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ÖNSÖZ

Dünyada ilk evcilleştirilen hayvanla başladığı kabul edilen veteriner hekimliği yaklaşık 15.000
yaşındadır. Veteriner hekimliği görev, yetki ve sorumluluk yönünden hayvan sağlığından, gıda
güvenliğine, insan sağlığından biyoteknolojik uygulamalara kadar genişliği olan bir disiplindir.
Veteriner hekimler mesleki uygulamaları sırasında birçok sorunlarla karşılaşırlar. Bu sorunların en
başta geleni de hiç şüphesiz etik sorunlardır.
Bu kitap veteriner hekimliği uygulamaları sırasında veteriner hekime yardımcı olacak hayvan
sağlık teknikerleri ve teknisyenleri için hazırlanmıştır. Kitapta Veteriner hekimliği mesleği ile beraber
hayvan sağlığı teknikerliği ve teknisyenliği de tanıtılmıştır. Ayrıca bu meslek dallarının yetki görev
ve sorumlulukları yasal düzenlemelerin ışığı altında verilmeye çalışılmıştır. Mesleklerin birbirleri ile
olan ilişkilerine de değinilerek özellikle çalışma yaşamının getirdiği etik problemler ve çözümleri
üzerinde durulmuştur. Tüm bunlara ek olarak veteriner hekimliği mesleğinin etik yaklaşımlarına ve
sorunlarına da kısaca yer verilmiştir. Hayvan sağlığı alanında hizmet verecek olan teknisyen ve
teknikerlerin mevzuat yönünden düzenlemelere ihtiyaçları vardır. Bu yasal düzenlemeler yapılabilirse
çalışma yaşamında verimlilikleri daha da artacaktır.
Eserin okuyuculara yararlı olmasını diliyorum.
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Giriş

1.1.

Sosyal Düzen Kuralları

Ünlü Yunan filozofu Aristo’nun “insan sosyal bir hayvandır” vurgusuyla işaret ettiği gibi
toplumsal yaşam, insanların bir arada bulunmaları olgusundan doğmuş, karmaşık ilişkiler
bütünüdür. Bununla birlikte toplu halde sosyal bir yaşam sürmek yalnızca insanlara özgü
değildir. Hayvanlar da içgüdüsel olarak bir arada yaşarlar. Ancak, hayvan türleri yeryüzünde
görüldüğü dönemden bu yana aynı kalırken, insan toplulukları hep gelişim içinde olmuştur.
Hayvan türlerinin yaşamında sadece doğaya uyum sürecinde değişim ve farklılaşmalar
gözlenmiştir. Bu değişim ve farklılaşmaların nedeni, hayvan türlerinin varlığını sürdürme
içgüdüsüdür. Bu nedenle, hayvan türlerinin yaşamının “statik” olduğu bir gerçektir.
İnsan ise, sosyal bir varlık olarak hayvanlar gibi sahip olduğu sosyallik iç güdüsünün yanı
sıra, hayvanlardan farklı olarak gelişmiş aklının da yönlendirmesiyle davranışlarını düzenler.
Bu nitelik insan hayatına “dinamik” bir özellik kazandırır. İşte bu dinamizm bir yerde sosyal
düzen kurallarının doğuşunu zorunlu kılmıştır.
Sosyal hayatın bir düzen içinde devam etmesi, kişilerin gerek birbirleriyle gerekse toplumla
olan ilişkilerinde uymaları gereken bir takım kurallara bağlıdır. Bu şekilde toplumsal hayatta
gelişen sosyal ilişkiler düzenlenmiş olur. Sosyal yaşamı düzenleyen bu kurallar “sosyal
kurallar” olarak adlandırılır. Bu kurallar, toplumsal yaşamdaki davranışlarımızın nasıl olması
gerektiği ile ilgili bir takım emir ve yasaklar içerir. Sosyal hayatta bu kurallara uyulmadığında
“yaptırım” denilen tepki ile karşılaşılacağı bilinir. İşte insanlar böylesi bir tepki ile
karşılaşmamak için, sosyal kuralları çiğnemekten kaçınırlar. Böylece maddi ve manevi yönden
güçlü kişilerin, güçsüzleri ezerek sömürmesinin önüne geçilerek adalet sağlanmaya çalışılır.
Sosyal hayatta düzen ve güvenliği sağlamaya yarayan sosyal kurallar 4 başlık altında toplanır.
1.

Din Kuralları

2.

Ahlak Kuralları

3.

Görgü, Örf ve Adet Kuralları

4.

Hukuk Kuralları

Toplum hayatının gelişme sürecinde yer alan ve hukuk kuralları dışında kalan, din, ahlak, görgü
ile örf ve adet kuralları da sosyal düzeni sağlamada işlevseldir ve hukukun ilgi alanı içerisine
girer. Tarihin ilk dönemlerinde, tüm bu kuralların bir bütün oluşturarak kutsal bir doğa yasası
gibi algılanarak insanların ruhuna egemen olduğu, insanların davranış ve eylemlerini, sanki bir
“Doğa Yasası” gibi düzenlediği ama hukukun zamanla diğerlerinden ayrılarak bağımsız bir
gelişim süreci izlediği görülmektedir.

6

Din kuralları, Tanrı tarafından konulduğuna ve peygamberler aracılığıyla kutsal kitaplar
üzerinden insanlara iletildiğine inanılan bir takım emir ve yasaklardan oluşur. Din kurallarının
bazıları Tanrı ile insan arasında bazıları da insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemeye yöneliktir.
İnsanların Tanrı’nın emir ve yasaklarına uymadıkları için gerek bu dünyada gerekse öbür
dünyada cezalandırılacaklarına inanılır. Ancak hiç kimse bu dünyada dini kurallara uymaya
zorlanamaz. Çünkü dini kuralların yaptırımı maddi değil, manevi düzeydedir.
Ahlak kuralları ise toplumsal yaşamda insanlar arası ilişkileri düzenleyen kurallardır. Bu
kurallar kişilerin kendilerine karşı olan ahlaki yaklaşımları sübjektif ahlak ve topluma karşı
olan ahlaki davranışları objektif ahlak olarak ikiye ayrılır. Ahlak kuralları da din kuralları
gibidir. Bu kurallara uymayanlara karşı maddi bir yaptırım söz konusu değildir. Toplumun
tepkisi manevi boyuttadır. Hukuk ile dinin çok yakın ilişkiler içinde bulunması ve özellikle
kutsal din kitaplarında, dini buyruklar ile hukuki hükümlerin yan yana yer alması dikkat
çekicidir. Ayrıca, hukuk kuralları belirlenirken, ahlaki kurallar ile çelişmemesine dikkat
edilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Zira ahlaka aykırı bir hukuk kuralının, ahlaki
buyrukları hiçe saydığında yaptırım gücünü de kaybedeceği gözden uzak tutulmamıştır.
Görgü kuralları da birçok yönden din ve ahlak kurallarına benzer. Sosyal ilişkileri düzenleyen
bu kurallar, insanların toplum içerisinde nasıl davranmaları gerektiği üzerine yaklaşımlar içerir
ancak uymayanlara karşı hiçbir maddi yaptırım gücü olmadığı için etkisi yine manevidir.
Ayrıca örf, adet, gelenek ve görenekler de toplumun ortak belleğinde yer bulmuş ve etkileri
geçmişten gelen, sürekli tekrarlanan, toplumun bireylerini uymaya zorlayan ortak davranış
kurallarıdır. Ancak bu kurallara uymayanlara karşı, eğer devlet bir yaptırım ile güçlendirmezse,
tepki genellikle yine manevi boyutta kalır.
İşte tüm bu yukarıda sıralanan kurallar, toplumlardaki sosyal ilişkilerin düzenlenmesinde tam
anlamıyla etkin olamadıklarından maddi yaptırım gücüne sahip başka sosyal kurallara
gereksinim duyulmuş ve sonuç olarak hukuk kuralları geliştirilmiştir. Hukuk kuralları, manevi
değil maddi yaptırıma sahip oldukları için kişiler, bu kuralların emir ve yasaklarına uymakta
veya uymamakta kendilerini diğer sosyal kurallardaki gibi özgür hissetmezler. Çünkü hukuk
kurallarına uymadıkları takdirde karşılaşacakları tepki, diğer kurallara uymayanlara karşı
gösterilen toplumsal tepkilere göre çok daha güçlüdür. Devlet, hukuk kurallarına uymayanlara
karşı, maddi cezalar verir ve gerekirse gücünü kullanarak emri yerine zorla getirtebilir.
Görüldüğü gibi insanların topluluklar halinde yaşamalarından zorunlu olarak hukuk doğmuştur.
Nerede toplum varsa, orada hukuk vardır. Hukuk ve toplumsal yaşam, birbirlerinin varlık
nedenidir. Birden çok insanın bulunduğu her yerde, mutlaka insanlar arası sosyal ilişkilerin
düzenlenmesine ve oluşan problemlerin çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gereksinimler de
en etkin hukuk kuralları yardımıyla sağlanır.
Tüm bu bilgilerin ışığı altında hukuk, toplumsal yaşamda bireylerin birbirleriyle, toplumla ve
devletle sürdürdükleri ilişkileri düzenleyen, uyulması devlet gücü ve yaptırımlarıyla
desteklenen ve bu şekilde sosyal düzeni sağlayan kurallar bütünü olarak tanımlanabilir.
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1.2.

Hukuk’un Kaynakları

Hukuk’un kaynakları birbirinden farklı iki noktada toplanır. Bunlardan ilki hukuk kurallarının
nereden, nasıl ve ne şekilde meydana geldiklerini, nereden doğduklarını niteleyen “hukuku
doğuran veya yaratan maddi kaynaklar”dır.
Diğeri ise, hukuk kurallarının ortaya çıkış şekli ve ortaya çıkarken dışa karşı nasıl göründüğünü
ifade eden “hukuku bildiren kaynaklar” olarak da adlandırılan “hukukun şekli kaynakları”dır.
Şekli kaynaklar “esas/asıl kaynaklar” ve “yardımcı kaynaklar” olmak üzere iki bölümde
incelenir. Bunlardan kanun, örf ve adetler “asıl kaynakları”; görüş ve yargı kararları ise
“yardımcı kaynakları” meydana getirir. Bu şekli kaynakların tümü “Pozitif Hukuku” oluşturur.
Pozitif sözcüğünün karşılığı olarak “mevzu” ya da “konulmuş” ifadeleri kullanılmaktadır.
Pozitif Hukuk; bir toplumda belirli bir dönemde yürürlükte bulunan hukuk kurallarının bütünü
olup, kanunları, tüzükleri, yönetmelikleri, örf ve adet hukuku kuralları ile bir ölçüde yargısal
kararları içerir. Pozitif Hukuk kavramı yerine, “Müspet Hukuk” ya da “Yürürlükteki Hukuk”
sözcükleri de kullanılır.
Şekli Hukuk’un yazılı asıl kaynakları ya da yazılı hukuk kurallarını içeren kaynakları
“Mevzuat” kavramı kapsamında değerlendirilir. Mevzuat; yetkili bir merci tarafından
konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne birden “mevzu hukuk” veya
uygulamadaki ifadesiyle “mevzuat” adı verilir. Mevzuat; anayasa, kanun, uluslararası
antlaşmalar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmeliklerden oluşur.
1.1.1. Hukuk Düzeni Piramidi (Normlar Hiyerarşisi)
Anayasa, kanun, yönetmelik gibi hukukun yazılı kaynakları bir hukuk düzeninde, yan yana
veya rastlantısal bir şekilde bulunmaz. Bunlar arasında hiyerarşik bir sıralanma vardır. Bunlar
üstünlük sırasıyla; anayasa, kanun, uluslararası antlaşmalar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
ve yönetmelikler şeklinde sıralanır. Bu düzende alt basamakta yer alan bir norm, üst basamakta
yer alan normlara aykırı olamaz. Mevzuat’ın temelini oluşturan yazılı hukuk kaynakları
şunlardır:
1.2.1.1.

Anayasa

Toplum yapısının, bireylerin hak ve hürriyetlerinin, devlet yönetim sistemi şeklinin
hukuki dayanağını oluşturan anayasa, kişi hak ve hürriyetlerini devlet kurumlarının oluşumu ve
düzenini, bu kurumların yetkileri ve birbirleriyle olan ilişkilerini, devlet ile kişilerin karşılıklı
hakları ile ödevlerini bir bütün olarak göz önüne almak suretiyle genel ilke ve esaslarla
belirleyen en temel ve en üst hukuk normudur.
Bu temel belgenin içerdiği kurallar, genel kapsamlı olup, soyut nitelik taşırlar. Bu
yönüyle anayasa, kendisini takip eden ve aşağıya doğru inildikçe daha ayrıntılı ve somut
düzenlemelerin yer aldığı sırasıyla kanun, tüzük, yönetmelik gibi diğer pozitif hukuk kural ve
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kaynaklarına dayanak teşkil eder ve o ülke hukukunun yapılanmasına yön verir. Anayasa bir
ülkedeki tüm kanunların üzerindedir. Hiçbir kanun, Anayasa’ya aykırı olamaz ve onunla
çelişemez. Hukuk kurallarının etkinliğinde, onları çıkaran organların hukuk ve devlet
düzenindeki yeri önemli bir role sahiptir. En genel ve en güçlü hukuk kuralları anayasa da
görüldüğünden, anayasa hukuk normlar hiyerarşisinde en üst noktadadır.
Bazı anayasa tarihçileri dünyanın yazılı ilk anayasası olarak 13. Yüzyılda İngiltere’de
hazırlanan Magna Carta’yı (Büyük Ferman) kabul ederler. Ancak birçok bilim insanı ise ilk
anayasalar olarak 1787 Amerikan Anayasası ile 1791 Fransız Anayasası’nı gösterirler. Bunları
izleyen batıda ve doğuda birçok devlet anayasalarını hazırlayıp kabul ederler. Anayasa
genellikle, Modern Çağ’da devlet iktidarının kurallarla sınırlanması ve siyasi iktidarın keyfi
yönetiminin önlenmesi düşüncesinden doğmuştur. Bu açıdan bakıldığında 13. Yüzyıl’da
İngitere’de kabul edilen ve İngiliz Kralı’nın yetkilerini kısıtlayan Magna Carta’nın da bir
anayasa hareketi olduğu ve bu gelişimin ilk basamağını oluşturduğu kabul edilebilir.
Batı ülkelerindeki anayasa hareketleri zaman içerisinde Osmanlı İmparatorluğu’nu da
etkilemiş ve yurdumuzda 1876 yılında ilk anayasa olarak kabul edilen “Kanunu Esasi” ile
“Birinci Meşrutiyet” ilan edilmiştir. Bunu I. TBMM tarafından Kurtuluş Savaşı döneminde
1921 yılında bir savaş anayasası olarak kabul edilen “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” izlemiştir.
Daha sonra, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin daha gelişmiş bir anayasaya olan
gereksinimi göz önüne alınarak 1924 Anayasası düzenlenerek uygulamaya konulmuştur. Ancak
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nin ardından Kurucu Meclis tarafından hazırlanan “1961
Anayasası” halk oylaması ile kabul edilerek yaşama geçirilmiştir. Özgürlükler anayasası olarak
kabul edilen bu anayasa 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’nden sonra yürürlükten kaldırılmış ve
onun yerine yine Kurucu Meclis tarafından “1982 Anayasası” oluşturularak halkoyuna
sunulmuş ve kabul edilmiştir. Görüldüğü gibi yakın tarihte yurdumuzda yaklaşık 100 yılı aşkın
bir süre içerisinde 5 ayrı anayasa kaleme alınarak uygulanmıştır.
Anayasalar; siyasal, sosyal, ekonomik ve coğrafi etkenlere bağlı olarak her devlette
farklı yapısal karakter taşımakta olduğundan, “yazılı-teamüle dayanan anayasa” ya da “yazısızgeleneksel anayasa” şeklinde veya ilgili ülkedeki siyasal rejime bağlı olarak “monarşikteokratik-demokratik anayasalar” ile birçok kez değiştirilip değiştirilememe yeteneğine göre de
“yumuşak anayasa” veya “katı anayasa” olarak sınıflandırılabilir.
1.2.1.2.

Kanun (Yasa)

Normlar hiyerarşisinde Anayasa’dan sonra ikinci sırada gelen bir hukuk kaynağıdır.
Bütün kanunlar, yasama organı tarafından yapılır. Yani bütün kanunların temelinde aynı
organın iradesi bulunur. Kanunların kendi arasında hiyerarşisi olmaz. Bütün kanunlar normlar
hiyerarşisinin aynı bamağında yer alırlar. Kanunlar; yazılı, genel ve süreklidir. Ülke çapında
herkese uygulanır yani geneldir ve kesintisiz bir süreklilik gösterir. Medeni Kanun ülkede
yaşayan herkesin hayatını doğumdan ölüme değin düzenler ve ülkenin her yerinde uygulanır.
Ceza Kanunu da Medeni Kanun gibidir. Ancak, Devlet Memurları Kanunu yine ülkenin her
yerinde uygulanır ama yalnızca devlet memurlarını ilgilendirir. Bu nedenle daha az genel bir
kanundur.
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Kanunun niçin çıkarıldığının, kanuna neden gereksinim duyulduğunun bilinmesi
gerekir. Bu nedenle her kanun için bir gerekçe hazırlanır. Gerekçe kanunun amacını, işlevini ve
kanun hükümleri arasındaki ilişkileri de açıklayarak ortaya koyar. Bazı kanunlarda genellik
özelliği bulunmayabilir. Hatta özel kişiler ile ilgili kanunlar da vardır. Kanun maddelerden
oluşur ve maddeler de kendi içlerinde fıkralara, fasıllara, bölümlere vb. ayrılır. İlke olarak bir
kanun değiştirilinceye ya da Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edilinceye kadar yürürlükte kalır
ve geçerliliğini korur.
Kanun yapma yetkisi TBMM’nindir. Kanun teklif etme yetkisi, milletvekillerine aittir.
Bir milletvekili kanun teklifini TBMM Başkanlığına verir. Başkan bunları, ilgili TBMM
Komisyonu’na doğrudan havale eder. Komisyondan geçen teklifler, TBMM Genel Kurulu’nda
görüşülür. Daha önce Bakanlar Kurulu’da kanun teklifinde bulunur ve bu teklife “Kanun
Tasarısı” adı verilirdi. Ancak, 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı “Anayasa Değişikliği Kanunu”
ile bu kaldırılmış ve aynı hükümle Bakanlar Kurulu’nun ve Başbakanın da varlığı sona ermiştir.
Kanun teklifleri TBMM ‘inde görüşülür ve görüşmeler kural olarak açıktır. Bir kanun
teklifinin kabulü için, TBMM Genel Kurulu’nda toplantıya katılan milletvekillerinin salt
çoğunluğu gerekir ki buna “Kabul Yeter Sayısı”denir. TBMM tarafından kabul edilen kanunlar,
Meclis Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı’na gönderilir. Cumhurbaşkanı tarafından 15 gün
içerisinde Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girer.
1.2.1.3.

Uluslararası Antlaşmalar

Uluslararası antlaşmalar esasen uluslararası hukukun kaynakları arasında yer alır.
Ancak Türkiye’de usulüne uygun olarak onaylanmış ve yürürlüğe konulmuş uluslararası
antlaşmalar, aynı zamanda iç hukukun da kaynağıdır. Usülüne göre yürürlüğe konulmuş
antlaşmaları mahkemeler ve idari makamlar aynı bir kanun gibi uygulamak zorundadırlar. Bu
nedenle, uluslararası antlaşmalar Türkiye tarafından onaylanmış ve yürürlüğe konulmuşsalar,
aynı zamanda Türk iç hukukunun da bir kaynağı haline gelirler.
1.2.1.4.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Türk hukukuna “Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri” 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa
Değişikliği Kanunu ile getirilmiş bir yeniliktir. Bu kararnamelerin büyük ölçüde eski sistemde
yer alan ve yeni sistemde kaldırılan “Kanun Hükmünde Kararname (KHK)”lerin yerine
getirildiği söylenebilir.
Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Cumhurbaşkanı’nın yürütmeye ilişkin konularda
Anayasa’nın 104. maddesinin 17. fıkrasından aldığı yetkiyle çıkardığı ve normlar
hiyerarşisinde kanun altı seviyede yer alan hukuk kurallarıdır. Bu kararnameleri çıkarmak
yetkisi yalnızca Cumhurbaşkanı’na aittir ve sadece Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla çıkarıldıktan
sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer. TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması
durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Bu kararnamelerin yargısal
denetimi mümkündür. Amcak bu denetim Danıştay tarafından değil, Anayasa Mahkemesi
tarafından yapılır.
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1.2.1.5.

Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Bu kararnameler, Cumhurbaşkanı’nın olağanüstü hallerde, olağanüstü halin gerekli
kıldığı konularda, Anayasa’nın 119. maddesinin 6. fıkrasınfan aldığı yetkiyle çıkardığı, normlar
hiyerarşisinde kanun seviyesinde yer alan hukuk kurallarıdır.
Bunlar “kanun hükmünde”dir. Dolayısıyla bunlar ile bir kanun hükmü çatışırsa, hangisi
sonraki tarihli ise o uygulanır.
Cumhurbaşkanı’nın olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilmesi için
öncelikle, ülkede Anayasa’nın 119. maddesine göre ilan edilmiş bir “olağanüstü hal”
bulunmalıdır. Olağanüstü hal ilan edilmeden, doğrudan doğruya bu kararname çıkarılamaz.
Olağanüstü hallerde çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle temel haklar, kişi
hakları ve siyasi haklar ile ödevler de düzenlenebilir. Ancak bu tür karanamelerle düzenlenecek
konunun, “olağanüstü halin gerekli kıldığı” bir konu olması gerekir.
Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Resmi Gazete’de yayınlanır ve aynı
gün TBMM’nin onayına sunulur. Bu kararnameler, üç ay içinde TBMM’de görüşülür ve karara
bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı’nın Anayasa’nın 119. maddesinden aldığı yetkiyle
çıkaracağı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimi mümkün değildir. Yani bu tür
kararnamelere karşı iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi veya bir başka mahkemede dava
açılamaz.
Ancak, TBMM tarafından kanunla onaylandıktan sonra, bu kararname hükümlerinin
Anayasa Mahkemesi tarafından denetiminin mümkün olduğu söylenebilir.
1.2.1.6.

Yönetmelikler

Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişiliklerin, kendi görev alanlarını
ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere,
bunlara aykırı olmamak koşuluyla çıkardıkları hukuk kurallarıdır. Yönetmelik çıkartmaya
Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri (üniversite, belediye, KİT’ler, meslek
kuruluşları vb.) yetkilidir.
Cumhurbaşkanı tarafından çıkartılan yönetmelikler, Cumhurbaşkanı tarafından
imzalanır. Diğer makamların çıkardığı yönetmeliklerin, Cumhurbaşkanı tarafından
imzalanmaları gerekli değildir.
Her yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanması da şart değildir. Anayasa’da hangi
yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayınlanacğı bir kanunla tesbit edilmiştir. Yönetmeliklerin
denetimi, idari yargıda yapılır. Cumhurbaşkanı ile bakanlıklar, kamu kuruluşları ve kamu
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kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkartılan ve ülke çapında uygulanacak
yönetmelikler ise Danıştay denetimine tabidir.
1.2.1.7.

Adsız Düzenleyici İşlemler

Türk hukukunun yazılı kaynakları bunlarla sınırlı değildir. Uygulamada; “yönerge,
karar, tebliğ, sirküler, genelge, ilke kararı, esaslar, esaslar ve usuller, talimat, statü, genel emir,
tenbihname, genel tenbih, ilan, duyuru, plan, tarife” gibi farklı isimler taşıyan hukuk kurallarına
da rastlanır. Bu tür hukuk kurallarına, bunların adı Anayasa’da geçmediği için “Adsız
Düzenleyici İşlemler” adı verilmiştir. Bunlar genellikle yönetmelik olarak kabul edilirler ve
hukuki rejime tabidirler.
Yönerge; herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan ya da örgütlerden alt
makamlara ya da örgütlere, üst aşamadakilerin alt aşamadakilere verdikleri sözlü ya da yazılı
buyruk olarak tanımlanır.
1.2.1.8.

Diğerleri

Bir hukuk düzeninde, bireysel işlemler ve sözleşmeler gibi daha pek çok hukuk kaynağı
vardır. Bunlar sadece birkaç kişiyi ilgilendirir ve onların arasında geçerli hukuk kurallarıdır. Bu
nedenle de hukuka kaynaklık ederler.
Bunların dışında bir de “kaldırılan hukuk kaynakları” bulunmaktadır. Bunların içinde
en önemlisi “Tüzükler”dir. Tüzükler, bir kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği
işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek
koşuluyla, Bakanlar Kurulu tarafından çıkartılan yazılı hukuk kurallarıydı.
Yeni sistemde artık Bakanlar Kurulu ve keza tüzük diye bir işlem çeşidi yoktur. Yeni
sistemde artık tüzük çıkarılması mümkün değildir. Ancak 9 Temmuz 2018 günü itibariyle
yürürlükte olan tüzükler, ayrıca yürürlükten kaldırılmadıkça, yürürlükte kalmaya ve
uygulanmaya devam edilecektir.
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Uygulamalar

14

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde sosyal düzen kuralları, hukukun kaynaklar ve mevzuat üzerine bilgi verildi.
Hukukun sekiz temel kaynağı olduğu, bu kaynaklar içerisinde başta anayasa ve kanunlar olmak
üzere yazılı kaynaklar anlatılmış ve özellikle hayvan sağlığı teknikerlerinin mesleki
yaşamlarında kullanacakları mevzuat ile ilgili genel bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki kurallardan hangisi maddi yaptırım gücüne sahiptir?
a)
b)
c)
d)
e)

Örf ve Adet
Ahlak
Hukuk
Din
Görgü

2. Mevzuat aşağıdaki kavramlardan hangisini içermez?
a) Anayasa
b)Kanun
c) Yönetmelik
d)Norm
e) Kararname

3.Aşağıdakilerden hangisi son Anayasa düzenlemeleri ile yürürlükten kaldırılmıştır?
a) Yönerge
b) Yönetmelik
c)Anayasa
d) Uluslararası Antlaşma
e) Tüzük

4. Normlar Hiyerarşisi’nde hangisi Kanun’dan sonra gelir?
a) Uluslararası Antlaşma
b) Anayasa
c) Kararname
d) Yönetmelik
e)Yönerge
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5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal kurallardan biri değildir?
a) Din
b)Bilim
c)Ahlak
d)Görgü
e)Hukuk
Doğru Yanıtlar:
1- c

2-d

3-e

4-a

5-b
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2. YURDUMUZDA VETERİNER HEKİMLİĞİN EĞİTİM VE MESLEKİ
YÖNDEN ÖRGÜTLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yurdumuzda Veteriner Hekimliğin Eğitiminin Örgütlenmesi ve
Yurdumuzda Veteriner Hekimliğin Mesleki Yönden Örgütlenmesi öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Veteriner hekimliği mesleği eğitim-öğretim yönünden nasıl örgütlenmiştir?
Veteriner hekimliği mesleğinin mesleki yönden örgütlenmesi ne şekilde olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yurdumuzda
Vereriner hekimliği öğrenim
Veteriner
Hekimliğin yapısı üzerine bilgi sahibi
Eğitiminin Örgütlenmesi
olmak.
Yurdumuzda
Veteriner hekimliği mesleği
Veteriner
Hekimliğin örgütünü tanımak.
Mesleki
Yönden
Örgütlenmesi
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Anahtar Kavramlar
Veteriner Fakültesi, Askeri Veteriner Okulu, Sivil Veteriner Okulu, Yüksek Veteriner
Okulu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 6343
sayılı yasa veteriner hekimlerinin görevleri, görev aldıkları bakanlıklar, çalışma alanları.
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Giriş
2.1. Yurdumuzda Veteriner Hekimliğin Eğitiminin Örgütlenmesi
Dünyada veteriner hekimliği eğitim-öğretim kurumlarının kökeni 18. yüzyılın ortalarına
kadar uzanır. O dönemde Avrupa’da hüküm süren sığır vebası salgınları ile mücadele
edilebilmesi için veteriner hekim yetiştiren bir okul açılmasına yönelik girişimler yoğunlaşır.
Fransız İhtilali’ni 1789 yılında gerçekleştiren filozoflar, veteriner hekim yetiştiren bir okulun
hizmete girmesi için koşulları zorlayarak önemli bir iş başarırlar.
Sonuçta, bu büyük çabalar karşılıksız kalmaz ve Veteriner Hekim Claude Bourgelat
yönetiminde 1762 yılı başında Fransa’nın Lion kentinde dünyanın ilk “Veteriner Okulu” açılır.
Günümüzden 250 yılı aşkın bir süre önce gerçekleştirilen bu büyük atılım, dünyanın dört bir
yanında bir süre sonra hizmete girecek diğer veteriner okullarının da temellerini oluşturur.
Fransa’dan 1762 yılında dünyaya yayılan ve her ülkenin kendi birikimine göre yeni baştan ve
farklı biçimlerde şekillendirdiği veteriner hekim yetiştiren okullar, kıta Avrupa’sında kısa süre
içerisinde veteriner hekimliği hizmetlerini olumlu yönde etkileyecek sayı ve niteliğe ulaşır.
Osmanlı İmparatorluğu ise o günlerde, yenileşme hareketlerinin yoğun biçimde
yaşandığı ve kendi iç sorunlarına çözüm arayan bir devlettir. Sonuçta; 1842 yılı başlarında
Prusya’dan getirtilen Askeri Veteriner Hekim Godlewski yönetiminde batı standartlarında
askeri veteriner hekim yetiştiren bir okul ilk kez İstanbul’da Harp Okulu bünyesinde hizmete
girer.
Askeri veteriner okulu sadece Osmanlı ordusu bünyesinde hizmet veren ve savaşlarda
etkin roller üstlenen atların sağlığını korumak ve tedavilerini gerçekleştirmek amacıyla
açılmıştır. Ancak bu okul, halkın elindeki hayvanların sağlık sorunları için yeterli değildir. O
günlerde bakanlık emrinde müfettiş olarak görev yapan Veteriner Hekim Yarbay Mehmet Ali
Bey, sivil bir veteriner okulunun açılması için girişimler başlatır ve saraya bir dilekçe ile
başvurur. Kısa süre sonra, halk elindeki hayvanlara şifa dağıtacak olan “Sivil Veteriner Okulu”
da yine İstanbul’da öğrenime açılır. Görüldüğü gibi İstanbul, veteriner hekimliği öğrenim
kurumlarının doğduğu ve teşkilatlanarak gelişimlerini sürdürdüğü bir kent olarak tarihe
geçmiştir.
Birinci Dünya Savaşı sonrası ülke emperyalist güçlerin işgali altına girince, Askeri ve
Sivil Veteriner Okulu da İstanbul’un Selimiye semtindeki tarihi binalarda “Yüksek Veteriner
Okulu” adı altında birleşmek zorunda kalır. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyet’in
ilanından sonra bu okul kapatılarak, Cumhuriyet’in 10. Yılı anısına 1933 yılında hizmete
girecek “Yüksek Ziraat Enstitüsü”nü oluşturmak üzere Ankara’ya taşınır.
Öğrenim Ankara’da, Yüksek Zirat Enstitüsü Veteriner Fakültesi adı altında sürdürülür.
Fakülte1948 yılından başlamak üzere Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne bağlanır.
Bundan sonra ardarda hizmete açılan Fırat, (Elazığ) İstanbul, Uludağ (Bursa) ve Selçuk
(Konya) Üniversitesi Veteriner Fakültelerinin de katılımıyla ülkemizin “Beş Majör Veteriner
Fakültesi”nin kuruluş süreci tamamlanır.
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Bu beş büyük veteriner fakültesi zamanla, yurdumuzdaki diğer veteriner fakültelerinin
kuruluş ve gelişimlerine de katkıda bulunarak veteriner hekimliği öğrenimine ve ülke
hayvancılığına önemli hizmetler sunmuşlardır. Yurdumuzda şu an 30’un üzerinde veteriner
fakültesi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmekte ve ülkemizde yaklaşık 30.000
veteriner hekim kamu ve özel sektörde görev yaparak ülke hayvancılığına ve halk sağlığına
katkıda bulunmaktadır.
Ancak tarihte ilk kez, Askeri Veteriner Okulu (1842), Sivil Veteriner Okulu (1889) ve
bu iki okulun birleşmesinden şekillenen Yüksek Veteriner Okulu (1920) olmak üzere üç ayrı
veteriner öğrenim kurumu farklı tarihlerde İstanbul’da hizmete girmiştir. Bu yönü ile de
İstanbul şehrinin, veteriner hekimliği tarihimizde ayrı ve seçkin bir yeri vardır.

