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OSMANİYE İL SINIRLARI İÇERİSİNDE  HAYVAN HIRSIZLIKLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK 

ALINACAK TEDBİRLERE DAİR VALİLİK KARARI 

 

 

Karar Tarihi : 13 Kasım 2017 

 

Karar Sayısı : 2017 / 04 
 

Amaç        : 

 

Madde-1 :  Geçimlerini hayvancılık sektörüne bağlı olarak sürdüren vatandaşlarımızın çeşitli 

zorluklarla sahip oldukları büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının, yasadışı yollardan kazanç elde 

etmeyi alışkanlık haline getiren kişi/kişiler ve suç şebekeleri tarafından hırsızlık, gasp ve diğer 

şekillerde ellerinden alınması ve bu olayların aydınlatılamaması, faillerin yakalanarak adalete,  

hayvanların da bulunarak sahiplerine teslim edilememesi aile ekonomilerinin çökmesine ve ülke 

ekonomisinin ciddi zararlara uğramasına yol açmaktadır. 
 

Yıllar bazında artış eğilimi gösteren hayvan hırsızlığı olayları geçimini hayvancılıkla 

sağlayan vatandaşlarımızı maddi zarara uğratmasından dolayı, hayvan hırsızlığı olaylarının 

önlenmesi maksadıyla  gerekli tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır. 
 

Kapsam :  
 

Madde-2 : Bu karar, il sınırları içerisinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı, hayvan sevki 

yapanları, muhtarları, genel kolluk kuvvetleri ile İl/İlçe Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerini 

kapsamaktadır. 
 

 

Yasal Dayanak :  
 

Madde-3 : 
 

a.   5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun, 141. ve 204. Maddeleri. 
 

 b.  1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu. 
 

 c.  213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 353. Maddesi. 
 

  ç.  5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu. 
 

  d.  Yurtiçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliği. 
 

  e.  2803 Sayılı Jandarma, Teşkilât Görev ve Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliğin 50. Maddesi. 
 

  f.   Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği. 
 

  g.  5326 Sayılı Kabahatler Kanunu.   
 

 

GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR 
 

Genel Kolluk Kuvvetleri : 

 

Madde-4 :   

 a.  Bölgemizde suçlular zaman zaman çaldıkları küçükbaş hayvanları kesip otomobillerin 

bagaj kısımlarında taşımaları nedeniyle, yapılan yol kontrol ve aramalarında otomobillerin 

bagajlarının da  kontrol edilmesine özen gösterilmesini,  

b.  Sürü sahipleri ve çobanlar ile çalışmak veya hayvan ticareti yapmak üzere bölge 

dışından gelen şahısların takip ve kontrollerinin, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde 

yapılmasını, 
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c.  Muhtarlar ve hayvan sahipleriyle görüşülerek, hayvanların güvenliğini sağlamak için 

barınak, ahır, ağıl vb. yerlerde gerekli fizikî güvenlik tedbirlerini (kapıların kilitlenmesi, çit ve 

duvarların sağlamlaştırılması, çevre aydınlatması, bekçi veya köpek bulundurulması, alârm ve 

kamera sistemi kurulması vb.) almaları ve hayvanlarını otlatırken başıboş bırakmamaları hususunda 

uyarılmasını, 

ç. Yerleşim yerleri ve hayvanların bulunduğu bölgelere gelen yabancı araçlar ile şüpheli 

şahıslar 156 Jandarma İmdat Hattına bildirilmesi yönünde vatandaşların bilinçlendirilmesini, 
 

d.  Vatandaşların suçla mücadeleye aktif olarak katılımlarını sağlamak maksadıyla, yılda 

en az iki defa olmak üzere okul, kahvehane, köy odaları gibi yerlerde sohbet toplantıları 

düzenlenerek  vatandaşların bilinçlendirilmesini,   
 

e. Kararda belirtilen hususlara uymayan hayvan sahipleri, muhtarlar ve işyeri sahipleri 

hakkında gerekli yasal  işlemlerin yapılmasını, 
 

 

Hayvan Sahipleri : 
 

