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“Tehlikeli ırk”
Ülkemizde bu ırkları belki de ömründe görmemiş
kişilerce yapılan akıl ve bilim dışı bir
nitelendirme!

2004 yılında çıkan 5199 sayılı kanun ve 2012 Eylül ayında meclise
sunulan kanun tasarısında bu köpeklerle ilgili maddeler:

Mevcut 5199 Madde 14-l fıkrasında
Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek;
sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek,
sergilemek ve hediye etmek yasaklandı.
Ayrıca 20.11.2007-208 sayılı Müsteşarlık Makam Oluru ile bir komisyon
kurulmuş olup Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesinde yer alan Pitbull
Terrier ve Japanese Tosa'ya Dogo Argentino, Fila Brasileiro ve bu ırkların
melezleri de ilave edilmiştir.
Şu an tartışılan 5199 Tasarısı Madde 11Geçici Madde 3’e göre: Bu kanunun geçici 1. maddesi uyarınca tehlikeli köpek
sahiplenenlerin dışında; tehlikeli köpek bulunduranlar, bu maddesinin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren üç ay içinde köpeklerini bakımevlerine teslim etmek,
bakımevleri de bu hayvanları öncelikle almak zorundadır.

Uymayanlar 2yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyorlar.
Hayvana tecavüz edene bile bu kadar ağır ceza verilmiyor!

•

HKK kanunundaki bu madde bu hayvanlar tarafından ısırılabilecek insanları güvence
altına almayı hedeflemektedir. Dolayısıyla yeri Hayvanları Koruma Kanunu değildir.

•

Diğer yandan, zaten TCK’nın 177 Maddesi, 1. fıkrasında “Gözetimi altında bulunan
hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest
bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar
hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır” hükmü mevcuttur.

•

Yani TCK’nın bu maddesi hayvan sahiplerine köpeklerinden dolayı gelebilecek
tehlikeler açısından gerekli sorumluluğu zaten yüklemektedir.

•

Peki yasaklanan bu ırklar gerçekten tehlikeli mi? Bunları yasaklayarak insanların
köpekler tarafından ısırılmaları önlenebilecek mi?

Lütfen öncelikle bu ırkları tanıyın ki…
• Belki siz neden onların yasaklandığını ve neden bu dört ırkın seçildiğini,
• Bürokratlarımızın bu ırkları seçerken hangi bilimsel ve istatistiki verileri
kullandıklarını,
• Hayvanları koruma amacı taşıyan bir kanunda böyle bir maddenin ne
aradığını,
• Onlara bir haksızlık yapılıp yapılmadığını,
• Bu yasaklamaların insanların köpekler tarafından ısırılmalarını önleyip
önleyemeyeceğini,
• Masum hayvanların kanına boş yere mi girileceğini ya da bu masumların
gözü yaşlı sahiplerinden boş yere mi kopartılacağını anlar ve anlatırsınız.

Çünkü biz anlatamadık…

Adı: Tosa
Menşei: Japonya
Beslenme nedeni: Eskiden dövüş köpeğiydi, şimdi bekçi köpeği
Davranış özellikleri: Cesur, sakin, tahammüllü
Yükseklik: Erkekler 60, dişiler 55cm
Isırma istatistiklerindeki yeri: Sıralamaya girmeyecek kadar az
Isırma sonucu ölüm istatistiklerindeki yeri: Sıralamada yok
Ülkemizdeki sayısı: Yok denecek kadar az

Adı: Fila brasileiro

Menşei: Brezilya
Beslenme amacı: Bekçi köpeği
Davranış Özellikleri: Cesur, sahiplerine karşı uysal ve itaatkar, çocuklara toleranslı,
yabancılara sokulmaz, sahibine bağlılığı nam salmıştır, yürüyüşü muhteşemdir
Yükseklik: Erkekler 65, dişiler 60 cm
Isırma istatistiklerindeki yeri: Sıralamaya girmeyecek kadar az
Isırma sonucu ölüm istatistiklerindeki yeri: Sıralamada yok
Ülkemizdeki sayısı: Çok az

