
YAŞAM HAKKI GASPI

1 Ocak Çarşamba: İstanbul, Maltepe’de Adatepe Sitesi yakınında bir şahıs otomobiliyle  
kediye çarpıp kaçtı. Kedi olay yerinde hayatını kaybetti.

1 Ocak Çarşamba:  İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki Çamlık Parkı’nda onlarca karga 
zehirlenerek öldürüldü.

https://www.gazetepati.com/haberler/detay/beylikduzu-camlik-parkinda-kargalari-zehirlediler-
1093.html?fbclid=IwAR1c4OR9E3rgsJ-
cF0uxeHDotlVeaqybndRBt_VJlaMUL7uHkLrFEYZPs2g

2 Ocak Perşembe: Denizli, Çal’ın Akkent Mahallesi’nde yaşlı çiftin beslediği sokakta 
yaşayan 3 kedi kimyasal madde kullanılarak zehirlendi.

https://www.ajanimo.com/denizlide-yasli-ciftin-baktigi-3-kedi-zehirlenerek-olduruldu   

3 Ocak Cuma: Sakarya, Adapazarı Hanlı Merkez Sakarya Caddesi Atatürk Bulvarı’nda bir 
şahıs otomobiliyle sokakta yaşayan köpeğe çarpıp kaçtı. 

5 Ocak Pazar: Bursa, Büyükorhan ilçesinde bir şahıs otomobiliyle köpeğe çarparak 
uzaklaştı, köpek olay yerinde yaşamını yitirdi.

https://www.bolgegundem.com/carptigi-kopek-telef-olan-surucuye-ceza-1152453h.htm

6 Ocak Pazartesi: Düzce, Çakırlar Mahallesi’nde bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında, 
yaklaşık 20 bin civciv yanarak öldü.

https://on5yirmi5.com/yasam/dunya-hali/duzcede-20-bin-civciv-telef-oldu/

7 Ocak Salı: İstanbul, Silivri’nin Akören Mahallesi’nde şiddetli rüzgara dayanamayan ahırın 
duvarı çöktü. Ahırda tutulan iki inek hayatını yitirdi.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/silivride-siddetli-ruzgarda-yikilan-duvarin-altinda-kalan-2-
hayvan-telef-oldu-997275.html

8 Ocak Çarşamba: Antalya'nın İbradı ilçesinde ormanlık alanda 5 avcı 3 yaban keçisini 
öldürdü. Avcılar hakkında “kaçak avlanma”dan işlem başlatıldı. Avcılar yaban keçisi başına 
22 bin 660 lira tazminat cezası ödeyecek.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1713377/kardaki-lastik-izlerini-takip-eden-ekipler-
korkunc-manzarayla-karsilasti.html

9 Ocak Perşembe: Çorum’un Osmancık ilçesinde, bir minibüs şöförü sokakta yaşayan 
köpeğe çarpıp kaçtı. Yaralı köpek hayvanseverler tarafından hayvan barınağına götürüldü ve
tedaviye alındı.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/minibusun-carptigi-kopek-tedaviye-alindi-41416770

10 Ocak Cuma: İzmir, Dikili ilçesi Salihleraltı bölgesinde 12 yavru köpek, kimliği belirsiz kişi 
veya kişilerce zehirlendi.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/vahset-12-yavru-kopek-boyle-bulundu-5561475/

10 Ocak Cuma: Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir avcı 1 karacayı öldürdü. Koruma altında 
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olduğu için avlanması yasak olan karacayı ateşli silahla vurarak öldüren avcı hakkında 
Jandarma ekipleri, 7 bin 931 lira para cezası uyguladı.

https://www.haberler.com/koruma-altindaki-karacayi-avlayan-sahsa-7-bin-lira-12803696-
haberi/

10 Ocak Cuma: Mersin’in Tarsus ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle o bölgede tutulan 
yaklaşık 15 bin arı kovanı su aldı. Sayısını bilemediğimiz kadar arı yaşamını yitirdi.

https://www.tarsusakdeniz.com/haber-tarsusta-siddetli-yagislardan-15-bin-ari-kovani-sulara-
teslim-oldu/44293

10 Ocak Cuma: Elazığ’da bakımsızlıktan çiçek hastalığına yakalanan 600'den fazla hayvan 
yaşamını yitirdi.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/elazigda-600den-fazla-koyunu-telef-koy-
karantinaya-alindi-5561034/

11 Ocak Cumartesi: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki hırsızlık olayında 1 köpek 
tabancayla öldürüldü.

https://www.trthaber.com/haber/guncel/kastamonuda-uc-evin-soyuldugu-koydeki-kopek-
tabancayla-olduruldu-453828.html

12 Ocak Pazar: Isparta’da, Resmi Gazete’de yayımlanan “evcil hayvanların otobüste 
insanlarla birlikte seyahat edebileceğini” tebliğ eden yönetmeliğe rağmen aşı kartı olan kedi 
araç içerisine alınmadı. Kedi bagaj bölümüne, havasız ve taşıma şartlarına uygun olmayan 
yere koyuldu.

