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 27 Temmuz 2021 
 

 
7332 Sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun (“Hayvanları 
Koruma Kanunu” veya “5199 Sayılı Kanun”) hayvan hakları ihlallerine ilişkin yetersiz 
yaptırımlarının giderilmesi amacıyla Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasını 
öngören 7332 Sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” (“7332 Sayılı Kanun”), 9 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde (“TBMM”) kabul edilmiş ve 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

YÖNETİCİ ÖZETİ 

1. 7332 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesinde hayvanların “mal” olarak kabul 
edilmesi nedeniyle hayvanlara karşı işlenen suçlarda Kabahatler Kanunu kapsamında 
düşük idari para cezaları uygulanmaktaydı. 7332 Sayılı Kanun” un bu noktadaki en 
büyük farkı ise hayvanlara karşı işlenen suçların Kabahatler Kanunu kapsamından 
çıkartılıp Türk Ceza Kanunu (“TCK”) kapsamına alınması oluşturmaktadır. Söz konusu 
kanun değişikliğinin yapılmasındaki en önemli neden, hayvanlara yapılan kötü 
muamele ve cezaların etkisiz kalması ve Hayvanları Koruma Kanunu’nun bu kapsamda 
yeterli caydırıcı hükümleri içermemesidir.  

2. 7332 Sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklikler ile hukukumuzda da hayvanlar bir 
“mal” veya “eşya” olmaktan çıkarılıp “canlı” statüsüne getirilmektedir. Bu suretle, artık 
hayvanlara karşı yapılan kötü muamele ““suç” olarak kabul edilmiş ve TCK madde 
151’de hayvanlara ilişkin husus “mala zarar verme” noktasından “cana zarar verme” 
noktasına getirilmiştir.  

3. Ev hayvanına veya evcil hayvanına işkence eden veya acımasız ve zalimce 
muamelede bulunanlara, hayvan dövüştürenlere, nesli yok olma tehlikesi altında olan 
hayvanları yok edenlere karşı da hapis cezaları getirilmiştir. Ayrıca, hayvanlara karşı 
yapılan kötü muamelede daha etkin bir mücadele vermek ve caydırıcılığı artırmak 
amacıyla idari para cezaları da arttırılmıştır. 
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4. Kedi ve köpek sahiplerine, hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar dijital 
kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırma zorunluluğu getirilmiştir. 

5. Yerel yönetimlere de sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan 
bakımevi kurma, bu hayvanların bakım-tedavilerini sağlama ve eğitim çalışmaları 
yapma gibi zorunluluklar getirilmiştir. 
 

I. 7332 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler  

14.07.2021 tarih 7332 sayılı Kanun ile Hayvanları Koruma Kanununda yapılan değişikliklerin 
ilgili bölümleri aşağıdaki gibidir. 

Madde 1 Madde 1 ile 5199 sayılı Kanunun 3. maddesinde (ı) bendinden süs 
hayvanı ibaresi çıkarılmış, (k) bendi bakımından hayvan bakım 
merkezleri Bakanlık onayına bağlanmış,(o) bendi ile de Bakanlık 
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve maddeye (p) bendi 
eklenerek sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin 
yapılması, aşılanması, kısırlaştırılması ve dijital kimliklendirme 
yöntemi ile işaretlenme olarak rehabilitasyon tanımı yapılmıştır.  

Madde 2  Madde 2 ile 5199 sayılı Kanunun 4. maddesinin (j) bendine Yerel 
Yönetimlerin ilgili karar organının uygun görmesi halinde hayvan 
hastanesi kuracağı ifadesi eklenmiştir. Yine aynı maddenin (k) 
maddesine kedi ve köpek sahiplerinin hayvanlarını dijital 
kimliklendirme yönetimiyle Bakanlığın yürürlüğe koyacağı 
Yönetmelikte belirtilen dijital kimliklendirme esasına göre kayıt altına 
alma yükümlülüğü getirilmiştir. 
7332 sayılı Kanunun 16. Maddesi uyarınca Kedi ve köpek sahipleri, 
hayvanlarını en geç 31/12/2022 tarihine kadar dijital kimliklendirme 
yöntemleriyle kayıt altına aldırmak zorundadır. 