2.2. Yurdumuzda Veteriner Hekimliğin Mesleki Yönden Örgütlenmesi
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1954 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren 6343 sayılı
“Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının
Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” veteriner hekimliği mesleğinin temel
yasasıdır. Bu kanun ile veteriner hekimliği hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin
esaslar yasal güvence altına alınmıştır.
Bu kanunda veteriner hekim “yüksek veteriner okulları ile veteriner fakültelerinden
veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış veteriner okullarından diploma almış
olanlar” şeklinde tanımlanır. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve sahip oldukları
diplomalarını Tarım Bakanlığı’na tescil ettirmiş bulunan her veteriner hekimin mesleğini bu
kanun hükümleri dahilinde serbestçe icra edebileceği belirtilmiştir.
Adı geçen 6343 sayılı Kanun’da Veteriner Hekimlerin görev ve yetkileri şöyle
sıralanmıştır:
Hayvanları muayene, hayvan hastalıklarını tedavi etmek ve hayvanlar üzerinde yetkin
olabildiği her türlü ameliyatı yapmak, uzmanlık gerektiren durumlarda ise uzman veteriner
hekime başvurmayı tavsiye etmek;
-

Hayvanları vasıfları ve sağlık durumları hakkında rapor vermek;

Kara ve deniz hayvanlarından elde edilen gıdai, sınai maddelerle mamullerini, hayvan
yemi olarak kullanılan maddeleri muayene ve uzmanlık sahibi ise tahlil etmek;
Veteriner hekimlikte uygulanan her türlü aşı, serum, biyolojik maddelerle müstahzaratı
(uzmanlık sahibi olmak ve ilgili kanunların hükmüne uymak şartıyla) muayene, tahlil etmek ve
bu konulara ilişkin rapor verebilmek;
Eczanesi bulunmayan yerlerde hayvan hastalıklarında kullanılan her tür aşı, serum,
müstahzar ve biyolojik maddeleri içeren bir ecza dolabı bulundurmak ve bu ilaçları satabilmek;
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Memleket hayvancılığının ıslah ve gelişimini engelleyici hareketleri ve bulaşıcı hayvan
hastalıklarını görür veya işitirse en kısa bir zamanda resmi makamları haberdar etmek ve salgın
riski taşıyan vakalarda ise derhal yetkin olabileceği önleyici tedbirlere girişmek ve zootekni
alanında sahip olduğu mesleki yetkisini kullanmak.
Cumhuriyet döneminde, Osmanlı İmparatorluğundan gelen etkiyle kamu kesiminde
veteriner hekimlik hizmetleri önemini korumuş, ancak özellikle son dönemlerde özel sektör
bünyesinde de örgütlenmeye gidilmiştir.
Genel olarak bu kurumlarda veteriner hekimler;
a.

Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede,

b.

Hayvan Islahı ve Hayvan Yetiştiriciliğinde,

c.

Gıda Güvenliği ve Halk Sağlığı alanlarında görev yaparlar.

Yurdumuzda veteriner hekimler kamu kesiminde;
1.

Tarım ve Orman Bakanlığı:

Veteriner hekimlerin en yüksek sayıda görev yaptıkları kurumdur. Kuruluşundan bu
yana bir çok kez özellikle adı ve örgütsel yapısı değişikliğe uğramış, özellikle 1980’li yıllardan
sonra başta Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü’nün kaldırılması olmak üzere bir çok yetki ve
görev kaybı yaşanmış ve bu durum ciddi problemlere neden olmuş, bakanlıktaki veteriner
hekimliği hizmetleri yalnızca hayvan sağlığı ile sınırlandırılmış ancak, Avrupa Birliği uyum
sürecinde bir takım yeni düzenlemeler getirilebilmiştir.
2.

Sağlık Bakanlığı:

Veteriner hekimlerin daha çok il ve ilçelerde kurulan Hıfzıssıhha Enstitüleri, Halk
Sağlığı Laboratuvarları ve Hastaneler’de görev alarak halk sağlığı hizmetlerini yürüttükleri
bakanlıktır.
3.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:

Doğal hayatın korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak yaban hayatın korunması ve
milli parklarda yaşayan hayvanların izlenmesi ve sağlıklarının takibi gibi konularda hizmet
veren veteriner hekimlerin görev aldıkları bir bakanlıktır. Ancak bu bakanlıkta veteriner
hekimlerle ilgili yeterli örgütlenme henüz tamamlanmamıştır.
4.

Yerel Yönetimler:

Başta Hayvan Barınaklarında yaşayan hayvanlar ile sahipli ve sahipsiz diğer
hayvanların sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı alanlarında hizmet veren veteriner
hekimlerin görev yaptıkları kurumlardır. Son yapılan düzenlemelerle Büyükşehir
Belediye’lerinde veteriner müdürlüklerinin bulunması zorunlu tutulmuştur.
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Yurdumuzda veteriner hekimler özel sektörde 1980’li yıllara değin çok sınırlı sayıda
görev alırlarken, bu yılların sonuna doğru, bir çok faktörün de etkisiyle hayvan sağlığı alanında
özel klinikler ve hayvan hastaneleri, yem sanayi, süt ve et sanayi, özel besi çiftlikleri, ile ilaç
sektöründe ve ayrıca kooperatif, merkez ve birliklerde çalışma olanağı doğmuştur.
Veteriner Hekimler, hayvan sağlığı ile ilgili 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası
Kanunu; hayvan ıslahı ile ilgili 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu ve halk sağlığı ile de ilgili
farklı tarihlerde yürürlüğe giren bir çok yasal düzenlemenin ışığı altında hizmetlerini
sürdürürler. Bu hizmetlerin tümü için, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanunu ile yasal bir dayanak oluşturulmuştur.
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Uygulamalar

28

Uygulama Soruları

29

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde Veteriner hekimliğin mesleki yönden ve akademik yönden örgütlenmesi
yasaların ışığı altında verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.Yurdumuzda ilk veteriner okulu hangi yıl hizmete açılmıştır?

a) 1908
b)1789
c)1762
d)1842
e)1889
2. Dünyadaki ilk veteriner okulu aşağıdaki ülkelerden hangisinde hizmete girmiştir?
a)Almanya
b)İngiltere
c)İtalya
d)Rusya
e)Fransa
3. Aşağıdaki isimlerden hangisi Sivil Veteriner Okulu’nu 1889 yılında hizmete açmıştır?
a)Mehmet Ali Bey
b)Daniş Bey
c)Selahattin Bey
d)Mithat Bey
e)Mehmet Akif Bey
4. 6343 Sayılı Kanun hangi meslek mensuplarının temel yasasıdır?
a) Tıp Hekimi
b)Veteriner Hekim
c) Sağlık Memuru
d)Sağlık Teknisyeni
e) Sağlık Teknikeri
5. Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk veteriner fakültesi hangi şehirde hizmete girmiştir?
a) İstanbul
b)İzmir
c) Ankara
d)Bursa
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e) Edirne
Doğru Yanıtlar: 1)d

2)e

3)a

4)b

5)c
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3. VETERİNER HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERLERİNİN YERİ VE GÖREVİ

33

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Geçmişten Günümüze Veteriner Sağlık Teknikerlerinin Yetiştirilmesi ve
Amacı
3.2. Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Veteriner Sağlık Teknikerlerinin Görevi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Veteriner hekimliği hizmetlerinde sağlık teknikerlerinin ve teknisyenlerinin uğraş alanları
nelerdir?
Bu meslek grubunun mesleki örgütlenmesi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Geçmişten
Günümüze
Veteriner
Sağlık
Teknikerlerinin
Yetiştirilmesi ve Amacı

Veteriner sağlık tekniker ve
teknisyenlerinin
mesleki
yönden
örgütlenmeleri
üzerine bilgi edinilecektir.

Veteriner
Hekimliği
Hizmetlerinde
Veteriner
Sağlık
Teknikerlerinin
Görevi

Veteriner sağlık tekniker ve
teknisyenlerinin görev ve
çalışma alanları üzerine bilgi
edinilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

36

Anahtar Kavramlar

Veteriner sağlık teknisyeni, Veteriner sağlık teknikeri, hayvan sağlık memuru.
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Giriş
3.1. Geçmişten Günümüze
Yetiştirilmesi ve Amacı

Veteriner

Sağlık

Teknikerlerinin

Yurdumuzda veteriner hekimliği hizmetlerinde görev alacak yardımcı veteriner sağlık
personelinin yetiştirilmesi amacıyla ilk kez İstanbul’da 1910 yılında “Tatbikat-ı Baytariye
Mektebi” hizmete açılır. Okulda eğitim süresi iki yıldır. Bu okuldan 1912 yılında mezun olan
öğrencilere önce “Tatbikat-ı Baytariye Memuru” ve en az beş yıl çalıştıktan sonra da “”Muavin
Baytar” unvanı verilir. Okulun açılmasından bir yıl sonra yani 1911 yılında çıkarılan bir tüzük
ile mezunların, serum, aşılama, mezbaha, belediye ve diğer sağlık işlerinde çalışan veteriner
hekimlerin gözetim ve denetimleri altında, onlara yardımcı olarak çalışmaları öngörülmüştür.
Cumhuriyet’in ilanından bir yıl sonra bu okul kapatılır. Bu okulun yerine 1928 yılında,
öğrenim süresi bir yıl olan “Erzincan Sağlık Memurları Okulu” ile İzmir Bornova’da iki yeni
sağlık memurları okulu hizmete açılır. Ancak bu okullar da daha sonra kapatılır ve 1930 yılında
yine İstanbul Selimiye’de bulunan “Yüksek Veteriner Okulu” bünyesinde “Küçük Sıhhiye-i
Hayvaniye Memur Mektebi” adı altında bir sınıf açılır.
Yüksek Veteriner Okulu’nun 1933 yılında Ankara’ya taşınmasının ardından bu mektep
isim değiştirmiş ve “Selimiye Hayvan Sağlık Memurları Mektebi” adı altında 1978 yılına kadar
çalışmalarını sürdürmüştür. Ancak aynı binalar, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne
devredilince bu okul da kapatılmış ve Veteriner Fakültesi’nin Avcılar Kampüsü’ne 1987 yılında
taşınmasının ardından yeniden hizmete girmiştir. Bu okul daha sonra Milli Eğitim
Bakanlığı’nın kararı ile ortaöğretim meslek okulları arasında kabul edilmiş ve “Hayvan Sağlık
Memurları Meslek Lisesi” adını almıştır.
Tarım Bakanlığınca 28.5.1941 tarih ve 15799 sayılı “Hayvan Sağlık Memurları Mektebi
ve Bu Memurların Vazife ve Selahiyetleri Hakkında Nizamname“ yürürlüğe konulmuştur.
Öğrenim süresi iki yıl olan okullarda “seyyar” ve “sabit” olarak ayrılan hayvan sağlık
memurlarının görev ve yetkileri belirlenmiş olup, bu Nizamname 1965 yılına kadar yürürlükte
kalmıştır. Bu yıl Nizamname yeniden düzenlenmiş ve okullarda öğrenim süresi üç yıla
yükseltilmiştir. Bu yıldan sonra İstanbul dışındaki illerde de bu alanda yeni okullar açılmıştır.
Okullarda yönetmelik uyarınca “ıslah, üretim, salgın hayvan hastalıkları ile savaş ve suni
tohumlama alanlarında orta seviyede meslek elemanı yetiştirmek” amaçlanmaktadır. Yine 1981
yılında çıkarılan ve bu okulların yasal dayanağını içeren yönetmelikte “veteriner hekimliği
alanında çeşitli işletme ve kuruluşlarda çalışabilecek, ileri yöntemleri uygulayabilecek
yeterlikte pratik bilgi ve beceriye sahip” meslek üyeleri olarak hayvan sağlık memurları ve
laborantlar nitelendirilir.
Bu arada, “Hayvan Sağlık Memuru” unvanı, 1983 yılında “Veteriner Sağlık
Teknisyeni” olarak değiştirilmiş, 2003 yılında bu kurumların adı “Tarım Meslek Lisesi” olarak
yeniden belirlenmiş ve okullarda öğrenim süresi üç yıldan dört yıla çıkartılmıştır. Bu liseler,
2006 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiş olup, 3308 sayılı “Mesleki Eğitim
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Kanunu” hükümlerine göre halen 4 yıllık eğitim süreli bu okullarda ülkemizin ihtiyacı olan
teknisyenler yetiştirilmektedir.
Ayrıca, özellikle son yıllarda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile bazı
üniversitelerin AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)’lerinde “Laborant ve Veteriner Ön
Lisans Programı”na öğrenci kabul edilerek öğrenim sürdürmektedir. Halen İstanbul –Samsun
–Konya –Erzincan –Van –Malatya –Seydişehir ve Bursa Tarım Meslek Liseleri Veteriner
Sağlık Teknisyenliği bölümlerinde eğitime devam edilmektedir.

3.1. . Veteriner
Teknikerlerinin Görevi

Hekimliği

Hizmetlerinde

Veteriner

Sağlık

Veteriner Sağlık Teknisyeni / Teknikeri:
Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile hayvan ıslahına yönelik çalışmalarda,
hayvan aşılaması, kimlikleme, suni tohumlama ve klinik hizmetlerinde veteriner hekime
yardımcı olan, kendi alanında yetiştiriciyi bilgilendiren ve yapmış olduğu çalışmalarda ilgili
kayıtları tutan ve mesleki yazışmaları yapma bilgi ve becerisine sahip dört yıllık meslek lisesi
ya da iki yıllık ön lisans düzeyinde üniversite mezunu teknik ara elemanlardır. Görevleri şu
şekilde sıralanabilir:
-İş Güvenliği ve İşçi Sağlığına İlişkin Önlemleri Almak
-Çalışma Planı Yapmak
-Araç, Gereç ve Ekipmanları Hazırlamak
-Atıkları Depolamak
-Soğuk Hava Deposundaki Materyallerin Kontrollerini Yapmak
-Aşı, Serum, Biyolojik Maddelerin Özel ve Kamu Kuruluşlarına Dağıtımını Yapmak
-Dezenfeksiyon yapmak
-Epidemiyolojik Saha Çalışmaları Yapmak
-Haşerelere Karşı İlaçlama Yapmak
-Biyolojik Maddeleri Uygulamak
-Veteriner Hekimin Reçete Ettiği İlaçları Uygulamak
-İlaç Uygulanan Hayvanların Takibini Yapmak
-Hastalık Materyali (Marazi Madde) Almak
-Karantina/Kordon gibi mücadele yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak
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-Hayvan İtlaflarında Kontrolörlük Yapmak
-Meme Kontrolü Yapmak
-Aşılama Öncesi Hazırlıkları Yapmak
-Aşı Uygulamasını Yapmak
-Aşılama Sonrası Uygulamaları Yapmak
-Suni Tohumlama Öncesi Hazırlıkları Yapmak
-Suni Tohumlama İşleminde Veteriner Hekime Asistanlık Yapmak
-Suni Tohumlama Sonrasındaki İşlemleri Yapma
-Embriyo Transferinde Veteriner Hekime AsistanlıkYapmak
-İşaretleme Yapmak
-Hayvanların Önsoy veya Soy Kütüğü Kaydını Tutmak
-Aşı, Serum ve Biyolojik Maddelerin Kayıtlarını Tutmak
-Tohumlama Kayıtlarını Tutmak
-Hastalık Çıkış Sönüş Evraklarını Tanzim Etmek
-Muayene Edilen Hayvanların Kayıtlarını tutmak
-Kayıtlı Hayvanların Bilgilerini Güncellemek (kesim, ölüm, satış vb.gibi)
-Gıda İle İlgili Evrakların Tutulmasını Sağlamak
-Muayene ve Tedavi İçin Hayvanları Hazırlamak
-Hayvanlarda Pansuman Uygulamalarını Yapmak
-Hayvanlara Serum Takmak
-Operasyon Malzemesini Hazırlamak
-Operasyon Yapılacak Hayvanı Operasyona Hazırlamak
-Operasyon Esnasında Veteriner Hekime Asistanlık Yapmak
-Operasyon Sonrası Hayvanı Gözlemek
-DoğumİşlemlerindeYardımcıOlmak
40

-Kastrasyon Öncesi Hazırlık Yapmak
-Hayvana Kastrasyon Yaparken Veteriner Hekime Asistanlık Yapmak.
-Kastrasyon Sonrası İşlemleri Yapmak
-Kastrasyon Sonrası Komplikasyonlara Müdahalede Veteriner Hekime Yardım Etmek
-Hayvanlara Dış Bakım Öncesi Hazırlıklar Yapmak
-Boynuz Köreltmek
-Gaga kesimi Yapmak
-Tırnak Bakımı Yapmak
-Diş Bakımı Yapmak
-Kuaförlük Hizmetleri Vermek
-Kan Örneği Almak
-İdrar Örneği Almak
-Dışkı Örneği Almak
-Froti Hazırlamak
-Deri Kazıntısı ve Kıl Örneği Almak
-Kültür Örneği Almak
-Gıda Üretiminin Süreçlerine Uygun Olarak Yapılmasını Takip etmek
-Üretimde Kullanılacak Hammaddenin Kontrolünü Yapmak
-Üretimde Kullanılacak Araç ve Gereçlerin Uygunluğunu Sağlamak
-Üretim Yerinin Temizlik ve Dezenfeksiyonunu Sağlamak
-Anlaşmalı Yerlerin Periyodik Kontrollerini Yapmak
-Hayvan Yemlerinin Üretim ve Hazırlanmasında Görev Almak
-Meslek ile İlgili Hizmet İçi Eğitim ve İşbaşı Eğitimi Almak
-Meslek ile ilgili toplantı, kurs, seminer, konferans, fuar, festival, yarışma vb.
aktivitelere katılmak
-Meslek ile ilgili teknolojik gelişmeleri ve yayınları izlemek
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-Aldığı bu eğitimleri mesleki gelişmeleri çalışma ekibine aktarmak
-Tüm bu işlemleri yaparken Hayvan Hakları ve Hayvan Refahı ilkelerine bağlı kalmak
-Tüm bu girişim, işlem ve uygulamaları Veteriner Hekimlerin bilgi, yönlendirme,
gözetim ve denetimleri altında gerçekleştirmektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde hayvan sağlığı yardımcı teknik personelinin mesleki yönden
örgütlenmeleri, çalışma alanları, yetki ve sorumlulukları üzerine yasalarının ışığı altında bilgi
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Yardımcı Sağlık Personeli yetiştiren “Tatbikat-ı Baytariye Mektebi” ilk kez hangi
yıl hizmete açılmıştır?
a) 1910
b) 1920
c) 1930
d) 1925
e) 1915
2. Yardımcı Sağlık personeli için ilk tüzük hangi yıl çıkartılmıştır?
a)1910
b)1911
c)1912
d)1923
e)1933
3. 1930 yılında “Küçük Sıhhıye-i Hayvaniye Memur Okulu” nerede açılmıştır?
a)Ankara
b) İzmir
c)İstanbul
d)Erzincan
e)Eskişehir
4. Hayvan Sağlık Memurları için 1941 yılında hangi Bakanlıkça Nizamname
yayınlanmıştır?
a) İç İşleri
b)Sağlık
c)Savunma
d) Tarım
e)Çevre
5. Aşağıdakilerden hangisini veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerinin yapması
yasaktır?
a) Aşı hazırlığı
b)Dezenfeksiyon
c)Serum takmak
d) Örnek almak
e)Muayene ve tedavi

Doğru Yanıtlar: 1)a 2)b

3)c

4)d

5)e
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4. VETERİNER HEKİMLER İLE VETERİNER SAĞLIK
TEKNİKERLERİNİN YETKİ VE İLİŞKİLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Veteriner Hekimler ile Veteriner Sağlık Teknikerlerinin Yetkileri ile İlgili
Yasa ve Yönetmelikler
4.2. Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik”te İlk Defa Yayınlanan Mesleki Yönden Önemli Tanımlamalar ve
Açıklamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Veteriner hekimlerinin yasal sorumlulukları, görev ve yetkileri nelerdir.
Veteriner hekimlerin mesleki yaşamlarında yardımcı hayvan sağlığı teknik personelinin
katkıları nelerdir
Hayvan sağlığı yardımcı teknik personelinin görev ve yetkileri nelerdir.
Hayvan sağlığı kabini nedir ve hangi işlemlerde kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Veteriner
Hekimler
ile
Veteriner
Sağlık
Teknikerlerinin Yetkileri ile
İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Veteriner
hekimler
ile
yardımcı hayvan sağlık
personelinin çalışma usul ve
esasları öğrenilecektir.

Hayvan
Sağlığı
Kabini
Açılış,
Çalışma
ve
Denetlenme
Usul
ve
Esaslarına
Dair
Yönetmelik”te İlk Defa
Yayınlanan Mesleki Yönden
Önemli Tanımlamalar ve
Açıklamaları

Bu iki meslek grubunun
çalışma yaşamlarında bağlı
oldukları
temel
yasal
hükümler öğrenilecektir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
Veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri, hayvan sağlığı
kabini, suni tohumlama, hayvan ıslahı, klinik hizmetleri, gıda güvenliği ve halk sağlığı
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Giriş
4.1. Veteriner Hekimler ile Veteriner Sağlık Teknikerlerinin Yetkileri
ile İlgili Yasa ve Yönetmelikler
Türkiye Cumhuriyeti’nde 1954 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren 6343 sayılı “Veteriner
Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül
Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” veteriner hekimliği mesleğinin temel yasasıdır. Bu
kanun ile veteriner hekimliği hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin esaslar yasal
güvence altına alınmıştır. Bu yasa bağlamında, hayvanlara yönelik tüm girişimlerin mutlaka
veteriner hekimler tarafından yapılacağı da net bir şekilde ortaya konulmuştur.
Bu kanunun 11. Maddesi’nde bu durum daha da güçlü bir şekilde şöyle ortaya konulmuştur:
“Veteriner hekim bulunan şehir, kasaba ve köylerde, veteriner hekim olmayanların her türlü
hayvan hastalıklarını muayene ve tedavi etmeleri ve hayvanlar üzerinde ameliyat yapmaları
yasaktır”.
Bu yasa ile genel olarak veteriner hekim olmayanların hayvanları muayene ve tedavi etmeleri
kesinlikle yasaklanmıştır. Buna yönelik olarak 68. Madde’de hapis ve para cezası gibi cezai
yaptırımlar da getirilmiştir.
Yine bu yasada, “Ancak hayvan sağlık memurları ile hayvan sağlığı işlerinde ameli bilgi sahibi
oldukları sabit olan kimseler, bu hususta hazırlanacak yönetmeliklerinde gösterilecek esaslar
dahilinde sanatlarını icra edebilirler” hükmü de getirilmiştir.
Adı geçen Yasa’da, hayvan sağlığı ve klinik veteriner hekimliği uygulamalarında hizmet
verecek yardımcı sağlık personeli olan hayvan sağlık memurları ve hayvan sağlığı işlerinde
uygulamaya dönük bilgi sahibi oldukları sabit olan kimseler olarak tanımlanan kişilerin
hazırlanacak yönetmeliklerde gösterilen esasler dahilinde sanatlarını icra edebilecekleri
ifadesine de yer verilmiştir.
Ancak 6343 sayılı Yasa’nın kabulunden bu yana geçen 65 yılı aşkın süre içerisinde, hayvan
sağlığı alanında çalışacak teknik ara personel için konuya yönelik herhangi bir yönetmelik
kabul edilmemiştir. Ayrıca burada, “hayvan sağlık memurları ile hayvan sağlığı işlerinde bilgi
sahibi oldukları sabit olan kimseler olarak” nitelendirilen teknisyen ve teknikerler için “icra
edilecek sanat” olarak nitelendirilen mesleki girişimlerinin, yukarıda diğer hükümleri belirtilen
6343 sayılı yasa ile çelişki içinde olması beklenemez. Sonuç olarak, Yasa’nın 11. Maddesi
uyarınca adı geçen teknik ara elemanlar, ancak veteriner hekimlerin bilgi. izin ve denetimleri
altında, hayvan sağlığına yönelik girişimlerinde veteriner hekimlere yardımcı olarak mesleki
görevlerini yerine getirirler.
Burada sözü edilen “bu hususta hazırlanacak yönetmeliklerinde gösterilecek eseslar dahilinde”
ifadesinde belirtilen “esaslar” veteriner sağlık teknisyenlerinin veteriner hekim
olmadıklarından hareketle mesleklerini icra ederken, mutlaka veteriner hekimlerin bilgi ve
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denetimleri altında çalışarak veteriner hekimlere yardımcı olmaları gerektiği yaklaşımına
dayanmaktadır.
Veteriner sağlık hizmetleri alanında görev yapan teknisyen ve teknikerler ile ilgili en kapsamlı
yasa ise hiç şüphesiz 8 Mart 2007 tarihinde 26456 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren “Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik”tir. Bu yönetmeliğin maddeleri aşağıda verilmiştir.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE l – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hayvan sağlığı hizmetlerine yönelik açılacak
olan hayvan sağlığı kabinlerinin açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili hususları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni
ve sağlık teknikeri tarafından, hayvan sağlığı amaçlı açılacak olan hayvan sağlığı kabinlerinin,
açılış, çalışma ve denetimleriyle ilgili işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri
Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi
ile 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner
Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 11 inci
maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) Hayvan sağlığı kabini: Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya
sağlık teknikeri tarafından, bu Yönetmelik kapsamında açılmış bağımsız iş yerini,
c) İl Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğünü,
ç) İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğünü,
d) Sağlık teknikeri: Meslek Yüksek Okullarının Sağlık Programları Bölümünde yer
alan "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" programından mezun olan teknikerleri,
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e) Veteriner sağlık teknisyeni: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Lisesi
veteriner sağlık bölümü ile daha önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan Veteriner
Sağlık Meslek Lisesi, Hayvan Sağlığı Memurları Okulu, Hayvan Sağlığı Memurları Meslek
Lisesi okullarından herhangi birinden mezun teknisyenleri,
f) Veteriner sağlık teknikeri: Lise öğrenimi üzerine iki yıl süreli "Veteriner Sağlık Önlisans"
programlarından mezun olan teknikerleri ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müracaat ve İzin İşlemleri
Hayvan sağlığı kabini açmak için gerekli belgeler
MADDE 5 – (1) Yönetmelikte tanımlanan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık
teknikeri ve sağlık teknikerinden başka kişi ve kuruluşlar tarafından hayvan sağlığı kabini
açılamaz.
(2) Hayvan sağlığı kabini açmak isteyen ve gerekli şartlara haiz olan veteriner sağlık
teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikeri, aşağıdaki belgelerle beraber bir dilekçe
ile İl Müdürlüğüne müracaat eder.
a) Diploma veya mezuniyet belgesi sureti.
b) Nüfus cüzdanı örneği.
c) Sabıka kaydı belgesi.
ç) İkametgah belgesi.
d) 3 adet fotoğraf.
e) İşyerine ait bölümleri ve ne amaçlı kullanıldığını gösterir, teknik resim kurallarına
göre hazırlanmış bir adet plan örneği.
f) Şahsın adına ve işyerinin adresine düzenlenmiş vergi levhası sureti.
g) Kira ise, şahsın adına ve işyerinin adresine göre hazırlanmış kira kontratı, kira değil
ise tapu senedinin sureti.
ğ) İşyerinin bağlı olduğu belediyeden şahsın adına alınmış su kullanma belgesi.
(3) Yukarıda sayılan belgeler, İl Müdürlüğünce incelenir. Belgelerin tetkiki ve görevli
veteriner hekimlerin mahallinde yaptıkları inceleme sonucunda, söz konusu hayvan sağlığı
kabininin, Yönetmelikte yer alan düzenlemeler açısından uygun olup olmadığına dair denetim
raporu düzenlenir. Düzenlenen denetim raporunun olumlu olması halinde İl Müdürlüğü
tarafından Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan "Hayvan Sağlığı Kabini İzin Belgesi" verilir.
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Hayvan sağlığı kabininin bölümleri, asgari ve teknik şartları
MADDE 6 – (1) Açılacak olan hayvan sağlık kabininde aşağıdaki asgari ve teknik
şartların bulunması gerekmektedir.
a) Hayvan sahibiyle görüşmelerin yapıldığı, içinde "Hayvan Sağlığı Kabini İzin
Belgesi" ve "Ücret Tarifesi" asılı bulunan, büro malzemeli asgari 10 m2 büyüklüğünde personel
odası olmalıdır.
b) Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin görevini
icra edeceği, içinde alet-malzemelerin bulunduğu dolaplı ve lavabolu asgari 6 m2
büyüklüğünde pansuman odası olmalıdır.
c) Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin
kullandığı, çizme, tulum gibi şahsi malzemelerinin bulunduğu asgari 4 m2 büyüklüğünde
malzeme odası olmalıdır.
ç) Hayvan sağlığı kabinleri bölümleri aynı bina içinde ve birbirlerine bitişik konumda
bulunan, tabandan tavana kadar temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış
olmalıdır.
d) Her bağımsız bölümün ya da odanın kapısında 5x20 cm ebadında ne amaçla
kullanıldığını belirtir tabela bulunmalıdır.
e) Pansuman odasında, her iki yüzünde -DİKKAT TIBBİ ATIK- ibaresi bulunan
kırmızı renkli torba konulmuş çöp kutusu olmalıdır.
f) Hayvan sağlığı kabininin zemini düz, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir
bir malzeme, duvarları açık renkli malzeme ile kaplı olup, duvarlara mesleğini ilgilendiren
konuların dışında resim ve broşür asılmamalı, asılı olan broşür ve resimler görünümü bozacak
şekil ve sıklıkta olmamalıdır.
g) Dış cephede en fazla iki renkten ibaret, ilan ve reklam ibareleri taşımayan, "Hayvan
Sağlığı Kabini" ifadesinden başka sadece iş yeri sahibinin adının, unvanının ve telefon
numarasının yazılı olduğu ışıklandırmasız bir tabela olmalıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları ile Tutulması Gereken Kayıtlar
Hayvan sağlığı kabininde sunulacak hizmetler
MADDE 7 – (1) Havyan sağlığı kabinlerinde, veteriner sağlık teknisyenleri, veteriner
sağlık teknikerleri ve sağlık teknikerleri, aşağıdaki hizmetleri yapabilir.
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a) Veteriner hekim tarafından yazılmış olan reçeteye istinaden, enjeksiyon tatbik
etmek, pansuman yapmak, serum takmak ve veteriner hekim tarafından tarif edilen diğer
uygulamaları yapmak,
b) Asepsi, antisepsi ve dezenfeksiyon yapmak,
c) Tırnak kesmek,
ç) Tıraş ve kırkım yapmak.
Ücret
MADDE 8 – (1) Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık
teknikerinin hayvan sağlığı kabininde verdiği hizmetlerden alacağı ücret, İl Müdürlüğünün
Hayvan Sağlığı Şubesinde görevi Şube Müdürü, aynı şubeden bir veteriner hekim ve veteriner
sağlık teknisyeni/teknikeri ile Bölge Veteriner Hekimler Odasından bir temsilciden oluşan
komisyon tarafından bir önceki yılın Aralık ayında belirlenerek, bir liste halinde çalışma izni
almış veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerine tebliğ edilir.
Alet ve malzeme
MADDE 9 – (1) Hayvan sağlığı kabininde bulundurulması gereken alet ve malzemeler
aşağıda belirlenmiştir.
a) Pens veya penset (dişli ve dişsiz)
b) Makas
c) Kapaklı küvet (çeşitli boyda)
ç) Sargı bezi
d) Gazlı bez
e) Pamuk
f) Flaster
g) Mini tip termos
ğ) Değişik ebatlarda plastik enjektör
Kayıtlar
MADDE 10 – (1) Hayvan sağlık kabinlerinde, aşağıdaki defterlerin bulundurulması ve
düzenli olarak işlenmesi zorunludur.

