BASINA VE KAMUOYUNA

Çeşme'de yazlıkçılar tarafından alınıp , yaz tatili bitiminde çöp alanına terk
edilen 350 adet cins köpeğin haberinin basına yansıması ile harekete geçmiş
idim.
Konu ile ilgili kişilerin tespit edilip gereğinin yapılması için,

Çevre ve Orman, Tarım ve Köy İşleri, İçişleri Bakanlıkları, İzmir
Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, Çeşme Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet
Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu,
Radyo Televizyon Üst Kurul Başkanlığı'na başvuruda bulundum
Bu başvurulara karşılık ilgili kurumlardan (isterseniz size
ulaştırabileceğim)
y a n ı t dilekçelerinde özetle;
Köpeklerin doğal ortamlarında bırakılmasının uygun görüldüğü
Köpeklerin bulunduğu alanda su odakları bulunduğu
Köpeklerin su ve beslenme ihtiyacının sakinler tarafından
karşılandığı
Konu ile ilgili veteriner hekimin soruşturulduğu … belirtildi.
Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından konuyu araştırması için bir
müfettiş atandı. Atanan müfettişe verdiğim ifade ve bu ifadeye
Çeşme Kaymakamlığı tarafından verilen yanıt dilekçesi ektedir.
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Ben konuya dikkat çekmek , duyarlılık yaratmak , devleti ve
yerel yönetimleri harekete geçirmek , sorumluluğun sadece bir
veteriner hekime yüklenmesini engellemek, soruşturmanın
mevzuat çerçevesinde genişletilmesini sağlamak ,köpeklerin en
kısa zamanda korunma altına alınmasını sağlamak ,
sorumluların cezalandırılmasını sağlamak … istemiş idim.
Çeşme Kaymakamlığı Belediye veterineri hekimi ifadesinde ;
Yazılanların gerçeği yansıtmadığını
Köpeklerin cins hayvan değil sokak köpeği olduğunu ,
Yabani olmaları nedeniyle yakalanamadıkları ve hayvanseverler
ile işbirliğine gidilerek birçoğunun evcilleştirildiği , evcilleşenlerin
kısırlaştırıldığını
Çöplüğe su tankları kurulduğunu belirtmiş.
Çeşme Kaymakamlığı ise veteriner hekim hakkında
soruşturma yapılmasına gerek olmadığına karar vermiş.
Türkiye ye geç mi geldi erken mi geldi bilinmez ama bir hayvan
hakları mücadelesi geldi.Fakat hukuksal yaptırımlar ve
kazanımlar hala belirsiz.Dünya da hayvan hakları konusunda
katedilen yol ,verilen kararlar beni heyecanlandırıyor. Ben de
çeşme de cins köpeklerin önce satın alınıp sonra terkedilmesine
dur demek istedim.
Duyarlılık olsun , tepki olsun , sorumluluk (sadece veterinere
değil) tüm sorumlulara yükletilsin , yaptırım olsun , hukuk
olsun… istedim. Verilen

yanıt karşısında
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kararsız kaldım. Sizinle paylaşmak ,
vicdanınıza dokunmak , hareket
yaratmak , direnç oluşturmak
istedim.Hala kamuoyundan , basın mensuplarından
belki duyarlılık yaratırlar diye umut taşıyorum,
sunarım…
AV SENİH ÖZAY
Tarım ve Gıda Bakanlığına Ankara
Teftişe atanan Müfettiş beye ifadem’ dir…
Çevre ve Orman, Tarım ve Köy İşleri, İçişleri Bakanlıkları, İzmir
Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediye
Başkanlığı, Çeşme Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet
Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu,
Radyo Televizyon Üst Kurul Başkanlığı'na gönderdiğim yazıda;
5199 Sayılı Hayvanların Korunması Kanunu'nu hatırlatarak
.Çeşme'de zenginlerin çocukların hatırına edindikleri pahalı
köpekleri çöplüğe attıkları 350 adet cins köpeğin kanun gereği
zaman kaybetmeksizin koruma altına alınması ve bu yolda tüm
değişik kamu kurumların yasal sorumluluklarını hatırlayarak
herekete geçmeleri ve ve bunları atanlar hakkında cezai
soruşturma yapılması istemli başvuruda bulundum
"Denetim organlarınca bu olgunun etraflıca araştırılması, yasal,
idari para ,cezasal müeyyidelerin uygulanması, tarafımıza 2577
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sayılı İYUK gereğince 60 gün içerisinde yanıt verilmesi, elde
edilen sorumlular hakkında idari ceza uygulanırken, bir yandan
da Cumhuriyet Başsavcılıklarınca da soruşturma yapılması ve
cezalandırılmalarına karar verilmesi talebinde bulundum.