Adı: Dogo argentino
Namı: Beyaz melek

Menşei: Arjantin
Beslenme amacı: Av köpeği
Davranış özellikleri: Cana yakın, dost canlısı, sessiz, İnsana çok yakın, bekçilik yapamaz
Yükseklik: Erkekler: 62-68 cm, dişiler: 60-65cm
Isırma istatistiklerindeki yeri: Sıralamaya girmeyecek kadar az
Isırma sonucu ölüm istatistiklerindeki yeri: Bir kişiyle en alt sırada (terrier, Cooker ve
pomerianla aynı sırada)
Ülkemizdeki sayısı: bilinmiyor

Adı: Amerikan Pit bull terrier
Amerikan Staffordshire bull terrier
Amerikan Staffordshire Terrier
Pit bull terrier

Beslenme amacı: Dövüş köpeğiydi, artık arkadaş köpekler sınıfındaki yerini alıyor
Davranış özellikleri: Bekçi köpeği olamayacak kadar insana yakın, sadık, diğer
hayvanlara tahammülsüz, çok güçlü, acıya dayanıklı.
Yükseklik: Erkekler 45-47 cm, dişiler 42-45 cm
Isırma istatistiklerindeki yeri: Üst sıralarda değil
Isırma sonucu ölüm istatistiklerindeki yeri: Üst sırada
Ülkemizdeki sayısı: Melezleriyle birlikte 50.000 civarında (tahmini rakam)

Neden bu 4 ırk?

•

Hangi bilimsel ve istatistiki bilgiye göre seçildiler?

•

Saldırı bakımından çok daha sabıkalı olan köpek ırkları neden bu listeye
alınmadılar? (Zaten bizce de alınmasınlar).

•

Çünkü İngiltere’nin aynısını kopya ettiler. Oranın köpek profiliyle bizimkini aynı
sandılar.

•

Oysa bu dört ırktan ikisi ülkemizde yok denecek kadar az...

•

Şunu asla düşünmediler bile: Pit bull dışındaki yasaklanmış olan üç ırk, cooker ırkı
gibi dünyada sadece bir-iki kişinin ölümüne neden oldu, ülkemizde ise kimseye
saldırmadılar bile...

•

Yine ülkemizde Kangal ırkı köpeğimizin ölümle sonuçlanan saldırıları kayıtlara geçti
ve Kangalımız da bazı ülkelerde kısıtlandı.

•

Yasamızda adı geçen üç köpek ırkına ait köpekler kimseye saldırmadı ama
Kangalımız ölümle sonuçlanan saldırılarda bulundu. Şimdi Kangal ırkımızı da mı
yasaklayacağız? Tabi ki yasaklamayalım!

•

İngiltere’de öyle yaptı kendi ırkları olan Staffordshire terrier ve Bull terrierleri
yasaklamadı. Hatta Staf. terrierler İngiltere’de en fazla saldıranlar listesinin başında
olduğu, ve bu iki ırkın ölüm olayları hiç de az olmadığı halde…

•

Ama anlamış değiliz bizde bu ırklar neden yasaklandı? Bu ırkların suçu neydi?

Taklit ettiğimiz İngiltere:
•

İngiltere köpek dövüşlerinin doğduğu ve dünyaya yayıldığı yerdir.

•

Bir zamanlar İngiltere’de köpekle dövüşmemiş boğalar kasap tarafından bile kabul
edilmezdi.

•

Yakın zamana kadar köpek dövüşlerine yasak bile getirilmemiştir.

•

Her yıl barınaklarında binlerce hayvan öldürülür.

•

İnsan ya da hayvan fark etmez, tüm canlıların sömürülmesi, dolayısıyla bir köpek
ırkının kolayca yasaklanması onların soylu atalarından kalma bir davranıştır.

•

Nitekim köpekleri yasaklayan ilk kanun da buradan çıkmıştır.