58

a) İşlem yapılan hayvanla ilgili bilgilerin, yapılacak işleme karar veren hekimin adı,
soyadı, diploma numarası ile yapılan işlemin içerik ve tarih bilgilerini kapsayan Yönetmeliğin
Ek-2’sinde yer alan örmeğe uygun Reçete Uygulama Protokol Defteri,
b) Veteriner hekimler tarafından yazılmış reçetelerin kayıtlarının tutulduğu
Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan örneğe uygun Reçete Kayıt Defteri,
c) Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından yapılacak denetim sonuçlarının yazıldığı
Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan örneğe uygun Denetim Defteri olacaktır.
(2) Söz konusu defterlerin her sayfası İl Müdürlüğünce mühürlenerek onaylanır.
(3) Veteriner hekimler tarafından tanzim edilmiş ve buna göre işlem yapılmış reçeteler,
reçete kayıt defterine kayıt edildikten sonra bir klasörde düzenli olarak toplanır. Klasörde
toplanan reçetelerin üzerine, kırmızı kalemle reçete kayıt defterindeki numara yazılır. Veteriner
hekimin adı soyadı, diploma numarası, imza ve kaşesi ile başlığı bulunmayan reçetelerle ilgili
işlem yapılmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Adres Değişikliği, Devir ve Kapatma
Denetim
MADDE 11 – (1) Hayvan sağlık kabinleri, İl Müdürlüğünün Hayvan Sağlığı
Şubesinden en az iki veteriner hekim tarafından, yılda en az iki defa denetlenir. Şikayet,
soruşturma veya İl Müdürlüğünün talebi üzerine Bakanlık tarafından yapılacak olağan dışı
denetimler bunun dışındadır. Denetimlerde tespit edilen hususlar denetim defterine kaydedilir.
Adres değişikliği, devir, kapatma
MADDE 12 – (1) Hayvan sağlığı kabininin faaliyet gösterdiği adresin değişmesi
durumunda adres değişikliğinden etkilenen tüm başvuru evrakları yeni adrese göre düzenlenir.
Düzenlenen evraklar ve adresi değişecek izin belgesi beraberinde bir dilekçe ekine konularak
yeniden izin belgesi düzenlenmesi için İl Müdürlüğüne başvurulur.
(2) Hayvan sağlığı kabininin, başka bir veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık
teknikeri veya sağlık teknikerine devredilmesi durumunda; devir eden ve devir alan veteriner
sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikeri, İl Müdürlüğüne hitaben
yazdıkları dilekçe eşliğinde kendi aralarında yaptıkları noter tasdikli devir sözleşmesi, devir
eden veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık teknikerine ait "Hayvan
Sağlığı Kabini İzin Belgesi" ve devir alacak olan veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık
teknikeri veya sağlık teknikerine ait Yönetmeliğin 5 inci maddesinde istenilen belgelerle İl
Müdürlüğüne müracaat ederler.
(3) Hayvan Sağlığı kabininin kapatılması durumunda, durum en az bir hafta önceden,
bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne bildirilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yasaklar
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hayvan sağlığı kabini açmış ve açacak
olanlar aşağıda belirlenen hususlara uymak zorundadır.
a) Hayvan sağlığı kabini açmak isteyen kişiler, İl Müdürlüğünden çalışma izni almadan
faaliyete geçemez.
b) Hayvan sağlığı kabininde, izin almış kişi dışında, hayvan sağlığı hizmetlerine
yönelik kişi/kişiler çalıştırılamaz.
c) Hayvan sağlığı kabini açmış olanlar, başka hayvan sağlığı kabini açamaz ve ruhsatlı
muayenehanesi veya polikliniği olan veteriner hekimin yanında veteriner sağlık teknisyeni,
veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikeri olarak çalışamaz.
ç) Hayvan sağlığı kabininde Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen hizmetlerin
dışında hizmet verilemez.
d) Hayvan sağlığı kabininde ve kabin açma izni almış veteriner sağlık
teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin çantasında, Yönetmeliğin 9 uncu
maddesinde belirlenen alet ve malzeme dışında farklı alet malzeme bulundurulamaz.
e) Hayvan sağlığı kabininde ve kabin açma izni almış veteriner sağlık teknisyeni,
veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerinin çantasında her nevi ilaç, aşı, serum
veya biyolojik madde bulundurulamaz, taşınamaz ve satılamaz.
f) Hayvan sağlığı kabinin tabelasında, Yönetmelikte belirlenen tabeladan başka
bir tabela, ilan, reklam ve benzeri bahsedilen bilgilerin dışında başkaca bir bilgi veya reklam,
işaret kullanılamaz. Değişik yerlere ve yollara yönlendirici her nevi tabela ve ilan asılamaz,
reklam yapılamaz.
g) İzin belgesi almış olan hayvan sağlığı kabininde, İl Müdürlüğünün izni olmadan
herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
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4.2. “Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik”te İlk Defa Yayınlanan Mesleki Yönden Önemli
Tanımlamalar ve Açıklamaları
Hayvan sağlığı kabini: Veteriner sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri veya sağlık
teknikeri tarafından, bu Yönetmelik kapsamında açılmış bağımsız iş yerini,
Sağlık teknikeri: Meslek Yüksek Okullarının Sağlık Programları Bölümünde yer alan
"Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı" programından mezun olan teknikerleri,
Veteriner sağlık teknisyeni: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Tarım Meslek Lisesi
veteriner sağlık bölümü ile daha önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı olan Veteriner
Sağlık Meslek Lisesi, Hayvan Sağlığı Memurları Okulu, Hayvan Sağlığı Memurları Meslek
Lisesi okullarından herhangi birinden mezun teknisyenleri,
Veteriner sağlık teknikeri: Lise öğrenimi üzerine iki yıl süreli "Veteriner Sağlık Önlisans"
programlarından mezun olan teknikerleri ifade eder.
Hayvan Sağlığı kabininin açılması için gerekli belgeler ile bu kabinin bölümleri ve
asgari teknik şartlarının yanı sıra kullanılan aletler ve malzemeler, verilen hizmetler, tutulan
kayıtlar ile ücret konuları detaylı olarak ve yer yer maddeler halinde verilir. Denetim, adres
değişikliği, devir ve hayvan sağlığı kabinini kapatma konuları ile getirilen yasaklar da ayrıntılı
şekilde vurgulanmıştır.
Görüldüğü gibi toplam 15 maddeden oluşan bu yönetmeliğin uygulanmasında
karşılaşılabilecek sorunları giderebilmek için de 4 Nisan 2007 tarihinde “Hayvan Sağlığı Kabini
Yönetmeliği Uygulama Talimatı” çıkartılmıştır. Bu talimat kapsamında 7. Madde; “Aşı tatbiki
ve suni tohumlama uygulaması gibi hizmetler, veteriner hekim sorumluluğunda yapılacak
hizmetler olduğundan, bu gibi hizmetler hayvan sağlık kabini açmış olan veteriner sağlık
teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri ve sağlık teknikerlerince yapılamayacak olup, ruhsatlı
muayenehanesi veya polikliniği olan veteriner hekimlerin yanında “Yardımcı Sağlık Personeli
Çalışma İzin Belgesi”olan kişiler tarafından yapılabilir” şeklinde düzenlenmiştir.
Daha sonra 16.10.2011 tarihinde 13. Madde de bildirilen “Yasaklar” kaldırılmış ve yönetmelik
bu şekilde yeniden düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. En son 22 Aralık 2011 günü yürürlüğe
giren ve değişiklik içeren yönetmeliğin 6. Maddesi’ne “Yaptırımlar” hükmü eklenerek, bu
yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına,
Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanun” ile 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” uyarınca
işlem yapılacağı bildirilmiştir.
Daha önce yürürlükten kaldırıldığı belirtilen 13. Madde de yeniden düzenlenerek 5. Madde’de
“Kısıtlamalar” başlığı altında yürürlüğe konulmuş ayrıca “Veteriner Sağlık Teknikeri,
Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri” ifadeleri kaldırılarak bunların yerine
“Yardımcı Sağlık Hizmetleri Personeli” nin kullanılması karara bağlanmıştır.
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Hayvan Sağlığı Kabini’nde veteriner hekim reçetelerinin ışığı altında enjeksiyon, serum,
pansuman vb. uygulamaları yerine getiren yardımcı sağlık personeli, yasalarca sınırları çizilen
uygulamaların dışına çıkarak bilgi, yeterlilik ve yetkisini aşan girişimlerde bulunmamalıdır.
İlgili mevzuat gereğince yasak kapsamına giren bu gibi işlemlere cezai işlem uygulanacaktır.
Hayvan hakları ve hayvan refahı yönünden son derece sakıncalı sonuçlar doğuracak bu gibi
uygulamaların gerçekleşmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve sürekli denetimler
yapılmalıdır.
Veteriner yardımcı sağlık hizmetleri personelinin en etkin hizmetlerde bulundukları çalışma
alanlarından biri de muayenehane, poliklinik ve hayvan hastaneleridir. Bu alana yönelik 2
Nisan 2006 tarih ve 26127 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Veteriner
Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği”nde yardımcı sağlık personeli unvanı altında,
muayenehaneler ya da polikliniklerde çalışacak olan personelin, mesleki yetkileri ile sınırlı
işleri, ancak veteriner hekimlerin sorumluluğu altında yürütebilecekleri net bir şekilde ifade
edilmiştir.
Ayrıca Yönetmeliğin “Yasaklar” bölümünde, veteriner hekim muayenehanesi veya
polikliniğinde “Yardımcı Sağlık Hizmetleri Personeli”nin çalışma izin belgesi olmadan
çalıştırılamayacağı, bu kişileri kaçak çalıştıran veteriner hekimler hakkında yasal işlemler
yapılacağı, poliklinikte çalışan veteriner yardımcı sağlık hizmetleri personelinin başka bir
poliklinikte çalışamayacağı ve özellikle veteriner hekimler dışındaki kişi ve kuruluşların,
hayvan sağlığı alanında klinik, muayenehane veya poliklinik açamayacakları hükme
bağlanmıştır.
Yurdumuzda hayvan ıslahı ve suni tohumlama alanları da yardımcı sağlık hizmetleri
personelinin çalışma alanlarıdır. Yüksek verim özelliğine sahip yeni hayvan ırkları elde etmek
olarak tanımlanabilecek hayvan ıslahı çalışmalarının kökenleri çok eskidir. Ancak bu alanda
gerçek bilimsel gelişim Cumhuriyet döneminde sağlanmıştır. Cumhuriyet kurulduktan
sonra1926 yılında “Hayvan Islahı Kanunu” kabul edilmiş ve bu alanda birçok ilerleme
sağlanmıştır. Bu kapsamda daha çok devlet eliyle kurulan çok sayıda işletme hizmete girmiştir.
Yeni ırklar üretilmiş ve gerçekleştirilen melezlemelerle verim özelliği yüksek hayvanlar
üretilmiş ve ülke hayvancılığı kalkındırılmıştır.
Sonuç olarak Hayvan Islahı Kanunu yürürlüğe konulduğu 1926 yılından 2001 yılında kadar
tam 75 yıl geçerli olmuştur. Sonuçta, 2001 yılında yeniden ele alınıp düzenlenmiştir. Hayvan
ıslahına yönelik uygulamalarda yardımcı veteriner sağlık personelinin, veteriner hekimlere
yardımcı olmaları onların öncelikli görevleri arasındadır.
Hayvan ıslahı alanında kullanım alanı bulan ve çok önemli bir yöntem olan suni tohumlama,
erkek hayvandan elde edilen spermatozoitlerin uygun sulandırıcılar içinde, dölleme gücü
azalmadan ve çok düşük ısılarda dondurularak muhafaza edilmesine dayanan bir tekniktir. Bu
teknikte, sağlıklı dişi hayvanlara, uygun zaman ve hijyenik koşullar altında bu spermatozoitler
verilir.
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Yurdumuzda suni tohumlama uygulamalarını içeren yasal düzenlemeler bir dizi tartışmayı da
gündeme getirmiş ve yardımcı sağlık personelinin bu alanda görev ve yetkileri tam anlamıyla
netleşmemiştir. Özellikle suni tohumlama kurslarına katılarak suni tohumlama sertifikası
alacak tekniker ve teknisyenlerle ilgili farklı yaklaşımlar konunun yargıya taşınmasına neden
olmuştur. Örgün ve uzaktan eğitim mezunlarından, yalnızca örgün lise ve örgün yüksekokul
mezunu veteriner sağlık teknisyeni ve teknikerlerin suni tohumlama kurslarına katılarak
sertifika aldıkları takdirde suni tohumlama yapmalarına izin verilmiştir. Ancak, Açıköğretim
ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültelerinin (AUZEF) belirtilen programlarından mezun
olanlarına kurs ve sertifika hakkı tanınmamıştır. Bunu üzerine bu programlardan mezun
olanlardan bazıları yargıya başvurmuş ve mahkeme kararıyla suni tohumlama yapma hakkı elde
etmişlerdir. Ancak bu sefer Bakanlık, sadece mahkeme kararı olanların kurslara devam edip
sertifika aldıktan sonra suni tohumlama yapmalarına izin vermiştir. Mahkeme kararı
olmayanlara bu hakkı tanımamıştır.
Suni tohumlama ile ilgili 15 Kasım 2002 ve 1 Temmuz 2003 tarihlerinde iki ayrı
yönetmelik çıkarılmıştır. Ama en son 18 Aralık 2013 tarih ve 28855 Sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren “Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi
Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen çift
tırnaklı ve tek tırnaklı hayvanlar ile diğer memeli hayvanlarla ilgili suni tohumlama kurslarına
veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve Bakanlığın öngördüğü eğitimleri tamamlayan
veteriner sağlık teknikerleri katılır. Kanatlılar, suda yaşayan hayvanlar ve arılar ile ilgili suni
tohumlama kurslarına, bu konularla ilgili eğitim veren fakülte, ilgili meslek yüksekokulu ve
meslek lisesi mezunları katılır hükümlerine rağmen konuya yönelik tartışmalar sürmektedir.
Suni tohumlama ve embriyo transferini bakanlık izni olmadan yapanlar hakkında, 5996 Sayılı
Yasa’nın 36. maddesinin 1. fıkrasının ğ bendine göre idari para cezası uygulanır. Suni
tohumlama izni almış bir veteriner hekimin sorumluluğunda en fazla 3 veteriner sağlık
teknisyeni ve/veya veteriner sağlık teknikeri suni tohumlama izni alarak çalışabilir. Bakanlıkça
kullanımına izin verilmeyen spermayı ve embriyoları kullanan veteriner hekimlerle ilgili olarak
yaptırım uygulanır ve suni tohumlama izinleri iptal edilir. Suni tohumlama izni iptal edilen
veteriner hekimin sorumluluğunda çalışan veteriner sağlık teknisyenleri ve veteriner sağlık
teknikerlerine, ceza alma nedeni kendi uygulamalarından kaynaklanmıyor ise il müdürlüğünce
başka bir veteriner hekimin yanında çalışma izni verilebilir.
Halk sağlığı ve Gıda Güvenliği, özellikle önemi son yıllarda çok artmış bir multidisipliner
alandır. Halk sağlığının ve gıda güvenliğinin korunmasında görev yapan veteriner hekimler,
özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısında dünya nüfusundaki ve hayvansal orjinli gıda
tüketimindeki artışa bağlı olarak, tarım sektörü dışında bu disiplinde de önemli görevler
üstlenirler. Birçok uluslararası sağlık örgütü de bu harekete ivme kazandırır.
Yurdumuzda veteriner hekimliği gıda güvenliği ile ilgili mevzuatın temelini 5996 Sayılı
“Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” oluşturur. Veteriner yardımcı
sağlık personeli, bu alanda resmi kontroller yapan “Gıda Denetçisi Veteriner Hekimlere”
yardımcı olmak üzere hizmet içi eğitim verildikten sonra “Yardımcı Gıda Denetçisi” olarak
görev yaparlar ve ayrıca laboratuvarlarda da teknik ara eleman olarak hizmet verirler.
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Veteriner sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde verilmesinde en önemli etken veteriner
hekimler ile veteriner yardımcı sağlık personelinin birlikte uyumlu bir şekilde ve etik ilkelerden
taviz vermeden çalışmasıdır. Veteriner hekimlerin etkinliği, bir yerde yardımcı sağlık
personelinin desteğiyle anlam ve güç kazanır. Aldıkları yüksek lisans düzeyinde eğitim
nedeniyle veteriner hekimler, birçok alanda bilgili ve donanımlı olarak yasal anlamda önemli
yetkilere sahiptirler. Bu yetkilerin hayvan ve insan sağlığının kalitesini daha da yükseltmesi ve
uygulamaların hayvan hakları ve hayvan refahına uygun olması başarılarını daha da
derinleştirecektir. Hayvan sağlığı, hastalıkları ve üretimi ile halk sağlığı ve gıda güvenliği
alanlarında veteriner hekimler hep öncelikli olacaklardır. Onlarla birlikte çalışacak veteriner
sağlık teknisyeni ve teknikerler de yasal sınırları dahilinde veteriner hekimlerin yardımcısı
olarak bu başarılı çalışmalara ortak olabileceklerdir.

64

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde veteriner hekimlere mesleki uygulamalarında yardımcı olan
teknik personelin çalışma alanları ve veteriner hekimler ile ilişkileri yasal
hükümler ışığında verilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Hayvan Sağlığı Kabini Yönetmeliği hangi yıl yayınlanmıştır?
a)2000
b)2005
c)2010
d)2007
e)2009
2. Hayvan Sağlığı Kabininde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Sargı bezi
b)Makas
c)Bistüri
d)Pens
e)Gazlı bez
3. Hayvan Sağlığı Kabininde pansuman odası asgari kaç metrekare olmalıdır?
a)10
b)6
c)8
d)12
e)14
4. Hayvan Sağlığı Kabini yılda en az kaç kez denetlenmelidir?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
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e) 1
5. Gıda Denetçisi veteriner hekimlere yardımcı olan kişilerin unvanı nedir?
a) Biyolog
b) Gıda Mühendisi
c) Zoolog
d) Ziraat Mühendis
e)Gıda Denetçisi Yardımcısı
Doğru Yanıtlar: 1) d 2)c

3)b

4)a

5)e
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5. GENEL BİLGİLER VE TANIMLAR IŞIĞINDA ETİK KAVRAMININ
TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
5.1. Etik ile İlgili Genel bilgiler ve Tanımlar
5.2. Etiğin Tarihsel Süreçte Gelişimi
5.3. Etik davranışın temelini oluşturan etken
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Etik nedir?
Ahlak nedir?
Etik ve ahlak arasındaki farklılıklar nelerdir?
Etiği oluşturan öğeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Etik ile İlgili Genel bilgiler Etik ile İlgili Genel bilgiler
ve Tanımlar
ve Tanımlar öğrenilecektir.
Etiğin Tarihsel
Gelişimi

Süreçte Etiğin Tarihsel Süreçte
Gelişimi öğrenilecektir.

Etik davranışın
oluşturan etken

temelini Etik davranışın
oluşturan
tanıtılacaktır.

temelini
etkenler
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Anahtar Kavramlar

Etik, etik tarihi, etik davranışın temeli, ahlak, ahlak ile etik farklılıkları, etiğin unsurları.
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Giriş
5.1. Etik ile İlgili Genel bilgiler ve Tanımlar
Etik, felsefenin bir disiplini olarak, insanlar arasındaki ilişkileri etkileyen değerleri; iyi,
kötü, doğru, yanlış davranışların niteliğini ve dayanağını araştırır. En kısa ifade ile etik, ahlak
üzerine derinliğine düşünme ve felsefe yapma olarak tanımlanabilir.
Etik sözlük anlamı olarak; töre bilimi, ahlak bilimi, ahlakla ilgili olan şeklinde
tanımlanabilir. Kavram olarak soyut olana işaret ederek, ahlaki değerleri inceler. Etik en genel
tanımıyla; iyiliğe varılması için insanların kendini uymaya zorunlu hissettiği manevi görevler
ve bunlara ilişkin kurallar şeklinde izah edilir.
Etik sözcüğü Yunanca “karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türetilmiştir.
Ethos’tan türetilen “ethics” kavramı da, ideal ve soyut olana işaret ederek, ahlak kurallarının ve
değerlerin incelenmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda etik, toplumda yaygın olan ahlak
kurallarından daha özel ve daha felsefidir. Etiğin ilgi alanı, insanın bütün davranış ve
eylemlerinin temelinin araştırılmasıdır. Etik tartışmaların temel konusu, insanın eylemlerini
ahlaki bakımdan değerli ya da değersiz kılanın ne olduğudur. Eylemi ahlaki anlamda değerli
yapan, iyiyi ortaya koyması, iyiyi yaratmasıdır.
Ahlak ise, etiğin pratiğidir. İlkeler söz konusu olduğunda etik kavramı kullanılırken,
davranış söz konusu olduğunda ahlak kavramı kullanılır. Etik ile ahlakın özdeş olmamasının
nedeni, etiğin ahlak felsefesi olması, ahlakın ise etiğin araştırma konusu olmasıdır. Türkçe’de
ahlak kavramı, Latince “moral” sözcüğünün karşılığıdır. Ahlak (morality); huy, mizaç, yaratılış
anlamına gelir. Ahlakın etkisi, yaptırımı, zorlayıcı gücü, insanın vicdanıdır. İnsan, vicdanının
sesine kulak vererek, doğru-yanlış, güzel-çirkin, iyi-kötü, olumlu-olumsuz olarak
deeğerlendirir. Böylece birey, kendisi ile başkaları arasındaki ilişkilerde denge, düzen, denetim
ve uyum sağlar.
Etik davranan kişi, kendisine aktarılan eylem kurallarını ve değer ölçülerini
sorgulamadan uygulamayıp aksine kavrayarak ve üzerinde düşünerek talep edilen iyiyi
gerçekleştirmek için onları alışkanlığa dönüştüren kişidir. Etik her şeyden önce yaşamın
araştırılması ve anlaşılmasıdır. Bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması, neyin
isteneceği ya da neyin istenmeyeceğinin bilinmesidir. Kısacası etik doğru ve yanlış davranış
teorisidir.
Etik, ahlakın ne olduğunu, ahlaki davranışın nasıl oluştuğunu, insan davranışlarının
altında yatan ahlaki nedenleri, iyi ve kötü eylemlerin temel nedenlerini inceler. Ahlakı genel
olarak ele alır ve ahlaki olmanın ne anlama geldiğini tanımlamaya çalışır. Ahlakın yapısını,
özünü ve doğasını felsefi açıdan inceleyen etik, var olduğu kabul edilen temel değer ve ilkeler
üzerinde durur.
Etik kavramının temel ilgi alanı, bireyin bütün davranış ve eylemlerinin özünün
araştırılmasıdır. Etik tartışmaların asıl konusu, bireyin eylemlerinin ahlaki açıdan değerli ya da
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değersiz kılanın ne olduğudur. Birey bir davranışı gerçekleştirmeden önce, davranışını bilinçli
ya da bilinçsiz bir takım süzgeçlerden geçirir. Bu süzgeçler, bireyin davranışına etki eden
sosyal, kültürel, çevresel, dini, ahlaki ve psikolojik bir faktörden kaynaklanabilir.
Etik davranış ve ahlak önce ailede öğrenilir.Aile içinde davranış biçimleri ile teorik
ahlak bilgisinin uyumlu olması gerekir. Aksi takdirde bireyin ahlaki gelişimi bundan olumsuz
etkilenir. Bir toplumu oluşturan bireylerin tek tek ahlaki gelişimlerinin ortalaması, o toplumun
ahlakını oluşturur. Bu nedenle, bir toplumda ahlaki sayılabilecek davranışlar bir diğer toplumda
ahlak dışı olarak nitelendirilebilir. Toplumsal yaşam içinde herkesin üzerinde anlaştığı, gittikçe
genişleyen ortak bir değerler sistemine ihtiyaç vardır. Toplumsal yaşama temel oluşturan bu
etik değerler, toplumda çekişen veya çatışan tarafların hiç bir ortak yanı kalmadığında bile ortak
payda olmak durumundadır.

5.2. Etiğin Tarihsel Süreçte Gelişimi
Etik anlayışın ne zaman başladığı bilinmemektedir. Ancak dünyanın farklı bölgelerinde
yaşayan farklı topluluklarda, çok eski çağlardan bu yana etik anlayışın var olduğu dinler tarihi,
felsefe tarihi, arkeolojik ve antropolojik bulgular ışığında bilinmektedir. Dinler ve filozoflar
insanların davranış biçimlerini etkilediği için, dinin ve filozofların etik kavramında en çok etki
alanı oluşturduğu kabul edilir. Felsefi etik anlayışına öncelikle Antik Yunan felsefesinde
rastlanır.
Eski Yunan’ın üç büyük filozofu Sokrates, Platon (Eflatun) ve Aristoteles bu alanda çok
büyük bir atılım gerçekleştirmişlerdir. Aristo (M.Ö 385-322) etiği, kuramsal felsefeden ayırarak
kendi başına ayrı ve bağımsız bir felsefe alanı olarak ilk ifade eden filozof olmuştur. Platon
(M.Ö. 427-347)’un diyaloglarının büyük bir bölümünü, etik üzerine düşünceleri oluşturur.
Ancak Sokrates (M.Ö. 469-399) onlardan farklı olarak eğitimin etik üzerine kurulu bir öğrenme
süreci olduğunu dile getirir. Aristippos (M.Ö. 435-355) ile Protogoras (M.Ö.481-411)’da etik
üzerine çalışmalar yaparlar. Daha sonraki yüzyıllarda Machiavelli, Descartes, Kant, Bentham
ve Nietzche başta olmak üzere bir çok filozof etik problemler üzerine görüşler üretmişlerdir.
Etik, özellikle iki büyük dünya savaşı yaşanan 20. Yüzyıl’da büyük bir ilgi odağı ve daha çok
batı ülkelerinde felsefenin seçkin bir alanı olmuştur.

5.2. Etik davranışın temelini oluşturan etken
Toplum gerçekte sosyal kurumlardan ve sosyal ilişkilerden meydana gelen bir ağdır.
Toplumda insan ilişkilerini düzenleyen ana unsurlar olarak norm, kültür, değer, hukuk, din,
ahlak ve etik sayılabilir. Etik davranışın temelini oluşturan etkenler 3 başlık altında toplanabilir.
1.
Kültür: Bir toplumun tarihsel süreçte üreterek kuşaktan kuşağa aktardığı maddi
ve manevi ürünlerin tümüne denir. Kültür, bir toplumun temel kimliğini oluşturur. Onu diğer
toplumlardan farklı kılar. Kültür bir anlamda toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Kültür
maddi (somut) ve manevi (soyut) olmak üzere ikiye ayrılır. Maddi ve manevi kültür öğeleri
arasında sürekli bir etkileşim vardır. Birinde meydana gelen bir değişim, diğerini de etkiler.
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Her toplumun kendine özgü kültürü vardır. Kültür bir toplumun temel özelliğidir.
Geçmişten günümüze devam eder; yani tarihseldir. İnsanın en önemli eseridir. Zaman içinde
değişir. Hem öğretilir hem de öğrenilir.
Kültür, bireyin davranışlarını yönlendirerek toplumsal düzeni sağlar. Topluma kimlik
kazandırır ve diğer toplumlardan ayırır. Toplumsal dayanışma ve birlik duygusu verir.
Toplumsal kişiliğin oluşumunu sağlayarak bireyi sosyalleştirir.
2.
Değerler: Herhangi bir şeyin, diğerlerine göre önemini ve durumunu ayırt
etmeye yarayan soyut bir ölçü birimidir. Değer, bireyin yaşamında farklı etmenlere yüklediği
önemdir veya birey için önemli olan her türlü düşünce yapısı veya etkinliktir. Değerler, insan
davranışlarının anlaşılmasında da önemli bir yer tutar. Toplumda ortaya çıkan çatışmaların
kökeninde değerlerdeki farklılıklar yatar.
Etik, değerler dünyasının bir parçasıdır. Çünkü iyi, kötü ve güzel, çirkin başta olmak
üzere, her türlü ahlaki yargı birer değer olarak karşımıza çıkar. Hiç bir değer ve ahlak yargısı,
toplumdan bütünüyle bağımsız değildir. Birey içine doğduğu toplumda onları hazır bulur;
dolayısıyla bu anlamda bireylere bağlı değildir. Ayrıca hiç bir değer insandan ayrı
düşünülemez. Bu nedenle değerler sadece topluma değil insana da bağlıdır.
İnsan, hem toplum içinde yaşayan bir varlık, hem de toplumun bir parçası olarak
yaşantısında ve davranışta bulunurken veya başkalarının davranışlarını değerlendirirken,
toplumun benimsemiş olduğu değerlere uygun hareket etmek zorundadır. Yazılı (hukuk) ve
yazısız (örf, adet,görgü) olmak üzere iki boyutta oluşan değerler, kişinin davranışlarını kontrol
ederek, kişiliğinin toplumun isteği doğrultusunda oluşmasını sağlar.
3.
Normlar: Bir toplum içerisinde yaşayan insanların, birbirleriyle olan ilişkilerini
düzenleyen ve davranışlarını şekillendiren standartlardır. Toplumsal normlar, belli bir grup
içerisindeki bireylerin ilişkilerini düzenler ve eylemlerine yön verir. Normlar, genellikle
değerlerin yansımasıdır ve grubun tüm üyelerince paylaşıldığı için kollektiftir. Normlar,
yazılmamış yasa anlamındadır. Çiğnendikleri zaman bazı yaptırımlarla cezalandırılır. Hukuki,
ahlaki,dini normlar ile örf ve adetler gibi bölümleri vardır.
5.2.1. Etik ile Ahlak Arasındaki Farklılıklar:
1.

Etik, ahlakı da kapsayan daha geniş bir kavramdır.

2.

