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Önceki sayımızda sizlerle petshop gerçeğini paylaşmıştık. Dergimizin bu sayısında ise, ge-
len yaz sezonuyla birlikte turistik yörelerde varolan ve hala açılması için çalışılan yunus 
parklarına dikkat çekmek istiyoruz.

 
Yunus parklarında çok büyük bir dram yaşanıyor ve HAYTAP - Hayvan Hakları Federasyonu 
olarak aylardan beri bunun peşini kovalıyoruz. İnsanların buralara gitmemelerini, bu parklarda 
yaşananların arka planında yatan, insanların gözüne kapalı kısmını anlatmaya çalışıyoruz.
Yunuslar dünyanın en sevimli ve her zaman gülümseyen hayvanları. Yunusların on binlercesi ne 
yazık ki bu gülümsemeleri nedeniyle, 20. yüzyılın ilk yarısından beri insanlığı eğlendirmek için 
gülümseye gülümseye öldü... Acımasız kovalamaca sonunda denizlerden ve çok güçlü sosyal 
bağlarının olduğu ailelerinden çalınan yunusların çoğu daha o onda şoktan, travmalardan ölüy-
or. Beğenilmeyip geri atılan yunusların da çoğu şok yüzünden boğularak ya da ciğerlerine su 
dolması yüzünden zatürree olarak ölüyor. 

Yunusların havuzlarda öğrenmek zorunda kaldıkları ilk şeylerden biri ölü balık yemek oluyor. 
Buna uzun süre direniyorlar, ilk ölü balıkları kusuyorlar. Ayrıca eğitmenleri tarafından dövülen, 
aç bırakılan yunuslar tüm bu eziyetlerle başa çıkarak hayatta kalmayı başarırlarsa sonunda o 
ölü balıklar uğruna müzik eşliğinde çember içinden geçmeye, top çevirmeye başlıyorlar. 

Derleyen: Filiz Haymana Ulucanlı
     Öğretmen-Haytap Ankara Gönüllüsü
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Milyonlarca dolarlık pazarı olan yunus parkları 
Avrupa’da kapanmaya başlarken Türkiye’de 
mevzuattaki boşluklardan yararlananlar gün 
geçtikçe havuz sayısını artırmaktadır. Hayvan Hakları 
Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı, 
Ahmet Kemal ŞENPOLAT, Tarım Bakanlığından 
ruhsat alarak açılan bu yunus parklarının kar amacı 
güden ticari işletmeler olduğunu vurgulamış ve 
bir yunusun fiyatının 100-150 bin dolar arasında 
değiştiğini belirtmiştir.

Sağlık Bakanlığı: ‘’Yunusla Terapi Bilimsel 
Olarak Kanıtlanmamıştır’’

Özellikle yunus terapi merkezlerinde, yunusların 
engelli çocukları iyileştirdiği gibi bir düşünce var ve 
insanlar bunun için binlerce lira harcıyor. Kendisi 
travma yaşayan bir canlı başka bir canlıya nasıl 
yardımcı olabilir?
Sağlık Bakanlığı tarafından Hacettepe Üniversitesi’ne 
‘yunus terapi merkezi’ ile ilgili bilimsel görüşü 
sorulduğunda alınan yanıtta, tedavinin bilimselliğinin 
kanıtlanmadığı belirtilmiştir. Ayrıca bu hayvanların 
geçirdikleri travmalar nedeniyle eğitmenlerine, 
onlarla yüzen insanlara saldırabildikleri de bilinen bir 
gerçektir.
SİZ DE BU İNSANLIK SUÇUNA ORTAK OLMAYIN, 
YUNUS PARKLARINA GİTMEYİN!!!
Özgür ve yabani ortamda yaşayan hayvanlar için 5199 
sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 4. maddesinin f 
bendinde, “Yabani hayvanların yaşama ortamlarından 
koparılmaması, doğada serbestçe yaşayan bir 
hayvanın yakalanıp özgürlükten yoksun bırakılmaması 
esastır” ifadesi yer almaktadır. Öyleyse yunuslar 
ve diğer deniz memelilerinin havuzlarda doğal 
ortamlarının dışında tutsak olmalarının ne anlamı 
var? 
Lütfen hep birlikte yunusların ticari bir metaya 
dönüştürülmelerine ve yunus terapisi adı altında 
bilimsel gerçekliği olmayan terapilere alet olmalarına 
izin vermeyelim.
Bu kapsamda ülkemizde, doğal ortamlarında olmayan 
tüm yunus ve deniz memelileri için yunus parkları 
değil,  yunusların doğal ortamlarında izlenebilirliğini 
sağlayacak projeler üstünde çalışmalı ve bunu amaç 
edinmeliyiz.

HAYTAP, aynı zamanda   yasadışı hayvan 
ticaretini önlemeyi ve türlerin korunmasını 
içeren uluslararası anlaşmalara uyulmasını 
ve mevcut evcil hayvan satış yerlerinin 
kaldırılmasını savunur.

Kendilerini ifade edemeyen hayvanların da 
insanlar gibi etik ve hukuki özne olmalarını 
savunur, kendileri adına dava açılabilmesini 
ve hukuki yargılamaya müdahil olabilmelerini 
uzun vadeli bir hedef olarak görerek bunun 

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu, 
insan türünün gezegeni başka canlılar 
ile paylaştığından hareketle insanın 
bu dünyanın efendisi değil diğerleri 
arasında bir tür olduğunu kabul eder. 
İnsanlara tanınan tüm haklardan 
(ahlaki ve hukuki olarak) hayvanların da 
yararlanmasını olağan görür ve bunun 
bir hak olmaktan öte bir gereklilik 
olduğunu düşünür.

HAYTAP, insanların kendi yaşam 
alanlarını gezegeni paylaştığı komşuları 
aleyhine genişletmesini, onların hayat 
alanlarını işgal etmesini ve kentleri 
birlikte paylaştığı ortaklarına karşı 
zulmetmesine kesinlikle  karşı çıkar. 
Federasyonumuz bu konuda özellikle 
kentlerde hayatı paylaştığımız sahipsiz 
hayvanların da gerekirse aşılanarak 
insanlarla birlikte yaşamalarına, 
sokaklarımızda sayıları tolerans 
limitleri dâhilinde kalmak kaydı ile 
özgürce dolaşmalarına destek olur.

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 muamaleye 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.

için toplumu hazırlamayı hedefler.
HAYTAP, insan ile hayvan arasındaki 
günümüzde süregelen eşitsiz ilişkinin 
evcilleştirme ile başladığını düşünür ve 
ekolojik bir toplumun kurulmasını hedeflediği 
gelecekte hayvanların insanlara bağımlı bir 
biçimde yaşamalarına son verecek bir ahlak 
anlayışını oluşup gelişmesinin bilincindedir.
www.haytap.org

HAYVAN HAKLARI
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