12 Ocak Pazar: Sapanca Gölü'ne atılan ağlar 68 ördek ve sayısını tespit edemediğimiz 
kadar balığın ölümüne neden oldu. 

https://www.bolgegundem.com/sapanca-golune-atilan-aglar-ordek-ve-baliklari-telef-etti-
1158812h.htm

13 Ocak Pazartesi: Bir adam, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bakmakla sorumlu olduğu 
köpeği bıçaklayarak öldürdü.

https://www.iha.com.tr/haber-insanlara-zarar-verse-daha-mi-iyi-olacak-deyip-kopegi-
bicaklayarak-oldurdu-822593/

15 Ocak Çarşamba: Samsun'un Atakum ilçesinde bir evin alt katındaki ahırda tutulan 5 
inek, elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitirdi.

https://www.takvim.com.tr/yasam/2019/09/14/samsundan-kahreden-haber-elektrik-akimina-
kapilan-12-yasindaki-cocuk-yasamini-yitirdi

16 Ocak Perşembe: Adana, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde direksiyon hakimiyetini 
kaybeden sürücünün kullandığı tırın yoldan çıkarak devrilmesi sonucu, 2 bin 200 tavuk 
hayatını kaybetti.

https://www.iha.com.tr/haber-tir-devrildi-2-bin-200-tavuk-telef-oldu-823103/

16 Ocak Perşembe: Bolu'da, tüfekle çenesinden vurulan ve durumu kötü olan köpek tedavi 
için İstanbul’a götürüldü.
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http://www.habergazetesi.com.tr/haber/5674275/boluda-tufekle-cenesinden-vurulan-kopek-
tedavi-altina-alindi

16 Ocak Perşembe: Konya’da Emrah Yılmaz isimli sürücü arabası ile köpeğe çarptı. Ölen 
köpeğin fotoğrafını çekip sosyal medyada sigorta reklamı yaparak paylaştı.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ezdigi-kopegin-fotograflarini-paylasarak-reklam-
yapti-5572950/

19 Ocak Pazar: Maraş, Başkonuş yaylasında bir katır karlar altında turistik/eğlence amaçlı 
insanları taşımak zorunda bırakılıyor. Zorla çalıştırılan bu katır hayvan hakları savunucuları 
tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

https://twitter.com/SemihBa34/status/1218896909563322371

20 Ocak Pazartesi: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan dolayı ahırın çökmesi sonucu 
ahırda tutulan 4 inek hayatını kaybetti.

https://www.haberler.com/kardan-dolayi-ahir-coktu-4-hayvan-telef-oldu-12834568-haberi/

20 Ocak Pazartesi: Bursa, Orhangazi'de bir sürücünün çarptığı tilki hayatını kaybetti.

http://www.tunagazete.com/yola-cikan-tilki-kazaya-neden-oldu/

21 Ocak Salı: Maraş'ın Göksun ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bir araç nesli tükenmekte olan 
ve kırmızı listede bulunan bir vaşağa çarparak öldürdü

https://www.haberler.com/aracin-carptigi-vasak-telef-oldu-12843122-haberi/

22 Ocak Çarşamba: Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kestanelik Mahallesi'nde meydana 
gelen dam yangınında insan menfaatiyle ahırda tutulan 5 inek hayatını kaybetti.

http://www.milliyet.com.tr/gundem/dam-yangininda-5-hayvan-telef-oldu-6128170

Adana'da bir evde meydana gelen yangında, evin damındaki odada tutulan 60’a yakın kuş 
yanarak yaşamını yitirdi.

https://dogruhaber.com.tr/haber/637361-ev-yangininda-60a-yakin-kus-telef-oldu/

24 Ocak Cuma: Tokat’ın Yeniyurt Mahallesi’nde 30 yıldır özel arazide bakılan 25 engelli  
köpek kaçırıldı.

https://www.haberturk.com/100-e-yakin-kopegi-beslemeye-gittiklerinde-sok-yasadilar-
2561682     