Ahlak yazılı olmayan, etik ise bir meslek veya grup için yazılı ilke ve kurallardan

oluşur.
3.
Ahlak, geçmişten günümüze farklı kaynaklardan beslenip, toplumdan topluma
farklılıklar içerir ama etik ise ahlak teorisi ile ilgili çeşitli fikirlerin tartışılmasıyla oluşur ve
evrenseldir.
4.

Etik teorik, ahlak ise uygulamaya yöneliktir.
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5.
Ahlak öğrenilmesi için herhangi bir çabaya gerek yoktur ama etiğin
kendiliğinden öğrenilmesi mümkün değildir.
6.
Ahlak, çeşitli kültürlerin farklı değerlerini birleştirmeye çalışmaz ancak etik,
toplumdaki değişkenler arasındaki farklılıkları bir noktada uzlaştırarak ortak bir anlayış ve
evrensellik sağlamayı amaçlar.
7.
Ahlaki kurallara karşı gelmenin sonucu kınama veya ayıplama ile karşılanırken,
etik değerlere karşı gelmek meslekten yeya gruptan dışlanmayla sonuçlanabilir.
8.
Bazı düşünürler etiği toplumsal, ahlakı kişisel olarak kabul ederler. Ya da ahlak
bireysel, etik toplumsaldır.
5.2.2. Etiğin Unsurları
1.
Ödevler ve Yükümlülükler; Ödev, yerine getirilmesi gereken iş, davranış ya da
görev olarak tanımlanır. Yükümlülük ise, eylemlere yön veren ahlaki nitelikteki istektir. Hem
ödev hem de yükümlülük olumlu ya da olumsuz olabilir. Ödevler herkesi ilgilendiren “genel
ödevler” ile bazı kişi ve grupları ilgilendiren “özel ödevler” (ulus, meslek gibi) olmak üzere iki
başlık altında toplanır. Modern toplumlarda özellikle Kant’ın ortaya koyduğu ödev anlayışı,
ödev kavramına farklı bir anlam kazandırmıştır.
2.
Ölçülülük: Gerek Antikçağ etiğinde gerekse de sonraki düşünürlerin
söylemlerinde öne çıkar. İnsan yaşamını ölçülü bir şekilde sürdürmelidir. İnsanı mutluluğa
ölçülü ve uyumlu olmak ulaştıracaktır. Aşırılıktan uzak kalmak ve ölçülü uyumlu olmak, gerçek
düzen ve mutluluğu getirir.
3.
Vicdan ve İyi Niyet: Vicdan, kişinin kendini yargılama yeteneğini
kullanmasıyla, niyet ve eylemlerinin ahlaki değerinin bilincine varmasını sağlar. Vicdan
kişinin, duygusal ve düşünsel güçleri arasında bir çeşit yargısal denge sağlayan manevi bir öğe
olarak, insan kişiliğinin gelişimine paralel olarak güçlenir.
İyi niyet ise, kişinin toplumsal ilişkiler veya olaylar karşısında, ahlaki açıdan
eylemlerine yön vermek üzere gösterdiği tavır ya da benimsediği düşüncelerdir. Kişinin
vicdanında oluşan iyi niyeti, dışarıdan fark etmek zordur. O ancak, kişinin eylemleri sonucuda
ortaya çıkar. Bu durum da ahlaki açıdan ayrı bir sorundur; çünkü iyi niyetin dışarıdan
anlaşılamaması ve gizlenmesi, sahtekarlık için bir zemin oluşturabilir.
4.
Akılcılık: İnsanı mutluluğa götürecek yol, kişinin doğruyu bulacak kadar,
bilgiye sahip olmasıyla doğru orantılıdır. Birey akılcı davranarak veya aklını kullanarak neyi
doğru neyin yanlış olduğunu bilir ve buna göre davranırsa, bunun sonucu olarak da o kadar
mutlu olabilir.
5.
Eylemlerimize Yön Veren Öğeler: İyilik ve doğruluk, sevgi, bencillik ve
erdem/onur başlıkları altında toplanır. Onur, insanın kendi kişiliğine karşı saygınlık duygusu
ile kişisel değerlerinin ve ahlaki niteliklerinin çevresi ve toplum tarafından tanınmasıdır
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde etiğin tanımı, ahlakın tanımı, arasındaki farklılıklar, etiğin tarihçesi, etik
davranışın temelleri ile etik unsurlar öğrenilmiştir.

83

Bölüm Soruları
1.Etik ayrı bir disiplin olarak tarihte ilk kez hangi kültürde öne çıkmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Pers
Babil
Hitit
Roma
Yunan

2. Eğitim, etik üzerine kurulu bir öğrenme sürecidir; sözü kime aittir?
a) Sokrat
b)Aristo
c)Thales
d)Platon
e)Epikür
3. Etik en çok hangi kavram ile eşdeğer kabul edilir?
a) töre
b) ahlak
c) kültür
d) norm
e) değer
4.Hangisi etiği oluşturan unsurlardan değildir?
a) Ödev
b) Yükümlülük
c) Ölçülülük
d) Üstünlük
e) Vicdanlılık
5. “Ahlak öğrenilmez ama etik öğrenilir” ifadesi etiğin hangi yönünü açığa çıkarır?
a) Akıl
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b) Duygu
c) Eğitim
d) Mantık
e) Bilim
Doğru Yanıtlar:
1) e
2)a
3)b
4)d
5)c
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6. ÇALIŞMA YAŞAMINDA UYULMASI GEREKEN TEMEL ETİK
İLKELER VE MOBBİNG
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Çalışma Yaşamında Uyulması Gereken Temel Etik İlkeler
6.2. Çalışma Hayatında Etik Dışı Davranışlar ve Mobbing
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Mobbing nedir?
Çalışma yaşamında uyulması gereken temel etik ilkeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çalışma
Yaşamında Çalışma
Yaşamında
Uyulması Gereken Temel Uyulması Gereken Temel
Etik İlkeler
Etik İlkeler öğrenilecektir.
Çalışma Hayatında Etik Dışı Çalışma Hayatında Etik Dışı
Davranışlar ve Mobbing
Davranışlar ve Mobbing
hakkında bilgi edinilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Mobbing, çalışma etiğinin temel etik ilkeleri.
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Giriş
6.1. Çalışma Yaşamında Uyulması Gereken Temel Etik İlkeler
Her meslek için ortak sayılabilecek ve çalışma yaşamında mutlaka uyulması gereken temel etik
ilkeler şunlardır.
1.
Adalet: Eşit hak ve sorumlulukların paylaşıldığı bir örgütte, kişilerin yaratıcı olarak iş
görebilmesini, herkese temel eşit hak ve ödevler tanınmış olmasını ve erdemlerinin güvence
altına alınmış olması ilkelerini içerir. Adalet, çalışanlara örgüte katkıları oranında haklarının,
kurallara aykırı davranmaları oranında da cezalarının verilmesini öngörür.
2.
Eşitlik: Yararların, sıkıntıların, hizmetlerin dağıtılmasında uygulanacak sınırların
belirlenmesini içerir. Eşitlik, dürüstlük ve adalet kavramları ile bütünleşmiş bir kavramdır.
3.
Dürüstlük ve Doğruluk: Etik davranış, başkaları ile ilişkilerde dürüst olmayı ve içtenliği
gerektirir. Güven, ilişkilerin temel unsurudur. Doğruluk, tüm yaşamın ve eylemlerin gerçekler
üzerine kurulmasını gerektirir. Bireyler doğruları, kendi inanç, düşünce ve yararları yönünde
çarpıtmamalıdır. Dürüstlük, doğruluğu içerir ama ondan farklı bir kavramdır. Doğruluk gerçeği
söylemek, yani sözlerimizi gerçeğe uydurmaktır. Dürüstlük ise, gerçeği sözlerimize uydurmak,
yani sözümüze bağlı kalmak ve beklentileri gerçekleştirmektir. Dürüstlüğü kanıtlamanın en iyi
yolu, o sırada yanımızda olmayan kişilere sadakat göstermektir. Yönetimde yalan ise genellikle
güvensizlik ve korkudan kaynaklanır. Astların üstlerine yalan söylememeleri için, yöneticiler
astlarını sindirmemeli, korkutmamalı ve açık bir ortam yaratmalıdır.
4.
Tarafsızlık: Nesnellik ya da tarafsızlık, insanın duygularını değil, aklını kullanmasıyla
oluşur. Bireylerin tarafsız olabilmeleri, karşılarındaki birey hakkında kendi ilgi, gereksinim ve
korkularını işe karıştırmamalarını gerektirir. Siyasal tarafsızlık bunların en önemli olanıdır. Bir
kamu görevlisi, çalışma hayatında mutlaka tarafsız kalmaya çok özen göstermelidir.
5.
Sorumluluk: Verilen bir görevin, en genel anlamda, istenilen nitelik ve nicelikte yerine
getirilmesidir. Bu kavram iki tiptir; üstlere hesap verme yani “sorumlu olma” ve bir iş yapmayı
üstlenme “sorumluluk alma”. Sorumluluk, başkalarının gereksinimlerine yanıt vermeye hazır
olmak anlamına da gelmektedir.
6.
İnsan Hakları: Bu haklar, insanın insan olma özelliği nedeniyle sahip olduğu,
dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez nitelik taşıyan haklardır. Etik değerler arasında
öncelikli bir yeri vardır. Bu değere sahip olmayan ve bu değeri gözetmeyen yöneticilerden diğer
etik kurallara uyması beklenmemelidir.
7.
Hümanizm: İnsan toplumunun gelişmesine ve insan soyunun daha da yetkinleşmesine
ve özgürleşmesine yönelik düşünce ve çabaların bütünüdür. İnsanların yaratıcı güçlerini ve
yeteneklerini özgürce kullanmaları amaçlanır.
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8.
Bağlılık: Yönetici hem kendisinin hem de astlarının çalıştıkları örgüte mesleki yönden
bağlılığını sağlamalıdır. Mesleğe bağlılık, meslekte gelişme ve ilerlemeye istekli olmayı,
mesleki yayınları izlemeyi, etkinliklere katılmayı gerektirir.
9.
Hukukun Üstünlüğü: Hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşama geçirilmesidir. Bu ilke,
örgütlerde hukuk dışı, yargısız uygulamalar yapılmamasına dayanır. Yetkili kişi ve kuruluşların
hukuka saygılı olmaları, kişilere ve topluma güven, huzur, mutluluk ve rahatlık sağlayacaktır.
10.
Sevgi: İş, başkalarına egemen olmanın değil, başkalarına hizmet etmenin bir aracı olarak
görülmelidir. Yönetici insanları, ayrıca mesleğini ve işini de sevmelidir. Bu şekilde sağlıklı
insan ilişkileri gelişir ve kurm kalkınır.
11.
Hoşgörü: Yasalara ve etik kurallara aykırı olmadan, sevilmeyen ya da onaylanmayan
şeylerin varlığına tahammül edebilmektir. Bu bir yerde başkalarına, başkalarının inanç ve
düşüncelerine tanınan özgürlüktür. Başkalarının düşüncelerine çok aykırı ve ters olsalar bile,
tahammül edebilmek bir yerde bireysel gelişmişliğin de önemli bir işaretidir.
12.
Laiklik: Din ve inançlar konusundaki seçim, bireylerin iç dünyasının en dokunulmaz
alanıdır. Bireyler inançları konusunda dilediği seçimi yapabilir ve inancından ötürü kınanamaz,
suçlanamaz ve bunları açıklamaya zorlanamaz. Böyle bir düzen içinde herkes istediği din ve
inanca sahip olabilir. Yöneticiler, çalışanlarının din ve inanç özgürlüğüne karışmamalı ve saygı
duymalıdır.
13.
Saygı: Birçok kişinin bildiği ve beklediği gibi saygı, korkmak ve çekinmek değildir.
Saygılı olmak, bir insanı olduğu gibi görebilme yetisini ve onu özgün bireyselliği içinde fark
edebilmeyi anlatır. Saygı bir insanı bir kişi olarak olduğu gibi görmek, onun kişiliğini ve
biricikliğini fark etmek demektir.
14.
Tutumluluk: Bu kavram, kıt kaynakların etkin ve verimli kullanımı olarak tanımlanır.
Tutumlu olmak, işyeri kaynaklarının amaçlara uygun tüketilmesini, araç, gereç ve donanımın
kullanışlı, ekonomik, lüksten uzak ve işlevsel olanlardan seçilmesini gerektirir. Ayrıca, zaten
kıt olan kamu kaynaklarının, yalnızca kamu hizmeti için kullanılması da tutumluluğun
esaslarındandır. Tüm bunlara ek olarak işletmelerde zamanın etkin ve ekonomik kullanımı da
tutumluluk yönünden önemlidir.
15.
Demokrasi: Demokrasi, eğitim süreci içinde öğretilebilir. Öğrenilebilmesi ve bir yaşam
biçimine dönüştürülebilmesi için, demokrasinin eğitime gereksinimi vardır ve eğitim
demokrasinin ön koşuludur. Örgütlerde özgür ve demokratik bir ortam oluşturulabilmesinde
yöneticilerin tutumları çok önemlidir. Demokrasi ve özgürlüklere saygılı işletmelerde
çalışanlar, kendilerini daha iyi ifade eder, daha verimli ve huzurlu olurlar.
16.
Olumlu İnsan İlişkileri: Diğer adıyla sağlıklı insan ilişkileri kurmak, iş yaşamında
başarı, verim ve huzurun anahtarıdır. Yönetimde olumlu insan ilişkileri, hem amaçlanan
üretimin gerçekleştirilmesi, hem de çalışanların doyumunun sağlanması açısından gereklidir.
Bu anlamda yönetimde insan ilişkileri, insanlar için, insanlarla birlikte etkili biçimde
çalışabilme becerisidir. Sağlıklı insan ilişkileri için, bireylerin yetenek ve güçleri kadar, zayıf
92

yanlarının ve gereksinimlerinin de neler olduğunun anlaşılması gerekir. İnsan ilişkilerinin
niteliği, başarı ya da başarısızlığın belirleyicisidir.
17.
Açıklık; Yöneticilerin açık davranabilmeleri için, eleştiriye açık olmaları gerekir.
Eleştirinin amacı, gözlenen bir davranışı, beklenen bir davranış ile kıyaslayarak, benimsenen
ya da benimsenmeyen yönlerini açıklamaktır. Eleştiriler, amaçlı, anlamlı, gerçekçi, inandırıcı,
güven verici, yapıcı, esnek, nesnel ve kişiye özel olmalıdır. Yöneticiler astlarının eleştirilerini
de saygı ve hoşgörü ile karşılamalıdırlar. Çoğu yönetici astların düşüncelerini açıkça
söylemelerine karşı çıkarlar. Açık sözlülük astları, yöneticilerin gözünde sevimsiz kılar. Bazı
yöneticiler kendilerinin bile açık sözlü olmamaları gerektiğini düşünürler. Örgütlerde, yapılan
işlerde de açıklık esas olarak kabul edilmelidir. Gizli kapaklı işler, çalışanlarda güvensizlik ve
kuşku yaratarak güven kaybına neden olur. Yönetici her zaman ve her konuda açıklığı
benimsemeli ve eylemleri hakkında ilgili kişi ya da gruplar ile gerekirse çalışanlarına hesap
verebilmelidir.
18.
Hak ve Özgürlükler: Özgürlük bireyin bir şeyi yapma ya da yapmama özgürlüğüdür.
Herhangi bir güç tarafından zorlanmamayı ve baskı görmemeyi ifade eder. Hak ise özgürlükten
daha geniş bir kavramdır. Bu kavram yalnızca özgür olmayı değil, devletten ya da toplumdan
bazı istemlerde bulunmayı da nitelendirir. Çalışma hayatında çalışanların da hak ve
özgürlükleri vardır. Onların belli özgürlük alanları ve örgütten ve yöneticilerden bazı taleplerde
bulunma hakları da vardır. Çalışanların hak ve ödevleri yasalarca ortaya konulmuştur. Ancak
bazen yöneticiler, geçerli ve yasal bir neden olmaksızın, çalışanlarının bazı haklarını
kullanmalarına engel olabilirler.
19.
Emeğin Hakkını Verme; Emek, çalışanın yaşamını kazanabilmek için harcadığı kafa ve
kol gücüdür. Çalışanın emeğinin hakkı, örgütün yapacağı ödeme ile karşılanır. Bu ödeme,
onların emeklerinin hakkını karşılamalıdır. Emeğe saygılı olmak, başkalarının emek verdiği
şeyleri kendisine mal etmemeyi gerektirir.
20.
Yasa Dışı Emirlere Karşı Direnme: Kamu görevlileri, yasadışı olan ancak üstler,
tarafından yerine getirilmesi istenen emirlerle karşı karşıya kalırlar ve bu istemleri zorla yerine
getirebilirler. Hukuken suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmemesi, konusunda yöneticiler
kesin bir tavır içinde olmalıdırlar. Verilen emrin hukuka aykırı olduğu kanısına varan yönetici
bu durumu üstlerine bildirmelidir. Bu şekilde sorumluluk üstlere kalacaktır. Emirlerin yasalara
aykırılığının, üst yöneticilere bildirilmesi, yöneticinin yönetimdeki keyfiliğini ortadan
kaldıracaktır. Bu şekilde hukukun üstünlüğü sağlanacaktır. Bu nedenle, üstler astlarına hukuka
aykırı emirler vermemelidir.

6.2. Çalışma Hayatında Etik Dışı Davranışlar ve Mobing
Bireylerin gerek etik, gerekse de etik dışı davranışlar üzerinde, sosyal çevrenin, aile ve
sosyal eğitimin, dinin ve çalıştığı kurumun etkisi vardır. Etik dışı davranışın nedenleri arasında;
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iyi niyet, yasakların tam bilinmemesi, ideolojik yaklaşım, arkadaşlık ilişkileri, kişisel veya
ailesel kazanç sayılabilir.
Yöneticilerin ve çalışanların görevlerini yerine getirirken verdikleri kararlarda,
uygulamalarda, eylem ve işlemlerinde ve insanlarla ilişkilerinde kaçınmaları gereken etik dışı
davranışlar şöyle belirlenmiştir.
1. Ayrımcılık

11. Şiddet-Baskı-Saldırganlık

2. Kayırma

12. İlişkilerine Politika Karıştırma

3. Rüşvet

13.Hakaret ve Küfür

4. Yıldırma

14.Bedensel ve Cinsel Taciz

5. İhmal

15. Kötü Alışkanlıklar

6. Sömürü

16. Yetkinin Kötüye Kullanılması

7. Bencillik

17. Dedikodu

8. Yolsuzluk

18, Zimmetine Geçirme

9. Eziyet
10. Yaranma

19. Dogmatik Davranış
20. Tutuculuk

İşyerinde karşılaşılan bu etik ihlal ve tecavüzlerin çoğu ile ilgili hukuki süreç başlatılabilir.
Mobbing (İsyerinde Psikolojik Taciz): Yukarıda sıralanan tüm bu etik dışı davranışların yanı
sıra, günümüzde adı en çok duyulan bir diğer etik ihlal de Mobbing’dir. Mobbing literatüre yeni
giren bir kavram olduğu için, Türkçe karşılığı konusunda henüz bir netlik bulunmamaktadır.
Türkçe karşılık olarak “işyerinde psikolojik şiddet”, “işyerinde psikolojik taciz”,işyerinde
manevi taciz”, “duygusal şiddet”, “yıldırma” gibi kavramlar kullanılmaktadır. Ancak mobbing
olgusunun birinci değişmez özelliği işyerinde gerçekleşmesidir. Ülkemizde yaygın olarak
“işyerinde psikolojik taciz” (mobbing) ifadesi kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu tarafından
işyerinde psikolojik taciz olgusu; “Bezdiri” olarak tanımlanmıştır.
Latince “mobile vulgus”dan türeyen Mobbing terimi; işyerinde duygusal taciz ya da
bireyi işyerinden ihraç etme amacıyla uygulanan psikolojik baskı olarak tanımlanmaktadır.
Psiko-sosyal bir stres şeklinde ortaya çıkan bu olgu, işyerinde uygulanan psikolojik şiddetin,
terörün bir sonucudur.
Mobbing, sistemli bir şekilde, süreklilik arzeden bir sıklıkta çalışanı sindirme maksadı
ile kişinin özgüvenine uygulanan psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışı ifade
etmektedir.
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Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz) Çeşitleri:
1-Düşey Psikolojik Taciz: Üst konumda yer alanların astlarına yönelik olarak
gerçekleştirdikleri psikolojik taciz vakalarıdır. Üstler sahip oldukları kurumsal gücü, astlarını
ezerek, onları kurumun dışına iterek kullanmasıdır.
2-Yatay Psikolojik Taciz: İşyerinde psikolojik tacizin fail veya failleri mağdur ile
benzer görevlerde ve benzer olanaklara sahip, aynı konumdaki iş arkadaşlarıdırlar. Örneğin;
eşit koşullar içinde bulunan çalışanların çekememezliği, rekabet, çıkar çatışması, kişisel
hoşnutsuzluklar gibi.
3. Dikey Psikolojik Taciz: Çalışanın yöneticiye psikolojik şiddet uygulamasıdır. Nadir
görülen bir durumdur. Örneğin, çalışanların yöneticiyi kabullenememesi, eski yöneticiye
duyulan bağlılık, kıskançlık gibi.
İşyerinde psikolojik taciz davranışları sadece sosyo-ekonomik, kültürel ve fiziksel yönden zayıf
olan çalışanlara yönelik değil, aynı zamanda farklı, başarılı ve yeni işe başlamış çalışanlara
karşı da olabilmektedir. Bu tür davranışlar olumsuz ve istenmeyen davranışlar olup, bir çok
araştırmac ıtarafından birbirine yakın tanımlamalarla farklı gruplandırılmıştır.
Mobbing Belirteçleri:
1. Kendini göstermeyi engelleme; sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak şeklinde gerçekleşen
davranışlar, sürekli eleştiri,
2. Sosyal ilişkilere saldırı; çalışan iş ortamında yokmuş gibi davranılması,iletişimin kesilmesi,
3. İtibara saldırı; asılsız söylenti, hoş olmayan imalar,
4. Mesleki durumuna saldırı; nitelikli iş verilmemesi, anlamsız işler verilip sürekli yer
değiştirilmesi,
5. Kişinin sağlığına doğrudan saldırı; ağır işler verilmesi, fiziksel şiddet tehdidi, cinsel taciz
gibi,
Bir başka çalışmada da işyeri mobbing in de psikolojik davranışlar beş kategoriye ayrılmıştır:
1. İşe yönelik psikolojik taciz; bu tür davranışlar mağdurun kendisini gereksiz hissetmesine ve
dışlanmasına neden olur.
2. Sosyal dışlanma; mağdur çalışma yaşamında yalnızlaştırılır.
3. Kişiliğe yönelik saldırılar; mağdur dil, din, etnik yapı ve fiziksel özellikleri nedeniyle
hakarete uğrar.
4. Sözlü tehdit; mağdur herkesin önünde küçük düşürülür.
5. İtibarı zedelemeye yönelik psikolojik taciz; mağdurun onuru ve itibarı zedelenir.
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Mobbing Anayasa’nın birçok ilkesine aykırıdır ve mahkemece şuçlu bulunanlar Türk Ceza
Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılırlar. Konuya yönelik olarak Başbakanlık
2011 yılında “İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)ve Önlenmesi” adı altında bir genelge
yayınlamış ve bu genelge Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
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Uygulamalar

97

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde iş yerinde psikolojik taciz(Mobbing) ile mmesleki yaşamda
uyulması gereken temel etik ilkeler detaylı olarak öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Aynı işyerinde eşit konumda çalışanlar arasında hangi mobbing görülür?
a)Yatay
b)Dikey
c)Düşey
d)Paralel
e)Hiçbiri
2. Hangisi iş yaşamındaki temel etik ilkelerden biri değildir?
a) Adalet
b)Eşitlik
c)Dürüstlük
d) Taraflılık
e)Hümanistlik
3. İnsanların yaratcı güçlerini ve yeteneklerini özgürce kullanmalarını amaçlayan etik
ilke hangisidir?
a) Bağlılık
b) Hümanizm
c)Saygı
d)Demokrasi
e) Hoşgörü
4. Hangisi iş yerinde karşılaşılan etik ihlallerden biri değildir?
a) Sömürü
b)Kayırma
c)Sorumluluk
d)Eziyet
e)Rüşvet
5.Hangisi Mobbing’in Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen karşılığıdır?
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a) Taciz
b) Tecavüz
c) Dışlanma
d) Zedeleme
e) Bezdiri
Doğru Yanıtlar: 1) a 2)d

3)b

4)c

5)e
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7. TEMEL ETİK İLKELER, ETİK GELİŞİM EVRELERİ, ETİK
SİSTEMLER VE ETİK İHLALLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Temel Etik İlkeler
7.2. Etik Gelişim Evreleri ve Etik Sistemler
7.3. Etik İhlal Nasıl Anlaşılır ve Etik İhlalinin Akla Uygun Hale Getirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Temel etik ilkeler oluşumlarına göre nasıl sınıflanır?
Günlük yaşamda kabul gören temel etik ilkeler nelerdir?
Etik gelişim evreleri nelerdir?
Etik sistemler nelerdir?
Etik dışı bir davranış nasıl anlaşılır?
Etik dışı bir davranış nasıl akla uygun hale getirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Temel
Etik
oluşumları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İlkelerin Temel
Etik
İlkelerin
oluşumları üzerine bilgi
verilmiştir.

Etik Gelişim Evreleri ve Etik Etik Gelişim Evreleri ve Etik
Sistemler
Sistemler
konuları
işlenmiştir.
Etik İhlal Nasıl Anlaşılır ve Etik İhlal Nasıl Anlaşılır ve
Etik İhlalinin Akla Uygun Etik İhlalinin Akla Uygun
Hale Getirilmesi
Hale
Getirilmesi
anlatılmıştır.
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Anahtar Kavramlar

Etik gelişim evreleri, etik sistemler, etik ihlaller, temel etik ilkelerin oluşumu

106

Giriş
7.1. Temel Etik İlkeler
Etik kurallar sistemi, genel olarak yol gösterici ilkeler veren bir stratejidir ve yasaların
izin vereceğinden çok daha geniş bir yoruma açıktır. Bazı etik kuralların bütünü, bir mesleği
temsil edebilir. Birbirinden farklı ne kadar meslek grubu varsa, o kadar da etik ilke var demektir.
Bu anlamda Temel Etik İlkeler oluşumlarına göre şu şekilde incelenir.
1.
2.
3.

Düzenleyici İlkeler: Davranışlar ve ilkeler arasında tam bir örtüşme sağlayan,
bağlayıcı ve üzerinde tartışma gerektirmeyen etik ilkelerdir.
İlham Veren İlkeler: Kişilerin ulaşmayı amaçladığı ve bu yönde çaba gösterdiği
standartları belirleyen ilkelerdir.
Eğitsel İlkeler: Kişisel bilincin iş ile ilgili konularda ön plana çıkarıldığı
ilkelerdir.

Etik ilkeler, yıllarca süren tartışmalar sonucunda uzlaşmaya varılmasıyla ortaya çıkar.
Diğer bir deyişle, yasal düzenlemeler genellikle etik tartışmalardan sonra gerçekleşir.
Toplumsal yaşam içerisinde kişilerin topluma, toplumun da kişilere karşı uyması gereken bir
takım ahlaki kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar genel olarak, toplumun bütün üyelerine
saygılı olmak, farklı kültürlere ve düşüncelere karşı hoşgörü göstermek, kişilerin eşitliğini
kabul etmek, kaynakların adil dağıtılması ve bunun gibi hususlardır.
Bu yaklaşıma bağlı olarak tüm toplumlarda günlük yaşamda genel kabul gören temel
etik ilkeler şu şekilde sıralanabilir:
-Doğruluk ve dürüstlük
-Güvenilir olmak
-Sadakat
-Adalet
-Başkalarına yardım etmek
-Başkalarına saygı göstermek
-Vatandaşlık bilincine sahip olmak
-Yalan söylememek
-Başkasının hakkına tecavüz etmemek
-Karşısındakinin güç durumundan yararlanmamak
-Acısı olanın acısını paylaşmak
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-Dayanışma göstermek
-Bireylerin eşitliğini kabul etmek
-Kaynakları adil dağıtmak
-Mükemmelliyeti hedeflemek
Etik ilkelere uymanın herkese yarar sağlayacağı ve insanları mutlu edeceği, bu ilkeler
uymayanların hem kendilerine hem de toplumun diğer bireylerine zarar verecekleri gözden
uzak tutulmamalıdır.
Etik ilkelere uygun davranışların olumlu sonuçları şu şekilde gösterilebilir;
-Saygınlık kazanmak
-Güvenilir kabul edilmek
-İyi bir imaja sahip olmak
-Problemlerin çözümünde yardım görmek
-Toplumda kabul görmek vb.
Eğer etik ilkelere uyulmazsa karşılaşılabilecek olumsuz sonuçlar ise şunlardır:
-İş kaybı
-Saygınlığın yitirilmesi
-Toplumdan soyutlanılması
-Güvenilirliğin yitirilmesi
-Kişiliğin zarar görmesi
-Mesleki ilişkilerin zayıflaması
-Öz saygının yitirilmesi
-Arkadaş ilişkilerinin bozulması
-Aile birliğinin zarar görmesi
-Kişisel imajın bozulması
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7.2. Etik Gelişim Evreleri ve Etik Sistemler
7.2.1 Etik Gelişim Evreleri:
Toplumda bireyler etik gelişim kuramına göre, üç düzey içinden geçerek etik
gelişimlerini tamamlarlar.
1.

2.

3.

Gelenek Öncesi Düzey: Bu evre bireylerin doğumuyla başlar ve bebeklik ile
çocukluk dönemlerini kapsar. Bu evrede bebekler ve çocuklar, çevresindekilerle
tamamen çıkara dayalı ilişkiler kurarlar. Anne-baba-yakın aile çevresi, bebeklerin
ve çocukların beslenme başta olmak üzere tüm gereksinimlerini karşılarlar ve onlar
da buna karşılık ailelerinin koyduğu kurallara eksiksiz uyarlar. Burada maddi ve
manevi cezalardan kaçınmak için, körü körüne bir bağımlılık da söz konusudur.
Geleneksel Düzey: Bu dönem, bireylerin ergenliğe girmeleri ve bunun sonucu
olarak sosyal ilişkilerin artması, arkadaş gruplarının oluşması ve arkadaşlık
ilişkilerinin çok önem kazanması ile karakterizedir. Burada ailenin yerini yakın
arkadaş çevresi almıştır. Ancak bu küçük gruplar, üyelerinden kendi içlerinde
benimsediği kurallara kayıtsız şartsız uymalarını beklerler. İşte genç bireyler,
arkadaş gruplarının dışında kalmamak için, bu grupların yasal ya da yasal olmayan
her türlü isteğine göz yummak durumunda kalabilirler. Ergenliği yaşayan bireylerin
özellikle bu dönemde, karşı karşıya kalabilecekleri tehlikeler çok ciddidir. Bu
nedenle, ergen bireylere sosyal ve kültürel yönden birçok olanağın sunulması,
özellikle içinde yaşadığı toplumun ve dünyanın sorunları ile ilgilenmesinin
sağlanması; ilkeli, hümanist, sadakatli ve güvenilir bireylerin yetişmesine katkıda
bulunacaktır.
Gelenek Ötesi Düzey: Bu düzey ergenlikten çıkan, etik yönden gelişimini sürdüren
yetişkin bireylerle karakterizedir. Burada önce, yaşadığı toplumun temel değerlerini,
hukukunu ve somut kurallarını benimseyen ve savunan daha sonra da, bütün
insanlığın uyması gereken evrensel etik ilkeler ışığında insan hakları ve insan
onuruna saygılı, demokratik, hak ve özgürlüklerden taviz vermeyen bireylerin
oluşturduğu bir süreç söz konusudur.