Madde 3  Madde 3 ile 5199 sayılı Kanunun 5.  maddesinin 1. fıkrasında yer 
alan “bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak” 
ibaresi ve madde 1’deki değişiklikle uygun olarak “süs” ibaresi, ve 5. 
fıkrada yer alan “bilhassa ev ve bahçesi içerisinde” ibaresi madde 
kapsamından çıkarılmıştır. Yine 5. maddenin 6. ve 7. fıkraları ilgili 
değişik ile Kanundan kaldırılmıştır.  Aynı madde ile 4. fıkra 
değiştirilerek ev hayvanı ve kontrollü hayvanları bulundurma ve 
sahiplenme şartlarının, hayvan bakımı ve korunması konusunda 
verilecek eğitimlerin, bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar 
ve rahatsızlıklara ilişkin tedbirlerin Bakanlıkça çıkarılacak 
Yönetmelik ile belirleneceğine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. 

Madde 4 Madde 4 ile 5199 sayılı Kanunun 10. Maddesine ev hayvanları satış 
yerlerinde kedi ve köpek bulundurulamayacağı, ancak söz konusu 
yerlerde Bakanlıkça izin verilen ev hayvanı üretim yerlerindeki kedi 
ve köpeklerin satışının yapılabileceği hükmü eklenmiştir. Yine 
madde kapsamında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı” ibareleri 
“Bakanlık” olarak değiştirilmiş, 4. fıkrada yer alan “Ev ve süs 
hayvanlarının üretimini ve ticaretini yapanlar, annenin ve 
yavrularının” ibaresi “Ev hayvanlarının üretimini ve ticaretini 
yapanlar, hayvanların” şeklinde değiştirilmiştir.  
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Madde 5  Madde 5 ile 5199 sayılı Kanunun 14. maddesinin 1. fıkrasının (a) 
bendinde yer alan “acımasız ve zalimce işlem yapmak” ibaresi 
kaldırılmış ve yine 1. madde değişikliklerine uygun olarak madde 
kapsamında yer alan “süs” ibaresi kaldırılmıştır. 14. maddenin (e) 
bendinde yer alan hüküm “Hayvanların kesin olarak öldüğü 
anlaşılmadan, vücutlarına tedavi maksatlı olmayan müdahalelerde 
bulunmak” olarak revize edilmiş ayrıca (j) ve (l) bentleri “Hayvanlara 
cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek” “Bakanlıkça 
belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, 
sahiplendirmek barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek 
hediye etmek ve bunların ülkemize girişini satışını, reklamını 
yapmak” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı maddeye (m) ve (n) bentleri 
eklenerek hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce 
muamelede bulunmak ve ev hayvanını terk etmek gibi yeni yasak 
hükümleri eklenmiştir.  

Madde 6 Madde 6 ile 5199 sayılı Kanunun ile il hayvanları koruma kurulunu 
düzenleyen 15.maddesinde yer alan (b) bendi “Doğa koruma ve milli 
parklar il şube müdürü” (c) bendi “Tarım ve orman il müdürü” (d) 
bendi “Çevre ve şehircilik il müdürü” olarak düzenlenmiş, diğer 
maddelerde bu düzenlemeye göre teselsül ettirilmiştir. (ı) bendinde 
yer alan hüküm “münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet 
gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik tarafından seçilecek en çok iki 
kişi” olarak, 4. fıkra ise il hayvan koruma kurulu sekretaryasının, 
doğa koruma ve milli parklar il şube tarafından yürütüleceği 
kapsamında değiştirilmiştir. Ayrıca kurul toplantılarının en geç üç 
ayda bir başkanın çağrısı üzerine ve gerektiğinde de olağanüstü 
şekilde toplanması konusunda yeni hükümler eklenmiştir.  

Madde 7  Madde 7 ile 5199 sayılı Kanunun il hayvan koruma kurulunun 
görevlerini düzenleyen 16. maddesi ile kurula (e) bendi uyarınca 
denetleme sorumluluğu getirilmiştir. Madde hükmüne (g) bendinden 
sonra gelecek şekilde “Kanunda belirtilen faaliyet ve görevleri yerel 
yönetimler ve tarım ve orman il müdürlükleri ile eşgüdüm sağlayarak 
yaptırmak” şeklinde (h) bendi eklenmiş diğer bentlerde bu maddeye 
uygun olarak teselsül edilmiştir. 

