
Hayvanat Bahçesi mi? Hayvanat                        
Hapishanesi mi? 



Hayvanat Bahçesi Nedir?  
 TANIM 

 
Yabani ve bazen evcil hayvanları sergilemek amacıyla düzenlenmiş 
mekânlardır. 

     KÖKENİ 

3000 yıl önce bir Çin imparatoru bir bahçe yaptırdı ve adını Bilgi 
Bahçesi koydu. Yaklaşık 600 hektarlık alana kurulan bu bahçede 
insanların zevkle izlemesi için bir sürü hayvan vardı. 



Hayvanat Bahçelerinin Yararları Var 
Mıdır? 

 Yaban hayvanlarının ve bitki türlerinin 
korunması ve çoğaltılması amacıyla hayvanat 
bahçeleri kurulmuştur 

 Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 
hayvanları gözetimde tutulması 

 İnsanların görme şansı olmayan hayvanları 
gözlem yapılma şansı bulunması…. 



  Sizce Hayvanat Bahçelerinin  
  
  Yararları Var Mıdır? 



Hayvanat Bahçelerinin Hayvanat 
Hapishanesine Dönüşümü 



Hayvanat Bahçelerinin Diğer Yüzü 

 Bildiğiniz gibi hayvanat bahçelerine ailemizle 
birlikte çok sayıda hayvanı görmek onların 
görüntülerinden etkilenmek için ziyaret ederiz. 

 Hayvanat Bahçelerine gittiğimizde antilopların 
kudretine, maymunların oyunculuklarına ve 
ayıların fillerin asaletine hayran kalırız. 

 Fakat hayvanat bahçelerinde hayvan 
dostlarımızın renkli hayatlarının bir kısmına 
şahit oluruz. 

 



Hayvanat Bahçesindeki Dostlarımızın 
Hayatlarına Ahlaki Açıdan Bakalım.. 

 O bölgelere ziyarete gelen küçük yaştaki çocuklar bile 
hayvanların aslında kendi doğal bölgelerinde yaşayamayan 
tutsaklar olduğunun farkına varabilirler. 

 Büyük ve iyi yönetilen hayvanat bahçelerinde hayvanlara bol 
yiyecek verilmekte ve tıbbi bakımı yapılmaktadır; fakat biz 
insanların çok değer verdiği özgürlük anlayışından hayvanlar 
maruz kalmaktadır ve orada esirdirler. 

 Bir çok küçük hayvanat bahçesinde ise yaşam koşulları 
bakımından bu durum içler acısı olabilmektedir. 

 Gelin bu tip hayvanat bahçesinde yaşayan dostlarımız ne 
alemde birkaç örnek görelim…. 



 
Endonezya Hayvanat Bahçesinde 
Aslanı Astılar 
 
 18 aylık Afrika aslanı, kafesinin içinde asılmış 

halde bulundu. 

 
Endonezya'daki Surubaya 
Hayvanat Bahçesi'nden 
korkunç bir haber daha 
geldi, Michael isimli 18 
aylık bir Afrika aslanı, 
kafesinin içinde asılmış 
halde bulundu. 



 VAHŞET DAHA ÖNCE DE YAŞANDI 
 18 aylık aslanın vahşice öldürülmesi gündemi sarsa da hayvanat 

bahçesinde yaşanan ölümlerin ilki olmadığı belirtildi. 2 gün önce 
mide sorunu yaşayan bir Afrika antilobunun da kafesinde ölü 
bulunduğu bildirildi.Yapılan araştırmalarda 2013 yılının Temmuz ve 
Eylül ayları arasında aynı hayvanat bahçesinde 43 hayvanın öldüğü 
tespit edildi. 

 Hayvanat bahçesinde bulunanan hayvanların sağlıksız ortamlarda 
ve normal kilolarının altında vücut yapıları aç bırakıldıkları ve 
işkence gördüklerine delil olarak fotoğraflara yansıdı. 
 

 ÖLÜM BAHÇESİ GİBİ 
 Aslanın, kafesteki demir kablolara boynundan takıldığı görüldü. 

