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"Hayvanlar sadece meta olarak görülmeye devam ettikleri sürece, onlara karşı 
uygulanan muamelelerde anlamlı farklılıklar gerçekleşmez. Günümüzde insan türü- 
nün ortak aklı, çeşitli zihinsel değişimler geçirmiş olsa da, hayvanların meta olarak 

görülmesi yaklaşımında maalesef köklü bir değişiklik olmamıştır..." 

Gary L. Francione, 2008 
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fından Literati Network Awards for Excellence 2012'de En İyi Katkı 
Yapan Yazar ödülleri bulunan Dr. Günlü Küçükaltan'ın araştırma 
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Lisans öğrenimini Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla 
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Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği 
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tesi, Sosyal Bilimsel Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim 
Dalı'ndan aldı (2010). Halen Pamukkale Üniversitesi, İletişim Fakül-
tesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak 
görev yapmakta olup, ilgi alanları arasında pazarlama iletişimi, et-
kinlik yönetimi ve halkla ilişkiler yer almaktadır. 
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Lisans öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tu-
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Cinsel Tacizin Rolü" konulu tez çalışmasını 2011 yılında tamamla-
yarak Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. 2011 yılından 
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Etkileyen Unsıırlar: Antalya ve İzmir Örneği" konusunu araştirmtş-
tır. Şu anda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı'nda Doktora (İngilizce) 
programına devam etmektedir. 8 Şubat 2013 itibariyle İzmir Kâtip 
Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 
Bölümü'nde Araştırma Görevlisi kadrosuyla göreve başlamıştır. 



Giriş 

"Yıllar önce hukuk fakültesinden bir arkadaşımın hamsterinı sahiplenıniş-
tim. Bir gece hamster hastalandı, ben de acil hizmet veren bir kliniği ara-

dım. Veteriner, acil ziyaretler için asgari ücretin 50 dolar olduğunu söyledi 
ve bana 3 dolara yenisini' alma imkânım varken neden o harnster için bu 

kadar masraf yapmak istediğimi sordu. Buna rağmen hamsterı o veterinere 
götürdüm ama bu olay, hayvanların ekonomik meta statüsünü net biçimde 

idrak etmemi sağladı". 

Francione (2008:304) 

İnsanın doğanın bir parçası olduğu bilinci (Antik Çağ) ya da 
insanın ve doğanın, her ikisinin de Tanrı'nın yarattığı varlıklar ol-
duğu inancı (Orta Çağ), doğal kaynakların kullanımını doğa le-
hine sınırlamıştır. Ancak modern çağla birlikte doğanın canhlığı 
ve kutsallığı kavrayışı, yerini makine-doğa kavrayışına bırakmış 
ve insanın doğa ile ilişkisindeki kullanım hakkı genişletilmiştir. 
Endüstri devrimi ve kapitalizmin yükselişi, 'doğanın efendisi' ilan 
edilen insanın doğayla ilişkisinde radikal bir dönüşüme yol açmış-
tır. Artık söz konusu olan insan-doğa ilişkisi değil, insanın mer-
kezde doğanın ise arka planda yer aldığı, 'insan-çevre' ilişkisidir. 
Bu bağlamda, özünde kendisi de doğal çevrenin bir parçası olan 
insan, kendi varlık koşullarını üretmek, hayatını "sürdürülebilir!" 
lulmak, eğlenmek, kendini gerçekleştirmek gibi birtakım ihtiyaç 
ve isteklerini karşılayabilmek adına çevreyi dönüştürmekte, doğ-
rudan veya dolaylı olarak doğal kaynakları yok etmekte, aynı za-
manda "insanmerkezci" yapısı ile kendi türü dışındaki canlılara 
yaşam alanı bıralcmamaktadır. 
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Kapitalizmin merkezinde yer alan turizm sektörü için de bu du-
rum geçerli olmalda birlikte, gerek turizm arzını oluşturanlar gerek-
se söz konusu arzı talep edenler açısından konunun dikkate alınması 
ve etik bir tartışma başlatılması gerektiği açıktır. Öyle ki, turizmin 
yalnızca yarattığı ekonomik olumlu etkilerden söz etmek ve sırf bu 
nedenle sürdürülebilir lulınmasını istemek malcyavelist bir düşünce 
olacak, sürdürülebilirliğin felsefesi ile hiç de bağdaşmayacakür. 

Üretim ve tüketim odaldı yaşamı dikte eden, insanı yakaladığı 
hemen her yerde köşeye sıluştıran, hangi alanda ve hangi durumda 
olursa olsun bir virüs gibi insanı saran ve etkisi altına alan "Pan-
Kapitalizm", zaten kapitalizmin sağ kolu ya da metaforu olarak ad-
landırılan turizmde de kendisini göstermekte ve iyiden iyiye yayıl-
maktadır. İşte bu durum, turistlerce, naif birer deneyimden ibaret 
olduğu zannedilen turistik hareketlerin, aslında pan-kapitalizmin 
turizmde kendi meşru zeminini güçlendirdiğini göstermekte ve 
otantiklik, macera, eğlence, doğal yaşam, hayvanlar vb. çekim güçle-
ri ile doğal ve kültürel çevreye ait her unsurun tüketim mekanizma-
sı içerisinde yer alması gerektiğini empoze etmektedir. Bu nedenle 
de, doğal yaşam yok edilmekte, ekosistem zarar görmekte, hayvan 
hakları ihlal edilmekte, eğlence adına hayvanlar esaret altında tu-
tulmakta, işkence ve hatta katliamlar yapılmakta, kısacası turizm 
için doğal çekim gücü olan doğal hayat yok edilmektedir. Nitekim, 
yunus gösteri merkezleri, hayvanların kullanıldığı sirkler, hayvanat 
bahçeleri, boğa/deve güreşleri, av turizmi gibi hayvan ()daldı turizm 
faaliyetlerinin yanı sıra otellerde, restoranlarda hayvanların canlı 
canlı yenilmesi, hayvanlara yaşam alanları bırakılmaksızın gerçek-
leştirilen turistik yatırımlar, turistik bölgelerde yoğunlaşan ilcincil 
konutlar nedeniyle sokak hayvanlarının sayısındaki artış ve berabe-
rinde yaşanan katliamlar gibi aslında pan-kapitalizm temelinde tu-
rizmin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu olumsuz sonuç-
ların giderek artması da söz konusu duruma örnek oluşturmaktadır. 

Aslında, pan-kapitalizm temelinde gerçekleşen "insan merkezci" 
tüm bu olumsuz yapının ardında yatanın, insanların kendi hayat-
larını tüketim odaldı bir yaklaşım ile şekillendirmeleri, başka bir 
ifade ile kendi hayatlarını ahlaki bir sınavdan geçirmemeleri oldu-
ğu söylenebilir. Nitekim, insanmerkezciliğin, etik ilkelerin yalnız 
insan için söz konusu olduğunu, insan gereksinim ve çıkarlarının 
en yüksek değer, hatta tek değer olduğunu ileri süren bir felsefi gö- 

' Pan, bütün-tüm anlamı veren Yunanca önektir. Argın (2009:2) kapitalizmin 
vehametini vurgulamak adırıa bu kavramı kullanmaktadır. 
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rüş olduğu göz önünde bulundurulduğunda (Tepe, 1999:48), pan-
kapitalizmin himayesindeki turizmin de bu merkeziyetçiliği güçlü 
bir şekilde içinde barındırdığı açıktır. 

Nitekim Hall ve Brown (1996:46), çalışmalarında turizmin 
gelişiminde hayvan hakları ve hayvan refahı konularının göz ardı 
edildiğini ifade etmekte ve bu konudaki çalışmaların da artması 
gerektiğinin altını çizmektedirler. Yine Çalık ve Çiftçi (2013:45), 
hayvanların şov ve eğlence amaçlı olarak turizm sektöründe yoğun 
bir şekilde kullanılmalarının hak ve refah bağlamında değerlen-
dirilmesinin eksikliğine vurgu yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra 
Singer (2002), Degrazia (2006), Regan (2007), Francione (2008) 
gibi pek çok hayvan hakları teorisyenleri hayvanların metalaştırıl-
masına karşı çıkmakta ve onların da "eşit gözetilme ilkesi"ne bağlı 
olarak hakları ve ahlaki statüleri olabileceği üzerine düşüncelerini 
ifade etmektedirler. Ayrıca bu etik tartışmayı turizm sektörü açı-
sından değerlendiren ve kitaplaştıran Fennell (2012) ve Markwell 
(2015) de turizm çalışmalarının hayvan etiği konusunda yetersiz 
olduğunu söylemektedirler. 

Sonuç olarak, tüketim uğruna doğal hayatı yok etmek ne ka-
dar kolaysa, onarma uğruna yeniden üretim de o kadar zordur. 
Dolayısıyla çözüm, doğa-insan bağıntısı üzerine geçmişten dev-
şirilen bilgelilclerin değerini saklamakla beraber, nitelikçe yeni ve 
radikal düşünümlerin ortaya çıkması ve içselleştirilmesinde sak-
lıdır (Nutku, 1999:20). Belki de bu düşünüm, "Gaianizm"2  felse-
fesi ve onun öğretileri noktasında şekillenmelidir. Böylelikle in-
san-doğa ilişkisi de dönüşüme uğrayarak, doğanın ve doğanın bir 
parçası olan hayvanların tamamen metalaştırıldığı bir sistemin 
de önüne geçilebilecektir. Bu kitabın amacı ve turizm-hayvanlar 
ilişkisine yakından bakarak tam da söz konusu düşünüme zemin 
hazırlamaktır. Başka bir ifade ile turizm faaliyetine katılmanın/ 
zevk ve tercihlerimizin/eğlencenin ahlaki ağırlığının, hayvanla-
rın sömürülmesi ve esaret altında tutularak işkence görmeleri 
karşısındaki ahlaki ağırlığımıza ağır basıp basmadığı yönündeki 
etik bir soruyu tartışmaya açmak ve bu bağlamda mevcut duru-
mu ortaya koyarak tartışmanın hangi zemin üzerinde şekillene-
bileceğini okuyucuya sunmaktır. 

Ana doğinın kutsallığı etrafında şelcillenen, yeryüzünü zayıflatmaya ve kaynak-
yoğun yaşam tarzlarına kesinlikle karşı olan, hiçbir sistemin ekosistemden daha 
üstün olmadığına inanılan bir felsefedir. 
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KAPITALIZM—TURIZM VE METALAŞTIRDIKLARI 

Kitabın giriş bölümünde Argın (1992)'m da ifade ettiği biçimde 
sözü edilen pan-kapitalizm, asıl olarak yeni kapitalizm/örgütsüz ka-
pitalizm3  olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz döneme işaret 
etmektedir. Geç modernlik, geç kapitalizm, postmodernizm, post-
fordizm, örgütsüz kapitalizm ya da yeni kapitalizm olarak formüle 
edilen bu dönem, insana/topluma/doğaya dönük içinde barındırdığı 
kimi tehditler ve tehlikeler ile sosyal teorisyenlerin yoğun kaygılar 
beslemelerine yol açmaktadır (Aytaç ve İlhan, 2008:184). 

Söz konusu bu kaygılar doğal olarak turizm için de geçerlidir. 
Öyle ki turizm ülkeler için yarattığı ekonomik değerler ile önem-
li bir hizmet sektörü konumundayken, diğer yandan toplumsal ve 
çevresel olarak yarattığı tehdit ya da tehlikeler ile de çeşitli kaygıları 
ortaya çıkarmaktadır. Bu kaygı ya da tehlikelerden birisi de turizm 
sektöründe hayvanların metalaştırılmasıdır. 

Kapitalizmin turizm ile olan yakın ilişkisi, boş zamanın kapi-
talizm için gerekli ve hayati bir pazar olmaya başlaması ile açık-
lanabilir. Başka bir ifadeyle kapitalizmin, boş zamanının da meta 
değeri taşıyan bir alan olduğunu fark etmesi turizmin kapitalizmin 
ana damarlarından biri olmasına yol açmıştır. Argın'ın ifadesiyle, 
kapitalist sistemin artık temel amaçlarından biri her türlü boş za-
manı "fethetmektir" (Argın, 1992:36). Bunun zeminini hazırlayan 
ise kapitalizmin odak noktasının püritanizmden hedonizme doğru 
kaymasıdır (Bozkurt, 2000). Başka bir ifadeyle, ritüel zevklerden 
arınmış, tembelliği/aylaklığı aforoz etmiş, bedensel hazzı denetim 
altına almış, çalışma ve üretmeyi bir anlamda dini ibadete dönüş-
türmekten çok artık eğlencenin, fiziki ve psikolojik hazzın, zevk-
lerin, deneyimlerin önemli olduğu bir döneme geçiş yapılmıştır 
(Osmanlı ve Kaya, 2014). 

İşte bu noktada turizm faaliyetlerini de içine alan boş zamanm 
artık bireysel dinginlik, düşünsel derinlik ve özgür tercihlerin zama-
nı olmadığı, kapitalizmin karı artırmak için ürettiği metaların, kur-
gusal yaşam deneyimlerinin, alışveriş etkinliklerinin, paket eğlen-
celerin, medya gösterimlerinin ve kaçışçı eğilimlerin adresi haline 
geldiği ifade edilmektedir (Aytaç, 2005). Dolayısıyla kapitalizmin bu 
hükümranlığı turizmi de, kültür dahil olmak üzere dokunduğu her 

"Yeni kapitalizmiörgiltsüz kapitalizm" terimi, John Urry, Scott Lash ve Claus Offe 
tarafından ileri kapitalizmin ekonomisi, devleti ve sivil toplumunda sosyoekonomik 
gruplarda gözlenen parçalanmayı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 
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şeyi metaya çevirmeyi amaçlayan bir sistemin parçası hâline getir-
miştir. Böylelikle, kapital ve tur kavramları "izm" son ekinde buluşa-
rak meta üretim zincirini genişletmek ve aynı oranda tüketimi artır-
mak amacıyla bir araya gelen türde§ akımlar olmaya başlamışlardır. 

Kapitalizm ve turizm arasındaki bu sıcak ilişki zamanla tu-
rizmin her alanında kendini göstererek canlı-cansız, soyut-somut 
ayrımı gözetmeksizin hemen her şeyi metalaştırarak tüketime su-
nan, kar dışında hiçbir şeyi erdem kabul etmeyen bir hâl almıştır. 
Bu durum, turizmin kendi ahlaki sorumluluğunun "para" dışında 
ne olduğu sorusunu akla getirmektedir. Başka bir deyişle, yalnızca 
ekonomik yönüyle araçsallaştırılmayan bir turizm, kapitalist sistem 
içerisinde hangi yönüyle var olabilecektir. Turizm, Marx'ın "kapita-
lizm gölgesini satamadığı ağacı keser" sözündeki kapitalizmin hi-
mayesindelci ağacı mı yoksa doğanın bir parçası olan ağacı mı ön 
planda tutmalıdır. 

Söz konusu bu sorular, turizmin felsefi zeminde etik bir tar-
tışmaya ihtiyaç duyduğunu ve bu tartışmanın turizmin geleceği ya 
da yaygın tabirle sürdürülebilir kilınması adına önemli olduğunu 
göstermektedir. Öyle ki, sadece üreten ve tüketen bir turizmin gele-
ceğinden söz etmek mümkün olmayacalctır. Bu bağlamda, özellikle 
Bauman (1997) ve Debord'un (2014) söyledikleri turizm ile ilişki-
lendirilerek değerlendirildiğinde, turizmin metalar dünyasından 
ibaret olduğu ve söz konusu metaların gösteriden ya da göstergeden 
öte olmadığı sonucu çıkmaktadır. Nitekim Bauman (1997:83), me-
taların değişim (mübadele) değerlerinin ortadan kalktığım ve yarar 
işlevinden çok gösterge işlevinin bulunduğunu vurgularken, Debord 
(2014) ise metaların şenliddi bir gösterinin unsurları olduğunu ifade 
etmektedir. Onlar tüketim kültürünün egemenliğindeki dünyanın 
metalar dünyası olduğunu söylerken, buradan yapılacak olan çıka-
rımın turizmin de metalaşan ve metalaştıran bir yapıda olduğudur. 

İşte turizmin canlı-cansız, soyut-somut ayırt etmeksizin her tür-
den şeyi metaya çeviren yapısı, insan dışı hayvanlar4  için de geçer-
lidir. Nitekim daha önce de belirtildiği bu kitap Singer'm "Hayvan 
Özgürleşmesi" adlı eserinde altını çizdiği şekilde (Singer, 2002:31), 
insan olmayan hayvanlara karşı her nerede yaşanıyor olursa olsun 

4  Singer (2002), Degrazia (2006), Regan (2007), Francione (2008) gibi yazarlar hayvan 
etiği tartışmalarında türcülük kavramından hareket ile insan - hayvan ilişkisinden 
söz ederken bu kavramı kullanmaktadırlar. Başka bir ifade ile insan ve hayvan ayrımı 
yaparak türcü bir bakış açısını değil insan ve insan olmayan /insan dışı hayvanlar 
şeklinde bir bakış açısıyla konuyu tartışmaktadırlar. 
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bütün baskı ve sömürülerin sona ermesini istemekte, insanlara far-
kındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Tek fark, söz konusu bu 
insanların turizm ile ister arz ister talep noktasında ilişkide olma-
larıdır. 

Hayvanlar binlerce yıldır insan eğlencesi uğruna kullanılmakta, 
katılımalarm/seyircilerin eğlenceli bulduğu yunus şovları, sirkler 
vb. numaralar için eğitilmekte, rodeo, at yarışı, tazı yarışı, boğa ya 
da deve güreşi, avcılık gibi "spor" adı altında yapılan faaliyetlerde 
eziyete uğramakta, kısacası insanlar tarafından birer performans-
çıya ve yarışçıya dönüştürülmektedir (Regan, 2007). Regan'ın ifade 
etmiş oldukları temelde hayvanların birer meta hâline dönüşmeleri 
ile ilgilidir. Hiç şüphesiz bunun sorumlusu ise kapitalizm sarmalm-
daki turizm ve onun bileşenleridir. Bu nedenledir ki Regan kendi ki-
tabında ve felsefesinde kafeslerin, havuzların boşalmasını istemekte 
ve gösteri yapan hayvanların tamamının serbest bırakılmasını iste-
mektedir. Ancak bunun olabilmesi, turizmin hayvanları birer ürün 
olarak görmemesi ve onları turistlere/ziyaretçilere pazarlamaması 
ile birlikte, tüketicilerin de bu tür bir "zevk" ten kendilerini mahrum 
bırakmak istemeleri! ile gerçeldeşebilir. 

Söz konusu bu durum kapitalizm-turizm ilişkisi temelinde bir 
meta eleştirisi ile mümkün olabilir. Bu da geçmişten beri süregelen 
Marksist tartışmaların turizm bağlamında ele alınması ve bu bağ-
lamda, metaların üretim sürecinin yeniden gözden geçirilmesini 
gerekli kılmaktadır. Turizmin gerek akademik çalışmalarda gerekse 
sektörel uygulamalarda ele almış biçiminin sürekli olarak; "nasıl tu-
rizmden daha fazla para kazanılabilir, verimlilik nasıl artuılabilir, bir 
destinasyon daha iyi nasıl pazarlanabilir" türünden salt maddiyat-
çı bakış açısı, bir bakıma sürdürülebilir kılınmak istenen turizmin 
de önündeki en büyük engellerden birisidir. Bu nedenle hayvanlar 
üzerinden yapılacak olan bir meta eleştirisi yalnızca hayvanlar ve 
turizm ilişkisini değil, aynı zamanda turizmin tüm paydaşlarına yö-
nelik de bir eleştiri olacaktır. Bu bir anlamda eleştirel kuram açısın-
dan turizme bakmak ve söz konusu kuramın da karşı çıktığı gibi var 
olan bilim dallarının yalnızca o anki duruma odaldanarak kötü bir 
durumun nasıl düzeltileceği ve düzlüğe çilulacağından çok, o kötü 
durumun altında yatan sebeplerin neler olduğu yönündeki düşünü-
mü de ortaya koymak olacaktır. Başka bir deyişle hem turizmin bi-
leşenlerinin çıkarlarını göz ardı etmemek -ki bu pek mümkün ola-
mamakta- hem de turizmin metalaştırdığı hayvanların refahına ve 
haklarına saygı göstermemenin, onları ahlaki bir statüden mahrum 
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bırakma= temelinde yatan nedenleri tartışabilmektir. 
İşte bu noktada, turizmin ve turizm çalışmalarının ekonomi ya 

da işletme odakh makyavelist paradigmadan eleştirel paradigma-
ya doğru kayması ya da kayabilmesi turizmde metalaşmaya ilişkin 
tartışmaların da yapılabilmesine olanak verecektir. Öyle ki pek çok 
yazar da söz konusu duruma vurgu yaparak özellikle küreselleşme, 
sürdürülebilir turizm, Marx'ın ekonomi politiği gibi konular ile tu-
rizmin metalaştırdildarma dair eleştirel yazılar yazmakta ve araştır-
malar yapmaktadır (Ioannides ve Debbage, 1998; Gibson, 2009; Bi-
anchi, 2009, 2011; Fletcher, 2011; Mosedale, 2012; Tillotson, 2013). 
Bu çalışmaların sayısının artması Bianchi (2009) "eleştirel dönüşüm 
(critical turn)" olarak adlandırdığı bir paradigmaya geçişi de kolay-
laştıracaktır. Böylelikle hem teorik anlamda hem de pratikte turiz-
min eleştirelliği artacak ve bu durum turizmde metalaşan her türlü 
çevresel (ekosistem, insan dışı hayvanlar vb.) ve sosyolojik (kültür, 
dil, otantildik vb.) konunun tartışılmasına yol açacaktır. Bu tartış-
malar ise farklı düşünümlerin ortaya çıkmasına neden olacak ve tu-
rizmin meta üretim zinciri içerisindeki ekonomik araçsalliğı farklı 
zeminlerde de eleştirel bir bakış açısı kazanacaktır. 

KAYNAKÇA 

Argın, Ş. (1992). Kapitalist toplumda işin ve işgücünün kaderi: Fordizmden 
post-fordizme. Biri kim Dergisi, 41 (1), 16-28. 

Argın, Ş. (2009). Krizden önce, krizden sonra: Yaşlanan insanlık, gençleşen 
kapitalizm. İstanbul: Agora Kitaplığı. 

Aytaç, Ö. (2005). Kapitalizm ve boş zaman. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (I), 2005, 1-22. 

Aytaç, Ö. ve İlhan, S. (2008). Yeni kapitalizmin kaotik evreni: Belirsizlik, 
sömürü ve ahlaki kriz. DEÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 182-210. 

Bauman, Z. (1997). Özgürlük, Çev. Vasıf Erenus, İstanbul: Sarmal Yayınları. 
Bianchi, R. V. (2009). The `Critical Turn in tourism studies: A radical cri- 

tique. Tourism Geographies, 4 (11), 483-504. 
Bianchi, R. V. (2011). Tourism, capitalism and marxist political economy. 

Political Economy of Tourism: A Critical Perspective içinde ss.17-37, Ed. 
Jan Mosedale, Abingdon: Routledge. 

Bozkurt, V. (2000). Püritanizmden hedonizme yeni çalışma etiği. Bursa: Al-
esta Yayınları. 

Çalık, A. Ö. ve Çiftçi, G. (2013). Animal ethics in tourism. International 
Journal Of Business and Management Studies, 1 (5), 43-53. 

Debord, G. (2014). Gösteri toplumu ve yorumlar (5. Basım), Çev. Ayşen 
Ekmekçi ve Okşan Taşkent, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 



8 	Metalaşan Turizm Metalaştinlan Hayvanlar 

Degrazia, D. (2006). Hayvan hakları, Çev. Hakan Gür, Ankara: Dost Kita-
beyi Yayınları. 

Fennell, D.A. (2012). Tourism and animal ethics, New York: Routledge. 
Fletcher, R. (2011). Sustaining tourism, sustaining capitalism? The tourism 

industry's role in global capitalist expansion. Tourism Geographies, 
13(3), 443-461. 

Francione, G. L. (2008). Hayvan haklarına giriş: Çocuğunuz mu köpeğiniz 
mi?, Çev. Renan Akman ve Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Gibson, C. (2009). Geographies of tourism: critical research on capitalism 
and local livelihoods. Progress in Humart Geography. 

Hall, D. ve Brown, F. (1996). Towards a welfare focus for tourism research. 
Progress in Tourism and Hospitality Research, 1 (2), 41-57. 

Ioannides, D. ve Debbage, K. (1997). Post-fordism and flexibility: The travel 
industry polyglot Tourism Management, 4 (18), 229-241. 

Markwell, K. (Ed.) (2015). Animals and tourism: Understanding diverse re-
lationships, UK: Channel View Publications. 

Mosedale, J. (2012). Political economy of tourism: A critical perspective. 
New York: Routledge. 

Nutku, U. (1999). Doğa — insan bağının yeniden üretilmesi için üç ilke. 
Felsefelogos Ekoloji Felsefesi ve Etiği, 2 (6), 20. 

Osmanlı, U. ve Kaya, S. (2014). Püritanizm'den hedonizm'e değişen boş za-
man kavramı. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, 
5, 1-14. 

Regal', T. (2007). Kafesler boşalsın: Hayvan haklarıyla yüzleşmek, Çev. Ser-
pil Çağlayan, İstanbul: İletişim Yayınları. 

Singer, P. (2002). Hayvan özgürleşmesi, Çev. Hayrullah Doğan, İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları. 

Tepe, H. (1999). Çevre etiği: Toprak etiği mi yoksa insan etiği mi?. Felsefelo-
gos Ekoloji Felsefesi ve Etiği. 2 (6),48. 

Tillotson, M.D. (2013). Indigenous capitalism through tourism?: A 
case study of economic development in native Southeast Alaska 
(Basılinamış Yüksek Lisans Tezi). University of Washington. 



Turizmin Ahlaki 
Sorumluluğu ve Hayvanlar 

Sorunsalı 

"1934'ten 1998'e kadar, her işçi Günü'nde (Eylül ayının ilk pazartesisi), 
ABD'de Pennsylvanidnın küçük Hegins kasabasında bir canlı hayvan vurma 

festivali düzenleniyordu ve yasaklanana kadar da bu etkinlik devam etti. 
Katılımcılar etkinlikte yer almak için dünyanın her yerinden bu bölgeye 

gelmekteydi. Yıllık etkinlikte kafeslerden tek tek salıverilen yaklaşık 5.000 
güvercin katılımcılara hedef olmaktaydı. Vurulan kuşlardan çoğu -Hay-

vanlar Fonu'na göre kuşlardan dörtte üçünden fazlası- yaralanmakta ama 
hemen ölmemekteydi. Bazıları her bir yarışmacı atış hakkını tamamlayana 

kadar atış alanında bırakılmakta, bazıları da yaraları yüzünden yavaş yavaş 
ölecekleri yakınlardaki ağa çlığa kaçmaktaydı. Her bir atışın tamamlanma-
sının ardından küçük çocuklar yaralı kuşları topluyor ve onları üzerlerinde 
zıplayarak, kafalarını kopararak, varillerin kenarına hızla çarparak ya da 

diğer ölmekte olan ya da ölü güvercinlerin içinde boğulmaları için varillere 
daldırarak öldürmekteydi. Hem atıcılar hem de çocuklar bu eylemleri alenen 

herkesin gözü önünde gerçekleştiriyordu. Binlerce seyirci ahşap tribünlerde 
oturup yemek-içmek ve atıcılarla çocukları alkışlamak için para ödüyordu" 

Degrazia (2006: 12). 

Yazarın kitabında anlatmış olduğu bu etkinlik, yapılan eylem-
lerin -güvercinlerin zevk için vurulmaları, ezilerek öldürülmeleri, 
kafalarının koparılması vb.- ahlaki olup olmadığından ziyade hay-
vanların ahlaki bir statülerinin olup olmaması ile ilgilidir. Öyle ki, 
çocukları hayvanlara eziyet etmeye teşvik etmek ya da bir turizm 
etkinliği (festival) kapsamında yetişlcinlerin çocuklarıyla birlikte üc-
ret ödeyerek böyle bir zulme katılma istekleri zaten onlar için ahlaki 
sorumluluklarının olmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle; tu-
rizm faaliyetine katılan kimi insanlar hayvanların ahlaki bir statüle-
rinin olmadığını ve bu nedenle güvercinleri zevk için vurmanın da 
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ahlaki bir ağırlığı= olmayacağını söylemektedirler. Dünya gene-
linde turizme katılanların hayvanları yalnızca birer metadan ibaret 
olarak görmeleri de, bu bağlamda turizmin ahlaki sorumluluğunun 
tartışmaya açılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu, hem tu-
rizme katılanlar açısından, hem turizmde kullanılan hayvanlar açı-
sından önemli bir konu olmalda birlikte, turizmin sürdürülebilirliği 
açısından da dikkate alınması gereken ciddi bir konudur. 

Nitekim bu kitabın amacı da en başta belirtildiği üzere, eğlence-
nin ahlaki ağırlığımn, hayvanların esaret altında tutularak sömürül-
mesi karşısındaki ahlaki ağırlığımıza ağır basıp basmadığı yönündeki 
etik bir soruyu tartışmaya açmak ve bu bağlamda cevaplar aramaktır. 
Çünkü Fennell (2012)'m da dediği gibi turizm yazınında hayvanlar 
üzerinden yaratılan turizm türleri üzerine pek çok çalışma olmalda 
birlikte turizmde hayvan etiğini konu alan çalışma sayısı oldukça dü-
şüktür. Bu durum Şekil l' de gösterilmektedir (Fennell, 2012:7). 

Turizm çalışmalarında hayvanlar 

Şekil 1. Turizm Çalışmalarında Turizm, Hayvanlar ve Etik 
Kaynak: Fennell (2012:7). 

Turizm çalışmalarında etik 

Pek çok yazarın çalışmalarında da Fennell'ın bu görüşünü des-
tekler nitelikte ifadeler bulunmaktadır. Örneğin; Hall ve Brown 
(1996) turizmin gelişiminde hayvan hakları ve refahının göz ardı 
edilen bir konu olduğunu söylerken, Hughes (2001) turizm endüst-
risinin gelişimi adına hayvan haklarına ve refahına önem verilmesi 
gerektiğinin altını çizmektedir. 

Bununla birlikte hayvan etiği, hayvan refahı gibi konular da ya-
zında çeşitli çalışmalarda yer almaktadır. Örneğin; Cousquer ve Al-
lison (2012) yapmış olduldarı çalışmada, katırların turistik turlarda 
kullanımı üzerine rehberlerin ve tur liderlerinin etik sorumlulukla-
rını değerlendirmişlerdir. Yine Packer ve arkadaşları (2014) Çinli ve 
Avustralyalı turistlerin doğa, hayvanlar ve çevresel konular (küresel 
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ısınma vb.) hakkındaki tutumlarını luyasladıldan araştırmalannda 
Avustralyalı turistlerin Çinli turistlere oranla daha ekosentrik olduk-
larını ifade etmekte ve etik sorumluluk açısından daha sorumluluk 
sahibi olduklarını söylemektedirler. Tüm bu örnekler, turizmin hay-
vanlara ilişkin ahlaki sorumluluğunun hem arz hem de talep boyu-
tunda gerek akademik çalışmalar ile gerekse sektörel uygulamalar ile 
ele alınması ve tartışılması gerektiğini göstermektedir. 

Hem evcil hem de vahşi hayvanlar sürdürülebilir turizmin en 
önemli bileşenlerinden olmakla birlikte, aynı zamanda on binlerce-
si de üzerlerinden milyarlarca dolar gelir elde edilen sürdürülebilir 
turizmin birer çalışanı veya başka bir deyişle kölesi durumundadır 
(WSPA, 2012:6). Örneğin, yalnızca balinaları izlemeye giden 13 mil-
yondan fazla insan bu faaliyet için dünyada 2.1 milyar dolar harcar-
ken, aynı zamanda balina gözlemciliği alanında ortalama 3.300 tur 
operatörü ve acente faaliyet gösterirken çalışan insanların sayısı da 
tüm dünyada 13 bin civarındadır (IFAW, 2009; Hood, 2010). Yine 
A.B.D. Balık ve Vahşi Yaşam Birliği (US Fish & Wildlife Service) ve-
rilerine göre, kuş ve diğer vahşi yaşam gözlemciliği faaliyetlerinden 
her yıl A.B.D.'de yaratılan ekonomik değer 32 milyar dolar civarın-
dadır (UNEP, 2012). 

Bunun yanı sıra, özellikle Uzak Doğu ülkelerinde filler aracılı- 
ğıyla 	safarisi" adı altında turların yapıldığı, yine filler tarafından 
turistlere masaj yapıldığı bilinmektedir. Fillerin turizmde birer işçi 
olmaya başlamasıyla fil nüfusunda da önemli azalmalar meydana 
gelmiştir. örneğin; Tayland'da 19001ü yılların başında fillerin sayı-
sı 100 bin civarındayken, 2009 yılı itibariyle bu sayı turizmin hızla 
gelişimine paralel olarak ciddi bir oranda azalarak 4 bin civarına 
inmiştir (Kontogeorgopoulos, 2009:1). Söz konusu rakamlar 

sürdürülebilir turizm kapsamında yapılan faaliyetlerin başında 
hayvan odakh turizm faaliyetlerinin bulunduğunu göstermektedir. 
Dolayısıyla sürdürülebilir turizm hayvanları turizm ürünün anah-
tar bir bileşeni olarak gördüğü sürece, uzun dönemli olarak onların 
sağlığını ve refahını da gözetmek zorundadır (WSPA, 2012:6). Öyle 
ki, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın belirtmiş olduğu gibi sür-
dürülebilir turizmin 12 hedefinden birisi de biyolojik çeşitliliği ko-
rumaktır (LTNEP & WTO, 2006: 41). 

Söz konusu bu durum yalnızca sürdürülebilir turizm ve türev-
leri (eko turizm, yeşil turizm, sorumlu turizm vb.) açısından değil, 
aynı zamanda vahşi yaşam turizmi (wildlife tourism) adı altında da 
gerçeldeşmektedir. Genel olarak dört temel başlık altında ele alın-
maktadır (Higginbottom, 2004:3); 
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• Vahşi yaşam gözlemciliği turizmi (Safari turları, balina göz-
lemciliği, kuş gözlemciliği vb.) 

• Esaret altında bulanan vahşi yaşam turizmi (Hayvanat bah-
çeleri, sirkler, akvaryumlar, yunus parkları vb.) 

• Av turizmi 
• Balıkçılık turizmi (Olta Balıkçılığı) 

Hayvanlar üzerinden yaratılan bu vahşi yaşam turizmi formları 
veya çeşitleri Bulbeck (1999) tarafından ise turistlerin hayvanlar ile 
karşılaştıkları yerler açısından otantik bölgeler, yarı otantik bölge-
ler ve sahnelenmiş bölgeler/gösteri bölgeleri olmak üzere üç farklı 
başlık altında ele almmaktadır. Otantik bölgeler, hayvanların kendi 
doğal yaşam koşullarında yaşadığı, ait oldukları bölgeleri niteler-
ken; yarı otantik yerler ise safari turları için izin verilen yerler gibi 
hayvanların belli oranda kontrol altında tutulabildiği yerleri ifade 
etmektedir. Sahnelenmiş ya da gösteri bölgeleri olarak adlandırılan 
yerler ise hayvanat bahçeleri, akvaryumlar gibi turistlerin gözünde 
hayvanların sanki doğal ortamlarında olduğu hissini uyandıran an-
cak tamamen esaret altında oldukları yerleri ifade etmektedir (Bul-
beck, 1999:132). 

Bulbeck (1999) ve Higginbottom (2004)'m ortaya koymuş ol-
dukları kavramsal çerçeveye ek olarak, daha geniş bir bakış açısıyla 
başka bir kavramsal çerçeve de Cohen (2009) tarafından ortaya ko-
nulmuştur. Cohen, hayvanlar üzerinden yapılan turizm faaliyetle-
rinden çok turizmde insan-hayvan bağıntısı üzerinden bir çerçeve 
çizmektedir. Bu bağlamda Tablo l'de Cohen'in ifade ettiği insan - 
hayvan ilişkisi ve boyutları görülmektedir. 

Tablo 1. 	Turizmde İnsan-Hayvan ilişkisi Bağlamında Cohen'in Kavramsal Çerçevesi 

Ortamiar 

Doğal 
	

Mekan kavramı yok, hayvanlar tamamen özgür ve 
sınırlandırılmamış. 

Yarı Doğal 
	

İnsanlar tarafından yönetilen mekanlar, hayvanlar 
sınırlandırılmamış (Örneğin; Ulusal Parklar). 

Yarı Yapay 
	

Hayvanat bahçeleri, akvaryumlar, tematik parklar gibi vahşi 
yaşam görünümlü esaret altındaki hayvanlar. 

Yapay 
	

Evcilleştirilmiş, eğitilmiş ya da insanlaşbrılmış hayvanlar ile 
yapılan hayvan gösterileri (Örneğin; Sirkler) 
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ilişkinin Türü 

Gözlem ya da fotoğraf çekimi (örneğin;Balina gözlemciliği). 

Hayvan ile insan arasında sembolik olmayan bir temas 
(Orneğin;Balık avlama). 

Hayvan ile insan arasında sembolik bir anlaşma, uyum, ilişki 
var. 

Etkileşimsiz 

Etkileşimli 

İlişkisel 

Hayvanların 
Durumu 

İnsanların müdahil olmadığı. 
Vahşi 

İnsanlar ilişki halinde (Örneğin;Kediler, köpekler). 
Evcil 

İnsanlar için çalışan (Örneğin;Filler) 
İş için eğitilmiş . 

Insanlar için eğlence değeri taşıyan (Örneğin;Yunuslar) 

Performans için 
eğitilmiş 

Aracılar 

Aracısız Doğrudan hayvan-turist birlikteliği ya da ilişkisi. 

Rehberler Hayvanlar ile ilişki kurmaya yönlendirilen turistler 
(Örneğin;Safari Turları) 

Göstericiler/ Turistlere sunulan hayvanlar (Örneğin;Yunus Parkları, sirkler) 
Performanscılar 

Kaynak: Cohen (2009:104). 

Hall vd. (2004) ise Cohen'in ortaya koymuş olduğu bu kavram-
sal çerçeveden farklı olarak turizm sektörü içerisinde insan—hayvan 
ilişkisini 7 kategori altında ele almaktadır (Aktaran: Fennell, 2012:5): 

• Keşfetmek için vahşi hayvanlar (balina gözlemciliği, kuş göz-
lemciliği), 

• Karşılıklı etkileşim için evcil hayvanlar (evde beslenen kedi-
ler, köpekler), 

• Gösteri için objeler (doğal yaşam parkları), 
• Av için hedefler (balık avlama, sürek avı vb.), 
• Eğitim kaynağı (Hayvanat bahçelerindeki bilgilendirmeler), 
• Efsanevi ya da sembolik sunumlar (Müzelerdeki figürler, el 

yapımı turistik ürünler vb.), 
• Yardımcı roller (turlarda katırların, eşelderin kullanılması). 
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Örnelderiyle birlikte sözü edilen bu kategorilerin turizmde pek 
çok faaliyetin hayvanlar üzerinde yerine getirildiğini de gösterme-
si bakımından önemlidir. Örneğin; Cloke ve Perkins (2005), Yeni 
Zelenda'nın Kaikoura kasabasını her yıl ortalama 1.5 milyon kişinin 
ziyaret ettiğini ve bunun yalnızca balinalar ile yunuslar sayesinde 
gerçekleştiğini ifade etmektedirler. Öyle ki yazarlar yaptıkları çalış-
mada, turistlerin balina gözlemciliğini "özel, sihirli ve unutulmaz bir 
deneyim" şeklinde ifade ettiklerini, yunus balıldarı ile yüzmeyi ise 
"nefes kesici, mutluluk verici" bir deneyim olarak adlandırdıldarmı 
söylemektedir (Cloke ve Perkins 2005: 915-918). 

Hayvanlar vasıtasıyla turizm sektöründe büyük talep gören söz 
konusu turizm türleri, gerek sürdürülebilir turizm açısından gerekse 
vahşi yaşam turizmi açısından bütünsel bir sorgulamayı gerektir-
mektedir. Öyle ki, turizmin ahlaki sorumluluğu hayvan haklarını ve 
refahını koruyan, kollayan bir yapıda olduğu sürece turizm kendini 
sürdürülebilir 

SONUÇ 

Turizm yazınında turizm-etik, turizm-hayvan ilişkisi üzerine 
çeşitli çalışmalar olduğu ancak turizm ve hayvan etiği konusundaki 
çalışmaların yetersiz kaldığı görülmektedir. Bununla birlikte, uygu-
lamada da hayvan °daldı turizm faaliyetlerinin çoğunlukla ahlaki bir 
sorumluluk içerisinde yerine getirilmediği bilinmektedir. Dolayısıy-
la hem teoride, hem de pratikte turizm paydaşlarının hayvan etiği 
konusunda bir farkından& ihtiyaç duydukları düşünülmektedir. Bu 
da ancak mevcut durumun ortaya koyularak, turizmin hayvanlara 
dair ahlaki sorumluluğunun eleştirel bağlamda değerlendirilmesi 
ile mümkün olabilir. Öyle ki turizmin ekonomik araçsallığı turizm 
sektörü içerisindeki pek çok etik tartışmanın önüne geçmekte ve 
hayvan etiği tartışmaları periferide kalmaktadır. Ancak uluslararası 
yazında pek çok yazar tarafından söz konusu tartışmanın eksikliğine 
vurgu yapılmakta ve turizm-hayvan etiği ilişkisi bağlamındaki çalış-
maların sayısının artması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. 

Fennell'ın 2012 yılında ortaya koymuş olduğu "Tourism and 
Animal Ethics (Turizm ve Hayvan Etiği)" adlı kitabı ile bu gereklilik 
ön plana çıkmış ve uluslararası yazında çalışmaların sayısında da 
belli ölçüde artış meydana gelmiştir. Fakat ulusal yazında turizmin 
ekonomik araçsallığının tahakkiimü süregeldiğinden dolayı, bu tür 
eleştirel çalışmalar henüz yetersiz seviyededir. Nitekim bu kitabın 
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amacı da uluslararası yazında var olan "hayvanların turizm sektö-
ründe metalaştırılması ve çeşitli alanlarda kullanılması" tartışmala-
rını ulusal zeminde de gerçeldeştirebilmektir. Dolayısıyla Türkiye'de 
de turizm, hayvanlar ve etik kavramlarının bir arada ele alınması 
gerekliliği açıktır ve bu kitap bu türden bir düşünüm üzerine kur-
gulanmıştır. 
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Sorumlu Turizm ve 
Hayvan Refah! 

ÖZET 

Bu çalışmada, turizmde hayvan refahına ve bu bağlamda sorumlu 
turizm yaklaşımma ilişkin bir değerlendirme yapılması amaçlanmak-
tadır. Bu doğrultuda ilk olarak hayvanlara yönelik etik yaklaşımlara 
ve hayvan refahına ilişkin literatür incelenmekte ve ardından sorumlu 
turizmin hayvanlar ile ilgili turizm sorunsalına nasıl bir çözüm ge-
tirebileceği tartışılmaktadır. Bu doğrultuda, hayvan refahına ilişkin 
Beş Bağımsızlık ve 3R yaklaşımları, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü, Turizmin Etik Kodları içerisinde hayvanlara ilişkin bir mad-
denin eklenmesi önerisi, insan merkezci bir bakış açısı yerine eko-
merkezci bir bakış açısının kazanılması, kurumsal sosyal sorumluluk 
yaklaşımı ve turizmde hayvan kullanımına yönelik "eğlence, eğitim ve 
hayvan refahı" ilkelerinin benimsenmesi önerisi gibi turizm literatü-
ründe kendine yer bulmuş çeşitli çözüm önerileri tartışılmaktadır. 