Madde 8  Madde 8 ile 5199 sayılı Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrasında 
Kanunda genel olarak yapılan bir değişiklik olan “süs” ibaresi 
kaldırılmış, Mali destek konusunda yerel yönetimler başta olmak 
üzere diğer kuruluşlara teşvik verilebileceği, ayrılan ödeneğin de 
Hazine veya Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenebileceği hüküm altına 
alınmıştır. Madde hükmü kapsamına “Birinci  fıkra kapsamındaki 
faaliyetlerde kullanılmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerce ayni veya 
nakdi bağış Bakanlığa ve yerel yönetimlere yapılabilir” hükmü 
eklenmiştir.  

Madde 9  Madde 9 ile 5199 sayılı Kanunun “Eğitici Yayınlar” başlıklı 20. 
maddesine “Bu madde hakkında 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
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Kanunun1 48 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.” 
hükmü eklenmiştir. İlgili fıkrada “4207 sayılı Tütün Ürünlerinin 
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun dışında, diğer 
kanunlarda medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara zorunlu yayın 
yükümlülüğü getiren hükümler uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. 
Buna göre bu fıkranın, 5199 sayılı Kanunun “Eğitici Yayınlar” başlıklı 
20. Maddesine uygulanmayacak olması ile birlikte Hayvanları 
Koruma Kanunu’nda medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara zorunlu 
yayın yükümlülüğü getiren hükümler uygulanacaktır.  

Madde 10 Madde 10 ile 5199 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin başlığı 
“Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları” şeklinde değiştirilmiş, 
maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve 
maddeye “Gerçek veya tüzel kişiler, hayvanların etolojisine ve 
habitatına uygun, serbest dolaşımlarına imkân sağlayan doğal 
yaşam parkları kurabilir.” Ve “Hayvanat bahçeleri ile doğal yaşam 
parklarının kuruluşu ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükümleri eklenmiştir. 

Madde 11 5199 sayılı Kanunun idari para cezalarını düzenleyen 28. maddesi 
değiştirilerek idari para cezaları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 

• Hayvan sahiplerinin dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt 
altına aldırma yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 
iki yüz Türk Lirası idari para cezası; 

• Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve 
yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri 
almayanlara hayvan başına bin Türk lirası; yerel yönetimler 
tarafından düzenlenen eğitimlere katılma ve sertifika alma 
yükümlülüğüne aykırı davranan işletme sahiplerine beş bin 
Türk lirası idarî para cezası; 

• Hayvanlara yapılacak cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili 
hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına bin Türk lirası 
idarî para cezası; 

• Fiilin suç teşkil etmemesi halinde, bir hayvan neslini yok 
edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına otuz beş bin 
Türk lirası; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına 
uymayanlara hayvan başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî 
para cezası, 

• Hayvan deneylerine ilişkin 5199 sayılı Kanunun 9. 
maddesine ve bu hususta çıkarılacak yönetmelikler belirtilen 
hususlara uymayanlara hayvan başına bin iki yüz Türk lirası; 
yetkisi olmadığı hâlde hayvan deneyi yapanlara hayvan 
başına dört bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası, 

                                                 
1 3.03.2021 tarihli 27863 sayılı R.G, E.T: 14.07.2021. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanunun 48. maddesinin Yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler başlıklı ikinci fıkrası “7/11/1996 
tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun dışında, diğer kanunlarda 
medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara zorunlu yayın yükümlülüğü getiren hükümler uygulanmaz” şeklinde düzenleme 
içermektedir. 
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• Hayvan ticareti yapanlar bakımından 10. maddedeki 
düzenlemelere aykırı davrananlara hayvan başına beş yüz 
Türk Lirası ile beş bin Türk Lirası arasında idari para cezası, 

• Hayvanların eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara beş 
bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası, 

• Hayvanların kesilmesine ilişkin 5199 sayılı Kanunun 12. 
maddesine aykırı hareket edenlere hayvan başına iki bin yüz 
Türk lirası ile beş bin iki yüz elli Türk lirası arasında idarî para 
cezası, 

