
GEREDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA, 
 

Tedbir taleplidir! 

İvedilikle hayvan bakımevinin suça konu eylem ve  

işlemlerinden zarar gören canlarında ölmek üzere  

olduğu sabit olduğundan Sayın Savcılığınızın   

güvenlik tedbiri alarak canların koşulları uygun  

bakımevine naklini ilgili birimlere müzekkere  

yazarak güvenlik tedbiri uygulanmalıdır! 

 

 
ŞİKÂYET OLUNAN : Makamınızca yapılan araştırmalar sonucunda kimliği tespit edilecek kişiler; 

                                       1- Bolu ili Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürü, 

                                       2- Gerede Belediyesine bağlı gerede hayvan bakımevinin bağlı bulunduğu üst  

                                           Birim Müdürü, 

                                       3- Gerede belediyesine bağlı gerede hayvan bakımevi  Veteriner İşleri Genel  

                                            Müdürü, 

                                       4- Savcılığınızca re’sen tespit edilecek diğer yetkili memurlar. 

 

KONU                      : 02.03.2022 tarihli sosyal medya görüntüleri üzerine Gerede hayvan bakımevinde 

canların bakımı ile sorumlu olan tüm şahısların TCK 257/1 maddesi “görevi kötüye kullanma” , görevi 

ihmal  ve re’sen tespit edilecek suçlardan kamu davası açılarak cezalandırılmalarına ilişkindir. 

 

AÇIKLAMALAR: 

 

Gerede ilçesine bağlı hayvan bakımevine ilişkin  02.03.2022 tarihli sosyal medya görüntüleri 

tarafımıza ulaşmış olup, defaten bahse konu bakımevine 11.06.2021 tarihlerinde de gidilmiş 

canların şartlarının düzeltileceği beyan edilmiş olmasına rağmen hala canların kötü koşullarda 

bakıldığı suçüstü tespit edilmiştir. (EK1: 02.03.2022 tarihli video görüntüleri ve 11.06.2021 

tarihli görüntüler) 

 

Öncelikle tedbir talebimizin değerlendirilerek ivedilikle canların yaşamına uyarlı olmayan arazi 

de bakımlarının imkansızlığı sabit olduğundan kapatılmasına dair Savcılığınızın kuruma tedbir 

uygulaması gereklidir. 

 

Aksi halde;  

 

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ‘‘Geçici bakımevleri kurulacak arazinin 

seçimi” başlığıyla arazi seçiminde yetkili olan ilgili birim müdürlüğünün hukuka aykırı 

olarak uzmanlık alanına giren bir hususta canları bilinçli olarak bu kötü koşullarda 

bakımının yapılmasını sağlayan ilgili yetkililerin görevi ihmal suçundan cezalandırılması 

elzemdir. 

             

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 22.maddesi; 

       (1) Geçici bakımevleri kurulacak arazilerin seçiminde dikkat edilecek hususlar; 

             a) Bölgedeki rüzgâr, sel, yangın ve kötü hava şartları göz önünde bulundurulur.  

             ç) Yol, su ve elektrik imkânları bulunan yerler seçilir. 



             d) Dere yatağı, dağ arası ve dik yamaç üzerinde olmamalıdır. 

               f) Seçilen arazi, birinci ve ikinci sınıf tarım arazisi dışında olmalı, killi ve su yoğunluğu  

               fazla olmamalıdır.”  

Yönelik olup, görüntüler incelendiğinde canların su yoğunluğu fazla balçık çamur kil içinde 

yaşadıkları görüldüğünde ivedilikle tedbiren kapatılmasına karar verilmeli ve ilgili yetkililer 

bubarazi seçiminde ki ihmalkarlıklarından dolayı cezalandırılmaları zaruridir. 

 

Akabinde;  

 

Bahse konu görüntüler incelendiğinde; 

1. Barınak içerisinde soğuktan donarak ölen canların varlığı görüntülerde sabit olup, 

Yaşayan diğer canların ise; 

2. Balçıkta yaşatılması ve bu durumun iyileştirilmemesi, 

3. Kulübelerin yetersizliğinin yanı sıra, ağır Bolu hava şartlarına uyarlı olmadığı 

hayvanların hukuka aykırı şekilde kasten soğukta tutulmamaları, 

4. Canların önlerinde mama ve su koyulabilecek bir koşul olmadığı çamur ve balçık 

içerisinde kasten yaşatıldıkları ve bu durumda mantık ilkeleri çerçevesinde aç ve susuz 

bırakıldıkları, 

5. En önemlisi kısırlaştırmaları yapılmadan birlikte konulan canların videoları 

bulunmaktadır. 

 

Bahse konu hayvan bakımevinin denetimi ve bakımı ile ilgili tüm yetkililerin cezalandırılması 

elzemdir. Bu ilk değil sonda olmayacaktır. Gerede bakımevinde canların yaşam hakkı kasıtlı 

olarak ellerinden alınmakta ve şartları bilinçli olaral iyileştirilmemektedir. Bu husus 11.06.2021 

tarihli görüntüler ilede sabittir. Bu durumda tüm denetim ve bakım ile ilgili yetkililerin 

cezalandırılması ve tedbiren bu hayvan bakımevinin kapatılarak koşulları daha iyi bir hayvan 

bakımevine nakilleri veya sahiplendilmeleri gerekir. 