•

Buna rağmen , artık İngiltere bile bu uygulamanın gereksizliğini itiraf etmiştir; ırk
yasaklamayı kaldırmak üzeredir. Hollanda gibi, yasaklardan tamamen vazgeçen
ülkeler de vardır.

İstatistikler ne diyor?
Saldırı sonucu ölüm olgularının bazı özellikleri:
%67’si sahibinin mülkü içinde bağlı olmayan köpeklerden
%19’si sahibinin mülkü dışında bağlı olmayan köpeklerden
%11’i sahibinin mülkü içinde bağlı köpeklerden
%4’ü sahibinin mülkü dışında bağlı köpeklerden
Kaynak: Breeds of dogs involved in fatal human attacks in the United States between 1979 and 1998
Jeffrey J. At al, Embargoed for Release Until 8 AM, September 15, 2000

Buradan çıkacak sonuç:
•

Demek ki bu olaylarda sahiplerinin ve bazılarında ısırılan kişilerin ihmalleri var.

•

Demek ki, sadece bir kurala uyulsaydı, köpeklerin bağlı olması sağlansaydı ölüm
olguları olasılıkla %86 daha az olacaktı.

• Siz hala kuralları getirmek yerine ırk yasaklamakla uğraşın!

İstatistikler, ısırılan kişilerin genellikle çocuk olduğunu
gösteriyor. Yani bu vakalarda köpeğin tahrik edilme oranı
yüksek.
Dolayısıyla bu vakalarda iki suçlu var:
1- Köpeğini iyi eğitmeyen ya da serbest bırakan hayvan sahibi,
2- Yaptığı davranışlarla köpeği tahrik edip ısırılan kişi

Amerika’da en fazla ısırmaya neden olan köpek
ırkları:
•
•
•
•
•

Cocker Spaniel
Alman Çoban
Akita
Collie’ler
Toy ırklar

Bizim yasaklı 3 ırk Amerika’daki en fazlalar listesine
bile girememiş!

1982-2006 yılları arasında, dünyada en fazla köpek beslenen Amerika ve Kanada’da
ölümcül köpek saldırıları:
Irk
Ölüm
Sakatlanma
Pit bull terrier
104
608
Rottweiler
58
223
Wolf hybrid
18
43
Husky
13
8
Germanshepherd
7
38
Chow
6
32
Bull mastiff (Presa Canario)
6
16
Mastiff
4
9
Doberman
3
7
Boxer
2
12
Labrador
2
20
Great Dane
2
9
Bulldog (American
2
2
Bazı terrier türleri, Pomeranian ve Cocker Spaniel 1 adet ölüm

(Bizim yasaklı 3 ırk listeye bile girememiş!)

Bu ırkları yasaklamak işe yaradı mı?
•

Pit bull ırkı 2004 yılında yasaklandı ama geçen bunca yıl zarfında bu ırka mensup
köpek sayısında artış görüldü.

•

İşin ilginç yanı neredeyse bütün ülkelerde hangi ırk yasaklandıysa o ırkın sayısı
artmıştır.

•

Çünkü yasalara uyan bilinçli insanlar bu ırkı üretmekten vazgeçmiş, ancak
yasaklanınca değer kazanan bu ırk , hayvan tacirlerince, toplumda ilgi çekmek ya da
hayvan dövüştürmek isteyenlerce merdiven altında üretilmiş ve çoğaltılmıştır.

•

Bu köpeklerin toplanması durumunda kolluk kuvvetleri bu ırklardan rant elde eden,
dövüş yaptıran kişilere şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da ulaşamayacak,
ancak kayıtlı, kimselere zararı olmayan masum köpekleri toplayabileceklerdir.

Hem de sahiplerinin tüm kişilik ve insan haklarını ihlal ederek!

Hiçbir ırk tehlikeli olarak nitelendirilemez
Buna destek olacak bilimsel, istatistiki
hiçbir kayıt yoktur…

• Her köpeğin gerektiğinde kullanabileceği dişleri vardır.
• Hiçbir köpek agresif doğmaz ama her köpek agresyona
meyillidir, çünkü agresyon doğada gerekli bir davranıştır.
• Ancak agresyon dürtüleri kışkırtılmamış bir köpek bu
davranışını ya bilmez ya da kontrol etmeyi öğrenir.