7.2.2. Etik Sistemler:
Etik sistemler 4 başlık altında incelenir.
1.

Sonuç Etiği: Bir eylemin etik yönden doğruluğu onun sonuçları tarafından belirlenir.
Eğer ki bir eylemin sonuçları olumlu, yararlı ya da iyi ve güzel ise bu eylemin etik
olduğuna karar verilir. Temsilcisi ünlü İngiliz filozof John Stuart Mill (1806-1873)
dir. Ancak, bir eylemin gerçekleşmesi sırasında, etik ilkelere uyulmamış ve insanlar
bu eylemden zarar görmüş ve mutsuz olmuşlarsa, bu eylemin daha sonra
şekillenebilecek sonucu ne olursa olsun etik olamayacağı düşünülebilir. Ayrıca,
Machiavelli (1469-1527) tarafından ileri sürülen “amaca giden yolda her şey
yapılabilir” ifadesine uygun düşen bir görüştür.
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Kural Etiği: Temsilcisi ünlü Alman düşünür Immanuel Kant (1724-1804) olup, bir
eylemin etik yönden doğruluğunun yasalar veya kurallar tarafından belirlendiğini
ileri sürer. Burada, yasalara ve kurallara uygun her eylemin etik olduğuna karar
verilir. Ancak, yasalar her zaman aynı değildir ve tarihte dönemden döneme,
toplumdan topluma farklılıklar gösterir. Bu nedenle bir dönem kurallara ya da
yasalara uygun olduğundan etik olan bir eylem, bir başka dönem ya da toplumda
kurallara ve yasalara uygun olmadığından etik olamayacaktır. Etiğin evrensel
olduğu yolundaki temel yaklaşımla bu kuramın çeliştiği ileri sürülebilir. Ayrıca
genel durumlar için belirlenen yasaların, özel durumlara nasıl uygulanacağının
belirlenmemiş olması da bu görüşün zayıf noktalarındandır.
Toplumsal Etik: Bir eylemin etik yönden doğruluğu, toplumların kuralları ile
gelenek, görenek, örf ve adetlerince belirlenir. Ünlü Fransız düşünür Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778) tarafından savunulan bu kuram, kurallar ile gelenek,
görenek, örf ve adetlerin toplumdan topluma ve dönemden döneme farklılık
göstermesi nedeniyle etik olamayacağı ve kural etiği gibi, evrensel etik ilkelerle
çelişeceği düşünülebilir. Yine, bu kural ve adetlerden farklı düşünenlerin
toplumdaki durumu da, toplumsal etiğe getirilen eleştiriler arasındadır.
Kişisel Etik: Ünlü Avusturya’lı filozof Martin Buber (1878-1965) tarafından
geliştirilmiştir. Bir eylemin etik olup olmadığı kişilerin vicdanı tarafından belirlenir.
Bu görüş diğer üç görüşe göre çok daha liberaldir. Yukarıda da anlatıldığı gibi; bir
eylemin etik olup olmadığı, sonuçlara, kural ve yasalara, toplumların örf ve
adetlerine bağlı olmayabilir. Ancak her insanın sahip olduğu vicdan, tüm bu
yukarıdaki kriterlerin üzerindedir ve kişilerin eylemlerinin etik olup olmadığının tek
pusulası veya tek göstergesi “insan vicdanı”dır. İnsanın vicdanına uygun, vicdanının
kabul ettiği eylemlerin etik olduğu; vicdanına uygun olmayan daha doğrusu
vicdanının kabul etmediği eylemlerin ise kesinlikle etik olmadığı kabul edilebilir.
Ancak, bu yaklaşımın çalışma ortamında benimsenmesi durumunda, çalışanlar
arasında nasıl bir standartın sağlanacağı eleştiri konusudur.

2.

3.

4.

7.3. Etik İhlal Nasıl Anlaşılır ve Etik İhlalinin Akla Uygun Hale
Getirilmesi
7.3.1.Etik Bir İhlalde Bulunulduğu Nasıl Anlaşılır?
Bir kararın ya da davranışın etik olup olmadığı aşağıdaki 6 soruya yanıt vererek
anlaşılabilir.
1.

2.

Bu doğru mu? Bu soru yanıtlanırken doğru ya da yanlışın açıkça
değerlendirilmesi gerekir. Burada “başkalarına, sana davranmalarını istediğin
gibi davran” ilkesi benimsenmelidir.
Bu adil mi? Aynı durumda siz olsaydınız ve bu davranış size yapılsaydı, adil
olduğunu düşünür müydünüz? Yanıtınız “evet” değilse bir kez daha
değerlendirin.
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3.
4.

5.

6.

Bu olayda kim zarar görecek? Burada tam tersi bir soru da sorulabilir; “bu olayda
kim kazanacak ?”
Bu olay ne kokuyor? Burada sezgiler önemlidir. Duyarlı insanlar olaylara ilişkin
kötü kokuları hemen farkederler. Kuşku duyuluyorsa, karar yeniden
değerlendirilmelidir.
Bu olayla ilgili bir haber gazetelerin birinci sayfasında yayınlansaydı kendinizi
rahat hisseder miydiniz ? Eğer yanıtınız “hayır” ise hemen “niçin” sorusu
sorulmalıdır.
Bu olaydan ailenize, çocuğunuza ya da akrabalarınıza söz eder miydiniz? Bu
olay yakın çevreniz tarafından öğrenildiğinde rahatsızlık hissediyorsanız, karar
yeniden değerlendirilmelidir.

Bu testteki özellikle son üç soru çok önemlidir. Bu sorulara vereceğiniz yanıtlar,
davranışınızın etik yönden durumunu ortaya koyacaktır.
7.3.2.Etik Dışı Bir Davranışın Akla Uygun Hale Getirilmesi
Etik dışı bir davranışta bulunduğumuzda aşağıda belirtilen hususlar ışığında düşünerek
yaptığımız ihlali akla uygun bir hale getiririz.
1.

Toplumun yararı için.

2.

İşlerin yürümesi için.

3.

Arkadaş hatırı için.

4.

Benden bulmasın diye.

5.

Ben de çıkarımı düşünmek zorundayım.
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Uygulamalar

112

Uygulama Soruları

113

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde oluşumlarına göre temel etik ilkeler, günlük yaşamda kabul gören
temel etik ilkeler, etik ilkelere uygun davranmanın ya da davranmamanın
sonuçları ile etik gelişim evreleri, etik sistemler, etik dışı bir davranışın
anlaşılabilmesi için uygulanan testler ve etik dışı bir davranışın akla uygun hale
getirilmesi öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Hangisi günlük yaşamda kabul gören etik ilkelerdendir?
a) Adalet
b) Dogmatik Davranma
c) Yaranma
d) İhmal
e) Ayrım Yapma
2. Etik ilkelere uygun davranış aşağıdakilerden hangi sonucu sağlar?
a) Aşağılanmak
b) Hakaret
c) Saygınlık
d) Yıldırma
e) Suçlanma
3. Gelenekler Öncesi Dönem insan gelişiminin hangi dönemini karşılar?
a) Ergenlik
b) Bebeklik
c) Yetişkinlik
d) Yaşlılık
e) Hiçbiri
4. Martin Buber’in temsilcisi olduğu etik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sonuç Etiği
b) Toplumsal Etik
c) Kural Etiği
d) Kişisel Etik
e) Yasal Etik
5. Etik dışı bir davranışı akla uygun hale getirmek için aşağıdakilerden hangisini
düşünmeyiz?
a) Toplumun Yararı
b) İşlerin Yürümesi
c) Arkadaş Hatırı
d) Benden bulmasın
e) Doğruluk Gereği
Doğru Yanıtlar: 1)a 2)c

3)b

4)d

5)e
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8. VETERİNER HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDA ETİK
YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Meslek, mesleki etik ve mesleki birlik
8.2. Veteriner Hekimliği Meslek Etiği, Kuralları ve Ötenazi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Meslek nedir?
İş nedir?
Meslek ve iş arasındaki farklar nelerdir?
Meslek etiğinin temel özellikleri nelerdir?
Mesleki birlik ve etik kodlar nelerdir?
Veteriner hekimliği meslek etiği kuralları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Meslek, mesleki etik Meslek, iş, mesleki etik ve
ve mesleki birlik
etik kodlar ile mesleki birlik
tanımları yapılmıştır.
Veteriner Hekimliği Meslek Veteriner Hekimliği Meslek
Etiği, Kuralları ve Ötenazi
Etiği, Kuralları ve Ötenazi
anlatılmıştır.
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Anahtar Kavramlar
Mesleki etik, mesleki birlik, meslek, iş, veteriner hekimliği etiğinde etik kodlar, veteriner
hekimliği meslek etiği kuralları, ötenazi.
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Giriş
8.1. Meslek, mesleki etik ve mesleki birlik
Veteriner hekimliği mesleği uygulamalarında etik yaklaşımlardan önce meslek ve mesleki
etik kavramları üzerinde duracağız.
Bir uğraşın meslek sayılabilmesi için, şu unsurları taşıması gerekir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toplumun kaçınılmaz olan bir gereksinimini karşılar.
Kişinin salt kendi doyumu için değil, aynı zamanda başkalarının yararı için de çalışır.
Sistemli bir bilgi ile kazanılmış, özel bilgi ve becerilere dayanır.
Araştırma ve deneylerle geliştirilerek zamanla kendine özgü tekniklere sahip olur.
Kazanç elde etmek için yapılan uğraşlardır.
Kendine özgü değer ve etik ilkeleri vardır.

Tüm bu bilgilerin ışığı altında meslek şöyle tanımlanabilir; “Bir bireyin hayatını kazanmak
için yaptığı, kuralları toplumca belirlenmiş, etik değer ve ilkeleri olan ve belli bir eğitimle
kazanılan sistemli etkinlikler bütünüdür”.
İş ise; meslek gibi değildir. İş; herhangi bir iş yerinde sürdürülen benzer etkinlikler
grubudur. Günümüz dünyasında önemli olan meslektir. Herkes iş sahibi olabilir ama meslek
sahibi olmak çok daha önemlidir. Öncelikle meslek sahibi olmak için düzenli ve standart bir
eğitim süreci yaşanmalıdır. Bir uğraşın meslek olarak kabul edilmesi için bir diğer ana kural
etik ilkelere ve değerlere sahip olmasıdır. Bunlara sahip olmayan uğraş alanları meslek olarak
kabul edilemez.
Mesleki etiğinin temel özellikleri şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Meslek etiği, kişisel etiğe dayanır.
Meslek etiği, dürüstlüğe dayanır.
Meslek etiği, güvenilir olmayı gerektirir.
Meslek etiği, doğru söylemeyi gerektirir.
Meslek etiği, bir iş planı gerektirir.
Meslek etiği, saygı ve sadakat gerektirir.
Meslek etiği, değerler üzerine kurulur.

Mesleki Birlik
Aynı mesleği çok sayıda kişinin yapması, bu kişilerin bir araya gelmelerine ve meslek
birliği etrafında toplanmalarına yol açar. Bu şekildeki birlik ve dayanışma içerisinde hem
mesleğin saygınlığının yükseltilerek topluma daha iyi hizmet sunulması hem de mesleğin
topluma daha iyi tanıtılması hedeflenmektedir.
Mesleki birliğin kökenleri çok eskilere dayanır. Mesleklerin mensupları arasında ortak
bir birlik oluşturularak elde edilen mesleki boyut, o işi yapan kişiye toplum içerisinde “uzman”,
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“yetkili” ya da “yeterli kişi” gibi kimlikler kazandırır. Bir işi yapabilmek için diploma ya da
herhangi bir belge almak, gerçekte o kişiye söz konusu işi yapabilme konusunda hak ve yetki
verir.
Bir meslek birliğinin temel amacı; mesleği geliştirmek, üyeleri arasında birlik ve
beraberliği sağlamak, aynı ilke ve değerler etrafında toplamak, meslek grubunu toplum için
onurlu ve saygın bir konuma getirmek ve sonuçta da herkes için yararlı bir meslek ortamı
sağlamaktır.

8.2. Veteriner Hekimliği Meslek Etiği, Kuralları ve Ötenazi
Yaptığı işle toplum içerisinde kendi başına ayrılarak belli bir meslek grubu haline gelen
ilk meslek dalı hekimlik ve veteriner hekimlik olmuştur. Veteriner hekimliği kuramsal olarak
ilk hayvanın evcilleştirilmesiyle başlar ve yaklaşık ortalama 15.000 yıllık bir uğraş alanıdır.
Hekimlerin oluşturduğu mesleki birliğin en önemli ifadesi ise “Hekimlik Andı”dır.
Veteriner hekimliği etiği, felsefenin bir dalı olan etiğin, veteriner hekimliği mesleği
uygulamaları için özelleşmiş bir alanıdır. Veteriner hekimliği etiği; hem veteriner hekimliği
uygulamaları ve araştırmaları sırasında açığa çıkan, hem de gerek hayvan-insan ilişkilerinden
gerekse veteriner hekimlerin mesleki ilişkilerinden doğan etik problemler ve değer sorunlarını
ve bunların çözümünü konu edinir.
Bir meslek ya da uygulama alanındaki etik öğelerin bir araya getirilmesiyle “etik kod”
adını taşıyan yazılı metinler oluşturulur. Bir meslek kodunda yer alan öğelere, tüm meslek
üyeleri uymak zorundadır. Uyulmaması durumunda meslek birliği kişiyi zorlar ve gerekirse
yaptırımlar uygular.
Veteriner hekimliğindeki etik kodların en önemlileri ise şunlardır:

Etik kurallar ise, yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak, meslek içi rekabeti düzenlemek ve
hizmet ideallerini korumak gibi işlevlere sahiptir.
Veteriner Hekimliği Meslek Etiği Kuralları:


Zarar Vermeme: Burada sözü edilen öncelikle hastaya verilebilecek olası zararın
önüne geçmektir. Veteriner hekimin hastasına müdahalesi sırasında, hastalığın
seyrini girişimleriyle daha da ağırlaştırmadan tedaviye çalışmasıdır. Eğer ki bir
hastanın böylesi bir girişim sonucu durumu kötüleşip daha da ağırlaşırsa, bu ilke
yerine getirilmemiş olur.
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Yararlı Olma: Bu kural yukarıda belirtilen ilkenin devamı olarak da kabul
edilebilir. Bir veteriner hekimin öncelikle zarar vermeden tedavi uygulamaya
başladığı hastasının sağlığını, yararlı olma koşulu gereğince daha iyi bir noktaya
taşıma çabasıdır.
Özerklik: Bu ilke, diğer ilkelere göre daha geniş ve kapsamlıdır. Hasta yakınının
veteriner hekimi seçme, tedaviyi yarıda bırakma veya reddetme hakkı vardır.
Veteriner hekim de acil durumlar dışında ve yörede başka veteriner hekim varsa,
istemediği bir tedaviyi üstlenmeyi kabul etmeyebilir. Bu gibi özgürlüklere yer veren
özerklik ilkesinde, bir veteriner hekimin hastası üzerinde girişebileceği tüm tıbbi
girişimler için mutlaka hasta yakınından “Aydınlatılmış Onam” adı verilen izin
belgesini alması söz konusudur. Hasta hayvanın kendisi ile ilgili kararları
verememesi nedeniyle bu ilke kendi içinde çok tartışılır. Ancak, veteriner hekimhasta hayvan-hayvan yakını işbirliği ile bu hususta çok daha olumlu sonuçlar
alınabilir.
Adalet: Veteriner hekimlerin mesleklerini icra ederken, hayvanlar, hasta hayvanlar,
hayvan yakınları ve meslektaşları arasında ayrım yapmamaları, ilişkilerinde ve
uygulamalarında nesnel bir tutumla adil olmaları esasına dayanır.
Gizlilik: Sır saklama olarak da bilinir. Daha çok insan hekimliği etiği
uygulamalarında söz konusudur. Ancak veteriner hekimliğinde de hasta hayvan,
hasta hayvan yakını ve veteriner hekim meslektaşlarına ait sırların saklanmasıdır.
Ancak bu gizlilik ilkesi uyarınca gizlenmesi istenen konu, kişisel ya da toplumsal
bir tehdit oluşturmamalıdır.

Bu 5 kural dışında kalan ve açıklık, dürüstlük, saygılı olma, yalan söylememe vb. gibi
ilkeler veteriner hekimliği etiği kurallarından çok genel etik kurallar kapsamında ve ilgili
bölümde verilmiştir.
Ötenazi
Veteriner hekimliği klinik uygulamalarında önemli bir etik problem de ötenazi
konusudur. Yaşamından tamamiyle umut kesilmiş, çok acı çeken ve bu ağrı, acı ve ızdıraba
hiçbir şekilde çözüm bulunamayan hasta hayvanların, kimyasal ajanlar kullanılarak acısız bir
şekilde yaşamlarına son verilmesi eylemi olup, halk arasında “uyutma” olarak bilinir.
Hayvanları yaşatmak üzere eğitim almış ve mesleki değerlerini bunun üzerine kurmuş bir
veteriner hekimin, böylesi bir karara varması ciddi bir etik çatışma doğurabilir. Ancak bir
hayvanın ötenazi edilmesi için bazı temel kriterlerin belirlenmiş olması bu çatışmayı
hafifletmiştir.
Bir hayvana şu kriterler dikkate alınarak ötenazi yapılabilir:
-Kanser gibi son evresi çok ağrılı olan hayvanlarda bu şiddetli ağrıya yönelik tüm
girişimlerin sonuçsuz kalması;
-Hayati organlarda sonradan giderilemeyecek ve yaşamsal büyük tehlike oluşturacak,
ciddi doğmasal bozuklukların tesbiti;
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- Uğranılabilecek büyük kazalardan sonra organ ve sistemlerde oluşan geri dönüşümsüz
ağır hasarların saptanması;
-Salgın yapabilecek, insan ile hayvan sağlığını tehdit edebilecek ve klinik yönlerden
kesin teşhis edilmiş çok ciddi bulaşıcı hastalıkların varlığında.
Bu üç durum dışında hayvanlara ötenazi uygulanamaz. Yukarıdaki durmlarda da
uygulanabilmesi için öncelikle böyle istenmeyen bir girişimin gerekli olup olmadığı defalarca
test edilmelidir.
Veteriner hekimliği uygulamalarında veteriner hekime yardımcı olacak
yardımcı sağlık personeli, veteriner hekimlerin mesleki girişimleri sırasında karşılaşacakları
etik sorunlara yakından tanıklık edeceklerdir. Bu durumda, veteriner hekimliğin etik yönden ne
kadar çok etik probleme çözüm arayan bir meslek dalı olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Sonuç
olarak, veteriner hekimler ile onlara çalışmalarında yardımcı olacak teknisyen ve teknikerler,
birbirlerini daha iyi anlayacaklar ve karşılıklı olarak birbirlerinin yetki, görev ve
sorumluluklarının sınırlarını daha iyi değerlendirebileceklerdir.
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Uygulamalar

125

Uygulama Soruları

126

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Mesleğin ve iş,in ne olduğu, arasındaki farklılıklar ile meslek etiğinin temel özellikleri
ile mesleki birlik, etik kodlar ve veteriner hekimliği meslek etiği kuralları tanıtılmıştır.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi mesleki etiğin temel özelliklerinden değildir?
a)Kişisel Etiğe Dayanır
b)Dürüstlüğe Dayanır
c) Güvenilirlik Gerektirir
d) Doğruluk Gerektirir
e) Plansızlık Gerektirir
2. Etik Kod aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Meslek Andı
b) Meslek Yönetmeliği
c) Meslek Etik Kuralları
d) Meslek İlişkileri
e) Hiçbiri
3. Aşağıdakilerden hangisi veteriner hekimliği meslek etiği kurallarından değildir?
a) Muayene
b) Özerklik
c) Adalet
d) Gizlilik
e) Açıklık
4. Hayvanlarda ötenazi aşağıdakilerden hangisinde uygulanmaz?
a) Kanser’in Son Dönemi
b) Ciddi Doğmasal Bozukluklar
c) Saldırganlık
d) Büyük kazalar
e) Salgın Hastalıklar
5. Özerklik İlkesi aşağıdakilerden hangisini içerir?
a) Ötenazi
b)Aydınlatılmış Onam
c) Gizlilik
d)Adalet
e) Uyutma
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Doğru Yanıtlar: 1) e

2) d

3) a

4)c

5)b
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9. TARİHSEL SÜREÇTE HAYVAN HAKLARI, HAYVAN REFAHI VE
HAYVAN ÖZGÜRLEŞMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Hayvan Hakları
9.2. Hayvan Refahı
9.3. Hayvan Özgürleşmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Hayvan hakları nedir?
Hayvan refahı nedir?
Hayvan özgürleşmesi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hayvan Hakları

Hayvan Hakları tanıtılmıştır.

Hayvan Refahı

Hayvan Refahı üzerine bilgi
verilmiştir.

Hayvan Özgürleşmesi

Hayvan
Özgürleşmesi
detaylı olarak işlenmiştir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar

Hayvan hakları, Hayvan refahı, Hayvan özgürleşmesi
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Giriş
İnsanlar, Neolitik Dönemde, avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçerken,
yararlanmak amacıyla çeşitli türlerden hayvanları evcilleştirmişlerdir. Günümüzden yaklaşık
15.000 yıl önce ilk evcilleştirilen hayvan köpektir. Köpeğin yardımı ile diğer hayvan türleri
evcilleştirilmişlerdir. Evcilleştirilen hayvanların barınma, beslenme, korunma ve sağlığı ile
ilgili ihtiyaçlarını karşılayan insanlar, buna karşılık çiftlik hayvanlarından çeşitli ürünler (süt,
yapağı, et, yumurta, bal vb.) elde etmişlerdir.
At, eşek, katır, deve, fil, öküz gibi hayvanların gücünden (binek, yük taşıma, toprağı
işleme vb.) yararlanan insanlar canlarını ve mallarını korumak için ise kedi ve köpekten
yararlanmışlardır. O dönemde insan hayvan ilişkisinin çoğunlukla ekonomik boyutta olduğu
görülmektedir.
Genel olarak 18. Yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi’nden itibaren çalışma olanaklarına
ve daha iyi yaşam koşullarına erişmek amacıyla kırsal alanlardan kentlere göç hızlanmıştır.
Savaş ve doğal afetlerde de kitlesel göçler yaşanmıştır. Göçün yoğun olduğu dönemlerde, göç
eden insanlar sahip oldukları çiftlik hayvanlarını satarken kedi ve köpek gibi ticari değeri
olmayan hayvanlarını ise terk etmişlerdir.
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, insanların hayvanlarla olan bağında bir
değişimi de beraberinde getirmiş ve bu değişim hayvanın hukuki statüsünü tartışmalı bir
konuma getirerek farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.
İnsanlar bilim ve teknolojinin olanaklarından yararlanarak hayvanlara karşı da büyük
bir üstünlük elde etmişlerdir. İnsanlar ile hayvanlar arasındaki ilişkilere dair değerler insanlar
tarafından oluşturulduğundan adil olması beklenmemektedir. Bu durum, insan-hayvan
ilişkilerini genellikle insanın yararına ve hayvanların ise aleyhine geliştirmiştir.
İnsanların tarih boyunca kurdukları toplumlarda birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen
ahlak ve hukuk kuralları oluşturulmuştur. Ancak insanların diğer canlı türlerine karşı nasıl
davranmaları gerektiğini belirten evrensel kurallar oluşturulmamıştır. Yirminci yüzyılda
Batı’da başlatılan hayvan hakları hareketi, insan-hayvan ilişkilerini felsefi bir kuram
çerçevesine oturtmayı ve giderek bir ahlak ve hukuk sistemi içinde yer almasını sağlamayı
amaçlamaktadır.
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9.1. Hayvan Hakları
Genel olarak hayvan hakları yaklaşımına dayanan kuramlarda, hayvanların da tıpkı
insanlar gibi başkalarının lehine feda edilemeyecek çıkarlara sahip olduğu savunulur. Hayvan
haklarını savunan insanlar, hayvanları yiyecek ya da giyim malzemesi, eğlence ya da deney
aracı olarak kullanmanın yanlış olduğuna inanırlar. Bütün hayvanların çıkarlarının en üst
düzeyde gözetilmesi gerektiğini ve bir hayvanın çıkarlarının gözetilmesi için mutlaka şirin,
insanlara yararlı ya da soyu tükenme tehlikesi içinde olmasının ya da herhangi bir insanın onları
sevmesinin gerekmediğini savunurlar. Vejeteryanlığa ve veganlığa yönelen taraftarları vardır.
Hayvan Hakları Hareketi, hakların mutlak olduğunu iddia etmez. Bir hayvanın hakları,
tıpkı bir insanınki gibi sınırlıdır ve kuşkusuz başkalarını çıkarlarıyla çatışabilir. Hayvanlar
çıkarlarının eşit şekilde gözetilmesi hakkına sahip olmalıdır. Eşit gözetilme hakkı, farklılıkların
inkarı anlamına da gelmemelidir. Hayvan hakları hareketi, hayvanlara kendi hayatları açısından
hiçbir anlam taşımayacak hakların tanınmasını savunmaz, sadece çıkarlarının gözetilmesini
savunur.
Hayvan hakları hareketini savunan düşünürler, hayvanların kendi türlerine özgü
ihtiyaçlarını insanların müdahalesi olmaksızın temin etmesini ve böyle yaşamaları gerektiğini
iddia ederler. Hayvanların her türlü kullanımına, araç ve mal olarak istismarına karşı olan
radikal hayvan hakları savunucularından, mevcut sömürü ve kullanım biçimlerini sınırlandıran
ılımlı görüş sahiplerine kadar tüm hayvan hakları hareketi yelpazesinin ortak noktası, insanın
kendini bir tür olarak diğer canlı türlerinden üstün saymasını sorunun kaynağı olarak
görmeleridir. Kısaca “Türcülük” diye adlandırılan bu yaklaşımın sadece hayvanların değil, tüm
canlı-cansız doğanın insanlar tarafından sonuna kadar sömürülmesine hatta kaçınılmaz bir yok
oluşa sürüklenmesine yol açtığı endişeleri de taşınmaktadır. Hayvan Hakları hareketinin en
önemli kilometre taşı hiç şüphesiz 1978 yılında Fransa’nın başkenti Paris’teki UNESCO
merkezinde “Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi”nin tüm dünyaya ilan edilmesi olmuştur.

9.2. Hayvan Refahı
Hayvan Hakları kadar öneme sahip bir diğer akım ise “Hayvan Refah’ı” hareketidir.
Geleneksel hayvan refahı savunucuları hayvanların tedavisi ve insancıl bakımını vurgular.
Hayvan refahı grupları, evsiz hayvanlar için barınak sağlamak, kısırlaştırma programları
uygulamak ve hayvanlara verilen zararı en aza indirmek için çalışırlar. Bu görüştekiler,
hayvanların kullanımını kabul ederler ancak, ağrı ve acıların en aza indirgenmesini savunurlar.
Hayvan refahı geniş anlamda; çiftlik, pet, egzotik, laboratuvar ve vahşi hayvanların bakımı,
beslenmesi barındırılması, yetiştirilmesi, taşınması, kesimi, tedavisi ve bilimsel araştırmalarda
kullanımı sırasında ağrı, acı, ızdıraptan uzak sağlık, mutluluk ve iyilik hallerinin sağlanması
olarak tanımlanabilir.
Hayvan refahı yaklaşımına dayanan kuramlarda hayvanların çıkarları olduğu kabul
edilir. Ancak insanların çıkarları uğruna, onların çıkarlarının feda edilmesinin meşru olduğu
öne sürülür ve “insanca” yöntemler izlendiği sürece, hayvanların çeşitli amaçlar için
kullanılmasında sakınca görülmez. Hayvan refahı yaklaşımları hayvanlara olabildiğince
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“nazik” davranılması gerektiğini savunurlar. Ancak, hayvanların herhangi bir hakkı olduğu
fikrini reddederler. Belli koşullar altında, hayvanların çeşitli şekillerde kullanmanın meşru
olduğunu düşünürler.

9.3. Hayvan Özgürleşmesi
Hayvan Özgürleşmesi hareketi ise, hayvanların sömürülmesini engelleyen tüm çabalara
verilen genel bir ifade olarak kabul edilir. Popüler medyada daha çok yer alırlar. Hayvanların
kendi yararları dahil olmak üzere hiçbir şekilde kullanılmaması gerektiğine inanırlar. Zaman
zaman yasal olmayan yollara başvurarak gerçekleştirdikleri eylemleri vardır. Vejeteryandırlar
ve ev hayvanı kavramına inanmazlar. Hayvan hakları hareketlerini savunanları pasif kalmakla
suçlarlar. Hayvan Refahı hareketini ise şiddetle reddederler.
Zaman zaman batı Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde deneylerde
hayvanların kullanıldığı laboratuvarları basıp, deney hayvanlarını özgür bırakırlar. Kapalı
yerlerde tutulan ya da beslenen tüm hayvanları da oradan kurtarırlar. Bu aktiviteleri için
gerektiğinde silah ve patlayıcı madde kullanmaktan çekinmezler. Bu hareketin üyelerl
genellikle kar maskeli ve silahlı fotoğraflarını internette yayınlayarak tehdit dolu sloganlar
içinde dünyaya meydan okurlar.
Görüldüğü gibi hayvan hakları kavramı bazı insanlar tarafından sorumlulukların ve
insanca duyguların unutulduğu, geri plana itildiği bir dönemde yine duyarlılıklarını yitirmemiş
bazı insanlar tarafından gündeme getirilmiş bir kavramdır. Hayvan hakları adı altında yapılan
çalışmalarda bu kavramın doğru anlatılması, kavramın çıkış noktalarının doğru bilinmesi ile
mümkündür.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde hayvan hakları, hayvan refahı ve hayvan özgürleşmesi hareketleri
aralarındaki farklılıklar vurgulanarak verilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Hayvanlar hangi dönemde evcilleştirilmişlerdir?
a) Paleolitik
b) Mezolitik
c) Kalkolitik
d) Neolitik
e) Litolitik
2. Tarihte ilk evcilleştirilen hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) At
b) Köpek
c) Kedi
d) Domuz
e) Keçi
3. “Hayvanlar insanlarla eşit haklara sahiptir” ifadesi hangi düşüncenin ürünüdür?
a) Hayvan Özgürleşmesi
b) Hayvan Refahı
c) Hayvan Hakları
d) Hayvan Bilimi
e) Hayvan Mitolojisi
4. “Hayvanlar insanlar tarafından gerekli koşullar sağlanarak tüketilebilirler” ifadesi
aşağıdakilerden hangisine aittir?
a)Hayvan Refahı
b)Hayvan Hakları
c)Hayvan Özgürleşmesi
d) Hayvanseverler
e) Hayvan Mitolojisi
5. Aşağıdakilerden hangisi eylemlerinde yasadışı mücadelelerde de bulunur?
a) Hayvan Refahı
b) Hayvan Hakları
c) Hayvanseverler
d) Aktivistler
e) Hayvan Özgürleşmesi
Doğru Yanıtlar: 1)d

2)b

3)c

4)a

5)e
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10. HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi nedir?
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi hangi tarihte yürürlüğe girmiş; kaç maddeden
oluşmuştur?
Maddelerin hükümleri nasıl yorumlanmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hayvan
Hakları
Hayvan
Hakları
Evrensel Bildirgesi
Evrensel
Bildirgesi
maddeleri üzerine bilgi
verilmiştir.
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Anahtar Kavramlar

Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, UNESCO
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Giriş
10.1. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi
Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi 15 Ekim 1978 tarihinde Paris’teki
UNESCO Merkezi’nde törenle ilan edilmiştir. Bu metin, daha sonra 1989 yılında
Hayvan Hakları Birliği tarafından tekrar düzenlenerek 1990 yılında UNESCO
Genel Direktörü’ne sunulmuş ve aynı yıl halka açıklanmıştır. Toplam 14
maddeden oluşan Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddeler üzerinden
açılımı şu şekildedir.
1.“BÜTÜN HAYVANLAR YAŞAM ÖNÜNDE EŞİT DOĞAR VE AYNI
VAR OLMAK HAKKINA SAHİPTİR. BÜTÜN HAYVANLAR SAYGI
GÖRME HAKKINA SAHİPTİR”
Yaşamak insanların olduğu gibi bütün hayvanların da hakkıdır. Dünyaya
gelen bütün hayvanlar eşit düzeyde yaşama hakkına, üreme ve soylarını devam
ettirme hakkına sahiptir. Yaşam önünde hepsinin eşit düzeyde varolma ve mutlu
olma hakkı vardır. Bütün hayvanlara, gezegenimizi paylaştığımız canlı birer
varlık olmaları nedeniyle ve insanlık tarihinde insan türüne verdikleri büyük
destek ve sadakatten dolayı borcumuz vardır. Bu vefa borcumuzun bir sonucu
olarak bu canlılara saygı göstermeli ve onların haklarını korumalıyız.