Madde-5 :   
 

a.  Hayvanların hiçbir zaman başı boş halde bırakılmayarak, (24) saat esasına göre 

gözetim ve kontrol altında bulundurulmasını, 

b. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kayıt altına alınarak, kulak küpelerinin takılı halde 

bulundurulmasını, 

c.  Hayvan barınaklarının sağlam olmasını, binaların kapı ve pencerelerinde kilit 

bulundurulmasını, hayvan barınaklarının etrafının sağlam çitlerle çevrilmesini, alarm ve kamera 

sisteminin kurulmasının sağlanmasını,  

ç.  Hayvan barınaklarında ve otlaklarda hayvanlarla birlikte devamlı olarak yeteri kadar 

çoban köpeğinin bulundurulmasını, 

d.  Hayvanların muhafaza edildiği yerlerde yeterli aydınlatma tesis edilmesini,  

müştemilata giriş ve çıkışların rahatça görülebilmesinin sağlanmasını, 

e.  Kaynağı belli olmayan, işaretleri silinmiş, kulak küpesiz, hayvan pasaportsuz ve kaydı 

yapılmamış hayvanların satın alınmamasını, bu tür hayvanları satanların derhal kolluk kuvvetlerine 

bildirilmesini, 

f. Herhangi bir hırsızlık olayında olay yerinde, delillerin yok olmasına sebep olacak 

hareketlerde bulunulmasına engel olunmasını, 

g. Meralara çobansız ve sahipsiz başı boş halde hayvan bırakılmamasını. 

 

Muhtarlar : 
 

Madde-6   : 
 

 a. Köy ve mahalleler ile hayvan alım satımı yapılan yerlerdeki bütün hayvan 

hareketlerinin takip edilmesini, 
 

b. Hayvan sahiplerinin hayvanlarının kayıt altına almalarının sağlanmasını ve kayıt altına 

aldırmayan şahısları İl/İlçe Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine bildirilmek suretiyle gerekli 

işlemlerin başlatılmasını, 
  

c.  Hayvan sahiplerinin aldıkları emniyet tedbirlerinin kontrol edilmesini ve emniyet tedbiri 

almayan şahısların kolluk kuvvetleri ile koordineli olarak uyarılmasını, 

ç. Genel kolluk kuvvetleri ve İl/İlçe Gıda,  Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile sürekli 

irtibat halinde bulunulmasını,  
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İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri : 
 

Madde-7 :  
 

  İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin  görev ve sorumlulukları ile ilgili kanun, 

yönetmelik ve mevzuat dışında ayrıca;  
  

a.  Veteriner sağlık raporu düzenlenirken hayvan ve hayvan mamullerinin kaynağından 

emin olunmasını,  detaylı bir şekilde inceleme yapıldıktan sonra veteriner sağlık raporunun tanzim 

edilmesini, 

b. Köylerde küpesiz hayvan bulundurulmaması yönünde köy muhtarlıkları ve hayvan 

sahiplerinin  bilgilendirilmesini, 

c.  Hayvan sevk ve nakillerinde uyulması gereken kurallar konusunda hayvan 

yetiştiricilerinin eğitilmesi için gerekli planlamaların yapılmasını,  

 

Cezai Hükümler : 
 

Madde-8 :  Alınan bu kararlar kapsamında emir ve yasaklara riayet etmeyen hayvancılıkla  

uğraşan vatandaşlarımız ile hayvan sevki yapan şahıslar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler 

Kanununun 32’nci maddesi gereğince idari yaptırım kararı uygulanır.   
 

Yürürlük : 
 

Madde-9 : Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer. 
 

Yürütme : 
 

Madde-10 : Bu kararı Osmaniye Valiliği yürütür. 
 

…/…/2017 Asyş.Suç.Ks.A. :   Asb.Kd.Bçvş.Ömer KARA   

…/…/2017 Asyş.Ş.Md.Vek. :   Asb.Kd.Bçvş.Levent BUYRUK     

…/…/2017 İl J.K.Yrd.  :   Albay Hacı Ali BÜBER 

  

             

             (İMZALI) 

Tamer BİLACAN 

Jandarma Albay 

İl Jandarma Komutanı 

Uygun Görüşle Arz Ederim. 
 

 13/11/2017 

 
 

 (İMZALI) 

Mehmet ÖZ 

Vali Yardımcısı 
 

OLUR 
 

13/11/2017 

 

 

    (İMZALI) 

Ömer Faruk ÇOŞKUN 

Osmaniye Valisi 