Polis, olay yerine geldiğinde ölü aslanın bedeni götürülmüştü. 
Surabaya Hayvanat Bahçesi’nde daha önce de şüpheli hayvan 
ölümleri yaşanmıştı. Ölen bir zürafanın midesinde 20 kilo plastik 
madde bulunmuştu. Ölen bir kaplanın da yemeğine zehirli bir 
kimyasal olan formaldehit karıştırıldığı ortaya çıkmıştı. 
 



Endonezya’daki Aç Bırakılan Bir 
Kaplan 



Türkiye’deki Hayvanat Bahçelerinden 
Görüntüler 

Tarsus Belediyesi Hayvanat 
Bahcesi daha doğrusu 
"Hayvanlarin işkence gördükleri 
Hayvanat Hapishanesi" yürekleri 
ve vicdanları sızlatan insanlık dışı 
görüntüleri ile utanç merkezi 
olmaya devam ediyor. 
Ayılar kücücük dar beton 
odalarda, çile dolduruyor. 
Aslanlar kaplanlar aynı şekilde 
ufacık dar beton alanlarda yaşama 
savaşı veriyor. 
Maymunlar, timsahlar hepsi çirkin 
iğrenc beton odalara hapisler. 

 



Bunca Eziyet Peki Neden? 

Onlar Bizim 
Oyuncağımız Değil!! 



Onlar Hapishanede Yaşamak 
Zorundalar... 



Onların Yerinde Biz Olasaydık? 

Temel Yaşama Hakkı Özgür 
Olmaktır… 
 
 
 



İnsanların Diğer Eğlencesi Sirkler 



Keyif Alarak İzlediğimiz Sirklerde 
Çalışan Hayvanlar Sizce Mutlu 
Mudur? 



Eğlence Olarak İzlediğimiz Gösteriler 
Nasıl Hazırlanıyor? 

İşte Sirk Gerçeği ! 
 “Sirk, circus,zirkus, cirque,circo” hangi dilde 

olursa olsun bedeli ağır bir eğlencedir. 

 



Tim Frisco adındaki sirk eğitmeni 
yeni nesillere  bir fili nasıl yola 
getirebileceklerini bu sözlerle 
açıklıyor. “ Kancayı batır … çığlığı 
duyduğun an dikkatini çekmişsin 
demektir.” Frisco bunu bir sirk 
eğitmeni olan babasından öğrendi, 
sirk eğitmeni olmak isteyen yeni 
nesiller Frisco’dan öğrenecek ve 
bu işkence böyle sürüp gidecek., 

Sirkler, çocuklara hayvanları sevdirmek ve 
insanları eğlendirmek için varlığını 
sürdürüyor. Ancak ödenen bedel 
düşünülünce eğlenceden pek de eser 
kalmıyor. Ormanların kralı aslan 
ormanında gezinirken şüphesiz ki ateş 
çemberinin içinden atlamıyor, dev 
cüssesiyle insanoğlunu ürküten fil ailesiyle 
birlikte Afrika’da top oynamıyor ya da 
bisiklete binmiyor. Peki sirkteki hayvanlar 
“eğlence “ adı altında yaptıkları onca şeyi 
nasıl yapabiliyor hiç düşündünüz mü? 



Kendi doğalarında, özgürce , hak 
ettikleri şekilde 
yaşamaları gerekirken 
“insanlar”  tarafından küçücük 
kafeslere hapsedilerek oradan 
oraya sürükleniyorlar. “Yaşamak” 
üzere kapatıldıkları kafesler o 
kadar küçük ki çoğunlukla 
sağdan sola dönecek kadar 
yerleri bile olmuyor. Yemek 
odaları, yatak odaları ve 
tuvaletleri de yine bu küçücük 
kafesler oluyor. Sirkler gezici 
ekiplerden oluştuğu için yaşam 
için en gerekli madde su bile 
kısıtlı miktarda bulunuyor. 
Bırakın banyo yapıp 
temizlenmeyi bazen içecek su 
bile bulamadan bir sonraki 
durağa kadar yolculuklarına 

devam ediyorlar. 