2."BİR TÜR HAYVAN OLAN İNSAN, ÖBÜR HAYVANLARI YOK
EDEMEZ, BU HAKKI ÇİĞNEYEREK ONLARI SÖMÜREMEZ,
BİLGİLERİNİ HAYVANLARIN HİZMETİNE SUNMAKLA GÖREVLİDİR”
Burada insan-hayvan eşitliği söz konusudur. Biyolojik olarak kendisi de bir
hayvan olan insan, öbür hayvanları nedensiz yere yok etme hakkına sahip değildir.
Onları kendi gereksinimleri için kullanırken bile, refahlarını korumalıdır. Avcılık
insan onuruna yakışmayan bir eylemdir ve hayvan katliamlari ile sonuçlanır.
İnsan hayvandan hizmet görmüştür ve yeri geldiğinde özellikle bilgilerini
hayvanların hizmetine sunmalıdır. Bu maddenin “bilgilerini hayvanların
hizmetine sunmakla görevlidir” ifadesinin veteriner hekimlere yönelik olduğu
düşünülebilir.
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3.“BÜTÜN
HAYVANLARIN
İNSANLARCA
GÖZETİLME,
BAKILMA VE KORUNMA HAKLARI VARDIR. HİÇBİR HAYVANA KÖTÜ
DAVRANILMAZ, ACIMASIZ VE ZALİMCE İŞLEM YAPILAMAZ”
Bütün hayvan türleri insanlarca bakılmalı, beslenmeli, gözetilmeli ve
korunmalıdır. Burada insanların ihtiyaçlarını karşılayan hayvanlar başta olmak
üzere, tüm hayvanların insanlarca korunması gerektiği vurgulanmıştır. Hayvana
şiddet en büyük insanlık ayıplarından birisidir. Masum ve sessiz bu canlılara
acımasız ve zalimce davranışlarda bulunmak insan onuru ile bağdaşmaz. Hayvana
merhamet etmeden kötü koşullar altında tutmak ve onların zayıflıklarından
yararlanmak utanç vericidir.
4.“BİR HAYVANIN ÖLDÜRÜLMESİ ZORUNLU OLURSA; BU BİR
ANDA, ACI ÇEKTİRMEDEN VE KORKUTMADAN YAPILMALIDIR”
Burada sözü edilen en başta hayvan kesimleridir. Birçok ülkede
mezbahalarda hayvan kesimi hayvanlara büyük acı ve korku vererek
yapılmaktadır. Gelişmiş teknolojik olanakları kullanarak, hayvanların kesimleri
acısız ve panik duygusu yaşatmadan yapılmalıdır. Tedavi edilemeyen bazı
hastalıklar nedeniyle, çok acı duyan hayvanlara kimyasal maddeler verilerek
acıları sonsuza değin dindirilir. Burada da işlem acı çektirmeden ve korkutmadan
gerçekleştirilmelidir.
5.“YABANİ TÜRDEN OLAN BÜTÜN HAYVANLAR, KENDİ ÖZEL
VE DOĞAL ÇEVRELERİNDE, KARADA, HAVADA VEYA SUDA YAŞAMA
VE ÜREME HAKKINA SAHİPTİR. EĞİTİM AMACI İLE OLSA BİLE,
ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN KILMANIN HER ÇEŞİDİ BU HAKKA
AYKIRIDIR”
Yabani hayvanlar doğal ortamlarından ayrı tutulmamalıdır. Bu hayvanlar
eğer kendi özel çevrelerinden alınıp farklı ortamlarda insanlarla yaşamaya
zorlanırlarsa, özgürlükleri ellerinden alınmış olur ve bu canlıların hakları ve
refahları ortadan kalkar. Bu nedenle, karada, havada ve suda yaşayan tüm yabani
türden hayvanların doğal çevrelerinde yaşamaları için tedbirler alınmalı ve
onların yaşamsal öneme sahip özgürlükleri eğitim amaçlı bile olsa, ellerinden
alınmamalıdır.
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6.“GELENEKSEL OLARAK İNSANLARIN ÇEVRESİNDE YAŞAYAN
BÜTÜN HAYVANLAR UYUMLU BİÇİMDE TÜRÜNE ÖZGÜ YAŞAM
KOŞULLARI VE ÖZGÜRLÜK İÇİNDE YAŞAMA VE ÜREME HAKKINA
SAHİPTİR. İNSANLARIN KENDİ ÇIKARLARI İÇİN BU UYUMDA YA DA
BU KOŞULLARDA YAPACAKLARI HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİK BU
HAKLARA AYKIRIDIR”
Binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşayan evcil ya da evcil olmayan tüm
hayvanlara, türü ile uyumlu bir şekilde yaşama ve üreme hakkı sağlanmalı ve bu
haklar korunmalıdır. İnsanların çıkar sağlamak ya da çıkarını korumak için bu
koşullarda yapacağı her türlü değişiklik, bu hayvanların haklarına aykırıdır.
7.“İNSANLARIN YANLARINA ALDIKLARI BÜTÜN HAYVANLAR,
DOĞAL ÖMÜR UZUNLUKLARINA UYGUN SÜRECE YAŞAMA HAKKINA
SAHİPTİR. BİR HAYVANI TERK ETMEK ACIMASIZCA VE İNSANLIK
DIŞI BİR DAVRANIŞTIR”
İnsanlar yanlarına aldıkları ya da beraber yaşamaya karar verdikleri
hayvanlara yaşamları süresince bakmayı daha baştan taahhüt etmelidirler. Çünkü
bu hayvanlar, insanlarla beraber yaşamaya başladıktan sonra, eğer insan
tarafından terk edilirlerse tekrar eski yaşamlarına dönemezler ve kısa süre
içerisinde yaşamlarını kaybedebilirler. Bu nedenle, bakılmak için edinilmiş bir
hayvan, doğal ve sosyal ortamından koparılacağından, böylesi bir hayvana bir
süre bakıp sonra onu terketmek acımasız ve zalimce bir davranıştır. Bu durum
hayvan edinmek isteyenlerin bazı şartlar taşımasını zorunlu kılmıştır.
8.“BÜTÜN
ÇALIŞAN
HAYVANLAR
İŞ
SÜRESİNİN
YOĞUNLUĞUNUN SINIRLANDIRILMASI, ONARICI VE GÜÇLERİNİ
ARTIRICI BESLENME VE DİNLENME HAKKINA SAHİPTİR”
Bu iş hayvanları ya da çalışan hayvanlar için geliştirilmiş bir hükümdür.
Çalışan hayvanlar günün belli saatlerinde ve belki de haftanın her günü sürekli
yorulurlar ve yıpranırlar. Çalışan hayvanlara gücünden yararlanan kişiler
tarafından düzenli, onarıcı ve güçlerini arttırıcı bir bakım ve beslenme rejimi
uygulanmalıdır. Ayrıca, bu hayvanlara Roma İmparatorluğu ve Osmanlı
İmparatorluğu’nda olduğu gibi haftanın bir günü dinlenme hakkı verilmeli,
günlük çalışma saatleri belirlenmeli ve bütün gün çalışmış bu yorgun canlılar
akşamları da tekrar çalışmaya zorlanmamalıdır.
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9.“HAYVANLARDA FİZİKSEL YA DA PSİKOLOJİK BİR ACI
ÇEKTİREN DENEYLER YAPMAK, HAYVAN HAKLARINA AYKIRIDIR.
TIBBİ BİLİMSEL, TİCARİ VE BAŞKA BİÇİMLERDEKİ HER TÜRLÜ
DENEYLER İÇİN DE BÖYLEDİR”
Hayvanların deneylerde kullanımı Eski Yunan dönemine kadar uzanır.
İnsanların şu an için ulaştıkları bilimsel ve teknolojik düzeyde hayvanların büyük
payı ve katkısı vardır. Hayvanlar canlarını ve yavrularını insan deneyleri uğruna
daha doğrusu insan türünün esenliği için feda etmişlerdir. Özellikle hayvanlar
üzerinde fiziki ya da psikolojik yönden acı veren deneyler ve aç ya da susuz
bırakılarak yapılan yoksunluk çalışmaları, hangi türden ve hangi amaçla yaplırsa
yapılsın hayvan haklarına aykırıdır.
10.“HAYVAN BESLEMEK İÇİN YETİŞTİRİLMİŞSE; BAKILMALI,
BARINDIRILMALI, TAŞINMALI, ÖLÜMÜ DE KORKUTMADAN VE ACI
ÇEKTİRMEDEN YAPILMALIDIR”
Burada söz konusu olan besi amaçlı hayvan yetiştiriciliğidir. Bu hayvanlar,
türüne uygun koşullarda yetiştirilmeli, bakılmalı, barındırılmalı ve belirli bir
dönem sonunda nakledilerek kesim için mezbahalara gönderilmelidir.
Mezbaha’da da acı çektirmeden, acısız kesim yöntemleri ile korku, panik ve acı
hissetmeden yaşamı sonlandırılmalıdır. Kısacası burada çiftlik hayvanlarını
refahının korunması söz konusudur.
11.“HAYVANLARDAN İNSANIN EĞLENCESİ OLSUN DİYE
YARARLANILMAZ.
HAYVANLARIN
SEYRETTİRİLMESİ
VE
HAYVANLARDAN YARARLANILAN GÖSTERİLER HAYVAN ONURUNA
AYKIRIDIR”
Binlerce yıldır insanları eğlendiren hayvanlar artık günümüzde bu amaçla
kullanılmamalıdır. Özellikle, hayvanat bahçeleri, sirkler, panayırlar, pazarlar,
hayvan güreşleri, at yarışları, hayvan dövüşleri vb. hem eğlendiren hem de gelir
sağlayan aktivitelerdir. Binlerce yıldır hayvanlar, insanların eğlencesi olmaktan
kurtulamamışlardır. Hayvanların kullanıldığı gösteriler, hayvan hakları ile
bağdaşmayan, hayvanın aşağılandığı ve hayvan onurunun zedelendiği
eğlencelerdir.
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12.ZORUNLULUK OLMAKSIZIN BİR HAYVANIN ÖLDÜRÜLMESİ
DEMEK OLAN HER DAVRANIŞ, BİR "BİOCİDE" YANİ YAŞAMA KARŞI
SUÇTUR. ÇOK SAYIDA YABANİ HAYVANIN ÖLDÜRÜLMESİ DEMEK
OLAN HER DAVRANIŞ BİR "GENOCİDE" YANİ TÜRE KARŞI SUÇTUR.
DOĞAL ÇEVRENİN KİRLETİLMESİ VE YIKILIP YOK EDİLMESİNİN
SONU "GENOCİDE",SOYKIRIMA VARIR.
Hayvanın zorunlu olarak öldürülmesi gerekiyorsa bu işlem hayvanda acı,
ağrı, ızdırap ve panik oluşturmadan yapılmalıdır. Ancak hayvanın bir zorunluluk
olmadan öldürülmesi; öncelikle yaşama karşı işlenilmiş bir suçtur; daha sonra ise
türe karşı işlenmiş bir suçtur; bir soykırımdır. Hele bir de hayvanların içinde
yaşadıkları doğal çevreye zarar verilmesi, bu çevrenin kirletilmesi ve yok edilmesi
de yine bir soykırımdır. Her gün birçok hayvan türünün ortadan kaldırıldığı
dünyamızda, hayvanların soykırımlarını önleme yönünde çalışmaların arttırılması
doğadaki dengelerin korunmasına destek olacaktır.
13.HAYVANIN ÖLÜSÜNE DE SAYGI GÖSTERMEK GEREKİR.
HAYVAN HAKLARINA SALDIRIYI GÖSTERMEK AMACI GÜTSELER
BİLE HAYVANLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ŞİDDET SAHNELERİ SİNEMA
VE TELEVİZYONLARDA YASAKLANMALIDIR.
Hayvanların öldürüldüğü sahneler televizyon, sinema, internet vb.
ortamlarda ancak buzlanarak verilmelidir. Bu durum, hayvanın ölüsüne de
gösterilen saygının bir gereğidir. Yaşarken saygı gösterilmesi gereken
hayvanların ölülerine de saygı gösterilmelidir. Özellikle son yıllarda evlerde
beslenen pet hayvanların gömüldüğü hayvan mezarlıkları, büyük kentlerde yerini
almış olup, bunlar da bir yerde hayvanların ölülerine gösterilen saygının bir
ifadesidir.
14. HAYVANLARI SAVUNMA VE KORUMA KURULUŞLARI,
HÜKÜMET DÜZEYİNDE TEMSİL OLUNMALIDIR. HAYVAN HAKLARI
DA İNSAN HAKLARI GİBİ YASA İLE KORUNMALIDIR
Hayvanları koruma va hayvan haklarını savunma örgütleri ancak
hükümetler düzeyinde temsil edilebilirlerse, hayvan hakları alanında ilerlemeler
daha hızlı sağlanabilir. Ayrıca hayvan haklarının, tıpkı insan hakları gibi yasalarla
güvence altına alınması bu alanda ciddi ilerlemeler sağlayacaktır. Hayvan hakları
yasaları, bu haklara tecavüz eden insanlara da yaptırımlar getirecektir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde hayvan hakları evrensel bildirgesini oluşturan 14 madde baz alınarak
bildirge çeşitli yönlerden değerlendirilmiş ve tanıtılmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi (HHEB) hangi tarihte nerede kabul edilmiştir?
a) 1978 UNESCO/Paris
b)1975 NATO/Brüksel
c)1979 WHO/ New York
d) 1980 Birleşmiş Milletler/ Washington
e) Hiçbiri
2. HHEB’inde “Bir tür hayvan olan insan, öbür hayvanları yok edemez” görüşünün ana fikri
hangisidir?
a) İnsanın üstünlüğü
b) Hayvanın Üstünlüğü
c) Hayvan-İnsan Eşitliği
d) İnsanın Zekası
e) Hayvanın Fizik Gücü
3.HHEB’inde “Hayvanlardan İnsanın Eğlencesi Olarak Yararlanılamaz” ifadesi
aşağıdakilerden hangisinin yasaklanmasını gerektirmez?
a) Hayvan Sirkleri
b) Hayvanat Bahçeleri
c) Hayvan Güreşleri
d) Hayvan Dövüşleri
e)Hayvan Güzellik Yarışmaları
4. HHEB’inde “Hayvanın Öldürülmesi Zorunlu Olursa Bu Acı Çektirmeden ve Bir Anda
Yapılmalıdır” ifadesi en çok hangi uygulamaya yöneliktir?
a) Anestezi
b)Acısız Kesim
c) Analjezi
d)Operasyon
e) Tedavi
5. HHEB’inde “Baktığı Bir Hayvanı Terk Etmek Acımasız ve İnsanlık Dışıdır” ifadesi en çok
hangi hayvanlara yöneliktir?
a) Koyun-Keçi
b) At
c) Sığır
d) Kedi-Köpek
e) Domuz
Doğru Yanıtlar: 1)a

2) c

3)e

4) b

5) d
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11. HAYVANLARI KORUMA KANUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Hayvanları Koruma Kanunu ve Amacı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Hayvanları Koruma Kanunu nedir?
Amacı nedir?
Bölümleri nelerdir?
Hayvan haklarına katkısı ne olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hayvanları
Koruma Hayvanları
Kanunu ve Amacı
Kanunu
ve
tanıtılmıştır.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Koruma
Amacı
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Anahtar Kavramlar
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
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Giriş
11.1. Hayvanları Koruma Kanunu ve Amacı
Çevre ve Orman Bakanlığının girişimleri ile 2004 yılında kabul edilen 5199 sayılı
“Hayvanları Koruma Kanunu” Avrupa Sözleşmesi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu
Kanunun 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 sağlamaktır.
Ayrıca 2006 yılında yine adı geçen Bakanlıkça “Hayvanların Korunmasına Dair
Uygulama Yönetmeliği” yayınlanarak 5199 sayılı Kanunda yer alan hükümlerin
uygulanmasına ilişkin detaylar ele alınmıştır. Gerek Kanun gerek Yönetmelik her türlü
hayvanın korunmasını hedeflerken, içeriğinde sokak hayvanlarının korunmasına dair çok
sayıda hüküm bulunmaktadır.
Sokak Hayvanlarının Korunması 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve uygulama
yönetmeliği uyarınca; sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması,
aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri
bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınması yerel yönetimlere bırakılmıştır.
Kanunda yetkili makam olarak tanımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı, yetkilerini il
müdürlükleri ve yerel yönetimlere devretmiş durumdadır.
Yönetmeliğe göre; geçici bakımevlerine getirilen hayvanların sahiplendirilmesi için
belediye tarafından belediye ilân panoları ile belediyenin internet ortamında ve diğer tüm yayın
organlarında duyuru yapılmakta ve sahiplendirilme teşvik edilmektedir. Geçici bakımevlerinde
on gün süre ile gerekli duyurular yapıldığı halde sahiplendirilemeyen hayvanların; kontrolleri,
aşıları ve tıbbî müdahaleler ile kısırlaştırılmaları yapıldıktan ve operasyon yaraları kapandıktan
en az yedi gün sonra kayıt altına alınıp, müdahale görmüş olduklarını gösteren işaretleri
üzerlerinde olacak şekilde veteriner hekimin onayı ile alındıkları ortama geri bırakması
gereklidir. Hayvanların, ilgili belediye sınırları dışındaki bir ortama, ormanlık alana veya diğer
yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılması yasaktır.
Türk hukuk sisteminde hayvanların vücut bütünlüğüne yönelik saldırılar, işkence
benzeri fiiller “suç” değil “kabahat” olarak değerlendirilmekte ve bu kapsamda yaptırım olarak
sadece idari para cezaları öngörülmektedir. Sonuç olarak yaptırımlar yetersiz kalmakta,
hayvanlara yönelik “suç” işleyenler, onların yaşam hakkına saldıranlar mahkeme karşısına dahi
çıkarılmamaktadır. 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” 14. Maddesi çerçevesinde;
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, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak 300 TL para cezasına
tabidir. Aynı kanunun 6. Maddesine göre sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanları öldürmek
yasaktır.
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Bu hükme aykırı hareket edenler ise 600 TL para cezasına çarptırılmaktadır. Ayrıca
sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin
verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur. Sonuç olarak, yukarıda açıklandığı
üzere, sokak hayvanlarının korunması konusunda ülkemizde yasal düzenleme olmasına
rağmen, uygulamada bazı önemli eksiklikler bulunmaktadır.
Hayvanları Koruma Kanunu 4. Madde’de hayvanların korunmasına ve rahat
yaşamalarına ilişkin olarak belirlenen temel ilkeler şunlardır:
a) Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde yaşama hakkına
sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir.
Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.
c) Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması
için gerekli önlemler alınmalıdır.
d) Hiçbir maddî kazanç ve menfaat amacı gütmeksizin, sadece insanî ve vicdanî
sorumluluklarla, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu
Kanunda öngörülen koşulları taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin teşviki ve bu kapsamda eşgüdüm
sağlanması esastır.
e) Nesli yok olma tehlikesi altında bulunan tür ve bunların yaşama ortamlarının
korunması esastır.
f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan
bir hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması esastır.
g) Hayvanların korunması ve rahat yaşamalarının sağlanmasında; insanlarla diğer
hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri de dikkate alınmalıdır.
h) Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, barındırılma ve taşınması
esastır.
ı) Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve özelliğine uygun ortam ve şartlarda
taşımalı, taşıma sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar.
j) Yerel yönetimlerin, gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde, sahipsiz ve güçten
düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevleri ve hastaneler kurarak onların
bakımlarını ve tedavilerini sağlamaları ve eğitim çalışmaları yapmaları esastır.
k) Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla, toplu yaşanan yerlerde beslenen ve
barındırılan kedi ve köpeklerin sahiplerince kısırlaştırılması esastır. Bununla birlikte, söz
konusu hayvanlarını yavrulatmak isteyenler, doğacak yavruları belediyece kayıt altına aldırarak
bakmakla ve/veya dağıtımını yapmakla yükümlüdür.
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Bu Kanun’un özellikle ikinci bölümü “Hayvanlara Müdahaleler” bölümüne
ayrılmış olup, veteriner hekimliği uygulamaları yönünden çok önemlidir. Hayvanlara
müdahalelerin “cerrahi müdahaleler” ve “yasak müdahaleler” olarak ikiye ayırdığı görülür.
İKİNCİ BÖLÜM
Hayvanlara Müdahaleler
Cerrahi Müdahaleler
Madde 7- Hayvanlara tıbbî ve cerrahi müdahaleler sadece veteriner hekimler tarafından
yapılır.
Kontrolsüz üremenin önlenmesi için, hayvanlara acı vermeden kısırlaştırma
müdahaleleri yapılır.
Yasak müdahaleler
Madde 8- Bir hayvan neslini yok edecek her türlü müdahale yasaktır.
Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbî amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya
da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez.
Ev ve süs hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici
olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerinin sökülmesine
yönelik cerrahi müdahale yapılması yasaktır.
Ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin, veteriner hekimliği uygulamaları ile
ilgili tıbbî sebepler veya özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan
müdahaleyi gerekli görmesi veya üremenin önlenmesi durumlarında izin verilebilir.
Bir hayvana tıbbî amaçlar dışında, onun türüne ve etolojik özelliklerine aykırı hale
getirecek şekilde ve dozda hormon ve ilaç vermek, çeşitli maddelerle doping yapmak,
hayvanların türlerine has davranış ve fizikî özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirmek
yasaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hayvanların Kesimi, Öldürülmesi ve Yasaklar
Hayvanların kesimi
Madde 12- Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate
alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara
uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce
yapılması sağlanır.
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Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına,
çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim
yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların
görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.
Hayvanların öldürülmesi
Madde 13- Kanunî istisnalar ile tıbbî ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan,
insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında yavrulama,
gebelik ve sütanneliği dönemlerinde hayvanlar öldürülemez.
Öldürme işleminden sorumlu kişi ve kuruluşlar, hayvanın kesin olarak öldüğünden emin
olunduktan sonra, hayvanın ölüsünü usulüne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmekle
yükümlüdürler. Öldürme esas ve usulleri Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yasaklar
Madde 14- Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:
a) 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.
b) Hayvanları, gücünü aştığı açıkça görülen fiillere zorlamak.
c) Hayvan bakımı eğitimi almamış kişilerce ev ve süs hayvanı satmak.
d) Ev ve süs hayvanlarını onaltı yaşından küçüklere satmak.
e) Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak.
f) Kesim hayvanları ve 4915 sayılı Kanun çerçevesinde avlanmasına ve özel üretim
çiftliklerinde kesim hayvanı olarak üretimine izin verilen av hayvanları ile ticarete konu yabani
hayvanlar dışındaki hayvanları, et ihtiyacı amacıyla kesip ya da öldürüp piyasaya sürmek.
g) Kesim için yetiştirilmiş hayvanlar dışındaki hayvanları ödül, ikramiye ya da prim
olarak dağıtmak.
h) Tıbbî gerekçeler hariç hayvanlara ya da onların ana karnındaki yavrularına veya
havyar üretimi hariç yumurtalarına zarar verebilecek sunî müdahaleler yapmak, yabancı
maddeler vermek.
ı) Hayvanları hasta, gebelik süresinin 2/3’ünü tamamlamış gebe ve yeni ana iken
çalıştırmak, uygun olmayan koşullarda barındırmak.
j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak.
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k) Sağlık nedenleri ile gerekli olmadıkça bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, acı,
ıstırap ya da zarar veren yiyecekler ile alkollü içki, sigara, uyuşturucu ve bunun gibi bağımlılık
yapan yiyecek veya içecekler vermek.
l) Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek;
sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek
ve hediye etmek.
Hayvanları Koruma Kanunu eleştirilere rağmen, yurdumuzda alanında çıkarılmış ilk
yasadır. Ayrıca yine bu Kanun’da, deney hayvanlarının hak ve refahlarının korunmasına
yönelik yeni hükümlerin de getirilmesi ve ayrıca hayvan deneyleri etik kurullarına yönelik
hükümlerin kabulü bu alanda birçok yeni düzenlemeye ışık tutmuştur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde 2004 yılında yürürlüğe giren ve yurdumuzda bir ilk olan Hayvanları
Koruma Kanunu tanıtılmış ve hayvan hakları ile hayvan refahına olan katkıları
değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?
a) 2000
b) 2001
c) 2002
d) 2003
e) 2004
2. Hayvanları Koruma Kanunu’nda en çok hangi tür hayvanlar konu edinmiştir?
a) Kedi-Köpek
b) Domuz
c) At-Sığır
d) Koyun-Keçi
e) Kuşlar
3. Hayvanları Koruma Kanunu’nda aşağıdakilerden hangisi yasaklanmıştır?
a) Doğum Operasyonu
b) Kanser girişimleri
c) Göz Operasyonları
d) Kuyruk Kesimi e)Röntgen
4. Hayvanları Koruma Kanunu’nda hangi köpek ırklarının üretimi yasaktır?
a) Kurt
b) Kangal
c) Japanese Tosa
d) Labrador
e) Dalmaçya
5. Hayvanları Koruma Kanunu hangi bakanlığın girişimleri ile çıkartılmıştır?
a) Sağlık
b) Çevre ve Orman
c) Tarım
d) İç İşleri
e)Turizm

Doğru Yanıtlar: 1) e

2) a

3)d

4) c

5) b
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12. HAYVAN HAKLARININ DİN, HUKUK VE FELSEFE YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Çok ve tek tanrılı dönemlerde hayvan hakları
12.2. Hayvan Hakları Hukuku
12.3. Hayvan Haklarının Felsefi Kuramları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Çok ve tek tanrılı dönemlerde hayvan hakları nelerdir?
Hayvan Hakları Hukuku nedir?
Hayvan Haklarının Felsefi Kuramları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çok ve tek tanrılı
Çok ve tek tanrılı
dönemlerde hayvan hakları dönemlerde hayvan hakları
tanıtılacaktır.
Hayvan Hakları Hukuku

Hayvan Hakları Hukuku
üzerine bilgi edinilecektir.