Bunun üzerine bakanlık tarafından müfettiş olarak siz atandınız
ve kurumlardan konu ile ilgili yanıtlar geldi.Sizin konu ile ilgili
raporunuzda sadece çeşme veterinerinin bu olayda tek sorumlu
olduğu, başka kişi ve kurumların sorumlu gözükmediği
noktasına geliniyorsa eğer vah ki vah…diyorum…
Dünya bir tüketim çılgınlığının pençesinde can çekişiyor.
İnsanların hayatları hergeçen gün biraz daha yapmak isteyip
yapamayacağı şey ile dolduruluyor. Lüks arabalar ,evler,sınırsız
para harcanabilen (belki de toplumun sadece %2 sinin
yaşayabildiği) hayatların altı çizilerek topluma birçoğunun
ulaşamayacağı bu hayatlar izletilirken, hayatın gerçek anlamı
unutturuluyor.Ve toplum bir bilinmeze, herşeyi daha da tüketme
arzusuna doğru yola çıkıyor. İnsanlar; daha lüks bir hayatı nasıl
yaşayabiliriz kaygısı içinde kıvranıp dururken,aslında önemli
olanın yaşamın kendisi olduğunun,yaşamın anlamından uzak
tüm bu amaçlarla uğraşırken , her geçen günde aslında yaşamı
kaybettiklerinin farkında değiller bile.
Toplum öyle bir noktaya getirildi ki ; insanlar sorunu çözme ya
da yapıcı olma derdinde değiller.Neredeyse herkes ; varolanın
üzerini örtüp onu bir başka şey ile unutma derdinde.Her yeni
şeyde bir başka şeyi eskitiyor bilmeden,ya da bilerek, isteyerek.
Mutluluk, sağlık, yaşam huzur , güven, kişilik , tüm insani
değerlerin içi bilinçli olarak boşaltıldı.Toplum insanları ekonomik
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gücü ya da statüsü ile sınıflandıran, insanlara kullandığı
eşyaların markasına göre değer veren hale getirildi. Bu nedenle
belki de yaşamın gerçek anlamını çözememiş bir sürü insan,
belki de hiç kullanmayacağı, ya da sade bi vatandaşın bir aylık
geçim masrafı değerindeki eşyaları alıp bir kenara koyarak ,
tükettikçe mutlu olacağı yalanına inanma derdinde …
İnsanlar ucu bana dokunmadığı sürece herkes istediğini yapsın
mantığında. Canını okusan tıkını çıkarmayan, sorgulamayan ,
düşünmeyen, toplumsal olaylara müdahale etmeyen bir toplum
haline geldik çıktık. Toplumun büyük bir çoğunluğu ruhunu
kaybetti, içlerine olması gerektiğine inandırıldıkları , yalancı
ruhları soktular ve onlarla yaşadıklarını sanıyorlar.Ne büyük
yanılgı.
Önceden insanlar hayatı bölüşebileceği insanlarla evlenmek
isterlerdi , şimdilerde ise mutluluğu banknotlarda arayan
insanlarla doldu taştı ortalık.
Şimdilerde çocuk evliğin sigorta malzemesi maalesef.Önceden
çocuklara emek vermeyi,paylaşmayı öğrenebileceği oyunlar
öğretilir,ona göre oyuncaklar alınırdı.Şimdilerde ise; çocukların
yeni oyuncakları: Aileleri tarafından çok ciddi paralarla
alınıp,çocuklarını yaz tatilinde başlarından atmak ve çocukları
onlarla meşgul olurken kendilerinin rahat etmesini sağlayan
hayvanlar.
Evet tüketim çılgınlığının ve toplumsal duyarsızlaşmanın
vurduğu başka bir yerde ; evde bakılan sonra da sokağa
terkedilen hayvanlar.
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Bu konu ile ilgili son gelişmelerden biri de Çeşme de çöplüğe
terkedilen yüzlerce (350)köpek. Çeşmede yazlıkçılar hani
yukarıda garip evlilik ve çocuk ve çocuk ağlamasın diye pahalı
köpek hediyesine atlamak için kullandımdı ya ; tarafından satın
alınan köpeklerin , yaz bitiminde yazlıkçılar tarafından çöplüğe
bırakıldığı ortaya çıktı. Bu manzara milyonlarca liralık evlerde
konfor içinde oturan çeşme yazlıkçıları için madalyonun öteki
yüzü olarak değerlendirilebilir.
