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Çevre ve insan güvenliği bakımından risk taĢıyan pitbull vb. tehlikeli hayvanlar 

hakkında gerekli önlemlerin alınması yönünde TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan baĢvuru 

üzerine, Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunca; 

“Çevre ve Orman Bakanlığından, toplu yaĢam alanlarında bulundurulan tehlikeli 

hayvanların Ģikayet üzerine veya re’sen el konulup, çevre il müdürlükleri ve belediyelere 

teslim edilmesine; el konulan bu hayvanların hayvan barınaklarında rehabilite edilip kontrol 

altına alınmasına ve tehlikeli hayvan sahiplerine bu hayvanları ilgili idarelere teslim etme 

yükümlüğü getirilmesine iliĢkin idari düzenlemelerin yapılmasının istenilmesine,  

Çevre ve Orman Bakanlığından, kurumlar arasında yaĢanan koordinasyon eksikliğinin 

ve görev ve yetki dağılımındaki belirsizliğin giderilmesine; tehlikeli hayvanlara el koyma 

yetkisinin genel kolluk makamları ve belediye zabıtasını içerecek Ģekilde geniĢletilmesine 

iliĢkin idari düzenlemelerin yapılmasının istenilmesine, 

ĠçiĢleri Bakanlığından ve Çevre ve Orman Bakanlığından, il valiliklerinin, kolluk 

makamlarının ve mahalli idarelerin tehlikeli hayvanların el konulmasına ve kontrol altına 

alınmasına iliĢkin gerekli hassasiyeti gözetmeleri ve uygulamalarını gerçekleĢtirmeleri 

yönünde talimatlandırılmasının istenmesine; genel ve belediye kolluk görevlilerinin tehlikeli 

hayvanların türlerini tanımalarına iliĢkin bilgilendirilmesinin istenmesi, 

Çevre ve Orman Bakanlığından, Kanunun emredici hükümlerine aykırı internet 

üzerinden yapılan yayınların durdurulması için öncelikle bu sitelerin tespit edilmesinin ve bu 

tespitlerin adli soruĢturma/kovuĢturma makamlarıyla paylaĢıp bu makamların harekete 

geçirilmesinin istenmesine; hayvan üretim çiftlikleri ve petshoplar üzerinde yapılan 

denetimlerin artırılmasına iliĢkin il valiliklerinin ve yerel idarelerin uyarılmasının 

istenmesine, 

Türk Veteriner Hekimler Birliğinden, hayvan kliniği iĢleten veteriner hekimlerin bakım 

ve yaralanma nedeniyle kendilerine ulaĢan tehlikeli hayvanları ilgili idarelere bildirmelerine 

iliĢkin uyarılmalarının ve bu konuda mesleki duyarlılığın geliĢtirilmesinin istenmesine,” 

ĠliĢkin 25/03/2010 tarihli ve 15 sayılı karar alınmıĢtır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5179 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat 

uyarınca belediyelere verilen görev ve yetkiler çerçevesinde gerekli önlemlerin alınması 

gerekmektedir. 

Bilgi edinilerek, konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurulması hususunda; 

Gereğini rica ederim.  
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