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HAYVANA YÖNELİK ŞİDDET VE 
HAYVAN HAKLARI



Hayvana Yönelik Şiddet

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)
tarafından 2017 yılında açıklanan rapora
göre, Türkiye’de yalnızca beş ay içinde
(2016’nın son 5 ayı) hayvanlara yönelik en
az 8 milyon 315 bin 234 yaşam hakkı ihlâli,
144 işkence, 155 terk etme ve 1 cinsel
şiddet vakası tespit edildi.

Hayvana Yönelik Şiddet Örnekleri:

• Tıbbi amaçların dışında kalan, hayvanın
doku veya organlarının alınması,

• Tedavi amacı taşımayan kuyruk, kulak
kesme, hayvanın diş ve tırnaklarını
acımasızca sökme ve ses tellerine zarar
verme veya alma,

• Tercih edilebilecek başka seçenekler
varken, hayvanları bilimsel amaçlı
deneylere tabi tutmak,

• Hayvanların acı
çekmesine, yol
açabilecek gösteri
yapmak, film veya
reklam filmi çekmek,

• Hayvanlarla cinsel
ilişkiye girmek, cinsel
organlarına zarar
vermek, cinsel
istismar uygulamak



Türkiye’de Hayvan Hakları

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi Md. 1: 
Bütün hayvanlar biyolojik denge kavramı 

içerisinde var olmak bakımından eşit haklara 
sahiptir.

5199 Sayılı Yasa’nın en büyük eksikliğinin
“sahipli” ve “sahipsiz” hayvanlar arasındaki
ayırım bulunmaktadır. Sahipli bir hayvana
yönelik şiddet Türk Ceza Kanunu maddeleri
gereğince hem ‘suç’ hem de Hayvanları
Koruma Kanunu çerçevesinde ‘kabahat’
olarak değerlendirilirken; ‘sahipsiz’
hayvanlara karşı gerçekleştirilen eylemler
sadece Hayvan Hakları Kanunu
çerçevesinde ‘kabahat’ olarak
değerlendirilmektedir.

Uluslararası psikiyatri dernekleri 
hayvanlara karşı kötü muameleyi, 

ileride insana yönelebilecek şiddetin 
bir ön habercisi olarak kabul ediyor.



Dünya’da Hayvan Hakları

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi Md. 2: 
Bütün hayvanlar saygı gösterilme hakkına 

sahiptir.

İngiltere: Hayvanlar
“hissedebilen varlıklar”
olarak kabul ediliyor.
Hayvanlara eziyet, işkence,
hayvan dövüşleri gibi
durumlarda 20,000 pounda
kadar para cezası ve 6 ay
hapis cezası verilebiliyor.

İsviçre: Hayvanlar
hissedebilen varlıklar olarak
kabul ediliyor. Hayvanları
Koruma Kanunu’na göre
hayvanlara kötü davranan,
çok çalıştıran ve göz ardı
eden sahipleri hakkında
suçun büyüklüğüne göre
para cezası veya 3 yıla kadar
hapis cezası verilebiliyor.

Avusturya: En sıkı hayvan
hakları kanunlarından birine
sahiptir. Hayvanlar insanların
bakma sorumluluğunda
olduğu insana eş varlıklar
olarak kabul ediyor. Bu
kanun hayvanlarla insanlar
arasında bir eşitlik ifade
etmesi nedeniyle önemlidir.



İMDAT 
Şiddeti Önleme ve 

Rehabilitasyon Derneği

Amacımız:

• Öncelikle çocuklara ve kadınlara yönelik
olmak üzere, tüm canlıların şiddetten
korunmasını sağlamak,

• Farkındalık, bilgilendirme ve bilinçlendirme
faaliyetlerini yürütmek,

• Toplumdaki şiddeti önlemek ve şiddet
mağdurlarına rehabilitasyon hizmeti
vermek,

• Derneğe destek sağlayacak etkinlikler
yaparak bu çalışmaların yaygınlık ve
süreklilik gösterecek şekilde sürdürülmesini
sağlamaktır.

İMDAT - Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon
Derneği, günümüzün en büyük sorunlarından
biri olan şiddete karşı duyarlı olan önlenmesi
ve şiddet mağdurlarına yardımcı olmak
isteyen bir grup duyarlı insan tarafından
kuruldu.
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