed�lmekted�r:
Madde 30- Bu Kanunda, ceza hükmü altına
alınmış f��ller�n tekrarı hal�nde para cezaları
b�r kat, daha fazla tekrarı
hal�nde üç kat artırılarak ver�l�r.(24 Haz�ran
2004 tar�h ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu, RG,01 Haz�ran 2004)
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Traf�k kazasını gerçekleşt�ren sürücü
kaçarsa ne yapmalıyız?

Türk Ceza Kanunu’na Göre Hayvanların Hukuk� Statüsü
MADDE 151 - 
(1) Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya
tamamen yıkan, tahr�p eden, yok eden, bozan,
kullanılamaz hale get�ren veya k�rleten k�ş�, mağdurun
ş�kayet� üzer�ne, dört aydan üç yıla kadar hap�s veya adl� 
                  para cezası �le cezalandırılır. 
                    (2) Haklı b�r neden olmaksızın, sah�pl� hayvanı      
                    öldüren, �şe yaramayacak hale get�ren veya   
                     değer�n�n azalmasına neden olan k�ş� 
                    hakkında yukarıdak� fıkra hükmü uygulanır.

(26Eylül 2004 tar�h ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu, RG, 12 Ek�m 2004)



Evc�l
hayvanların
hakları
nelerd�r?
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Her apartmanın bell� b�r yönet�m planı vardır ve
bu yönet�m planında ‘’Hayvan beslemek
yasaktır.’’ Maddes� varsa yönet�m planına aykırı
davranmaktan dava açab�l�yorlar. Bu durumda
Hayvanlar �le �lg�l� sonradan çıkan sözleşmelere
göre ’H�çb�r sözleşme hayvan haklarına aykırı
düzenlenemez.’ B�z de bu maddeyle
onların yasaya aykırı davranışlarda
bulunduğunu söylüyoruz. Mahkemeler bu
ş�kayette hayvanın gerçekten çevreye zarar
ver�p vermed�ğ�ne bakıyor. "Ses des�bel�, kötü
koku yayıyor mu ?,Çevreye k�rl�l�ğ� var mı?"
g�b� kr�terlere baktıktan sonra bu yönde b�r
zarar yoksa genell�kle hayvanların leh�ne sonuç
çıkarıyorlar.
D�pnot : Bu süreçte ev�n� aramak, hayvanını
el�nden almak �steyen pol�sler, b�r takım
yetk�l�ler geleb�l�r. Arama �z�nler� yoksa onları
ev�ne almak, hayvanını vermek zorunda
değ�ls�n. K�msen�n böyle b�r
yetk�s� olamaz.

Hayvanın bakımını sağlayan k�ş�, hayvanı
barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntem�ne
uygun olan etoloj�k �ht�yaçlarını tem�n etmek,
sağlığına d�kkat etmek, �nsan, hayvan vee çevre
sağlığı açısından gerekl� tüm önlemler� almakla
yükümlüdür.
T�carî amaç güdülmeden b�lhassa ev ve bahçes�
�çer�s�nde bakılana ev ve süs hayvanları sah�pler�n�n
borcundan dolayı haczed�lemezler.
Hayvanları sah�plenen ve onu üretmek �ç�n seçenler
annen�n ve yavrularının sağlığını tehl�keye atmamak
�ç�n gerekl� anatom�k, f�zyoloj�k ve davranış
karakter�st�kler� �le �lg�l� önlemler� almakla
yükümlüdür.
Ev ve süs hayvanları �le kontrollü hayvanlardan, doğal
yaşama ortamlarına tekrar uyum sağlayamayacak
durumda olanlar terk ed�lemez; beslenemeyeceğ� ve
�kl�m�ne uyum sağlayamayacağı ortama bırakılamaz.
Ancak, yen�den sah�plend�rme yapılab�l�r ya da
hayvan bakımevler�ne tesl�m ed�leb�l�r.(24 Haz�ran
2004 tar�h ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
RG, 01 Haz�ran 2004, Sayı 25509)