Av.Senih Özay ; çöplüğe terk edilen köpekler için on ayrı
kuruma suç duyurusunda bulundu. Av.Senih Özay kurumlara
yazdığı dilekçelerde , 5199 sayılı Hayvanların Korunması
Kanununa dikkat çekerek ,Çeşme 'de çöplüğe atılan 350 adet
cins köpeğin kanun gereği koruma altına alınması,köpekleri
sokağa atanların tespit edilip ,köpeklerin bırakılmasına göz
yumanlar, konu hakkında işlem yapmayanlar ve hayvanları
koruma altına almayanlar hakkında soruşturma ve
cezalandırma talebinde bulundu.
Peki, bu durumun sorumlusu kimler? Sadece belediyeler ve
kurumlar mı? Kendini hayvansever olarak tanımlayan , canı
sıkılınca hayvanları sokağa terk edenlere ne demeli?Onların
bu işte hiç mi suçu yok? Ne dersiniz. Bizce herkes suçlu.
Hayvan hakları ile ilgili hukuki boyuta değinelim biraz .
Türkiye'de hayvan hakları 2004 yılında yasa ile koruma altına
alınmıştır. Hayvanların, doğanın onlara tanıdığı yaşama
haklarını korumak için gerekli hükümler yasal güvenceye
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alınmış ve bu hükümleri ihlal edenlere çeşitli cezalar verilmesi
öngörülmüştür
Hukuk sistemimizde, ekonomik değeri olan her şey, insana
hizmet eden ve insanın sahip olabileceği malvarlıkları olarak
değerlendirilir. Bunları edinmek, hukuken mümkün sayılır.
Hayvanlar; mal sayılarak zarar görmeleri halinde, sahiplerinin
uğradığı ekonomik kayıp nedeniyle "mal varlığı aleyhine işlenen
suçlara" konu olur.
Tuhaf ama ; sahibi olmayan, alım satım konusu olmayan
sahipsiz bir hayvan ;herhangi kötü muameleye maruz kaldığı
zaman, sahipli hayvanlardan hukuken farklı muameleye tabi
oluyor.
Ülkemizde hayvanlara zarar vermek bir suç olarak algılanmıyor.
Yani; hayvanlara herhangibir zarar verilmesi durumunda ,5237
Sayılı Türk Ceza Kanunu değil ,5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
kapsamında değerlendirme yapılıyor. Bu nedenle hayvan
hakları konusunda duyarlı olunsa bile, adaletin eli kolu bağlı
durumda.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun da tek yaptırımı
idari para cezası. Eğer fail bulunursa ona Orman ve Su İşleri
Müdürlüğü tarafından idari para cezası kesiliyor, kesilen para
ise devlet kasasına gelir olarak giriyor. Yani hayvanlar çektiği
eziyet ile kalıyor.
Hayvanların sahipli ya da sahipsiz olarak ayrılması çok büyük
bir eksiklik, hayvanlara mal olarak bakma ve hayvanlara karşı
işlenen fiillerin kabahat olarak değerlendirilmesi anlayışının
terkedilmesi ve bazı ükelerde uygulandığı gibi ; yaptırım olarak
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paraya çevrilemeyen idari hapis cezalarının uygulanır hale
getirilmesi gerekmektedir. Yasada böyle bir değişiklik yoluna
gidilmesi gerekiyor.
Peki Çeşme 'de terkedilen 350 köpek ile ilgili yaptırım
uygulanması konusunda 5199 sayılı yasada dayanak
gösterebileceğimiz maddeler neler?
5199 sayılı Hayvanların Korunması Kanunu 'nun
ı fıkrasında ;
Ev ve süs hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde
ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla
muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve
sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvan
başlıklı paragrafında tanımlanan Çeşme 'de çöplüğe atılan 350
adet cins köpeği,
f fıkrasında tanımlanan ;
Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da
koruyucusunun ev ve arazisinin sınırları dışında
bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da
doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanlar
durumuna getiren hayvan sahiplerinin tespiti ile haklarında idari
,cezai sorusturma yapılması talebinde bulunmuştur.Dilekçede
aşağıdaki hususlar üzerinde durulmuştur.