25 Ocak Cumartesi: Bartın’ın Kozcağız beldesinde, tüfekle vurularak öldürülen yaban 
domuzunu aracın arkasına bağlayan iki kişi hakkında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube 
Müdürlüğü’nce idari işlem başlatıldı. 

http://www.diken.com.tr/aracin-arkasina-vurarak-oldurdukleri-domuzu-bagladilar-para-cezasi-
aldilar/ 

26 Ocak Pazar: Kırıkkale karayolunun 20'nci kilometresinde 06 HUY 22 plakalı otomobil 
sürücüsü öldürdüğü  domuzu aracının arkasına bağlayarak metrelerce sürüklemesi cep 
telefonu kamerasına yansıdı.
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https://www.haberler.com/olu-domuzu-otomobiliyle-metrelerce-surukledi-12862649-haberi/

26 Ocak Pazar: Aydın Nazilli’de çıkan bir yangında kapalı ahırda tutulan 3 gebe koyun 
hayatını yitirdi.

https://www.yeniasir.com.tr/yasam/2020/01/26/bir-koy-kule-dondu

26 Ocak Pazar: Sakarya’nın Hendek ilçesinde havalandırma fanlarında oluşan arıza 
nedeniyle tavuk çiftliğinde insan menfaati için özgürlüğünden mahrum bırakılan 27 bin 500 
tavuk yaşamını yitirdi.

https://t24.com.tr/haber/havalandirma-bozuldu-27-bin-tavuk-telef-oldu,857765

28 Ocak Salı: Çanakkale'nin Geyikli beldesinde 20 kadar sokak köpeği kimliği belirsiz kişi ya
da kişilerce zehirlenerek öldürüldü.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kopek-katliami-beldeyi-ayaga-kaldirdi-kafama-
sikarim-5591715/

28 Ocak Salı: Kocaeli, Körfez Elmacık Mahallesinde bir köpek tüfekle vurularak öldürüldü.

http://www.ozgurkocaeli.com.tr/canilerin-tufekle-vurdugu-kopek-kurtarilamadi-397692h.htm

28 Ocak Salı Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından Ankara, Sincan Menderes 
Mahallesindeki Nacip Fazıl Parkı'na bırakılan zehirli “tavuk eti” ile 6 köpek ve 14 güvercinin 
zehirlenerek öldürüldü. 

28 Ocak Salı: Yozgat, Abide İşhanında Şaban Erdemir’e ait pet shopta çıkan yangında insan
menfaati ve mali kazanç sebebiyle özgürlüğünden yoksun bırakılan kuş ve farklı türdeki pek 
çok hayvan yanarak yaşamını yitirdi.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cok-aci-goruntu-cok-sayida-hayvan-telef-oldu-41430809

29 Ocak Çarşamba: İstanbul Havalimanı'nda Libyalı bir yolcunun bagajında, yakalanması, 
beslenmesi ve yurt dışına çıkarılması yasak olan 36 saka kuşu tespit edildi. Bagajdaki 
kuşlardan 5'inin havasızlıktan öldüğü belirlendi.

http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1716781/5-saka-kusu-havasizliktan-oldu.html

29 Ocak Çarşamba: Kocaeli, Darıca’da avlanan köpek balığı halde sergilendi.

http://www.ozgurkocaeli.com.tr/tezgahtaki-kopek-baligi-ilgi-odagi-oldu-397787h.htm

29 Ocak Çarşamba: Karabük, Safranbolu’da bir sürücü otomobili ile kediye çarpıp kaçtı. 
Kedi olay yerinde hayatını kaybetti.

https://www.haberturk.com/karabuk-haberleri/75134887-otomobilin-carptigi-kedi-telef-oldu-
surucu-kacti

31 Ocak Cuma: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Selvilitepe Mahallesi, Akçakoyun Sokak'ta 
yaşayan 3 köpek öldürüldü, 4’ü kaybedildi.

https://www.haberler.com/besledikleri-sokak-kopeklerinden-3-unu-olu-12871350-haberi/
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CİNSEL İSTİSMAR VE İŞKENCE

1 Ocak Çarşamba: Mersin, Merkez Mahallesi, Atak Sitesinde bulunan kedi cinsel istismara 
bağlı kan kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi.