Sorulması gereken en önemli soru ise bu 
hayvanların “show” adı altında sunulan 
performansları nasıl sergiledikleri. Kendi 
doğalarında yapmadıkları  ve asla 
yapmayacakları hareketleri yapmaları için 
“  insan” eğitmenleri çoğunlukla işkenceye 
varan yöntemler kullanıyor. Haliyle bir 
file, ayıya ya da aslana “otur”, “kalk”, “yat” 
denildiğinde sizi dinlemeyecektir. Ama 
ona şiddet uygularsanız önünüzde 
eğilecektir. İşte eğitmenlerin kullandıkları 
yöntem de bu. Elektrik şoku, kancalar, 
baseball sopaları, kırbaçlar ve borular 
kullandıkları işkence aletlerinden birkaçı. 
Kendilerini tehdit altında hissedip de 
zarar vermesinler diye ağzı sürekli kapalı 
tutulan hayvanlar var. Bazıları ise ilaçlarla 
uyuşturuluyor hükmetmek kolay olsun 
diye. Daha ileriye gidip dişleri sökülenler 
bile var.  



‘Bir kedi niye akrobasi yapsın?’ 
Yeryüzüne Özgürlük 
Derneği’nden Burak Özgüner, 
sirkleri geçmişte kölelerin 
satıldığı panayırlara benzetiyor 

Arena Sirki bünyesinde aslanlar, kaplanlar, 
atlar, midilliler, köpekler, kediler, develer, 
devekuşları, tavşanlar, güvercinler ve de 
bir eşek bulunuyormuş. Bu da birçok sirk 
gibi gezici. Tanıtımlarında sirklerinde dans 
eden atların ve akrobat kedilerin 
bulunduğunu yazmışlar. Bu sirke ya da 
başka bir sirke gidecek olan herkes şunu 
düşünmeli: Bir at doğal yaşamında dans 
eder mi ya da bir kedi niye durduk yere 
akrobasi yapsın? Doğal yaşamında bir 
aslan kırbaç sesiyle hizaya mı girer yoksa 
kırbacı elinde bulunduran insanı parçalar 
mı?  



Hayvanlar ve insanlar aynı şekilde acı 
çeker ve ölür. 
 Sirk hayvanları düzenli olarak besleniyor olabilir. Hatta 

kendilerine bakmaları için bir veterinere bile sahip 
olabilirler. 

 Ama tüm bunlar onlar için hayatı kolaylaştırmaz. 
 Kafesleniyor, kelepçeleniyor ve patron öyle istediği için 

çalışmaya zorlanıyorlar. Kafesten sirk sahnesine, sirk 
sahnesinden kafeslerine giderek, özgürlüğün tadını bile 
alamıyorlar. 

 Şov dönemlerinde binlerce kilometre seyahat etmek 
zorundalar –ki bu yük vagonlarında ya da römorklarda 
kımıldayacak boşluk bile olmadan uzun saatler geçirmek 
demek, koşmak şöyle dursun. 

. 
 



Dünyada durum ne?  
 Yapılan protestolar, topluma yönelik bilgilendirme ve 

farkındalık yaratma çabaları yavaş yavaş sonuç veriyor. 
Sirklerde hayvanların kullanımını tamamen yasaklayan yasal 
düzenlemelerle ilgili epey yol kat edilmiş durumda. Bazı 
ülkelerdeki hükümetler, il meclisleri, yerel otoriteler, 
sirklerde hayvan kullanımını engelleyen ve sonlandıran 
yasaları kabul etti. 
 

 Başta eski Doğu Bloku ülkeleri olmak üzere birçok ülkede 
sirk var. Moğolistan, Çin, Kazakistan, Romanya, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Kırgızistan, Ukrayna, Belarus, Gürcistan ve 
Rusya’da sirkler aktif. Devletlere bağlı sirkler bile mevcut. 
 