GIRIŞ 

Hayvanlar turizmde pek çok farklı biçimde kullanılmaktadır. 
Kimi zaman yiyecek ve gastronomi turizmi kaynağı olarak kulla-
mlirken, kimi zaman alıkonuldukları alanlarda veya vahşi doğada 
sergilenmekte, kimi zaman bir taşıma aracı olarak insanlığa hizmet 
etmekte, bazen insan eğlencesi için avlanmakta ve kimi zamansa bir 
destinasyonun imajının belirleyici ikonlarından biri hâline getiril-
mektedirler. Bu kullanım ise hem turizmin "özne" ve "nesne"lerine 
ve ötekilerine ilişkin tutumuna yönelik eleştirel bir bakışı, hem de 
etik açıdan sahip olunması gereken sorumluluğun tartışılmasını ge-
rektirmektedir. Bu çalışmada, turizmde hayvan refahına ve bu bağ-
lamda sorumlu turizm yaldaşımına ilişkin bir değerlendirme yapıl-
ması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak hayvanlara yönelik 
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etik yaklaşımlara ve hayvan refahına ilişkin literatür incelenecek ve 
ardından sorumlu turizmin hayvanlar ile ilgili turizm sorunsalma na-
sıl bir çözüm getirebileceği tartışılacaktır. 

TURIZM VE HAYVANLARA YÖNELIK ETİK YAKLAŞİMLAR 

Turizm insanlara, doğayla etkileşim sürecinde, hayvanlar ile de pek 
çok farklı biçimde etkileşimde bulunma olanağı sunan bir sektör olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu etkileşim, sadece evcil hayvanlarla değil, vah-
şi hayvanlarla karşılaşmayı da içermektedir (Cohen, 2009). Turizmin bu 
etkileşime aracılık etmesi ise etik açıdan önemli bir konuyu tartışmaya 
açacak nitelilctedir. Bu sektör içerisinde kullanılan hayvanların hakları 
ve refahma ilişkin gerekli önlemler almmalcta mıdır? Turizmin özne-
si "insan", "insan olmayan hayvanlar" ile arasındaki ilişkiyi "özne" ve 
"nesne" ilişkisi üzerinden mi kurmaktadır? Yani turizm çekicililderinin 
temel hedef kitlesi olarak turistlerin "özne" olarak algılandığı bir sektör 
olan turizm, hayvanı insanın isteklerine ve beklentilerine uyum sağla-
yan, onları karşılayan bir "nesne" olarak mı görmektedir? Bu ve benzeri 
sorular, turizmde hayvanların yer aldığı tüm konumları yeniden değer-
lendirmeyi, eleştirmeyi ve etik açıdan tartışmayı gerektirmektedir. 

Hughes (2001)'a göre insan olmayanların dünyasına yönelik çalış-
malar incelendiğinde üç temel etik yaklaşım ortaya çıkmaktadır. Bun-
lar; a) çevresel etik, b) hayvan refahı ve c) hayvan haldarı yaldaşımla-
rıdır. Bu yaklaşımlara ilişkin bilgi ve yaklaşımların, turizmin önemli 
faaliyetlerinden biri olan avcılığa ve hayvanların alıkonulduğu çeşitli 
ortamlara ilişkin aldıkları pozisyon Tablo 2'de gösterilmektedir. Tabloda 
da görülebileceği gibi bu üç yaldaşım, avcılık sporuna! ve hayvanların 
esaret altında olduğu çeşitli ortamlara (ki bu ortamlar turizm çelcicilik-
leri arasında yer alırlar) yönelik farklı bakış açılarma sahiptir. 

Çevresel etik yaklaşımı bakımından eko-sistemin bütünlüğü ön-
edildi bir kriter olarak dikkate alınırken, avcılık veya hayvan parlda-
rı, hayvanat bahçeleri, sirkler gibi turizm faaliyetleri ekosisteme zarar 
vermediği sürece uygun bulunabilmektedir. Bu çalışmanın ana konu-
su olan hayvan refahı ise insan ve hayvan arasındaki dengeyi kurmaya 
odaklanan bir yaldaşım olarak, iki turizm faaliyeti örneğine de bu çer-
çevede yaldaşır. Örneğin; bu yaklaşıma göre, avcılık sporu, öldürme ey-
lemi "insani" bir biçimde yapılırsa veya hayvanın esaret altına alınma-
sı, eğitici (insan açısından) bir içerik taşıyorsa uygundur ancak sirkler, 
boğa güreşleri gibi sadece eğlence amaçlı ise uygun değildir. Görüldüğü 
gibi burada hayvanın söz konusu alctivitedelci rolü ve gördüğü muamele 
üzerine odaklanılmalctadır. Hayvan hakları yaldaşımmda ise hayvanla-
rın zarar gördüğü ve doğal ortamlarmdan alıkonulduğu hiçbir uygula-
ma doğru değildir ve kabul edilemez. 
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Bu üç yaklaşımdan çevresel etik, insan ve hayvan etkileşimi ile 
ilgilenmemelcte, sadece ekosistemin devamına odaldanmakta iken, 
hayvan refahı yaklaşımı insan ()daldı bir baluşa ve hayvanın rolü ile 
gördüğü muameleye, çalıştığı, yaşadığı koşullara göre etkinlilderi 
değerlendirmektedir. Hayvan refahı yaklaşımı konuya insan odak-
lı ancak hayvanın ihtiyaçlarını da dikkate alan bir yaklaşım olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hayvan hakları ise salt "hayvan" odaklıdır. 

TURIZM YAZININDA HAYVAN ETİĞİ VE HAYVAN REFAHI 

Çalışmanın bu bölümünde turizm literatüründe hayvan etiğine 
ve hayvan refahına ilişkin çalışmalar incelenmektedir. Bu doğrultu-
da öncelikle hayvan refahı yaldaşımı incelenecek ve ardından turizm 
literatüründeki çalışmalar değerlendirilecektir. 

Hayvan Refah' 

Hayvan refahı, hayvanların kullanımı ile ilgili bilimsel ve ahla-
ki sorular ile ilgilenen bir yaklaşımlar ailesidir (Fennell, 2013a:326). 
Barber ve Mellen (2008:41) hayvan refahını, "bir hayvanın, fiziksel ve 
psikolojik sağlığı ile ilgili ölçümlerin bir kombinasyonu olarak belirlenen 
ortamlarmdaki meydan okumalarla başa çıkabilme derecesi" olarak ta-
mmlamaktadırlar. Hill ve Broom (2009) ise Barber ve Meilen (2008) 
ile paralel olarak hayvan refahının bilimsel olarak ölçümlenebileceği-
ni ve bu değerlendirmenin hayvanların içinde bulundukları ortam ile 
nasıl başa çıktıldan ve onlar için bunu yapmanın ne kadar kolay veya 
ne kadar zor olduğu ile ilgili olduğunu belirtmelctedirler. 

Grandin (2014) hayvan refahına ilişkin konuların iki biçimde or-
taya çıktığını söylemelctedir. Bunlardan birincisi, insanların eylemleri 
ile ortaya çıkan hayvanların istismar ve ihmal konusu, diğeri ise hay-
van refahını iyileştirmek için değişmesi gereken süreç ve ekipmanlar 
ile ilgili refah konulandır. Fraser (2009:507) ise hayvan refahını iyileş-
tirmeye yönelik çabaların üç temel yaklaşım ve hedef üzerine odak-
landığını belirtmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir; 

• Temel Sağlık ve işlev: Bu yalclaşıma göre, hayvanların sağlık 
durumlarının ve fonksiyonlarının iyiliğine balulmaktadır. 
Değerlendirme yöntemleri olarak hastalık, yaralanma, ölüm 
oranları ve üretim başarısı dikkate ahnmaktadır. 

• Hissi Durumlar: Bu yaklaşımda hoş olmayan hissi durumla- 
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rın (acı, korku vb.) en aza indirilmesi ve hayvanların normal 
hazlar yaşamalarına izin verilmesi düşüncesi hâkimdir. De-
ğerlendirmede acı, korku, üzüntü, gerilim ve benzeri dene-
yimler göstergeler olarak dikkate alınır. 

• Doğal Yaşam: Bu yaklaşım ise hayvanların türleri için doğal 
olan yaşama ve gelişme biçimlerine uygun bir yaşam sür-
mesinin sağlanmasına odaklanmalctadır. Değerlendirmede, 
hayvanın doğal davranışı ve bu davranışı göstermedeld mo-
tivasyon gücünü etkileyen unsurlara odaklanilmalctadır. 

Görüldüğü gibi hayvan refahına ilişkin de çeşitli bakış açılan ve 
bu refahın sağlanıp sağlanmadığının denetlenmesi noktasında çeşit-
li ölçüm yöntemleri geliştirilmiştir. Hayvan refahı yaldaşımma iliş-
kin bir literatür taraması yapıldığında yoğun olarak yiyecek üretimi 
ve çiftlik hayvanlarına ilişkin çalışmalara rastlanmaktadır (Spooner 
vd., 2014; Edgar vd., 2013). Deney ve laboratuvar hayvanlarına yö-
nelik refah (Webster, 2014; Goodman vd., 2015), çalışan hayvanların 
refahı (Rahman ve Reed, 2014), hayvan refahımn değerlendirilmesi 
(Barber, 2009; Fraser, 2009; Hill ve Broom, 2009) hayvan refahı ça-
lışmalarında yoğunlaşan ana başlıklardan bazılandır. 

Hayvan refahı ile ilgili önemli unsurlardan biri de Birleşik Kral-
lık Çiftlik Hayvan Refahı Konseyi (UK Farm Animal Welfare Coun-
cil) tarafından ortaya koyulan ve beş temel ilkeden oluşan hayvan 
refahının "Beş Bağımsızlığı"clır. Bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir 
(Farm Animal Welfare Council, 2014); 

• Açlık ve susuzluk yaşamama: Sağlık ve zindeliğin sürdürü-
lebilmesi için suya ve besin kaynaklarına erişimin mümkün 
kilınması, 

• Rahatsızlık yaşamama: Barınak ve rahat bir dinlenme alanı gibi 
unsurları da içerecek şekilde uygun bir ortamın sağlanması, 

• Acı, yaralanma veya hastalık yaşamama: Acı, yaralanma ve 
hastahldan önleme veya teşhis ve tedaviyi hızla yerine getirme, 

• Normal davranışı ifade etme: Hayvanın kendi türü ile birlikte 
olabileceği uygun bir alan ve olanaldar yaratmak, 

• Korku ve üzüntü yaşamama: Zihinsel acıdan kaçınmak için ge-
rekli koşulları ve tedavilerin yürütüldüğünden emin olmak. 

Hayvan refahına ilişkin bu beş temel ilke çiftçilik, politika yapı- 
cılar ve akademik çevrelerde bilinen ve kabul görmüş bir ilkeler di-
zisidir (McCulloch, 2013:959). McCulloch (2013) bu beş bağımsız- 
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liğın her birinin, hayvan refahına ilişkin kapsamlı bir analizin önemli 
bileşenleri olduğunu ve hayvan refahının amaçları olduğunu ifade 
etmektedir. 

Hayvan refahına ilişkin söz edilmesi gerekli bir diğer etik ilkeler 
dizisi, 19501 yıllarda özellikle deney hayvanlarına yönelik olarak or-
taya çıkan "3R" (Reduction-Replacement-Refmement) yaldaşımıdır. 
Günümüzde deney hayvanlarınıın kullanımının söz konusu olduğu 
tüm kurumların etik sorumlululdar ilkeleri arasında yer verdiği bu 
yaklaşıma göre hayvan refahına ve etiğine yönelik üç ilke aşağıdaki 
gibidir (Altuğ, 2009); 

• Azaltma (Reduction): Mümkün olduğunca en az sayıda hay-
van kullanarak en iyi sonuca varmak, 

• Yerine Koyma (Replacement): Omurgalı hayvanlar yerine, 
doku, omurgasız hayvanlar, yapay modeller, matematiksel 
yöntemler gibi farkı olanaldardan yararlanmak, 

• Geliştirme (Refinement): Hayvanların doğumlarından, deney-
lerde kullanımları= sonlandırilmasına kadar geçen süreçte 
rahatlarını ve mümkün olduğu kadar az acı duymalarını sağla-
mak için önlem almak. 

3R yaklaşımı deney hayvanları odaldı bir yaklaşım olarak tanım-
lanabilir. Ancak hayvan etiği ve refahına ilişkin çalışmalar arasında ge-
niş kabul görmüş bir ilkeler dizisidir. Diğer taraftan hayvan refahımn 
beş bağımsızlığı ilkeler dizisi de özellikle çiftlik hayvanlarının refahına 
ilişkin çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır. Hem Beş Bağımsızlık hem 
de 3R yaldaşımları, gelişmiş ülkeler bakımından düzenlemeler ara-
sındaki yerlerini çoktan almış ve uygulamalar bu ilkeler çerçevesinde 
denetlenmeye başlamıştır. Ancak Rahmen ve Reed (2014) tarafından 
da belirtildiği gibi, hayvan refahı her ne kadar gelişmiş ülkelerin kalite 
standartları bakımmdan gündemine çoktan girmiş ve gerekli düzen-
lemeler gerçekleştirilmiş olsa da gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler 
söz konusu olduğunda refaha ilişkin uygulamalar oldukça zayıftır. 

Hayvan refahına ilişkin eleştiriler de yapılmaktadır. Fennel 
(2013:328) hayvan refahına yönelik bu eleştirilerin temel odak nok-
taların' şu şekilde sıralamaktadır; a) vurgıınun hayvanların korunma-
sından uzaklaşması ve b) hayvan çıkarlarındansa ekonomik değerin 
yerleştirilmesi. Bu bağlamda daha önce söz edildiği gibi çevresel etik, 
hayvan refahı ve hayvan hakları yaklaşımlarma ilişkin farklılık bu 
eleştirilerde de kendini göstermektedir. 
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Turizmde Hayvan Etigi ve Refah, ile ilgili Çalışmalar 

Turizmde hayvan hakları ve hayvan refahı ile ilgili çalışmalar çok 
suurhdır. Var olanlar ya bir kereliğine ya da üstün körü bir biçimde 
hayvan hakları ve refahını inceleyen çalışmalardır (Fennell, 2012a). 
Turizm ve hayvan halıları ve refahı ile ilgili öncü çalışmalardan bi-
risini Hughes (2001) gerçekleştirmiştir. Hughes (2001) Birleşik Kral-
lılctaki yunus izleme turizmine ilişkin esaret altında tutmaktan, vahşi 
doğada yunusları izlemeye yönelik değişimi hayvan halıları perspek-
tifinden anlatmaktadır. Bir diğer çalışma Orams (2002) tarafından 
gerçeldeştirilmiştir. Vahşi hayvanların beslenmesi faaliyetinin kimi 
örnelderde hem vahşi yaşamı hem de turistleri tehlikeye sokan tar-
tışmalı bir uygulama olduğunu belirten Orams (2002), insan- hayvan 
etkileşiminin hayvanların tümüyle esaret altında tutulduğu ortamlar 
(hayvanat bahçeleri, akvaryumlar gibi), yarı esaret altında tutulduğu 
°damlar (vahşi yaşam parkları ve rehabilitasyon merkezleri gibi) ve 
vahşi doğa olmak üzere üç ortamda gerçekleştiğini ifade etmektedir. 
Benzer olarak Cohen (2009) insan-hayvan etkileşiminin gerçekleştiği 
ortamları sımflandırırken; Fennell ve Nowaczek (2010) bu etkileşimin 
ahlaki ve ampirik boyutlarma odaklanmaktadır. 

Shani ve Pizam (2008) ise hayvanlara ilişkin etik yaklaşımlar 
çerçevesinde bu yaklaşımların turizm ve konaklama sektöründeki 
uygulamalara yönelik bakış açılarını incelemiştir. Özellikle hayvan 
haklarına ilişkin girişimlerin artması ve güçlenmesinin ve bu ko-
nuda bir kamuoyu oluşumunun turizm ve konaklama sektöründe 
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar açısından da dikkate alınması 
gerektiğini belirten Shani ve Pizam (2008) hayvanlara yönelik tu-
rist çekicililderi söz konusu olduğunda turizm ve otel endüstrisinin 
uyması gerekli üç önemli ilke önerisinde bulunmaktadır. Bu ilkeler 
çalışmanın öneri bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmalctadır (Bkz. 
Tablo 2). Duffy ve Moore (2011) ise fillerin kullanıldığı turizm faa-
liyetleri örneği üzerinden küresel düzenlemelere odaldanmaktadır. 
Yazarlar tur operatörleri için küresel düzeyde geliştirilen standart-
ların yerel düzeye de benimsetilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. 

Turizm ve hayvan hakları yaklaşımını inceleyen Fennell (2012a) 
çalışmasında hayvan hakları teorisinin neredeyse tamamen turizme 
aykırı olduğunu tartışmakta, bu aykırılığı ise turizmin, hayvanları 
kendi yaşamlarının öznesi ve başlı başına amacı haline getiren ken-
dilerine özgü değerlerini göz önünde bulundurma konusundaki 
başarısalığına dayandırmaktadır. Fennell'in turizm ve hayvan etiği 
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alanında yayınlanmış çok sayıda bilimsel çalışması bulunmaktadır 
(Fennell, 2012b; Fennell, 2013a; Fennell, 2014). 

Turizm ve hayvan etiği alanında gerçekleştirilen çalışmalar içeri-
sinde hayvanların içinde bulunduğu turizm çekiciliklerini tüketime 
konu olup olmamaları bakımından eleştiren çalışmalar (Tremblay, 
2001; Wilson ve Tisdell, 2001) da bulunmaktadır. Turizm ve hayvan 
etiği çalışmalarınm yoğunlaştığı bir diğer konu eko-turizmdir (Burns 
vd., 2011; Fennell, 2013b). Özellikle eko-merkezci bir bakış açısmın 
benimsenmesi, hayvanların kullanıldığı ortamlardaki refah düzeyi 
gibi unsurlar bu çalışmaların odak noktasında yer almaktadır. 

SORUMLU TURIZM VE HAYVANLARIN REFAHINA-HAKLA-
RINA YÖNELIK ÖNERILER 

"Sorumlu turizm, yararlarm yerel topluluklar arasında adil ve 
eşit dağılımı ve aynı zamanda doğal yaşamın korunması ilkelerini 
benimseyen, etik turizm, sürdürülebilir turizm, sosyal sorumluluk 
ve eko-turizm yaklaşımlanyla birlikte hareket eden ve zaman zaman 
eşanlamh olarak kullanılan bir yaklaşımdır (Fennell, 2008:5)". Cape 
Town Deklarasyonuna göre sorumlu turizm, "insanların yaşaması 
ve ziyaret etmesi için daha iyi yerler yaratmak" amacıyla hareket eder 
(1). Bu deklarasyona göre sorumlu turizm aşağıdaki ilkeleri yerine 
getiren bir turizm ve seyahat faaliyetine işaret eder (1); 

• Olumsuz ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin en aza in-
dirildiği, 

• Yerel halk için daha güçlü ekonomik olanakların yaratıldığı, 
ev sahibi toplumların refahının güçlendirildiği, çalışma ko-
şullarının ve endüstriye erişimin iyileştirildiği, 

• Yerel halkın kendi hayatlarını ve hayat değişimlerini etkile-
yen kararlara katılımının sağlandığı, 

• Doğal ve kültürel mirasın koruduğu ve dünya üzerindeki çe-
şitliliğinin devamı için olumlu katkı yapılan, 

• Yerel halkla daha anlamlı bağlandar kurarak ve yerel, kül-
türel ve çevresel konulara yönelik daha kapsamlı bir anlayış 
oluşturarak turistlere daha zevkli deneyimler sunan, 

• Engelli ve dezavantajlı bireylerin erişiminin sağlandığı, 
• Kültürel olarak duyarlı, turistler ve ev sahipleri arasında say-

gı yaratılan, yerel düzeyde övünç ve güven yapılandırılan bir 
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turizm türü ve seyahat faaliyetidir. 
Temelde turizm faaliyetinin yaratacağı olumsuz etkileri en aza in-

dirmek ve turizm endüstrisi alctörlerinin bu bilinçle hareket etmesini 
sağlamak amacı taşıyan sorumlu turizm yaldaşımı, ekonomik, sosyal 
ve çevresel bazı sorumlululdar dizisini içermektedir. Özellikle çevresel 
sorumluluk ilkeleri bir taraftan kaynakların verimli kullanımına, diğer 
taraftan ekosistemin bütünlüğüne, bir başka yönden doğal yaşamın ko-
runmasına yönelik temel prensipleri içermektedir (2). Bu doğrultuda 
hayvanlara ilişkin etik yaldaşurılar da sorumlu turizm içerisinde ken-
dine yer bulmakta ve hayvanların turizmde kullanımının etik ilkeler 
rehberliğinde gerçekleşebilmesine çok güçlü bir zemin oluşturmaktadır. 

Sorumlu turizm yaklaşımı temel alındığında, hayvanların tu-
rizmde kullanımına yönelik etik tartışmalara birtakım çözüm öne-
rileri geliştirilebilmektedir. Turizm literatürünün bu alandaki zayıf-
lığı kabul edilse de literatürde rastlanan bazı çözüm önerileri hay-
van refahına ilişkin olumlu gelişmeyi önceleyebilecek niteliktedir. 
Çalışmanın bu bölümünde yazında yer alan bazı çözüm önerileri 
üzerinde durulmaktadır. 

Hayvan Refah' Yaklaşımları ve Turizm: 5 Bağımsızlık ve 3R 

Yaklaşımları 

Hayvan refahına yönelik çalışmalar, biri özellikle çiftlik hayvan-
larına yönelik, diğeri ise deney hayvanları odaldı iki refah yaldaşı-
mını ortaya çıkarmıştır. Bugün dünya üzerinde kabul görmüş bu 
yaklaşımlar turizm endüstrisi için de dikkate alınmalıdır. 

Beş Bağımsızlık yaldaşımı, hayvan refahuun temel ilkelerini tanım-
lamakta ve bu doğrultuda yerine getirilmesi gerekli unsurlan da içer-
mektedir. Turizm sektöründe çeşitli ortamlarda ve amaçlarla kullanılan 
hayvanlar için açlık, susuzluk, rahatsızlık, acı, yaralanma, hastalık, kor-
ku ve üzüntü gibi unsurlardan hayvanların uzak tutulması ve normal 
davranışlarını gösterebilecekleri ortamlarda yer almaları= sağlanması 
öncelikle kabul edilmesi gerekli temel ilkeler olarak değerlendirilmeli-
dir. Bu doğrultuda turizm endüstrisini küresel düzeyde yönlendiren ör-
gütlerin bu temel ilkelere yönelik düzenlemeler yapması gerekmektedir. 
Diğer taraftan bu ilkelere yönelik uygulamaların gelişmemiş ülkelerde 
yetersiz (Rahmen ve Reed, 2014) olduğu dikkate alınarak bölgesel ve 
ulusal örgütler düzeyinde düzenlemelerin yapılması ve hayvan refahını 
ölçme ve değerlendirme süreçlerinin işler hâle getirilmesi gereklidir. 
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3R yaldaşımına da turizm endüstrisinde hayvanların kullanı- 
mına yönelik temel ilkeler dizisi içerisinde yer verilebilir. Bu ilkeler 
dizisi turizme uyarlanarak şu şekilde değiştirilebilir: 

• Azaltma: Turizm çekiciliklerini ve faaliyetlerini mümkün 
olduğunca az sayıda hayvan kullanarak planlamak ve uygu-
lamak, 

• Yerine Koyma: Turizm çekicilikleri ve faaliyetlerini planlar ve 
uygularken hayvanların kullanımı yerine alternatif çözümler 
geliştirmek, 

• Geliştirme: Turizm çekicililderi ve faaliyetleri içerisinde kul-
lanılan hayvanların refahını sağlamak için önlem almak. 

Eko-Turizm ve Eko-Merkezcilik 

Eko-merkezci yaklaşım; "bir bütün olarak doğal çevre düzeyin-
de ahlaki değerin yerleştirilmesi" olarak açıldanmaktadır (Fennell, 
2012b:57). Bir başka deyişle, eko-merkezci bakış açısı, ekosistemi 
bir bütün olarak ele almakta ve etik tartışmaları da bu bakış açısın-
dan yürütmektedir. Ekosistemin devamlılığı temelinde hareket eden 
eko-merkezci yaklaşım, bu ekosistemin bir parçası olarak hayvanları 
da içermektedir. 

Eko-merkezci bakış açısı, turizmi insan-merkezcilikten çıkara-
rak ekosisteme odaldı hâle getirmektedir. İnsan merkezci bakış açı-
sının nesneleri olarak eko-sistem içindeki tüm canlı ve varlıklar bu 
bakış açısıyla merkeze taşınmakta ve odak hâline gelmektedir. Bu 
nedenle eko-merkezci bir bakış açısının benimsenmesi, ekosistemin 
diğer unsurlarma yönelik olduğu gibi hayvanlara yönelik farlundalık 
ve bilinci de olumlu etkileyecektir. 

Fennell (2013c) eko-merkezciliğin bütünsel baluş açısının, tu-
rizmde hayvanların bazı kullanımlarının etik açıdan hatalı bulun-
mamasına yol açtığını ifade etmektedir. Bu durum hayvanlara yö-
nelik etik yaklaşımlar arasındaki farklılıklar incelendiğinde de gö-
rülebilecektir (Blcz. Tablo 2). Daha çok çevresel etik yaklaşımından 
beslenen eko-merkezci bakış açısı, turizmdeki hayvanlara yönelik 
etik ihlallere gerçek anlamıyla bir yanıt olmasa da doğaya ve eko-sis-
teme ilişkin farlundalığın yerleşmesi bakımından önemli bir başlan-
gıç olarak görülebilir. Bu yaklaşım ardından hayvan refahı ve hayvan 
hakları yaklaşımlarının değerlendirilmesi gereklidir. 
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Turizmin Etik Kodları: 11. Madde Önerisi 

Turizmin temel etik ilkeleri, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü tarafından belirlenmiş on maddelik bir ilkeler dizisidir. 
Ancak bu ilkeler arasında hayvanlara yönelik bir madde bulunma-
maktadır. Fennell (2014) Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 
Turizmin Etik Kodları içerisinde yer alan bu on maddeye on birin-
cisinin eklenmesini ve bunun hayvanların turizm endüstrisinde 
kullanımı ile ilgili olmasını önermektedir. Bu öneri doğrultusunda 
Fennell (2014:992) tarafından hazırlanan ve kurgulanan on birinci 
madde aşağıda yer almaktadır; 

Madde 11: Turizm endüstrisinde kullanılan hayvanlara saygı ve refah 
1. Vahşi ve evcilleştirilmiş milyonlarca hayvan yıldan yıla in-

sanların keyfi ve yararı için turizmde kullanılmaktadır. Daha 
sorumlu bir turizm endüstrisi, bu hayvanların çalışma ve ya-
şama koşullarını, onlarla nasıl etkileşimde bulunacağımızı ve 
eğer etkileşimde bulunmak zorundaysak bu etkileşimin on-
lara uygunsuz biçimde acı vermesi durumlarını göz önünde 
bulunduran bir saygı kültüründen kurulabilmelidir. 

2. Evcil hayvanların kullanımında, eğiticiler, tüm türlerin kul-
lanımı için gerekli olan uygun refah standartları ile ilgili en 
güncel bilgiye ulaşmalıdır. Hayvanlar, korku, acı, açlık, su-
suzluk, rahatsızlık, yaralanma ve hastalıktan uzak olmalı ve 
türler için yeterli büyüldükteki alanlarında normal davranış-
larını gösterebilmelidirler. 

3. Eko-turizm için turistler ve uygulayıcılar, hayvanların hap-
sedilmesine, lusıtlanmasma veya insanların eğlenmesi için 
acıya yol açan diğer hayvan kullanım formlarına dayalı olan 
veya bunları destekleyen uygulamaları reddetmelidirler. 
Aksine, turistler ve uygulamacılar, hayvanların çıkarları= 
insanlarınkinden daha önemli olduğunu kabul eden etkile-
şimleri benimsemelidirler. Bu ilke, insan etkisinden bağımsız 
olarak etkileşimleri kabul etmek veya sonlandırmak özgür-
lüğüne sahip özgür yaşayan hayvanlarla karşılaşmaları da 
kapsamaktadır. 

4. Avcılar ve balıkçılar, izini sürdülderi hayvanların gereksiz ve 
uzatılmış acı, korku ve ıstırap çekme ihtimallerini en aza indi- 
recek biçimde tasarlanmış teknikleri ve teknolojileri kullanma-
lıdırlar. Bu uygulamalar, sağlıklı toplum ve sağlıklı ekosistem 
için çalışan bölgesel koruma girişimlerini tamamlamalıdır. 
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5. Tüm çabalar, hayvanların insanın hazzı için yasal olmayan 
veya aşırı yollarla hayvan sağlığını ve refahını riske atan bi-
çimlerde kullanımına yönelik uygulamaları bitirmeye yöne-
lik olmalıdır. 

6. Yasal olduğu varsayılan ancak hayvanların iyiliğine yönelik 
çok büyük tehlike arz eden bu tür uygulamalar için her bir 
çaba ile eziyeti azaltacak yeni politikaların ve yönergelerin 
oluşturması sağlanmalıdır. Eğer bu uygulamalar, belirli dere-
celerde eziyete yol açıyorsa, bunların devamını haklı kılacak 
ölçümler dikkate alınmalıdır. 

7. Turizm amacıyla hayvanları kullanan tüm bireyler ve grup-
lar, uygun refah standartlarının uygulanması ve kullanılan 
tüm türlerin bakımı yoluyla hayvan eziyetini en aza indirme-
yi ilke edinen örgütlerle bağlantı kurmalıdır. 

Fennell (2014) 'in turizm etik kodlarına yeni bir madde ekle-
me önerisi, hayvan refahının sağlanması, iyileştirilmesi ve turizmde 
hayvan kullanımına ilişkin etik tartışmalara dikkat çekilmesi bakı-
mından önem taşımaktadır. Bu sayede turizm endüstrisinde faaliyet 
gösteren turizm aktörleri açısından hayvanların kullanımına ilişkin 
bu ilkeler daha görünür hale gelebilecelctir. 

HAYVANLAR İÇİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 

Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı, bir kurum ve toplum 
(veya hedef kitleleri) arasındaki bağı oluşturmak, güçlendirmek ve 
kurumun ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara ilişkin duyarlılık-
ların' ortaya koymak gibi amaçlarla gerçekleştirilen birtakım uygu-
lamalar dizisini içermektedir. Bu uygulamalar sorun olarak tanım-
lanan konulara yönelik etkinliklere sponsor olmaktan, toplumda 
değişim yaratmaya yönelik kapsamlı kampanyalara varan çok geniş 
bir aralıkta gerçekleşebilir. Kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı-
nın günümüzde kazandığı önem ise toplumun ve kurumların hedef 
kitlelerinin bilinçlenmesi ve ekonomik, sosyal ve çevresel konulara 
duyarlı kurumlarla ilişki kurmayı tercih eder hâle gelmesinden kay-
naklandığı söylenebilir. 

Turizm endüstrisine bakıldığında, küresel bir alanda faaliyet 
gösteren ve özellikle ekonomik, sosyal ve çevresel konulara duyar-
lı turist gruplanyla çalışılabilen bir sektörler topluluğu karşımıza 
çıkmaktadır. İnsanların bu duyarlılıkları= gelişmesi, turizm sek- 
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türünde faaliyet gösteren aktörlerin de kendilerini bu ilkelere göre 
değiştirmesini gerektirmektedir. 

Diğer taraftan sorumlu turizmin gelişebllmesi ve yaygınlaşabil-
mesi turizm aktörlerinin bu alandaki çabalarına bağlıdır. Bu nedenle 
sorumlu turizm ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi yaklaşımların 
rekabet edebilirliği artırması vurgusu ve farlandalığı önem taşımak-
tadır. Hall ve Brown (2012) turizmin refaha ilişkin sorumlululda-
rma bir öneri olarak "kurumsal sosyal sorumluluk" yaklaşımını 
sunmaktadır. Turizmin firmalarının sosyal sorumluluk bakımından 
ele alabilecekleri, çalışan hakları, insan hakları, müşteri hakları, çev-
resel konular (Hall ve Brown, 2012), kültürel duyarlılık, sosyal far-
lundalık gibi birtakım unsurlar bulunurken Hall ve Brown (2012) 
hayvan refahına da bu etik unsurlar arasında yer vermektedir. Bu 
doğrultuda turizm firmalarının kullanılan hayvanlara yönelik sosyal 
sorumluluk uygulamaları yürütmesi gelişme sağlayabilecek nitelikte 
olacaktır. 

TURİZMİN HAYVANLARA YÖNELİK TEMEL İLKELERİ: 
EĞLENCE, EĞİTİM VE HAYVAN REFAHI 

Shani ve Pizam (2008) turizm endüstrisinde hayvan kullanımı 
söz konusu olduğunda turizm örgütlerinin ve/veya turizm işletme-
lerinin üç temel ilkeyi benimsemeleri gerektiğini belirtmektedir. 
Tablo 3'de yer alan eğlence, eğitim ve hayvan refahı ilkeleri içerikleri 
ve etik açıdan nasıl değerlendirildikleri görülmektedir. Bu ilkelerin 
yerine getirilmesi ve geliştirilmesi, turizm firmalarının ve örgütleri-
nin hayvana yönelik etik konular üzerine daha dikkatle durmaları-
nı getirebilir. Bu öneri insan ve hayvan arasındaki dengeyi merkeze 
koymakta ve hayvanların kullanımına yönelik ise belirli ilkelerin 
benimsenmesi gerektiğini söylemektedir. 
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SONUÇ 

Turizmin insan odaklı, yani insanların eğlenmesine, öğrenme-
sine, memnun olmasına yönelik, bir başka deyişle öznesi insan olan 
bir sektör olduğu söylenebilir. Bu insan odaldılık beraberinde insan 
olmayan her şeyin, nesne olarak tammlanmasını getirmektedir. Hay-
vanlar da bu nesneler arasındaki yerlerini almaktadırlar. Hayvanlara 
ilişkin bu bakış açısı, turizm endüstrisi bakımından hayvan etiğine 
yönelik girişimlerin de ikinci plana atılmasına neden olabilmektedir. 

Turizmde hayvan kullanımı, hayvan etiği içerisinde yer verile-
bilecek üç yaklaşım açısından farklı biçimlerde incelenebilir. Ancak 
bu çalışmanın ana konusu çerçevesinde ele alınacak olursa hayvan 
refahına ilişkin yaygın kabul görmüş "Beş Bağımsızlık" ve "3R" gibi 
yaklaşımların turizm endüstrisi tarafından benimsenmesi en önce-
likli gereklililderden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan 
turizm işletmelerinin sürece katılmalarını sağlayacak kurumsal sos-
yal sorumluluk, eğitim-eğlence-hayvan refahı ilkeleri gibi öneriler 
de dikkate alınmalıdır. 

Diğer taraftan Fennell (2014) tarafından ortaya konulan 11. 
Madde önerisi de hayvan haklarına ve refahına yönelik bakışı tüm-
den değiştirecek ve hayvanların kullanıldığı turizm uygulamalarını 
dönüştürecektir. Eko-turizm ve eko-merkezci bir bakış açısının be-
nimsenmesi ise doğrudan hayvanlara odaldı olmasa da ekosistemin 
bütünlüğüne yönelik kapsayıcı bir bakış açısımn kazanılmasına yol 
açacaktır. Ancak bu yaklaşım turizmde hayvan kullanımına yönelik 
etik sorunlara tam olarak bir yanıt veremez. Bu nedenle hayvan re-
fahı veya hayvan hakları yaklaşımlarının sürece katılması ve turizm 
uygulamalarının bu yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. 

Turizm sektöründe hayvanlara yönelik uygulamalardaki etik so-
runların aşılması, öncelilde hayvanların özneler olarak, bireyler ola-
rak algılanmaları ile mümkün olabilir. Merkeze hayvanı koyan bir 
uygulama, bu hayvana yönelik hak ve refah meselelerini de dikkate 
alacaktır. Bu nedenle turizm endüstrisinde, tüm ötekilerine karşı ya-
şanması gerekli dönüşüm hayvanlar için de yaşanmalı ve hayvanla-
rın kullanımına yönelik etik sorunların aşılabilmesinin yolu olarak 
hayvanlara turizmin özneleri olarak yaklaşılmalıdır. 
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Turizm Cazibe Merkezleri ve 
Hayvan Kullanımı 

ÖZET 

Hayvanlar birçok farklı biçimde 'turistik cazibe' olarak insan-
lara hizmet etmekte ve pazarlamacılar tarafından bazı destinasyon-
ların başlıca turistik sembolleri olarak tanıtılmaktadır (Higginbot-
tom, 2004; Cohen, 2009). Günümüzde bir yandan hayvanlara ve 
hayvan haklarına karşı olumsuz tavır ve tutumlar devam ederken, 
diğer yandan esaret altındaki hayvanların fiziksel ve psikolojik ih-
tiyaçlarına karşı olan farkındahk giderek artmaktadır. Bu bölümde; 
insanların turizm faaliyetleri kapsamında hayvanlar ile etkileşimde 
bulundukları hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklan, vahşi ya-
şam rezervleri, safari parkları, su parklan, akvaryumlar, sirkler ve av 
alanları gibi cazibe merkezlerindeki hayvan kullanımı, dünyadan ve 
Türkiye'den örnelderle açıklanmalctadır. Konu ele alınırken hayvan-
ların turizm cazibe merkezlerinde kullanımları ile ilgili karşıt görüş-
ler de dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

GİRİŞ 

Doğa ve hayvanlar ile daha yakından etkileşim kurmak isteyen 
turist sayısının giderek artması (Higginbottom, 2004; Rodger vd., 
2007) ile küresel turizmin ana geçim kaynaklarından birisi hâline ge-
len hayvanlar, doğrudan ya da dolaylı olarak turizmin yarattığı baskı-
lara maruz kalmaktadır (Gössling ve Han, 2006), (1). Hayvan refahı 
ve hayvan haklan konusundaki hassasiyet ve duyarlılık gün geçtikçe 
artsa da turizm gibi işletme ve kar ()daldı bir endüstride olumsuz et-
kiler düşünülmeksizin amaç daha fazla turist çekmek ve ekonomik 
faydayı arttırmak olduğu için hayvanları ve hayvan haklarını koru- 
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mak da endişelerden bir hayli uzaktır. Balıkçılık ve avalikta öldürülen 
hayvanlar, binicilikte kullanılan atlar, temah parklarda gösteri yapan 
ya da birlikte yüzülen, birkaç metre ötede deniz var iken tüplerde ya-
şayan yunus, balina ve fok gibi deniz memelileri deneyimlerimizin bir 
parçası olarak kullanılmaktadır (1). Turistik destinasyonlarda camlar 
ardında biblo olarak kullanılan maymunlar, papağanlar, ayılar; yolcu 
taşıyan eşekler, katırlar, develer; özellikle Asya'da gün içinde saatlerce 
kötü koşullarda çalıştırılan filler; doğal yaşam alanlarından uzakta, 
akvaryum ve hayvanat bahçeleri içinde kötü koşullarda bakılan esa-
ret altındaki hayvanlar; sirklerde işkencelere maruz kalarak eğitilen 
ve küçücük kafeslere sıkıştırılan hayvanlar; yarışlarda, güreşlerde ve 
dövüşlerde kullanılan köpekler, tazılar, develer ve boğalar gibi birçok 
hayvan turizm cazibe merkezlerinde hayvan kullanımının doğrudan 
örnekleri arasında gösterilebilir. 

TURIZMDE İNSAN VE HAYVAN ETKİLESİMİ 

İnsanların turizm faaliyetleri kapsamında hayvanlar ile etkile-
şimleri doğal ya da esaret altındaki ortamlarda gerçeldeşmektedir. 
Bu etkileşimler; izleme, fotoğraflama, dokunma ve besleme gibi tü-
ketime dayalı olmayan etkinliklerden ya da balıkçılık ve avcılık gibi 
faaliyetlerde hayvanların yakalanmak veya öldürülmek suretiyle 
tüketildiği etkinliklerden oluşmaktadır (Higginbottom, 2004). Tu-
rizm araştırmacıları, "wildlife tourism" olarak bilinen ve "vahşi ya-
şam turizmi" olarak ele alınan bu etkileşimleri sınıflandırmak için 
çeşitli tipolojiler geliştirmiştir (Fennell, 2012). Ancak konu itibari 
ile burada yalnızca etkileşimin ortamı ele alınmıştır. Bu kapsamda, 
Cohen (2009), insan-hayvan etkileşimini ele aldığı kavramsal çerçe-
vede doğal, yarı doğal, yarı yapay ve yapay ortamlardan oluşan bir 
sınıflandırma yapmıştır (Bknz. Tablo 4). Bulbeck (1999) de insan-
hayvan karşılaşmasının üç farklı alanda gerçekleştiğini öne sürmek-
tedir. Bu alanlar, insanların doğal ortamlarındaki vahşi hayvanları 
belli bir düzeyde ziyaret ettikleri otantik karşılaşma alanları; safari 
ya da hayvanların açık alanlarda bulunabileceği çeşitli koruma alan-
ları gibi insanların dolaşımına imkan veren yarı otantik karşılaşma 
alanları ve hayvanların parmaldildar arkasında ya da kısıtlı alanlar-
da görülebildiği salmelenmiş karşılaşma alanları olarak sınıflandı-
rılmaktadır. Beardsworth ve Bryman (2001) de bu etkileşim alanla-
rını benzer biçimde hayvanların sunum ya da sahnelenme alanları 
olarak değerlendirmektedir. 
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Tablo 4. İnsan-Hayvan Etkileşim Ortamları 

  

Etkileşim Ortamları Etkileşim Ortamının Özellikleri 

Doğal Tamamen serbest durumdaki hayvanların yaşadığı, hiç 
sınırlandırılmamış alanlar 

Yarı doğal Doğal yaşam parkları gibi hayvanların sınırlandırılmadığı 
yönetim alanları 

Yarı yapay Esaret altındaki vahşi hayvanların yaşadığı hayvanat 
bahçesi, akvaryum ve temalı parklar 

Yapay Evcilleşmiş ya da eğitilmiş hayvanların olduğu hayvan 
gösteri merkezleri 

Kaynak: Cohen, 2009, ss.102-103'ten dedenmiştir. 

Turizm faaliyetleri kapsamında insanların hayvanlar ile etkile-
şim hâlinde olduğu tamamen doğal ya da tamamen otantik ortam-
lardan söz etmek oldukça güçtür (Beardsworth ve Bryman, 2001; 
Curtin, 2005). O nedenle ele alınan cazibe merkezleri; hayvanat bah-
çeleri ve akvaryumlar gibi yarı yapay veya yarı otantik, su parkları ve 
sirkler gibi yapay veya sahnelenmiş ve doğal yaşam parkları, safari 
parkları ve av alanları gibi yarı doğal ortamlardan oluşmaktadır. 

TURİZM CAZİBE MERKEZLERINDE HAYVAN KULLANİMİ 

Dünya çapında 16 bin filin esaret altında olduğu ve bu rakamın 
yeryüzündeki toplam fil nüfusunun çeyreğine denk geldiği, esaret 
altındaki yetişkin fillerin %75'inin turizm cazibe merkezlerinde eğ-
lence amaçlı kullanılmak için doğrudan doğadan alındığı; yalnız-
ca Amerika'da 5 bin tutsak kaplan yaşarken, doğada yalnızca 3.200 
kaplan bulunduğu; dünya çapında eğlence amaçlı kullanılan şişebu-
runlu yunusların tahmini sayısının 1.600 olduğu; Güney Afrika'da 
yaklaşık 8 bin aslanın esaret altında yaşadığı ve yetiştirildiği; yalnız-
ca Endonezya'da 3 bine yakın yavru makak maymununun avcılar 
tarafından yakalanarak eğlence sektörüne satıldığı söylenmektedir 
(2), (3). 