• Hayvanların kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler 
ve gıda amaçlı olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen 
önlenemez tehditler bulunan acil durumlarda öldürülen 
hayvanların bertaraf edilmesine ilişkin yükümlülüklere aykırı 
davrananlara hayvan başına iki bin iki yüz Türk lirası; aykırı 
davranışların işletmelerce gösterilmesi hâlinde hayvan 
başına beş bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası, 

• 5199 sayılı Kanunun 14. Maddesinde belirtilen yasaklara 
uymayanlar bin beş yüz Türk Lirası ile on bir bin Türk Lirası 
arasında idari para cezası, 

• Hayvanların korunması ve refahı amacıyla yapılacak eğitici 
yayınlar bakımından Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 
takibi sonucunda 5199 sayılı Kanunun 20. maddesine aykırı 
hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum 
ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için yirmi bir 
bin Türk lirası idarî para cezası, 

• Bir hayvana çarpan ve ona zarar veren sürücü onu en yakın 
veteriner veya tedavi ünitesine götürme veya götürülmesini 
sağlama yükümlülüğüne aykırı hareket edenlere hayvan 
başına bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası, 

• Hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkları bakımından 
yükümlülükleri düzenleyen 5199 sayılı Kanunun 22. 
maddesinde belirtilen yükümlülüğe ve çıkarılacak 
yönetmelikte belirlenen hükümlere aykırı davrananlara 
hayvan başına iki bin beş yüz Türk lirası idarî para cezası. 

Maddede düzenlenen kabahatlerin veteriner hekim, veteriner sağlık 
teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği 
üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak veya 
onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi 
durumunda verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanacaktır. 
Maddede düzenlenen kabahatlere konu olan ve 24. madde uyarınca 
el konulan kedi ve köpekler ile Bakanlıkça uygun görülen diğer 
hayvanlar koruma altına alınarak bakımevi bulunan en yakın 
belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecektir. 

Madde 12 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki hüküm eklenerek yukarıdaki idari para 
cezalarının yanı sıra adli cezalar da öngörülmüştür. Buna göre; nesli 
yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi bir yıldan beş 
yıla kadar hapis cezası; bir hayvan neslini yok eden kişi beş yıldan 
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on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.12. madde kapsamındaki 
hayvan kesimleri ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
hususlar dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren 
kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan veya tecavüz eden kişi altı 
aydan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli 
para cezası ile cezalandırılır.14. maddenin birinci fıkrasının (m) 
bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev 
hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve 
zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. 11. maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi 
saklı kalmak üzere, hayvanları dövüştüren kişi üç aydan iki yıla 
kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Maddede 
düzenlenen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenmesi 
durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır. Maddede 
düzenlenen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, 
hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan 
koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları 
korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda 
verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
 
Sahibi tarafından işlenen suçlar da dahil olmak üzere bu maddede 
belirtilen suçların işlenmesi halinde soruşturma yapılması Tarım ve 
Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlükleri tarafından Cumhuriyet 
başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru 
muhakeme şartı niteliğindedir. Suçüstü halinde ise soruşturma genel 
hükümlere göre yapılır. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
fıkralarda belirtilen suçların başka bir kişi tarafından sahipli hayvana 
karşı işlenmesi halinde hayvan sahibinin şikâyeti üzerine de 
soruşturma yapılır. Maddede düzenlenen suçlara konu olan ve 24 
üncü madde uyarınca el konulan kedi ve köpekler ile Bakanlıkça 
uygun görülen diğer hayvanlar koruma altına alınarak bakımevi 
bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür. 

Madde 13 5199 sayılı Kanuna ek madde eklenerek belediyelere aşağıdaki 
yükümlülükler getirilmiştir. Bu kapsamda Büyükşehir belediyeleri, il 
belediyeleri 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 
rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri 
kuracaktır. Birinci fıkrada belirtilen hayvanlar, ilgili belediyeler 
tarafından hayvan bakımevine götürülür. Hayvan bakımevi kurma 
zorunluluğu olmayan belediyeler ise sorumluluk alanındaki bu 
hayvanları en yakın hayvan bakımevine götürür. Rehabilite 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 
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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. 

