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HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu (*)“Petshop gerçeği”
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Haytap Ankara Gönüllüsü

Hayvan Hakları 
Federasyonu (HAYTAP) 
olarak bir önceki 
sayımızda sizlere 
federasyonumuzu 
tanıtmaya çalışmıştık. 
HAYTAP,  hayvanların 
deney konusu 
olamayacağını savunur. 
Hayvanların kürkleri 
için yetiştirilmelerine, 
petshoplarda 
satılmalarına, 
avlanmalarına, 
ticaret konusu 
olmalarına, sportif 
avcılığa ve türlerinin 
sona ermesine yol 
açacak bir kıyıma 
tabi tutulmalarına, 
esir alınmalarına 
ve esaret altında 
yaşatılmalarına, kendi 
rızaları hilafına gösteri 
konusu olmalarına ve 
hangi nedenle olursa 
olsun kötü muameleye 
uğramalarına karşı 
çıkar. Bunun için etkin 
yazışma yöntemlerini, 
hukuk yollarını kullanır 
gerekirse medya 
ile işbirliği yaparak, 
haberin etkin bir şekilde 
birinci elden doğru bir 
şekilde yansımasını 
sağlar.

HAYTAP, aynı zamanda   
yasadışı hayvan ticaretini 
önlemeyi ve türlerin 
korunmasını içeren 

uluslararası anlaşmalara uyulmasını 
ve mevcut evcil hayvan satış yerlerinin 
kaldırılmasını savunur. Bu amaçla, bu 
sayıda “Petshop Gerçeği”ni sizlerle 
paylaşmak istiyoruz.

Petshop denildiğinde aklımıza, yeni 
evlerini bekleyen sevimli hayvanlar 
geliyor. Oysa madalyonun diğer yüzü 
hiç de sevimli değil. Petshop olarak 
adlandırılan ve evcil hayvanların 
satıldığı dükkânlar; ticaret adına 
hayvanların sağlığını hiçe sayıyor. 
Bu yüzden barınakta ve sokaklardaki 
hayvan popülasyonu artmakta. Çoğu 
yurt dışından ithal edilerek ya da kaçak 
olarak ülkemize sokulan cins hayvanlar; 
anneleriyle geçirmeleri gereken 
süre bitmeden dükkân vitrinlerine 
taşındığı için, kısa sürede hayatlarını 
kaybediyorlar. 

Oysa yavruların bağışıklık sistemlerinin 
güçlenmesi için en az 2 ay anne sütüyle 
beslenmeleri gerekiyor. Gümrükten 
kaçak sokulmaya çalışılan ve ses 
çıkarmamaları için özel ilaçlarla 
bayıltılan yavruların büyük bir kısmı da; 
kapalı bavul, çanta ve poşetlerin içinde 
havasızlıktan boğularak can veriyor. 
Petshoplarda satılmayı bekleyen 
hayvanların çektiği eziyet, sokak 
hayvanlarının başlarına gelenlerden 
çok da farklı değil. Hayvanlar daracık 
kafeslerde üst üste kalmakta, tuvalet 
yapmamaları ve mama maliyeti 
açısından uzun süre aç ve susuz 
bırakılmakta, enerjik görünmeleri için 
sürekli uyuşturucu ilaçlar yapılmakta. 
Türkiye’ye kaçak yollardan sokulan cins 
hayvanlar 200 ila 2000 dolar arasında 
satılsa da; hızlı üreme sonucu, kısa 
bir süre sonra sokak hayvanlarına 
dönüşüyorlar. Satılamayan hayvanlar 
zaten sokaklara bırakılıyor... Satılanları 
da benzer akıbetler bekliyor... 
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Neden mi? Sahibi artık bakamıyormuş, 
yavru iken zevkini tatmış ve büyüyünce 
sıkılmış; tüyü var; pisliği var; komşum, 
ev sahibim istemiyor vb. nedenlerle 
satılan hayvanların büyük bir kısmı 
barınağa ya da sokaklara kimsesizliğe 
terk edilmekte… Ayrıca özel günlerde 
hediye olarak verilen küçük dostlarımızı 
da hemen hemen aynı gelecek 
beklemekte.

Sorunun çözümü için; gümrüklerdeki 
ve petshoplardaki denetimlerin 
sıkılaştırılması, petshoplardaki hayvan 
satışlarının tamamen yasaklanması, 
hayvan sahiplenmek isteyen kişilerin 
öncelikle engelli, barınak veya 
sokaklardaki zor durumda olan 
hayvanları sahiplenmesi, 5199 sayılı 
hayvanları koruma kanunu kapsamında 
kısırlaştır-aşılat-yaşat kampanyasının 
tüm belediyelerce uygulanması, 
vatandaşların da bu konuda bilinçli 
olması ve sivil toplum örgütleri 
içerisinde yer alarak hayvanlara sahip 
çıkması gerekiyor. 

Unutmayalım; seslerini ancak biz 
insanların duyurabileceği hayvanların 
da; insanlar kadar yaşam hakkı vardır 
ve en temel olan, doğuştan var olan bu 
hakka sahip çıkalım!

(*) Hayvan Hakları Federasyonu 
(HAYTAP, 9 Temmuz 2008’de 
Türkiye’nin farklı illerinde hayvan 
hakları konusunda faaliyet gösteren 5 
sivil toplum örgütünün aynı federasyon 
altında birleşmesi ile kuruldu. 
Türkiye’de doğanın korunması ve 
hayvan hakları konusunda faaliyet 
gösteren 19 ve 1 Azerî derneğin bir 
araya gelerek oluşturduğu bir sivil 
toplum örgütü olan HAYTAP, “Hayvan 
Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği 
Platformu”nun devamı niteliğinde. 
Tüzel bir kişilik olan federasyonun 
kurulmasından sonra eski adı olan 
HAYTAP’ı kullanmaya devam ediyor. 
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