Bu bölümde turizm faaliyetleri kapsamında hayvanların kulla-
nıldığı ya da sergilendiği hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parkla-
rı, vahşi yaşam rezervleri ve safari parkları, su parkları, akvaryumlar, 
sirkler ve av alanları gibi cazibe merkezlerinden belli başlı örnekler 
verilmiştir. Bu alanlardaki hayvan kullanımı düalistik açıdan ele alı-
narak dünyadan ve Türkiye'den örnekler ile desteklenmiştir. 
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Hayvanat Bahçeleri ve Doğal Yaşam Parkları 

Vahşi doğada yaşayan türlerin büyük çoğunun küresel çap-
ta tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu; memelilerin yaklaşık 
%21'inin, kuşların %12'sinin ve amfıbiyenlerin %33'ünün neslinin 
tehlike altında olduğu söylenmektedir (4). Günümüzde nesli tehli-
ke altındaki bu türlerin bir kısmına artık doğada rastlamak müm-
kün olmadığından, bazı araştırmacılar dünyadaki bu ender türleri 
görebilmek için hayvanat bahçelerine gitmenin zorunlu olduğunu 
savunmaktadır (5). Dünya Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları 
Birliği verilerine göre (6), her yıl dünya çapında 700 milyondan fazla 
kişi hayvanat bahçelerini ve akvaryumları ziyaret etmektedir. Bir-
çoğu zooloji parkı/bahçesi olarak da anılan günümüz modern hay-
vanat bahçelerinde parmaklık ve kafesler gibi kapalı alanlar yerine, 
açık hava ya da doğal yaşam parkları gibi hayvanlar için daha doğal 
ortamların yaratıldığı bir anlayış benimsenmektedir. Bu sayede hay-
vanların kendilerini doğal ortamlarında gibi hissedip, doğal davra-
nışlar sergilemesi beklenmektedir. Ancak bu durumda hayvanlar-
dan ziyade insanların görsel zevkleri için birtakım düzenlemeler 
yapıldığı ve bazen bunun hayvanların yaşantısını daha kötü etkile-
diği düşünülmektedir. Öte yandan bu modern yaklaşımda koruma, 
kurtarma ve eğitim programları, bakım ve üretim programları ve 
sosyal birtakım etkinlikler de ön plana çıkmaktadır (Bulbeck, 1999). 

Alanyazında ve hayvan hakları savunucuları arasında hayvanat 
bahçeleri ile ilgili iki karşıt görüş bulunmaktadır. Buna göre olumlu 
yönleri savunanlar ilk olarak hayvanat bahçelerinin toplum ve çevre 
için önemli rolleri olduğunu öne sürmektedir (Higginbottom, 2004; 
Kontogeorgopoulos, 2009), (7). Çevreyi ve nesli tehlike altındaki 
türleri koruma, hayvanlar ile ilgili bilimsel araştırmalar yapma ve 
ziyaretçilerin farkındalığını arttırma bu önemli rollerden sayılmak-
tadır. Özellikle kentlerde sıkışmış ve doğadan oldukça uzak olan 
insanlara doğal hayatı tanıtmak için hayvanat bahçelerinin ideal 
yerler olduğu belirtilinektedir. Dünya çapında nesli tehlike altındaki 
önemli rezervleri, bir gün ihtiyaç olması hâlinde, yenilenmiş biçim-
de doğaya dönmeleri için koruduğu savunulan hayvanat bahçeleri-
nin bu bağlamda ekolojik krizleri çözmedeki rolü de önemsenmek-
tedir. Nesli tehlike altında olmayan türlerin hayvanat bahçelerinde 
tutulmasının da tehlike altındaki nüfusun geliştirilmesi için bilgi 
ve deneyim kazanmaya yardımcı olduğu düşünülmektedir. Bunlar-
la birlikte tehlike altındaki türlerin korunması için ihtiyaç duyulan 
maddi olanakların sağlanması için hayvanat bahçelerinin ideal birer 
araç olduğu söylenmektedir (8). 
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Olumlu görüşün aksine hayvanat bahçelerine tamamen ya da 
kısmen karşı olanların sayısı da oldukça fazladır. Zira hayvanat 
bahçelerine kapatılan hayvanlarda stres, anormal ya da anti-sosyal 
davranışlar, depresyon, öfke, aşırı saldırganlık, yüksek genç ölümler, 
düşük üreme kapasitesi, mahrumiyet ve obezite gibi alışılmadık dav-
ranışlar gözlenmektedir (Fennell, 2013). Hayvan refahını savunan-
lar; hayvanlar için daha büyük ve konforlu yaşam koşulları isterken, 
hayvan hakları perspektifı hiçbir koşulda kafesleri kabul etmediği 
gibi hayvanların hiçbir koşulda tutsak edilmemesi gerektiğini, in-
sanların hayvanları yakalamaya ve hayvan üretimi yapmaya hakları 
olmadığını savunmaktadır (7). 

Dünyanın önde gelen seyahat sitelerinden TripAdvisor tarafın-
dan kullanıcı yorumlarına dayanılarak hazırlanan "Dünyanın En İyi 
10 Hayvanat Bahçesi" Tablo 5'deki gibi sıralanmaktadır (9). 

Dünyanın En İyi 10 Hayvanat Bahçesi 

Siralama Hayvanat Bahçeleri 

1 Henry Doorly Hayvanat Bahçesi (ABD) 

2 San Diego Hayvanat Bahçesi (ABD) 

3 Loro Parque Hayvanat Bahçesi (İspanya) 

4 St. Louis Hayvanat Bahçesi (ABD) 

5 Singapur Hayvanat Bahçesi (Singapur) 

6 Chester Hayvanat Bahçesi (İngiltere) 

7 Prag Hayvanat Bahçesi (Çek Cumhuriyeti) 

8 Schönbrunn Hayvanat Bahçesi (Avusturya) 

9 Valencia Hayvanat Bahçesi (İspanya) 

10 Gramado Hayvanat Bahçesi (Brezilya) 

Kaynak: TripAdviso , 2014. 

Milyonlarca ziyaretçi tarafından belirlenen bu listeye göre dün-
yada turistlerin en beğendiği hayvanat bahçeleri arasında Amerika'da 
yer alan hayvanat bahçeleri başı çekmekte ve bunu Avrupa kentlerin-
deki bahçeler izlemektedir. Listenin tamamı incelendiğinde de durum 
aynen devam etmektedir. Avrupa'da İspanya, İngiltere ve Fransa gibi 
ülkeler önde gelirken, Avusturya, Almanya ve İsviçre gibi ülkeler de 
en eski ve en çok ziyaret edilen hayvanat bahçelerine sahiptir (10), 
(11). ABD ve Avrupa dışında listeye girebilen tek ülke Singapur iken, 
ilk 25'te Avustralyâclan 2 hayvanat bahçesi de yer almaktadır. Asya'da 

Tablo 5. 
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en çok ziyaret edilen hayvanat bahçeleri arasında Tayland, Tayvan, 
Hindistan, Çin, Endonezya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler bu-
lunmaktadır. Buradaki bahçelerin daha çok doğal yaşam pakı, açık 
hava parklan, kaplan koruma alanları ve fil parkları gibi sadece belirli 
ya da ikonik hayvanlar üzerine kurulmuş örnekler olduğu göze çarp-
maktadır (Rodger vd., 2007; Kontogeorgopoulos, 2009), (9). 

Güvenlik ve hayvan haldan gibi endişelere ve turist ölümleri ile 
sonuçlandığı belgelenmiş pek çok saldırıya rağmen, son yıllarda insan- 
ların hayvanlarla yakın iletişim lcurabildikleri kaplan parklan oldukça 
popülerlik kazanmıştır (12). Tayland/Chonburi'de yer alan Sriracha 
Hayvanat Bahçesi/Kaplan Parkı bu merkezlerden birisidir. 1997'de 
açıldığı günden bu yana 10 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan bahçe, 
aynı zamanda bir sirk olarak hizmet vermektedir. Fil, timsah ve domuz 
gösterilerinin de yapılcliğı tesiste, kaplan ve domuzlann birbirlerinin 
yavrulannı da emzirdiği besleme saati etkinlilderi, akrepli kız gösterileri 
ve filler ile geziler yapıhnalctadır. Misafirlere biberonlar ile hayvanları 
besleme imkânınm verilmesi yanında "Shoot'N'Feed" adlı hedefi vu- 
rarak kaplanları besledikleri hedonistik deneyimler de sunulmaktadır 
(13). Bünyesinde yasadışı kaplan üretimi yaparak Çin'e ticaretini yaptığı 
ve sirk göstenlerinde kullanılan hayvanlara kötü muamele yapıldığı Sri-
racha hakkında çıkan haberler arasındadır (Roberts, 2005). 

Tayland'da önce Chang Mal ve ardından Pukefte açılan Tiger 
Kingdom da hakkında pek çok haber çıkan parklar arasındadır (14). 
Buraya gelen ziyaretçiler, yaşlarına ve büyüldülderine göre çeşitlere 
ayrılan kaplanlara dokunma, onlarla oyunlar oynama ve fotoğraf 
çekilme gibi deneyimlere katılmaktadır. Tiger Kingdom bünyesinde 
yaşayan kaplanlar üzerinde uyuşturucu ya da sakinleştirici kullanıl-
madığı ve kedigil ailesinden oldukları için 18 saate kadar uyumala-
rının normal olduğu işletme tarafından beyan edilse de bu durum 
birçok çevre tarafından inandırıcı bulunmamaktadır. Cohen (2013) 
bu durumun doğu ve batı kültürlerinin esaret altındaki hayvanlara 
yönelik normları arasındaki derin kontrastı vurguladığını savun-
maktadır. Tayland/Kanchanabudde Tiger Temple olarak bilinen 
Wat Pa Luangta Moho Bua Yannasampanno isimli kaplan parkı 
da aslen bir Budist tapınağı olmasına rağmen başta kaplanlar olmak 
üzere farklı birçok yabani hayvana barınak görevi yapmaktadır. "Or-
man Tapınağı" sıfatı ile her gün bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan tapı-
nakta 20 kadar kaplan keşişlerle birlikte yaşamakta ve ziyaretçiler bu 
kaplanları besleme, kaplanlarla yürüyüş yapma, fotoğraf çektirme 
ve oynama gibi alçtivitelere katılmaktadır (15). Bünyesinde yasadışı 
kaplan üretimi ve ticareti yapıldığı, hayvanların uyuşturulduğu ve 
fiziksel şiddete maruz kaldığı, ziyaretçi güvenliğinin zaman zaman 
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sağlanamadığı ve tüm bu sebeplerden dolayı STA Travel, Frontier ve 
Jet Star gibi bazı büyük tur operatörlerinin buraya yapılan turlarını 
iptal ettiği, Tiger Temple hakkında çıkan haberler arasındadır (16), 
(17), (18), (19). Dünyanın önde gelen hayvan hakları örgütleri de bu 
merkezlerin kapatılması ve son yıllarda "Tiger Selfie" olarak moda 
hâline gelen kaplanlar ya da diğer büyük kediler ile çekilen fotoğraf-
ların yasaklanması için çeşitli kampanyalar yürütmektedir (2), (20). 

Dünya çapındaki bazı önemli hayvanat bahçeleri ile ilgili genel 
bilgiler' Tablo 6'da verilmektedir (5), (9), (10), (11). 

Tablo 6. Dünyadaki Hayvanat Bahçelerinden Örnekler 

 

Ad Yer Hayvan Sayısı Özellikleri 

Bali Hayvanat 
Bahçesi 

Endonezya 350 egzotik 
hayvan 

Asya'nın en iyi hayvanat 
bahçeleri arasında 

Basel Hayvanat 
Bahçesi 

İsviçre 600 türden 6.000 
hayvan 

Yılda 1.7 milyon ziyaretçi 
Ülkenin en eski ve hayvan 

sayısı bakımından 
en büyük hayvanat 
bahçesi 

Avrupa'nın en iyi 
düzenlenmiş 
barınakları 

Dünyanın en iyi hayvanat 
bahçeleri arasında 

Beauval 
Hayvanat 
Bahçesi 

Fransa 600 türden 6.000 	, 
hayvan 

Ülkenin en büyük hayvan 
koleksiyonuna sahip 

Dünyanın en iyi hayvanat 
bahçeleri arasında 

Berlin 
Hayvanat 
Bahçesi 

Almanya 2.500 türden 
30.000 hayvan 

Yılda 4 milyon ziyaretçi 
Ülkenin en eski hayvanat 

bahçesi 
Avrupa'nın en çok ziyaret 

edilen bahçesi 
Dünyada en fazla hayvana 

sahip bahçesi 

Bronx 
Hayvanat 
Bahçesi 

New York/ ABD 600 türden 4.000 
hayvan 

Amerika'nın en büyük şehir 
hayvanat bahçesi 

Chester 
Hayvanat 
Bahçesi 

İngiltere 400 türden 12.000 
hayvan 

Yılda 1.4 milyon ziyaretçi 
Ülkenin en iyi ve en çok 

ziyaret edilen bahçesi 
Dünyanın en iyi hayvanat 

bahçeleri arasında 

' Tüm bilgiler işletmelerin resmi web sitelerinden teyit edilmiştir. Hayvan tür ve 
sayıları ile ziyaretçi sayıları yaklaşık olarak verilmiştir. 
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Disney Animal 
Kingdom 

Orlando/ 
ABD 

250 türden 1.700 
hayvan 

Yılda 10 milyon ziyaretçi 
Dünyanın en çok ziyaret 

edilen ve en büyük 
hayvanat bahçeleri 
arasında 

Gramado 
Hayvanat 
Bahçesi 

Brezilya 1.000'i ülkeye 
özgü 1.500 hayvan 

Güney Amerika'nın en iyi 
hayvanat bahçesi 

Dünyanın en iyi hayvanat 
bahçeleri arasında 

Güney Afrika 
Ulusal 
Hayvanat 
Bahçesi 

Pretoria/ 
Güney Afrika 
Cumhuriyeti 

705 türden 10.000 
hayvan 

Yılda 600 bin ziyaretçi 
Ülkenin en büyük hayvanat 

bahçesi 
Dünyanın en iyi hayvanat 

bahçeleri arasında 

Omaha's Henry 
Doorly 
Hayvanat 
Bahçesi 

Nebraska/ ABD 1.000 türden 
17.000 hayvan 

Yılda 1.5 milyon ziyaretçi 
Dünyanın en iyi hayvanat 

bahçesi 

Loro Parque 
Hayvanat 
Bahçesi 

Tenerife/ 
İspanya 

350 türden 4.000 
papağan 

Avrupa'nın en iyi hayvanat 
bahçesi 

Dünyanın üçüncü 
en iyi hayvanat 
bahçesi Dünyanın 
en büyük papağan 
koleksiyonuna sahip 
bahçesi 

Prag Hayvanat 
Bahçesi 

Çek 
Cumhuriyeti 

645 türden 4.000 
hayvan 

Yılda 1.3 milyon ziyaretçi 
Dünyanın en iyi hayvanat 

bahçeleri arasında 

San Diego 
Hayvanat 
Bahçesi 

California! ABD 1.000 türden 
6.000 hayvan 

Dünyada en fazla üyeye 
sahip bahçesi 

Dünyanın ikinci en iyi 
hayvanat bahçesi 

Dünyanın en gelişmiş 
bahçeleri arasında 

Schönbrunn 
Hayvanat 
Bahçesi 

Viyana/ 
Avusturya 

600 tür Avrupa'nın en çok ziyaret 
edilen bahçelerinden 

Dünyanın en eski hayvanat 
bahçesi 

Dünyanın en iyi hayvanat 
bahçeleri arasında 

Singapur 
Hayvanat 
Bahçesi 

Singapur 300 türden 3.000 
hayvan 

Yılda 1.7 milyon ziyaretçi 
Asya'nın en iyi hayvanat 

bahçesi 
Dünyanın beşinci en iyi 

hayvanat bahçesi 

St. Louis 
Hayvanat 
Bahçesi 

Missouri/ 
ABD 

600 türden 20.000 
hayvan 

Yılda 3 milyon ziyaretçi 
Dünyanın dördüncü en iyi 

hayvanat bahçesi 

Taronga ve 
Western 
Plains 
Hayvanat 
Bahçeleri 

Sidney/ 
Avustralya 

350 türden 4.000 
hayvan 

Ulkenin en önemli çekim 
merkezlerinden 

Dünyanın en iyi hayvanat 
bahçeleri arasında 
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Ueno Hayvanat Tokyo/Japonya 464 türden 2.600 ülkenin en eski ve en ünlü 
Bahçesi hayvan hayvanat bahçesi 

Dünyanın en iyi hayvanat 
bahçeleri arasında 

Valencia İspanya 250 türden 4.000 Avrupa'nın en modern 
Hayvanat hayvan bahçeleri arasında 
Bahçesi Dünyanın en iyi hayvanat 

bahçeleri arasında 

Kaynak: Nguyen & Slaff, 2007; Forbes Traveler, 2009; Sheridan, 2010 ve TripAdvisor,2014ten derlenmiştir. 

Türkiye'de yer alan hayvanat bahçeleri ile ilgili temel bilgiler2  ise 
Tablo 7'de verilmektedir. 

Tablo 7. Türkiye'deki Hayvanat Bahçeleri nden Örnekler 

  

Ad Yer Özellikleri 

Atatürk Orman 
Çiftliği 
Hayvanat 
Bahçesi (21) 

Ankara 1940-Türkiye'nin ilk hayvanat bahçelerinden 
Yerine Ankapark adlı Türkiye'nin en geniş 

temalı hayvanat bahçesi yapılması 
planlanmakta (Şuan kapalı) 

Bursa Hayvanat 
Bahçesi (22) 

Bursa 1955 yılında kurulmuş, 1998 yılında 
yenilenmiş 

Türkiye'ye özgü 95 türden 700 hayvan 

Faruk Yalçın/ 
Boğaziçi 
Hayvanat 
Bahçesi ve 
Botanik Parkı 
(23) 

İstanbul Türkiye'deki ilk özel hayvanat bahçesi ve kuş 
cenneti 

250 türden toplam 3 bin hayvan 
135 enderleşen tür, 40 kritik dereceli nesli 

tükenmekte olan tür, 14 Anadolu'da 
enderleşen tür 

Gaziantep 
Hayvanat 
Bahçesi (24) 

Gaziantep Türkiye'nin alan olarak birinci, dünyanın 
dördüncü en büyük hayvanat bahçesi 

90 türden 3.720 hayvan barındıran bir kuş 
kafesi 

74 türden 2.950 hayvan barındıran bir 
akvaryum 

10 türden 64 hayvanı barındıran bir maymun 
evi 

Timsah ve yılanların yaşadığı bir sürüngen 
evi 

İzmir Doğal 
Yaşam Parkı (25) 

Izmir 1937-(Fuar Hayvanat Bahçesi) Türkiye'nin en 
eski hayvanat bahçelerinden, 2008'de Çiğli/ 
Sasalrya taşınmış 
125 türden 1.500 hayvan 
Türkiye'de doğan ilk fil "İzmir" 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

Adı geçen hayvanat bahçeleri dışında, Antalya Hayvanat Bah- 

Tüm bilgiler işletmelerin resmi web sitelerinden alınmıştır. 
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çesi ve Doğa Parkı, 10 türden 856 hayvana (26); Kayseri'de yer 
alan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi de 173 hayvan 
türünden 2 binin üzerinde hayvana ev sahipliği yapmaktadır (27). 
Eskişehir'de de şu an alcvaryum bölümü açılmış, hayvanat bahçesi-
nin de açılmak üzere olduğu bir proje üzerinde çalışılmaktadır. Tüm 
bu örnekler dışında Samsun, Giresun, Kahramanmaraş ve Tarsus'ta 
da genellikle çiftlik hayvanlarının barındırıldığı, koşulların sağlıklı 
olmadığı anlaşılan, tel kafes ve betona boğulmuş hâldeki hayvanat 
bahçeleri bulunmaktadır (28). 

Vahşi Yaşam Rezervleri ve Safari Parkları 

İnsanların turizm faaliyetleri kapsamında hayvanlar ile etkileşim 
kurduğu cazibe merkezleri arasında vahşi yaşam rezervleri ve safari 
parldarı da yer almaktadır. Doğal ya da yarı doğal ortarnlardan meydana 
gelen ve çoğu zaman Ulusal Park olarak da adlandırılan bu alanlarda 
"vahşi yaşamı izleme" gibi tüketime dayalı olmayan deneyimler yaşan-
maktadır. Vahşi yaşamı izleme deneyimi; Meksika ve Kaliforniya'daki 
kelebeklerden, pek çok kıtadaki toplu kuş veya balık göçlerine ve güney 
kutbundaki penguenlere ya da Afrika'nm "Big Five" olarak bilinen "Bü-
yük Beşlisi"fil, gergedan, bizon, aslan ve leopar türlerinden, okyanuslar-
daki deniz memelilerine ve "ikonik" bazı türlere kadar birçok hayvanı 
kapsamaktadır (Higginbottom, 2004; Valentine ve Birtles, 2004). 

Dünya çapında gelişmemiş ve gelişmekte olan destinasyonlarda 
vahşi yaşam rezervlerinin yoğunlukta ve daha korunmuş olduğu be-
lirtilmektedir. Vahşi yaşamı izlemek için araştırmacılar tarafından 
denenen en gözde destinasyonlar ise Doğu ve Güney Afrika'da G. 
Afrika Cumhuriyeti, Kenya, Tanzanya, Zimbabve, Namibya, Rwan-
da; Kuzey Amerika'da ABD ve Kanada; Orta ve Güney Amerika'da 
Costa Rica, Belize; Güneydoğu ve Güney Asya'da özellikle Hindis-
tan; Pasifik'te Mikronezya, Havai adaları, Yeni Zelanda, Fiji, Gala-
pagos ve Avustralya ile Papua Yeni Gine olarak belirtilmektedir. Bu 
kapsamda gözlemlenebilen türler arasında büyük memeliler, pri-
matlar, büyük kedigiller, kuşlar, penguenler, su aygırları, timsahlar, 
yılanlar, deniz canlıları ile koala, kanguru ya da kutup ayısı gibi ikon 
türler yer almaktadır (Higginbottom ve Bucldey, 2003; Valentine ve 
Birtles, 2004) 

Dünyadaki örneldere daha ayrıntılı balcılacak olursa bazısı bir-
çok küçük ülkeden daha büyük alan kaplayan safari ve vahşi yaşam 
parldarı dikkati çekmektedir (29). Afrika'da Kenya, Tanzanya ve Gü- 
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ney Afrika Cumhuriyeti gibi bazı ülke ekonomilerinin büyük oran-
da vahşi yaşam rezervleri ve safari parldarından elde ettikleri gelir-
lere bağlı olduğu bilinmektedir (Baldus, 2008). Tanzanya'da yer alan 
Serengeti Ulusal Parkı ile Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Kruger 
Ulusal Parkı bünyesinde barındırdığı vahşi yaşamın çeşitliği, bozul-
mamış doğası ve büyüldükleri ile vahşi yaşamı izleme deneyimi için 
dünyadaki en iyi safari parIcları arasında gösterilmektedir. Belize'de 
yer alan, özellikle jaguar rezervleri ile ünlü, Cockscomb Vahşi Ya-
şamı Koruma Havzası ile Bolivya'daki Güney Amerika'nın el değ-
memiş ekosistemlerinden sayılan Madidi Ulusal Parkı, vahşi yaşam 
gözlemciliği açısından dünyanın iyi rezervleri arasında yer almakta-
dır. Yeryüzündeki en geniş çaplı resif sistemine sahip olan Avustral-
ya'daki Büyük Resif de 'Dünyanın Yedi Doğal Harikasfndan birisi 
olarak gösterilmektedir. Botswana'daki Okavango Deltası, Costa Ri-
ka'dalci lhe Piedras Blancas Ulusal Parkı, Amerika Birleşik Devlet-
leri'ndeki Everglades Ulusal Parkı, Kenya'nın safari parkları, Ekva-
dor'daki Galapagos Ulusal Parkı, Madagaskar'daki ulusal parldar ve 
Malezya/Borneo'daki Bako Ulusal Parkı da dünyadaki en iyi vahşi 
yaşamı gözleme alanları olarak gösterilmektedir (29). 

Oldukça zengin bir faunaya sahip Türkiye'deki vahşi yaşam in-
celendiğinde ise çoğu büyük memeli türünün ormanlara bağımlı 
olduğu ortaya çıkmaktadır (Ülgen ve Zeydanlı, 2008; Kiriş ve Ak-
can, 2013). Bu bağlamda ülkemizde vahşi yaşamı gözlemlemeye 
yönelik turizm faaliyetleri gelişmemiştir. Ancak bazı koruma alan-
larında "Yaban Hayatı Gözlem Kampı" gibi etkinlikler gerçekleşti-
rilmektedir (30). Öte yandan ülkemiz zengin sulak alanlara sahip 
olması ve kuş göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle kuşlar açı-
sından oldukça zengindir. Örneğin, küresel ölçekte tehdit altında 
bir tür olan Tepeli Pelikan, Manyas Gölü'nde yuvalamakta ve yine 
küresel olarak tehdit altında diğer bir tür olan Dikkuyruk Ördek 
popülasyonunun yaklaşık %70'i Türkiye sulak alanlarında özel-
likle Burdur Gölü'nde luşlamaktadır. Tuz Gölü, 10 binden fazla 
yuva ile Flamingo için en önemli kuluçka alarnyken, Akdeniz ve 
Ege kıyıları nesilleri tehdit altında olan Akdeniz Foku ve deniz kap-
lumbağaları olan Caretta Caretta ve Chelonia Mydas için barınak 
sağlamaktadır (Kiriş ve Akcan, 2013). 

Vahşi yaşamı izleme deneyimi kapsamında ele alınan ve alter-
natif turizm türleri arasında yer alan "Kuş Gözlemciliği" faaliyetleri-
nin yürütüldüğü bir diğer cazibe merkezi de İzmir Kuş Cenneti'dir. 
Türkiye'nin en fazla kuş çeşitliliğine sahip alanlarından birisi olarak 
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kabul edilen bu alanda bugüne kadar yapılan araştırmalar ile amatör 
gözlemcilerin gözlemlerinde 289 kuş türü kaydedilmiş olup, her yıl 
düzenli olarak yapılan Kış Ortası Sukuşu Sayım' (KOSKS)'nda 30 
bin ile 127 bin arasında su kuşu sayllrnaktadır. Nesli dünya ölçeğin-
de tehlike altında olan bazı kuş türlerinin sayılı üreme bölgelerinden 
biri olan, bazı türlerinse tek üreme alanı olan İzmir Kuş Cenneti, 
aynı zamanda dünyadaki en büyük flamingo adası olma özelliğine 
de sahiptir (31). Ancak kuşların yaşamları boyunca bulundulda-
rı alanların sayısının sonsuz olması bakımından tüm bu alanların 
etkili bir şekilde korunabilmesi imkânsızdır. Bu nedenle, 1989 yı-
lında Uluslararası Kuşları Koruma Konseyi tarafından başlatılan ve 
dünyanın birçok ülkesinde yürütülen, "önemli Kuş Alanları" (ÖKA) 
projesi, 1990 yılı itibari ile Türkiye'de de benimsenmiştir. Buna göre, 
kuşların ve biyolojik çeşitliliğin korunmasma en verimli katluyi sağ-
layacak öncelikli alanlar belirli kategoriler ve kriterlere göre belir-
lenmektedir (32). 

Bazıları özel alanlar, programlar ve rehberler gerektiren "Vahşi 
Yaşamı izleme" deneyimi turizm sektörü içinde yeni bir pazar oluş-
turmuş durumdadır ve bu cazibe merkezleri her geçen gün daha 
fazla turisti çekmektedir (Higginbottom, 2004; Valentine ve Birtles, 
2004). Ancak bu deneyimin kimi zaman vahşi yaşam üzerinde ol-
dukça önemli olumsuz etkileri olduğu da tartışılmaktadır. Özellikle 
vahşi yaşam rezervlerinde bazısı günlerce süren ve yürüyerek ya da 
araçlarla yapılan safari turlarında bazen farkında olmadan bile olsa 
vahşi yaşama doğrudan müdahale söz konusudur. Doğal ortamları-
na insanlar tarafından her anlamda müdahale edilen hayvanlar üre-
me ve beslenme sorunları yaşayabilmekte ya da strese bağlı saldırı 
gibi davranış bozuklukları sergileyebilmektedir. Öte yandan özellik-
le bazı kuş türleri insanların varlığından rahatsız olarak göç yolları-
nı, yuvalarını veya üreme alanlarını değiştirmeleri sonucunda çeşitli 
yaralanma ve ölümler ile karşılaşabilmektedir. Antarktika'da pengu-
enler ile ilgili yapılan bir çalışma, tur operatörleri tarafından normal 
olarak belirtilen mesafelerin penguenlerin kuluçka dönemlerine 
zarar verdiğini, bunun sonucunda penguenlerin agresif davranışlar 
sergilediklerini, kuluçkadaki yumurtadan uzaldaştıldan için yu-
murtaların soğuduğunu ve bunun yumurtlama başarısını düşürdü-
ğünü göstermiştir (Green ve Giese, 2004). Yerel halk ve turistler ta-
rafından beslenmeye alıştınlan bazı türler ise panik anında insanlar 
için ciddi tehlikeler oluşturabilmektedir. Avustralya'da kanguru ve 
yaban köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanan ve ölen turistler 
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bunun örneklerinden sayılabilir (Higginbottom ve Buckley, 2003). 
Bunun yanında hayvanlar ile gereğinden fazla yakın temas kurmak 
isteyen turistlerin saldırıya uğrama risklerinin oldukça yüksek oldu-
ğu ve böyle durumlarda tur operatörlerinin turistlerin güvenliğini 
sağlamak için rehberleri silahla hayvanları öldürmeye zorladıldarı 
belirtilmektedir (Valentine ve Birtles, 2004). 

Su Parkları 

Dünyanın her yerinde bazısı milyonlarca ziyaretçi çeken birçok 
su parkı bulunmaktadır. Bu parldar yalnızca yunuslar kullanıldığı 
zaman "dolphinarium"; deniz memelileri ya da deniz parkı anlamı-
na gelen "marine mammal park", "marine park" veya "oceanarium" 
olarak da adlandırılmaktadır. Turizm endüstrisi için genel olarak su 
parldarı adı altında toplayabileceğimiz bu parklarda başta yunuslar 
olmak üzere balinalar, deniz kedileri, deniz aslanları, foklar ve mors-
lar gibi deniz canlıları gösteri amaçlı kullanılmaktadır. Tamamen ya-
pay ya da sahnelenmiş ortama sahip bu parklarda deniz memelileri 
ile yapılan gösterilerin yanında özellikle yunuslar ile eticileşime gir-
me ve yüzme olanakları sağlanmakta, dahası yunuslarla terapi prog-
ramları gerçekleştirilmektedir. Ancak yapılan araştırmalar, hastalık-
ların ya da psikolojik bozuklukların tedavisinde yunuslu terapilerin 
etkinliğine ilişkin güvenilir bilimsel kanıtlar olmadığını, öte yandan 
yunus terapisinin geçerli bir tedavi olduğunu ya da ruh hâlinde kısa 
süreli iyileşmelerden daha fazlasını yapabildiğini gösteren hiçbir ka-
nıt bulunamadığını; aksine bu denli yakın bir temasın iki tarafa da 
zarar verebileceğini göstermektedir (Geraci ve Ridgway, 1991; Va-
lentine ve Birtles, 2004; Marino ve Lilienfeld, 2007). Esaret altındaki 
canlıların baskı ve stres gibi nedenlerle agresif tavırlar sergileme ola-
sılıkları= oldukça yüksek olması nedeniyle yunus terapi program-
larına katılan bireylerde meydana gelen yaralanmalara dair birçok 
veri de mevcuttur (Samuels vd., 2000). Dolayısıyla yunus terapileri, 
insan ve tutsak canlıların yaşam kalitesi açısından çok önemli etik 
soruları da beraberinde getirmektedir (Marino ve Lilienfield, 2007). 

Dünyanın değişik yerlerinde her yıl kitlesel deniz memelisi kat-
liamları yaşanmakta ve her yıl dünya çapında 300 bin yunusun ba-
lık ağlarına takılarak öldüğü belirtilmektedir (8), (33). Bunların en 
trajik olanının 2010'da Flipper adlı yunusun eski eğitmeni aktivist 
Richard O'Barry'nin devreye girmesiyle hazırlanan ve Oscar kaza-
nan "7he Cove—(Koy) belgeseli ile ön plana çıkan Japonya'nın Taiji 
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Koyu'nda gerçekleştiği söylenmektedir. 2014 yılı av sezonu sonunda 
Taiji Koyu'na sürülen 1.450 yunustan 834'ünün öldürüldüğü, 457'si-
nin travmalanyla okyanusa bırakıldığı ve 158'inin de yunus parlda-
rma satıldığı düşünülmektedir. Yakalanan bir yunusun su parldarma 
satış fiyatının yaklaşık 32 bin dolar, eğitimli bir yunusun değerinin 
ise çok daha fazla olduğu dile getirilmektedir (33). Bugün Avrupa'da 
36, Kuzey Amerika'da 54, Rusya ve Ukrayna'da da 11 yunus parkı 
olduğu ve sayılarının sürekli arttığı bilinmektedir (34). 

Dünya çapında 1.600 civarında şişeburunlu yunusun ve 60'a 
yakın orka/katil balinanın eğlence amaçlı kullanıldığı tahmin edi-
lirken, kayıtlı ve güncel olmayan işletmelerin varlığından ötürü bu 
sayının çok daha fazla olduğu düşünülmektedir (20). Avrupa park-
larında yaşadığı bilinen 257 yunustan %60'ının tutsak altında oldu-
ğu bu parklarda insanların gözetimi altında dünyaya geldiği, geri 
kalanların ise 1970-1980'lerde yasal kurallar çerçevesinde okyanus-
lardan alındığı söylenmektedir (8). Ancak Avrupa'da her geçen yıl 
artan yunus parkı sayısı bu durumun aksine işaret etmektedir. 

Dünya çapında en çok ziyaret edilen ve ilgi çeken su parklarımn 
başında ABD/Orlando'da yer alan SeaWorld'ün geldiği söylenebilir. 
Bünyesinde meydana gelen birçok yaralanma yanında ölümlerle so-
nuçlanan kazalar ile sıkça adını duyuran SeaWorld; Orlando, Flo-
rida, San Diego, California, San Antonio ve Texas'taki şubeleri ile 
dünyadaki en büyük su parkı zincirleri arasında yer almaktadır (35), 
(36). 2013 yılında Orlando SeaWorld, 5 milyonu aşkın ziyaretçiyi 
ağırlarken, San Diego SeaWorld de 4.5 milyona yakın ziyaretçi ile 
dünyada en fazla ziyaret edilen ilk 25 tema/eğlence parkı arasında 
yer almıştır (TEA/AECOM, 2014). Ancak son yıllarda artan farkın-
dalık ile turizm cazibe merkezlerinde etik dışı hayvan kullanımının 
önüne geçmek için bazı tur operatörlerinin buraya yapılan turları 
programlarından çıkardığı bilinmektedir (19), (37). Dünyada en çok 
ziyaret edilen su parklarmdan bir diğeri, 7.5 milyona yakın ziyaret-
çisi ile Hong Kong'da yer alan Ocean Park`nr. Dev akvaryumu ve 
yunus gösteri merkezi ile 4 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Ja-
ponya'dalci Yokohama Hakkeijima Sea Paradise da dünya çapında 
adını duyuran su parkları arasındadır (TEA/AECOM, 2014). 

Bunlar dışında coğrafi konumlarının avantajlarından faydala-
nan özellikle okyanusa kıyısı olan Amerika lutasındalci ülkelerde ve 
Uzak Doğu ülkelerinde oldukça fazla sayıda su parkı bulunmakta-
dır. Deniz memelileri ayları ile ünlenen Japonya bu kapsamda öne 
çıkmaktadır (38). Bunlar dışında Afrika'da; Güney Afrika, Mısır, 
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Asya'da; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, En-
donezya, Ermenistan, Filipinler, Güney Kore, Gürcistan, Iran, Israil, 
Singapur, Tayvan, Tayland, Türkiye, Avrupa'da; Almanya, Belçika, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, Isveç, İsviçre, 
İtalya, Izlanda, Litvanya, Malta, Portekiz, Romanya, Ukrayna, Yu-
nanistan, Kuzey Amerika'da; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, 
Meksika, Orta ve Güney Amerika'da; Anguilla, Arjantin, Bahama-
lar, Belize, Bermuda, British Virgin Adaları, Cayman Adaları, Do-
minik Cumhuriyeti, Honduras, Jamaika, Kolombiya, Küba, Peru, 
Porto Riko ve Okyanusya'da; Avustralya, Fransız Polinezyası, Palau 
ve Solomon Adaları gibi ülkeler, su parklarında milyonlarca turisti 
ağırlamaktadır. 

Yapılan araştırmalar, gösteri hayvanı olarak havuzlarda tutsak edi-
len canlıların yaşamlarının doğadaki hemcinslerine göre daha kısa ol-
duğunu göstermektedir. Hareket yeteneği kısıtlanmış, hemcinsleri ve 
diğer deniz canlilanyla iletişimi kesilmiş ve beslenme dengesi bozulmuş 
deniz memelileri için beton havuzlarm son derece zararlı olduğu bi-
linmektedir. Gösterilere hazırlanan hayvanlara kötü davranildığı hatta 
kimi zaman işkence yapıldığı, ciddi yaralanma ve hatta ölümle sonuç-
lanan kazalar yaşandığı da bu parldar hakkında çıkan haberler arasın-
dadır (39), (40), (41). Esaret altında ve kötü koşullarda gösteri hayvanı 
olarak kullanılan yunus ve diğer su memelilerinin serbest kalması ve 
zarar görmemesi için dünya çapında hayvan hakları örgütlerinin ön-
derliğinde çeşitli eylemler yapılmaktadır. Su parldarma karşı çıkanlar 
mevcut gösteri merkezlerindeki tutsak hayvanların ömürlerinin lusal-
dığun, intihar ettiklerini, işkenceye maruz kaldıklarını ve dahası özgür-
lülderinin kısıtlandığını savunmaktadır. Bu bağlamda bu merkezlerde-
ki hayvanların markalanması/kimliklendirilmesi, sağlık kontrollerinin 
yapılması ve rehabilitasyonları tamamlandıktan sonra özgürlülderinin 
geri verilmesi; yeni gösteri merkezlerinin açılmaması ve bu doğrultuda 
da sisteme yeni canlıların dahil edilmemesi hayvan hakları koruyucula-
rmın hedefleri arasındadır (40), (41), (42), (43). Deniz memelileri için 
yapılan eylemlerden bir kısmının başarıya ulaştığını söylemek de müm-
kündür. İtalya'da 10 yıla yakın lisanssız olarak faaliyet gösteren Rimini 
dolfinaryumunun kapatılması (44), FTI, TUİ, ()GER, STA gibi büyük 
tur operatörlerinin tur programlarından bu gösterileri çıkarması, bü-
yük şirketlerin bu merkezlere olan sponsorluldarmı iptal etmesi, United 
Airline gibi bazı havayolu taşımacılarmın deniz memelilerini taşımama 
kararı alması bunun örnekleri arasındadır (19), (37), (45). 

Ülkemizde de yunuslar yoğunlukta olmak üzere beyaz balinalar, 
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deniz kedileri, deniz aslanları, foklar ve morslar gibi deniz meme-
lileri turizm cazibe merkezlerinde gösteri amaçlı kullanılmaktadır. 
Türkiye denizlerinde sildılda üç yunus türü3  görülmektedir ancak 
tüm dünyada olduğu gibi burada da yaşam alanlarının kaybı, deniz 
ve ses kirliliği, deniz trafiği, tesadüfi olarak balık ağlarına takilma ve 
kasti öldürülme gibi nedenlerle yunusların nesilleri tehlike altında-
dır. Türkiye'de 1983 yılından beri tüm deniz memelilerinin avlan-
ması yasaktır. Bu türler, ilgili kanun ve uluslararası anlaşmalar' ile 
koruma altında olmasına rağmen kaçak avlanmaların yapıldığı da 
çıkan haberler arasındadır (41). Ülkemizde yunuslar yoğunlukta ol-
mak üzere deniz memelilerinin turizm faaliyetlerinde gösteri amaçlı 
kullanıldığı yunus parldarı Tablo 8'de verilmektedir. 

Tablo 8. Türkiye'deki Yunus Parklarından Örnekler 

  

Adı Özellikleri 

Alanya Yunus Parkı (46) Yunus ve fok gösterileri 
Yunus ve foklarla tanışma, yüzme, fotoğraf çekimi 

ve terapi 

Antalya/Muratpaşa Yunus 
Parkı (47) 

Yunus, beyaz balina, mors ve fok gösterileri 
Yunuslarla tanışma, yüzme ve fotoğraf çekimi 

Antalya/Serik Yunus Parkı 
(48) 

Yunus, beyaz balina, mors ve fok gösterileri 
Yunuslarla tanışma, yüzme ve fotoğraf çekimi 

Bodrum Yunus Parkı (49) Yunus, mors ve deniz aslan; gösterileri 
Yunus ve foklarla tanışma, yüzme, fotoğraf çekimi 

ve terapi 

İstanbul/Eyüp Yunus Parkı 
(34) 

Avrupa'nın en büyük kapalı yunus gösteri merkezi 
Yunus, beyaz balina, mors ve fok gösterileri 
Yunuslarla tanışma, yüzme ve terapi 

İstanbul/Bahçeşehir Yunus 
Parkı (50) 

Yunus gösterileri 
Yunuslarla tanışma, fotoğraf çekimi ve terapi 

Kemer Yunus Parkı (51) Yunus ve deniz aslanı gösterileri 
Yunuslarla yüzme, daima ve terapi 

Kuşadası Yunus Parkı (52) Yunus ve fok gösterileri 
Yunuslarla tanışma, yüzme ve fotoğraf çekimi 

Marmaris Yunus Parkı (53) Yunuslarla tanışma, yüzme, terapi ve eğitmenlik 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de esaret altında ve kötü 

3  Delphinus delphis, Tursiops truncatus ve Phocoena phocoena. 
4  1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, ülkemizin taraf olduğu uluslararası Barselona ve 
Bern anlaşmaları ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Ticari Amaçlı Su 
Ürünleri Avcılığuu Düzenleyen Tebliğ 
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koşullarda gösteri hayvanı olarak kullanılan yunus ve diğer su me-
melilerinin serbest kalması ve zarar görmemesi için hayvanseverler 
ve sivil toplum kuruluşlarınca çeşitli eylemler yapılmakta, sosyal 
sorumluluk projeleri yürütülmekte ve yunus parklarının kapatılma-
sı için imza kampanyaları düzenlenmektedir. Son yıllarda bu kap-
samda açılan davalardan bazılarının hayvanseverler adına olumlu 
sonuçlar verdiği görülmektedir. 2010 yılında Fethiye'deld ve 2012 
yılında da Kaş'taki yunus parldarmın kapatılmış olması ve Izmir'de 
açılacak yunus gösteri merkezinin açılmadan iptal edilmesi bu so-
nuçlar arasında sayılabilir. Bunlarla birlikte büyük tur operatörleri 
tur programlarından Türkiye'deki yunus parkı gösterilerini çıkarır-
ken, bazı büyük şirketler de bu merkezlere yaptıldarı sponsorlukları 
iptal etmektedir (37), (45), (54). 

Akvaryumlar 

Toplum bilinci ve eğitimi açısından akvaryumların gerekli olduğu 
görüşünün yanında hayvan hakları savunucuları hayvanat bahçeleri-
ne karşı çıktıkları aynı nedenlerle akvaryumlara da karşı çıkmaktadır. 
Buna göre, balıklar ve diğer tüm deniz canlıları insan sömürüsüne 
maruz kalmadan özgürce yaşama hakkına sahiptir ve akvaryumlarda 
hayvanları tutsak etmenin kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Özellikle 
deniz memelileri olmak üzere esaret altındaki hayvanlara nasıl davra-
nıldığı ile ilgili de ciddi endişeler vardır. Hayvan hakları perspektifı 
nasıl ve ne koşulda olursa olsun hayvanların insanların eğlencesi ve 
menfaati için esaret altında tutulmasının bir hak ihlali olduğunu söy-
lemektedir. Öte yandan bazı insanlar balık ve diğer deniz canlıların 
duyarlılıkları konusunda şüphe duydukları için balıkların acı çekme-
diğini düşünmekte ve bu sebeple alcvaryumların hayvanların hak ve 
refahına aykırı olmadığını savunmaktadır (55). Ancak konu ile ilgili 
yapılan araştırmalar, balıkların bilişsel kabiliyetleri olduğunu, sosyal 
ilişkiler kurabildiğini ve acıyı hissettiğini göstermektedir. Bu bağlam-
da, hayvan hakları; duyarlılık, acıyı hissetme ve farkındalık üzerine 
kurulduğu için bu bulgular oldukça önem arz etmektedir ve içinde 
barındırdığı canlılara doğal ortamlarından uzakta, oldukça kısıtlı ve 
kimi zaman sağlıksız ortamlar sunan akvaryumlara karşı yapılan eleş-
tirileri haklı çıkarmaktadır (55), (56). 