Madde 14 5199 sayılı Kanuna ek madde eklenerek kara ve su sirkleri 
bakımından aşağıdaki sınırlamalar getirilmiştir:  
Sınırlamalar kapsamında; Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının 
kurulması yasaktır. Mevcut işletmeler, herhangi bir nedenle eksilen 
hayvan sayısını tamamlama ya da artırma, yeni şube açma gibi 
yollarla kapasite artırımına gidemez, üretim yapamaz, Bakanlığın 
izni olmadan işletme hakkını devredemez, on yılın sonunda 
faaliyetine son verir. Bu işletmelerin hayvanların etolojisine uygun 
olarak faaliyet göstermesini sağlayacak kriterler, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlık tarafından 
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Bu maddede belirtilen yasaklara 
aykırı davrananlara hayvan başına yirmi beş bin Türk lirası idarî para 
cezası verilir. 

Madde 15  14. maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden 
hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme 
yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo 
Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, 
sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, 
sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve 
reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para 
cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler 
tarafından hayvan bakımevine götürülür. 
Yukarıdaki paragraf kapsamına giren hayvanları bu madde 
yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını 
kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri 
tabanına kayıt ettirenler hakkında, birinci fıkrada veya 28 inci 
maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım 
hükümleri uygulanmaz. Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe 
girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, 
yavruların dört aylık olması beklenir. Bu hayvanların ölümü halinde 
Bakanlığa bilgi verilir ve kayıttan düşürülür. Kısırlaştırılan ve kayıt 
altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız 
olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk 
oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma 
zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun 
alanları ve parklarına girme yasağı maddenin yürürlüğe girmesiyle 
birlikte uygulanmaya başlanır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket 
edenlere, on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkrada 
belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilir 
ve hayvanlara el konulur ve hayvan, konulabileceği bakımevi 
bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür. 
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Bu madde kapsamında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın 
bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz 
bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Yerel yönetimler tarafından 
kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen 
hayvanları kabul etmek zorundadır. Bu Kanun uyarınca çıkarılacak 
yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde yürürlüğe konulur. 

Madde 16 Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yetmiş beş bini 
aşan belediyeler 31/12/2022, diğer belediyeler ise 31/12/2024 
tarihine kadar ek 1.maddenin birinci fıkrasında belirtilen hayvan 
bakımevlerini kurmakla yükümlüdür. Belediyeler bu madde 
yürürlüğe girdikten sonra 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. 

Madde 17 5199 sayılı Kanunun; 6. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 
“Tarım ve Köyişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde, beşinci 
fıkrasında yer alan “usul ve esasları,” ibaresi “usul ve esasları ile 
burada çalışan personelin niteliğine ilişkin hususlar” şeklinde 
değiştirilmiştir, 8. maddesinin üçüncü fıkrasında ve 17. maddesinin 
üçüncü fıkrasında yer alan “ve süs” ibareleri madde metninden 
çıkarılmıştır, 9. maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ile” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve altıncı 
fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca” ibaresi 
“Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanununun 151 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Madde 18 Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulamaz, ancak 
buralarda Bakanlıkça izin verilen ev hayvanı üretim yerlerindeki kedi 
ve köpeklerin satışı yapılabilir.” Hükmü işbu Kanunun yayımı 
tarihinden bir yıl sonra, diğer hükümler yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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II. 7332 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişikliklerin Değerlendirilmesi  

Yukarıda detaylarıyla bahsedildiği şeklinde 7332 sayılı Kanun ile 5199 sayılı Hayvanları 
Koruma Kanunu kapsamında pek çok değişiklik yapılmış özellikle yaptırımlar önceki Kanuna 
kıyasla arttırılmıştır.  