Dolayısıyla agresif her köpek, sahibinin ya da
çevresinin eseridir!

Bir köpeğin agresif olup olmadığına
karar verilirken ırkına mı bakarız,
köpeğin davranış yapısına mı?
• Bunu ortaya koyan mizaç testleri vardır.
• Bazı gelişmiş ülkelerde tehlikeli arz edebilecek ırklara mensup
köpekler zorunlu olarak bu teste tabi tutulurlar.
• Almanya’da yapılan bir araştırmada ilginç bir sonuç elde edilmiştir:
İstatistiklere göre bu ırklara mensup köpeklerin neredeyse tamamı
davranış testlerini geçebilmiş yani tehlikeli olmadıkları ortaya
çıkmıştır.
Bu sonuçlar hiçbir köpeğin ırkına bakarak agresif olup olmadığına karar
verilemeyeceğini, hiçbir ırkın agresif olarak tanımlanamayacağını
göstermiştir.

Bu çocuk bir Shar-pei tarafından ısırıldı,

Bu çocuk bir Rotweiller tarafından yaralandı

Bu çocuk bir Stafford shire tarafından öldürüldü

Bu genç bir Alman Çoban köpeği tarafından
öldürüldü

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün Peki bu görüntüler arasındaki fark ne?
Yanıt: Hepsinin farklı köpek ırkları tarafından ısırılmaları
Peki ortak yönleri?
Yanıt: Ülkemizde yasaklanan ırklardan olmamaları
Irk yasaklamak çözümse, bu hayvanları ne zaman yasaklayacağız?

EŞEĞİN TEPTİĞİ
ÇOCUK HASTANELİK
OLDU

Bozdoğan’ın Madran mahallesinde eşek tepmesi
sonucu bir çocuk hastanelik oldu
15 Eylül 2011 Perşembe 10:10

Ülkemizde eşek, boğa ve manda tekmesiyle ölen ya da
yaralanan insanlar da var.
O halde bu hayvanları ne zaman yasaklayacağız?
Trafik kazalarına karışan araba sayısını burada telaffuz
etmeyelim. Peki, arabaları mı yasaklıyoruz, yoksa
sahiplerini mi cezalandırıyoruz?

• Yasamızda “tehlikeli ırk” denilen köpeklerin değişik ülkelerde
terapi köpeği, av köpeği, arama-kurtarma köpeği olarak da
kullanıldığına dair bir çok örnek bulunduğu göz önüne alınırsa,
• Bir genelleme yaparak, tüm ırkı suçlayacak şekilde bu
köpekleri “tehlikeli ırklar ya da köpekler” diye adlandırmak
vahim bir hatadır.

Önemli olan insanların ısırılmalarını önlemek
değil mi?
• İnsanların ısırılmalarını, masum olsun olmasın adı “Pit bull” diye bir ırkın
tamamını yasaklayarak mı engelleyebiliriz, yoksa tehlikeli olabilecek tüm
köpekler için,hiçte zor olmayan bir takım önlemler alarak mı?
• Irk yasaklamak bir işe yaramadığı için dünya bu uygulamayı terk
etmektedir.
• Doğru olan, tehlikeli köpeklerin ayırımını yapmak ve sahiplerine yasal
sorumluluklar vermektir.

• Her türlü köpek, bilinçsiz insanların elinde tehlikeli bir hale gelebilir.
Ama böyle insanların elindeki Pit bull ırkı bir köpekse, bu hayvanın
gücünden dolayı tehlike daha büyüktür.
•
• Pit bull’un bu kötü şöhreti kazanmasına sebep olan onu kötü amaçlı
kullanan insanoğludur.
• Şöhreti sayesinde piyasa değeri yükselen Pit bull’lar yine böyle
insanlar tarafından çoğaltılmaya ve kendileri gibi bilinçsiz insanlara
satılıp yaygınlaşmaya başladı.
• Tabi ki, bu olanlardan sonra daha fazla Pit bull hadiseleri duymaya
başladık.