Madde 5'e göre:



 Sah�pl� b�r hayvan �se : Bu durumda hayvanınızın
muhakkak karnes�n� ed�nmen�z� öner�r�z.  ‘’Malına zarar
gelme ‘’ davası açab�l�rs�n�z. Bunun karşılığında ş�ddet
gösteren k�ş� veya k�ş�lerden para cezası alınacaktır.
 Şahıs  kend� hayvanına zarar ver�yor /savaştırıyor �se :
5199  sayılı Kabahatler Kanunu gereğ�nce Kaymakamlık,
İlçe Müdürlüğü veya �l Tarım Orman Müdürlüğü’ne
başvurduğunuzda bu k�ş�ye �dar� para cezası uygulanır.
Sah�ps�z �se :Bu durumda k�ş�y� kaymakamlığa ş�kayet
ett�ğ�n�z takt�rde k�ş� kaymakamlıktan para cezası alır.

Kanunî �st�snalar �le tıbbî ve b�l�msel gerekçeler ve gıda
amaçlı olmayan, �nsan ve çevre sağlığına yönelen
önlenemez tehd�tler bulunan ac�l durumlar dışında
yavrulama, gebel�k ve süt annel�ğ� dönemler�nde
hayvanlar öldürülemez.
Öldürme �şlem�nden sorumlu k�ş� ve kuruluşlar,
hayvanın kes�n olarak öldüğünden em�n olunduktan
sonra, hayvanın ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf
etmek veya ett�rmekle yükümlüdürler. Öldürme esas ve
usuller� Bakanlıkça çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.

Bu konuyu üç başlık altında �nceleyeceğ�z:

Madde 13-

Ş�ddet
gören

hayvanların
hakları

nelerd�r?
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Madde 14- Hayvanlarla �lg�l� yasaklar şunlardır:
a)Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak,
acımasız ve zal�mce �şlem yapmak, dövmek, aç ve
susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz
bırakmak, bakımlarını �hmal etmek, f�z�ksel ve
ps�koloj�k acı çekt�rmek.
b)Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen f��llere
zorlamak.
c)Hayvanlarla c�nsel �l�şk�de bulunmak, �şkence
yapmak.
d)Sağlık nedenler� �le gerekl� olmadıkça b�r
hayvana zor kullanarak yem yed�rmek, acı, ıstırap
ya da zarar veren
y�yecekler �le alkollü �çk�, s�gara, uyuşturucu ve
bunun g�b� bağımlılık yapan y�yecek veya
�çecekler vermek.
Madde 24- Bu Kanunun hayvanları korumaya
yönel�k hükümler�ne aykırı hareket eden ve bu
suretle bulundurduğu hayvanların bakımını c�dd�
şek�lde �hmal eden ya da onlara ağrı, acı veya
zarar veren k�ş�ler�n denet�mle yetk�l� merc�
tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve
hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan
yen�den sah�plend�r�l�r ya da koruma altına alınır.

(24 Haz�ran 2004 tar�h ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
RG, 01 Haz�ran 2004, Sayı 25509)
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Beled�yeye a�t alanlara bunları
koyduğunuzda kapların s�ze a�t
olduğunu kanıtlarsanız ( pet shoptan
alınan b�r mama kabı faturasıyla
mesela b�r de yanına �k� arkadaşınızı
alırsanız ) sen�n malına zararda
bulundukları �ç�n �şlem yapmak
zorundalar.
MADDE 151 - Başkasının taşınır veya
taşınmaz malını kısmen veya
tamamen yıkan, tahr�p eden, yok
eden, bozan, kullanılamaz hale
get�ren veya k�rleten k�ş�, mağdurun
ş�kayet� üzer�ne, dört aydan üç yıla
kadar hap�s veya adl� para cezası �le
cezalandırılır.

Sokaklara
koyduğumuz
mama kapları
ve yuvalar
hakkında
haklarımız
nelerd�r?