Hayvan Haklarının Felsefi Hayvan Haklarının Felsefi
Kuramları
Kuramları açıklanacaktır.
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Anahtar Kavramlar
Dinlerde hayvan hakları, hayvan hakları hukuku, hayvan hakları felsefesi.
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Giriş
12.1. Çok Ve Tek Tanrılı Dönemlerde Hayvan Hakları
12.1.1. Çok Tanrılı Dinlerde Hayvan Hakları:
Tarihin en karanlık dönemlerinde güçlü ve yırtıcı hayvanların bedenlerinde, tanrıların
ruhlarının bulunduğu inancı yani “Zoomorfizm” aslında animizm ve totemizm inanışlarının da
kökenidir. Bu inanç evresinde insanlar, ancak korktukları ve hayranlık duydukları güçlü
hayvanların gövdelerinin, tanrıların ruhlarına ev sahipliği yapabileceğine inanmışlardır. Bu
durum, dolaylı olarak bazı hayvan türlerinin yer yer totem haline gelmesi için düşünsel bir
altyapı da oluşturmuştur. Hayvanların uzaktan insanlarca yalnızca gözlemlendiği ve güç
koşullarda avlandığı, hayvan biçimli tanrılar dönemi olarak da adlandırılan Zoomorfizm,
hayvanların insanlardan üstün kabul edildiği çok uzun bir süreçtir.
Tarihsel süreçte hayvanları evcilleştirmeye başlayan kültürlerde, bu evreyi izleyen
“Sfenks” inancında ise, hayvanı daha yakından tanımış insanlarca ortaya koyulan hayvan+insan
bileşkesi yani sentez bir canlı söz konusudur. Bu canlı gücünü, çevikliğini, cesaretini ve
yırtıcılığını kısacası muhteşem kas ve kemik kompozisyonunu hayvanlardan, kafa yapısını ise
insanlardan almıştır. İnsan yüzünün tüm özelliğini gösteren bu canlılarda konuşma ve
düşünmenin merkezi olan kafatası, hayvansal beden üzerinde bazen tek başına bazen de
gövdenin üst bölümüyle birlikte betimlenmiştir. Bu durum özellikle Eski Mısırda çok
yaygındır.
İnsan ve hayvanların birlikte yer aldıkları sfenksler dışında iki ya da daha çok sayıda
hayvanın birlikte bulunduğu sfenkslere de rastlanır. Bu evre, hayvanların insanlarca
evcilleştirilmeye başladığı, bu nedenle hayvanların insanlarca daha iyi tanındığı bir süreç olup,
hayvanların üstünlüğünü kaybettiği ama yine de fiziki güçleri nedeniyle saygı gördüğü ve
insanların hayvanlarla eşit kabul edildiği bir dönemdir.
Bu evrenin son basamağını ise “Antropomorfizm” oluşturur. Bu insan biçimli ya da
insan görünüşlü tanrılar dönemidir. Bu durum özellikle Eski Yunan ve Roma
İmparatorluğu’nda karşımıza çok çıkar. Burada, Zoomorfizm ya da Sfenks süreçlerinde var
olan tanrısal ruhların, hayvan bedeniyle ilişkisi ortadan kaldırılmıştır. Ancak bazen tanrıların
ruhları, geçici bir süre hayvan bedenlerini kullanırlar. Bu evre, hayvanların
evcilleştirilmelerinin tamamlandığı ve avcılık-toplayıcılık aşamalarından, tarım-hayvancılık
evresine geçildiği süreçtir. Bu nokta, insanın tüm dünyaya özellikle hayvanlara hakim olduğu
bir evreyi kapsar ve burada insanın hayvanlara üstünlüğü kesindir.
Hayvan artık, insanoğlunun kontrolü altında bakılan, üretilen ve yetiştirilip kullanılan
bir metadır. Hayvan bir zenginlik ölçüsü, tekerleğin, yazının, paranın ve ateşin bulunmasını
hızlandırmış bir varlıktır. İnsanın tanrıları da kendisi gibi insan görünümlü ve insan özelliğine
sahiptir. İnsan görünümlü tanrılar, insanın hayvanlara üstünlüğünün de bir göstergesidir.
Hayvanların, insanların malı olarak görüldüğü bu yakın tarihi dönemlerde, hayvanların hakları
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ve hukukları daha önceki süreçlerden çok daha fazla zarar görmüştür. Bu süreç aslında, ilahi
dinlerdeki, insana benzeyen ve insanı yücelten soyut tek tanrı için de bir geçiş oluşturmuştur.
Zoomorfizm ve Sfenks dönemlerdeki toplumlarda hayvanlara saygı duyulur, onlardan
korkulur, hayvanların varlıkları kabul görür ve hayvanların haklarından ve refahlarından söz
edilir. Eski Mısır dini inançlarının bir gereği olarak başta kedi, köpek ve hatta timsahlara varana
değin birçok hayvan evde beslenilir. Başta Apis Öküzü olmak üzere sığırlar kutsal sayılır.
Halkın zenginliğini oluşturan sığırların ölümü insanların ölümlerinden çok daha trajik olarak
kabul edilir. Kedi kutsaldır. Ölümü kabul edilemez. Bast bölgesinin kedi tanrıçası Bastet, evlere
bereket verir ve bolluk sağlar. Kedi öldürmenin yasak olduğu, öldürenin ölüme mahkum
edildiği, yangından kedilerin etkilenmemesi için bir çok kişinin canını feda ettiği bilinmektedir.
Kutsal hayvanların birçoğu bazen de çiftlik hayvanları mumyalanmıştır.
Mezopotamyalı kavimlerden Babillilerin ünlü hükümdarı Hammurabi (MÖ 17281688) tarafından kabul edilen ve dünyanın en eski kanun maddelerini içeren hükümler içinde
de hayvan haklarını gözeten maddeler vardır. Bu maddelerde, hayvan hekimlerinin muayene
ve tedavi ücretleri, veteriner hekimlerin hayvanları tedavide başarısız olmaları halinde hayvan
sahibine ödeyecekleri tazminatlara varana değin ( Madde 224-225) tüm cezalar detaylı olarak
verilmiştir. Eğer bir sığır veya eşek doktoru bir sığır veya eşeğin ciddi bir yarasının tedavisinde
başarılı olursa hayvan sahibi doktora bir gümüş sikkenin altıda birini öderken, eğer tedavide
hayvan ölürse veteriner hekim hayvan sahibine hayvanın değerinin dörtte birini ödemekle
yükümlüdür. Bu eskiçağda en önemli hayvan hakları belgesidir ve hasta hayvanların
tedavilerinde veteriner hekimlerin daha özenli olmalarını sağlar.
Görüldüğü gibi bazı bölgelerde, dini ve ekonomik nedenlerle hayvan eti tüketimi
yasaklanır ve bunun çevresinde yeni gelenekler oluşur. Ayrıca, reenkarnasyon nedeniyle
ruhların bazen hayvan bedenlerine de gireceğine inanıldığından insan-hayvan ayrımı kesin
çizgilerle yapılamaz. Bu nedenle hayvan öldürülmesi yasaklanır. Bu durum başta Eski
Hindistan olmak üzere bazı toplumlarda hayvan haklarını ve hayvan refahını olumlu yönlerde
etkiler. Dünyanın ilk hayvan hastanelerinin kurulduğu Eski Hindistan’da yaşlı ve bakım isteyen
sakat hayvanlar için bakım yerleri açılır. Ayrıca, hasta hayvanlar için 700 çeşit şifalı bitki
yetiştirilir. Hint felsefesinde insan ve hayvan ayrı ayrı düşünülmemiştir. Bu dinsel görüşte,
ölümden sonra yeniden dünyaya gelişte, insan ve hayvanın akraba ya da çok yakınlığı
düşünülmüştür. Bu ülkede özellikle sığır kutsallaştırılmıştır. Ayrıca, hayvan kurban edilmesi
yasaklanmıştır. Hayvanlara eziyet ve tuzak kurma şiddetle cezalandırılmıştır. Sığır ya da fil
öldürenler, ölüme mahkum edilmişlerdir. Ormanlardan hasta fillerin yakalanması
yasaklanmıştır. Ayrıca sığır sahipleri hayvanlarını her türlü tehlikeden korumak zorundadırlar.
Sığır çobanları hayvanların bakımını, veteriner hekimler ise tedavilerini üstlenirler.
Görüldüğü gibi gerek dini, gerekse sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yönlerden çok
tanrılı dönemde hayvan hakları ve hayvan refahı, daha sonraki dönemlere göre çok ileri
düzeydedir.
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12.1.2. Tek Tanrılı Dinlerde Hayvan Hakları
a.

Yahudi ve Hristiyan Dininde Hayvan Hakları:

Tek Tanrıcı dinlere ait en eski kutsal kitap Yahudilerin Tevrat (Tora)’dır. Üç bölüme
ayrılan bu kitapta, 122 hayvan türünden söz edilir. İnsan ve hayvanların ilk kez aynı ortak
maddeden yani su’dan yaratıldıklarını, Tanrı’nın dünyadaki tüm hayvanlara insanın
hükmetmesini istediğini, hayvanlara adlarının Adem tarafından konduğunu, yılanın
lanetlendiğini, bir ceza olarak verilen Nuh Tufanı’nda tüm hayvan türlerinin ve insan soyunun
yine Tanrı tarafından korunduğunu, kurban geleneğinin İbrahim Peygamber tarafından
hayvanlara uygulanmaya başlandığını ve başta domuz olmak üzere bir çok hayvanın etinin
yenmesinin yasaklandığını görüyoruz.
Başta insanla eşit olarak yaratılan hayvanlara yönelik olarak hükümler incelendiğinde,
Tevrat ve Zebur’da hayvan hakları ve hayvan refahına yönelik sınırlı hükümler yer almaktadır.
Bazı yerlerde ve sınırlı metinde, sosyal yapıları ve insana benzerlikleri nedeniyle haklarının ve
refahlarının korunması istenen hayvanlar, bazı yerlerde de yalnızca insanlara yarar sağlayan,
haklarından söz edilmeyen biyolojik robotlar olarak nitelendirilmiştir. Özellikle bazı
hayvanların etlerinin tüketiminin yasaklanması, zamanla o hayvan türlerinin lanetlenmesi ve
haklarının tecavüzüne giden kapıların açılmasını kolaylaştırmıştır.
Hristiyan dininin kutsal kitabı olan İncil’ler ise dört kitaptan oluşur. İncil’de hayvan
motifi Tevrat ve Zebur’a göre çok daha azdır. En yaygın kuzu, koyun, güvercin ve balık
motiflerine rastlanılır. İnsanların hayvanlardan daha değerli olduğu açıklanır. Birçok hayvan
kötülüğü simgelerken, az sayıda olan bazı türler ise saflığı ve iyiliği sembolize eder. Hristiyan
dininde kanlı kurban geleneğinin terkedilmiş olması ve hayvan eti tüketilmesinin yasaklarına
rağbet edilmemesi dikkat çekicidir. Köpeğin ve domuzun aşağılandığı; atın ise yüceltildiği
görülür.
Yahudi ve Hristiyan dinlerinin genel olarak insan merkezci bir yaklaşım sergiledikleri
ve insanı, hayvanların üzerinde Tanrı’nın kahyası olarak gördükleri ve hayvan haklarına
yönelik çelişkili ve karanlık ifadeler taşıdıkları belirlenmiş ve bu dinlerin kutsal kitaplarındaki
hükümlerin, hayvan hakları ve hayvan refahı açısından güçlü olmadığı düşüncesine ulaşılmıştır.
Tek Tanrılı dinlerin en sonuncusu olarak kabul edilen İslam dini kutsal kitabı Kur’an-ı
Kerim 114 Sure ve 6666 Ayet’ten oluşmuştur. Kur’an da bu 114 ayetin 7’sine hayvan isimleri
verilmesi anlamlıdır. Yine insan ve hayvanın başlangıçta aynı ortak unsur olan su’dan köken
aldıkları yani eşit olarak yaratıldıkları ancak Allah’ın daha sonra hayvanları insanın emrine tabi
kıldığı belirtilir. Yine bu kutsal kitapta da etlerinin yenmesi günah olan hayvanlar ortaya konur.
Birçok hayvanın insanlar gibi ümmet olduğu, sosyal yaşamları olduğu vurgulanarak, bu
canlılara zarar verenlerin Allah tarafından cezalandırılacağı nadir de olsa dile getirilir. En sık
vurgulanan hayvanların insanlar için yaratıldığı gerçeğidir. Develerin ve Atların yüceltildiği,
Nuh Tufanı’ndan söz edildiği ve kanlı kurban kesiminin gündeme getirildiği Kur’an da, Yedi
Uyuyanlar adlı olayda Kıtmir adlı köpeğin insanlarla eşit olduğu, bir olduğu vurgulanır.
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İslam Dininde ve İslam toplumlarında hayvanlara verilen önem ve onlara karşı
gösterilen merhametin nedenleri arasında Kuran’ı Kerim’de bu konudaki hükümlerin etkisinin
olduğu söylenebilir. Tüm bunlara ek olarak, İslam Peygamberinin hayvan sevgisi, hayvan
refahı ile hayvan haklarına yönelik sözleri ve yaşama biçimi Kuran’ı Kerim’de bildirilen
hükümlere göre çok daha güçlü ve canlıdır. Ancak, klasik ve kanlı kesim usullerinin Yahudi
dininde olduğu gibi İslam dininde de günümüz dünyasında acısız ağrısız kesim yöntemlerine
dönüştürülmesi hayvan hakları yönünden önemli bir adım olacaktır.

12.2. Hayvan Hakları Hukuku
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, insanların hayvanlarla olan bağında bir değişimi
de beraberinde getirmiş ve bu değişim, hayvanın hukuki statüsünü tartışmalı bir konuma
getirerek, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu görüşler şöyle belirtilebilir:
A)
Hayvanın eskiden olduğu gibi “nesne” (eşya) olarak kabul edilmesi, fakat insanın
korunması adına hayvanın korunması gereği:
Hayvanı eşya (nesne) sayan anlayışın kökeni Roma Hukuku kaynaklarıdır. Hayvan eşya
olarak kabul edilir ve onu, eziyet edici davranışlardan koruyucu düzenlemeler getirilmelidir.
Bu görüşe göre, kötü muamelelere karşı hayvan korunmalıdır. İnsanın hayvanlara karşı ödevleri
vardır. Özellikle evcil hayvanlar ve gelir getiren hayvanlara karşı bu yükümlülüğü çok daha
belirgindir. Çevre insanların ortak malı olduğundan bitki ve hayvanların korunması, insanın da
korunması anlamına gelir. Çevre ve bu çevrenin bir parçasını oluşturan hayvan, insan yaşamını
sorunsal hale getirmemek için korunmalıdır. Çünkü bir hayvana karşı kötü davranmak, gerçekte
insanın iç alemine karşı da işlenmiş bir kusurdur. Yeryüzündeki tüm hayata karşı saygı
göstermek, insanın kendisine karşı da bir ödevidir. Zira hayata karşı her saygısızlık, bir
bumerang etkisiyle insan onuruna da saygısızlık oluşturur. Hayvan hakları çevre haklarına dahil
edilip AMSTERDAM ANLAŞMASI’nın bir sonucu olarak, hayvanların korunması çevrenin
korunması çerçevesinde ele alınmalıdır.
B)

Hayvanın “kişi benzeri” olarak kabul edilmesi:

Hayvanları insana benzetmek bir kişilik tanıma yerine, hayvan için özel bir hukuki
kişilik oluşturulması önerisi getirilmektedir. Bu görüşe göre hayvanlar günümüzde hukuken
korunması gereken kendisine özgü çıkarı bulunan bir hukuk öznesidir. Türü tehlike olan
hayvanlar korunduğuna göre, bunlar da varsayımsal olarak hukuki kişilikle donatılabilirler.
Ancak bu bir, ara çözüm olmaktan ileri gidememiştir.
C)
Hayvanın duyarlı ve ızdırap çeken bir canlı olduğundan hareketle “kişi” olarak kabul
edilmesi:
Hayvanın hak sahibi olduğu veya olması gerektiğine ilişkin tez yenidir. Burada ana
sorun hayvanın bir hukuk öznesi olarak kabul edilip edilmeyeceğidir. Hayvana kişilik tanıyan
görüş ise “ızdırap çekme”den hareket eder, buna göre bir sinir sistemine, bir beyne sahip olan
tüm hayvanlar ızdırap çekebilir. Hayvanlar bize göre akıl yürütemezler, konuşamazlar ama acı
ve ızdırap çekebilirler. Izdırap çekmek her canlı için ağır bir koşuldur ve hayvanın çıkarlarına
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aykırıdır. Bu konuda insanlar ile hayvanlar eşittir, buna göre insan olsun, hayvan olsun zevk
alabilen ve acı duyabilen her canlı bir hukuk öznesi olarak kabul edilmelidir. Bu görüş, Jeremy
Bentham ve daha sonra Peter Singer tarafından da savunulmuştur

12.3. Hayvan Haklarının Felsefi Kuramları
Etik, bir bireyin ne yapması gerektiğini en iyi davranış biçimini gerekçeleriyle belirleyip
açıklamaya çalışır. Etik bir insanın, birey ve toplumun bir üyesi olarak ne yapması gerektiğine
karar verme faaliyetidir. Hayvan hakları öğretisi, çevre hareketi ve etiği içinde sayılmaktadır.
Hayvan hakları konusunda insan merkezci yaklaşımlara en büyük darbeyi Jeremy
Bentham indirmiştir. Bentham, etiği “insanların eylemlerini çıkarları söz konusu olan kesim
adına mümkün olan en büyük miktarda mutluluğu üretmeye yöneltme sanatı” olarak
tanımlamıştır.
Jeremy Bentham; herkesin bir sayılması, hiç kimsenin birden fazla sayılmaması, başka
bir deyişle, belli bir eylemden etkilenen bütün varlıkların çıkarlarının göz önüne tutulması ve
diğer bütün varlıkların çıkarlarıyla eşit derecede önemli sayılması gerektiğini de ifade etmiştir.
Hayvan hakları etiği anlamında çok önemli iki isim vardır. Peter Singer ve Tom
Regan’ın hayvan özgürlüğü konusundaki çalışmaları ile Avrupa ve Amerika’da güçlü bir
hareket başlatan ve felsefi etik anlayışını hayvanlara doğru genişleten Peter Singer, hayvanların
ahlaki ilgi alanı dışında tutulmasını “Türcülük” (Speciesism)’e bağlamıştır. Singer, hayvanların
acı duydukları için çıkar sahibi olduklarını ifade etmiş ve bu hayvanların ahlaki ilgi görmeleri
gerektiğini bu şekilde toplam acı miktarlarının azalacağını belirtmiştir.
Hayvan hakları konusunda önemli bir isim de araştırmacı Tom Regan’dır. Regan,
hayvanların insanlar ile aynı haklara sahip olduğunu düşünür. Hayvanlara yapılan yanlış
davranışların, acıdan ve eziyetten kaynaklanmadığına inanır. Buradaki temel yanlışın
hayvanların yiyecek, cerrahi müdahaleler, spor ya da para kazanmak için kullanıldıkları
kaynaklar olarak hayvanların görülmesine olanak veren sistem olduğunu vurgular. Hayvanların
da tıpkı insanlar gibi, inanç, arzu, algı, bellek ve bir gelecek duygusuna sahip oldukların, arzu
ve hedeflerine ulaşmak için eyleme geçme yetenekleri olduğunu ve bu nedenle de insanların
çıkar ve yararı için kullanılamayacağını savunur.
Ayrıca deney hayvanlarının refahı konusunda 1959 yılında Russell ve Burch tarafından
ortaya atılan 3R Kuramı bu alanda bir devrim yaratır. Bu kuram; Replacement(Deney hayvanı
yerine alternatif yöntemler kullanmak); Reduction(Deneyde kullanılacak hayvan sayısını
azaltma) ve Refinement(Deney hayvanının acısını ve ağrısını dindirme) olmak üzere 3 temel
yaklaşımı içermiştir. Ancak geçen süre içerisinde bu görüşe 2R daha eklenmiştir. Bu;
Responsibility(Özellikle
deney
hayvanları
ile
ilgili
sorumluluk
alma)
ve
Rehabilitation(Deneylerden sonra sağ kalan sağlıklı bireylerin ötenazi edilmeyerek ölene değin
bakılması) gibi 2 yeni yaklaşımı içerir. Son olarak buna Empati de eklenmiştir. Burada ise
deney hayvanını daha iyi anlayabilmek için onun yerinde kendini hissetme felsefesi esas
alınmıştır. Sonuç olarak bu durum günümüzde 5R + E olarak formüle edilmektedir.
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Uygulamalar

184

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde tarih öncesinden başlayarak çok ve tek tanrılı ilahi dinlerde hayvan hakları
ve hayvan refahı üzerinde durulmuş ayrıca hayvan hakları hukuku ile hayvan hakları felsefesi
anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları

1.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisinde tarihte ilk kez hasta hayvan hakları savunulmuştur?
Sezar Kanunları
Hammurabi Kanunları
Hitit Kanunları
Solon Kanunları
Pers Kanunları

2. Dünyanın ilk hayvan hastaneleri nerede açılmıştır?
a)
b)
c)
d)
e)

Hindistan
Çin
Mısır
Pers
Hitit

3. Hayvanları “eşya” sayan anlayışın temeli hangi hukuka dayanmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Hitit
Babil
Roma
İbrani
Yunan

4. Hayvanı acı duyabilen bir canlı varlık olarak bir hukuk öznesi sayan görüş hangi
düşünüre aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Nietzsche
Sartre
Kant
Bentham
Durkheim

5. Türcülük nedeniyle insanların hayvanları aşağıladıkları görüşü kime aittir?
a)
b)
c)
d)
e)

Aristo
Marks
Voltaire
Kant
Singer
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Doğru Yanıtlar: 1) b 2) a

3) c

4) d

5) e
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13. HAYVAN HAKLARININ KORUNMASI VE HAYVAN HAKLARI
İHLALLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Yurdumuzda Hayvan Hakları Uygulamaları
13.2. Yurdumuzda Hayvan Hakları Hukuku

190

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Geçmişten günümüze yurdumuzda hayvan hakları hareketleri nelerdir?
Yurdumuzda Hayvan Hakları Hukuku uygulamaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yurdumuzda Hayvan
Yurdumuzda Hayvan
Hakları Uygulamaları
Hakları
Uygulamaları
hakkında bilgi verilmiştir.
Yurdumuzda
Hakları Hukuku

Hayvan Yurdumuzda
Hayvan
Hakları Hukuku hakkında
bilgi verilmiştir.
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Anahtar Kavramlar

Yurdumuzda hayvan hakları hukuku, hayvan hareketi tarihi
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Giriş

13.1. Yurdumuzda Hayvan Hakları Uygulamaları
Geçmişten Günümüze Hayvan Hakları Hareketi:
Türklerin eskiden beri hayvanlara büyük değer verdiği bilinir. Ayı, kurt, kartal ve geyik gibi
hayvanlar Türk Boylarının simgesi olmuştur. Atalarımız ölen atları için mezar taşları ve
kitabeler yaptırmışlardır. Edebiyatta, türkülerde, resimlerde ve kilimlerde hayvan figürleri
çoğunluktadır ve hayvan sevgisi yoğun olarak hissedilir. Bu sevgi Osmanlı İmparatorluğu
döneminde de devam etmiştir. Hayvan sevmek dinin bir gereğidir. İslam dininde bütün canlı
varlıklara karşı şefkatle davranılması emredilmiştir. Hayvanlara zulmün dini yönden cezası
ağırdır. Çünkü hayvanların Allah’tan başka koruyucusu yoktur. Hayvanlar uyulması gereken
haklara sahiptir. Ancak köpekler temiz olarak kabul edilmedikleri için evlerde beslenmemiş,
daha çok sokaklarda bakılan ve sevilen bir hayvan türü olmuşlardır.
Hayvanlar özellikle Avrupa’da Ortaçağ ve daha sonra Rönesans döneminde aşağılanırken
Türk’ler tarafından hep el üstünde tutulmuşlardır. Sinek, pire, bit gibi hayvanlar bile günah olur
diye öldürülmemiştir. Hayvanlar için vakıflar kurulmuş, kuş evleri inşa edilmiş, leylekler için
bakım evleri açılmış, fazla yük taşıyan iş hayvanları için belediyelerce sıkı denetimler
uygulanmış, sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için paralar toplanmıştır. Bu uygulamalar
batının hayranlığını kazandığı kadar şaşkınlığına da neden olmuştur.
Yine batılı yazarlar köpeklere en iyi bakan milletin Türk’ler olduğunu söylemişler ve Türk’lerin
tüm hayvanlarla iyi geçindiklerini ve doğaya aşık olduklarını ileri sürmüşlerdir. Ancak o
dönemlerde özenle bakılan köpeklerin sayısı her geçen yıl artış göstermiş ve bu durum zaman
içinde bazı sorunlara neden olmaya başlamıştır. Dini nedenlerle bu hayvanların öldürülmesi
olanaksızdır. Bu nedenle başka çözümler aranır. İstanbul’da bir ara sarayın bulunduğu Avrupa
yakasından köpeklerin toplanıp, Anadolu yakasına atılması sağlanır. Bu çözüm kısa süreli bir
etkiye sahip olur. Kısa süre sorun daha büyüyerek açığa çıkar. Bu arada batı kültürü
ülkemizdeki etkilerini artırdıkça, bu hayvanların da değeri azalır. Halktan olmasa da, batı
terbiyesi almış aydınlar arasında özellikle sokak köpeklerine bakış açısı değişmeye başlar. Bir
ara köpekler toplu halde Hayırsızada’ya sürgün edilirse de halkın tepkisi nedeniyle köpekler
geri getirilir.
Halk hayvanların kötü durumlarının uğursuzluk getireceğine inanmaktadır. Bu inanış sanki
doğru çıkar ve kaybedilen savaşlar, büyük yangınlar, şiddetli depremler ve salgın hastalıklar
şehrin yakasını bırakmaz. Sonuçta 1910 yılında iktidardaki İttihat ve Terakki Partisi’nin de
etkisiyle İstanbul’daki bütün sokak köpekleri para karşılığı toplanarak yine Hayırsızada’ya
yollanılır. Adada yiyecek ve su bulamayan köpekler birbirlerini parçalayarak öldürürler. Bu
arada Balkan Savaşları çıkmış ve bu savaşın ülkeye yıkımı büyük olmuştur. Tarihte Avrupa’da
hayvanlara yapılan bütün kötü muameleler yanında masum sayılabilecek böylesi bir uygulama
yakın tarihimizde kara bir sayfa olarak yer almıştır.
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Cumhuriyet döneminde de batı ülkelerinden örnek alınan tedbirler sürdürülmüş ve toplu itlaflar
yoluyla sokak köpekleri ile mücadeleye devam edilmiştir. Ancak bunlardan da sonuç
alınamamış bir ara bu hayvanlar çifte ile vurularak öldürülmüştür. Sonuç yine olumsuzdur.
Sokak hayvanlarının sayısı büyük şehirlerde her geçen yıl artış göstermiştir. Tüm bunlara ek
olarak özellikle son zamanlarda hayvanlara işkence, taciz, tecavüz ve şiddet artarak devam
etmektedir.
Yurdumuzda hayvan severleri bir araya getiren ilk resmi dernek İstanbul’da 1912 yılında
“Himaye-i Hayvanat Cemiyeti” adı altında kurulmuştur. Büyük ATATÜRK’ün direktifleriyle
1923 yılında bu dernek “Türkiye Hayvanları Koruma Cemiyeti” adı altında faaliyetlerini
sürdürmüştür. Daha sonraki yıllarda Ankara’da dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın
öncülüğünde 1955 yılında “Hayvanları Koruma Derneği”; İstanbul’da 1975 yılında “Doğal
Hayatı Koruma Derneği”; 1988 yılında “Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği”; 1996
yılında “Doğal Hayatı Koruma Vakfı”; 2003 yılında “Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği”
ile “Çevre ve Sokak Hayvanları Derneği”nin yanısıra Adana, Antalya, Eskişehir, İzmir,
Kayseri, Kütahya, Muğla, Bodrum, Çeşme, Kuşadası gibi merkezlerde de benzer isimler altında
2004 yılından sonra yeni dernekler kurulmuştur. Bu alanda 2008 yılından bu yana hayvan
severler tarafından oluşturulan “Hayvan Hakları Federasyonu” (HAYTAP) önemli katkılarda
bulunmaya devam etmektedir. Dünya’da ise bu konuda en etkili örgüt PETA’dır

13.2. Yurdumuzda Hayvan Hakları Hukuku
Cumhuriyet Döneminde hayvanlara kötü muamele edilmesine karşı uygulamalar yapılmış ve
Türk Ceza Kanunu’nun 521 ve 577. Maddelerinde bu husus şöyle yer almıştır:
Madde 521: “Her kim bilamucip başkasına ait bir hayvanı öldürür veya işe yaramayacak hale
koyarsa, sahibinin şikayeti üzerine 4 aya kadar hapis ve 18.000 liraya kadar ağır para cezası
ödemeye mahkum olur”.
Madde 577: “Bir kimse hayvanlara karşı insafsızca hareket eder veya lüzumsuz yere yaralar
veyahut aşikar surette haddinden fazla yorulacak derecede zorlarsa 1.800 Liraya kadar hafif
cezayı naktiye mahkum olur”.
Türkiye’de ilk “Hayvanları Koruma Kanunu” çalışmaları İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet SUNGURBEY tarafından 1980’li
yıllarda başlatılmıştır. Türkiye’de deneylerde hayvan kullanımıyla ilgili kısıtlama ve kontrol
sistemi de ilk kez 1989 yılında ortaya atılmıştır. Ancak deney hayvanları kullanımı ile ilgili
2004 yılına kadar herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Bundan önceki yıllarda hayvan
denek kullanacak araştırmacıların etik açıdan incelenmesini amaçlayan etik kurullar kurulmuş
ve bu alanda “Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu” 1996 yılında
faaliyete geçerek bir ilki oluşturmuştur.
TBMM hayvan haklarının korunması kapsamında ilk yasal adım olarak “Ev Hayvanlarının
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi”ni 15 Temmuz 2013 tarihinde onaylayarak yürürlüğe
koymuştur. Ancak bu alandaki hiç şüphesiz en önemli adım ise 24 Haziran 2004 günü
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TBMM’de kabul edilen “5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu”dur. On yıllarca süren
hayvan hakları mücadelelerinde gelinen bu son nokta her ne kadar hayvan severleri tam olarak
tatmin etmese de devlet gücünün bu alandaki ilk resmi adımı olması nedeniyle son derece
önemli bir girişimdir.
Hayvanları Koruma Kanunu’nun amacı; “Hayvanların rahat yaşamalarını, hayvanlara iyi ve
uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ızdırap ve eziyet çekmelerine karşı
en iyi şekilde korunmalarını ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır”. Bu yasa
uyarınca hayvanlara uygun koşullarda davranmayan insanlara ağır idari para cezaları
getirtilmiştir. Ayrıca Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında “İl Hayvanları Koruma Kurulu”
oluşturulmuş ve illerdeki hayvan hakları bu kurulun denetimine bırakılmıştır. Hayvan hakları
ve hayvan refahı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İç İşleri
Bakanlığı ve Belediyelerin etkin rol oynadıkları alanlardır.
Ayrıca yurdumuzda ilk kez 23 Nisan 2011 tarih ve 28151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren “Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır. Bu
yönetmelikte hayvanların bakım ve beslenme, nakliyat ve kesim gibi konularda, sahip oldukları
anatomik ve fizyolojik özelliklere uygun ortamlarda tutulup bakım ve beslenmeleri,
nakledilmeleri ve kesimleri ile ilgili esaslar belirlenmiş olup, bu yönetmelik ülkede yaşayan
çiftlik hayvanlarının refahlarının korunmasına yönelik atılmış önemli bir adımdır.