Turistik çekicilikler arasında oldukça önemli bir yere sahip 
olan dev boyutlardaki akvaryumlar; "marine park", "marine life 
park", "marine animals park" ya da "oceanarium" gibi isimler- 
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le de anılmaktadır. Bazısı kompleksler hâlinde hizmet veren bu 
akvaryumlar, Hilton Maldives Undersea Restaurant, AquaDom 
Berlin/Radisson Blue ve Hotel Atlantis Dubai gibi dünyaca ünlü 
turistik tesislerin bizzat içinde de yer alabilmektedir. Dünyanın 
en büyük akvaryumunun 45 milyon litre su içinde 800 türe ait 
100 binden fazla deniz canlısını barındıran Singapur'daki SEA 
Akvaryumu olduğu söylenmektedir (57). Dünyaca ünlü seyahat 
sitesi TripAdvisor tarafından milyonlarca ziyaretçi beğenisi ile 
belirlenen "Dünyanın En İyi 10 Akvaryumu" Tablo 9'da yer al-
maktadır (38). 

Tablo 9. Dünyanın En İyi 10 Akvaryumu 

 

Sıralama Akvaryumlar 

1 Monterey Bay Akvaryumu (California/ABD) 

2 Oceanario de Lisboa (Lizbon/Portekiz) 

3 Georgia Akvaryumu (Atlanta/ABD) 

4 Tennessee Akvaryumu (Tennessee/ABD) 

5 Ripley's Aquarium of the Smokies (Tennessee/ABD) 

6 Aquaworld Akvaryumu ve Sürüngen Kurtarma Merkezi 
(Hersonissos/Yunanistan) 

7 Dallas World Akvaryumu (Dallas/ABD) 

8 Vancouver Akvaryumu (Vancouver/Kanada) 

9 Mundomar (Benidorm/İspanya) 

10 Two Oceans Akvaryumu (Cape Town/Güney Afrika) 

Kaynak: TripAdvisor, 2014. 

TripAdvisor tarafından yayınlanan bu listenin tamamı incelen-
diğinde, ABD'delci akvaryumların çoğunluğu oluşturduğu ve ardın-
dan Avrupa ülkelerinde yer alan akvaryumlarm geldiği görülmekte-
dir. Aynı site tarafından bölgeler bazında seçilen en iyi akvaryumla-
rın durumuna bakıldığında ise Asya'da özellikle Japonyddaki akvar-
yumların fazlalığı göze çarpmaktadır. Bunlar dışında Amerika'dan 
Asya'ya kadar özellikle okyanusa kıyısı olan birçok ülkede dev deniz 
akvaryumları yer almaktadır. Ancak dünya çapında okyanus ve hat-
ta denizlerle bağlantısı olmayıp turistik çekicilik olarak oldukça yo-
ğun biçimde ziyaret alan dev akvaryumlara sahip birçok destinasyon 
da bulunmaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren dev alcvaryumlar ise 
Tablo 10'da yer almaktadır. 
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Tablo 10 Türkiye'deki Akvaryumlardan Örnekteru 

  

Adı Özellikleri 

Eskişehir 
Akvaryumu (58) 

3.200 m2'lik alan; teraryum, dokunma akvaryumu, 
tropikal akvaryum, amazon nehri ve mersin 
akvaryumu 

84 türden 2.150 balık 
Türkiye'de -belediye işletmeli- ilk özel sektör katkılı 

akvaryum 

İstanbul/ 
Bayrampaşa 
Akvaryumu (59) 

83 m uzunluğunda okyanus tüneli, 270° derecelik 
panoramik okyanus odası, 47 adet sergi tankına sahip 
21 konulu bölge 

15 bin deniz canlısı 
Her yıl 20 milyonun üzerinde ziyaretçi 
Dokunma havuzları, köpek balıkları ile dalış, besleme 

saatleri 
"Üretme, Kurtarma, Koruma" programı, "Wipe Out 

Whaling" 

İstanbul/Florya 
Akvaryumu (60) 

6.000 m2'lik alan; Karadeniz'den başlayıp Pasifik'e kadar 
uzanan 1.2 km'lik özel temalı gezi güzergahı 

1.500 türden 15 bin kara ve deniz canlısı 
Köpek balıkları ile dalış, besleme saatleri, özel etkinlikler 

Ankara/Mamak 
Akvaryumu (61) 

4.5 milyon litre su kapasitesi, 98 m uzunluk 
Dokunma havuzu, adrenalin bölümü, besleme saatleri, 

köpek balıkları ve vatozlar ile dalış, özel etkinlikler 
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük tünel akvaryumları 

arasında 

Ankara/Keçiören 
Akvaryumu (62) 

2.700 m2 kapalı ve toplam 4.000 m2'lik alan 
150 türden 4.000 balık ile 2 nil timsahı 
Dokunma havuzları, besleme saatleri, eğitici belgeseller 

Antalya Akvaryumu 
(63) 

15.000 m2 kapalı alan 
40 tematik akvaryum, 131 m uzunluğa sahip tünel 

akvaryum 
Tematik bölümler, doktor balıklar, Fear Trophy; 70'ten 

fazla tematik teraryum, besleme saatleri, özel 
etkinlikler 

Türkiye'nin en çok yabancı turist ağırlayan ilk beş 
yerinden biri 

Dünyanın en büyük akvaryum kompleksleri arasında 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 

Sirkler 

Tüm turizm cazibe merkezlerinde olduğu gibi hayvanların eğ-
lence unsuru olarak sirklerde kullanılması etik dışı ve hayvan hak-
ları ihlali olarak değerlendirilmektedir. Yetersiz ve kötü koşullarda 
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bakılmalarının ötesinde sirklerde hayvanların çivili sopa, lerbaç, 
elektroşok ya da kanca gibi aletlerle darp edilerek eğitllmesi ve yo-
ğun şiddete maruz kalması, kendilerine öğretilmek istenen hareket-
leri yapmaları için ödül sistemine alıştırılarak açlığa maruz bırakıl-
maları ve gezici sirklerde sıcak soğuk demeden binlerce kilometre 
yol katederek oradan oraya sürüklenmeleri, uzun seyahatler nedeni 
ile saatlerce aç ve susuz kalmaları, daracık kafeslerde tutsak edildik-
leri için psikolojik sorunlar yaşamaları ve tüm bunların sonucunda 
ciddi davranış bozulduldarı sergilemeleri hayvanlar için sirlderin 
neden sakıncalı olduğuna açıklık getirmektedir (45), (64). 

Tüm cazibe merkezleri içinde hayvanların en fazla sömürü-
ye uğradıkları alanların sirkler olduğunu söylemek mümkündür. 
Uluslararası hayvan hakları örgütü PETKnın 2009 yılında ABD'delci 
Ringling Brothers and Barnum&Bailey Sirki'nde hayvanlarla yapılan 
gösterilere ait ele geçirdiği perde arkası görüntüler bu durumu faz-
lasıyla destekler niteliktedir. PETA, bu görüntülerde sirkte zincir ve 
kafesler içinde her türlü fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz ka-
lan hayvanların durumunu ortaya çıkarmış ve bu olay tüm dünyada 
yankı uyandırmıştır (64). 100 yılı aşkın bir süredir gösterilerinde 
fıllere yer veren "Ringling Sirki", Amerika'nın en büyük sirlderinden 
biri olarak gösterilmektedir. Bu sirkte kullanılan hayvanların bir yıl 
içinde 48 ila 50 hafta arası zincirlenmiş bir şekilde küçücük kafes-
ler içinde oradan oraya sürüldendiği bilinmektedir. Hakkında çıkan 
onca habere rağmen gösterilerine devam eden sirk, kamuoyunda 
hayvanlara yönelik muameleyle ilgili kayglların artması nedeniyle 
2018'den itibaren gösterilerinde fıllere yer vermeyeceğini açıklamış-
tır. Sirkin 43 filmin ise Florida'dalci bir hayvan parkına gönderileceği 
söylenmektedir. Ancak sirktelci diğer hayvanların alcıbeti ile ilgili 
henüz herhangi bir gelişme gözükmemektedir. 

Gösterilere hazırlık aşamasında hayvanlara her türlü işkenceyi 
yaptığı PETA tarafından ortaya çıkarılan bir diğer sirk de ABD'deki 
"Carson&Barns Sirki"dir (65). Hayvanlara yaptığı kötü müdahale-
lerle PETXnın hedefleri arasında olan bu sirk, dünyanın en büyük 
ve en iyi gösterisini yaptığını ifade etse de perde arkası görüntüler 
oldukça can sllucıdır. ABD'de gösteri yapan "Moskova Uluslararası 
Sirki" de bünyesindeki fillerden biri eğiticisini öldürdüğü için yüz-
lerce kurşunla vurulup öldürülmesi üzerine oldukça dikkat çekmiş 
ve bundan sonraki gösterilerinde canlı hayvan kullanmama kararı 
almıştır. PETA ise Ringling ve diğer sirklere karşı yürüttüğü kam-
panyalara devam etmektedir. Sirklerin tanıtım, reklam ve bilet satış- 
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larını yapan internet sitelerine karşı başlattığı imza kampanyalarının 
yanında, fillerle yaptığı gösterileri 2018'de değil hemen durdurması 
için de Ringling'e karşı ayrı bir kampanya başlatmıştır (65), (66). 

Sirklerle ilgili yaşanan olayların ardından dünya çapında bir-
çok ülkede hayvanlı sirklerin yasaklanması ve hayvanların eğlence 
amaçlı sömürülmemesi için yürütülen kampanyalar ağırlık kazan- 
mıştır. Hayvanların sirklerde kullanımını tamamen yasaklayan ilk 
ülke Bolivya olmuştur. Daha sonrasında Yunanistan, Kosta Rika, 
Peru, Kolombiya, Paraguay, Slovenya, Hollanda, Avusturya, Singa- 
pur, Finlandiya, Hindistan, Portekiz, Hırvatistan, İsrail, İsveç, Maca-
ristan, Malta, Irlanda'nın Fingal İl Meclisi, İngiltere ve Kıbrıs sirkler- 

de "vahşi hayvan" kullanımını yasaklamıştır (64), (67). Ancak başta 
eski Doğu bloğu ülkeleri olmak üzere Moğolistan, Çin, Kazakistan, 
Romanya, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Ukrayna, Belarus, 
Gürcistan ve Rusya gibi birçok ülkede sirkler hâlen aktiftir ve birçok 
gezici sirk gösteri yapmaya devam etmektedir (68). Dünyada hayvan 
hakları konusunda önde gelen örgütler ise mevcut sirklerin kapatıl- 
ması ve kötü durumda olan hayvanların gösterilerde kullanılmama-
sı için sirklere baskı yapmakta ve "hayvansız" sirkleri teşvik etmeye 
çalışmaktadır. 

Türkiye'de hâlihazırda yerleşik olarak faaliyet gösteren hayvanlı 
bir sirk bulunmazken, geri kalan sirklerin çoğu yurt dışından gel- 
mektedir (69). Türkiye'ye sirk kuran ülkelerin başında Bulgaristan, 
Rusya ve Azerbaycan gelmektedir. Bunlar dışında Avrupa'dan pek 
çok sirk Türkiye'yi turne programlarına dahil etmekte, Türkiye'den 
organizasyon firmaları da bu sirklerin gösterimi için belediyelerle 
anlaşmalar yapmaktadır (68). 1960'lardan bu yana düzenli olarak 
Türkiye'ye turneler düzenleyen "Medrano Sirki" bunlardan biridir. 
1873 yılında kurulan bu Italyan sirki, zamanla Avrupa ve tüm dün-
yada adını duyurmuş ve birçok dünya ülkesini dolaşarak yüzbinler-
ce izleyiciye çeşitli gösteriler sunmaktadır (70). Paris sirki, Avrasya 
sirki, Atlantis sirki ve Büyük Moskova sirki de Türkiye'de gösteri ya-
pan diğer sirkler arasındadır (67). 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kötü koşullarda ba- 
kılmaları, her türlü fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalmaları, 
gezici sirlderle binlerce kilometre yol gitmek zorunda olmaları ve 
bu uzun seyahatlerde saatlerce aç ve susuz bırakılmaları, daracık 
kafeslerde tutsak edildikleri için psikolojik sorunlar yaşamaları ve 
bunun sonucunda ciddi davranış bozuklukları sergilemeleri gibi ne-
denlerle hayvanların eğlence unsuru olarak sirklerde kullandmama- 
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ları için kampanyalar yürütülmektedir (45), (64). Dünyada birçok 
ülkenin sirklerde hayvan kullanılmasını yasaldamasının karşısın-
da Türkiye'de bu konu ilk defa 2014 yılında gündeme gelmiştir. Bu 
kapsamda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişikliği 
kanun tasarısı, hayvanlı sirlclerin yasaklanmasını öngörmektedir. 
Ancak henüz bu yönde alınan olumlu bir karar bulunmamaktadır. 
Buna rağmen ülke çapında Cirque de Soleil veya Timber gibi "hay-
vansız sirkler" teşvik edilmeye çalışılmakta, il ve ilçeler düzeyinde 
bazı bölgeler de bu akıma uymaktadır (67). 

Av Alanları 

Turizmde hayvanların kullanıldığı bir diğer cazibe merkezi de 
av turizmi kapsamında faydalanılan av alanlarıdır. Av turizmi; "bi-
linçli ve belli bir eğitime dayanarak doğaya zarar vermeden sadece 
olgunluğa erişmiş hayvanların avlanması" olarak tanımlanmaktadır 
(Kozak vd., 2014). Bugün birçok ülke turist taleplerini karşılamak, 
turizm faaliyetlerini çeşitlendirerek mevsimselliğin etkisini azalt-
mak ve daha önemlisi gelir elde etmek amacıyla av alanlarını yerli 
ve yabancı turistlere açmaktadır. Av faaliyetleri, avlanan hayvanların 
vurularak öldürülmesi, etinden ve sütünden faydalanılması yanında 
av deneyiminin bireylere kattığı macera duygusu; hayvanları doğal 
ortamında izleme; spor yapma; yeni yerler ve arkadaşhIclar keşfet-
me; hayvanların post, diş ve boynuz gibi lusımlarını hatıra olarak 
alma gibi güdülerle gerçekleştirilmektedir (Sigursteinsdöttir ve 
Bjarnadöttir, 2010; D obson, 2012). 

ilkel toplumlar için yaşamın merkezinde yer alan avcılık, za-
manla dönüşüm geçirerek hayati bir gereklilik olmaktan çıkıp, bir 
eğlence aracı olarak turizm ve boş zaman aktivitelerinin bir parçası 
olmaya devam etmiştir. Özellikle batılı toplumların 19. yüzyıl baş-
larındaki sömürgecilik faaliyetleri, avcılık ve turizm ilişkisini güç-
lendirmek için oldukça önemli bir adım olmuştur. Örneğin, kaplan 
avalığı, batılılar tarafından İngiltere sömürgesi altındaki Hindistan'a 
yapılan turlarda önemli bir boş zaman faaliyeti hâline gelmiştir. Öte 
yandan sömürge altına girmesi ile Afrika'ya gelen turistler tarafın-
dan "Big Five" olarak bilinen büyük hayvan avı çağı başlamış ve bu 
kontrolsüz alumm vahşi yaşam türleri üzerinde oldukça yıkıcı etki-
leri olmuştur (Lindsey, 2008; Dobson, 2012). Günümüzde dünya ça-
pında av turizminden en fazla gelir elde eden ülkenin 6 milyar dolar 
ile İspanya olduğu söylenmektedir. 150 milyon dolar ile Almanya, 
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90 milyon dolar ile Fransa ve 25 milyon dolar ile Macaristan da 
av turizminden elde ettiği kazançla öne çıkan ülkeler arasındadır. 
Geyik ve karaca gibi av hayvanları= yaşam alanlarına sahip olan 
Almanya'da yılda 58 bin geyik ve 1.2 milyon civarında karaca avlan-
dığı belirtilmektedir (71). 

Ülkemizde av turizmi, 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu" ve 
buna bağlı "Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlan-
malarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 6831 sayılı 
"Orman Kanunu" hükümleri kapsamında Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı Doğa Koruma ve Milli Parldar Genel Müdürlüğünce belirle-
nen esaslar dâhilinde yürütülmektedir. Türkiye'de av turizmi, 1970% 
yıllarda başlamış ancak gerçek anlamda 1981 yılında Antalya'nın 
Düzlerçamı bölgesinde yapılan dağ keçisi ve domuz ayları ile devam 
etmektedir. Her yılın belirli dönemlerinde, avına izin verilen türler 
ve sahalarda, belirli izinlerle gerçekleştirilen av turizmi, A grubu se-
yahat acenteleri tarafından yapılmaktadır. Yalnızca yerli turistlerin 
avlanabilmesi için de C grubu seyahat acenteleri gerekli izin belge-
leri ile av turizmi faaliyetini gerçeldeştirebilmektedir (Kozak vd., 
2014), (72). Ülkemizde Adana, Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, 
Artvin, Bartın, Bingöl, Bolu, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Es-
kişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, Kahramanma-
raş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mer-
sin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli 
ve Zonguldak illerinde, belirtilen sahalarda, av turizmi kapsamında 
belirlenen kotalar dikkate alınarak, Anadolu yaban keçisi, melez ya-
ban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik, ceylan, karaca, 
Anadolu yaban koyunu, tilki, çakal, yaban domuzu, keklik, çulluk, 
tavşan ve sülün avı yapılmaktadır (72). Ancak dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de yasadışı avlanma oranının da bir hayli yüksek olduğu 
bilinmektedir (Damm, 2008; Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012). 

Hayvan refahı ve hayvan hakları ile ilgili her konuda olduğu gibi 
av turizmine yönelik de karşıt görüşler ve pek çok tartışma bulun-
maktadır (Matilainen, 2010; Dobson, 2012). Kontrol altında olduğu 
sürece ülke ekonomisine gelir kaynağı olmasının yanında sürdürü-
lebilirlik kapsamında ülkenin yaban hayatını koruyup geliştirmesi, 
plansız avlanmanın önüne geçmesi, doğal dengenin korunmasına 
yardımcı olması ya da insan-doğa etkileşiminde benzersiz deneyim-
ler sunması gibi nedenlerle av turizminin olumlu yönleri savunulsa 
da (Franklin, 2002; Şafak, 2003; Damm, 2008; Lindsey, 2008; Sarı, 
2008; Ukav, 2012; Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012; Kozak vd., 2014) 
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dünya çapında bir grup araştırmacı ve hayvansever de her canlının 
yaşama hakkı olduğu ve hayvanların hiçbir koşulda insanların eğ-
lencesi ya da çıkarı uğruna kullandmamaları gerektiğini savunarak 
avlanma konusuna tamamen karşı çıkmakta hatta bir kısmı bunun 
barbarca bir boş zaman faaliyeti olduğuna inanmaktadır (Matilai-
nen, 2010). 

SONUÇ 

insanoğlu ahlaki konularda hiçbir zaman bir uzlaşmaya yara-
mazken, etik kararlar da oldukça karmaşık yapıdadır ve etik stan-
dartlar her daim duruma göre değişmektedir (Kreger ve Hutchins, 
2010). Turizmde etik daha yeni yeni tartışılırken, turizmde hayvan 
etiği konusu çok daha yeni gündemdedir (Fennell, 2012). Dolayı-
sıyla bir hayvanı doğal yaşantısından koparıp esaret altına almanın 
ne zaman ahlaken kabul edilebilir olduğu büyük önem taşımakta ve 
tartışılmaktadır (Kreger ve Hutchins, 2010). Turizm cazibe merkez-
leri ile ilgili olarak hayvan hakları savunucuları hayvanların özgür 
olması, hiçbir koşulda esaret altına alınmaması, hele ki insanların 
eğlencesi uğruna asla kullanılmaması gerçeğini savunurken; hayvan 
refahı savunucuları antroposentrik bir bakış açısına sahiptir ve bu 
perspektife göre iyi muamele gördüğü sürece, menfaatleri söz ko-
nusu olduğunda, insanların hayvanları kendi amaçları için kullana-
bileceğini, böylece insanların hayvanlar ile etkileşim içinde olabile-
ceğini öne sürmektedir (Fennell, 2013), (55), (73). Hayvan hakları 
ile hayvan refahı perspektifleri çoğu zaman birbiri ile aynı görüşleri 
savunuyor gibi dursa da iki taraf arasındaki temel fark; hayvan hak-
ları savunucularının "kafeslere hayır" derken, hayvan refahı savunu-
cularının "daha büyük kafesler" ve daha iyi koşullar için çabalaması 
olarak ifade edilebilir (55), (74). 

Hayvanlara ve hayvan haklarına karşı bir yandan olumsuz tavır 
ve davranışlar devam ederken, diğer yandan esaret altındaki hay-
vanların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına karşı olan farkındalık gi-
derek artmaktadır. Pek çok ülke hayvan haklarını korumak ve bunu 
teşvik etmek için yasa ve yönetmelilder çıkarmakta, etik kodlar ve 
stratejiler geliştirerek önemli adımlar atmaktadır (Gibson, 2011). 
Bu bağlamda, hayvanların cazibe merkezlerinde içinde bulunduk-
ları mevcut koşullar iyileştirilmeye çalışılmakta, daha fazla hayva-
nın zarar görmemesi ve esaret altına alınmaması için birçok alanda 
mücadele edilmektedir (Kleiman, 2010). Dünya çapında kapatılan 
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ya da daha açılmadan iptal edilen hayvanat bahçeleri, sirkler ve su 
parkları bunun en güzel örneklerindendir. Bununla birlikte küresel 
çapta faaliyet gösteren hayvan aktivisti örgütler "animalfriendly ho-
lidays" adı altında "hayvan dostu tatil" alumını başlatmıştır (75). Bu 
kapsamda faaliyet gösteren örgütlerden Uluslararası Vahşi Hayatı 
Koruma Derneği, "RIGHT" (Responsible, Informed, Guilt-free 
and Humane) turizm adını verdikleri bir kampanya yürütmekte-
dir. "Sorumlu, bilinçli, masum ve insancıl" olarak adlandırdildarı 
bu kampanya için özel bir web sitesi hazırlayan örgüt, hayvan dostu 
tatil rehberleri hazırlayarak hem turistleri hem de tur operatörlerini 
bilgilendirmekte ve hayvanlara yapılan zulmü durdurmak için ken-
dilerine destek olmaya çağırmaktadır (76), (77). Son olarak yürü-
tülen tüm bu mücadeleler sonucunda bazı büyük tur operatörleri 
hayvanların etik dışı kullanıldığı cazibe merkezlerine olan turları ip-
tal etmekte, kimi büyük şirketler de bu merkezlere yaptılcları spon-
sorluldarı sonlandırmaktadır (19). 

KAYNAKÇA 

Akoğlan Kozak, M. & Bahçe, S.A. (2012). Özel ilgi turizmi. Ankara: Detay 
Yayıncılık. 

Baldus, R.D. (2008). Wildlife: Can it pay its way or must it be subsidized? 
R.D. Baldus, G.R. Damm & K. Wollscheid (Eds.), Best Practices in 
Sustainable Hunting - A guide to best practices from around the world 
(ss. 12-16). Bupadeşte: International Council for Game and Wildlife 
Conservation. 

Beardsworth, A. & Bryman, A.E. (2001). The wild animal in late modernity: 
The case of the Disneyization of zoos. Tourist Studies, 1(1), 83-104. 

Bulbeck, C. (1999). The `nature dispositions' of visitors to animal encolmter 
sites in Australia and New Zealand. Journal of Sociology, 35(2), 129-
148. 

Cohen, E. (2009). The wild and the humanized: Animals in Thai tourism. 
Anatolia, 20(1), 100-118. 

Cohen, E. (2013). "Buddhist compassion" and "animal abuse" in Thailand's 
Tiger Temple. Society&Animals, 21(3), 266-283. 

Curtin, S. (2005). Nature, wild animals and tourism: An experiential view. 
Journal of Ecotourism, 4(1), 1-15. 

Damm, G.R. (2008). Recreational trophy hunting: "What do we know and 
what should we do?" R.D. Baldus, G.R. Damm & K. Wollscheid (Eds.), 
Best Practices in Sustainable Hunting - A guide to best practices from 
around the world (ss. 5-11). Bupadeşte: International Council for 
Game and Wildlife Conservation. 



62 	Metalaşan Turizm Metalaştırılan Hayvanlar 
	 nuhel 

Dobson, J. (2012). Ethical issues in trophy hunting. O. Moufalddr & P.M. 
Burns (Eds.), Controversies in tourism (ss. 86-98). Oxfordshire: CAB 
International. 

Fennell, D.A. (2012). Tourism and animal ethics. New York: Routledge. 
Fennell, D.A. (2013). Ecotourism and ethics. R. Ballantyne & J. Packer 

(Eds.), International handbook on ecotourism (ss. 31-42). UK: Edward 
Elgar Publishing. 

Franldin, A. (2002). Nature and social theory. Londra: Sage Publications. 
Geraci, J.R. & Ridgway, S.H. (1991). On disease transmission between ce-

teceans and humans. Marine Mammal Science, 7(2), 191-194. 
Gibson, M. (2011). The Universal Declaration of Animal Welfare. Deakin 

Law,  Review, 16(2), 539-567. 
Gössling, S. & Hali, C.M. (2006). An introduction to tourism and global 

environmental change. S. Gössling & C.M. Hall (Eds.), Tourism and 
global environmental change: Ecological, social, economic and political 
interrelationships (ss. 1-34). London: Routledge. 

Green, R. & Giese, M. (2004). Negative effects of wildlife tourism on wild-
life. K. Higginbottom (Ed.), Wildlife tourism: Impacts, management 
and planning (ss. 81-97). Victoria: CRC for Sustainable Tourism. 

Higginbottom, K. & Bucldey, R. (2003). Terrestrial wildlife viewing in Aus-
tralia. Goald Cost: CRC for Sustainable Tourism. 

Higginbottom, K. (2004). Wildlife tourism: An introduction. K. Higginbot-
tom (Ed.), Wildlife tourism: Impacts, management and planning (ss. 
1-14). Victoria: CRC for Sustainable Tourism. 

Kiriş, S. & Akcan, C. (2013). Türkiye'de av ve yaban hayati. Ankara: Doğa 
Koruma ve Milli Parldar Genel Müdürlüğü. 

Kleiman, D.G. (2010). Ethics and animal welfare standards: Introduction. 
D.G. Kleiman, K.V. Thompson & C.K. Baer (Eds.), Wild mammals in 
captivity: Principles and techniques for zoo management (ss. 1-2). Chi-
cago: University of Chicago Press. 

Kontogeorgopoulos, N. (2009). Wildlife tourism in semi-captive settings: A 
case study of elephant camps in northern Thailand. Current Issues in 
Tourism, 12(5-6), 429-449. 

Kozak, N., A. Kozak, M. & Kozak, M. (2014). Genel turizm: ilkeler - Kavram-
lar. Ankara: Detay Yayıncılık. 

Kreger, M.D. & Hutchins, M. (2010). Ethics of keeping mammals in zoos 
and aquariums. D.G. Kleiman, K.V. Thompson & C.K. Baer (Eds.), 
Wild mammals in captivity: Principles and techniques for zoo manage-
ment (ss. 3-10). Chicago: University of Chicago Press. 

Lindsey, P.A. (2008). Trophy hunting in Sub Saharan Africa: Economic scale 
and conservation significance. R.D. Baldus, G.R. Damm & K. Wolls-
cheid (Eds.), Best Practices in Sustainable Hunting - A guide to best 
practices from around the world (ss. 41-47). Bupadeşte: International 
Council for Game and Wildlife Conservation. 



whel 	
Turizm Cazibe Merkezleri ve Hayvan Kullanımı 63 

Marino, L. & Lilienfeld, S.O. (2007). Dolphin-assisted therapy: More flawed 
data and more flawed conclusions. Anthrozoös, 20(3), 239-249. 

Matilainen, A. (2010). Social sustainability of hunting tourism: Introduc-
tion. A. Matilainen & S. Keskinarkaus (Eds.), The social sustainability 
of hunting tourism in Northern Europe (ss. 5-8). Helsinki: Ruralia In-
stitute. 

Roberts, A.M. (2005). Too close for comfort. AWI Quarterly, 54(1), 10-11. 
Rodger, K., Moore, S.A. & Newsome, D. (2007). Wildlife tours in Australia: 

Characteristics, the place of science and sustainable futures. Journal of 
Sustainable Tourism, 15(2), 160-179. 

Samuels, A., Bejder, L. & Heinrich, S. (2000). A review of the literature per-
taining to swimming with wild dolphins. Maryland: Marine Mammal 
Commission. 

Sarı, C. (2008). Antalya'nın alternatif turizm kaynakları, planlama 
yaklaşımları ve öneriler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Dergisi, 16, 12-45. 

Sigursteinsdöttir, H. & Bjarnadöttir, E.J. (2010). Social sustainability of 
hunting tourism in Iceland. A. Matilainen & S. Keskinarkaus (Eds.), 
The social sustainability of hunting tourism in Northern Europe (ss. 
9-28). Helsinki: Ruralia Institute. 

Şafak, İ. (2003). Türkiye'deki av turizmi uygulamalarının özel avlak 
işletmelerine etkileri. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi 
Dergisi, 2, 133-148. 

TEA/AECOM (2014). Theme index Museum index: The global attractions 
attendance report. California: Themed Entertainment Association 
(TEA). 

Ukav, İ. (2012). Adıyaman'da av turizmi. IL Disiplinlerarası Turizm 
Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı (ss. 3-18). 12-15 Nisan 2012, An-
talya. 

Ülgen, H. & Zeydanh, U. (2008). Orman ve biyolojik çeşitlilik. Ankara: Doğa 
Koruma Merkezi. 

Valentine, P. & Birtles, A. (2004). Wildlife watching. K. Higginbottom (Ed.), 
Wildlife tourism: Impacts, management and planning (ss. 15-34). Al-
tona: CRC for Sustainable Tourism. 

INTERNET KAYNAKLARI 

1. Macbeth, J. (2012). Not all fun and games: The missing ethics of ani-
mals in tourism. http://the  conversation.com/not-all-fun-and-games- 
the-missing-ethics-of-animals-in-tourism-8986 	(Erişim 	tarihi: 
09.02.2015). 

2. Coldwell, W. (2014). Wildlife charity calls for an end to `tiger sel fies'. 
http://www.theguardian.com/ 	trave1/2014/jul/29/wiildlife-charity- 
calls-for-end-tiger-selfles (Erişim tarihi: 29.03.2015). 



64 	Metalaşan Turizm Metalaştinlan Hayvanlar 
	 nohel 

3. WAP (2015). The show can't go on. http://www.worldanimalprotection. 
org/sites/default/files/int_files/ 	show-cannot-go-on-animals-enter- 
tainment.pdf (Erişim tarihi: 30.03.2015). 

4. Saint Louis Zoo (2015). About the Saint Louis Zoo. http://www.stlzoo. 
org/about/ (Erişim tarihi: 27.03.2015). 

5. Nguyen, M.T. & Slaff, R. (2007). The world's best zoos. http://web.ar-
chive.org/web/20080914144338/ http://www.forbestraveler.com/best-
lists/top-zoos-story.html  (Erişim tarihi: 22.03.2015). 

6. WAZA (2015). Zoos and aquariums of the world. http://www.waza.org/ 
en/site/zoos-aquariums (Erişim tarihi: 29.03.2015). 

7. Lin, D. (2014). Arguments for and against zoos. http://animalrights. 
about.com/od/animalsin 	entertainment/a/Arguments-For-And- 
Against-Zoos.htm (Erişim tarihi: 06.04.2015). 

8. Loro Parque (2012). The role of the zoos. http://www.loroparque.com/ 
zoos/item_en.php?id=entry3 (Erişim tarihi: 27.03.2015). 

9. TripAdvisor (2014). Top 25 zoos - World. http://www.tripadvisor.com/ 
TravelersChoice-Attractions-cZoos-gl (Erişim tarihi: 20.03.2015). 

10. Forbes Traveler (2009). The world's best zoos. http://web.archive.org/ 
web/20080814020304/http:// www.forbestraveler.com/best-lists/top-
zoos-slide-3.htrnl?thisSpeed=25000  (Erişim tarihi: 15.03.2015). 

11. Sheridan, A.D. (2010). The leading zoological gardens of Europe. http:// 
www.referate.zoofoerderer.net/2010_AnthonySheridanEurope's%20  
Leading%20Zoological%20Gardens.pdf (Erişim tarihi: 27.03.2015). 

12. Telegraph Travel (2014). Tiger mauls tourist in Phuket tiger park. http:// 
www.telegraph.co.uk/travel/ 	destinations/asia/thailand/11179252/ 
Tiger-mauls-tourist-in-Phuket-tiger-park.html 	(Erişim 	tarihi: 
10.02.2015). 

13. Sriracha Tiger Zoo (2012). Visitor info. http://www.tigerzoo.com/eng/  
visitus.php (Erişim tarihi: 30.03.2015). 

14. Tiger Kingdom (2015). Tiger Kingdom. http://www.tigerkingdom. 
com/ (Erişim tarihi: 10.02.2015). 

15. Tiger Temple (2012). Tiger Temple history. http://tigertemple.org/tiger-
temple_new/page_article. php?article_ID=3078rid=63 (Erişim tarihi: 
29.03.2015). 

16. CWI (2008). Tiger Temple, lhailand - The truth behind the mask. http:// 
www.careforthewild.com/what-we-do/campaigns/previous-cam-
paigns/tiger-temple-the-truth/  (Erişim tarihi: 29.03.2015). 

17. Dell'Amore, C. (2008). Black market tigers linked to Thai Temple, re-
port says. http://news. nationalgeographic.com/news/2008/06/080620-
tiger-temple.html  (Erişim tarihi: 02.04.2015). 

18. CWI (2013). Temple of lies. http://www.careforthewild.com/wp-
content/uploads/2013/05/Tiger_Temple _Report_0413_FINAL.pdf 
(Erişim tarihi: 29.03.2015). 

19. Meikle, J. (2014). STA Travel ends itnethicar animal trips. http://www. 



Turizm Cazibe Merkezleri ve Hayvan Kullanımı 65 

theguardian.com/world/2014/  may/16/sta-travel-ends-unethical-ani-
mal-trips-elephants-seaworld (Erişim tarihi: 01.04.2015). 

20. WAP (2015). News. http://www.worldanimalprotection.org/news  
(Erişim tarihi: 29.03.2015). 

21. Atatürk Orman Çiftliği (2014). Gezi yerlerimiz. http://www.aoc. 
gov.tr/index.php?view=cnt&cinf=  41%7C12%7C12 (Erişim tarihi: 
08.10.2014). 

22. Bursa Hayvanat Bahçesi (2014). Kurumsal. http://www.bursahayvana-
tbahcesi.com/ (Erişim tarihi: 11.02.2015). 

23. FYZOO (2014). Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı. 
http://www.farukyalcinzoo.com/ (Erişim tarihi: 08.10.2014). 

24. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (2014). Doğal Hayatı Koruma Daire 
Başkanlığı Hayvanat Bahçesi. http://gaziantepzoo.org/ (Erişim tarihi: 
10.10.2014). 

25. İzmir Büyükşehir Belediyesi (2013). İzmir Doğal Yaşam Parkı. http:// 
www.izmirdogal yasamparki.org.tr/mainpage.aspx  (Erişim tarihi: 
08.10.2014). 

26. Antalya Belediyesi (2015). Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı. 
http://antalya.bel.tr/ antalyazoo/ (Erişim tarihi: 24.02.2015). 

27. Anadolu Harikalar Diyarı (2013). Anadolu Harikalar Diyar! Hay-
vanat Bahçesi. http://www. anadoluharikalardiyari.net/icerilder. 
asp?id=1048zeuid=988sid=104 (Erişim tarihi: 20.02.2015). 

28. Tapkan, D. (2014). Ülkemizdeki hayvanat bahçeleri. http://www.cum- 
huriyet.com.tr/haber/ 	turkiye/45795/Ulkemizdeki_hayvanat_bah- 
celeri.html (Erişim tarihi: 08.10.2014). 

29. Lonely Planet (2015). Africa's best wildlife parks. http://www.lonely-
planet.com/africa/places/africa-s-best-wildlife-parks (Erişini tarihi: 
06.04.2015). 

30. WWF (2014). Akyatan Yaban Hayatı Gözlem Kampı. http://www.wwf. 
org.tr/?3320  (Erişim tarihi: 01.04.2015). 

31. İzkuş (2013). İzmir Kuş Cenneti. http://www.izmirkuscenneti.gov.tr/ 
alan-bilgileri (Erişim tarihi: 19.02.2015). 

32. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2012). Kuş gözlemciliği. http://www.kt-
byatirimisletmeler.gov.tr/TR,10203/ kus-gozlemciligi.html (Erişim 
tarihi: 26.03.2015). 

33. Ateşpare, B.S. (2014). Japonya'da bu sezon 834 yunus öldürüldü. http:// 
www.radikal.com.tr/hayat/  japonyada_bu_sezon_834_yunus_oldu-
ruldu-1183903 (Erişim tarihi: 05.04.2015). 

34. İstanbul Dolphinarium (2015). Gösteri yıldızlarımız. http://www. 
istanbuldolphinarium.com/ kahramanlarimiz.html (Erişim tarihi: 
04.03.2015). 

35. New York Post (2010). Sea World whale mauls and kills trainer in front 
of audience. http://nypost.com/ 2010/02/25/seaworld-whale-mauls-
and-kills-trainer-in-front-of-audience/ (Erişim tarihi: 05.04.2015). 



66 	Metalaşan Turizm Metalaştırılan Hayvanlar 
	 lobel 

36. The New York Times (2010). Whale kills a trainer at Sea World. http:// 
www.nytimes.com/2010/  02/25/us/25whale.htmllaction=click8rconte 
ntCollection=U.S.&module=RelatedCoverage&region=Marginalia&p 
gtype=article (Erişim tarihi: 05.04.2015). 

37. Yunuslara Özgürlük Platformu (2015). 2014 yunus parklarına en büyük 
darbe oldu! http://www. yunuslaraozgurluk.com/2014-yunus-parki-
karsiti-eylemlerin-yili-oldu  (Erişim tarihi: 05.04.2015) 

38. TripAdvisor (2014). Top 25 aquariums - World. http://www.tripad-
visor.com/TravelersChoice-Attractions-cAquariums (Erişim tarihi: 
10.02.2015). 

39. HAYTAP (2011). Hiçbir yerde yunus parkı istemiyoruz. http://www. 
haytap.org/index.php/2011 	12143691/yunus-parki-gercegi/hicbir- 
yerde-yunus-parki-istemiyoruz-haytap (Erişim tarihi: 20.02.2015). 

40. HAYTAP (2013). Yunus parklarımn kapatılması için Uluslararası Hay-
van Hakları Mahkemesine başvuru dilekçemiz. http://www.haytap.org/ 
index.php/201308284574/yunus-parki-gercegi/yunus-parklarinin-
kapatilmasi-icin-uluslararasi-hay-van-haldari-mahkemesine-basvuru-
dilekcemiz (Erişini tarihi: 05.03.2015). 

41. WWF (2014). Yunus. http://www.wwforg.tr/ne_yapiyoruz/doga_ko-
ruma/turler/yunus/ (Erişim tarihi: 11.02.2015). 

42. Erdoğan, E. (2006). Sınırsız zulüm: Eğlence sektöründe hayvanlar - hay-
van yarışları, sirkler. http://www.birikimdergisi.com/guncel/sinirsiz-
zulum-eglence-selctorunde-hayvanlar-hayvan-yarislari-sirlder  (Erişim 
tarihi: 28.02.2015). 

43. WWF (2010). Yunus gösteri merkezlerine karşı yasal düzenleme. http:// 
www.wwforgarR1330 (Erişim tarihi: 05.03.2015). 

44. Gazzetta de! Sud (2015). Govt shuts down Rimini dolphinarium for 
good. http://www.gazzettadelsud.it/ news/125572/Govt-shuts-down-
Rimini-dolphinarium-for-good.html (Erişim tarihi: 05.04.2015). 

45. HAYTAP (2009). İşte sirk gerçeği! http://www.haytap.org/index.  
php/200912212353/sirk-gercegi/iste-sirk-gercegi (Erişim tarihi: 
13.03.2015). 

46. Sealanya (2015). Yunus ve fok şovları. http://www.sealanya.com/dol-
phinpark/menu/tr/ 217/yunus_ve_ fok_sovlari.aspx (Erişim tarihi: 
05.03.2015). 

47. Antalya Dolphinland (2015). Gösteriler ve program. http://www.dol-
phinland.com.tr/ (Erişim tarihi: 04.05.2015). 

48. Troy Aqua Dolphinarium (2012). Dolphinarium. http://www.temtur-
izm.com.tr/indexd.php (Erişim tarihi: 09.04.2015). 

49. Bodrum Dolphin Park (2015). Yunus parkı. http://www.bodrumdol-
phinpark.com/sayfa/hakkimizda (Erişim tarihi: 04.05.2015). 

50. Aqua Club Dolphin (2015). Yunus gösterisi. http://www.aquaclubdol-
phin.com/yunus-gosterisi_O.html (Erişim tarihi: 04.05.2015). 

51. Türkiz (2015). Dolphinarium. http://www.turlciz.com.tr/tr/index_ay-
isigi.html (Erişim tarihi: 05.03.2015). 



ıbel 	
Turizm Cazibe Merkezleri ve Hayvan Kullanımı 67 

52. Adaland (2015). Yunuslar ile karşılaşma ve yüzme. http://www.adaland. 
com/dolphinpark/ menu/tr/119/yunuslar_ile_karsilasma_ve_yuzme. 
aspx (Erişim tarihi: 04.05.2015). 

53. Dolphin Iherapy (2010). Herkes için Yunus ile yüzme - ziyaret veya 
etkileşim. http://dolphin-therapy.org/tr/  (Erişim tarihi: 11.02.2015). 

54. WWF (2011). Yunus merkezi kapatddı! http://www.wwf.org.tr/?1188  
(Erişim tarihi: 05.03.2015). 

55. Lin, D. (2015). Aquariums and animal rights - What's wrong with aquar-
iums? http://animalrights.about.com/od/animalsinentertairunent/a/  
Aquariums-And-Animal-Rights-Whats-Wrong-With-Aquariums. 
htm (Erişim tarihi: 06.04.2015). 

56. PETA (2015). Caring for fish. http://www.peta.org/living/  compan-
ion-animals/caring-animal-companions/caring-fish/ (Erişim tarihi: 
03.04.2015). 

57. CNN Travel (2012). World's largest oceanarium opens.http://travel. 
cnn.com/singapore/play/singapore-open-worlds-largest-  o ceanari-
um-610811 (Erişim tarihi: 06.04.2015). 

58. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (2014). Eskişehir'in ilk akvaryu-
mu Eti'nin sponsorluk desteği ile açıldı. http://www.eskisehir-bld.gov. 
tr/haber_dvm.php?resim_id=346992 (Erişim tarihi: 11.02.2015). 

59. İstanbul Sealife (2015). Ziyaretinizi planlayın. https://www.visitsealife. 
com/istanbul/ (Erişim tarihi: 09.02.2015). 

60. İstanbul Akvaryum (2015). Dünyanın en büyük tematik akvaryumu. 
http://www.istanbul  alcvaryum.com/tr/istanbul-alcvaryum  (Erişim 
tarihi: 12.03.2015). 

61. 61) Aqua Vega (2015). Aqua Vega'nın büyülü dünyasını keşfedin. http:// 
www.aquavega.com. tr/halckimizda.php (Erişim tarihi: 12.03.2015). 