(26Eylül 2004 tar�h ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, RG, 12 Ek�m 2004)



Av
hayvanlarının
hakları
nelerd�r?
Kes�m hayvanları ve 4915 sayılı Kanun
çerçeves�nde avlanmasına ve özel
üret�m ç�ftl�kler�nde kes�m hayvanı
olarak üret�m�ne �z�n ver�len av
hayvanları �le t�carete konu yaban�
hayvanlar dışındak� hayvanları, et
�ht�yacı amacıyla kes�p ya da öldürüp
p�yasaya sürmek.
Kes�m �ç�n yet�şt�r�lm�ş hayvanlar
dışındak� hayvanları ödül, �kram�ye ya
da pr�m olarak dağıtmak yasaktır.

 Hayvanların korunması ve
kullanılmasında onların yasal
tems�lc�l�ğ� n�tel�ğ� �le bu Kanunda
bel�rt�len görevler� yer�ne get�rmek,
İl sınırları �ç�nde hayvanların
korunmasına �l�şk�n sorunları
bel�rley�p, koruma sorunlarının çözüm
tekl�fler�n� �çeren yıllık, beş yıllık ve on
yıllık plân ve projeler yapmak, yıllık
hedef raporları hazırlayıp Bakanlığın
uygun görüşüne sunmak, Bakanlığın
olumlu görüşünü alarak hayvanların
korunması amacıyla her türlü önlem�
almak,
Hayvan sevg�s�, korunması ve
yaşatılması �le �lg�l� eğ�t�c� faal�yetler
düzenlemekt�r.

Madde 14-

Madde 16- Hayvanları koruma kurulu
münhasıran hayvanların korunması,
sorunların tesp�t� ve çözümler�n� karara
bağlamak üzere; av ve yaban
hayvanlarının ve yaşama alanlarının
korunması ve avcılığın düzenlenmes�
hususlarında alınmış olan Merkez Av
Kom�syonu kararlarını göz önünde
bulundurarak;

10(24 Haz�ran 2004 tar�h ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
RG, 01 Haz�ran 2004, Sayı 25509)



Hayvanların
uzuvları
neden
kes�l�r?

Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbî amaçlar
dışında organ veya dokularının tümü ya da b�r
bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahr�p ed�lemez.
Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü
değ�şt�rmeye yönel�k veya d�ğer tedav� ed�c�
olmayan kuyruk ve kulak kes�lmes�, ses teller�n�n
alınması ve tırnak ve d�şler�n�n sökülmes�ne
yönel�k cerrah� müdahale yapılması yasaktır.
Ancak bu yasaklamalara; b�r veter�ner hek�m�n,
veter�ner hek�ml�ğ� uygulamaları �le �lg�l� tıbbî
sebepler veya özel b�r hayvanın yararı �ç�n
gerekt�ğ�nde tedav� ed�c� olmayan müdahaley�
gerekl� görmes� veya üremen�n önlenmes�
durumlarında �z�n ver�leb�l�r.
B�r hayvana tıbbî amaçlar dışında, onun türüne ve
etoloj�k özell�kler�ne aykırı hale get�recek şek�lde
ve dozda hormon ve �laç vermek, çeş�tl�
maddelerle dop�ng yapmak, hayvanların türler�ne
has davranış ve f�z�kî özell�kler�n� yapay
yöntemlerle değ�şt�rmek yasaktır.

Hayvanların uzuvları sağlık nedenler� dışında
kes�lemez. Sağlık nedenler� derken
enfeks�yon kapmışsa ve kes�lmes� gerek�yorsa kes�l�r.
Bunların
denet�m� Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü , İl
Müdürlüğü yapıyor. 5199 sayılı kanun gereğ�nce
gerekl� ceza ver�lecekt�r.