(buraya sizin bana verdiğiniz dilekçenizdeki açıklama bölümünü
kopyala yapıştır yapmak gerek değil mi?ama ben o kısmı
sadeleştiremiyorum:))
Bu talep dilekçesine karşılık olarak Çeşme Belediye'si veteriner
hekimi tarafından, belediye başkanının da imzası ile ;
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Şikayete konu olan Çeşme çöplük alanında bilgi ve kontrol
altında bulunan 100-120 adet sokak köpeği bulunduğu, bu
hayvanların bölgedeki yaşama uyum sağladığı , 5199 sayılı
yasaya dayanarak doğal ortamlarında bulunmalarının uygun
görüldüğü , bu bölgede su odakları olduğu(hayvanların susuz
kalmadığı) bakım besleme, rehabilite ve kısırlaştırma
çalışmaları olduğu belirtilmiştir.
Fakat bu cevap dayanaksızdır ve tatmin edici değildir.
Hayvanların içinde bulunduğu durumu haklı hale
getirmemektedir. Belediye de Su veriyorum

Bir
hanıma o 350 ya da bizce 120 köpeğe su
veriyoruz diyorlar galiba…
Konu ile ilgili başvurulan bir başka kurum olan RTÜK İzleme ve
Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın cevabında ise;
Başvuruda bahsi geçen 5199 sayılı kanunun 20.maddesinde
yer alan ;
Hayvanların korunması ve refahı amacıyla; yaygın ve örgün
eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon
programlarında bu konuya yer verilmesi esastır. Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumu ile özel televizyon kanallarına ait
televizyon programlarında ayda en az iki saat, özel radyo
kanallarının programlarında ise ayda en az yarım saat eğitici
yayınların yapılması zorunludur. Bu yayınların % 20’sinin
izlenme ve dinlenme oranı en yüksek saatlerde yapılması
esastır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu görev alanına giren
hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür.
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hükmünün ;
varmış ama ;
geçen hafta ;
,6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesi ile yürürlükten
kadırıldığı ,bu nedenle yayın kuruluşlarının hayvanların
korunması konusunda yayın yapma zorunluluğu bulunmadığı
,hayvaların korunmasına dair yayınlarla ilgili istatistiki bir bilgi
olmadığı belirtilmiştir.
RTÜK cevap dilekçesinde ayrıca;6112 sayılı kanunun
10.madde 5.fıkrasında yer alan ,
'Ücretsiz yayınlanan ve Üst Kurul tarafından tavsiye edilen
kamu hizmeti duyuruları reklam sürelerine dâhil edilmez.'
hükmü doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum
kuruluşlarının isteği üzerine kendilerince hazırlanan bilgilendirici
ve eğitici kamu spotları niteliğindeki filmleri ilgili yasa hükümleri
doğrultusunda inceleyerek yayın ilkelerine uygun olanlar için
yayınlanmasında kamu yararı bulunduğuna dair karar ihdas
etmekte oldukları, ilgili kuruluşlar tarafından mevzuata uygun
olarak hazırlanacak spot filmlerin üst kurula gönderilmesi
halinde gerekli tavsiye kararlarının alınmasına devam
edileceğini belirtmiştir.
Yeniden düzenlenen Hayvanları koruma Kanununda büyük
yaptırımlar olduğunu, köpekleri kaderine terk eden sahipleri
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hakkında yeni yaptırımlar getirdiğini, bu nedenle yasadaki
yaptırımları uygulamak ,başta yerel yönetimler olmak üzere
yetkili mercileri harekete geçirmek gerektiğini düşünüyoruz.
Yeter ki doğru müfettiş, doğru savcı çıksın ortaya...
Konu ile ilgili; köpekleri çöplüğe bırakan kişilerin bulunup,
cezalandırılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunduk ….
Hukuki olarak bu yoldan bir sonuç çıkmazsa anayasa
mahkemesine başvurulacağı, konunun peşini bırakılmayacağı
Hayvanlar ile ilgili her türlü istismarın son bulması ve cezasız
kalmaması umuduyla ifademi tamamlıyorum. Kamuyu
bilgilendirmek istiyorum, hareketlendirmek istiyorum. Bu
müfettiş ifadesinin keşke genişlemesini de istiyorum.’’ Dedim
ama; BAKTIM Kİ TEK VETERİNERE YÜKLENİLMİŞ O DA
EPEY BAŞINDAN ATAN HİÇ ZAAF YOK DİYEBİLMİŞ. ÇEŞME
HALKI MEMNUN… HERKES MEMNUN .. BEN DE ARTIK BU
İŞİ BASINA VE HALKIMIZA HAVALE EDEYİM.. BENİM
VİCDANIM RAHAT.. ONLARIN VİCDANI BİRAZ SIKIŞSIN
DEDİM. EYVALLAH…
Senih Özay
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