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Başarı: PETA Türkiye‘de ilk Köpek Kulübeleri-Projesini 
gerçekleştiriyor  
Bir zamanların köpek cehennemi olan Beykoz (İstanbul) hayvan koruma 
konusunda örnek  oluyor.   
 
İstanbul Beykoz, daha bir yıl öncesine kadar, yoğun hayvan hakları yasası ihlalleri 

nedeniyle sık sık haberlere konu oluyordu. Hayvan dostlarının eleştirilerinin nedeni 

Beykoz hayvan barınağında hayvanların yaşamak zorunda bırakıldıkları korkunç 

koşullardı. Birçok hayvan, bakımsızlıktan, tedavi edilmeyen yaralar ve hastalıklar  

nedeniyle ve en hüzünlüsü de – tamamiyle kaderleriyle başbaşa bırakıldıklarından 

korkunç bir şekilde açlıktan ölmüşlerdi. Hayvan popülasyonunu aza indirgemek amacıyla 

uygulanacak olan önlemlerin en başında gelen kısırlaştırma işlemi –ki bunu Hayvan 

Hakları Yasası da şart koşmaktadır- ya gelişigüzel uygulanmış ya da tamamen ihmal 
edilmişti. Yüzlerce hayvan açlıktan ölmeleri için „barınak“ yakınlarındaki ormanlara 

atılarak kaderleriyle başbaşa bırakılmıştı. Beykoz’daki bu korkunç durum büyük tepki 

uyandırmış ve dünya çapında birçok hayvanseverin protestolarına neden olmuştu. 

 
PETA’nın Beykoz’daki bu durumdan haberdar edilmesinin hemen ardından    sahipsiz 

hayvanlar için kampanya başlatmıştık. Buradaki durumu kendi gözlerimizle görüp, yerel 

hayvan korumacılarla ortak bir proje üzerinde görüşmek üzere bizzat İstanbul’a 

gitmiştik. Yerel hayvan korumacıların yılmadan  süren uğraşları, 2009 yılı Mart ayında 
seçilmiş olan yeni Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve ekibinin kararlı ve vicdanlı 

tutumu, profesyonel futbolcular Michael Fink, Fabian Ernst ve eşlerinin destekleri 

sayesinde, Beykoz’daki sahipsiz hayvanlar lehine büyük bir değişimin gerçekleşmesi 
sağlanabilmiştir.  

 

Bugün Beykoz hayvan barınağında hayvanların rehabilitasyonu  ve kısırlaştırılmaları 

gerçekleştirilmekte ve gerekli gıda ihtiyaçları karşılanmaktadır.  (Aslında tüm bunların, 
Hayvan Hakları Yasası gereği tüm Türkiye’deki hayvan barınaklarında sağlanıyor olması 

gerekmektedir). Salıverilebilecek hayvanlar, alınmış oldukları ortamlara geri 

salınmaktadır („Kısırlaştır ve Yerine Bırak“  metodu). Yaralı oldukları için veya  diğer 

geçerli nedenlerden dolayı salıverilmeleri olanaksız olan hayvanlar ise barınak dahilinde 
ya da (hayvan korumacıların sürekli bakım ve gözetimi altında)  barınak çevresindeki  

ormanlık alanda emin bir yaşam sürmektedirler. Hayvanların barınakları, soğuk ve sıcağa 

karşı korunacak şekilde belediye tarafından yenilenmiştir. Artık hemen hiçbir şey „o eski 

günlerdeki“ korkunç manzarayı anımsatmamaktadır. Beykoz’da yapılması gerekli daha 
birçok şey olmasına rağmen, hayvanlar artık emin ellerde olup, sefalet ve acı içinde 

ölmekten korunmuş durumdadır.  

 



Beykoz’da kısa zamanda birçok konuda gerçekleştirilen iyileşmeye rağmen,  hala aksayan 

hususlar vardır.  Belediyenin bu sorunları da,  gönüllülerle işbirliği içinde,  kısa zamanda 

çözeceğini umut ediyoruz. 

 
 

Sayın Başkan Çelikbilek’le olan kalıcı ve olumlu irtibatımız sayesinde, PETA olarak 

bizlerin, Türkiye’deki ilk köpek-kulübeleri  projesini gerçekleştirmemiz  mümkün 

olmuştur. Sayın belediye başkanının yazılı izni sayesinde barınak çevresindeki (ağaçlık) 

alanlara, buradaki hayvanların da soğuk ve sıcaktan korunmak için sığınabilecekleri 

köpek kulübeleri yerleştirmemiz mümkün olmuştur. PETA, hayvanların yeni 

sığınaklarının çalınmaması için İstanbul’daki bir marangoz atelyesine, beşerli halde 

birleşik köpek kulübeleri yaptırmıştır.   
 

Beykoz belediye başkanı,  Türkiye hayvan korumacılarının girişimleri sonucunda, 

hayvanlara gerekli bakım ve ilginin gösterilebilmesi için çalışanların   sayılarının 

arttırılmasına karar vermiştir. Beşiktaş’lı futbolcular, Michael Fink ve Fabian Ernst’in 
cömert destekleri sayesinde, artık barınaktan uzaklarda yaşayan köpeklere bile yiyecek 

ve tıbbi yardım ulaştırılabilmektedir.  Ayrıca Belediye de tıpkı PETA gibi hayvanların 

refahını sağlayacak köpek kulübeleri bağışlamıştır.  

 
Beykoz’da hayvan refahı lehine olan bu olumlu gelişmeler „sadece“ barınakla sınırlı 

kalmamış, tüm Beykoz’da, hayvan sevgisi ve hayvan haklarına dikkat çeken afişler 

asılmış, hayvanlara sevgi gösterilmesi ve hatta sahiplenilmesi konularına dikkat 

çekilmiştir.  Başta hayvan hakları kuruluşu Haytap olmak üzere Türkiyeli hayvanseverler, 
bu çalışmaların okullara da yayılması konusunda yöneticileri ikna etmişlerdir.   Bu yıl 13 

Mayısta, Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği, Beykoz belediyesinin çağrısı üzerine, 

Beykoz’da bir ilkokulu ziyaret ederek 600 öğrenciye hayvanlar konusunda seminer 

vermiştir. Hatta ilgiler bu olumlu çalışmaları, gelecek ders yılında, Beykoz’daki diğer 
ilkokullara da yaymayı planlamaktadırlar.  

 
 

Beykoz’da hayvan refahı konusundaki çalışmalar örnek niteliğinde olup, birkaç ay 
öncesinde   hayal bile edilmesi mümkün olmayan olumlu gelişmelerdir.   Bu nedenle 

PETA olarak, Belediye Başkanı Sayın Çelikbilek ve ekibine bu vesileyle teşekkürü bir borç 

biliriz. Ayrıca  hayvanlar için cansiperhane çalışan ve PETA’nın Türkiye’deki çalışmalarına 

olanak sağlayan Türkiyeli hayvan severlere de canı gönülden teşekkürlerimizi iletiriz.  

 

 

 

 
 