Madde 8- 

(24 Haz�ran 2004 tar�h ve 5199 sayılı Hayvanları
Koruma Kanunu, RG, 01 Haz�ran 2004, Sayı 25509)
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Satılırken; hayvanların sağlıklarının
�y�, barındırıldıkları yer�n tem�z ve
sağlık şartlarına uygun olması
zorunludur.
 Yaban� hayvanların t�caret�ne �l�şk�n
düzenlemeler Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.
 Ev ve süs hayvanlarının üret�m�n�
ve t�caret�n� yapanlar, annen�n ve
yavrularının sağlığını tehl�keye
atmamak �ç�n gerekl� anatom�k,
f�zyoloj�k ve davranış
karakter�st�kler� �le �lg�l� önlemler�
almakla yükümlüdür.
Hasta, sakat ve yaşlı durumda
bulunan veya �y�leşemeyecek
derecede ağrısı veya acısı olan b�r
hayvanı usulüne uygun kesmek ya
da ağrısız öldürme amacından
başka b�r amaçla b�r�ne devretmek,
satmak veya almak yasaktır.

Madde 10- 
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Pet
shoplarda
satılan
hayvanların
hakları
nelerd�r?

Pet shopların açılması �ç�n k�ş�, Veter�ner Hek�m'den
alınmış b�r belge �le val�l�ğe müracaat etmel�d�r.
Ayrıca k�ş�n�n bu konuda eğ�t�m almış olması
gerekmekted�r. 
Pet shop açıldıktan sonra k�ş�, farklı türdek�
hayvanları ayrı bölümlerde tutmalıdır. 
Pet shopun çevres�nde �nsan gıdası �mal eden b�r �ş
yer� varsa, pet shop sah�b� gerekl� önemler� de
almalıdır.

Esk�den pet shoplarda hayvanların satılması
serbestt�. Daha sonradan bu konuda düzenleme
get�r�ld�. (maalesef hala yasak değ�l ) 

 Hayvanların konulduğu yer fayans olmalı, her
hayvan başına 1 m alan olmalı, vb.
Eğer bu koşullara uymuyorsa Tarım İl Müdürlüğü’ne
ş�kayet etmel�s�n�z. C�mer'e de ş�kayet ed�leb�l�r.
(Sürekl� ş�kayette bulunun ve bu �ş�n peş�n� h�ç
bırakmayın , hatta yapılan �şlem�n sonucunu b�lmek
�st�yorum dersen�z olumlu sonuçlar alab�l�rs�n�z.)

Ş�md� gelel�m asıl konu olan pet soplardak� hayvan
satımına:

Düzenlemeler şu şek�lde :

(24 Haz�ran 2004 tar�h ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,
RG, 01 Haz�ran 2004, Sayı 25509)



Deney
hayvanlarının
hakları
nelerd�r?

Hayvanlar, b�l�msel olmayan teşh�s, tedav�
ve deneylerde kullanılamazlar.
Tıbbî ve b�l�msel deneyler�n uygulanması
ve deneyler�n hayvanları koruyacak
şek�lde yapılması ve deneylerde
kullanılacak hayvanların uygun b�ç�mde
bakılması ve barındırılması esastır.
Başkaca b�r seçenek olmaması hal�nde,
hayvanlar b�l�msel çalışmalarda deney
hayvanı olarak kullanılab�l�r.
Hayvan deney� yapan kurum ve
kuruluşlarda bu deneyler�n yapılmasına
kend� bünyeler�nde kurulmuş ve
kurulacak et�k kurullar yoluyla �z�n ver�l�r.

Madde 9- 
Et�k kurulların kuruluşu, çalışma usul ve
esasları, Tarım ve Köy�şler� Bakanlığı �le
Sağlık Bakanlığının ve �lg�l� kuruluşların
görüşler� alınarak Bakanlıkça çıkarılacak
yönetmel�kle bel�rlen�r.
Deney hayvanlarının yet�şt�r�lmes�,
beslenmes�, barındırılması, bakılması,
deney hayvanı besleyen, tedar�k eden ve
kullanıcı �şletmeler�n tesc�l ed�lmes�,
çalışan personel�n n�tel�kler�, tutulacak
kayıtlar, ne tür hayvanların yet�şt�r�leceğ�
ve deney hayvanı besleyen, tedar�k eden
ve kullanıcı �şletmeler�n uyacağı esaslar
Tarım ve Köy�şler� Bakanlığınca
çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.
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Hayvanların haklarını korumak �ç�n
mecl�s�n kapısını sürekl� çalmalı,
hayvanların yanında olduğumuzu
göstermel�y�z.
Hayvanların haklarını sürekl�
gündemde tutmalıyız. (Araştırma
kom�syonu oluşturuldu şu anda ama
hala b�r gel�şme olmadı. ) 
Sürekl� çabalamalı ve bu konuda pes
etmemel�y�z.
Hayvan hakları konusunda çevrem�z�
b�l�nçlend�rmel�y�z.

