ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNAN

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ŞÜPHELİ

: Savcılıkça resen tespit edilecek kişi/kişiler

SUÇ
Kanunu’na muhalefet.

: Türk Ceza Kanunu ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma

D.KONUSU
: Ankara Batıkent Turgut Özal Mahallesinde köpekleri
zehirleyerek öldüren şüpheli/şüpheliler hakkında soruşturma başlatılarak Kanunda öngörülen
cezanın verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR

:

1- 09.04.2019 günü Ankara Batıkent Turgut Özal Mahallesindeki köpeklerin şüpheli ölümleri
çevre sakinlerinin dikkatini çekmiş, çevrede yapılan incelemede etrafa atılmış tavuk parçaları
olduğu far edilmiştir. Köpeklerden 13 tanesi zehirli tavukları yedikleri için ölmüştür. Basına
ve sosyal medyaya yansıyan görgü şahitlerinin ifadelerinden beyaz bir araç içerisinden inen
kişilerin tavukları sokağa bırakmaları neticesinde köpeklerin ağzından köpük gelerek
öldükleri anlaşılmıştır.
Tamamen planlı olarak mahallede yaşayan zararsız o çevrenin parçası köpekleri zehirli
yiyecekle öldürmeyi kafasına koyan şüpheliler rahatça eylemlerini gerçekleştirerek ortadan
kaybolmuşlardır.
2- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun;
-

1. maddesinde Kanun’un amacı;
hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin
etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını,
her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak
olarak tanımlanmış,

-

4. maddesinde, bütün hayvanların eşit doğduğu ve bu kanun hükümleri çerçevesinde
yaşama hakkına sahip oldukları belirtilmiş,

-

6. maddesinde; “ Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan
Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaklanmış,”

-

14. maddesinde “ Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce
işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak,
bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.” yasaklanmış,

3- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde bütün hayvanların YAŞAMA
HAKKINA sahip olduğu açıkça düzenlemiş ve bütün hayvanların EŞİT DOĞDUĞU da
ortaya konulmuştur.
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İnsanların yaşama hakkı olduğu kadar katledilen bu canlıların da yaşama hakkı mevcut olup,
devletin tüm canlıların yaşama hakkını koruması gerekmektedir.
Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan bütün hayvanların eşit doğduğu
düzenlemesi karşısında iş bu katliamı yapan şüphelilerin TCK’nun 151/2. maddesinde
düzenlenen mala zarar verme suçuna mahal veren eylemlerinden dolayı şüpheliler hakkında
soruşturma yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi gerekmektedir.
Sahipli hayvanların öldürülmesinin yaptırımı hapis cezası iken sokak hayvanları için idari
yaptırım öngörülmüş olması Hayvanları Koruma Kanunundaki düzenlemeye açıkça aykırıdır.
09.04.2019 günü katledilen 13 köpek tüm Ankara halkına ait olup, sahipsiz sayılmaları
mümkün değildir. Hal böyle iken köpekleri zehirli yiyecekle katleden şüpheli/şüphelilerin
cezasız kalması kamu vicdanını derinden etkileyecektir. Yaşanan olay sonrası yaşam hakkını
savunan herkesin büyük üzüntü duyduğu görülmelidir.
4- Açık yasa maddelerine rağmen şüpheliler, yasaları ihlal ederek, savunmasız ve kimseye
zararı olmayan köpekleri zehirleyerek katletmişlerdir. Zehirlenme sonrası hayvanların çok acı
çekerek öldüğü herkesçe bilinmektedir, bunu yapan kişilerin toplum için zararlı, şiddetten
zevk alan kişiler olduğu ortada olup, tüm halk için tehlike arz eden kişilerdir.
Söz konusu şüphelilerin ve bu şekilde hayvan katletmeyi meşru gören herkesin daha fazla
hayvana zarar vermemesi, eziyet edememesi, kanunlarımızın öngördüğü şekilde
cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılması ve dava açılması için bu suç
duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur.
DELİLLER

: Olaya ait haberler, her türlü delil.

Yukarıda arz edilen ve Savcılığınızca re’sen göz önüne
SONUÇ VE İSTEM
:
alınacak sebepler ile şüpheliler hakkında gerekli soruşturma yapılarak haklarında kamu davası
açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.10.04.2019
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Ek:
1- Gazete haberleri
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MALATYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA;
(İdari Yaptırım Bürosu’na)
Gönderilmek Üzere
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNAN

:ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

VEKİLLERİ

:

ŞÜPHELİ

:Ömer Serdar Dinç (TC Kimlik numarası ve adresi bilinmemektedir)

SUÇ

:5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet.