 

Gerede hayvan bakımevinde canların denetimine ilişkin ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı 

Müdürlüğü’nde ki ilgili yetkililerin denetim yapmadıkları ve defaten aynı şekilde canların kötü 

koşullarda bakıldıkları sabit olduğundan görevi ihmal suçundan  ve canların bakımından 

sorumlu veteriner işleri genel müdürü ve diğer ilgili memurların  tarafından kasten işlendiği 

sabit olduğundan cezalandırılmaları gereklidir. 

 

Şöyle ki; 

 

Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürlüğü’nde yetkililerin; 5199 sayılı Hayvanları Koruma 

Kanunu’nun İl Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları başlığıyla  5. Maddesi;  

‘‘(1) İl Müdürlüğü;  

g) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlar ile ilgili olarak belediyelerce geçici bakımevlerinin 

oluşturulmasını sağlatmakla, 

ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim 

sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili 

maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,...”  



hükmüne havi olup, hayvan bakımevinde ki görüntülerin ilk olmaması, canların ölmeleri, 

şartların canların bakımına uygun olmaması sonucu denetim yapmadıkları sabit olduğundan 

Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürlüğü’nde yetkili şahısların kimlikleri tespit edilerek 

görevi ihmal suçundan cezalandırılmaları elzemdir. 

 

 

HAYVANLARI KORUMA KANUNU  

Kanun Numarası : 5199 Kabul Tarihi : 24/6/2004 Yayımlandığı Tarih : 1/7/2004 Sayı :25509 

MADDE 1 –  

(1) Bu Yönetmeliğin amacı;               

b) Sahipsiz hayvanların toplanması, toplatılması, sağlık bakımlarının yapılması, 

kısırlaştırılması, aşılanması, ve alındıkları ortama geri bırakılmasına karar verilenlerin 

kimliklendirilerek bırakılması, geçici hayvan bakımevlerinin çalışma usul ve esasları ile yerel 

yönetimlerin ve yerel hayvan koruma görevlilerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin 

düzenlemeleri yapmaya ve sahipsiz hayvanların çevreye verebilecek olumsuz etkileri gidermeye 

yönelik alınacak tedbirleri 

e) 5199 sayılı Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesine ve denetim 

elemanlarının niteliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. 

 

 

Gerede barınağı Sorumlu veteriner hekimin yönetmelikle belirlenen görev 

ve sorumluluklarını bilinçli olarak kasten ifa etmemesinden dolayı 

cezalandırılması elzemdir. 

 

 5199 Sayılı Kanun Yönetmeliği’nin 9.Maddesi, 

 (1)“Sorumlu veteriner hekimler; 

 a) Bağlı bulunduğu kurum, kuruluş ve tüzel kişilerle birlikte çalıştığı yerin mevcut mevzuata 

uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden ve bu yerlere hayvanların kabul edilip uygun 

şartlarda bakılmasından, kayıtların tutulmasından, hayvanlara aşılama, ilaçlama, 

kısırlaştırma ve işaretlemenin yapılmasından, alet ve malzemelerin temizlik ve 

dezenfeksiyonundan, atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek 

tedbirlerin alınmasından,”  

yönelik olup, bakımevindeki canların donarak ve kötü bakımdan ölmeleri ve yaşayan canların 

mama ve su verilmeden balçık içerisinde yasadıklarını gösterir farklı zamanlarda ki görüntüler 

ile sabit olduğundan kasten yapıldığı anlaşıldığından görevi kötüye kullanma suçundan 

cezalandırılması elzemdir. 

 

Gerede Hayvan Bakımevinde canlar ölmekte veya öldürülmektedir. Kötü koşullar 

iyileştirilmemektedir.  

 
Bahse konu hayvan bakımevi yönetmelikte yer alan şartların hiçbirini sağlamamakta 

yetkililer bu şartları bilinçli olarak yerine getirmemektedirler. Bu husus görüntüler ile 

sabittir. 



5199 Sayılı Kanunu’nun  “Geçici bakımevlerinde aranacak şartlar” başlığındaki 

24.Maddesine göre 

‘‘(1) Geçici bakımevlerinde; 

e) Hayvanların bulunduğu birimlerde temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden 

yapılmış yemliklerin ve sulukların seçilmesi ve her hayvan değişiminden önce mutlaka 

dezenfekte edilmesi, 

f) Geçici bakımevlerinin yıkanması ve temizliği için yeterli miktarda su bulunması ve zeminin 

temiz tutulması, birimler içindeki altlıkların hergün temizlenmesi ve en az beş günde bir kez 

dezenfekte edilmesi, 

l) Büyük hayvanlara günde en az bir öğün, yavrulara ise günde en az iki öğün yiyecek verilmesi, 

yiyeceklerin günlük hazırlanması, günlük olarak tüketilmeyen yiyeceklerin uygun saklama 