https://twitter.com/nihalerkoc06/status/1212360974725984257

1 Ocak Çarşamba: Antalya, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde 
yeni doğum yapmış sokakta yaşayan kedi çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldü. 
http://www.milliyet.com.tr/gundem/antalyada-isyan-ettiren-olay-celik-telle-asip-oldurduler-
6112944

1 Ocak Çarşamba: Diyarbakır Valiliği arkasında derisi yüzülmüş, ayakları kırılmış ve cinsel 
istismara maruz kalmış kedi hayatını kaybetti.

https://www.instagram.com/p/B60oW1blhsS/

3 Ocak Cuma: Urfa, Eyyübiye Belediyesi’nde bir kasap sokakta bir deveyi keserek öldürdü. 
Deve sokakta saatlerce can çekişti.

https://haberolay.net/basin/6233/urfada-deve-kesimine-sucustu

5 Ocak Pazar: Antep’te kimliği belirsiz kişi veya kişiler yavru bir köpeğin kulağını keserek 
işkenceye maruz bıraktı. Canlı Hayatı İyileştirme Derneği’nin avlusuna bırakılan köpek tedavi
edildi.   https://www.ajanimo.com/kulagini-kestikleri-kopegi-cuval-icinde-dernek-kapisina-
biraktilar/

6 Ocak Pazartesi: Denizli'de sokakta yaşayan bir köpek, gözleri kesici bir alet ile oyularak 
ve kulakları kesilerek işkenceye maruz bırakıldı ve öldürüldü

https://www.denizlikenthaber.com/denizli-de-dehset-verici-olay/18307/

7 Ocak Salı: Konya'nın Akşehir ilçesinde, ormanlık alanda bahisle köpek dövüştüren 4 kişi, 
jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı 2 köpek de korumaya alındı.

http://www.milliyet.com.tr/galeri/konyada-isyan-ettiren-goruntu-4-kisi-gozaltina-alindi-
6116006

9 Ocak Perşembe: Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, Alman kurdu cinsi 
köpeği iple ağaca asarak öldürdü. Kameraya aldığı görüntüleri sosyal medyada yayımladı.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kan-donduran-goruntu-paylastigi-goruntuler-sosyal-
medyayi-ayaga-kaldirdi-41416757

10 Ocak Cuma: Sivas'ta nesli tükenmekte olan ve nadir görülen 2 su samuru darp edilerek 
öldürüldü.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/nadir-goruluyordu-telef-olmus-halde-
bulundu/

21 Ocak Salı: Konya'nın Çumra ilçesinde, Fatih K. isimli şahıs tavuklarına saldırdığını ileri 
sürdüğü köpeği ağaca bağlayıp dövdükten sonra tüfekle vurarak öldürdü.

https://www.cnnturk.com/turkiye/kopege-iskence-edip-oldurmustu-cezasiz-kalmamali

25 Ocak Cumartesi: Konya, Selçuklu’da Akşemsettin Mahallesinde bir köpek yakıldı ve 
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çöpe atıldı.

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/konyada-vahset-copte-bulundu/

  

TERK EDİLME VE İHMALDEN KAYNAKLI İHLALLER

2 Ocak Perşembe: Hakkari’nin Geçitli ve Işık köylerinde yaklaşık 10 at terk edildi. Terk 
edilen atlar yoğun kar altında aç kaldı.

https://www.ajanimo.com/hakkaride-olume-terk-edilen-atlar/

5 Ocak Pazar: Antalya-Isparta yolunun 42. kilometresinde üzeri samanla örtülmüş bir 
çuvalda 1 anne 5 yavru köpek bulundu. Anne köpek hayatını kaybetti, yavrular tedaviye 
alındı.

https://www.ajanimo.com/anne-kopegi-oldurup-yeni-dogan-yavrulari-cuval-icerisinde-olume-
terk-ettiler/

14 Ocak Salı: Urfa Haliliye’de 1 köpek ihmal ve bakımsızlık nedeniyle donarak hayatını 
yitirdi.

15 Ocak Çarşamba: Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 3 yavru 
köpeği çuvala koyarak yol kenarına bıraktı. Vatandaşların dikkati ile kurtulan köpekler tedavi 
altına alındı.

https://www.tv100.com/yavru-kopekleri-cuvala-koyup-olume-terk-ettiler-haber-481158

16 Ocak Perşembe: Denizli’nin Çivril ilçesinde 4 köpek çuvala konularak çöpe atıldı. 
Köpekler belediye işçileri tarafından fark edildi ve korumaya alındı.