• Bir ırka ait köpeğin tehlikeli olabilmesi cüsse, kuvvet, boy gibi fiziksel
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bizde yasaklanan köpek ırklarının güçlü
köpek ırklarından olduğu doğrudur.
• Tehlikeli olabilme potansiyeli bu güçlerinden kaynaklanmaktadır. Ancak,
tehlikeli olabilecek sayısı elliden fazla köpek ırkı daha bulunmaktadır. Buna
çocukların sevgilisi Golden retriever ırkı dahildir.
• Bu nedenle halkı korumak adına alınan önlemler ırklara değil, bu tür
köpekleri besleyen kişilere yönelik olmalıdır.
• Bu bilinçsiz kişiler yasaklı ırkları beslemekten vazgeçebilirler ama yasaklı
olmayan, ancak bu güçleri nedeniyle tehlikeli olabilecek diğer ırklara
yönelirler.
Görüldüğü gibi sadece bazı ırkları yasaklayarak insanların köpek
saldırılarından korunamayacağı açık bir gerçektir!

Güçlü her köpek için (sadece 4 ırk için değil) getirilecek bazı
kurallar ısırılma hadiselerini çok önemli ölçüde azaltacaktır.
 Öncelikle güçleri nedeniyle (ırk adı geçmeden) insanlara tehlike arz edebilecek
yapıya sahip köpeklerin listesi oluşturulmalıdır (Lütfen Hayvanları Koruma
Kanununda değil).
 Böyle köpekleri bulunduranlara yetki belgesi (Bu belgeyi almak için eğitim, bazı
sertifikalar, sabıka kaydı, mali mesuliyet sigortası vb.),
 Köpeğin bulundurulduğu yerde ve gezdirilmesi sırasında bazı tedbirlerin
alınması,
 Böyle köpeklerin eğitimi ve eğitim sonucunda alınan ve belli sürelerde
tekrarlanan davranış testi belgesi,
 Bu temel kuralların dışında alınması gereken önlemler konusundaki önerilerimiz
ilgililere iletilmiştir.

Bu kuralları getirmek yerine ırk yasaklamakla uğraşanlar, bu ırkların
haricinde oluşacak her saldırıdan sorumlu olacaklardır!
Bakalım bürokratlarımız ırk yasaklamakla bu sorunun azalmadığını ne
zaman görecekler?
Görmeleri için daha ne kadar insanımızın sakatlanması ya da ölmesi
gerekiyor?

• Dünyada en fazla köpeğin yaşadığı ABD’de her yıl 1-4 milyon
arasında ısırılma vakası olmaktadır. Bunların bazıları ölümle
sonuçlanmaktadır.
• ABD’nin birçok eyaletinde ırk yasaklamaları uygulanmış ama bu
yasaklar ölüm olaylarının sayısını azaltamamıştır.
• Bunun üzerine halkı bilinçlendirmenin ve hayvan sahiplerine bazı
kurallar getirmenin daha gerçekçi bir yol olduğu kabul edilmiştir.
• Örneğin halkın bilinçlendirildiği “köpek ısırıklarından korunma
haftaları” bunun en güzel örneklerinden biridir

• Bazı ülkelerde tehlikeli olabilecek köpekler için kısıtlayıcı
hükümler ve kurallar vardır ama hiçbirinde insafsızca
sahiplerinden toplama uygulaması yoktur.
• Sahipleri için köpekleri evlatları gibidir. Onlar kimseye zararı
dokunmamış, masum köpeklerinin anlamsız şekilde ellerinden
alınmasını ve bu dehşet acıya mahkum edilmelerini asla kabul
edemeyecekler, haklarını hiçbir zaman helal etmeyeceklerdir.
• Çünkü bu bir kişilik ve insan hakkının ihlalidir!