Ancak burada en büyük sorun Türk Ceza Kanunu bünyesinde hayvanlara karşı işlenilen
cürümlerin “kabahat” olarak kabul edilmesi “suç” kapsamına alınıp değerlendirilmemesidir.
Hayvanlar ile ilgili uygulanacak her türlü cezai yaptırım, hayvanın bir mülk olarak görülmesi
ve insanın malına, mülküne zarar verilmesi durumunda şikayetçi olunması halinde bu
kapsamda değerlendirilerek cezai uygulamalara gidilmesidir. Halen kabahatler kapsamında yer
alan hayvanlara yönelik işlenen tüm bu cürümlere özellikle sahipsiz hayvanların muhatap
olmaları durumunda suçu işleyen kişi cezasız kalmaktadır. En kısa süre içerisinde hayvanlara
yönelik işlenen cürümlerin kabahatler kapsamından alınıp suçlar kapsamına alınması sorunun
çözümünde bir kilometre taşı olacaktır. Böylesi bir uygulamanın yürürlüğe konulması ile
caydırıcı etkisi de yüksek olacağından hayvanlara karşı girişilen cürümlerin büyük ölçüde
azalacağı öngörülebilmektedir. Özellikle son yıllarda artış gösteren işkence, taciz, tecavüz,
yaralama, öldürme gibi eylemlere maruz kalan hayvanlar içinde böylesi bir düzenleme gelecek
için bir ümit ışığı olabilecektir.
Toplumda başta dini çevreler olmak üzere her kesimi ilgilendiren önemli bir tartışma konusu
olan acısız kesim ile ilgili Veteriner Fakülteleri, İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı
ortak hareket ederek geleneksel kanlı kesim uygulamasından acısız kesim yöntemlerine geçiş
için bilimsel alt yapı oluşturulmalıdır.
Başta fayton atları olmak üzere çalıştırılan hayvanların iş yoğunluklarına göre dinlenme ve
beslenme gereksinimleri için denetimler çok daha sıkı hale getirilmelidir. Ülke genelinde köpek
ve horoz dövüşleri ile boğa ve deve güreşleri yasaklanmalı ve sıkı takip edilmeli ayrıca av
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yasakları konusunda ciddi denetim uygulanmalı, avlanmanın aslında bir yerde hayvan cinayeti
olduğu ve bazı türlerin nesillerini tüketebileceği yolunda toplum bilgilendirilmelidir. Büyükbaş
çiftlik hayvanları ve tavuklar yetiştirilirken zorla bağlanmak yerine dolaşarak üretilmelerinin
çok daha etik olacağı konusuna dikkat çekilmelidir. Hayvanların nakilleri sırasında
uğrayabilecekleri her türlü refah kaybının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Sirk,
panayır, hayvanat bahçeleri gibi hayvan refah ve haklarının tecavüze uğradığı alanlarla ilgili
yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Sokak hayvanlarının karşı karşıya bulundukları sorunlar ve
toplumda oluşturdukları problemlerin çözümüne yönelik olarak yeni master planlar
gerçekleştirilmelidir. Kaçak yolla ülkeye getirilen pet hayvanlarının ticari bir ürün gibi satışı ve
hediye edilmesi gibi uygulamaların önüne geçilmesi için önlemler artırılmalıdır. Ayrıca
toplum, kültür ırkı pahalı pet hayvanları yerine, sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplenme
yolunda teşvik edilmelidir. Tüm bunların temelinde yatan eğitim faktörü göz ardı edilmemeli,
aileden başlamak üzere tüm öğrenim yaşamları boyunca hayvan sevgisi, hayvan hakları ve
hayvan refahı konularında genç nesiller eğitilmeli ve gezegenimizi paylaştığımız bu canlıların,
bizler gibi bu dünyada yaşamaya hakları olduğu konusu basın ve yayın organlarında sıklıkla
vurgulanmalıdır. Tüm bu yaklaşımlarda, Veteriner Fakülteleri, Veteriner Hekim Odaları ve
Veteriner Hekimler kadar diğer tüm meslek dalları ile kurum ve kuruluşlarında eşit oranda
sorumlulukları olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Yurdumuzda geçmişten günümüze hayvan hakları hareketi tanıtılmış ve hayvan hakları
hukuku üzerine bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.Türk Ceza Kanunu’nun 521 ve 577. Maddeleri hayvanlarla ilgili hangi hükümleri
içerir?
a)
b)
c)
d)
e)

Kötü Muamele
Nakliyat
Ticaret
Hastalık
Sağlık

2.Türk Ceza Kanunu’nda hayvanlara karşı işlenen cürümler ne olarak
değerlendirilir?
a)
b)
c)
d)
e)

Suç
Kabahat
Kötülük
Hastalık
Hiçbiri

3.Himaye-i Hayvanat Cemiyeti hangi yıl kurulmuştur?
a)1900
b)1905
c)1912
d) 1915
e)1920
4. Eski Türklerde aşağıdakilerden hangi hayvan daha kutsaldır?
a)
b)
c)
d)
e)

Köpek
Kedi
Geyik
Kurt
Kartal

5. İstanbul’da 1910 yılında sahipsiz sokak hayvanları hangi adada ölüme terk
edilmiştir ?
a)
b)
c)
d)
e)

Büyükada
Heybeliada
Kınalıada
Burgazada
Hayırsızada
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Doğru yanıtlar: 1) a 2) b 3)c 4)d 5)e
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14. GÜNÜMÜZ DOĞU VE BATI DÜNYASINDA HAYVAN HAKLARI

203

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Günümüz Doğu Dünyasında Hayvan Hakları Hukuku
14.2. Günümüz Batı Dünyasında Hayvan Hakları Hukuku
14.3. Sonuç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Günümüz doğu dünyasında hayvan hakları ne durumdadır?
Günümüz gelişmiş batı ülkelerinde hayvan hakları nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Günümüz
Doğu Günümüz Doğu Dünyasında
Dünyasında Hayvan Hakları Hayvan Hakları Hukuku
Hukuku
öğretilmiştir.
Günümüz
Batı Günümüz Batı Dünyasında
Dünyasında Hayvan Hakları Hayvan Hakları Hukuku
Hukuku
tanıtılmıştır.
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Anahtar Kavramlar

Doğu dünyasında hayvan hakları, batı ülkelerinde hayvan hakları.
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Giriş

14.1. Günümüz Doğu Dünyasında Hayvan Hakları Hukuku
14.1.1. İslam Ülkeleri:
Geniş bir coğrafyaya yayılmış İslam ülkelerinde geçerli olan İslam Hukuku
uygulamalarında genel olarak hayvan refahı ve hayvan hakları koruma amaçlı kapsamlı bir
düzenleme söz konusu değildir. Ayrıca bu ülkelerin yönetimlerinin idari açıdan da hayvan
hakları alanında herhangi bir girişimde bulundukları görülmemiştir. Doğal olarak bu olumsuz
tabloda, bu ülkelerin sosyal ve kültürel yapısı kadar ekonomik ve siyasi istikrarlarının bir türlü
sağlanamaması ve çoğunun antidemokratik idare şekillerine sahip olmasının da etkili olduğu
düşünülmektedir.
İslam dininde hayvanların nedensiz öldürülmesi ve onlara eziyet edilmesi yasaktır.
Allah’ın insanların yararlanması için hayvanları yarattığına inanılsa da hayvanların da birer
canlı olduğu, hakları olduğu ve bu hakların gözetilmesinin insanlardan istendiği
bildirilmektedir. Et, süt ve gücünden yararlanılan hayvanlara karşı merhamet duyulması ve acı
çektirilmemesi İslam dininde bir kuraldır. Ayrıca, İslam Peygamberi’nin bu konudaki sözleri
ve tutumu da hayvan haklarını güçlendirici bir etkiye sahip olmuştur.
İslam dininde hayvanlar kesilmeden önce rahat ettirilmeli, iyi bakılmalı ve
korkutulmamalıdır. Hayvanı kesecek kişi Müslüman olmalı, kesim işinde tecrübeli olmalıdır.
Hayvan kıbleye doğru döndürülerek tekbir eşliğinde boynundaki sağlı sollu iki atardamar
kesilerek kanı akıtılmalı ve öldürülmelidir. Bu süreçte havyanın acı çekmemesi sağlanmalıdır.
Bu kesim tekniği o dönem için hayvan refahı açısından yeterli kabul edilse de günümüzdeki
şoklama veya bayıltma gibi ileri tekniklere göre çok daha acı verici olduğu düşünülmektedir.
Ancak bu teknik helal kesim tekniği yönünden şüpheli olduğu için İslam ülkelerinde
kullanılmamaktadır. Şoklamadan hemen sonra hayvanın ölmesi ya da kanının akmaması
ihtimalinden çekinilmektedir.
Yurdumuzda konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı hayvanların bayılmasını
sağlayacak yöntemleri caiz olarak kabul etmiş ama, şoklamayı beyin ölümünü yaratabileceği
olasılığını göz önüne alarak caiz kabul etmemiştir. Kurban bayramları da hayvanların hakları
ve refahları açısından ayrı bir olumsuzluk yaratabilecek süreçtir. Bu durum tüm İslam dünyası
için aynıdır. Ayrıca kurban bayramlarında hayvan kesmenin bir ibadet olduğu da tartışmalıdır.
Bazı bilim adamları kurban kesmek yerine fakirlere sadaka verilmesini yeterli bulurlar. Kurban
kesmek İslam ülkelerinde bir toplumsal yardımlaşma aracıdır. Tüm bunlara ek olarak kutlama,
adak, ödüllendirme, af dileme gibi durumlarda da kurban kesiminin doğru olmadığı da ileri
sürülmektedir.
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14.1.2. Hindistan:
Bu ülkenin Anayasa’sında hayvanlara dair hükümler vardır ve bu duruma dünyadaki
çok az ülkede rastlanır. Bunun tarihi kökenlerinin çok eskilere dayandığı düşünülmektedir.
Hindistan Anayasa’sının 51. Maddesi her Hint vatandaşının “Canlı Varlıklara Şefkat
Göstermenin Temel Görevlerinden Biri Olduğunu” bildirmektedir. Yine Hint Anayasa’sının
48. maddesi ise “İnek, Buzağı ve Süt Veren, Yük Taşıyan Diğer Büyükbaş Hayvanların
Korunmasını, Durumlarının İyileştirilmesini ve Kesimlerinin Engellenmesini” belirtmektedir.
Hindistan’daki hayvan hukukunun ana hukuki düzenlemesi 1960 yılında kabul edilen “Hayvan
İstismarının Önlenmesi Kanunu”dur. Bu kanun kabul edildikten sonra ihtiyaca çok cevap
verememişse de etkinliğini artırabilmek amacıyla “Hindistan Hayvan Refahı Kurulu”
oluşturulmuştur. Bu kanun; hayvanların çiftliklerde yetiştirilmesi, nakledilmesi, kesimleri,
ihtiyaç duydukları hareket alanı, su ve yiyecek alımlarını düzenler. Üç aylıktan ufak yavrusu
olan ya da gebe olan hayvanların kesilmeyeceği ve kesimde şoklanma şartı öngörülmüştür.
Hayvan İstismarının Önlenmesi Kanunu’nun; ayı, maymun, panter, kaplan ve aslanların
eğitilmelerini ve gösterilerde kullanılmalarını da yasaklamıştır. Bunun yanı sıra diğer tüm
hayvanların eğlence amaçlı kullanımı için kayıt altına alınmaları şartını da getirmiştir. Adı
geçen bu kanun, hayvanlar üzerinde yapılacak deney ve araştırmaları düzenlemek için bir
komite kurulmasını da hükme bağlamıştır. Bu komite hayvanların deneyler sırasında acı, ağrı
ve eziyet çekmesini önlemek için kurulmuştur. Hindistan Hayvan Hukuku, İngiliz ve Amerikan
Hayvan Hukuku Sistemlerinin bir sentezidir. Kurumlarda Etik Kurullar kurulması ve deney
hayvanı kullanarak bilimsel araştırma ve çalışma yapacakların mutlaka bu kurullardan izin
almaları gerekliliği üzerinde de durulmuştur.
Bir bilimsel çalışma orijinal olmalı ve bir başka çalışmanın tekrarı olmamalıdır.
Hayvanlar deney öncesi ve sonrasında uygun koşullarda tutulmalı, bakım ve tedavileri
yapılmalı, ayrıca varsa acı, ağrı, panik ve ızdırapları giderilmelidir. Gerekirse deney
sonlandırılarak hayvanlar ötenazi edilebilir. Hindistan’da bilimsel deneylerin kapalı kapılar
ardında gerçekleştirildiği ve devletin denetim araçlarının burada etkin olamadığı için
hayvanların hukuki korumadan yoksun kaldıkları ileri sürülmektedir. Ayrıca bu hususta cezai
yaptırımların oldukça zayıf kalması, hapis cezalarının da para cezasına çevrilebilmesi ciddi bir
sorun oluşturmaktadır. Hindistan’da yaygın olan Hinduizm inancı bu ülkenin kültürel alt
yapısına da yansımış ve hukuk metinlerini de etkilemiştir. Özellikle büyükbaş hayvanlardan
ineklere kesim yasağı uygulanması dikkat çekicidir.
14.1.3. Japonya:
Bu ülkede hayvan refahı ile ilgili “Hayvanların Korunması ve Denetimi Hakkında
Kanun” 1973 yılında yasalaşmıştır. Bu yasanın amacı insanın çıkarlarına dolaylı yoldan,
hayvanın çıkarları üzerinden korumaktır. Ancak yine de hayvanlara eziyet etmek yaptırıma
bağlanmıştır. Fakat bu yasa etkili olamamıştır. Bu sorunların ışığı altında 1999 yılında bu
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kanunda bazı değişiklikler yapılmış ve kanunun adı “Hayvanlara İnsani Muamele ve İdarileri
Hakkında Kanun” olmuştur. Bu yeni düzenleme ile cezalarda arttırılmıştır. Daha sonra bu yasa
2005 yılında bir kısım değişikliğe uğramıştır. Kanun’un genel yaklaşımı, hayvanlara verilen
gereksiz zararları engelleyebilmektir. Kanun özellikle, çiftlik ve laboratuvar hayvanları dışında
kalan hayvanları üreten işletmelere özel sorumluluklar yüklemiştir. Deney hayvanlarında 3R
kuramı benimsenmiştir. Bu ilkelerden özellikle acının azaltılması hükmü güçlendirilmiştir. Etik
kurullar zorunlu değildir ve etkileri zayıftır. Kanuna göre, hayvanlar ile ilgili tüm durumlarda
hayvanların nedensiz yere öldürülmeleri veya yaralanmaları yasaktır. Yasaya uymayanlara
hapis, para ve zorla çalıştırılma cezası verilmektedir.
14.1.4. Çin:
Hayvan refahı konusunda hukuki düzenlemeler yönünden fazla ilerleme
kaydetmemiştir. Bu ülkede hayvan istismarı ile ilgili bir kanun yoktur. Ancak 2009 yılında bir
Kanun Tasarısı hazırlanarak meclise sunulmuşsa da daha yasalaşmamıştır. Deneylerde 3R
kuramına uyulması istenmektedir. Hayvanların deneylerde anestezi ile uyutulması ve deney
bitmeden ötenazi edilmesi karara bağlanmıştır. Yasal zeminin bu kadar zayıf olması nedeniyle;
Çin’de hayvan deneyleri ve kullanılacak deney hayvanlarına yönelik sorunların giderek
artacağı tahmin edilmektedir.

14.1. Günümüz Batı Dünyasında Hayvan Hakları Hukuku
Günümüzde hayvanlarla ilgili hukuki düzenlemeler tüm dünya ülkeleri tarafından
benimsenmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu konuya yönelik bilinçlenme çok aşikardır. Bu
ülkeler kendi hukuk sistemlerinde de belirli hukuki düzenlemeler yapmışlar ve bu alanda öncü
olmuşlardır.
Avrupa’nın birleşmesi sürecinde Avrupa Topluluğu’nun 1957 yılında temelleri atılmış
olsa da 1992 yılında Avrupa Birliği’nin kurulması bu alanda en önemli gelişimdir. Avrupa
Birliği’nde hayvan hukukuna dair en genel nitelikli hüküm 2007 yılında Avrupa Birliği’ne üye
devletlerce imzalanan ve 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması olmuştur. Bu
anlaşmada hayvanların hissedebilen varlıklar olduğu ifade edilmiştir. Bu doğrultuda 2012-2015
yılları arasında Avrupa Komisyonu’nun benimsediği yeni strateji olarak hayvanların acı ve
eziyet çekmelerinin engellenmesi ve buna bağlı olarak çiftlik hayvanlarının kötü muamele,
suiistimal, acı ve eziyete bağlı kılan koşulların değiştirilmesi hedeflenmiştir.
Bu bağlamda Avrupa Birliği Ülkelerinde genel olarak; 1976 yılında Çiftçilik Amaçlı
Yetiştirilen Hayvanların Korunması Hakkında ; 1983 yılında Fok Balıklarından Elde Edilen
Ürünlerin Ticaret Yasağı; 1986 yılında Deney ve Diğer Bilimsel Amaçlarla Kullanılan
Hayvanların Korunmasına Dair; 1988 yılında Kesim Hayvanları İle İlgili; 1991 yılında
Domuzların Yetiştirilmesi İle İlgili; 1999 yılında Yumurtacılık Endüstri’nde Kullanılan
Tavuklara Dair; 1999 yılında Hayvanat Bahçeleri İle İlgili; 2005 yılında Hayvanların Nakliyatı
İle İlgili; 2007 yılında Eti İçin Yetiştirilen Tavuklara Dair; 2007 yılında Kedi ve Köpek Hakları
İle İhracat ve İthalat Yasağı; 2008 yılında Buzağıların Korunmasına Yönelik; 2009 yılında
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Hayvanların Denek Olarak Kullanıldığı Kozmetik Ürünler İle İlgili; 2016 yılında Evcil
Hayvanların Korunması ve Refahına Yönelik yapılan yasal düzenlemeler söz konusudur.

14.1.1. Avrupa Ülkeleri
14.1.1.1. İngiltere: Bu alanda en zengin kaynaktır. İngiltere’de havanların korunmasına dair
kanunların en önemlisi ve eskisi olarak kabul edilen 1822 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren
“Cruel Treatment of Catle Act’” dir. Bu kanun hayvanlara ancak sahipleri olduğu durumlarda
yani bir mal olarak kabul edilmeleri durumunda koruma sağlamaktadır. Bu ülkede ayrıca, insan
kontrolü altındaki tüm hayvanlar için koruma sağlayan bir yasa 2006 yılında kabul edilir. “The
Animal Welfare Act” Bu yasaya uymayanlara hapis ve para cezası verilir. Bilimsel
araştırmalarda kullanılan hayvanlara yönelik düzenlemeler yine ilk kez bu ülkede ve 1876
yılında Parlamento’da “The Cruelty to Animals Act’’i kabul edilir. Bu dünyada, araştırmalarda
hayvanlara eziyeti yasaklayan ilk kanundur. Bu yasa yürürlüğe girdiği 1876 yılından 1986
yılına kadar tam 110 yıl yürürlükte kalır. Daha sonra 2012 yılında Avrupa Birliği Yasaları ile
uyumlu hale getirilir. Yine İngiltere 1997 yılında insansı maymunların bilimsel deneylerde
kullanılmasına karşı politika oluşturan ilk ülkedir.
14.1.1.2. Almanya: İlk olarak bu konuda detaylı bir kanun ancak 1972 yılında kabul edilmiş
olup, “Tierschutzgesetz” adını alır. Bu yasanın 2013 yılına kadar üzerinde birçok değişiklikler
yapılmış olup, hayvan refahını hedefleyerek hayvanların acı ve eziyet çekmelerini önlemeye
yöneliktir. Deney hayvanlarına yönelik olarak 3R Kuramı olarak adlandırılan ve alternatif
yöntem varsa bu yöntemin tercih edilmesi, deney hayvanı kullanımı zorunlu ise en az sayıda
hayvan kullanılması ve deneylerde kullanılan hayvanların acı, ağrı ve ızdıraplarının
dindirilmesini amaçlayan bu yaklaşım kabul edilmiştir. Ayrıca Almanya’da hayvanların zorla
beslenmesi, kozmetik çalışmalarda hayvan kullanımı ve hayvanların derslerde yüksek
öğrenimden önce canlı kesilmesi yasaklanmıştır. Uymayanlara hapis ve para cezası
verilmektedir.
14.1.1.3. Fransa: Hayvan hakları alanında Fransa’da çıkan ilk yasa 1850 yılındaki Grammont
Kanunu’dur. Bu kanun kamusal alanda hayvanlara eziyeti yasaklar. Ancak bu yasa bir yerde
vahşi görüntülerin oluşmasını engelleyerek insan onurunu korumaya yöneliktir. Fransa’da
1960’dan sonra da Avrupa Birliği Yasalarının kabul edilmesi ile beraber yeni bir süreç başlar.
Fransa Ceza Kanunu’nda hayvanlara karşı eziyet bir suç olarak algılanır ve bu 521. Madde’de
yer almaktadır. Bu maddenin 1. bendinde eziyet yasaklanır; bu kötü muameleleri de kapsar ve
uymayanlara hapis ve para cezası verilir. Bu kapsama hayvanlarını terk edenler de dahil
edilmiştir. Ayrıca gerek görüldüğü takdirde kötü sahiplerin elinden hayvanlar geçici süreli veya
sürekli olarak alınabilir. Bu maddenin 2. bendinde ise hayvanları izinsiz olarak deney ve
araştırmalarda kullananlara çok ciddi para ve hapis cezaları verileceği belirtilmektedir. Ancak
Fransızların mutfak kültürü nedeniyle yağlı ördekler ciğerlerinin çok rağbet görmesi, bu
hayvanların üretiminde zorla beslenme kabul edilmiştir. Tarım Bakanlığı altında görev yapan
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bir hayvanları koruma bürosu bulunmaktadır. Bu büro hayvan refahının kontrol ve denetiminde
çok etkili olmaktadır.
14.1.1.3. İsviçre: İsviçre Anayasa’sının 80. Maddesi hayvan hukuku ile ilgilidir. Bu ülkede
hayvan hukukuna ait en önemli belge ise 1977 yılında kabul edilip 1981 yılında yürürlüğe giren
“Hayvanları Koruma Hakkında İsviçre Federal Kanunu’dur”. Bu kanun hayvanların refahını
koruyarak gereksiz acı çekmelerini önlemeyi hedefler. Kesim sırasında hayvanların
şoklanması, deneylerde kullanılacak hayvanlara yönelik olarak deney sırasında mümkün
olduğunca en az acı ve eziyet çekmelerinin sağlanması ve hayvanların organlarının kesilmemesi
gibi temel kriterlere dayanır. Bu hükümlere uymayanlara yine para ve hapis cezası
verilmektedir. İsviçre’de 1981 yılında Tavuk Refahı İle İlgili hükümler kabul edilir. Ayrıca,
2010 yılından itibaren hayvanlar üzerinde girişilen birçok uygulamanın mutlaka anestezi
altında yapılması sağlanır.
14.1.2. Amerika Birleşik Devletler
Bu ülkede hayvan hakları ile ilgili birçok kanun kabul edilmiştir. Bunların büyük bir
çoğunluğu daha çok soyu tükenmiş hayvanların korunması üzerinedir. Bunlar: Nesli Tehlikede
Olan Türlerin Korunması, Su Memelilerinin Korunması, Vahşi ve Egzotik Kuşların Korunması
kanunnameleri olarak sıralanabilir.
Hayvan refahına ilişkin mevzuat sınırlıdır. Hayvanların kesimlerine yönelik “İnsani
Kesim Yöntemleri Kanunnamesi” kabul edilmiştir. Buna göre hayvanların kesimleri sırasında
gereksiz acı ve eziyetleri ortadan kaldırılmalıdır. Kesim sırasında hayvanın şoklanması ve
bayıltılması öngörülmektedir. Bu ABD’deki kesilen hayvanların %90’ını oluşturmaktadır.
Yahudi ve İslam dini bu kapsamın dışında kalmakta ve geleneksel dini kesim yöntemlerini
uygulayan bu din mensupları ise %10’luk dilim içinde değerlendirilmektedir.
ABD’de 1966 yılında “Deney Hayvanları Refahı Yasası” kabul edilmiştir. Bu konu ile ilgili
Tarım Bakanlığı tam ve tek yetkilidir. Deneyi gerçekleştiren kurumların kendi içlerinde
“Kurumsal Hayvan Bakım ve Kullanım Komiteleri” kurulmuştur. Ayrıca bazı eyaletlerde
örneğin Kaliforniya gibi; 2008 yılında kabul edilen kanun kapsamında tüm çiftlik hayvanlarının
rahat hareket edebilecekleri alanlar ayrılmış ve ayrıca kafes yumurtacılığı yasaklanmıştır. Yine
ABD’de “Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Bölümü” (APHIS) hayvanların çektiği acı ve
ağrının tanımını yapmıştır.

14.1.3. Diğer Ülkeler

14.1.3.1. Brezilya: Bu ülkenin anayasasında devletin hayvan türlerini koruyacağı ve
hayvanların soylarının tüketimine engel olacağı, ayrıca hayvanların eziyet çekmelerinin
yasaklanacağı hükme bağlanmıştır. Brezilya’da bu bağlamda horoz dövüşleri ve geleneksel
boğa festivalleri yasaklanmıştır. Hayvanların insani koşullarda kesimlerinin yapılması kabul
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edilmiştir. Kesim sırasında mümkün olduğunca en az acı çekmeleri sağlanacak ve şoklanma
zorunlu bir uygulama olacaktır. Bilimsel amaçlı deney havanı kullanımıyla ilgili 2008 yılında
bir kanun kabul edilmiştir, bu kanun uyarınca deneysel çalışma yapan kurumlar kendi Etik
Kurullarını kurmak zorundadırlar. Bu kurumların 2008 yılında çıkan bir kanuna göre izin ve
ruhsat almaları da zorunlu tutulmuştur.
14.1.3.1. Avustralya: Federal bir ülke olan Avustralya’da her eyalet hayvan hakları hukuku ile
ilgili düzenlemeleri kendisi yapar. Ulusal düzeyde bu mevzuat oldukça sınırlıdır.
Avustralya’daki ilk hayvanları koruma kanunu 1837 yılında kabul edilmiştir. Bu tarihten sonra
ülkeye hayvan koruma kanunları eyaletler düzeyinde yayılmıştır. Her eyalette hayvanların kötü
amaçla kullanılmalarını ve bunları önlemeye yönelik yasalar mevcuttur. Burada hayvanlara
yapılacak gereksiz ve meşru olmayan, tüm kötü muameleler yasaklanmıştır. Diğer ülkelerden
farklı olarak Avustralya’da “Hayvan İstismarının Önlenmesi Derneği” Devlet destekli bir sivil
toplum kuruluşu olarak yasal hukuk uygulamalarında önemli roller üstlenmiştir. Ayrıca
büyükbaş hayvanların kuyruk kesimlerinin mutlaka veteriner hekimlerce yapılması zorunlu
tutulmuştur. Domuzların bir yere bağlanması ve hayvanların dağlanarak etiketlenmesi
yasaklanmıştır. Tüm bunlara ek olarak kafes tavuklarının gezinmeleri için dolaşım alanlarının
ölçüleri yasalarla belirlenmiştir. Avustralya’da hayvanların bilimsel deney ve çalışmalarda
kullanılmasına yönelik “Hayvanların Bilimsel Amaçlarla Bakım ve Kullanılması Hakkında
Uygulama Esasları” ilk olarak 1979 yılında düzenlenmiş, son halini 2013 yılında almış ve tüm
eyaletlerce kabul edilmiştir. Bu esaslar doğrultusunda tüm çalışmalarda yine 3R ilkesi
benimsenmiştir.
14.1.3.3. Yeni Zelanda: Bu ülkede “Hayvanları Koruma Kanunu” 1960 yılında kabul
edilmiştir. Hayvan istismarı, hem hayvanlara hem de insanlara karşı bir kötülük olarak ele
alınır. Bu yasanın kapsamı evcil ev ve sokak hayvanlarıdır. Sözü edilen hayvanların
uğrayabilecekleri her türlü kötülük yasaklanmıştır. Ayrıca 2000 yılında kabul edilen “Yeni
Zelanda Hayvan Refahı Kanunu’nda ev ve sokak hayvanlarının yanı sıra çiftlik ve deney
hayvanları da kapsam altına alınmıştır. Hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması, dolaşımlarına
izin verilmesi, her türlü hastalık ve kötü uygulamalardan korunması esasına dayanmaktadır.
Yeni Zelanda’da hayvan refahı için Tarım Bakanlığı’nın oluşturulduğu “Ulusal Hayvan Refahı
Danışma Kurulu” hizmete girmiştir. Laboratuvar hayvanlarına yönelik olarak da 3R ilkesi
özenle uygulanmaktadır. Bu ülkede de yarı insansı maymunların deneylerde kullanılması
yasaktır. Ayrıca, araştırma ve deney yapan kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde deney
hayvan etiği kurulları oluşturulması zorunlu tutulmuştur.

14.1. Sonuç
Günümüzden yaklaşık 18-20 bin yıl önce hayvanlar ilk kez evcilleştirilmiştir. İnsanlar
kontrol altına aldıkları bu canlılar ile daha sıkı ilişki kurmaya başlamışlardır. İnsanların dinsel
ve düşünsel gelişimlerinde bu canlıların büyük etkisi olmuştur. Evcilleştirerek, yaşama, üreme
ve ölümlerine karar verdikleri hayvanların sahipleri olmuşlar ve onları kendi çıkarları
doğrultusunda kullanmışlardır. Çok Tanrılı dönemde hayvan-insan eşitliği daha çok ön plana
çıkarken, ilahi dinler olarak tanımlanan Tek Tanrılı dinlerde ise hayvanların kontrolü
tamamıyla insanlara bırakılmış ve insanlar Tanrı adına hayvanlara hükmetmişlerdir. Hayvanları
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savaşlarda kullanmışlar; et, süt, yumurta ve derilerini kullanmışlar ayrıca bu canlıların fiziki
gücünden ve cesaretinden yararlanmışlardır.
Orta Çağlar boyunca özellikle batıda hayvanlar aşağılanmış ve suçlanarak
cezalandırılmışlardır. İslam coğrafyasında ise İslam Peygamberinin öncülüğünde hayvan refahı
savunulmuşsa da, bu yaklaşım daha sonraları doğru yorumlanamadığından toplumda gerekli
karşılığı bulamadığından etkisini yitirmiştir. Ancak yine de nedensiz hayvan öldürmenin Allah
tarafından yasaklanmış olması bu din mensupları arasında hayvanlara karşı hoşgörüyü ve
sevgiyi etkin kılabilmiştir.
Aydınlanma Çağında ise bilimsel araştırmalar büyük hız kazanmış ve hem bilim adamı
hem filozof olan bu kişiler hayvanın ruhu olmadığını bu nedenle acı duymayacaklarını ileri
sürerek, onların tüm bilimsel çalışmalarda ve günlük hayatta sınırsız şekilde kullanılmasını
savunmuşlardır. Bu yaklaşım uzun yıllar batıda etkili olmuştur. Ancak 19. Yüzyılda İngiltere
başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde hayvan hakları gündeme gelmiş ve ciddi taraftar
toplamıştır. Bu görüş bir süre sonra dernekler ve birlikler yoluyla yaygınlaşmış ve sonuçta
Parlamento’da ilk yasal düzenlemeler yapılmıştır. Dünya savaşları nedeniyle 20. Yüzyılın ilk
yarısında hayvan hakları konusunda yapılan çalışmalar sınırlı kaldıysa da bu yüzyılın ikinci
yarısında büyük ivme kazanır. Özellikle Regan ve Singer gibi hayvan hakları savunucusu
filozoflar bu alanda çok ciddi bir hareketlilik başlatmışlardır.
Günümüz dünyasında batıdan yayılan bu hareket ciddi taraflar toplamış ve kitlelere mal
olmuştur. Sonuçta batı dünyasında hayvan hakları ve refahı yasalar tarafından korunmaya
başlanmış ve hareket hukuki bir zemine oturtulmuştur. Ancak İslam dünyasında ise Türkiye
Cumhuriyeti dışında hiçbir ülkede bu konuda ciddi bir girişimde bulunulmamış ve yasal bir alt
yapı oluşturulmamıştır. Japonya ve özellikle Hindistan ise tarihsel kökenlerden kaynaklanan
hayvan hakları ve refahına yönelik hassasiyetlerini yasal zemine taşımayı başarmışlar ancak
Çin bu konuda her hangi bir gelişme göstermemiştir.
Yurdumuzda dinsel kökene sahip geleneksel hayvan sevgisi Osmanlı İmparatorluğu
döneminde büyük rağbet görmüş ve bu miras Cumhuriyet Türkiye’sine de devredilmiştir.
Sokak hayvanlarına yönelik Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ve Cumhuriyet’in ilk
yıllarında sert önlemler alınmışsa da bu önlemlerin hayvan haklarına ve refahına aykırı olduğu
kesindir. Sonuçta 20. Yüzyılın son çeyreğinden bu yana yapılan düzenlemeler ile sokak
hayvanları rehabilite edilmiş ve belediyelerin kontrolü altında sağlıklı bir şekilde büyük
kentlerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Ülkemizde hayvanlara yönelik olarak işlenen
cürümlerin kabahatler kapsamından çıkarılıp ancak suç kapsamına alınması ile hayvanların hak
ve refah kayıplarının önlenebileceği düşünülmektedir. Bu konuda 5199 sayılı Hayvanları
Koruma Kanunu’nun kabulü ülkemiz için bir milat olmuştur.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları

216

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde doğu ve batı dünyasında hayvan hakları ile hayvan hakları hukuku ülkeler
baz alınarak ayrı ayrı tanıtılmış, karşılaştırılmış ve tartışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Avrupa’da hayvanları koruma ile ilgili en eski kanun 1822 yılında hangi ülkede
yürürlüğe girer?
a. Almanya
b. Fransa
c. İtalya
d. İsvçre
e. İngiltere
2. Hangi ülkede “İnsani Kesim Yöntemleri Kanunnamesi” yayınlanmıştır?
a. İngiltere
b. İrlanda
c. İsviçre
d. ABD
e. İtalya
3. Hangi ülkenin hayvan hukuku Amerikan ve İngiliz hayvan hukuku sisteminin bir
sentezidir?
a. Çin
b. Japonya
c. Hindistan
d. Mısır
e. İran
4. Hangi ülkede etik kurullar zorunlu değildir?
a. Çin
b. Japopnya
c. Hindistan
d. Ürdün
e. Mısır
5. Hangi ülkede hayvan refahı ile ilgili hukuki düzenlemeler yetersizdir?
a. Çin
b. Japonya
c. Hindsistan
d. Ürdün
e. Mısır

Soruların yanıtları: 1)e 2)d 3)c 4)b 5)a
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