
DOSTLARIMIZIN HAKLARI 
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• MAL OLARAK HAYVANLAR 

 

• EŞİT GÖZETİLME İLKESİ 

 

• İNSANCA MUAMELE 
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MAL OLARAK HAYVANLAR 
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? ? 
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BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? 
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• 5199 Sayılı Hayvan Hakları Kanunu’nun 5’inci 

madde ve 5’inci fıkrasında , “Ticari amaç 

güdülmeden, bilhassa ev ve bahçesinde bakılan 

süs hayvanları sahiplerinin borcundan dolayı 

haczedilemez” hükmü bulunuyor. 

 

• Buna rağmen 1000 TL borcu olan bir kadının 

köpeğine satılmak üzere haciz yoluyla el 

konulmuştur. ( Petshop vakası ) 
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• Sahipli(?)  bir hayvana herhangi bir zarar 

verilirse 4 ay ile 3 yıla kadar hapis cezası verilir. 

Ancak 3 yıl ceza gören kişi sayısı bir elin 5 

parmağını geçmiyor 

 

• Sahipsiz, sokak hayvanına bir zarar verilirse 

bunun herhangi bir cezası yok. 

 

• Sahipli hayvana, sahibi zarar verirse bunun da 

herhangi bir cezası yok. ( Eşya gibi ) 
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• Hayvanlara zarar verip ceza gören kişinin 

sabıkasına bu suç işlenmemektedir. 

 

• Araştırmalara göre hayvanlara zarar veren bir 

kişinin ileri de insanlara da zarar verme eğilimi 

diğer insanlara göre çok daha fazladır. 

8/22 



PEKİ HAYVANLARA ZARAR VERENİ 

HAPSE ATMALI MI? 
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• Eğer bir insan 

herhangi bir canlıya 

zarar veriyorsa bunun 

bilinçaltında bir yeri 

vardır. 
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BU İNSANLAR PSİKOLOJİK OLARAK 

TEDAVİ EDİLMELİDİR 

• Zarar verme 

eğiliminde olan bir 

insanın geçmişinde, 

aldığı eğitimde veya 

yaşadıklarında 

mutlaka bir sorun 

vardır. Önce bu sorun 

bulunup ona uygun 

olarak tedavi 

yöntemleri 

seçilmelidir. 
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TEDAVİ: ZARAR VERDİĞİ CANLILAR 

• Bir insan köpeklere 

zarar vermiş olsun. 

Bu insanı yavru 

köpeklerin arasına 

koyup onların 

masumluklarını 

izlemesini sağlamak 

onun içindeki şiddet 

eğilimini azaltmaz 

mı? 
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DÜNYA NE KADAR GERİ KALDI? 

• Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi kaç 

yılında ilan edilmiştir? 

 

 

• Türkiye’de hayvan hakları kaç yılında 

yasalaşmıştır? 
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• Hayvan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, 15 Ekim 
1978 tarihinde Paris'teki Bir
leşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO) 
Merkezi'nde düzenlenen bir 
tören ile ilan edildi. Bu 
metin, 1989 yılında Hayvan 
Hakları Birliği  tarafından 
tekrar düzenlenerek 1990 
yılında UNESCO Genel 
Direktörü'ne sunulmuş ve 
aynı yıl halka açıklanmıştır. 
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• Türkiye’de hayvan 

hakları 2004 yılında 

yasalarda yerini 

almıştır. ( Eksiklikleri 

ve yanlışlıklarıyla ) 
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BELÇİKA, 1958 
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1 DK EMPATİ 
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• “Hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Onlar 
şimdi zulme susuyorlar ama, hesap günü 
konuşacaklardır!“  

                                                    Allah ( c.c ) 

 

• “Yaratılanı severim yaratandan ötürü.” 

                                                    Yunus Emre 

 

• “O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır.‘” 

                                                     ( Secde: 7) 

 

•  “Hayvanları da o yaratmıştır.” 

                                                     ( Nahl: 5) 21/22 



SABIRLA DİNLEĞİNİZ İÇİN 

 TEŞEKKÜR EDERİM 

 

 

 

UĞUR DÜNDAR 
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