https://www.haberturk.com/denizli-haberleri/74837974-ozel-4-yavru-kopegi-cuvala-koyup-
cope-attilar4-yavru-kopek-hidrolik-sistemli-cop-kamyonunda

17 Ocak Cuma: Hatay, Payas’ta çevre yolu üzerine terk edilen bir at bakımsızlıktan hayatını 
yitirdi.

https://8gunhaber.com/haber/43990/sahipsiz-at-telef-oldu-.html

20 Ocak Pazartesi: Aksaray’da yaklaşık 50 yavru köpek soğuk havada kimliği belirsiz kişi ya
da kişilerce boş araziye bırakıldı. Köpeklerin 5’i donarak hayatını kaybetti.

https://www.internethaber.com/aksarayda-yavru-kopekler-sogukta-olume-terk-edildi-video-
galerisi-2077599.htm

23 Ocak Perşembe: Burdur'un Bucak ilçesinde arka ayakları tutmayan engelli köpek 
çöplüğe terk edildi.

https://www.haberler.com/coplukte-bulunan-engelli-kopek-hayvan-hastanesinde-12846420-
haberi/

24 Ocak Cuma: Ağrı çöplüğüne atılan anne köpek açlıktan ölürken, yavru annesini bırakmak
istemedi.

https://twitter.com/nihalerkoc06/status/1220672494639747073
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27 Ocak Pazartesi: İzmir’in Urla ilçesinde nereden getirildiği belirlenemeyen köpekler 
ilçedeki boş araziye bırakıldı.

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/cumhuriyet_ege/1716631/urlada-30-kopek-bos-arazide-
olume-terk-edildi.html

28 Ocak Salı: Bursa Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde 1 at terk edildi.

https://www.haberler.com/bursa-da-vatandaslarin-buldugu-yarali-at-tedavi-12861062-haberi/

28 Ocak Salı: İstanbul Büyükçekmece'de terk edilen 3 ata D-100 Karayolu'nda araba çarptı. 
3 at da yaşamını yitirdi.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/istanbulda-korkunc-kaza-3-at-telef-oldu-41430703

BELEDİYE ÇALIŞANLARI YA DA KAMU GÖREVLİLERİN SEBEP OLDUĞU İHMALLER

6 Ocak Pazartesi: HAKİM’e ulaşan ihbarda belirtildiği üzere, İzmir, Karataş Zeki Müren 
Parkı’nda havladığı için şikayet edilen köpek belediye ekiplerince uyuşturucu iğne ile 
yakalanmaya çalışıldı. İğnenin isabet ettiği köpek baygınlık halinde panikle kaçmak isterken 
karşı istikametten gelen bir şahsın otomobili tarafından ezildi.

11 Ocak Cumartesi: Adana, Osmaniye’de bir köpek Özel Harekat polislerince dağlık alanda 
av tüfeğiyle vuruldu. Yaralı halde bulunan köpek tedaviye alındı.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/av-tufegiyle-vurulan-kopek-tedaviye-alindi-41417784

22 Ocak Çarşamba: İstanbul, Pendik'te belediye aracı bir köpeği ezerek felç bıraktı. Köpeği 
ezen belediye çalışanının iş akdi feshedildi.

https://t24.com.tr/haber/pendik-te-kopek-ezen-calisan-isten-cikartildi,857408

31 Ocak Cuma

Kocaeli Darıca’da YeniMahalle, Acı Çeşme Sokak’ta yaşayan Paşa isimli köpek vatandaş 
şikayetiyle yaşadığı mahalleden alınıp ıssız bir alana atıldı. Kaybedilen köpeği belediye 
“görüntü kirliliği” nedeniyle yaşam alanından uzaklaştırdığını açıkladı.

https://www.ozgurkocaeli.com.tr/olumune-surgune-hayvanseverlerden-buyuk-tepki-
397937h.htm

 

YAŞAM ALANINA VERİLEN ZARAR NEDENİYLE YAŞANAN İHLALLER

14 Ocak Salı: Çorum, Osmancık ilçesinde Kızılırmak’ın suyu azalınca sayısını tespit 
edemediğimiz kadar balık yaşamını yitirdi.

http://www.corumhaber.net/osmancik/osmancikta-yuzlerce-balik-telef-oldu-h102685.html

15 Ocak Çarşamba: Siirt’in Tillo ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban 
kedisi kapana takıldı. Kapandan yaralı kurtarılan yaban kedisi yeniden doğaya bırakıldı.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/nesli-tukenme-tehlikesi-altindaki-yaban-kedisi-kapana-
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