Kabul edilen değişikliklerle hayvanların bir mal, eşya olma statüsünden çıkarılarak canlı 
statüsüne getirilmesi, sahipli sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılması, TCK m. 151 “cana zarar 
verme” kapsamında değerlendirilerek tüm hayvanlara karşı işlenen kötü davranış ve eziyetlerin 
suç kapsamına alınması hayvanlar adına atılan çok önemli bir adım olma özelliğini de 
barındırmaktadır. Özellikle Yerel yönetimlerin eğitim çalışmaları, hayvan bakımevi kurma ve 
bu hayvanların bakım ve tedavilerini sağlama gibi konularda görev ve sorumluluk alanı 
genişletilerek yapılacak zorunlu çalışmalar yükletilmesi sürecin yürütülmesi açısından son 
derece önem arz eden bir başka gelişme olacaktır.  

Hayvanların daha iyi korunmasını sağlamak, hayvanlara karşı yapılacak her türlü ihlalle 
daha etkin bir şekilde mücadele ederek caydırıcılığı sağlamak açısından hapis cezası 
öngörülmesi ve idari para cezalarının arttırılması olumlu diğer bir başka gelişmedir. Bu 
kapsamda; 

• Ev hayvanını terk edenlere hayvan başına 2 bin lira idari para cezası uygulanacak, 
• Bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara 35 bin lira, yetkisi olmadığı 

halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına 4 bin 500 lira idari para cezası 
uygulanacak, 

• Hayvanların ticari amaçla film çekimi ve reklam için kullanılmasıyla ilgili hususları ihlal 
edenlere 5 bin lira para cezası verilecek,  

• Kurban kesimi sırasında uyulması gereken hususlara aykırı davrananlara hayvan 
başına 5 bin 250 lira idari para cezası uygulanacak, 

• Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi, 6 aydan 4 yıla kadar hapis 
cezası alacak; nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişi 1 yıldan 5 
yıla kadar hapis, bir hayvan neslini yok eden kişi ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle 
cezalandırılacak, 

• Hayvanları dövüştüren kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası alacak; bu 
suç birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenirse ceza yarı oranında artırılacak, 

• Hayvanlara cinsel saldırıda bulunan ve tecavüz eden kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis 
ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılacak, 

• Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parkları yasaklandığından mevcut 
işletmeler 10yıllık süre içerisinde tasfiye edilecek, 

• Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların 
melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, 
sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye'ye girişini, satışını ve reklamını yapana 
hayvan başına 11 bin lira idari para cezası verilecek,  

• Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyeler 31 Aralık 
2022, diğer belediyeler ise 31 Aralık 2024'e kadar hayvan bakımevlerini kuracak, 

• Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulamayacak, ancak buralarda 
bakanlıkça izin verilen ev hayvanı üretim yerlerindeki kedi ve köpeklerin satışı 
yapılabilecek ve bu hüküm bir yıl sonra yürürlüğe girecektir. Diğer Kanun hükümleri ise 
Kanunun yayımlandığı tarih olan 14.07.2021 tarihi ile yürürlüğe girmiştir.  

Bu suretle, 7332 Sayılı Kanun çerçevesinde Hayvanları Koruma Kanunu’da yapılan 
değişiklikler, gerek tüm hayvanlar gerekse hayvan severler ve hayvan sahiplerinin kötü 
muamele ve şiddet gören, yaşam hakları ihlal edilen tüm hayvanlara karşı mücadelelerinde 
önemli bir hukuki gelişme oluşturmaktadır. 
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Ayrıntılı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz. 

 
 

 

 
İşbu bilgilendirme notu 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Hayvanları Koruma 
Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin bilgilendirme amacıyla 
27.07.2021 tarihi itibarıyla hazırlanmıştır.  

İşbu bilgilendirme notu içerisinde yer alan değerlendirmeler hukuki tavsiye ya da hukuki görüş niteliği 
teşkil etmemekte olup, bu değerlendirmelerden ötürü herhangi bir şekilde Aksu Çalışkan Beygo 
Avukatlık Ortaklığı’na sorumluluk tahmili mümkün değildir. Bu bilgi notunun kapsamındaki soru ve 
sorunlarınız bakımından hukuki danışman görüşü alınması tavsiye edilir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kemal Tağa 

Ortak Avukat 

kemal.taga@aschukuk.com 

 

 

Beste Yavuz 

Avukat 

beste.yavuz@aschukuk.com 

 

 

 

mailto:kemal.taga@aschukuk.com
mailto:beste.yavuz@aschukuk.com