62. Keçiören Belediyesi (2012). Deniz Dünyası. http://www.kecioren.bel. 
tr/DENIZ_DUNYASI-7-sosyal-tesis.html (Erişim tarihi: 12.03.2015). 

63. Antalya Aquarium (2015). Akvaryum hakkında. http://www.antaly-
aaquarium.com/tr/ (Erişim tarihi: 12.05.2015). 

64. PETA (2015). Circuses. http://www.peta.org/issues/  animals-in-enter-
tainment/circuses/ (Erişim tarihi: 07.04.2015). 

65. PETA (2015). Action alerts. http://www.peta.org/action/action-alerts/  
(Erişim tarihi: 08.04.2015). 

66. BBC (2015). Ringling Brothers sirki filli gösterilere son verecek. http:// 
www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2015/03/150305_fil_sirk  (Erişim tari-
hi: 07.04.2015). 

67. HAYTAP (2014). Sirkte işkenceye son. http://www.haytap.org/index.  
php/sirk-gercegi/ (Erişim tarihi: 07.04.2015). 

68. Çuhadar, B. (2011). Hayvanlı sirklerde hayat toz pembe değil. http:// 
www.radikal.com.tr/yasam/  hayvanli_sirklerde_hayat_toz_pembe_ 
degil-1046088 (Erişim tarihi: 08.04.2015). 



68 	Metalaşan Turizm Metaiaştırilan Hayvanlar 
	 nobel  

69. Özgüner, B. (2015). Eğlence için sömürülen hayvanlar ve insanlar. 
http://www.evrensel.net/haber/  102380/eglence-icin-somurulen-hay-
vanlar-ve-insanlar (Erişini tarihi: 13.03.2015). 

70. Medrano (2015). Casartelli. http://www.medrano.it/casartelli.htm  
(Erişini tarihi: 09.04.2015). 

71. Destici, A. (2008). Av turizminde İspanya modeli. http://www.milliyet  
com.tr/defaılltaspx?aType=Haber  Detay&Kategori=ekonomi&Article 
ID=5192108eDate=21.04.2008 (Erişini tarihi: 19.03.2015). 

72. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2014). Av turizmi. http://www.ktby-
atirimisletmeler.gov.tr/TR,9874/av-turizmi.html (Erişini tarihi: 
26.02.2015). 

73. PETA (2015). What is the difference between "animal rights" and "ani-
mal welfare"? http://www.peta.org/about-peta/faq/what-is-the-dif-
ference-between-animal-rights-and-animal-welfare/  (Erişini tarihi: 
06.04.2015). 

74. BBC (2014). Introduction to animal rights. http://www.bbc.co.uk/eth-
ics/animals/rights/introduction.shtml (Erişini tarihi: 06.04.2015). 

75. WAP (2014). Animal-friendly travel campaign wins at World Respon-
sible Tourism Awards. http://www.worldanimalprotection.org/news/  
animal-friendly-travel-campaign-wins-world-responsible-tourism-
awards (Erişini tarihi: 30.03.2015). 

76. CWI (2012). RIGHT-tourism. http://www.careforthewild.com/what-
we-do/campaigns/right-tourism/ (Erişini tarihi: 29.03.2015). 

77. Right Tourism (2012). Your guide to making animal friendly choices on 
holiday. http://right-tourism.com/#sthash.3D0m8CNI.dpbs  (Erişini 
tarihi: 27.03.2015). 



Hayvanlar Üzerinden 
Yaratılan Turistik Ürün 

Çeşitleri 
t t 	t 

ÖZET 

Turizm sektörünün yarattığı ekonomik fayda turistik ürün çeşit- 
liliğinin 	neden olmakta ve ülkelerin/bölgelerin mevcut arz 
kaynaldarı turizmin kullanımına açılmaktadır. Turistik ürün çeşitleri 
ülkelerin/bölgelerin sahip olduğu doğal, kültürel, sosyal kaynaklara 
göre değişiklik gösterebilmekte ve farldılaşabilmelctedir. Son yıllarda 
doğal kaynaldar içerisinde görülen ve turizmin kullanım sahasına giren 
"hayvanlar" üzerinden de farklı turistik ürünler yaratılmalcta ve hayvan 
odaldı turizm faaliyetlerinin sayısı artmaktadır. Bu bölümde, hayvan-
lar üzerinden ne tür turistik ürünlerin meydana getirildiği, bu turistik 
ürünlerin turizme olan etkisinin neler olduğu irdelenmektedir. 

GİRİŞ 

Turizm sektöründe hayvanların metalaştırıldığı ve turiste ya 
da ziyaretçiye sunulduğu, gösteri yaptırıldığı, sergilendiği pek çok 
alan bulunmaktadır. Söz konusu bu alanlar yazında farklı yazarlar 
tarafından farklı şekilde ele alınsa da, bu bölümde hayvanlar üzerin-
den yaratılan turistik ürünler değerlendirildiğinden dolayı Fennell 
(2012) tarafından yapılan beşli sınıflandırma dikkate alınmaktadır. 
Esaret altındakiler, turizm faaliyetlerine hizmet edenler/ fiziksel ve 
duygusal işçiler, rekabete maruz bırakılanlar/ yarışmacılar, spor adı 
altında katledilenler, doğal yaşamı gözlemlenenler başlıklan altında 
metalaştırılan hayvanların nasıl birer turistik ürüne dönüştürüldük-
leri bu bölümün temel yapısını oluşturmaktadır. Ancak hayvanların 
metalaştırılarak söz konusu turistik ürünlere dönüştürülmeleri sü-
reci ise daha makro bir bakışı beraberinde getirmektedir. 
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Marlcwell (2015), editörü de olduğu "Animals and Tourism: Un-
derstanding Diverse Relationships" adlı çalışmada, Leiper'm hem 
zaman hem mekân açısından ortaya koymuş olduğu "turist yaratan 
bölgeler", "turist geçiş bölgeleri" ve "turist çeken bölgeler (destinas-
yonlar)" üçlemesinden hareketle turizm-hayvan ilişkisini değerlen-
dirmekte ve söz konusu üç bölgeyi turistik deneyimin bileşenleri ile 
llişkilendirerek, turizm-hayvanlar ilişkisine dair bir model ortaya 
koymaktadır (Markwell,2015:6). Modelde (Bknz: Eki); seyahat ön-
cesi karar verme, seyahat esnasında, destinasyon deneyimlerinde, 
seyahat sonrası hatıralar ve geri bildirimler ile bir sonraki seyahatte 
karar verme süreçlerinde turizm-hayvan ilişkisi bileşenlerine yer 
verilmektedir. Model dört aşamadan oluşmaktadır. İlk iki aşama, 
bir turistin gideceği destinasyon öncesinde hayvanlara ilişkin hangi 
noktaları düşünerek karar aldığı ve seyahat sırasında hangi faktör-
lerin ortaya çdctığıdır. Üçüncü aşama, hayvanlar üzerinden ortaya 
çıkan destinasyon deneyimidir. Söz konusu deneyimler ise hayvan-
lar üzerinden yaratılan turistik ürünlere ilişkin deneyimler şeklinde 
verilmektedir. Karar verme ve seyahat aşamalarından sonra ortaya 
çıkan destinasyon deneyimi, turizm-hayvan ilişkisinde turistin ne 
tür deneyimler yaşayabileceğini göstermektedir ki, kitabın bu bö-
lümünde vurgulanmak istenen nokta tam da budur. Son olarak ise, 
hayvanlar üzerinden gerçekleşen deneyimler ile bu deneyimlerin 
turistin gelecekte yapacağı seyahatlerde karar verme sürecine olan 
etkisi belirtilmektedir. 

Kısacası, Marlcwell'in (2015) bütünsel açıdan hayvanlar üzerin-
den yaratılan turistik deneyimlere işaret ettiği ve Fennell'ın (2012) 
hayvanların metalaştırılması ve birer turistik ürün olarak sunulması 
üzerinden konuyu detaylandırdığı çalışmaları bu bölümün ne tür 
bir zeminde oluşturulduğunun göstergeleridir ve bu bağlamda bir 
değerlendirme yapılmaktadır. 

TURISTIK ÜRÜN VE TURISTIK ÜRÜN ÇEŞITLERI 

Pazarlama yazınına bakıldığında Kotler vd. (2009:325) ürü-
nü; "tüketicinin istek veya ihtiyaçlarını karşılayan herhangi bir şey" 
olarak tammlamalcta ve söz konusu herhangi bir şeyin somut ob-
jelerden fikirlere kadar uzanan geniş bir yelpazesi olduğunun altını 
çizmektedir. Dolayısıyla tüketicinin herhangi bir şeyi istek ya da ih-
tiyaç olarak algılaması ve satın alma davranışında bulunması o şeyin 
"ürün" olarak nitelendirilmesi anlamına gelmektedir. 
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Buradan hareketle, turistik ürünün de turistlerin seyahatlerin-
den ve geçici konaldamalarından doğan istek ve ihtiyaçları olduğu-
nu söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki turizm yazınında farklı 
tanımlamalar olmakla birlikte turistik ürün; "turistin turizm faali-
yetine katılımı ile başlayan ve tekrar evine dönünceye kadar geçen 
süre içerisinde satın aldığı ya da yararlandığı mal veya hizmetlerin 
oluşturduğu bir paket veya edindikleri deneyimlerin bir toplamı" 
şeklinde ifade edilmektedir (Usta, 2009:108; Kozak, 2010:125). 
Uluslararası yazında ise turistik ürün; "toplam turistik ürün (total 
tourist product)" ve "özel turistik ürün (specific product)" şeklinde 
ikiye ayrılmaktadır (Tietz, 1980; Middleton, 1989; Freyer, 1993 akta-
ran: Smith, 1994:584; Koutoulas, 2004:5). 

Toplam turistik ürün; "turistin evinden ayrılışından tekrar evi-
ne dönünceye kadar geçen süre içerisindeki toplam deneyimi" ya da 
"yararlandığı mal ve hizmetler bütünü" şeklinde ifade edilirken (Ko-
utoulas, 2004:5); özel turistik ürün ise; "tek bir tur, tek bir konakla-
ma veya tek bir ulaşımından doğan ürün" şeklinde diğer bir ifade 
ile "bileşik olmayan ürün" şeklinde ifade edilmektedir (Koutoulas, 
2004:5). Özel turistik ürün, "toplam turistik ürünün bileşeni" şeklin-
de de tanırnlanabilir. 

Turistik ürün tammlarma ek olarak turistik ürünü oluşturan 
çeşitli faktörler farklı kaynaldarda farklı şekillerde ele almmaktadır. 
Örneğin; kimi yazarlar (Olalı, 1990; Hacıoğlu, 2008), söz konusu 
faktörleri çekicilikler, olanaklar ve ulaşılabilirlik olarak nitelerken 
kimi yazarlar (Richardson, 1996; Middleton ve Hawkins, 1998). bu 
faktörlere imaj ve fiyatı da eldemektedirler. Kozak vd. (2010:126) 
ise "çekicilik, etkinlikler, ulaşılabilirlik, turizm işletmeleri ve imaj" 
faktörlerini turistik ürünü oluşturan faktörler olarak ifade etmek-
tedirler. Örneğin; bir destinasyonun turistik bir ürün olarak kabul 
görmesi, o destinasyonun yukarıda belirtilen temel özellikleri taşı-
ması ile doğru orantılıdır. 

Tüm bu tanımlar ışığında temel olarak turistik ürün, "turistin tu-
rizm faaliyetine katılımından doğan her türlü deneyimleri ve bu dene-
yimleri sırasında talep ettiği ürün ve hizmetler" şeklinde özetlenebilir. 
Söz konusu deneyimler ise herhangi bir turistik ürüne olan ilginin 
bir turizm çeşidine dönüşmesi ile mümkün olabilmektedir. Örne-
ğin; turistik ürünü oluşturan bileşenlerden en önemlisi olan doğal 
kaynakların (Usta, 2009:112) zamanla bir turizm çeşidine dönüştüğü 
bilinmektedir. Öyle ki, bir mağaranın turistik ürün olanak sunulması 
ve zamanla o mağaraya olan ilginin artması, sonrasında "mağara tu- 
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rizmi" adı altında bir turizm çeşidinin ortaya çıkmasına neden olmuş-
tur. Bu bağlamda turizm çeşitleri turistik ürünü oluşturan faktörlerin 
etkinliğine ve insanların o turistik ürüne olan ilgisi ile bağlantılıdır. Bu 
doğrultuda turizm, katılan kişi sayısına, ziyaret edilen yere, katılanla-
rın yaşlanma, katılanların sosyoekonomik durumlarına ve amaca göre 
çeşitlilik göstermekle birlikte, bu kitapta katılanların amacına göre 
turizm çeşitliliği ele alinmalctadır. Amaca göre turizm çeşitlerinden 
bazıları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Kozak vd., 2010:17); a) deniz-
güneş-kum turizmi, b) kongre turizmi; c) termal turizm, ç) yat turiz-
mi, d) mağara turizmi, e) kış turizmi, f) av turizmi, g) golf turizmi, h) 
inanç turizmi; 1) yayla turizmi, i) akarsu turizmi. 

Söz konusu turizm çeşitlerine bakıldığında; özellikle doğal arz 
kaynaklarından türetilen turizm çeşitliliğinin fazla olduğu görül-
mektedir. Bu da asıl olarak doğal çekim unsurlarının turizmin en 
önemli girdisi olduğu şeklinde yorumlanabilir ki nitekim yukarıda 
da belirtildiği gibi Usta (2009:112) da doğal kaynakları turistik ürü-
nün en önemli bileşeni olarak görmektedir. 

Bu bağlamda, turizmin doğal kaynaklarından biri olarak görü-
len vahşi yaşam (hayvanlar) da turizmin kullanım alanı içerisinde 
yer almakta, turistik ürün olarak pazarlanmakta ve hatta bir turizm 
çeşidi (örneğin; av turizmi) şeklinde değerlendirilmektedir. Bu du-
rum "hayvan odaldı" turizm faaliyetlerinin ya da turistik ürünlerin 
neler olduğunun ortaya konulması ihtiyacını doğurmaktadır. 

HAYVAN ODAKLI TURISTIK ÜRÜN ÇEŞITLERI 

Hayvan odaldı turistik ürünler, farklı şekillerde ortaya çıkmak-
tadır. Hayvanat bahçeleri, doğal yaşam parldarı, yunus gösteri mer-
kezleri, boğa/deve güreşleri gibi çok sayıda turistik ürün hayvanla-
rın kullanıldığı, hayvanlara eziyet edilen ürünlerdendir. Bunun yanı 
sıra, başta av turizmi olmak üzere, vahşi doğa gözlemciliği, balina 
gözlemciliği, kuş gözlemciliği, caretta caretta gözlemciliği, festivaller 
(örneğin Çin'de düzenlenen Yulin Köpek Yeme Festivali) gibi hay-
van odaldı turizm çeşitlerinin sayısı da artmaktadır. Hayvan odaldı 
turizm faaliyetleri, her ne kadar sürdürülebilir turizmden söz edilse 
de her geçen gün artmalcta ve bu turizm faaliyetlerinden önemli öl-
çüde gelir elde edilmektedir. Dolayısıyla ülkeler/bölgeler (destinas-
yonlar) bir çekim unsuru olarak hayvanları kullanmakta ve hayvan-
lar üzerinden çeşitli turizm faaliyetleri yaratmaktadırlar. Bu turizm 
faaliyetleri aşağıdaki gibi gruplandırılmaktadır (Fennell, 2012); 
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• Esaret altındakiler 
• Turizm faaliyetlerine hizmet edenler/Fiziki ve Duygusal 

Işçiler 
• Yarışmacılar/Rekabete maruz kalanlar 
• Spor uğruna katledilenler 
• Doğal yaşamı gözlemlenenler 

Bu beş grup altında yer alan hayvanlar farklı şekillerde tu-
rizm faaliyetlerinin arz kaynağını başka bir deyişle turistik ürü-
nü oluşturan canlılardır. Bu gruplar altındaki turistik ürünlere 
ve turizm çeşitlerine değinmek mevcut durumu ortaya koymak 
adına önemlidir. 

Esaret Altındakiler 

Bu başlık altında yer alan hayvan odaklı turistik ürünler, 
Fennell (2012:71)' a göre iki temel motivasyona göre çeşitlilik 
göstermektedir. Birincisi; eğlence amaçlı olarak hayvan odaklı 
turistik ürünler; ikincisi ise; koruma/eğitim amaçlı hayvan odak-
lı turistik ürünlerdir. 

Boğa Güreşi 

O Sirkler 	 O Dans Eden Ayılar 
°Yunus Gösteri Merkezleri 	Q Deniz Dünyası 

°Kelebek Bahçeleri 	 C)Safari Parklar 

0Tirnsah Çiftlikleri °Yırtıcı Kuş Farkları 

O Hayvanat Bahçeleri 	O Doğa Koruma Alanları 

O Deniz Yaşam Merkezi 

OFok Koruma Merkezleri 

Akvaryumlar 	O Yaban Kuşları Koruma Merkezleri 

Şekil 2. Esaret Altındaki Hayvanlar Üzerinden Yaratılan Turistik 

Kaynak: Fennell, D.A. (2012:71). 

Fennell'ın yapmış olduğu bu ayrım hem esaret altındaki hay-
vanlar üzerinden yaratılan turistik ürünlerin çeşitliliğini ve fazla- 
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lığını görmek hem de hangi motivasyon ile ne tür hayvan °daldı 
turistik ürünlerin ortaya çıktığını anlamak adına önemlidir. Ancak 
söz konusu bu turistik ürünler, yalnızca kendi sınırlı alanlarında 
özgür veya tutsak olan hayvanlar açısından bir değerlendirmeyi 
mümkün kılmaktadır. 

Örneğin; akvaryumlar ve hayvanat bahçeleri değerlendirildi-
ğinde, söz konusu bu turistik ürünlere olan ilginin çok fazla oldu-
ğu görülmektedir. Öyle ki, dünyada 280'den fazla üyesi olan Dünya 
Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (WAZA) 'ne göre, her 
yıl 700 milyondan fazla kişi hayvanat bahçelerini ve alcvaryumla-
rı ziyaret etmektedir (1). Dünyada 10-12 bin civarında hayvanat 
bahçesi veya hayvan temah park olduğu ve her bir parkta 650 ile 
1000 arasında hayvan bulunduğu ifade edilmektedir (Catibog-Sin-
ha, 2008:156). Söz konusu iki turistik ürüne bakıldığında, ikisinin 
de yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi eğitim motivasyonuyla 
ziyaret edildiği görülmektedir. Ancak WAZA'nın 30 üye hayvanat 
bahçesi ve alcvaryılmda toplam 6357 kişi ile yapmış olduğu araş-
tırmada katılımcıların %56'sı (3495 kişi) ziyaret öncesi motivasyo-
nunun "eğlenceli bir gün geçirmek" olduğunu ifade etmektedir (2) . 
Bunun yanı sıra katılımcıların yalnızca %12,7'si bir doğa, koruma 
ya da çevre grubuna üyedirler. Bu da ziyaretçilerin "doğa ya da 
hayvan koruma" bilincinin düzeyini göstermesi açısından önemli 
bir veridir. 

Özetle; ister eğlence amaçlı, isterse eğitim/koruma amaçlı olsun 
esaret altında tutulan hayvanlar üzerinden yaratılan turistik ürünler 
turistlerin/ziyaretçilerin ilgisini çelcmektedir. Bu durumun etik bo-
yutu ise ayrı bir tartışma konusudur ve ilerleyen bölümlerde bundan 
söz edilmektedir. 

Turizm Faaliyetlerine Hizmet Edenler/Fiziksel ve 
Duygusal işçiler 

Hayvan odaklı turistik ürünlerden bir diğeri de turizm faali- 
yetleri kapsamında, turizm sektörünün birer işçisi niteliğinde olan 
hayvanlardır. Burada söz konusu olan hayvanlar hem fiziksel an-
lamda, hem de duygusal anlamda turizme emek verenler ya da hiz-
met edenlerdir (Fennell, 2012:104-105). Söz konusu turistik ürünler 
Tablo 11'de gruplandırılmaktadır. 
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Hayvanlar üzerinden yaratılan ve para kazanılan tüm bu turistik 
ürünler toplam turistik ürünün birer bileşeni şeklinde değerlendiri-
lebilir. Örneğin, bir safari turu alan bir turist ya da bir yaban hayat 
gözlemcisi aynı zamanda gittiği destinasyondaki turu at ya da fil 
üzerinde seyahat ederek yapabilir. İşte bu da hayvanları o turistik 
ürünün bir bileşeni hâline getirmektedir. 

Yarışmacılar/Rekabete Maruz Bırakılanlar 

Turizm sektöründe "kan dökmek" ve "eğlenmek" temaları üze-
rinden geçmişten bugüne devşirilen ve yine hayvanların yalnızca 
birer obje olduğu varsayılarak türevleri yaratılan bir diğer turistik 
ürün çeşidi de "eğlence" adı altında rekabete maruz bırakılan/ya-
rıştırdan/ öldürülen/ sakat bırakılan hayvanlardır. Bu durum Tablo 
12'de gösterilmektedir. 

Tablo 12. Kan Sporlarının Biçimıeri 

  

Eğlence Uğruna 
öldürülenler 

Dövüş- 
türülenler 

Avlananlar Balık Avcılığı Atıcılık Diğer 

Porsuk Beta Balığı Tilki Tatlı Su Erkek • *Deve Güreşleri 
Ayı Kanarya Kurt Türleri Av • *Tazı ile birlikte 
Boğa Horoz Tuzlu Su Kuşları tavşan kovalama 
Eşek 
Ördek 
Domuz 

Çekirge 
Köpek 
Böcek 

Türleri • "Av köpekleriyle 
birlikte yapılan 
vahşi domuz avcılığı 

Sırtlan Örümcek (Dogging) 
Aslan 
Maymun 
Sıçan 

Kaynak: Fennell. DA. (2012:133). 

Fennell (2012)'ın ifade etmiş olduğu kan sporları, biçimleri 
geçmişten günümüze kadar gelen ve artık birer turistik ürün olarak 
çekim unsuru yaratan birer turizm faaliyeti şeklinde değerlendiril-
mektedir. Örneğin; insanlar, yalnızca boğa güreşi seyretmek için 
Ispanya'ya, Tazı yarışı seyretmek için Avustralya'ya ya da at yarışları 
izlemek için Italya'ya gitmekte ve turizm faaliyeti içerisinde yer al-
maktadır. Diğer bir örnek ise deve güreşleridir. Her yıl ülkemizde 
çok sayıda insan deve güreşlerini izlemek için Ege, Marmara ve Ak-
deniz bölgelerinin çeşitli illerine gitmektedir. 
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Spor Adı Altında Katledilenler 

Hayvanlar üzerinden yaratılan bir diğer turistik ürün çeşidi de 
"spor" adı altında gerçekleştirilen "av turizmrdir. Bu turistik ürün 
çeşidi diğerlerinden farklı olarak bir turizm çeşidi olarak da ifade 
edilmektedir (Kozak vd., 2010). Bir turizm çeşidi olarak av turiz-
minin ekonomik getirisi de oldukça fazladır. Örneğin; ABD Balık 
ve Vahşi Yaşam Servisfnin (U.S. Fish and Wildlife Service) her beş 
yılda bir yayınladığı raporda, 2011 yılı sonu itibariyle, 16 yaş ve 
üzeri Amerikan nüfusunun %38'i yani başka bir ifadeyle 90 milyon 
Amerikalı, balıkçılık, avcılık ya da vahşi yaşam ile ilgili bir rekrea-
tif faaliyete katılmıştır(11). Söz konusu kurum ayrıca, söz konusu 
faaliyetlere katılanların yaptıldarı harcamaların ulusal ekonomiye 
ciddi katkılar sağladığını ve yine 2011 yılı sonu itibariyle bu kişilerin 
toplamda 145 milyar dolar harcama yaptıklarını belirtmektedir (12). 
Yalnızca av turizmi için (olta bahlwılığı veya kara avalığı ya da her 
ikisi birden) 37.4 milyon Amerikalının (13) av malzemelere 43 mil-
yar Dolar, seyahat ve konaklamalara 32 milyar Dolar, lisans işlemleri 
ve diğer ücretler için de 14 milyar Dolar ödediği ve av turizmi için 
kişi başı ortalama harcamanın 2400 Dolar olduğu yine aynı raporda 
ifade edilmektedir(14). Söz konusu kişi başı ortalama harcamanın 
yalnızca olta balıkçılığı yapanlar için 1261 Dolar olduğu, kara avcılı-
ğı yapanlar için ise 2484 Dolar olduğu belirtilmektedir. 

Tüm bu rakamlar A.B.D. özelinde olmalda beraber, dünyada da 
av turizminin ciddi ekonomik etkilerinin olduğu vurgıdanmaktadır. 
Başta İspanya olmak üzere (yıllık ortalama 6 milyar Dolar), Alman-
ya (150 milyon Dolar), Fransa (90 milyon Dolar), Macaristan (25 
milyon Dolar), Türkiye (10 milyon Dolar) gibi ülkeler av turizmin-
den değişik oranlarda gelir elde etmektedirler (14). 

Söz konusu rakamlar ekonomik olarak ülkeler adına çok şey 
ifade etse de, diğer yandan öldürülen hayvanların sayısı pek bir şey 
ifade etmeyecektir. Örneğin; Hayvanlar için Fon (Fund for Animals) 
adlı kuruluş yalnızca Amerika'da her yıl 134 milyon hayvanın öldü-
rüldüğünü; bunlardan 35 milyonunun kumru, 13 milyonunun tav-
şan, 26.5 milyonunun sincap, 12 milyonunun bıldırcm, 16.5 milyo-
nunun ördek, 6 milyonun ise geyik olduğunu söylemektedir (Regan, 
2007:210-211). 

Türkiye'de de her yıl av turizmi kapsamında Orman ve Su İş-
leri Bakanlığı tarafından bölge müdürlüklerine bağlı olarak av tu-
rizmi ihaleleri düzenlenmekte ve farklı tür hayvanlar için farklı be- 
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deller belirlenmektedir. Bu kapsamda, 2015-2016 yılı için Sinop ve 
Kastamonu'da 10 bin TL muhammen bedel ile ayı; Artvin, Giresun, 
Rize, Erzurum, Erzincan illerinde 6500 TL muhammen bedelle ya-
ban keçisi ve çengel boynuzlu dağ keçisi; Muğla ve Sivas'ta yaban 
keçisi ihaleleri açılmıştır (15). Bunun dışında daha pek çok ilde söz 
konusu ihaleler mevcuttur. Her ne kadar av turizmi kapsamında ya-
pılan bu ihaleler ve faaliyetler yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 
devlet eliyle yapılsa da, av turizminden yılda ortalama 10 milyon 
Dolar kazanan Türkiye için bu başlı başına bir turizm çeşidi olmalı 
mıdır, yoksa, katledilen hayvanlar koruma altına alınarak doğa tu-
rizmi ve dolayısıyla sürdürülebilir turizm kapsamında ekosistemin 
birer parçası olarak kalırlarsa turizm için daha mı faydalı olur soru-
ları da akla gelmektedir. 

Özetle, rakamlar nereden ve nasıl bakıldığı ile ilgili olarak farklı 
anlamlar içerebilir. Yalnızca faydacı bir bakış açısıyla bakıldığında, 
av turizminin ülkeler/bölgeler için çok önemli bir turizm çeşidi ol-
duğu ya da olabileceği çünkü ciddi ekonomik getirilerinin olduğu 
söylenebilir. Ancak ahlaki ya da etik bir yaklaşım ile duruma ba-
kıldığında, zaten sınai çiftliklerde haddinden fazla hayvan cinaye-
tinin işlendiği ve bir de turizmin buna aracılık etmemesi gerektiği 
söylenebilir. Sonuçta tek bir gerçek vardır ve o da av turizminin bir 
spor olmadığıdır. Öyle ki, spor rakip tarafların kendi iradeleriyle ka-
tılımını gerektiren adil bir mücadelenin kavramsallaştırılmış halidir 
(Regan, 2007:212). 

Doğal Yaşamı Gözlemlenenler 

Cohen (2009:102), hayvan-insan etkileşimini turizm açısından 
değerlendirdiği çalışmasında, söz konusu etkileşimin tamamen doğal 
ortamlar, yarı doğal ortamlar, yarı yapay ortamlar ve tamamen yapay 
ortamlar olmak üzere dört farklı ortamda gerçekleştiğini ifade etmek-
tedir. Buradan hareket ile aslında bu bölümde "esaret altındakiler", 
"turizm faaliyetlerine hizmet edenler/fiziki ve duygusal işçiler", "yarış-
macılar/rekabete maruz kalanlar", "spor uğruna katledilenler" ve "do-
ğal yaşamı gözlemlenenler" olarak beş farklı kategoriye ayrılan ve bu 
kategoriler altında ele alınan hayvan ()daldı turistik ürünler Cohen'in 
ifade etmiş olduğu dört farklı etkileşim ortamı açısından da değer-
lendirilebilit Bu bağlamda doğal yaşamı gözlemlenenler kategorisi 
Cohen'in tamamen doğal ortamlar olarak belirttiği insan-hayvan et-
kileşim ortamı içinde yer almaktadır. Tamamen doğal ortamlar içeri- 
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sinde gerçekleşen söz konusu bu insan-hayvan etkileşimi milyonlarca 
turistin ilgisini çekmekte ve sadece bu turlara katılmak, doğal yaşa-
mı yerinde görmek için ciddi ücretler ödemektedirler. Bu bağlamda 
ilk akla gelen Afrika ve Afrika'da yapılan safari turlarıchr. Birleşmiş 
Milletler Dünya Turizm Örgütü "Yaban Hayatı Gözlemciliğinin Afrika 
Ülkelerine Ekonomik Etkisi" başlıklı 2015 yılında yaymlamış olduğu 
raporda, 31 Afrika ülkesinden 48 turizm temsilcisinin katıldığı bir 
araştırma yapmış ve çeşitli bulgulara yer vermiştir (16) Ayrıca çalış-
maya 31 farklı ülkeden yarısı Avrupa, yarısı ise Afrika menşeli toplam 
145 tur operatörü katılmıştır. Araştırmaya göre tipik bir yaban hayatı 
gözlemciliği tur profıli ortaya çıkarılmıştır. Buna göre; genelinde 10 
gün süren turlara çoğunlulda 6 kişilik gruplar hâlinde çnülmaktadır. 
Turistler kişi başı günlük ortalama 433 dolar harcamakta ve tur pake-
tine dâhil olmayan ekstra günlük ortalama harcamaları da 55 Dolar 
olarak gerçeldeşmektedir. Lüks paket turlar ile standart paket turlar 
arasında farklılıklar bulunmaktadır. Lüks paket turlar için günlük 
ortalama 753 Dolar, standart paket turlar için günlük ortalama 243 
Dolar ödenmektedir. Buna ek olarak paket tur dışı harcamalar lüks 
tura katılanlar için 59 Dolar, standart tura katılanlar için günlük 44 
Dolar olarak ifade edilmektedir. Raporda, yaban hayatı gözlemciliği 
av turizminin tam tersi bir şekilde tüketim dışı turizm faaliyetlerini 
içerdiği, başka bir deyişle hayvanların turistik ürün olarak tüketil-
mediği, aksine gözlemlendiği, zaman zaman beslendiği, korunduğu 
bir turizm çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Yaban hayatı gözlemciliği 
kapsamında yer alan temel turistik ürünler ise (17); büyük beşli göz-
lemciliği (bufalo, fil, leopar, aslan, gergedan), goril gözlemciliği, lemur 
(maymun familyasından bir tür) gözlemciliği, kuş gözlemciliği, balina 
gözlemciliği, yunus gözlemciliği olarak sıralanmaktadır 

Söz konusu turistik ürünler, turistler için önemli bir çekim un-
suru olmakla birlikte, bu turistik ürünler zamanla konaklama, ula-
şım, yeme-içme, eğlence vb. turizm faaliyetleri ile de birleşerek birer 
turizm çeşidi olmaya başlamıştır. Örneğin; balina gözlemciliği, 1998 
yılında 87 ülkeden 9 milyondan fazla kişinin katılım gösterdiği bir 
alanken, 2008 yılında bu rakam birdenbire 119 ülkeden 13 milyon 
kişinin üzerine çıkmıştır. Bununla birlikte 3.300 tur operatörü yal-
nızca balina gözlemciliği adı altında turlar düzenlemekte ve 13 bin-
den fazla kişiye iş imkanı sağlamaktadır (18) 

Yine aynı şekilde kuş gözlemciliği de her yıl artmalcta ve desti-
nasyonlar için önemli ekonomik getiriler sağlamaktadır. Örneğin, 
2007 yılında 20 milyon Amerikalı yalnızca kuş gözlemciliği için tur 
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satın almıştır. A.B.D.'de her yıl kuş gözlemciliği için katılımcılar or-
talama 2.5 milyar Dolar harcarken, bu oran İngiltere'de 500 milyon 
Dolar civarındadır (19). Diğer hayvan türleri ve turizm aktiviteleri 
ile örnek bölgeler Tablo 13'de verilmektedir. 

Tablo 13. Hayvanlar — Turizm Aktivitesi ve Örnek Bölgeler 

 

Hayvanlar Turizm Aktivitesi Örnek Bölgeler 

Kelebek Kelebek gözlemciliği Meksika, ABD., Kanada 

Ateş Böceği Ateş böceği gözlemciliği Springbrook Ulusal Parkı 
(Avustralya) 

Yengeç Kırmızı yengeç göçü 
gözlemciliği 

Christmas Adası (Hint 
Okyanusu) 

Mercan ve Küçük 
Balık Türleri 

Su Altı Dalış turizmi Endonezya, Meksika, Karayip 
Adaları, Kızıldeniz (Mısır) 

Köpekbalığı Şnorkel ile köpekbalıklarıyla 
yüzmek 

Seyşeller, Avustralya 

Köpekbalığı Su altı gözlemciliği ve 
köpekbalığı besleme 

Dyer Adası (Güney Afrika) 

Vatoz Besleme ve yakın etkileşim 
için su altı dalış' 

Cayman Adaları, Maldivler, 
Avustralya 

Komodo Ejderi Gözlem yapma Komodo Adası (Endonezya) 

Yılan Pitonları izlemek Bharatpur (Hindistan) 

Timsah Timsah gözlemciliği Black River (Jamaika), Kakadu 
Ulusal Parkı (Avustralya) 

Kaplumbağa Kaplumbağa gözlemciliği Brezilya, Akumal (Meksika), 
Maputaland (Güney 
Afrika), Sri Lanka, 
Endonezya 

Kuş Kuş gözlemciliği için bireysel 
ya da organize turlar için 
rezervasyonlar 

Bempton Cliffs (İngiltere), 
Keoladeo (Hindistan), 
Pantanal (Brezilya) 

Albatros Kuşu Albatros kolonilerinin 
bağımsız ya da organize 
turlar ile ziyaret edilmesi 

Taiaroa Head (Yeni Zelanda) 

Turna Gözlemcilik Müritz Ulusal Parkı (Almanya), 
Platte River (ABD.) 

Penguen Penguen kolonilerini 
gözlemlemek 

Antartika, Valdes Yarımadası 
(Arjantin), Phillip Adası 
(Avustralya) 

Büyük Afrika 
Memelileri 

Araçlar ile tura katılım, 
gözlem ve fotoğraf 

Serengeti Ulusal Parkı 
(Tanzanya), Masai Mara 
(Kenya) 

Kaplan Fil sırtında ya da gizli bir 
şekilde gözlem 

Chitwan Ulusal Parkı (Nepal) 



Hayvanlar Üzerinden Yaratılan Turistik Ürün Çeşitleri 8 1 

Goril Dağ tırmanısı, kamp ve 
gözlem 

Bwindi Ulusal Parkı (Uganda), 
Volcanoes Ulusal Parkı 
(Ruanda) 

Orangutan Gözlemcilik Sepilok Orangutan Merkezi, 
Sarawak, Borneo 

Kutup Ayısı Gözlemcilik Churchill (Kanada) 

Yarasa Gözlemcilik Teksas (A.B.D.) 

Yunus Tura katılım ve gözlem Kızıl Deniz (Mısır), Mon Repos 
(Avustralya) 

Balina Tura katılım ve gözlem Valdes Yarımadası (Arjantin), 
Kaikoura (Yeni Zelanda), 
Kanarya Adaları 

Kaynak: Internet Kaynakları (17). 

Söz konusu bu tablo, aslında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü'nün yaban hayatı gözlemciliği açısından belirlemiş olduğu 
altı temel turistik ürün dışında birçok hayvan türüne ilişkin turis-
tik ürünlerin oluşturuldu& ve bunlara ilişkin turizm faaliyetlerinin 
sadece "tamamen doğal ortamlar"da değil aynı zamanda "yarı doğal 
ortamlar (Ulusal Parklar)"da da gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. 
Kısacası, her hayvan hayatını aynı zamanda haberi olmadan da olsa 
bir turistik ürün olarak sürdürmektedir. 

SONUÇ 

Hayvanlar üzerinden yaratılan turistik ürünler gerek toplam 
turistik ürünün bir bileşeni şeklinde, gerekse turizm çeşidi olarak 
insanlarm ilgisini çekmekte ve destinasyonlara ciddi ekonomik gir-
di sağlamaktadır. Ancak her ne şekilde olursa olsun hayvanların 
yalnızca birer ürün ya da hizrnetkar şeklinde görülmesi ve turizme 
katılanların bu durumu içselleştirmesi de özellilde sürdürülebilir bir 
turizmden bahsetmeyi zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla hayvan odakli 
turistik ürünler yalnızca sağladığı ekonomik fayda ile değil, etik açı-
dan da ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Aksi takdirde hayvan-
lar birer canlı ve yaşamın öznesi olmak yerine, sadece birer turistik 
ürün olarak kalacaktır. 
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ÖZET 

Turizm ve etkinlik odaldı girişimler, bölgesel gelişim açısından 
oldukça önemli bir kalkınma hamlesi olabilmektedir. Bu bakımdan 
turistik etkinlilder son dönemlerde hem akademik çalışmalarda, 
hem de merkezi/yerel yönetimler kanadında artan bir ilgiye sahiptir. 
Genellikle gözardı edilen ancak bu ilginin önemli bir parçası hâline 
gelen bir unsur da «hayvanlar"dır. 

Hayvanların etkinliklerde kullanımı tarihten beri süregelen bir 
olgudur. Bu olgunun en masum ve zararsız parçası olan hayvanla-
rın, günümüze dek önemsenmeyerek, olumsuz şartlar altında et-
kinliklerde kullanımına devam edilmiştir. Bu duruma karşı tepkiler 
zaman zaman yükselmiş ancak tam anlamıyla bir sonuca vardama-
mıştır. Günümüzde, artan bilinç düzeyi ve duyarlılıkla bu döngü kı-
rılmaya başlamıştır. Bu bölümde, bu döngünün tamamı ile kırılması 
gerekliliğine ilişkin gerçekler yer almaktadır. 

GİRİŞ 

Etkinlikler son dönemlerde hem ekonomik katkı, hem de top-
lum, sanat, kültür gibi unsurlar açısından bölgelerarası önemli bir 
rekabet unsuru hâlini almıştır. Etkinliklerin gerçeldeştirilmesindeki 
temel amaç, destinasyonlar için ziyaretçi çekmek olabileceği gibi, bir 
toplumu, kültürü ya da geleneği yaşatmakta olabilir. Turistik etkin-
likler içerisinde yer alan unsurlar genel anlamda fayda sağlamaktay-
ken, bu durumun tersi görüşler de sorgu unsuru hâlini almaktadır. 
Özellilde etkinliklerde hayvan kullanımına yönelik eleştiriler gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu durum eğlence amaçlı kullanılan hayvan-
ların katliamlarındaki artıştan kaynaldanmaktadır. 
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Turistik etkinlikler fiziksel, çevresel, sosyal, ekonomik ve kültü-
rel açısından göz ardı edilemez bir faydaya sahipken; bu etkinlilder-
den bazılarında yer alan hayvanların kullanım şekilleri de göz ardı 
edilememesi gereken diğer bir unsurdur. Bu bölümde hayvanların 
kullanıldığı etkinlikleri yakından tanımak ve bu etkinliklere katılımı 
sorgulamak açısından önemlidir. 

ETKINLIK TURIZMININ TANIMI, ÖZELLIKLERI, ETKILERI VE 
FESTIVAL KAVRAMLARI 

1980% yıllara kadar turizmde etkinlik kavramının öneminin 
farkına varılamamıştır (Chen, 2011:106). Sonraki yıllarda etkinlik 
kavramının turizmin gelişimi, pazarlanması ve reklamı için önemli 
bir motivasyon olduğu anlaşılmıştır. Bu farlundalık çeşitli araştır-
malarla pekiştirilmiştir. 

İyi planlanmış etkinliklerin destinasyonlas arası rekabette öne-
mi giderek artmaktadır. Etkinlik turizminin araştırmalara konu 
oluşu ve turizm endüstrisinde önemli hale gelişi çok eski tarihlere 
dayanmamaktadır. Kısa süre içerisinde bu denli önem kazanması 
büyük bir gelişme olarak nitelendirilebilir. Etkinlik turizmi, turizm 
planları içerisinde yer alan, potansiyel bir pazara sahip, turizm en-
düstrisinin başarısı ve çelciciliği hususunda önemli bir paydaş haline 
gelen profesyonel bir alan haline gelmiştir (Getz, 2008:403). 

Ritchie ve Crouch (2005:5) etkinlikleri; "tek seferlik düzenle-
nen, belirli bir süre içerisinde gerçekleşen ya da tekrarlanan; turistik 
bir yerin kısa veya uzun dönemli farkındalığım, bilinirliğini ve sağ-
ladığı geliri artırmak için geliştirilen büyük etkinlikler" olarak ta-
mrnlamaktadır. Etkinlik turizmi ise, turizm ve etkinlik kavramların 
çalışma noktasıdır (Quinn, 2009: 484). Kültürel, sportif, politik ve 
iş amaçlı birçok etkinliği içermektedir. Bu etkinlikler, olimpiyatlar, 
toplumsal festivaller, fuarlar gibi mega eticinlilderden; küçük toplan-
tılar, partiler, çeşitli yarışmalar gibi küçük çaplı etkinliklere kadar 
birçok faaliyeti kapsayabihnektedir (Saayman, 2012: 64). 

Getz (1997: 106)' e göre etkinlik turizmi;"kaynak bulma ve teda-
rik süreci"dir. Içerisinde teknik bir yapı yer almaktadır ve bu tekniği 
harekete geçirme, uygulamaya koyma faaliyetidir. Kozak ve Bahçe 
(2009: 157)' ye göre etkinlik turizmi; "birincil veya ikincil çekicilik 
şeklinde kullanılarak katılımcı sayısını maksim ize etmek için; özel 
olayların planlanması, geliştirilmesi ve pazarlanması" olarak tanım-
lanmaktadır. 
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Festivaller ise Bilgili vd. (2012:118) tarafından; "gerçekleştiril-
diği dönem, yer, etkinliğin konusu, katılan sayısı gibi nitelikleri belli 
olan ve özel önemi olan sanat, kültür, iş, bilim, spor, ekonomik faa-
liyet, ürün, dönem veya belli bir temaya yönelik olarak düzenlenen, 
tek seferlik veya belli aralıklarla gerçekleştirilen gösteri ve etkinlikler 
dizisi"olarak tammlanmaktadır. Festivaller ve etkinlikler dünyanın 
her yerinde yapılmaktadır. Toplumlar; fuar, festival, tören, kutlama, 
yıldönümü, spor faaliyetleri ya da hayırseverlik gibi birçok faaliyet 
gerçeldeştirmektedirler. Sahip olunan bu çekiciliklerin en önemli-
si, "festivaller" olarak kabul edilmektedir. Birçok şehir, ülke ya da 
bölge kendine özgü festivaller düzenlemektedirler (Özdemir, 2008: 
33). Kozak ve Bahçe (2009: 157)' ye göre festival; "yerel bir topluluk 
tarafından belirlenmiş ve geleneksel olmuş gün ve tarihlerde kutlanan, 
yapıldığı yörenin imgesi hâline gelmiş etkinlikler bütünü" olarak ta-
nımlanmaktadır. Festivaller, ait oldukları toplumların kültürel kim-
liklerini yansıtması ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarması 
açısından önemli oldukça büyük olan kültürel değerlerdir. 