koşullarında saklanması, yemek artıklarıyla hayvanların beslendiği geçici bakımevlerinde 

yiyeceklerin günlük olarak tüketilmesi ve gün boyunca yiyeceklerin hayvanların önünde 

bekletilmemesi, 

p) Su, şebeke suyu dışında başka bir kaynaktan temin ediliyorsa, suyun dezenfeksiyonu için 

gerekli tedbirlerin alınması, suyun bakteriyolojik ve kimyasal analizlerinin yaptırılması, 

sonuçlarının saklanması ve analiz değerlerine göre suyun kullanılması, 

r) Geçici bakımevlerinde; karantina odası, hasta bakım odası, yavrulu anne odası, hayvan 

müşahede odası ile ameliyat odasında uygun ısıtma ve aydınlatma sisteminin bulunması, 

s) Hayvanların sürekli sıcakta ve soğukta kalmalarını önleyici tedbirlerin alınması, 

ü) Geçici bakımevlerinde ölen hayvanların ölüm nedeni varsa ölmeden önce yapılan tahlil, 

uygulanan tedavi ve laboratuvar teşhisleri, yapılmışsa otopsi raporunun geçici bakımevi 

sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekim tarafından Ek-2 deki Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine 

işlenerek geçici bakımevinde muhafaza edilmesi,” yönelik olup, Bolu ile Gerede ilçesindeki 

hayvan bakımevinin şartları bilinçli olarak iyileştilmemekte kasten tüm yetkililer ilgili 

veteriner işleri genel müdürü, bakıcılar ve denetim ile yetkili olan bakanlık memurları 

bu canların ölümlerine yol acacak sorumluluklarını görevlerini kötüye kullanarak bu 

canlara işkence uygulamaktadırlar. 

 

 

Denetime tabi olan hayvan bakımevlerini denetleme yetkisi Bolu İli Tarım ve 

Orman Bakanlığı’na aittir.  
 

Hayvan bakımevleri denetime tabi olup, Denetime İlişkin Usul ve Esaslar 

Yetkili birim 

MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını 

denetleme yetkisi Bakanlığa aittir.” madde doğrultusunda ivedilikle canların ölümlerine ve bu 

kötü şartlarda ölüme terkedilmelerine ilişkin işlem yapmayan denetimi ihmal eden memurların 

görevi ihmal suçundan cezalandırılmaları gereklidir. 

  

Kaldı ki; canlarım ölüm nedenlerinin araştırılmasını Sayın Savcılığınızdan talep 

ediyoruz. 
 



Toplanılan Sahipsiz ve Güçten Düşmüş Hayvanların Bakılması “MADDE 21 –e) Geçici 

bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; kanunî istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya 

tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa yakalanan ve alındığı ortama 

bırakıldığında insan ve çevre sağlığına önlenemez derecede tehdit vereceğine geçici bakımevi 

veteriner hekimince karar verilen hayvanların dışında hiçbir hayvan öldürülmez.’’ 

hükmüne havi olup, re’sen araştırma yapılarak ölüm nedenlerine dair araştırma 

yapılması gereklidir. Ölümlere  ilişkin rapor tutulmamış ise de ölüm neden kayıt defterine 

işlenmemiş ise görevi ihmal suçu oluştuğundan cezalandırılmaları elzemdir. 

 

 

 

SONUÇ VE TALEP : 

Yukarıda yazılı olan hususlar ışığında;  

 Gerede Hayvan Bakımevi’ne ilişkin güvenlik tedbiri uygulanarak tedbiren 

kapatılmasını ve şartları iyi olan hayvan bakımevine nakillerinin sağlanması cok 

gereklidir. Aksi halde ilgili  tüm memurların bu suça konu işlem ve eylemlerinden 

dolayı bir çok canın ölümü mevzu bahistir. 

 Akabinde; arazi seçiminde balçık ve sulak alanın seçiminde yetkili olan birimin 

memurlarının ihmal suçundan cezalandırılmasını, 

 Bahse konu ; Gerede Hayvan Bakımevi’ne defaten gidilen ziyaretler üzerine bilinçli ve 

kasten koşulların iyileştirilmediği hayvanların ölüme bırakıldığı, mama ve su konulacak 

bir alan olmadığı gibi bakımevlerinde aranılacak şartların sağlanmadığı ve ölümler 

olduğu, bu ölümlerin nedeninin donarak olması sabit olduğundan Veteriner İşleri Genel 

Müdürü ile bakıcıların sorumluluk ve yükümlülüklerini kasten ifa etmemesinden görevi 

kötüye kullanma suçundan cezalandırılmasını, 

 Denetim ile yetkili olan ilgili Bolu Tarım Ormanlığı Bakanlığı’nın ilgili memurlarının 
denetim ihmalleri sabit olduğundan görevi ihmal suçundan cezalandırılmaları talebimiz 

hasıl olduğundan soruşturma yapılarak başkaca tespit edilecek şahıslar ve suçlara ilişkin 

kamu davası açılmasını 

Sayın Savcılığınızdan arz ve talep ederiz.  

 