Hayvan
haklarını

korumak �ç�n
b�ze düşen

görevler
ned�r?

14

Herhang� b�r hayvana zarar veren
b�r�n� gördüğümüzde ş�kayet etmel�
ve ş�kayet�m�z�n arkasında durmalıyız.
Halkımızı ve çocuklarımızı hayvanlar
konusunda b�l�nçlend�rmel�y�z ve
onlara hayvan sevg�s�n� aşılamalıyız.
Pes etmemel�y�z. Onların haklarını
b�zden başka savunacak k�mse yok.
Onlara zarar verecek her müdahaleye
karşı durmalı ve hayat şartlarını en �y�
düzeye taşımalıyız.
Yasaların en �y� düzeye taşınması �ç�n
sosyal medya g�b� platformlarda
ses�m�z� duyurmalıyız.



Veter�ner
hatalarında

ne
yapılmalıdır?

Eğer evc�l hayvanınıza veter�ner
kaynaklı b�r zarar geld�yse başka b�r
veter�nerden yanlış teşh�s olduğuna
da�r rapor alırsanız tazm�nat davası
açab�l�rs�n�z. Veter�ner hek�m� Türk
Veter�ner Hek�mler B�rl�ğ�'ne ş�kayet
edersen�z de gerekl� yaptırımlar
yapılab�l�r.
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Beled�yen�n

hayvanlara

sunduğu

h�zmetler

nelerd�r?

Beled�yeler sadece sah�ps�z
hayvanları ücrets�z tedav�
ed�yorlar. Eğer sokaktan b�r
ked�/köpek sah�plenm�şsen�z
durumu beled�yeye �leterek
yardımcı olmalarını
�steyeb�l�rs�n�z.

Madde 4- Kontrolsüz üremey�
önlemek amacıyla, toplu yaşanan
yerlerde beslenen ve barındırılan
ked� ve köpekler�n sah�pler�nce
kısırlaştırılması esastır. Bununla
b�rl�kte, söz konusu hayvanlarını
yavrulatmak �steyenler, doğacak
yavruları beled�yece kayıt altına
aldırarak bakmakla ve/veya
dağıtımını yapmakla yükümlüdür.
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İlet�ş�m
adresler�

İzm�r: “Sokak Hayvanları Ac�l Müdahale
Ek�b�” hafta �ç� 17.30'dan ertes� sabah
08.30'a kadar ambulansla h�zmet ver�yor.
Ek�pler hafta sonu ve tat�l günler�nde de 24
saat çalışıyor.  Hafta �ç� mesa� saatler�nde
�se vakalar �lçe beled�yelere yönlend�r�l�yor.
Vatandaşlar, tedav�ye �ht�yaç duyduğunu
düşündüğü zor durumdak� sokak
hayvanları �ç�n 293 39 80 numaralı telefonu
arayab�l�r.

ALO 153 Hattını Arayın:  Zor durumda olan
hayvanlara yardım etmen�n b�r d�ğer yolu
da ac�l yardım hattını aramak. ALO 153’ü ya
da bulunduğunuz şeh�rdek� sokak
hayvanları �ç�n yardım hattını aradığınız
zaman beled�ye ek�pler�, bel�rtt�ğ�n�z adrese
gel�p sokak hayvanını alır ve tedav� �ç�n
yardımcı olurlar. 
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İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
      atesboceg�.org.tr
      merhaba@atesboceg�.org.tr
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