D.KONUSU
:Şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak Kanunda öngörülen
cezanın verilmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR

:

1- Şüpheli Ömer Serdar Dinç isimli şahsa ait “serdar_tkd” kullanıcı adlı 1Instagram hesabından
şüpheli tarafından sahipli oldukları anlaşılan bir köpek ve bir kuşa gözlerine deodorant
sıkılmak suretiyle işkence edilmiş, bu işkence bizzat şüpheli tarafından kayda alınarak anılan
sosyal medya hesabında paylaşılmıştır. Bir başka deyişle, hayvanlara yapılan işkencenin
hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kaydı bizzat şüpheli tarafından yapılarak paylaşılmış ve
eylem, delili failinden ispatlı bir hal almıştır. Görüntüler ekteki cd’de yer almaktadır.
2- İşbu suç duyurusuna konu olan video izlendiğinde hayvanların gözlerine sıkılan kimyasaldan
sonra acı içinde kıvrandıkları görülmektedir ve işkencenin yaşandığına ilişkin herhangi bir
şüphe yoktur. Zaten hayatın mutat akışında herhangi bir canlının o mesafeden gözüne bir
kimyasal sıkılmasına rağmen acı çekmemesi de mümkün değildir.
3- Hukuk ve adalet şüphesiz ki insanların tekelinde değildir. Acı çekme yetisine sahip olmalarına
rağmen çektikleri bu acıyı ifade edemeyen canlıların da hukukun korunması altında olmaya
hakları olduğu gerçekliği, içinde bulunduğumuz modern dünyanın bir getirisi ve
gerekliliğidir. Bu sebeple, işbu suç duyurusuna konu olan eylem ve bu eylemi maddi dünyada
meydana getiren şüpheli aleyhine yaptığımız suç duyurusunun kabulü ve hakkında soruşturma
başlatılması, sadece hukukun değil hukukla bir nizam ve yaptırım getirilen ve toplum içinde
yaşamanın vazgeçilmez kuralları olan davranış ve ahlak kurallarının da gereğidir. Zira
Hafızoğulları ve Özen’e göre Ceza Hukuku, beşeri ilişkileri düzenleyen, onları değerlendiren

1

Erişim Adresi: https://www.instagram.com/serdar_tkd/
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bir değerler sistemi bütünü ve beşeri davranış kuralları sistemidir 2. Bu sebeple, şüphelinin
cezalandırılması sadece kanunlar değil aynı zamanda bir hukukun gereğidir.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun;
-

-

-

1. maddesinde Kanun’un amacı;
hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin
etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını,
her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak
olarak tanımlanmış,
4. maddesinde, bütün hayvanların eşit doğduğu ve bu kanun hükümleri çerçevesinde
yaşama hakkına sahip oldukları belirtilmiş,
6. maddesinde; “ Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan
Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaklanmış,”
14. maddesinde “ Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce
işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak,
bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek.” yasaklanmış,
28. maddesinde; 14. maddenin ilgili bentlerine aykırı davrananlara idari para cezası
verileceği hüküm altına alınmıştır.

4- Açık yasa maddelerine rağmen şüpheli, yasaları ihlal ederek bir köpek ve bir kuşun
gözlerine kimyasal sıkmak suretiyle işkence yapmış, bunu kayda almış, yetmeyerek bir de
yayınlayarak kamusal vicdanı rencide etmiş; bizzat anılan kanun maddesini ise ihlal etmiştir.
Şüphelinin bu cüreti, hayvanların başka işkencelere de maruz kaldığı ya da kalacağı ihtimalini
de doğurmaktadır. Bu sebeple hayvanların da ivedilikle koruma altına alınması
gerekmektedir.
Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, eziyet edememesi, kanunlarımızın
öngördüğü şekilde cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılması ve dava açılması için
bu suç duyurusunda bulunmak zorunlu olmuştur.
DELİLLER

:Olaya ait görüntüler, her türlüdelil.

SONUÇVEİSTEM
:Yukarıda arz edilen ve Savcılığınızca re’sen göz önüne alınacak
sebepler ile öncelikle hayvanların tedbiren güvenli ve geçici bir yuvaya alınmasına karar
verilmesi ile şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılmasını saygılarımızla
arz ve talep ederiz. 09.04.2019
Ekler: CD görüntüsü
Vekaletname örneği
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Vekilleri

Hafızoğulları, Zeki, Özen, Muharrem (2018). Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, US-A Yayınları, Ankara.
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