Bir başka tanımda festival; "yerel bir topluluk tarafından ta-
rihi önceden belirlenmiş ve yörenin simgesi hâline gelerek gelenek-
selleşmiş ve sürekliliği sağlanarak toplumun belleğinde yer edinmiş 
etkinlikler"dir. Söz konusu etkinlikler bölgeye özgü faaliyetler olarak 
büyük veya küçük çaplı olabilmektedirler. Bu etkinlikler, bir ülke-
nin, şehrin veya bölgenin ruhunu yansıtarak, o yörenin söz konusu 
faaliyetlerle anılmasını sağlamaktadırlar (Küçük, 2013: 347). 

Festivaller, etkinlilde ilgili literatürde önemli bir yer almaktadır 
ancak festivaller etkinlik literatüründe ayrı bir başlık olarak değer-
lendirilmemiştir. Festival yönetimi ve etkinlik turizmi dergisi kurul-
madan önce (1993 öncesi), etkinlik turizmi ve festival yönetimi hak-
kındaki araştırmalar kısıtlı kalmıştır. Bu araştırmalar 1970'lerde ya-
yınlanan birkaç tane makale ile sınırlıdır. Formica (1998)'nın yaptığı 
araştırmalara göre, bu konuyla ilgili "Annals of Tourism Research" 
ve "Journal of Travel Research" dergilerinde toplamda 4 adet makale 
bulunmaktadır. Festivaller ve etkinlik turizmiyle ilgili araştırmalar 
sonraki yıllarda artmaya başlamış ve günümüzde yoğun bir araştır-
ma alanı hâline gelmiştir (Getz, 2010). 

1990'11 yılların başlarından bu yana, festivaller ve özel etkinlik-
ler küresel endüstri hâlinde gelişen, özel ilgi turizminin yeni form-
ları olarak ortaya çıkmıştır (Smith ve Brown, 2008). Turizm litera-
türünün büyük kısmında, etkinlikler ekonomiye etkileri açısından 
incelenmiştir. Yerel eticinlilder ekonomik etkilerinin yanında, tu- 
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rizm sektörü açısından önemi gittikçe artan bir turistik çekicilik ve 
toplumsal olaylar olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Etkinlikler fa-
aliyetlerin gerçekleştirdiği bölgeye ekonomik katkılar sağlamaktadır 
(Getz ve Frisby, 1990). Yerel etkinlikler, uluslararası, ulusal, bölgesel 
ve yerel turizm pazarlama stratejileri arasında da anahtar bir rol oy-
namaya başlamıştır. Turizm pazarlaması uzmanları, özel etkinlikleri 
turizm gelişim ve pazarlama planlarımn önemli birer parçası olarak 
görmekte ve bilinçli olarak söz konusu etkinlilderi, turistik çekim 
unsurları olarak ortaya çıkarmaktadırlar. 

Etkinlik, hedef geliştirme ve market stratejileri ile potansiyel 
ekonomik faydalar elde etmek için turizm literatüründe yoğun ola-
rak kullanılan bir kavramdır ve birçok kavrarnla ilişkili olarak in-
celenmektedir (Getz, 2004). Tablo 14'de etkinlik kavramının ilişkili 
olduğu unsurlar yer almaktadır. 

Tablo M Etkinlik Kavramının ilişkili Oldugu Unsurlar 

 

Etkinlik Kavramının ve ilişkili 
Olduğu Disiplinler 

Etkinlik Kavramının Yanından ilişkili 
Olduğu Alanlar 

• Tarih 
• Coğrafya 
• Kültürel Antropoloji 
• Sosyoloji 
• Psikolojisi 
• Siyaset Bilimi 
• Ekonomisi 

• Spor yönetimi 
• Mekan Yönetimi 
• Parklar ve Rekreasyon Ajansları Etkinlik 

Yönetimi 
• Otelcilik (otel, lokanta ve tatil köyleri) 

Etkinlik Terminolojisi incelendiğinde Dikkat Çeken Başlıklar 

• Planlanan Etkinlikler 
• Özel Etkinlikler 
• Hallmark Etkinlikler 
• Mega-Etkinlikler 
• Medya Etkinlikleri 

• Nedensel Etkinlikler 
• Kurumsal Etkinlikler 
• Tanıtım Etkinlikleri (ya da "dublör") 
• Periyodik Etkinlikler 
• Tek Seferlik Etkinlikler 

Kaynakça: Getz (2004:12-13). 

Bu tip etkinlikler, destinasyona ziyaretçi çekmektedirler. 
Başka bir deyişle, turizm ve etkinlik turizmi arasında bir ilişki 
Olduğu ve etkinliklerin gelişiminin turizm endüstrisine olumlu 
yönde fayda sağladığı bilinmektedir. Etkinlik turizmi ve festival-
ler ilişkili oldukları konular ve kapsama alanları açısından birçok 
etkiye sahiptirler. 
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Etkinlik Turizminin Etkileri 

Mathieson ve Wall (1993)'a göre turizmin etkileri; ekonomik, 
fiziksel, sosyal olmak üzere üçe ayrıılmaktadır. Kim ve Uysal (2003: 
162) 1960'11 yıllarda etkilerin olumlu yönlerine yönelik çalışmalar 
yapıldığını, 1970% yıllarda olumsuz yönlerine değinildiğini, 1980% 
ve 1990'11 yıllarda ise etkilerin daha çok olumlu ve olumsuz yönleri-
ne dengeli bir biçimde yaklaşıldığını belirtmektedirler. 

Etkinlik turizminin olumlu ve olumsuz etkileri, etkinlik gerçekleşti-
rilmeden önce ya da sonra ortaya çıkabilmektedir. Bu etkiler katıluncılar, 
yerel işletmeler, ev sahibi topluluklar ve düzenleyen kuruluşlar dahil, bütün 
paydaşlarca hissedilebilmekte ancak etkinlilderden doğan sonuçlar herkes 
için aynı etkiyi yaratmayabilmektedir. Etkinlikler ve festivaller katılımcılar 
açısından bazı engelleri ortadan kaldırırken (Andreasen, 1991: 14), diğer 
taraftan olumsuz sonuçlara da yol açabilrnektedir. Etkinlik turizmi ile ön-
celildi olarak ekonomik fayda sağlamak amaçlanmalctadır. Ancak kişisel, 
toplumsal, kültürel ve çevresel etkilerinin de incelenmesi gerekmektedir. 
Etkinlik turizmi değerlendirilirken açık sistem perspektifinden bakıl-
malidır, yani getirilen (sağladığı ekonomik ve diğer kazançlar), yarattığı 
dönüşüm süreci (değişimde oynadığı rol) ve sonuçları birlikte incelen-
melidir (Getz, 2008: 419). Yapılan çalışmaların birçoğunda, etkinlik ve 
festivallerin fiziksel ve çevresel etkileri, sosyal etkileri, ekonomik etkileri, 
kültürel etkileri ve siyasi etkileri üzerinde durulmuştur. 

Aynı zamanda etkinlikler destinasyona ilave bir çekicilik unsuru 
eklemekte ve turizmin sürdürülebilirliği konusunda fayda sağlamak-
tadırlar. Bu bağlamda etkinlik turizminin destinasyona sağladığı fay-
dalar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Uygur ve Çelik, 2010: 39); 

• Turizm sezonunu uzatmak ve turizmi çeşitlendirmek, 
• Turizm talebinin ülke içindeki farklı destinasyonlar arasında 

eşit dağilunını sağlamak ve bölgelerarası adaletsizliği orta-
dan kaldırmak, 

• Bölgelere yeni gelir kaynakları sağlamak, böylece bölgesel ge-
lişimde fayda yaratmak, 

• Destinasyonların çekiciliğini ve destinasyonlara farkındalığn 
artırmak, daha fazla ziyaret imkanı yaratmak, 

• Yeni altyapı ve hizmetlerin oluşturulması ya da mevcut hiz-
metlerin ve altyapının geliştirilmesi için harekete geçirici bir 
etken olmak, 

• Destinasyona medyanın ilgisini çekmek, tanınırlığ'ını artırmak, 



90 	Metalaşan Turizm Metalaştırılan Hayvanlar 

• Güçlü ve aktif imaj lar oluşturarak ve kültürel temalar yarata-
rak destinasyon markalaşmasına yardımcı olmak, 

• Tek bir seyahatin yeterli olduğunu düşünen insanları, tekrar 
ziyaretler için teşvik etmektir. 

Ritchie ve Crouch (2005:123)'a göre etkinliklerin olumlu ve 
olumsuz etkilerini Tablo 15'de yer almaktadır; 

Tablo 15. Etkinliklerin Olumlu ve Olumsuz Etkileri 

  

Etki Olumlu Olumsuz 

Ekonomik Harcamalarda artış 
istihdam yaratılması 

Etkinlik sırasında yaşanan fiyat 
artışları 

Emlak sektöründeki spekülasyonlar 

Ticari Bir seyahat/turizm 
destinasyonu olarak 
bölgeye ilişkin 
farkındalığın artması 

Bölgedeki yatırım ve ticari 
faaliyet potansiyeli ile 
ilgili bilgi artışı 

Yapılan yanlış uygulamalar ve tesis 
yetersizliği sonucu kötü ün 
kazanılması 

Yerel insan gücü ve devlet yardımları 
açısından oluşabilecek rekabet 
nedeniyle, var olan işletmeler 
tarafından gelebilecek olumsuz 
reaksiyonlar 

Fiziksel Yeni tesislerin inşa edilmesi 
Yerel altyapının iyileştirilmesi 

Çevresel hasarlar 
Aşırı kalabalık 

Sosyokültürel Etkinlikler ile ilişkilendirilen 
faaliyetlere yerel 
halkın katılımında artış 
yaşanması 

Bölgesel geleneklerin 
ve değerlerin 
güçlendirilmesi 

Kişisel veya özel nitelikte olabilen 
faaliyetlerin zamanla 
ticarileşmesi 

Turistik isteklerin karşılanması 
için faaliyetin doğasının 
değiştirilmesi 

Psikolojik Artan yerel gurur ve toplum 
ruhu 

Yerel olmayan algılamalarda 
artan farkındalık 

Yöre halkının savunmacı tutum 
sergileme eğilimi 

Yöre halkı ve ziyaretçiler arasında 
yaşanan yanlış anlama 
derecesindeki artış 

Politik Bölgenin ve bölgenin sahip 
olduğu değerlerinin 
uluslararası tanınırlığının 
artışı 

Hükümet ve halk tarafından 
sahip olunan siyasi 
değerlerin yayılması 

Yerel halkın, siyasi elitlerin 
emellerine hizmet eden birer 
ekonomik sömürü acarı hâline 
gelmesi 

Günün siyasal sisteminin etkinlikleri 
gerçek değerlerinin dışına 
çıkarıp bozması 

Kaynak: Ritchie ve Crouch (2005:123) 
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Tablo 15' de görüldüğü gibi, etkinliklerin olumlu ve olumsuz 
etkileri olabilmektedir. Olumsuz etkiler üzerine yapılacak çalış-
malar ve iyileştirmeler, etkinliklerin verimini artırmada fayda 
sağlayıcı olacaktır. İyi bir planlama süreci, yaşanacak olumsuz et-
kilere karşı alınmış önlemler, etkinliğin verimliliğini ve kalitesini 
artıracaktır. Bu farkındalıkla birlikte düzenlenen etkinlikler, desti-
nasyonlara birçok açıdan katkı sağlayacaktır. Bu durum ülkelerin 
etkinlik ve festivallere verdikleri önemi de artırmaktadır. Son yıl-
larda birçok ülkede yapılan festival sayısında artış gözlemlenmek-
tedir. Türkiye de bu artışın yaşandığı ülkelerden biridir. Yolal vd. 
(2009)' nin yaptığı araştırmaya göre; küçük kasabalardan büyük 
şehirlere kadar ülkenin tamamında ekonomik, kültürel ve sosyal 
yaşamı geliştirmek ve ziyaretçi çekmek amacıyla festival ve etkin-
liklere teşvikler verilmektedir. Türkiye'de her yıl 1350 den fazla fes-
tival ve etkinlik düzenlenmektedir. 

Etkinlik Türleri 

Literatürde etkinlikler sınıflandırılırken; hallmark, mega, major 
ve özel etkinlik terimleri kullanılmaktadır. 1980'lerden günümüze 
kadar etkinlikler hakkında yapılan çalışmalar, etkinliğin büyüklü-
ğü, ölçeği, katılım düzeyi, yapıldığı yer, medya ilgisi vb. özelliklerine 
göre farldflaşmaktadır (Eryılmaz ve Cengiz, 2012: 78). 

Sürekli gelişen, yenilenen ve farklı türlerin ortaya çıktığı bir 
alan olan etkinlikler ile ilgili genel bir sınıflandırmanın yapılması, 
pek mümkün gözükmemektedir. Ancak bazı araştırmacılar etkin-
liklerin içeriklerini, büyüldüklerini, gerçekleştirildilderi alanları 
ya da planlanma biçimlerini dikkate alarak bazı sınıflandırmalar 
yapmalarına rağmen etkinlik türleri konusunda tam anlamıyla fi-
kir birliğine vanlamamıştır. Bunun nedeni ise, dünya çapında çok 
farklı etkinlik türlerinin var olması ve kavramı tanımlayanların 
temel aldıkları etkinliklere göre kavramın farldilaşmasıdır (Argan 
vd., 2013: 7). Bu durum göz önünde bulundurularak Tablo 16'da 
etkinlikler sınıflandırılmaktadır. 
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Tablo 16. Etkinliklerin Sınıfiandırılması 

  

Sınıflama Örnekler 

Büyüklüklerine Göre Etkinlikler 

Mega Etkinlikler 

Hallmark (Yerin Adıyla Anılan 
— Bölgesel) Etkinlikler 

Yerel/Toplum Odaklı 
Etkinlikler 

Expo1967/Montreal 
Yaz Olimpiyatları/Los Angeles 1984 
Kış Olimpiyatları/Calgary 1988 

Rio De Janerio Karnavalı / 
Altın Portakal Film Festivali/Antalya 

Oberammergau/Almanya 
Kraliyet Düğünü/Londra 
Kayısı Festivali/Malatya 

İçeriklerine Göre Etkinlikler 

Spor Etkinlikleri 

İş Amaçlı Etkinlikler 

Eğitim Amaçlı ve Bilimsel 
Etkinlikler 

Politik Etkinlikler 

Özel Etkinlikler 

Sanatsal ve Kültürel 
Etkinlikler 

Festivaller ve Karnavallar 

İnanç Etkinlikleri 

Dünya Futbol Kupası/İspanya 1982 
Grand Prix Yarışları/Monza 

Fanta Gençlik Festivali 

Uluslararası Astronomi Olimpiyatı/Rusya 2015 
Uluslararası 	Eğitim 	Teknolojileri 	Konferansı 

Türkiye 2015 

Başkanın / Cumhurbaşkanının göreve başlaması 
Bir devlet başkanının cenaze töreni 
Papa ziyaretleri 
Major politik liderlerin toplantısı 

Düğünler, Partiler, Kurum Etkinlikleri 

Mardi Gras/ New Orleans 
Quebec Kış Karnavalı/ Quebec 
Oktoberfest /Münih 

Papa'nın Taç Giyme Töreni / Roma 

/ 

Kaynak: Ritchie ve Crouch (2005), Argan vd. (2013)'den derlenmiştir. 

Şimdiye dek bahsedilen birçok etkinliğin gerçeldeştirilme aşa-
masında rol oynayan birçok unsur bulunmaktadır. Bazı etkinlikler-
de başroldeki unsurlardan bir tanesi de "hayvanlar"dır. 
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ETKINLIKLERDE HAYVANLARIN KULLANIMI 

Hayvanlar uzun yıllardır pek çok etkinlikte temel motivasyon ara-
cı olarak kullandmaktadırlar. Tarihte özellikle gladyatör dövüşlerinde 
imparator ve halkı eğlendirmek adına insanlar ve vahşi hayvanlar dö-
vüştürülmüş, iki insan arası dövüş ya da insan ve hayvan arası dövüş 
şeklinde müsabakalar yapılmıştır (Whatmore ve Torne, 1998:438). 
Ayrıca silahsız suçlular da hayvan dövüşlerine dahil edilmişlerdir. 

İnsanlar ve hayvanlar arasında yapılan döviişler öncesi dövüş- 
türülecek hayvanlar arenanın altında yer alan bölmelerde günlerce 
aç bırakılmakta, arenaya çıkarken luzdırdmış demirlerle dağlanıp 
hırçınlaşmaları sağlanmaktaydı. Arenada döviiştürülen hayvanlar 
aslan, kaplan, leopar, gergedan, köpek ve martı gibi yırtıcılar olup 
bu hayvanların büyük çoğunluğu Afrika'dan getirilmekteydi (Uzu-
naslan, 2005). 

Arenalarda iki kapı bulunmaktaydı. Bu kapılardan ilki arenamn 
ortasında yer alan "ölüm" adı verilen kapak olup gladyatörler bu gi- 
rişten arenaya çıkarılırken; ikinci kapı ise "yaşam" adı verilen ve vahşi 
hayvanların arenaya girdikleri kapıydı. Ardından dövüş başladığında 
iyice vahşileştirilmiş hayvanlar, gladyatörleri yakalayıp yer, çoğun- 
lukla hayvanlar bu müsabakalardan galip gelseler de gladyatörlerin 
kazandıkları müsabakalar da bulunmaktaych. Zorlu bir dövüş olması 
nedeniyle, hayvanlarla müsabakayı kazanan gladyatörlere "rudis" adı 
verilen tahtadan yapılmış kılıç hediye edilir, bu kilıca sahip olan dö-
vüşçü özgür kalır ya da dövüş okullarında öğretmenlik yapardı (1). 

Gladyatör oyunları dışında Roma halkı için düzenlenen atlı 
araba yarışlarında da hayvanlar kullandmaktay& (Uzunaslan, 2005) 
Kolezyumda yapılan tüm bu etkinlikler boyunca 9000 tane hayvanın 
öldürüldüğü bilinmektedir (Whatmore ve Torne, 1998:438). 

Günümüzde Dünyada ve Türkiye'de hayvanlar üzerine kuru-
lu çok sayıda etkinlik bulunmaktadır ve çoğunlukla bu etkinlikler 
spor etkinlikleridir. Bu etkinliklerin büyük çoğunluğu hayvan dö- 
vüşleri ya da hayvan yarışları şeklinde gerçekleştirilmektedir. 2011 
yılında Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parldar 
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hayvan dövüşlerine dair 
genelgede; "hayvanları başka bir canlı hayvan ile dövüştürmek 
yasaktır. Folklorik amaca yönelik şiddet içermeyen geleneksel 
gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak İl Hayvanları Ko-
ruma Kurulları'ndan izin almak suretiyle düzenlenebilir" hükmü 
yer almaktadır. Bu hükümden de anlaşıldığı gibi, hayvan döviişleri 
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ülkemizde yasak olup, şiddet içermediği takdirde bakanlık ve hay-
van hakları kurullarının inisiyatifine bırakılmaktadır. Dünya'da ve 
Türkiye'de yaygın olarak yapılan etkinliklerin birkaçı aşağıda sıra-
lanmaktadır. 

Deve Güresi Festivalleri 

Deve güreşi festivalleri ülkemizde göçebelik ve kervancılığın 
yaygın olduğu dönemlerden beri yapılmakta olup, 19. yy başla-
rından bu yana kültürel bir etkinlik olarak belli dönemlerde mü-
sabakalar hâlini almıştır (Kılıçldran, 1987: 125). 19. yy. başlarında 
İzmir'den gelen kervanlar, İncirliova ilçesinde konaldamışlardır. Bu 
konaklama esnasında, üzerinde yükü olmayan ve boşta olan deve-
lerin birbirleriyle oynadığını gören deve sahipleri, develerin bu ha-
reketlerini fark etmiş ve bu oyunlar ilgilerini çekmiştir. Zamanla bu 
oyunlar, toplumlarda eğlence amaçlı düzenlenen organizasyonlara 
dönüştürülmüştür. Deve güreşlerinin amacı da toplumsal dayanış-
mayı artırmak ve topluma yararlı kuruluşların kurularak sayılarının 
artmasına destek olmaktır (2). Bilinen kayıtlı ilk deve güreşi etkin-
liği de Aydın İncirliova'da yer alan Hıdırbeyli köyünde 200 yıl önce 
yapılmıştır (Aydın, 2011: 55). 

Deve güreşleri yaklaşık 2400 yıllık tarihi ile Anadolu'da önemli 
bir kültürel etkinlik ve önemli bir gelenek hâlini almıştır. Özellikle 
Türkiye'nin batı bölgelerinde yaygın olan deve güreşleri, günümüzde 
en çok Aydın yöresinde yapılmaktadır. Ege Bölgesinde Aydın dışın-
da İzmir, Manisa, Muğla ve Denizli'de görülen etkinlikler, Marmara 
Bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale'de, Akdeniz Bölgesinde ise Bur-
dur, Isparta ve Antalya'da da düzenlenmektedir (Aydın, 2011: 55). 

Deve güreşleri, hava koşullarında bir sorun olmaması duru-
munda Kasım ve Mart ayları arasında, yani kış aylarında yapılmakta 
olup, etkinlikler pazar günleri gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki tab-
loda Türkiye'de yapılan deve güreşleri yer almaktadır. 
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Tablo 17. Türkiye'de Yapılan Deve Güreşi Etkinlikleri 

2014-2015 DEVE GÜREŞLERİ TAKVİMİ 

TARIH YERLER 

16.11.2014 Salihli Karapınar Kötü- Dikili Salihleraltı-Kıratlı 

23.11.2014 Karpuzlu-Bayındır Furunlu -Bergama Zeytındağ 

30.11.2014 Germencik-Turanlar-Parsa-Selimiye Demirci- Kemal 

07.12.2014 Harmandalı- Koçarlı-Turgutlu-Mumcular 

14.12.2014 Selçuk Belevi-Didim-Köşk-Sarayköy 

21.12.2014 Atça -Bayındır-Ayvalık-Lapseki 

28.12.2014 Bergama-Aydın Büyükşehir Ezine- Demre 

04.01.2015 Pazar Incirliova-Karaağaç-Gönen-Sarıköy- Bodrum-Biga 

11.01.2015 Germencik-Menemen-Bayramiç 

18.01.2015 Selçuk-Yatağan-Çanakkale 

25.01.2015 Buharkent-Sultanhisar-Burhaniye-Kumluca- Selimiye 

01.02.2015 Pelitköy-Yenipazar-Karaçulha-Köşkerler Antalya- Kuşadası 

08.02.2015 Kuyucak-Sarıgöl-Tire-Milas-Edremit-Umurbey 

15.02.2015 Nazilli-Pınarbaşı-Çan- Söke -Dikili-Çine 

22.02.2015 
Bozdoğan-Torbalı-Bergama-Turgutreis—Aktepe-Turgutlu 
Musalar Köyü 

01.03.2015 Köşk—Kemalpaşa-Altınova-Bağarası 

08.03.2015 Ortaklar- Bayraklı-Kınık Poyrazcık-Yalıkavak-Karacaören-Salihli 

15.03.2015 Göçbeyli- Işıklı-Buldan-Gökkaya 

22.03.2015 Yazıdere-Akyeniköy Didim-Geyikli 

29.03.2015 Saraycık 

Kaynak: Internet Kaynakları (3) 

Deve Güreşlerinde galibiyet üç şekilde gerçekleşmektedir. Bun-
lar deveyi yıkmak, bağırtmak ve kaçırtmak şeklindedir. Ayrıca deve 
sahibinin devesinin zarar görmemesi için devesini güreşten çekme 
şansı da bulunmaktadır. Bunun için deve sahibi urganım ortaya atar 
ve pes eder (Çulha, 2008: 1838). 

Her ne kadar hayvanlara çok fazla zulmü bulunmayan bir et-
kinlik olarak gösterilse de, deve güreşi etkinlikleri de diğer hayvan 
müsabakaları gibi hayvanların yarıştırıldığı, acı çektiği bir etkinlik 



96 	Metalaşan Turizm Metalaştırılan Hayvanlar 
	 ıohe 

çeşididir. Ülkemizde hayvan haklarının korunmasına yönelik oluş-
turulan bazı sivil toplum kuruluşları deve güreşlerinin yasaldanma-
sına yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. HAYTAP (Hayvan Hakla-
rı Aktif Güç Birliği Platformu), deve güreşlerinin develere verdiği 
zararlar konusunda sahip olunan bilinç ile Şubat 2014'te Izmir'de 
bir toplantı gerçeldeştirmiştir. İzmir İl Hayvan Koruma Kurulunda, 
Deve Güreşlerinin hayvanlara acı vermesi gerekçesiyle bu etkinlik-
lerin yasaklanması için çalışmalar başlatılmış ve tüm bu çalışmalar 
sonucunda deve güreşlerinin Avrupa Evrensel Hayvan Hakları Be-
yannamesine ve 5199 nolu yasaya aykırı olduğu belirtilerek "yasak-
lanması" yönünde kurul üyeleri ve vali takdiri ile karara geçmiştir. 
Dernek deve güreşlerinin yapıldığı diğer bölgelerde de müsabakala-
rın yasaklanması için çalışmalara başlamıştır (4). 

Ayrıca yine Haytap'm çalışmaları sonucunda deve güreşlerine 
yönelik uluslararası destek sağlanmış, Global Post gazetesinde deve 
güreşlerinde yapılan hayvan hakları ihlallerine yer verilmiştir. Gaze-
tede, hayvanların güreştirilmesinin açık bir suç olduğu fakat bu su-
çun 32. yılını kutlayan Selçuk Festivali'nde gözler önünde yapıldığı 
ve belediyenin bu festivale izin verdiğine değinilmiş ve konu ile ilgili 
uluslararası bir algı yaratılmıştır (5). 

Boğa Güreşteri 

Boğa güreşleri ilk olarak Girit'te başlamış, ardından Romahlara 
geçmiş bir etkinliktir. Yıllar içerisinde önemi kaybolan boğa güreş-
leri, Faslilar tarafından Orta Çağ'da Ispanya'ya getiriliniştir. Günü-
müzde Ispanya'nın popüler bir geleneği olarak yapılan boğa güreş-
lerinde arena adı verilen alanda bir boğa ve matador karşı karşıya 
gelmektedir (Mitchell, 1991). 

Günümüzde boğa güreşleri İspanya dışında Portekiz, Kolombi-
ya, Peru, Elcvator, Venezüella ve Fransa'da da büyük rağbet görmek-
tedir. Boğa güreşlerinde amaç özel olarak eğitilmiş matador tarafın-
dan boğanın kışkırtılması ve öldürülmesidir. 

Dünyanın en önemli hayvan hakları örgütlerinden PETA (Pe-
ople for the Ethical Treatment of Animals), Boğa Güreşi gerçeğine 
değinmiştir. Her yıl dünyanın dört bir yanında binlerce boğa eğ-
lence adı altında öldürülmektedir. Mızrak ve zıpkınlarla hayvanlar 
luşlartılmakta, kan kaybından zayıflayan boğanın bıçakla omurili-
ği kesilmekte ve öldürülrnektedir. Öldürülen hayvanm kulaldarı ve 
kuyruğu kesilerek "eğlence" sona ermektedir (6). 
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Ülkemizde de boğa güreşleri yapılmaktadır. Fakat İspanya'da 
yapılan boğa güreşinin aksine, ülkemizde iki boğa karşılıklı olarak 
dövüştürülmektedir. Ülkemizde en büyük boğa güreşi etkinliği Art-
vin Kafkasör'de yapılan güreşlerdir. Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat 
Festivali her yılın Haziran ayında yapılmakta olup 2015 yılında 34. 
festival gerçeldeştirilmiştir (7). Haytap'm 2014 yılında yaptığı basın 
bildirisinde, Artvin'de yapılan festivalde hayvanlara açıkça acı çek-
tirildiği vurgulanmıştır. Hayvanların eğitimler için ayaklarına kum 
torbaları bağlanarak çalıştırddığı, dövüşlere dövülerek ve zorla çı-
karddıldarı, dövüşlerde verilen ödülün açıkça hayvanlara eziyete 
teşvik olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca yine 5199 nolu hayvan haldarı 
kanununa göre hayvana eziyetin kabahat olduğu hatırlatılmıştır (8). 

Yapılan tüm bu uyarılara rağmen 2015 yılında festival yine tek-
rar edilmiştir. Fakat gelecekte hayvan hakları örgütlerinin bu festiva-
lin sonlanması için çabalayacaldarı açıktır. 

Devekuşu Yarışları 
Devekuşu yarışları Afrika'da yaygın olan bir etkinliktir. Aynı at 

yarışlarında olduğu gibi devekuşunun üzerine binilir ve özel eyer 
ve dizginler kullanılır. Fakat devekuşlarının kontrolü atlardan daha 
zordur. Bacak kaslarmın güçlü oluşu, deve kuşlarının daha hızlı ol-
malarına neden olmaktadır. Deve kuşlarının eğitimleri hayvanların-
doğumu ile başlamaktadır (9). 

Afrika'ya ek olarak özellikle Amerika'da da yaygın olarak deve 
güreşi etkinlikleri yapılmaktadır. 1892 yılında Florida Jacksonville' 
de kurulan devekuşu çiftliğinde devekuşu yarışları yapılmaya baş-
lanmış ve Florida'nın tarihinde önemli bir yer almıştır (Clark, 2000: 
86). Yine Amerika Arizona'da yer alan Chandler şehrinde her sene 
devekuşu festivali düzenlenmektedir. Bu sene 27. yılını kutlayan fes-
tivalde devekuşu yarışları yapılmaktadır (10). 

Devekuşu Yarışları ülkemizde çok sık yapılan bir etkinlik türü de-
ğildir. 2010 yılında Antalya'da bu yarış etkinliği gerçeldeştirilmeye çah-
şiirim§ ve hayvan severler tarafından yarışlar iptal ettirilmiştir. Hayvan 
severler yarışlar sırasmda develcuşlarmın zarar görmeleri nedeniyle şi-
kayette bulunmuş ve tesis devekuşu yarışlarını iptal etmiştir (11). 

Tazı Yarışları 
Tazı yarışları Amerika, Güney Afrika, Avustralya ve Avrupa'da 

yaygın bir etkinlik türüdür. Bu ülkelerde tazı yarışları bir kumar 
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hâline gelmiş, Tazı Yarışı Federasyonu (World Greyhound Racing & 
Gambling)'na bağlı olarak etkinlikler yapılmaya başlanmıştır (12). 
19. yy. sonlarında 1876' da İngiltere Heldon'da yapıldığı kabul edilen 
bu yarışlar ilk olarak yabani tavşan avı ile başlamış, ardından etkin-
lik av sporundan yarış etkinliği hâline dönüştürülmüştür (13). 

Önceki yıllarda gerçek tavşanlar tazıların önüne atılmalctayken, 
günümüzde yapay tavşanlar tazılar tarafından kovalanmaktadır. 18 
aylıkken yarışlara başlayan tazılar, zorlu eğitimler sonucunda en faz-
la 4 ila 5 yaşına kadar yarışabilmektedirler. Seçili üreme adı altında 
pek çok tazı daha yarış pistini görmeden ölmektedir. 2008 yılından 
bu yana 11700'den fazla tazı kalp krizi, güneş çarpması, elektrik 
çarpması, kırık kafatasları, kırık boyun nedeniyle yaralanmış ya da 
ölmüştür. 3000 'den fazla köpekte ise bacak kırılması yakasına rast-
lanmıştır (14). Büyük bir kumar endüstrisi hâline gelen tazı yarışla-
rına bilinçli kişilerin katılmaması, bu zulmün sona ermesine katkı 
sağlayacaktır. 

Köpek Dövüşleri 

Köpek dövüşleri çok eski tarihlerden beri Dünya'nın pek çok 
ülkesinde yapılan bir etkinliktir. Bir spor etkinliği olarak köpek dö-
vüşlerinin doğuşu milattan sonra 43 yılında Romalıların Britanya'yı 
işgali dönemine rastlamaktadır. İşgal sırasında her iki devlet savaşa 
köpekleri ile katılmış, savaşı Romahlar kazanmış olsalar da Britanya 
köpelderinin savaş başarıları ve vahşilikleri, dikkatleri köpeklerin 
üzerine çekmiştir. Romahlar sadece savaşlarda kullanmak için de-
ğil, aynı zamanda toplumu eğlendirmek adına İngiliz savaş köpek-
leri ithal etmeye başlamışlardır. Yine Roma'da yer alan kolezyumda 
gladyatörlerle dövüştürülen köpekler, insanlarla dövüş dışında diğer 
köpeklerle veya vahşi fillerle dövüştürülmüşlerdir. Ayrıca Romalı 
saldırgan ırldarla melezleştirilen bu İngiliz köpekleri Fransa, Al-
manya ve Ingiltere'ye de satılmışlardır (15). 

Tarihi geçmişine rağmen pek çok ülke, köpek dövüşünün ne 
kadar acımasız bir etkinlik olduğunun geç de olsa farkına varmış-
tır. Köpek dövüşleri Britanya'da 1835, Kanada'da 1892 yılından iti-
baren yasaklanmış, Amerika'da, Avustralya'da ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti'nde de yasalarla suç olarak kabul edilmiş, Moskova'da 
yerel yönetim tarafından, Afganistan'da Taliban tarafından yasak-
lanmıştır. Fakat hâlen köpek dövüşlerinin yapılmaya devam ettiği 
ülkeler bulunmaktadır. Japonya ve Pakistan'da köpek dövüşleri ya- 



Turistik Etkinlikler -Festivaller- ve Hayvanlar 99 

saldır (16). 
Ülkemizde köpek dövüştürmek yasaktır. Fakat gizli etkinliklerle 

köpekler dövüştürülmeye devam edilmektedir. Haytap'm çabalarıyla 
köpek dövüşleri önlenmeye çalışılmaktadır. Aksaray'da 2013 ve 2014 
yılında yapılan araştırmalarda köpek dövüşü yaptırdığı ve dövüşleri 
sosyal medyada paylaştığı öğrenilen ve Haytap tarafından ihbar edi-
len 6 şahsa idari para cezası uygulanmıştır (17). Örneklerine sıkça 
rastlanan köpek dövüşlerini önlemeye yönelik çabalar günden güne 
artmaktadır. 

Horoz Dövüşleri 

Horoz dövüşleri de diğer dövüş etkinlikleri gibi kanlı bir etkinlik 
biçimidir. Horozlar ringde ölümüne bir savaşa zorlanmakta ve etkin-
liğe katılanları eğlendirmektedir (18). Yine diğer dövüş ve yarış etkin-
lilderinde olduğu gibi horoz dövüşlerinde de bahisler açılmaktadır. 

Horoz dövüşleri, Antik Çağda Hindistan, Çin, han ve Doğu 
ülkelerinde yapılan bir eğlence aracıdır. Etkinlik daha sonraki yıl-
larda Anadolu ve Sicilya'ya yayllmıştır. Amerika'da birçok eyalette 
özel yasalarla ya da hayvanlara kötü muamele edilmesini yasaklayan 
genel yasalarla önlenen horoz dövüşleri, İngiltere'de de 1849 yılında 
yasaklanmıştır. Günümüzde ABD, Kanada ve Britanya Adalarında 
halka açık olmaktan çıkan horoz dövüşü, kişisel bir uğraş düzeyinde 
yapılmaktadır. Fakat Latin Amerika'da hâlâ horoz dövüşü etkinlikle-
ri gerçekleştirilmektedir (19). 

Yine ülkemizde yasak olan bu etkinliği yasal olmayan yollarla ya-
pan kişileri tespit ve eylemlerini önlemeye yönelik sivil toplum kuruluş-
ları çaba sarf etmektedirler. Valiliğe yapılan ihbar neticesinde Aydm'da 
horoz dövüşü yaptıran kişiler yakalanmış ve çok yüksek idari para ce-
zasına çarptırilmışlardır. Dövüşe zorlanan 18 horoz da kişilerden alınıp 
Nazilli Belediyesi Hayvanat Bahçesine teslim edilmiştir (20). 

Ayrıca tüm bu etkinlikler dışında domuz-köpek rodeolarında, 
luzaldı köpek yarışlarında, rodeolarda, at yarışlarında ve pek çok av 
etkinliğinde de hayvanlar ana unsur olarak kullanılmakta ve hay-
vanlara büyük acılar yaşatılmaktadır. Hayvanlar yarışlar için çok 
ağır koşullarda çalıştırılmakta, dövüşlerde ise kendi türleri ya da 
farkı türlerle dövüşlere zorlanmaktadırlar. Hayvanlar, yarışlara hazır 
hâle gelmeleri ve hırçmlaştırılmaları için büyük zulümler yaşamak-
tadırlar. Dövüşlerde güçlenmeleri için vücutlarına kimyasal ilaçlar 
verilmekte, çenelerini kuvvetlendirmek için çenelerinden asılmakta, 
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zarar verememeleri için bazı türlerin dişleri çekilmekte ya da tör-
pülenmelctedir. Sadece insanların eğlenceleri için yapılan bu zalim 
hareketler neticesinde, her yıl milyonlarca hayvan katledilmektedir. 
Etkinliklere katılan insanların tamamıyla kendi rızaları ile orda bu-
lunmaları, hayvanların ise zorlanarak, acı çektirilerek bu etkinlikler-
de yer almaları tam bir trajedi ve insan ırkı için büyük bir utançtır. 
Acının insanlara bu denli zevk vermesi de asıl vahşiliğin bu etkinlik-
lere destek veren insanlarda olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Hayvanların Etkinliklerde Kullanılmasına Tepkiler 

Doğa ve hayvan haklarına ilişkin konular son yıllarda daha sık 
gündeme gelmektedir. Özellikle hayvan halclan dernek ve temsilci-
leri bu konular üzerine yoğunlaşarak birçok açıdan hayvan haklarını 
koruyucu tavırlar sergilemektedirler. Bunun yanında akademik ça-
lışmalarda, siyasi parti programlarında ve güncel alanlarda da hay-
van haldan ile ilgili söylemler artış göstermiş, hayvanlar ve hayvan 
hakları konusuna özel önem verilmeye başlanmıştır. 

Hayvan hakları konusuna verilen önemin artması, etkinliklerde 
kullanılan hayvanların korunmasına yönelik hareketleri de berabe-
rinde getirmiştir. Ülkemizde HAYTAP, dünya çapında ise AAHA 
(American Animal Hospital Association) ve PETA gibi kuruluşlar, 
hayvanların kötü koşullarda etkinliklere katılımının engellenmesi 
konusunda büyük çabalar göstermektedirler. 

Dünyanın birçok bölgesinde hayvanların sadist etkinliklerde 
kullanılmasına karşı tepkiler artmakta, bu tip aktiviteler bazı böl-
gelerde yasaklanmakta, bazı bölgelerde ise büyük oranda tepki gör-
mektedir. Örneğin, domuz-köpek rodeolan Amerika'nın Güney ve 
Orta batısında yaygın olarak yapılmaktadır. Alabama, Florida, Lou-
isiana, Mississippi, Kuzey ve Güney Carolina eyaletleri, domuz-kö-
pek rodeolarının yasa dışı olduğunu açıkça belirtmiş ve yasal düzen-
lemeler ile bu durumun önüne geçmeye çalışmışlardır (21). 

Avustralya'dalci yarış köpelderinin eğitilmesi için canlı tavşan 
ve bir çeşit keseli sıçan olan possumlar ve domuz yavrularının yem 
olarak kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından, ülkedeki köpek 
yarışları endüstrisi zor günler yaşamıştır. Avustralya Hayvan Sağlı-
ğı Kurumu (RSPCA) başta olmak üzere birçok kurum ve vatandaş, 
hayvanların canlı yem olarak kullanılmasına tepki göstermiştir (22). 

Dünyada bu ve benzeri olaylar yaşanmaktayken Türkiye'de 
de hayvanlara yönelik zulümleri önleme adına kurulan pek çok 
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sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Bunlardan en büyüğü 
HAYTAP'dır. HAYTAP 2008 yılında tüzel kişiliğin kazanmış ve 
Türkiye'de hayvan hakları konusunda çalışan tek federasyon hâlini 
almıştır. 2015 Mart ayı verilerine göre farklı illerde ve ilçelerde ça-
lışan birbirine bağlı 15 üye dernek ve çok sayıda gönüllü ve destek-
çisi bulunan bir kuruluştur (23). 

HAYTAP Gönüllüleri 2014 yılında yaptıldarı yazılı bir açıldamada; 
"sirklerde hayvan kullanımı oldukça uzun zamandır insan çekmek adına 
uygulanan bir yöntemdir. İnsanları eğlendirmek, şaşırtmak, dikkat çek-
mek ve bunun üzerinden para kazanmak amacıyla hayatları boyunca 
esarete makddım edilen hayvanlar bulunmaktadır. Doğalarında olmayan 
hareketleri yapmaya mahkü'm edilen hayvanların esareti ancak bu sirklere 
gitmezsek son bulacak Çocuklara da hayvan sevgisi aşılamak için fakh 
etkinliklere yönlendirmek hayvanlara yapılan zulmün önüne geçilmesinde 
önemli bir unsurdur" şeklinde bir açıklama yapmış ve çeşitli etkinlildere 
kullanılan hayvanlarla ilgili duyarlı bir yaklaşım sergilemişlerdir (24). 

SONUÇ 

Hayvanların etkinliklerde kullanımına yönelik tepkiler her ge-
çen gün artış göstermekle ve hayvan haklarına duyarlı kişi sayısı art-
maktadır. Bir Ingiliz filozofu ve hukukçusu olan Jeremy Bentham 
(1748-1832) bu konu ile ilgili olarak; "Sorun, onların düşünüp dü-
şünmedikleri ya da konuşup konuşmadıkları değil; acı çekip çekme-
dikleridir" der. 

Günümüzde hayvan hakları savıınucuları, hayvanların insan-
larla eşit haklara sahip olduklarının değil, "onların da en az insanlar 
kadar acı çekebileceği" gerçeğinin kabul edilmesini istemektedir. 
Hayvan hakları düşüncesinin temelindeki ahlak anlayışı, "insan 
merkezli" anlayıştan farklı olarak, insanı doğanın sahibi ve tüm can-
lıların efendisi olarak değil, "doğanın bir parçası" olarak görmek bi-
çimindedir (Büken, 2006:; 5). 

Unutulmaması gereken önemli bir nokta da; ne kadar çok hay-
van deneyi yapılırsa yapılsın, hayvanlar birer etkinlik malzemesi 
hâline gelirse gelsin, sadist emellere alet edilsin; deneyler sonrası 
denenen ilacın ilk olarak uygulandığı varlık olan insan, asıl denek 
olmaktan kurtulamayacaktır. Etkinliklerde kullanılmak üzere tutsak 
edilen hayvanlara karşı vicdan hesaplaşması yaşamaktan kurtula-
mayacak olan yine insanıın kendisidir. klerindelci sadist duygulara 
bir gün yenik düşecek olan da, yine aynı insandır. Belki de bu farkın- 
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dalik hayvanlara olan bakış açısını ve Jeremy Bentham'ın söylemek 
istediklerini bizlere daha iyi aksettirebilir. 
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Turistik Deneyime 
Hayvanların Dahil Edilmesi 

"Hayvanlar dünyada kendileri için bulunurlar. 
İnsanlar için yaratılmamışlardır; siyahların beyazlar için, kadınların erkek- 

ler için yaratılmadığı gibi." 