Bu Dünya’da İyi Şeyler De Oluyor 
Güney Kıbrıs Parlamentosu geçen 
hafta “Hayvan Refahı Kanunu”nu 
değiştirmek için bir oylama yaptı 
ve sirklerde “vahşi” ve “evcil” tüm 
hayvanların kullanılmasını 
yasakladı. 
Dünyadaki pek çok ülke, 
aktivistlerin çabasıyla hayvan 
hakları konusunda daha duyarlı 
hale geliyor. Sirklerin bir eğlence 
yeri olmadığını söyleyen 
aktivistler eğlence adı altında 
hayvanların işkence görmesine 
karşı çıkıyor ve sirklerin çocuk 
psikolojisini olumsuz etkilediğine 
dikkat çekiyor. 
. 

 



Hayvanların Sirklerde Kullanımını 
Yasaklayan Ülkeler 

 İlk Ülke Bolivya                   

 Yunanistan 

 Kosta Rika                              

  Avusturya 

 Singapur 

 Finlandiya 

  Hindistan 

 Portekiz 



Peki Türkiye? 
 Türkiye’nin de tarafı olduğu Evrensel Hayvan Hakları 

Beyannamesi, hayvanların insanların eğlencesi için 
kullanılamayacağını hüküm altına alsa da Türkiye, bu konuda 
henüz herhangi bir yaptırım ya da yasaklama kararı NE YAZIK 
Kİ ALMADI!!!... 

 Sirkler Doğu Avrupa’dan geliyor  
 
Türkiye’de sirk kuran ülkelerin başında Bulgaristan, Rusya, 
Azerbaycan yer alıyor. Türkiye’den organizasyon firmaları 
hayvanlı sirkler için belediyelerle anlaşma yapıyor. Birçok 
ülkede hayvanlı sirkler konusunda yasaklamalar varken, 
Türkiye’de yaptırım yok. Yerel yönetimler ‘eğlence’ amacıyla 
sirk kurulması için çabalıyor. Halkın talebi de hayvansız 
sirklerden çok hayvanlı sirkler yönünde. 
 



     Sevimli Dostlarımız Yunuslar 



Yunuslar Nasıl Varlıklardır? 
 Başta kıta sahanlıklarının görece sığ denizleri olmak 

üzere, tüm Dünya denizlerinde ve 
bazı nehirlerde bulunan yunuslar etçil canlılardır ve 
genellikle balık ve mürekkep 
balığı ile beslenirler. Omurgalı hayvanların içine girer. 
Yunusgiller (Delphinidae) familyası, balinalar (Cetacea) 
takımı içindeki en kalabalık familyadır üyeleri yaklaşık 10 
milyon yıl önce, Miyosen devrinde ortaya çıkmıştır. 
Yunusların hayvanlar âleminin en zeki canlılarından 
olduğu kabul edilir ve arkadaş canlısı genel görünümleri 
ile oyuncu tavırları, onları insanların gözünde popüler bir 
yere koyar. 



Yunuslar Zeki Olduklarından Tutsak 
Ediliyor.. 

 Günde 70 km yüzen ve 100-200 metre derine 
dalabilen bir yunusu içinde sadece birkaç 
yüzgeç atabileceği bir havuzda tutmakla yaşama 
hakkı sınırlandırılıyor ve onlar için işkence 
başlamış oluyor. işkence başlamış oluyor… 

 



Biliyor Muydunuz? 
 

 Yunusların aslında canlı balık olarak 
beslendikleri; fakat o parklarda açlıktan ölü 
balıklara alıştıkları 

 Eğitime yanıt vermeyen yunuslara işkence 
yapıldığını 

 Yaptığı gösteriler sonucu düşük doğum 
yapmaları 

  Yunusların havuzlarda çıldırarak intihar 
etmeleri 



Yunus Parklarına Gitmemeniz İçin 
10 Neden 
 
  1)Öncelikle hiçbir canlı doğal ortamından 

alınarak bir havuzun için eğlence aracı 
olarak kullanılamaz. Bu bir hayvan hakları 
ihlalidir 

 2. Türkiye'de ve Yurtdışında yunus 
eğitmenliği tam olarak karşılayan bir kurs 
ya da program yok. Yani yunuslar güvenilir 
ellerde eğitim görüyor diyemeyiz... 