Alice Paul Walker 

ÖZET 

İnsan ve hayvan etkileşimlerinin turizm sektöründe yoğun 
olması modern toplumların bir tüketim unsuru olarak hayvanları 
kullanımına dayanmaktadır. Turizm sektöründe hayvanlar, özne ol-
maktan ziyade gezip seyredilecek, eğlenilecek, vakit geçirilecek ve 
ekonomik kazanç sağlanacak nesne konumundadır. Modern insan-
ların boş zamanlarını değerlendirecelderi sirkler, hayvanat bahçele-
ri, dev alcvaryumlar, kültürel birer öge olarak sunulan hayvan dövüş-
leri ve binicilik faaliyetleri turizm sektöründe yoğun ilgi görmekte 
ve hayvanlar açısından etik konular sadece bilimsel çevrelerce dile 
getirilmektedir. Turizm sektöründe hayvanların kullanımı hayvan 
refahı ve hakları ile ilgili yapılan çalışmalar referans alınarak düzen-
lenmelidir. Turist hayvan etkileşimlerinde hayvanların insanlar için 
var olduğu düşüncesi yerine insan ve hayvan ilişkisi temeline dayalı 
üstünlüğün ve kullanımın söz konusu olmadığı bir yaklaşım oluştu-
rulmalıdır. 
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GIRIŞ 

"Tatiliniz Hayvanların Felaketi Olmasın!" 

HAYTAP 

Ekonominin her alanında olduğu gibi turizm sektöründe de iş-
letmelerin temel amacı en az maliyetle en çok kazancı elde etmektir. 
Ekonomik kaygıların yanında sosyal kaygıların da önemli olduğu 
turizm, maliyetlerini en aza indiren, tüketim toplumunu teşvik 
eden, turistik deneyimlere artı değer kazandıran ve bu sayede fark 
yaratan (!) işletme anlayışıyla hizmet vermektedir. Kuşkusuz burada 
esas olan nokta; işletmelerin ticari kaygıları doğrultusunda hareket 
etmeleri değildir. Turizm işletmelerinin ekonomik ve sosyal kaygılar 
nedeniyle doğayı göz ardı etmeleri, doğanın en önemli canlıların-
dan olan hayvanları yaşam kalitelerini düşürerek kullanmalandır. 
Turizm sektöründe ulaştırma işletmelerinden, yiyecek işletmeleri-
ne, eğlence işletmelerinden, seyahat acenteleri ve tur operatörlerine 
kadar her alanda hayvan kullanımı söz konusu olmakta ve hayvanlar 
bir seyir nesnesine dönüştürülmektedir. Hayvan refahı ve hakları ile 
ilgili unsurların göz ardı edildiği, turist deneyimlerinin ön planda 
tutulduğu faaliyetler doğa temeli turizm hareketlerinde bile göz-
lemlenmektedir. 

Turizm sektöründe hayvan kullanımı, hayvan refahı ve hakla-
rı konusunda yapılan bilimsel çalışmalara, sivil toplum kuruluşları 
tarafından atılan somut adımlara rağmen artan bir şekilde devam 
etmektedir. İnsan-hayvan etkileşiminin hayvanlardan faydalanmak 
yönünde olması hayvanlara bakış açısının değişimini engellemekte-
dir. Hayvanların turistlerin eğlence ve estetik zevklerine hitap ede-
cek formlarda kullanılmasının önüne geçilmelidir. Turistler, turist 
olmaktan ziyade insan olarak hiçbir canlı türüne karşı üstün olma-
dıklarını düşünmelidirler. Böylelikle turist olarak tatillerinin hay-
vanlara ve doğaya zarar vermeleri söz konusu olmayacaktır. Aynı 
zamanda işletmelerin tüketici deneyimini çekici kılmak ve ekono-
mik girdilerini artırmak için başka bir canlıyı kullanma serbestileri 
mutlaka yasal koşullar altında düzenlenmelidir. 

İNSAN-HAYVAN ETKİLESİMİ 

Hayvanlar ve insanlar arasındaki etkileşim başlangıcından gü-
nümüze kadar boyut değiştirerek varlığını sürdürmüştür. İlk etki- 
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leşimler yiyecek avlamak ve yırtıcı hayvanlardan korunmak için 
gerçeldeşirken, evcilleştirme süreci ile birlikte ekonomik kazanım-
lara ve sosyal paylaşımlara dönüşmüştür. Süreç içerisinde insanların 
hayvanlara yüldedilderi misyonlar, anlamlar ve tanımlamalar hay-
vanlara karşı bakış açısı= belirleyicisi olmuştur (Savaş vd., 2009). 

Hayvanlara karşı iki farklı yaklaşımdan söz edilmektedir. Hay-
vanlara saygı duyan ve korumaya yönelik somut adımlar atan alum 
ve bunun yanı sıra insanların hayvanlardan daha önemli oldukla-
rını, hayvanların çeşitli amaçlarla kullamlabilecelderini düşünen 
bir diğer yaklaşım. Hayvanlara karşı geliştirilen bu iki yaklaşım da 
temelde ahlaki olarak hayvanların fizyolojik ve sosyal gereksinimle-
rinin en üst düzeyde karşılanması gerektiğini savunmaktadır. Ancak 
hayvan hakları savunucuları HAYTAP örneğinde olduğu gibi; hay-
vanların da insanlar gibi başkalarının yararına feda edilemeyecek 
haklara sahip olduklarını, bu hakların da hem ahlaki hem de hukuki 
açıdan korunması gerektiğini düşünmektedirler. Aslında dünyadaki 
hiçbir canlı türünün diğer bir türe üstünlüğü olmamalıdır. Ancak 
insan hayvan efidleşimlerinin başlangıcından beri insanların hay-
vanlardan çeşitli şekillerde yararlandıkları ve hayvanları ekonomik 
gereksinmeler uğruna kullandıkları açıktır. 

Ekonomik gerelcsinimler dışında bilim insanları insanın, yaşa-
mını sürdürebilmesi için hem bitkisel hem de hayvansal ürünlere 
gereksinim duyduğunu düşünmektedir. Bu nedenle insan-hayvan 
etkileşiminin hayvanlardan yararlanma anlamında süreceği öngö-
rülmektedir. Buna karşın hayvan kullanımı ile ilgili etik çalışmalar 
yapılmakta ve son yıllarda ağırlıklı olarak devam etmektedir (Savaş 
vd. 2009). Bilim dünyasında yaşanan bu gelişmeler, hayvan hakları 
savımucularmın attığı somut adımlara karşın dünyada hayvanların, 
birçok farklı alanda etik olmayan koşullar altında çalıştınldığı, esir 
edildiği, metalaştırıldığı ve bu amaçlar doğrultusunda şiddete ma-
ruz kaldığı bilinmektedir. 

Hayvanların kullanımının yoğun olduğu sektörlerden biri olan 
turizm, insanların boş zamanı kullanma biçimlerinden en etkilisidir. 
Özellikle kapitalizmin yüksefişi ve modernitenin etkisi ile birlikte 
boş zaman kavramı yabancılaşma, yaşam tarzı, doğa, kültür, tüke-
tim gibi farklı alanlarla ilişkili h*Ole gelmiştir. Bu ilişki alanları, çok 
belirgin bir şekilde boş zamanın içerisinde farldılaşma ve zenginleş-
me ihtiyacını ortaya çıkarmakta ve hayvanlar bu ihtiyaca feda edil-
mektedir (Aytaç, 2006:30). Modernleşme ve akabinde kentleşmenin 
beraberinde getirdiği kimlik, yapayhk, duygusallığın azdı:Ş' ve fark- 
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lilıldarının yerini homojenleşmenin alışı insanların yabancllaşmala-
rına ve kimlik bunalımına neden olmakta ve beraberinde kaçış isteği 
doğurmaktadır. Modern turizmin en belirgin istek uyarıcı hareketi 
olan bu kaçış, öz değerlere, doğaya ve otantik olana ulaşma isteği-
ne doğru yol almaktadır (Şahin vd., 2003). Boş zamanlarını değer-
lendirmek isteyen bireyler, kendilerinden daha sığ olan yaşamlara, 
çevrelere ve canlılara yönelmekte ve birer meta olarak gördüğü bu 
canlı ya da cansız çevre unsurlarını kullanım hakkına sahip olduğu-
nu düşünmektedir. 

Bu gelişmeler sektörde bilinen ürün yanında farlundalık yara-
tacak unsurların yükselen değerler olarak tanıtımda kullanılmasına 
neden olmaktadır (Karhtaş, 2012). Bu doğrultuda, doğal değerler-
den yararlanıp bir çekim merkezi yaratmak, değerleri turist belden-
tisine uygun hâle getirmek söz konusu olmuştur. Doğanın bir meta 
olarak sunuluşunun en bariz olduğu alanlardan biridir turizm (Gü-
nal, 1998) zira modernizmin ürettiği ve yaşamın pek çok alanına 
adapte ettiği paketleme, pazarlama ve tükettirme anlayışının en açık 
biçimde görüldüğü alanlardan birisi olup bir sanayi sektörü gibi al-
gılanarak yapısını üretim ve tüketim ilişkisi üzerine inşa etmektedir. 

Bu nedenlerden ötürü canlı ve cansız varlıldar; kültürel, eğitici, es-
tetik ve eğlenceli değerler olarak sözde turizm faydacılığına feda edil-
mektedir. Zamanla üretilen bu yapay doğal algısı ise herkesçe özümsen-
mektedir (Özünel, 2011). Turizmde pazarlanan şeyler sadece mekân, el 
sanatları ya da yemekler değil, bizzat o yerde yaşayan canlılar olabil-
mekte ve bu canhlara toplumsal ve kültürel anlamlar, özellikler yükle-
nerek turist için bir seyir nesnesine dönüştürülmelctedir (Günal, 1998). 

Turizm sektöründe, turist ve hayvan etkileşimlerinin; turistle-
rin kendilerinden daha sığ olan yaşamlara ve çevreye doğru seya-
hat etmek istemesi, vahşi yaşam alanları içerisinde ve kendisinden 
farklı doğal alanlarındaki canlıların yaşamlarını görmek istemesi, 
otantik bir deneyime sahip olmak istemesi ile ortaya çıkmaktadır 
(MacCannell, 1999). Bu bağlamda; hayvanlar ile kurdukları temas-
larda kendilerini doğaya daha yakın hissetmekte ve bu ihtiyaçlarını 
gidermeye çalışmaktadırlar. Bu eticileşimin oluşmasını sağlayan ise 
turizm işletmeleridir. Turizm işletmeleri destinasyonlara ve işletme-
lere daha fazla turist çekebilmek için doğal ortama işletmeler yapa-
bildiği gibi, aynı zamanda hayvanları doğasından kopararak ve kimi 
zaman esir ederek turist -hayvan etkileşimlerine sahne olmaktadır. 

İnsanın çevre ile etkileşimi, doğanın bir parçası ve unsuru ola-
rak ona katılmak istemesi, hayvanlarla etkileşim içinde olmak iste- 
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mesi ahlaki değerler çerçevesinde kabul edilebilirdir. Ancak tüke-
timciliğin yaşam biçimine dönüştürüldüğü, marka ve sembollerin 
peşinden koşulduğu, doğaya ve hayvanlara maksath zararların ve-
rildiği ekonomik ve sosyal kaygılar çerçevesinde hareket eden tu-
rizm sektörü, boş zamanı değerlendirme aracı olarak canlı ve can-
sız çevreyi, çevre unsurlarını kullanmakta ve zarar vermektedir. Bu 
bağlamda sürdürülebilir turizm, alternatif turizm, eko turizm, doğa 
temeli turizm gibi yeni mitler ve turizm türleri geliştirilerek doğa 
ve turizm dengesinin sağlanmasına yönelik çabalar söz konusu ol-
maktadır. Ancak Erdoğan (2010)'a göre sürdürülebilir turizm ya da 
alternatif turizm türleri olarak geliştirilen faaliyetlerin turizmde ko-
ruma, kullanma ve öğrenme deneyiminden çok tüketim deneyimine 
dayandığı ve bilhassa hedonist bir tüketim deneyimi geliştirdiği yö-
nünde eleştiriler de mevcuttur. Zira bu turizm türlerine katılan tu-
ristlerde bile hâlâ öz tatmin arayışının güçlü olduğu ve bu turistlerin 
çevrenin korunması, vahşi yaşamın sürdürülebilirliği gibi fikirlerle 
ilgilenmedilderini düşünülmektedir. Esasen turizm türlerinin bütü-
nünde gidilen yerin gelirinin artması ve bu sayede gidilen ülkenin 
kallunması temel alinmaktadır. Bu kapsamda doğal çevrenin birer 
parçası olarak canlı ve cansız varlddarm kullanımı ve şelcillendiril-
mesi çoğunlukla görülen durumlardandır. 

Turizmde en çok kullanılan doğa unsurlarından biri hayvan-
lardır. Hayvanların kullanımı turistlerin ve işletmelerin selctörden 
beklentilerine, isteklerine ve ihtiyaçlarına göre şekillenmektedir. Tu-
rist—hayvan etkileşimlerinin ortaya çıktığı alanlardan bazıları; hay-
vanların canlı veya cansız olarak turizm işletmelerinde dekor olarak 
kullanılması, animasyon amaçlı kullanılması, hayvanların doğal or-
tamlarından uzaklaştınlarak esir edilmesi, doğal ortamlarında ziya-
ret edilerek fotoğraflanması, beslenmesi, gözlemlenmesi, binicilik, 
olta balıkçılığı ve avcılık deneyimlerinde kullandmalan, festivaller-
de giydirilerek, boyanarak ve süslenerek kullamlmaları, hayvanların 
dövüştürülmesi, hayvan güreşlerinin yapılması ve hayvanların yük 
ve insan taşımacılığında kullandmalandır. 

TURİSTİK DENEYIM VE TÜKETİM—HAYVANLAR 

Günümüzde küresel pazarda rekabet edebilmek için sektörler 
ve işletmeler rekabet avantajı elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu bağ-
lamda 2000% yılların ortasından itibaren tüketicilere unutulmaz 
deneyimler yaşatarak farklılaşmaya yoluna gidilmektedir. Ürün ve 
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hizmet satın almanın ötesinde tüketim unsurlarını farlchlaştıra-
ralc olayların deneyimsel değerine daha fazla önem vermektedirler 
(Yuan ve Wu, 2008). 

"Deneyim; duygulardan hareketle nesne, düşünce ya da davranı-
şın anlaşılması, kavranması ya da olay ve aktivitelere aktif katılımdan 
doğan bilgi ya da beceri birikimidir (Bostancı, 2007:17)". Başka bir 
ifade ile deneyim; "insanların yaşamları süresince edindikleri dolaysız 
algıları ve etkinlikleri ile elde ettiği bilgi, beceri ve tutumlardır (Rıza-
oğlu, 2003:177). Turistik satın alma tercihinde bulunulan ürünlerin 
fiilen kullanılmasına deneyim veya tüketim denilmektedir. Özellikle 
insan insana ilişkinin yüksek olduğu turizm sektöründe deneyim ile 
ilgili nihai düşüncenin ortaya çıkmasında yaşanan anlık deneyimler 
etkili olabilmektedir. "Turistlerin ürün ile ilgili kafasında oluşturu-
lan beldentilerin nasıl karşılanacağı ya da yaşanacağının sorgulandı-
ğı ve birebir test edildiği aşama deneyimdir (Demir ve Kozak, 2013: 
187)". Satın alınan ürün ya da hizmetin tüketilmesi sonucunda tü-
keticinin elde ettiği toplam sonuç olarak da tanımlanan deneyim; 
"tüketicilerin farklı algılamalara sahip olmalarından dolayı elde et-
tikleri sonuçların farklılık gösterebileceği bir aşamadır (Yuan ve Wu, 
2008:387-388)". 

Turizm sektöründe turistler deneyim satın almaktadır. Bir de-
neyim satın alan turist, işletmenin kişisel olarak kendi ilgisini çeke-
cek biçimde (aynen tiyatrodaki gibi) sahnelediği ve akılda kalacak 
bir dizi olayla keyifli bir süre geçirmek için bir ücret ödemektedir. 
Sahnelenen olay tamamen aynı da olsa, deneyim, herkesin yaşadığı 
deneyimin kendi kişisel özellikleri ve o andaki durumu ile ilintili 
olarak başkasından farklı olmaktadır (Arıkan Saltık, 2011: 31-32). 
Bu bağlamda turistik deneyim; "işletmelerin, turistlerin ilgisini çek-
mek amacıyla hizmetlerin sahne, ürünlerin ise dekor ve aksesuar 
olarak kullanılmasıyla oluşmaktadır (Pine ve Gilmore, 1999: 17 )". 
Hayatın her anında bir deneyim yaşandığı düşünüldüğünde, turizm 
işletmelerinin fark yaratmak için, turistlere her zaman ve her yerde 
yaşama fırsatı bulamayacakları özel deneyimler yaratmaları gerek-
mektedir. Bu tür deneyimler arasında turistik ürün çeşitlendirmesinde 
hayvanlar kullanılmakta ve böylelilde turistlere kendini özel hissetme, 
her turistin kolaylıkla ulaşamayacağı bir hazzı tatma isteği yaşatılmak-
tadır (Torlak ve Altunışık, 2007). Turizmde, hizmetlerin gelişerek dene-
yim aşamasma geçilmesiyle deneyim ekonomisi çağında hayvanlar ön 
plandadır (Pine ve Gilmore, 2012). Hayvanlar sadece turistleri eğlendir-
meye değil, onların ilgisini çekmeye yönelik de değerlendirilmektedir. 
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Turizm işletmeleri, deneyimin katılım boyutu ve ortamla iliş-
kiyi ortaya koyan boyutu ile turistlerin ilgisini çekebilmektedirler. 
Bu boyutlar ve boyutların birbirleriyle etkileşimleri Şekil 3'de görül-
mektedir; 

Zayıf İlişki 

Aktif Katılım Pasif Katılım 

Güçlü İlişki 

Şekil 3. Deneyimin Boyutları ve Boyutların ilişkileri 
Kaynak: Pine ve GiErnore ( 2012:71) 

Pine ve Gilmore (2012:72-73)'a göre deneyimin şekilde gös-
terilen iki boyutu dört farklı deneyim türünü oluşturmaktadır. 
Bunlar; eğlence, eğitim, estetik ve kaçış deneyimleridir. Aktif katı-
lımda, tüketiciler performansı ya da deneyimi yaşatan olayı kişisel 
olarak etkilerken; pasif katılunda tüketiciler performansı doğru-
dan etkilememektedirler. Deneyimin, ortamla ilişkiyi ortaya koyan 
boyutu (dikey eksen) ise, özümseme ve sarmalanma şeklinde or-
taya çıkmaktadır. Özümsemede, turist, deneyimi aklına getirerek 
zihnini meşgul ederken; sarmalanmada, turist fiziksel ya da sanal 
olarak deneyimin bir parçası hâline gelmektedir. Başka bir anla-
tımla; deneyim turistin içine girerse turist deneyimi özümsemekte; 
buna karşılık turist deneyimin içine girerse turist deneyimin içinde 
sarmalanmaktadır Bu boyutların kesişmesinden, deneyimin dört 
"alan"' olan eğlence, eğitim, kaçış ve estetik ortaya çıkmaktadır. 
Bunlar benzersiz kişisel temaslar oluşturacak şekilde çoğu kez iç 
içe geçen ve birbirleriyle bağdaşan alanlardır. Olayın özümsenmesi 
ve pasif katılım şeklinde oluşan eğlence deneyimi, genellikle bir 
sirki veya festivali izlerken meydana gelmektedir. Eğlence, deneyi-
min en eski biçimi olmasının yanı sıra deneyimin en gelişmiş, en 
yaygın ve en bilinen türüdür. Örneğin; bir gösteriye gitmek, pasif 
bir katılım içermekte ve tüketicinin olayla bağlantısı özümseme 
şeklinde oluşmaktadır. Eğlence deneyimine Avusturalya' da bulu- 
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nan bir vahşi yaşam alanında (Healesville Sanctuary) kuşların av-
lanma gösterileri örnek verilebilir. izleyenleri heyecanlandırmak 
ve canlandırmak amacıyla kartallann şahin ve diğer kuşlara saldı-
rıları bir şov şeklinde izletilmektedir. Deneyimin diğer alanı olan 
eğitim ise, olayın özümsenmesi ve turistin aktif katılımı şeklinde 
oluşmaktadır. Hayvanat bahçesi ziyaretinde olduğu gibi turist, 
hayvan türleri ve doğaları haldunda bilgi edinmektedir. Üçüncü 
deneyim alanı olan kaçış ise, aktif katılım ve olayla sarmalanma 
şeklinde oluşmaktadır. Kaçış deneyimi pek çok turizm aktivitesi-
nin içinde yer almaktadır (Williams, 2006:488). Örneğin; turistler 
sadece güneşin altında yatmalda yetinmemekte; daha öz ve doğal 
olanın günlük yaşamında bulamayacağının peşinden gitmektedir. 
Deneyimin son alanı olan estetik ise, pasif katılım ve olayla sarma-
lanma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu alanda, turistler bir etkin-
liğin ya da ortamın içine girmektedirler ancak deneyim üzerinde-
ki etkileri az olmakta ya da hiç olmamaktadır. Hayvan bedeninin 
sergilendiği bir müzeyi ziyaret etmek örnek verilebilir (Williams, 
2006; Frost and Laing, 2011; Pine ve Gilmore, 2012). 

Turistlerin eğlence deneyiminde duyumsamak, eğitsel dene-
yimde öğrenmek, kaçış deneyiminde gitmek ve yapmak ve estetik 
deneyiminde orada olmak amacı bulunmaktadır ancak Pine ve Gil-
more (2012:84) en zengin deneyimlerin dört alanın da özelliklerini 
kapsayan "sevimli nokta"da yaşandığını belirtmektedirler. Kazanılan 
deneyimin zenginliği, tüm boyutların birleşmesiyle artmaktadır 
(Williams, 2006). Turist hayvan etkileşimleri, tüketici deneyiminin 
dört boyutunu oluşturan eğlence, eğitim, estetik ve kaçış türlerini 
kapsamaktadır. Dört deneyim türünün özelliklerini içeren o sevimli 
nokta turist-hayvan etkileşin-ılerinde de eşsiz bir nokta olmaktadır. 
Böyle bir deneyim ziyaretin ana hedefini oluşturabildiği gibi desti-
nasyonu ya da işletmeyi de rekreasyonel bir alana dönüştürebilmek-
tedir (Hall ve Brown, 2006). 

Turizm işletmeleri ve destinasyonlan rakiplerine göre rekabet-
çi olarak farldılaşmak için mal, ürün ve hizmet satmaktan ziyade 
turistlere hoş deneyim oluşturmayı amaçlamalctadırlar. Turistik de-
neyimin mal, ürün ve hizmet gibi ekonomik girdilerden farkhlaşma-
smın temelinde turistler için eşsiz hisler yaratması yatmaktadır (Oh, 
vd., 2007). Deneyimler başta turizm ve eğlence sektörleri olmak 
üzere pek çok işletme tarafından kullanılmaktadır. Turizmde dene-
yim oluşturmada en çok kullanılan sunulardan biri (ürün, hizmet) 
hayvanlardır. Turistlere günlük ve rutin hayat düzenlerinde yasaya- 
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mayacaldarı deneyimler hayvanların kullanımı ile sağlanmaktadır. 
Turist-hayvan etkileşimleri çerçevesinde turistik deneyim, birebir 
hayvanların kullanıldığı vahşi yaşam turizmi, avcılık, balıkçılık ve 
hayvanların gözlemlenmesi ile ilgili çalışmalarda mevcuttur. Turis-
tik deneyimin amacı birebir hayvanlar olmasa bile turizm işletmele-
ri tarafından deneyimi zenginleştirmek amacıyla hayvanların kulla-
nıldığı pek çok farklı alan da bulunmaktadır. 

Reynolds ve Braithwaite (2001) tarafından turistlerin vahşi ya-
şam alanlarını karşılaşmalarında, deneyimin kalitesi ve zenginliğini 
belirten altı kalite faktörü geliştirilmiştir. Altı faktörden dördü tüm 
turizm deneyimlerini kapsarken iki tanesi vahşi yaşam turizmine 
özgüdür. Tüm turistik deneyimleri kapsayan dört faktör; 

• Otantiklik; turistler tarafından gözlemlenen çevrenin ve 
doğanın doğal davranış derecesidir. Yani bir destinasyonun 
kendine özgü, onu diğer destinasyonlardan ayıran kendine 
has unsurları, gerçek, doğal, özgün demektir. Turistler gün-
lük yaşamın rutinliğinden kaçmak ve doğayla iç içe vakit 
geçirmek amacıyla otantik olanın yani vahşi yaşamın pe-
şinden gitmektedirler. Vahşi yaşam turizmi dışında kültür, 
inanç vb. alternatif turizm türlerine katılan turistler gittik-
leri yerlerde faytonla gezmeyi, deveye binmeyi, fille doğa 
gezisi yapmayı otantik bulmaktadır. Modern insanların 
kendi yaşamları dışındaki canlıların yaşamlarını görmek ve 
bu yaşamların derinliklerine girmek istemesi vahşi yaşama 
alanlarına yapılan ziyaretlerin temel motivasyonunu oluş-
turmaktadır. Vahşi yaşam alanlarında edinilen bu deneyim 
turistlere bir hayvanı doğal ortamı dışında görmekten daha 
fazla otantik gelebilmektedir. Ancak hayvanların turizm 
sektöründe bariz kullanımına neden olan bu durum gerçek-
ten turistlerin ulaşmak istekleri o arka bölgeyi içermemek-
tedir. Yani turistler bir vahşi yaşam turuna katıldılarsa ve bu 
turda esir edilen hayvanları ziyaret ediyorlarsa karşılaştık-
ları şey bu hayvanların kendi doğal ortamlarında yaşadıkla-
rı arka bölge değil, turistlere sunulan adeta bir sahneyi ifade 
eden ön bölgedir. Dolayısıyla bir meta olarak paketlenen ve 
turiste satılan hayvanlar otantildiğini ve gerçek yaşamda-
ki doğallığını kaybedebilmektedirler (MacCannell, 1999; 
Frost ve Laing, 2011). 

• Yoğunluk; deneyim sırasında yaşanan heyecanı ifade etmektedir. 
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• Eşsizlik; turistin deneyimi sırasında kendini ayrıcalıklı ve ya-
şadığı deneyimi ise sıra dışı hissetmesini kapsamaktadır. 

• Süre; turistik deneyim sırasında uyarıcılara maruz kalma sü-
resini ifade etmektedir. Belirli bir noktaya kadar deneyimde 
doyum artarken, bu noktadan sonra ise deneyimde doyum 
artmamaktadır. 

Vahşi yaşam turizmine özgü olan diğer iki faktör ise; 

• Türlerin Popülaritesi; vahşi yaşam alanlarında bulunan hay-
van türlerinin fiziksel çekicililderi, büyüklüğü, tehlikesi ve 
medyadaki tanıtımma göre popülerliğini içermektedir. 

• Türlerin Durumu; vahşi yaşam alanlarında bulunan hayvan-
ların nadirliğini ve tehlikesini ifade etmektedir. 

Frost ve Laing (2011), turizm deneyiminin otantildik dışında 
birde farkındalık kavramı ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Turis-
tik çelcicilikler turistler arasında farkındalık yaratmalıdır. Zira far-
kındalığa sahip turist, daha aktif, daha ilgili, soru soran olabildiği 
gibi edindiği turistik deneyim ışığında dünyayı daha farklı değerlen-
direbilme kapasitesine sahip olandır. Turiste deneyimi sırasında bu 
farkındalığı yaratabilmek ise çekiciliğin çok algılı, canlı, şaşırtıcı ve 
beklenmedik şekilde olmasına bağlıdır. Dolayısıyla turist ve hayvan 
etkileşimlerinin, özellikle hayvanat bahçesi gibi vahşi yaşam alanla-
rında gerçekleşen eticileşimlerin farkındalık yarattığı ve eğitsel dene-
yimi daha etkili hâle getirecek şekilde turistlerin beş duyu organına 
hitap ettiği düşünülmektedir. 

Hayvan odaldı turistik cazibe merkezlerinde yaşatılan deneyim-
lerin eğitsel ve farkındalık yaratma dışında en iyi deneyim olarak 
belirlenmesini belirleyen bir başka bileşen daha söz konusudur. Bu 
tür cazibe merkezlerinin içinde turistlere daha farklı, şaşırtıcı ve 
beklenmedik deneyimler yaşatacak etkinlikler için ekstra ödeme-
lerin yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla ekonomik olarak daha 
fazla ödeme yapılan deneyimlerin daha iyi deneyim hazzı vermesi 
söz konusudur (Pine ve Gilmore, 2012). Örneğin Singapur Hayva-
nat Bahçesi'nde ekstra 33 dolar karşılığında farklı bir deneyim yaşat-
mak amacıyla bir orangutan ile kahvaltı yapılabilmektedir (Singapur 
Hayvanat Bahçesi, 2015). 

Pine ve Gilmore (2012) tarafından geliştirilen deneyim ekono-
misi kavramı alan yazında hayvan odakh turistik cazibe merkezle-
rinde yaşanan deneyimler açısından eleştirilmiştir. İlk eleştiri dene- 
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yimlerin tasarlanmış ve beldendik olmasından ziyade anlık, beklen-
medik ve turistleri şaşırtan deneyimler olması gerektiği yönündedir 
(Frost ve Laing, 2011). Çünkü aynı deneyimi yaşayan turistlerin 
kişisel özellikleri, sosyokültürel geçmişleri, ruhsal durumları, de-
neyimlere yükledikleri anlamlar, mekan ve çekiciliğin özelliklerini 
farklı algılamaları kişisel deneyimlerin yaşandığını göstermektedir 
(Ooi, 2005). 

Mullan ve Marvin (1987), hayvanlarm turistik bir deneyim ola-
rak kullanıldıklarında, özellikle bu deneyim insanlar tarafından ta-
sarlanmış ise, turistlerin kültürlerine ve yukarıda bahsi geçen diğer 
özelliklerine göre farklı deneyimler yaşayablleceklerini belirtmişler-
dir (Frost ve Laing, 2011). Diğer bir eleştiri ise; bir deneyimin ta-
sarlanması, paketlenmesi ve satılması ile ilgilidir. Pine ve Gilmore 
(2012) deneyimlerin önceden tasarlanması ve belirlenmesi gerekti-
ğini ifade ederken, Frost ve Laing (2011) bu tür bir deneyimin daha 
az otantik ve özgün olacağını belirterek hayvanlarla yaşanan dene-
yimlerde en önemli motivasyonun özgün ve otantik olana ulaşma 
isteği olduğunu ileri sürmektedirler. Dolayısıyla tasarlanmış bir de-
neyim hayvan odaldı turistik cazibe merkezlerinin veya hayvanlarla 
yaşanan deneyimin otantikliğini ve özgünlüğü azaltacaktır. 

TURISTIK DENEYIMDE HAYVANLARIN KULLANILDIĞI 
ORTAMLAR 

Turistik deneyimin yaşandığı turist-hayvan etkileşimlerine ilişkin 
alan yazında farklı sınıflandırilmalar yapılmıştır (Duffus ve Deradon; 
1990; Orams, 1995; Bulbeck, 1999; Jarvis, 2000). Duffus ve Deradon 
(1990), Orams (1995), Bulbeck (1999) ve Jarvis (2000) hayvan odak-
11 turistik cazibe merkezlerinde deneyimlerin yaşandığı ortamları 
otantik, yarı otantik ve sahnelenen olarak sınıflandırmışlardır. Turist 
hayvan etkileşimlerinde otantik ortam; hayvanların tüketici olmayan, 
kendi yaşam formları ve istekleri ile özne olduğu, hayvanlar ve turistler 
arasında sınırlarm olmadığı vahşi ve doğal ortamlardır. Yarı-otantik 
ortam; hayvanların kısmen tüketildiği, yarı esir edildiği, özne ve nesne 
olabildiği, turistler ve hayvanlar arasında fiziksel sınırların bulunduğu 
ama hâlâ yakın olduldarı ortamlardır. Sahnelenen ortam ise hayvanla-
rın tüketildiği, turistler için zevk ve eğlence, eğitim amaçlı yani nesne 
olarak kullanıldığı, esir edildiği alanlarda kullanıldığı ortamlardır. Bu 
sınıflandırmalarm dışında alan yazında hayvan odaldı turistik cazibe 
merkezlerinde yaşanan deneyimler, turist hayvan karşılaşma alanla- 
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rı ve ortamları ile ilgili farklı sınıflandırmalar da yapılmıştır. Turizm 
araştırmacıları tarafından, deneyim türlerine sahne olan turist - hay-
van etkileşimlerinin yaşandığı ortamlara ilişkin yapılan sınıflamaların 
bir kısmı Tablo 18'de verilmektedir. 

Tablo 18. Turistik Deneyimin Yaşandığı Karşılaşma Ortamları 

 

Yazar Turist-Hayvan 
Karşılaşma Ortamı 

Kullanım Türü 

Orams 
(1996,2002) 

Hayvanların Esir Edildiği 
Ortamlar 

Hayvanların yapay, tamamen kapalı, 
turistler ile aralarında fiziksel 
temasın olmadığı ya da çok 
az olduğu insan kontrollü bir 
çevrede tutulmaktadır. Örneğin; 
akvaryumlar. 

Hayvanların Yarı - Esir 
Edildiği Ortamlar 

Hayvanların tamamen ya da yarı 
kapalı, çoğunlukla insanlar 
tarafından kontrol edilen doğal 
alanlarda tutulmasıdır. Örneğin; 
safari parkları. 

Doğal — Vahşi Yaşam 
Ortamları 

Insan yönetiminin olmadığı, 
hayvanların kontrol altında 
tutulmadığı (esir) alanları 
ifade etmektedir. Hayvanlarla 
karşılaşma sektör tarafından 
manipüle edilmediği sürece 
garanti edilmemektedir. 

Reynolds ve 
Braithwaite 
(2001) 

Hayvanlara Genel 
Erişimin Olduğu 
Ortamlar 

Hayvanlar doğal alanlarında 
yaşamakta ve rahatsız edilmeyen 
davranışlarda izlenmektedir. 

Hayvanlara Sınırlı 
Erişimin Olduğu 
Ortamlar 

Nesli tükenmekte olan ya da eşsiz 
türlerin bulunduğu sadece 
bazı dönemlerde görülebilinen 
hayvanlar bulunmaktadır. 
Örneğin; kaplumbağa üreme 
alanları. 

Hayvanlara Kısıtlı 
Erişimin Olduğu 
Ortamlar 

Yaklaşılması zor ve tehlikeli olan ve 
büyük çaba gerektiren hayvanlar 
izlenmektedir. 

Hayvanların Yapay 
Çekicilik Olarak 
Kullanıldığı Ortamlar 

Insanlar tarafından kontrol edilen 
hayvanlar yapay alanlarda 
tutulmaktadır. Orneğin; 
hayvanat bahçeleri. 
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D Hall ve 
diğerleri 
(2002) 

Vahşi Hayvanların 
Keşfedildiği Ortamlar 

Hayvanlar çoğunlukla ziyaretçilere 
belirli bir mesafeden ve sınırlı bir 
iletişimle doğal ya da yarı doğal 
çevrede tutulmaktadır. Turistik 
deneyim için çekici olmasının en 
önemli nedeni tehlikedir. 

Hayvanların 
Evcilleştirildiği Ortamlar 

Hayvanların güvenilir (bulaşıcı 
hastalık vb. açısından), sevimli 
ve çekici olduğu ortamlardır. 

Hayvanların Sergilendiği 
Ortamlar 

Hayvanlar sınırlı ve düzenlenmiş 
alanlarda sergilenmektedir. 
En yaygın örnekleri hayvanat 
bahçeleridir. 

Avcılık ve Balıkçılık 
Yapılan Ortamlar 

Rekreasyonel amaçlarla hayvanların 
avlanması diğer bir tabiri ile 
öldürülmesini kapsamaktadır. 
Çoğunlukla yasal ve çevresel 
koşullar açısından kabul 
edilebilir görülmektedir. 

Hayvanların Eğitim, 
Araştırma ve Bilim 
Amaçlı Kullanıldığı 
Ortamlar 

Hayvanların kullanıldığı veya 
bulunduğu birçok çekim 
merkezinin ziyaretçiler üzerinde 
eğitici ve bilgilendirici bir rolü 
olduğu düşünülmektedir. 
Binicilik ve balıkçılık kursları 
eğitim ve araştırma amaçlı 
kullanılmakta, hayvanat 
bahçeleri türleri koruma 
altına alması ve faaliyetleri 
nedeniyle bilimsel boyutta 
değerlendirilmektedir. 

Hayvanların Mit 
veya Sembol Olarak 
Sunulduğu Ortamlar 

Hayvanlar efsanelerde ve sembol 
olarak çeşitli hediyelik eşya vb. 
ürünlerde kullanılmaktadır. 

Hayvanların Kullanıldığı 
Diğer (Yan) Ortamlar 

Yukarıda değinilen amaçlar ve 
kullanımlar dışında hayvanların 
turistik deneyimde kullanıldığı 
farklı alanlarda bulunmaktadır. En 
sık karşılaşılan örneklerinden biri 
hayvanların ulaşımda kullanılması. 

Cohen 
(2012) 

Doğal Alanlarda 
Kullanıldığı Ortamlar 

Hayvanların esir edilmediği vahşi ve 
doğal alanları içermektedir. Örneğin; 
çöller, ormanlar. 

Yarı Doğal Alanlarda 
Kullanıldığı Ortamlar 

Hayvanların milli parklar ve doğal 
yaşam barınakları gibi doğal 
alanlarında kısıtlanmadan tutulduğu 
ortamları kapsamaktadır. 
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Cohen 
(2012) 

Yarı Yapılandırılmış 
Alanlarda Kullanıldığı 
()damlar 

Akvaryumlar, hayvanat bahçeleri 
gibi hayvanların sözde doğal ancak 
yapılandırılmış alanlarda tutulduğu 
ortamları ifade etmektedir. 

Tamamen 
Yapılandırılmış Alanlarda 
Kullanıldığı Ortamlar 

Hayvanların tamamen esir edildiği, 
insanlaştırıldığı, gösterilerde 
kullanıldığı alanları içermektedir. 

Kaynak: Hali ve Brown (2006) tarafından yapılan çalışmadan uyarlanmıştır. 

Hayvanların turizmde kullanım rolleri turistik çekim merke-
zine birkaç misyon yüklenerek farklı formlarda ortaya çıkabilmek-
tedir. Vahşi yaşam turizminde bazı hayvanlar esir edilerek turistle-
rin keşfi için çalıştınlırken aynı zamanda turist-hayvan etkileşimi 
için evcilleştirilmekte ve yine sergilenmek amacıyla kullanılmak-
tadır (Hall ve Brown, 2006: 141). Turistik deneyimde hayvanların 
kullanımına ilişkin yapılan bir diğer sınıflandırma ise Tablo 19'da 
görülmektedir. 

Tablo 19. Turistik Deneyimde Hayvanların Kullanımı 

 

Esir Edilen Hayvanların 
Kullanıldıkları Alanlar 

Vahşi Yaşam Turizmi 
Kapsamında Kullanılması 

• Hayvanat bahçeleri ve safari parklar • Safari oyunu sürüşleri 
• Yunus parkları ve deniz parkları • Safari yürüyüşü 
• Hayvan sığınakları • Yaban hayatın tekneyle izlenmesi 
• Hayvanların fotoğraf sahnesi olarak • Skuba ve şnorkelle yüzme 

kullanılması • Hayvanların yuvalamalarının 
• Kuşların av gösterileri izlenmesi 
• 
• 

Hayvan sirkleri 
Güreşler (timsah, boğa, devekuşu 

• Fil, deve kuşu, lama, deve, at, 
eşek, katır biniciliği 

güreşleri vb.) • Yük hayvanları 
• Ayıların dans ettirilmesi • Hayvanların kurban ritüellerinde 
• Fil kampları kullanılması 
• Yunuslar ve denizaslanları ile yüzme • Avcılık/ balıkçılık 
• Çiftlikler (timsah ve yılan, at, kaplan 

vb.) 
• Vahşi yaşam hayvanlarının 

hediyelik eşya vb. ürünlerde 
• Kaplumbağaların kuluçka 

dönemlerinde izlenmesi 
kullanılmaları 

• Hayvanların çeşitli festivallerde ve 
gösterilerde kullanılması 

• Binicilik (at, deve, fil, ren geyiği vb.) 

Kaynak Turner ( 2015) 



!ol el 	
Turistik Deneyime Hayvanların Dâhil Edilmesi 1 21 

Turistik deneyimde hayvanların kullanildildarı ortamlara bak-
tığımız zaman hem esir edilen hem de vahşi yaşamda hayvanların 
ortak olarak binicilikte kullanıldığı görülmektedir. Hayvanların 
kullanıldığı birçok farklı şekil ve ortama dayalı farklı sınıflandırıl-
malar yapılmış olsa da, temel amacın insanları yani turistleri hem 
bir turistik çekim merkezi olarak hem de deneyim ortamı yaşatmak, 
eğlendirmek ve boş zamanı değerlendirmek için kullanmaktır (Carr, 
2010). Turist hayvan etkileşimlerinin yaşandığı, deneyimlerin mey-
dana geldiği ortamlara ilişkin örnekler Hall (2002) referans alınarak 
aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. 

Avcılık ve Balıkçılık Yapılan Ortamlar 

Turistik deneyimde hayvanların kullanıldığı önemli bir alan av 
turizmidir. Av turizminde avlanacak olan hayvanlar önceden üretme 
çiftliklerinde beslenmekte ve avlanmaları için doğaya bırakilmakta 
ve ardından da, bu hayvanlara yönelik av turizmi yapılmaktadır. Biz-
zat turistlerin olgunluğa erişmiş hayvanları avlayarak katıldıkları bir 
turizm türü olarak bilinçli ve kurallara dayalı olarak yapıldığı zaman 
olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Olumlu etkileri; yaban ya-
şamı koruyup geliştirmesi ve önemli bir gelir kaynağını oluşturma-
sıdır. Turizm alan yazınında ekonomik getirisi yüksek alternatif bir 
turizm çeşidi olarak genellilde olumlu etkileri üzerinde durulmakta-
dır (Kozak vd., 2014). Ancak kısa vadeli ekonomik yararlar için eko-
sistemin dengesine müdahale edilmesi ne kadar doğrudur? Usulsüz 
avcılık ve oto kontrol nasıl sağlanabilir? Yasalar altmda kabul edi-
lebilir olarak görünse de kanunlar ile doğa koşullarının her zaman 
birbiriyle uyum içinde olamayacağı açıktır. Dolayısıyla spor, turizm 
vb. amaçlar altında yasalar çerçevesinde düzenlenen avalığın eko-
sistem içinde doğal dengeyi bozucu ve hayvanların öldürülmesini 
esas aldığı için bir kıyım olduğu da düşünülmektedir. 

Balıkçılık, vahşi yaşamın tüketici faaliyet kapsamına girmekte, 
spor amacıyla ve boş zaman geçirmek amacıyla yapılmaktadır (Co-
oke ve Cowks, 2006). Ekoturizm kapsamında değerlendirilen balık-
çılık esasen sürdürülebilirliği olmadığı düşünülerek pek çok ülkede 
sonlandırllmıştır. Zira bazı ülkelerdeki (örneğin; Amerika) balık 
popülasyonlarındald ciddi azalmaların turizm ve spor amacıyla ya-
pılan balıkçilıktan kaynaldandığı belirlenmiştir (Cooke ve Cowks, 
2006:94). 
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Vahşi Hayvanların Keşfedildigi °damlar 

Turistlerin doğaya dönük faaliyetleri ve vahşi yaşam alanları ile 
ilgilenmeleri yeni bir turizm türü olan "vahşi yaşam turizmi"ni orta- 
ya çıkarmıştır (Reynolds ve Braitwaite, 2001). Hayvanlar ve insanlar 
arasındaki ilişkinin vahşi yaşam alanlarında gerçekleşmesi 1990'11 
yıllardan itibaren ilgi duyulan turizm çeşitlerinden birisi olması ile 
başlamıştır. Vahşi yaşam turizmi, özellikle biyolojik çeşitlilik olarak 
zengin ancak zor ekonomik koşullara sahip ülkelerin temel ekono-
mik faaliyetlerinden biri olmuştur. 

Hayvanların doğal ortamlarında ziyaret edildiği vahşi yaşam 
turizminde turist-hayvan etkileşirrıleri yakın veya belirli mesafeden 
olabileceği gibi gözlem, besleme ve fotoğraf çekimi deneyimlerini de 
yaşatmaktadır. Vahşi yaşam turizminde ilişkin en önemli itici un- 
surlar; hayvan türlerinin çeşitliliği yani turistlerin günlük yaşamla- 
rında karşılaşamayacağı türleri görebilme imkanları, hayvanların az 
bulunurluğu ve tehlikedir. Dolayısıyla vahşi yaşam turları, macera 
turizmi ve özel ilgi turizmi ve eko turizminin bir kombinasyonu ol-
duğunu söylemek mümkündür(Rodger vd., 2007). 