 

 



3)-Yunuslar da tıpkı insanlar gibi duygusal ve hassas canlılardır. Ölü 
balık yemeye ve dans etmeye zorlandıklarında psikolojik travma 
geçirebilirler 
 

4. Çocukların da terapi 
amaçlı götürüldüğü 
yunus parklarındaki 
psikolojisi bozuk 
yunuslardan onlara 
yardımcı olması 
beklemek gereksiz bir 
çabadır. 
 



5. Emin olun ki yunuslar sizin çocuklarınız yerine kendi çocuklarıyla 
vakit geçirmek isterler. Ancak şov için yaptırılan bazı hareketler 
yunusların ölü doğum yapmasına neden olmakta. 
 

6. Bilindiğinin tam aksine 
yunuslar onlara 
dokunulmasından 
hoşlanmazlar. Ayrıca 
yunusların sırt yüzgeçleri 
kıkırdak yapıdadır yani 
bir yunusun sırt 
yüzgecine tutunarak 
yüzmek onun 
eğrilmesine neden olur. 
 



7. Yunuslar Yüz yapıları nedeniyle gülümsüyormuş gibi görünürler. Bu 
da " acı çekiyor olsalar gülmezler" gibi yorumlar yapmanıza neden 
olabilir. 
 8. Çiftleşme dönemlerinde 
dişilerden uzak kaldıkları 
için gergin ve sinirli olan 
erkek yunuslar birbirlerine 
zarar verebilir hatta 
birbirlerini öldürebilirler. 
 9. Deniz Dünyasının inatçı 
avcıları olan yunuslar, yunus 
parklarında ölü balık yiyerek 
besleniyorlar. Bu, daha az 
hareket ve daha az zihin 
hareketi demek. Daha az 
hareket eden yunuslar 
zamanla sinirli ve sıkıntılı 
ruh haline bürünebilirler. bu 
durum sonucunda intihar 
etme olasılıkları çok yüksek. 
 



10)Şov için avlanan yunusların büyük bir çoğunluğu av 
esnasında ölmekte ya da avlanan yunusların yavruları açlıktan 
karaya vurmakta. Bu durum hem yunusların nesli hem de 
ekolojik denge açısından büyük tehlike arz etmektedir. 
 



Gösteri için Eğlence için veya 
Sergilenmesi İçin Canından Olan 
Hayvan Dostlarımızı Kanunlar Ne 
Kadar Koruyor? 

MADDE 4- 5199 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre 
‘’Bütün hayvanlar eşit doğar ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde 
yaşama hakkına ve insanlar 
tarafından işkence, eziyet ve kötü muamele görmeme hakkına sahiptir’’ 
‘’Hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden 
uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır.’’ 
Hayvanat bahçeleri 
MADDE 22. - İşletme sahipleri ve belediyeler hayvanat bahçelerini, 
doğal yaşama ortamına en uygun şekilde tanzim etmekle ve ettirmekle 
yükümlüdürler. Hayvanat bahçelerinin kuruluşu ile çalışma usul ve 
esasları Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 
 



 MADDE 6 

 Güçten düşmüş hayvanlar ticarî ve gösteri amaçlı 
veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık 
amacıyla çalıştırılamaz. 

 Madde 4 

 f) Yabani hayvanların yaşama ortamlarından 
koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir 
hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun 
bırakılmaması esastır. 

  ı)Hayvanları taşıyan ve taşıtanlar onları türüne ve 
özelliğine uygun ortam ve şartlarda taşımalı, taşıma 
sırasında beslemeli ve bakımını yapmalıdırlar 

 MADDE 11. - Hayvanlar, doğal kapasitesini veya 
gücünü aşacak şekilde veya  yaralanmasına, gereksiz 
acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine 
neden olacak yöntemlerle eğitilemez.  

 

 



 Yasaklar Madde11 

 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. 



Sirk İşkence Görüntüleri 

 http://www.youtube.com/watch?v=hcMcjuorn
bM 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hcMcjuornbM
http://www.youtube.com/watch?v=hcMcjuornbM
http://www.youtube.com/watch?v=hcMcjuornbM


Kanunlar Belirli Onları Kurtarmak 
Bizim Elimizde… 

Dinlediğiniz İçin 
Teşekkürler.. 
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