Vahşi yaşam turları, Afrika, Alaska ve Avustralya gibi çok çe- 
şitli yabani hayvan türüne ve nadir görülen canlı türlerine ve ge- 
niş bir habitata sahip ülkelere yönelik yapılmaktadır. Son yıllarda 
vahşi yaşam turlarına katılanların sayısı hızla artmakta ve artacağı 
tahmin edilmektedir. Zira yazılı ve görsel medyada ve belgesellerde 
hayvanlara yer verilmesi bu turizm türüne olan ilgiyi artırmaktadır. 
İnsanlar kendileri gibi olmayan bu canlı türlerine karşın yoğun ilgi 
duymalctadır. 

Alan yazında vahşi yaşam turları için yapılan tanımlamalar ara-
sında, çok çeşitli bitki ve hayvan türlerinin bulunması gerekliliği, 
turistlere, mercan kayalıklarda yüzmek, balinalarla birlikte yüzmek, 
yunusları beslemek, mağaradaki kurtları izlemek gibi birtakım hay-
vanlarla birebir deneyim elde edecekleri faaliyetleri sunması gerek-
tiği belirtilmektedir. Bu faaliyetlerin yaban ve doğal alanda gerçek-
leştirilmesi ise vahşi yaşam turizminin en önemli özelliğidir. Hall 
ve Brown (2006: 140), buradan hareketle vahşi yaşamın turizminin 
sektördeki faaliyet alanını aşağıdaki kapsamda belirlenmiştir; 

• Rekreasyonel Kullanım: Eğlence ve doyum amaçlı kullanım-
dır. En çok kullanıldığı alanlardan biri gözlemdir. Gözlem, 
yakın temasla veya mesafeli olabildiği gibi dijital ortamlar- 
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dan da yapılabilmektedir. Bir diğer kullanım alanı ise fiziksel 
temastır. Hayvanlar dokunularak, tutularak ve beslenerek et-
kileşimde bulunulur. Turistik deneyimin önemli bir parçası 
olan avcılık ve balıkçılık da rekreasyonel alana girmektedir. 

• Bilimsel Kullanım: Hayvanların bilgi edinmek ve ekolojik 
dengeyi korumak amacıyla kullanımıdır. Koruma amacıy-
la hayvanat bahçeleri ve çiftlik parldarı kullandırken eğitim 
amacıyla kullanımlara yine hayvanat bahçeleri ve milli park-
lar örnek verilebilir. 

• Reklam vb. Kullanım: Hayvanların turizm sektöründe reklam 
amacıyla kullanılmasıdır. Hayvanlar bu alanda en yaygın ola-
rak pazarlama ve destinasyon imajı için broşür ve web sitele-
rinde kullanılmaktadır. 

• Metalaştırma: Hayvanların ikonik sembol olarak kullanılma-
sını kapsamaktadır. Birçok destinasyonda hayvanlar turistik 
ürünlerde (tişört, şapka vb.) kullanılmaktadır. 

• Efsanevi Unsur Olarak Kullanılması: Hayvanların efsanevi 
anlatımlarda kullanımıdır. Bunun en iyi örneği Iskoçya'da-
ki Loch Ness gölünde yaşadığı iddia edilen hayvandır. Her 
yıl yaz sezonunda görüldüğü iddia edilen hayvan (canavar) 
bir tutundurma aracı olarak kullanılmasının yanında ayrıca 
metalaşan bir simge rolündedir. Türkiye'deki örneği ise Van 
Gölü Canavarı olarak efsaneleşen gölde yaşadığı ileri sürülen 
hayvandır. 

Vahşi yaşam turizminde hayvan türleri ile turist etkileşim alanı-
nın çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bu turizm türünde, turistler, 
belirli bir mesafeden hayvanları izlemekte ve böylece hayvanların 
kendi doğal çevrelerinden uzaklaştırılmadan, yerleri değiştirilme-
den ve zarar verilmeden etkileşimin sağlandığı düşünülmektedir. 
Vahşi yaşam turları, tek bir canlı türüne, çok sayıda hayvan türüne, 
nadir veya benzersiz bir canlı türüne veya birçok hayvan türünün 
bulunduğu doğal bir yaşama yönelik olabilmektedir (Rodger vd., 
2007: 162). Uluslararası turizm hareketlerinde vahşi yaşam turizmi 
artan ve fark edilen bir talebe sahiptir. Turizm deneyiminde vahşi ya-
şam alanlarında hayvanların kullanımı tüketici ve tüketici olmayan 
olarak ikiye ayrılmaktadır. Avcılık, balıkçılık, vahşi yaşam alanlarına 
yapılan gezilerde hayvanlara araba çarpması vb. durumlar tüketim 
faaliyetine girerken beslemek, gözlemlemek, vahşi doğada yürümek 
ise tüketici olmayan kapsamına girmektedir (Newsome vd.„ 2005) 
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Hayvanların Kullanıldığı Diğer (Yan) Ortamlar 

• Hayvanlarla Doğa Yürüyüşleri: Hayvan- 
larla doğa yürüyüşleri, patika yollarda ve 
doğal alanlarda yapılan turistik dene-
yimde hayvanların en çok kullanıldı- 
ğı alanlardan biridir. Genellikle tu-
ristlerin doğayı, hayvanları ve çevre 
kültürünü tanımak amacıyla katıl-
dıkları turlar eşliğinde gerçeldeşmek-
tedir (Oruç, 2004:34). Farklı ülkelerde 
farklı hayvan türleri kullanılmaktadır. 
Tayland ve diğer Asya ülkelerinde yaygın 
olarak kullanılan hayvan fildir. Fil çiftliklerinde 
fil üzerine binen en az iki kişi (fil eğiticisi ile birlikte) olmakta ve fil 
kampı içerisinde doğa yürüyüşü yapılmaktadır. Filin tepesine binen 
eğitici fili yola getirmek amacıyla kancayı fil derisinin ince ve böcek 
ısırığını fark edecek kadar hassas olduğu kulak araları, burun içi, 
çene altı ve ayak çevrelerine batırmaktadır (Erdoğan, 2006). 

Sağda bulunan fotoğraf 2013 yılında Tayland Bangkok yakın-
larında bulunan bir fil kampında çekilmiştir. Eğitici elinde bulunan 
kancayı kamp yürüyüşü sırasında fili yönlendirmek için kullanır-
ken, filin çektiği acıyı umursadığı söylenemez. Fillerin yanı sıra doğa 
yürüyüşlerinde kullanılan bir diğer hayvan ise devedir. Moğolistan, 
Mısır, Fas, Hindistan ve Ürdün gibi ülkelerde deve ile safari turları 
düzenlenmektedir. Develerin turistik deneyimde kullanılması filler 
gibi bazı ağrı ve acı verici yöntemlerle eğitilmelerine neden olmakta-
dır. Eğitici devenin burun içine kanca, halat veya mandal kullanarak 
girmekte ve bunlar çok çekildiği zaman devenin derisi yırtılabilmek-
tedir. Aynı zamanda halatın çene kemilderine bağlanması, devenin 
zayıf olan çene kaslannın lcuılmasma neden olmaktadır. Turistik 
deneyimde deve kullanımının getirdiği bir diğer sorun ise hayva-
nın yeterli beslenmesine özellikle su içmesine imkân verilmeyişidir. 
Özellikle çöl safarilerinde develere (diğer hayvanlara göre daha fazla 
susuz kalabildiği için) günlerce su verilmemektedir. Oysa ki turist 
taşıyan bir devenin günde 30-40 litre arası su tüketmesi gerekmek-
tedir (FAADA, 2015). 

• Hayvanların Kültürel öge Olarak Kullanılmaları: Hayvan ve 
hayvanlara karşı davranış farklı kültürel birliktelilderde etnik siyasi ve 
dini olmak üzere birbirinden oldukça farklı algdanabilmektedir. Bu 
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farklı algılamalar hayvanların farklı formlarda kullanılmasına neden 
olmaktadır. Aynı zamanda hayvan türlerinin dünya üzerinde belirli 
bölgelerde yoğunlaşması veya belirli bölgelerde olmayışı, hayvanların 
o destinasyonlar için kültürel bir nesne olarak görülmesine neden ol-
muştur. Özellikle güneş, deniz ve kum kaynaklarının dışında geriye 
kalan destinasyonlar için farklı turizm çekicililderi oluşturulmuş ve 
farklı bakış açılan geliştirilmiştir. Hayvanların kültür turizmi kap-
samında kullanılması, festivaller, hayvan güreşleri gibi etkinliklerde 
ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; Ispanya'da boğa turistik deneyimde 
kullanılan bir hayvan türüdür. Ispanya'nın turizm simgesi olan boğa 
güreşleri; iki boğa/un çeşitli amaçlarla güreştirilmesini ya da matador 
adı verilen bir insanın boğayı bıçaklayarak yavaş yavaş öldürmesini 
esas alan eğlence ve yarışma biçimidir. Bu yarışma Ispanya'nın turizm 
ve tanıtım faaliyetlerinde, logolarında yer edinmekte ve binlerce tu-
risti çekmektedir. Ispanya'da boğa güreşlerinin yanı sıra San Fermin 
Festivali adı verilen insanların boğalarm önünde koştuğu bir etkin-
lik düzenlenmektedir. Kültürel mirasın bir parçası olarak gösterilen 
boğa simgesi 2002 yılında "İspanya İz Bırakır" reklam kampanyasında 
Ispanya'nın insanlar üzerinde bıraktığı izlerden biri olarak kullanılmış 
yani bir nesne olarak kullanılmıştır (Aksungur, 2008). 

Hindistan'da ise fillerin çeşitli renlderle boyandığı ve fil savaş-
larının yapıldığı Holi Festivali yapılmaktadır. Türkiye'de ise en çok 
kullanılan hayvanlardan biri devedir. Özellikle Ege bölgesi kıyıla-
rında İzmir—Selçuk, Aydın-Germencik, Muğla, Denizli, Marmara 
bölgesinde Balıkesir, Çanakkale ve Akdeniz bölgesinde Burdur ve 
Isparta'da yapılan deve güreşleri bu bölgelerde yaşayan Yörüklerin 
kültürüyle özdeşleşmiştir (Baykal, 2015). Deve güreşleri Türkiye'nin 
birçok yerinde izinli olarak yapılmaktadır. Buradan elde edilen ge-
lirler ise sivil toplum kuruluşları veya kamu kurumlarma bağışla-
narak bölgenin eksiklikleri için harcanmaktadır. Turizm-ekonomik 
refah ve paralelinde kalkınma ilişkisini gösteren bu örnek develerin 
şiddete maruz kaldığını ve bunun kabul edilebilir olduğunu haklı 
çıkarmamaktadır (Akdağ, 2009). 

• Hayvanların Ulaşımda Kul-
landmaları: Adıyaman'da Nemrufa 
çıkarken kullanılan eşek ve katırlar, 
İzmir Kordon'da, Antalya'da, İstan-
bul Büyükada'da kullanılan fayton-
lar, Kapadokya'da, Muğla Fethiye'de 
turistleri taşıyan develer, Mardin'in 
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taş evleri dar sokakları arasında turistleri gezdiren eşekler... Uzun 
saatler dinlendirilmeden, soğukta veya sıcakta çalıştırılan bu hay-
vanların tümü turistik deneyimde hayvan kullanımına örneklerdir. 
Hayvanların ulaşımda kullammından kastedilen, hayvanlarla bölge-
nin turistik çekiciliklerinde yapılan gezintilerdir. Bu gezintiler, kul-
lanılan hayvanların gidilen destinasyona özgü bir ulaşım aracıymıs 
gibi kişilere otantik deneyim hazzı verebilmektedir. Turistik dene-
yimde kullanılan bu hayvanlar, acentelerin ve tur operatörlerinin 
tur programlarında yer almakta ve birebir çekici unsuru olarak da 
kullanılmaktadır. 

• Eğlence ve Dekor Amacıyla Kullanılmaları: Hayvanların 
eğlence sektöründe en çok kullanıldığı alanlardan biri "bahis"tir. 
Hayvanların bahis veya eğlence amaçlı olarak yarıştırılmaları ül-
keden ülkeye kullanılan hayvanların türlerine göre benzerlikler ya 
da farklılıklar göstermektedir. Dünya'da ve Türkiye'de yaygın olarak 
kullanılanlar; horoz, köpek dövüşleri, at ve tazı yarışlarıdır. Bunların 
dışında rodeo, Meksika rodeosu, boğa güreşi, luzalc köpekleri yarış-
ları (iditarod) daha yerel şekilde yapılmaktadır. 

Bahis dışında sldjoring; kayak yapan kişinin buz üzerinde bir 
hayvan (köpek veya at gibi) tarafından çekilmesini sağlayan adre-
nalini yüksek sporlar arasında turizm destinasyonlarında tercih 
edilen bir spordur. Hayvanların eğlence sektöründe kullanıldığı bir 
diğer alan ise "animasyon"dur. Özelikle şempanze ve ayıların dans 
ettirilerek kullanıldığı bu faaliyetler, Türkiye'nin özellikle güney kı-
yısındaki otellerinde tercih edilmektedir. Bu kullanım 2011 yılında 
turistlerin Türkiye'de bulunan birçok oteli Dünya Hayvanları Koru-
ma Örgütü'ne şikayet etmesiyle ortaya çıkmıştır. Otellerin şempan-
zeleri yasa dışı yollarla elde ettiği, kızgın kumlarda yürüttüğü, tişört 
vb. ürünler giydirilerek şempanzelerin fotoğraf çelçimine zorlandığı, 
alkol içirildiği vb. yönde şikayetler söz konusu olmuştur (Turizm 
Güncel, 2011) 

Hayvanların turizm işletmeleri tarafından kullanıldığı bir di-
ğer alan ise "dekoratif' amaçlarla kullandmalarıdır. Günümüzde en 
yaygın kullanım biçimi otellerin içinde dev akvaryumların yapılma-
sıdır. Hayvan kemiklerinin kullanıldığı Meksika'daki bir restoran 
ise dikkat çekici bir diğer örnektir. 10.000 hayvan kemiği restorana 
dekoratif amaçlarla uyarlanarak yerleştirilmiştir. Hayvanların eğlen-
ce vb. amaçlarla kullanımında daha çok esir edildikleri ve otellerde 
şempanze kullanımında olduğu gibi insansı özellikler verildiği gö-
rülmektedir. Turistlerin bu hayvanları izlerken ya da deneyimlerken 
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ne kadar çok eğlendiği bilinmez ancak hayvanların bu alanda kulla-
nımı hayvanların ciddi sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. 

Hayvanların Egitim, Araştırma ve Bilim Amaçlı Kullanıldıgı 
Ortamlar 

Türkiye başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde hay-
vanların eğitim, araştırma ve bilimsel amaçlarla kullanımı söz ko-
nusudur. Turizm kapsamına giren bu kullammların en iyi örnekleri 
hayvanat bahçeleridir. Bunun yanı sıra birebir hayvanlarla etkileşi-
min bulunduğu ve gezintllerin düzenlendiği at çiftlikleri, ren geyiği 
çiftlikleri olabildiği gibi, bazı yörelere özgü hayvanların bulunduğu 
(Sivas- Kanal Köpeği, Van-Van Kedisi) bakım evleri de turistlerin 
ziyaretine açıktır. Hayvanların bilimsel ve eğitimsel amaçlarla kulla-
nımları koruma ve bilgilendirme gibi olumlu etkiler sağlamaktadır. 
Ancak turistik deneyimin yaşandığı her alan gibi bu ortamlarda kısa 
ve uzun vadede hayvanların fiziksel ve psikolojik davranışları üze-
rinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir (Ballantyne vd., 2011). 

SONUÇ 

Hayvan odaldı cazibe merkezlerini ve hayvanların kullanıldığı 
tüm turizm faaliyetlerini içeren turistik deneyimler günümüz top-
lumları için çok önemli olmakla birlikte doğaya dönüşün bir yolu 
olarak görülmektedir. Kuşkusuz doğaya dönüşün en önemli sebep-
lerinden biri insanların mekanik, yabancılaşmış çevrelerinden uzak-
laşmak ve kendi yaşamlarında bulamadlldarı, deneyimleyemedikleri 
etkileşimleri kurmaktır (Ballantyne vd2011). Turizm de boş zamanı 
değerlendirtmek, eğlenceli, otantik ve doğayla iç içe bir yaşam alanı 
yaşatmak için hayvanları kullanmaktadır. Gelişen turizm pazarının 
bölümlere ayrılmış taleplerini karşılamak, farklı turizm ürünlerinin 
geliştirilmesini sağlamak ve turistik deneyimlere artı değer kazan-
dırmak amacıyla av turizminden vahşi yaşam turizmine kadar çeşitli 
turizm türlerinde hayvanlar ön plandadır (Dinçer ve Ertuğrul, 2007). 

Hayvanlar turistik deneyime birçok şekilde katılmaktadırlar. 
Vahşi yaşam turizm alanlarında aranan, gözlenen, fotoğraflanan; 
hayvanat bahçeleri, milli parklar, safari parldar, akvaryumlar ve su 
parklarında esir edilen; kültürel bir unsur olarak hediyelik eşya vb. 
ürünlerde kullanılan; kültürel deneyim olarak gıda amacıyla tüketi-
len; sirkler vb. birçok faaliyette eğlendiren; binicilikte ve ulaşımda 
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kullanılan canlılardır. Bu bağlamda özne olmaktan çok nesne ko-
numundadırlar. Turistlerin memnuniyeti için kullanılan hayvanlar 
ağır ve zorlu süreçlerden geçmektedirler. Kimi zaman aç bırakılarak, 
kimi zaman cezalandırılarak, bağlanarak ve acı çektirilerek eğitilen 
hayvanlar zor fiziksel ve psikolojik şartlar altında turizm faydacılığı-
na feda edilmektedirler (Erdoğan, 2006; Hughes, 2001). 
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ÖZET 

Beslenme alışkanlıkları, toplumdan topluma, kültürden kültü-
re ve hatta kişiden kişiye farklılıklar gösterebilmektedir. Bu durum, 
farklı amaçlarla turizm faaliyetine katılan kişiler açısından da ge-
çerlidir. Turizm faaliyetine katılan bir kişinin yeme-içme alışkan-
lıkları farklı olabileceği gibi, gittiği destinasyondaki yerel halkın da 
beslenme kültürü değişkenlik gösterebilir. Bu bölümde vegan ya da 
vejetaryen olan bir turistin turizm faaliyetleri içerisinde vegan ya 
da vejetaryen olmasından kaynalch ne tür sorunlar yaşayabildiği, 
destinasyon veya otel seçiminde beslenme alışkanlıkları= etkisi 
ile turizm sektörünün vegan ve vejetaryen kişilere yönelik çözüm 
önerilerinin neler olduğu örnelderle açıldanmalctadır. Ayrıca ve-
gan ve vejetaryen turistlere yönelik seyahat önerileri de ortaya ko-
nulmaya çalışılmıştır. 

GIRIŞ 

Birçok pişirilme şekliyle et, muhtemelen farklı kültürlerin geniş 
tayfı içerisinde en yaygın olarak, değerli, kabul edilen besin mad-
desini temsil etmektedir (Beardsworth ve Keil, 2011). Ancak top-
lumların kültürel anlamda birbirinden farklı beslenme alışkanlıkları 
bulunmakta ve söz konusu alışkanlildar inançlara ve geleneklere 
göre çeşitlilik göstermektedir. Bu beslenme alışkanlıklarından ikisi 
de veganlık ve vejetaryenliktir. 

Dünyada giderek artış gösteren veganlık ve vejetaryenlik, 
(Clarys vd., 2014; Dyett vd., 2014; Leitzmann, 2014; Veg & Nature 
Dergisi, 2014) sadece bir beslenme şekli değil, bir yaşam tarzı, bir 
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hayat felsefesi, etik bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir (Pollan, 
2009: 361-395; Singer, 2005: 224-255). Hindistan nüfusunun %35'i, 
İtalya ve Almanya nüfusunun %9'u, Amerika nüfusunun %4'ü (%5 
şeklinde veriler de bulunmaktadır) vejetaryen iken, %2'si vegandır 
(Le ve Sabat, 2014; Leitzmann, 2014). 

Veganlık ve vejetaryenliğin artmasında özellikle bilimsel ve 
ahlaki gerekçeler etkili olmaktadır (Yasemin vd., 2016). Örneğin; 
ahlaki gerekçelerle Avrupa genelinde Çek Cumhuriyeti, Danimar-
ka, Finlandiya, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Ir-
landa, Isveç, İsviçre, Hollanda ve Birleşik Krallık, Arjantin ve İsrail 
ile Hindistan, Brezilya (Sao Paulo) ile ABD'nin Kaliforniya Eyaleti, 
San Diego ve Chicago şehirlerinde ̀ joie gras" (ördek ve kaz ciğeri) 
üretimi ve ithalatı yasaklanmıştır (1). Diğer yandan bilimsel gerek-
çelerle de insanlar, vegan ya da vejetaryen olabilmektedir. Oxford 
Üniversitesi'nde 40-69 yaş arası 500.000'den fazla İngiliz kadın ve 
erkek üzerinde yapılan araştırmada, haftada dört kez kırmızı et tü-
keten katılimaların tüketmeyenlere göre kolorektal (bağırsak) kan-
serine yakalanma riski %42, haftada en az 2 kez kırmızı et tüketen 
katılımcıların ise hiç yemeyenlere oranla riski %18'den daha fazla 
olduğu tespit edilmiştir (2). Yine Dünya Sağlık Örgütü (WHO) so-
sis, pastırma, jambon benzeri işlenmiş etlerin kansere yol açtığını, 
günde 50 gram işlenmiş et yenilmesinin kalın bağırsak kanserine 
yakalanma olasılığını %18 oranında artırdığını belirtmektedir (3). 

Bilimsel ve ahlaki gerekçelerle vegan ve vejetaryenliğe yönelen 
kişilerin sayısında meydana gelen artış, hizmet sektörünün en önem-
li alt sektörlerinden olan turizm için de dikkate alınması gereken bir 
durumdur. Öyle ki turizm sektörünün en önemli bütünleyicisinin 
yiyecek ve içecek faaliyetleri olduğu kabul edilmektedir (Doğdubay 
ve Giritlioğlu, 2008). Uluslararası turizm yazınında, "veggie (vegan 
ve vejetaryen) otelleri (4)", "vegan ve vejetaryen dostu destinasyonlar 
(5)", "vegan (6) ve vejetaryen (7) turist" (Howland, 2008; Kansanen, 
2013) kavramlarının sıkça kullanılmaya dolayısıyla da turizmin sek-
törel olarak vegan ve vejetaryen kişilere hizmet sunmaya başlaması 
da bunun bir göstergesi olarak ifade edilebilir. 

VEJETARYENLİK VE VEJETARYEN TURİSTLER 

Vejetaryenlik, "bitkisel kaynaklı besinlerin ağırlıklı olarak tüke- 
tilmesini içeren bir beslenme şekli" olarak tammlanırken; Vejetaryen 
ise, "bitkisel besin leri tüketen, hayvansal besinleri (kırmızı et, tavuk, 
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balık, süt ve sütten yapılan ürünler, yumurta gibi) sınırlı miktarda 
veya hiç tüketmeyen kişiler" şeklinde tanımlanmaktadır (Karabudak, 
2008: 7). 

Vejetaryen beslenme şeklinin çeşitli nedenlerden dolayı tercih 
edildiği bilinmektedir Söz konusu nedenler arasında ekonomik, 
dini, felsefi, bilimsel ve ahlaki gerekçeler yer almaktadır (Best, 2009: 
371; Karabudak, 2008: 8-9; Kıran 2011; Pollan, 2009: 361- 395; 
VEBU, 2016; Vegetarian Society, 2016). Tarihsel süreç içerisinde 
bakıldığında vejetaryen beslenmenin temelde ekonomik gerekçe-
lerle ortaya çıktığı görülmektedir. Bu ekonomik gerekçelerden biri 
belirli miktar arazide bitkisel ürün yetiştirmenin, hayvan yetiştirme-
ye oranla daha çok sayıda insanın kısa sürede ve daha ucuza doyu-
rulabileceği gözlemi bir diğeri ise;küçük ve büyük baş hayvanların 
sütüyle ve bazı kümes hayvanlarının yumurtasıyla uzun süre insana 
besin sağlanırken, bu hayvanların kesilmesi ile bu kaynakların kısa 
sürede tüketilmiş olmasıdır (Karabudak, 2008). 

Öte yandan yine tarihsel süreç dikkate alındığında dini gerek-
çelerin de vejetaryen beslenme şeklinin ortaya çıkmasında rol oyna-
dığı bilinmektedir. Örneğin; Budizm ve Jadizm dinleri, öldürülmüş 
hayvanların yenmesini yasaklamışlardır. İslamiyette, Yahudilikte ve 
Hıristiyanlıkta ise sağlık gerekçesiyle bazı hayvan türlerinin yenme-
si yasaldanmıştır (Koluman, 2009; Beşirli, 2010; Kwon ve Tamang, 
2015). 

Son yıllarda ise vejetaryen beslenme şeklinin gelişmesinde 
hayvanların öldürülmesine karşı çıkan ahlaki ve etik değerlerin de 
etkisi olmaktadır. Birçok ülkede hayvan hakları örgütleri aracılı-
ğıyla hayvanların öldürülmesine karşı çıkılmakta ve bunun etik il-
kelere aykırı olduğu savunıfimaktadır. Bu etik ilkelerden en önem-
lisi ise "türcülük karşıtlığı" dır. Başka bir deyişle türcülük, kavram 
olarak "insanların geçmişten günümüze hayvanlar üzerinde kur-
duğu tahakkümün düşünsel altyapısı" şeklinde ifade edilebilir ve 
türcülük karşıtlığı da söz konusu tahakküme bir başkaldırı olarak 
yorumlanabilir. 

Son olarak vejetaryen beslenme şeklinin gelişmesine neden olan 
bir diğer gerekçe ise bilimsel göstergelerdir. Örneğin, yapılan araş-
tırmalara göre vejetaryenler, et yiyenlere göre kalp hastalığına %30, 
kansere %40 daha az yakalanmaktadırlar (Karabudak, 2008). 

Söz konusu gerekçelerle vejetaryen olanlar kendi aralarında da 
"lakto-vejetaryenler" (yumurta tüketmeyen, hayvansal gıda olarak 
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yalnızca süt ve süt ürünleri tüketen), "ovo-vejetaryenler" (hayvansal 
gıda olarak yalnızca yumurta tüketen, et ve süt ürünlerini tüketme-
yen), "lakto-ovo vejetaryenler" (öldürülmüş hayvan ürünü yemeyen, 
hayvan canlı iken ürettiği süt ve yumurtayı tüketen) olmak üzere üç 
gruba aynlmaktadırlar (Karabudak, 2008; Cömert ve Özkaya, 2014). 

Vejetaryenlik ve vejetaryenlere yönelik olarak ortaya koyulmaya 
çalışılan bu arka plan, turizm sektörünün de dikkate alması gereken 
bir duruma işaret etmektedir; "turizme katılan kişiler arasında da ve-
jetaryenler bulunmaktadır': Örneğin; vejetaryen turistler için önem-
li bir arama motoru hizmeti sunan "veggie-hotels.com" 60'dan fazla 
ülkede vejetaryenler için otel seçeneği sunmaktadır (8). Türkiye'den 
bu platforma üye İstanbul (Büyükada) ve Muğla (Bodrum)'dan birer 
otel bulunmaktadır (9). Bu sayı Almanya'da 96, Birleşik Krallık'da 54, 
İtalya'da 53, Fransa'da 27, Ispanya'da ise 25'dir. Söz konusu site ayrıca 
kendisine üye 554 vegan ve vejetaryen otel, motel ve hostel kılavuzu 
da sunmaktadır (10). 

Her ne kadar bu önemli platformda Türkiye'den üye otellerin 
sayısı az olsa da, SkyScanner'm 1 Ekim Dünya Vejetaryenler Günü 
dolayısıyla 2009 yılında yaptığı araştırmada Türkiye, dünyada ter-
cih edilen vejetaryen dostu destinasyonlar içerisinde ilk beşte yer 
almaktadır (Skyscanrıer 600'in üzerinde havayolunu gerçek zamanlı 
olarak tarayarak, fiyat ve mekan bazında sonuçları karşılaştırma-
lı olarak sunan bir arama motorudur.) Hindistan, Birleşik Krallık, 
Tayland ve İsrail ise diğer vejetaryen dostu destinasyonlar olarak 
ifade edilmektedir (11). 

Son yıllarda batı toplumlarında vejetaryen yetişkin bireylerin 
sayısının toplamda %2'den %5 seviyelerine ulaştığı dikkate alındı-
ğında (Winckel vd.,2011) ve söz konusu toplumların turist deposu 
ülkeler olarak adlandırılan yerlerde yaşadığı düşünüldüğünde tu-
rizm sektörünün bu durumu göz ardı etmesi mümkün değildir. Bu 
nedenle, hem turizm yannında "vejetaryenlik ve turizm" bağlamm-
daki çalışmaların artması, hem de uygulamada konunun öneminin 
içselleştirilmesi gerekmektedir. Nitekim "vegetariantourist.com" adlı 
internet sitesi de bu konuya dikkat çekmektedir (12). Vejetaryen tu-
ristler, gittikleri destinasyonlardaki deneyimlerini bu site aracılığıy-
la kamuoyuyla paylaşmaktadır. Şimdiye kadar 11 ülkede toplam 23 
şehir ile ilgili yaşadıkları deneyimleri paylaşan vejetaryen turistler, 
bu sayının artması için site üzerinden bir ortak çalışma çağrısı da 
yapmaktadırlar. 
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VEGANLIK VE VEGAN TURISTLER 

Vegan Derneği'nin (The Vegan Society) 1979 yılındaki tanımına 
göre veganlık; "hayvanların gıda, giyim ya da başka amaçlarla maruz 
kaldıkları sömürü ve zulmün her türlüsünden (uygulanabilir olan en 
mümkün mertebede) kaçınan ve buna ek olarak insanların, hayvan-
ların ve çevrenin yararına, hayvan kullanımı içermeyen alternatifle-
rin geliştirilmesini ve kullanımını destekleyen felsefe ve yaşam biçimi 
(Türkmen, 2015)" şeklinde tanımlanmaktadır. Söz konusu yaşam 
biçimi seçen kişiler de vegan olarak adlandırılmaktadır. 

Veganlar, vejetaryenlere göre ahlaki gerekçelere daha fazla önem 
veren ve yaşamlarının her alanında bunu uygulayan kişiler olarak 
dikkat çelcmektedir. Dolayısıyla yalnızca beslenme şekilleri ile değil, 
yaşam tarzlanyla da vejetaryenlere oranla hassasiyet düzeyleri daha 
fazladır. Çevrenin korunması, karbon emisyonu oranının azaltılma-
sı, küresel ısınma, biyo-çeşitlilik, hayvan hakları vb. konularda aktif 
rol oynamaktadırlar. Öyle ki, veganlar genel algı itibariyle vejetar-
yenlere göre çok daha katı ve radikaldirler. Başka bir deyişle, "her 
vegan aynı zamanda bir vejetaryendir ancak her vejetaryen bir vegan 
değildir" (Hoffman vd., 2013:139). Örneğin; veganlar et endüstrisine 
tamamen karşıdırlar. Hayvan hakları söz konusu karşıtlığın temel 
nedeni olsa da, aynı zamanda endüstriyel hayvancılığın karbon gazı 
salınımına ve dolayısıyla küresel ısınmaya olan etkisi de bu karşıth-
ğın temel argümanları arasındadır (Kansanen, 2013). 

Başka bir örnek ise hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen deneyler 
ile elde edilen ilaç, makyaj ürünleri, kürk, deri ve yün gibi ürünleri 
kullanmamakta ve bu tip ürünleri kullananlara da karşı çıkmakta-
dırlar. Daha radikal olarak bakıldığında ise, bir hayvanın öldürül-
mesine karşı olmalda birlikte, kökü olup meyve vermeyen sebzelerin 
tüketilmesini de reddederler. Çünkü onlara göre kökü olan sebzeyi 
topraktan koparmak da bir "cinayet" tir. Söz konusu farklılık rakam-
lara da yansımalctadır. Örneğin; Bohanic (2011), ABD'de ortalama 
7.5 milyon vegan, 18 milyon vejetaryen olduğunu ifade etmektedir 
(Alctaran: Steele, 2013). 

Veganlar, kişilerin bu hassasiyetlerini göz önünde bulunduran 
dünyanın önde gelen hayvan hakları örgütlerinden biri olan PETA 
(People for the Ethical Treatment of Animals) vegan dostu oteller ve 
destinasyonlar kapsamında kendi sitesinden 10 otel ve destinasyon 
sıralaması yapmalctadır (13). Söz konusu sıralama Tablo 20'de veril-
mektedir. 
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Tablo 20 En İyi 10 Vegan Oteli ve Destinasyonu (PETA) 

 

Siralama Tesis Destinasyon 
1 Hotelito Desconocido Tomatlan / Meksika 
2 Vegan Life Energy Alicante / İspanya 
3 Laguna Lodge Lake Atitlan / Guatemala 
4 The Stanford inn by the Sea Mendocino / Kaliforniya / ABD 
5 Albaspina Organic Farm Vicenza / Italya 
6 Samhitakasha 

(The Cob House) 
Muizenberg / Güney Afrika 

7 Forest Haven B&B Beaufort / Avustralya 
8 Willka T'ika Urubamba / Peru 
9 Park Lane Guest House Austin / Teksas 

10 BayTree House East Sussex / İngiltere 

Kaynak: Internet Kaynakları (13) 

PETWnın dışında, yine "veggie-hotels.com" da vegan turistler 
için vejetaryen turistlere yönelik yapmış olduğu gibi vegan oteller 
rehberi imkânı sunmaktadır (14). Ayrıca, "Vegan Derneği" vegan 
turistler için 3 Euro karşılığında "Vegan Pasaportu" adı altında bir 
rehber kitap sunmaktadır (15). Söz konusu kitapta vegan turistlerin 
yaşamlan deneyimlerden hareketle seyahatleri esnasında karşılaşa-
bilecekleri sorunlara yönelik çözüm önerileri anlatılmaktadır. Bun-
lara ek olarak "vegantourist.com" adresinden de, vegan turistlerin 
farklı destinasyonlarda yaşadıkları deneyimlere ilişkin bilgi alışve-
rişi yapılabilmektedir (16). 

Yalnızca vegan turistlere yönelik turlar da düzenlenmelctedir. Ör-
neğin; "vegvayoges" adlı online seyahat acentası dünyanın pek çok ül-
kesine veganlara özel turlar düzenlemekte ve bu kapsamda kendi web 
sitesinden tur seçenelderi sunmaktadır (17). Bu turlar aynı zamanda 
vejetaryen kişilerin katılımına da açıktır ki Hoffman vd. (2013)'nin 
söylediği gibi "her vegan aynı zamanda bir vejetaryendir". 

VEGAN VE VEJETARYEN TURİSTLER İÇIN SEYAHAT ÖNERİLERİ 

Vegan ve vejetaryenlerin sayısı her geçen gün artsa da, mevcut 
turizm faaliyetleri içerisinde satın alabilecekleri ürün ve hizmetler 
halen sınırlı olabilmektedir. Dolayısıyla vegan ve vejetaryen turistler 
gittilderi destinasyonlarda çeşitli sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Bu 
bağlamda, "7heplanettd.com" adlı internet sitesi çeşitli deneyimlerden 
hareketle vegan ve vejetaryenler için 15 adımda seyahat önerileri ki- 
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lavuzu ile kendi web sitesinden onlara yönelik ücretsiz bilgilendirme 
yapmaktadır (18). Söz konusu öneriler arasında, gidilecek destinas-
yona ilişkin internet sitelerinden veya sosyal medya üzerinden araş-
tırmalar yapmak, vegan ve vejetaryen bloglar üzerinden gidilecek 
yere ilişkin çeşitli bilgiler almak (restoran alternatifleri, yerel vegan 
ve vejetaryen kişilerin iletişim bilgileri vb.), yerel turizm ofisleri ile 
iletişime geçerek vegan veya vejetaryen oteller hakkında bilgi almak, 
HappyCow.net  (19)"/ "veggie-hotels.com  gibi siteler aracılığıyla gidile-
cek destinasyondalci otel seçiminin kolaylaştırilabilmesi ile yerel dilde 
bazı kelimelerin (özellikle yiyecekler ve içecelder hakkında) öğrenil-
mesi yer almaktadır. Söz konusu bilgiler vegan/vejetaryen turistlerin 
gittikleri yerlerde edindilderi tecrübelerden yola çıkarak hazırlanmış 
bir öneri kılavuzu niteliğindedir. Dolayısıyla genel geçer bir rehber 
özelliği taşımamaktadır. Ancak vegan ve vejetaryen turistler için bir 
hareket noktası olması ya da fikir vermesi adına dikkat çekmektedir. 

Vegan veya vejetaryen turistler için gidecekleri destinasyona 
ilişkin önceden edinecekleri bilgiler onlar adına son derece önem-
lidir. Sosyal medya, bloglar, internet siteleri ve turizm ofısleri ise 
otelin uygunluğu, restoranın menüsü, eczanelerin konumu, mar-
ketlerin vegan veya vejetaryen ürünler satıp satmadığı vb. türden 
bilgilere ulaşmak isteyen vegan veya vejetaryen turistler için başvu-
ruda bulunabilecekleri bilgi kaynaklarıdır. Bu bağlamda, Güney Af-
rika Cumhuriyeti'nin üç başkentinden biri olan ve Afrika kıtasının 
Avrupa'ya en uzak kısmında bulunan Cape Town (20), turizm ofisi 
aracılığıyla söz konusu bilgileri o bölgeye gelecek potansiyel vegan 
veya vejetaryen turistler için vermektedir. Cape Town'un resmi tu-
rizm web sitesi, konaklama, ulaşım, yeme-içme, araç kiralama vb. 
hizmetlerin yanı sıra, vegan ve vejetaryen turistleri düşünerek onlar 
için de site üzerinden bilgilendirme yapmaktadır (21). Cape Town 
Bölgesel Turizm Birliği vegan ve vejetaryen dostu otelleri, restoran 
market alternatiflerini resmi web sitesinden paylaşmaktadıır. Bu doğ-
rultuda 20 restoran ve kafe ile 6 otel ve 2 büyük marketin lokasyon-
ları, özellikleri, ürün ve hizmetleri gibi farklı detayları Cape Town'a 
gelmeyi düşünen vegan veya vejetaryen turistlere sunmaktadır. Söz 
konusu resmi web sitesi aynı zamanda blog özelliği de taşımakta ve 
kişiler buradan yorum, fikir alışverişi ve öneriler yapabilmektedir. 

Cape Town örneğinde olduğu gibi, az sayıda olsa da dünyada 
farklı destinasyonlar da vegan veya vejetaryenlere yönelik olarak 
web siteleri aracılığıyla bu tür bilgilendirmeler yapmaktadırlar. An-
cak bu sayede vegan veya vejetaryen turistler gidecekleri yerler hak- 
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kında daha kolay fikir sahibi olabilecelderdir. Böylelikle gittikleri 
destinasyonlardaki alternatifleri bilecek ve yaşayabilecekleri prob-
lemlere yönelik çözüm önerileri de geliştirebilecelderdir. 

SONUÇ 

Vegan ve vejetaryenlerin sayısı tüm dünyada gerek ahlaki gerekse 
bilimsel gerekçelerle hızla artmaktadır. Bu durum, turizm sektörünün 
de bir değişim/dönüşüm göstermesini gerekli kılmaktadır. Öyle ki, tu-
rizm işletmeleri de sorumlu turizm kapsamında vegan ve vejetaryen 
kişilere yönelik tur organizasyonları, yeme-içme hizmeti sunmaya baş-
lamışlardır. Turizmin pragmatist yapısı da, vegan ve vejetaryen kişilere 
yönelik olarak bir niş pazar gözüyle bakmakta ve onların da turizm faa-
liyetleri içerisinde yer almasını istemektedir. Dolayısıyla turizm sektörel 
anlamda bu alanda da var olma gayreti göstererek, "vegan ve vejetaryen 
turizmi" kapsamında değerlendirilmeye ihtiyaç duymaktadır. 
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Evcil Hayvan Sahiplerinin 
Turizme Katılım Sorunları 

IL/ 

ÖZET 

Birçok insan için besledikleri ve ilgilendikleri evcil hayvanlar ai-
lenin bir bireyidir. İnsan-hayvan arasındaki bu güçlü bağ dolayısıyla, 
tatile çıkarken ve seyahatlerinde onları da yanlarında götürmek ve 
beraber zaman geçirmek en doğal istekleri olmaktadır. Buna kar-
şın, evcil hayvanlanyla turizme katılan ya da katılma isteğinde olan 
evcil sahipleri için uygun koşulların olmaması ya da alternatiflerin 
yetersizliği tatil sürecini keyiften çok adeta bir işkenceye dönüştüre-
bilmektedir. 

Turizmin hayvanlara turistik bir araç olarak bakma anlayışı ile 
ilgili etik yaldaşımlar önceki bölürnlerde detaylı bir şekilde irdelen-
miş, bu bölümde daha çok evcil hayvanların sahipleri ile birlikte 
gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirecelderi seyahatler sırasında ya-
şadıkları sıkıntı ve engellerden bahsedilerek, Dünya'da ve Türkiye'de 
bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmaktadır. Bu doğrultu-
da ilk olarak hayvan dostu turizm işletmeleri ve çeşitli uygulamalar 
incelenmekte ve evcil hayvanların sahipleri ile birlikte turizme katıl-
ma sorununa nasıl çözümler getirilebileceği tartışılmaktadır. 

GIRIŞ 

İnsan-hayvan ilişkisine dair geleneksel kanının yıkılmasıyla 
insanlara arkadaşlık, dostluk ve sevgi sağlayan hayvanlar insan ya-
şamında giderek daha önemli bir rol oynamaya başlamıştır (Carr 
ve Cohen, 2009). Çeşitli araştırmalar sonucu hayvanlarla beraber 
büyüyen, beraber vakit geçiren, onların sevgisini yaşayan insanla-
rın sağlıklı ve mutlu bireyler oldukları kabul edilmiştir (Edenburg, 
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2002). Dolayısıyla, insanoğlunun yaşamında böylesine önemli bir 
yeri olan hayvanların sahipleri ile seyahat etmeleri veya tatile çıkıp 
birlikte zaman geçirmeleri her iki taraf için birçok fayda sağlamak-
tadır. 

Günümüzde çoğu insan için ailenin önemli bir üyesi olarak ka-
bul edilen evcil hayvanların, insan türünün yani Homo-Sapiens'in 
üyeleri olmadıkları için hakları (ahlaki ve hukuki) olmadığını dü-
şünmek türcülük olarak bilinen ayrımcılığın en net göstergesidir. Bu 
kapsamda, turizm sektörünün yapısı gereği hayvanlara birer canlı 
olarak değil de salt birer meta olarak bakma anlayışı bu sektörle 

tüm alanlarda (seyahat, konaklama, yiyecek-içecek, rekreasyon) 
hayvanlar için olumsuz şartlara neden olmaktadır. Bununla birlikte, 
hayvanların da turizmin bir öznesi olabilmesi için gereken ortam 
ve şartların yetersiz olması, bu konuya duyarlı işletmelerin azlığı ve 
bilinçsizlik evcil hayvan sahiplerini rahatsız etmektedir. 

Evcil hayvan ve sahiplerinin turizme beraber katılma konu-
sunda yaşadıkları bu sıkıntılara literatürde de gereken ilgi ve önem 
verilmemektedir. Hayvanlar üzerine olan turizm çalışmalarındaki 
genel eğilim, tatil bölgelerinde yaşayan egzotik ya da yerel hayvanlar 
veya turistik etkinliklerin bir parçası olan hayvanlar ile sınırh kal-
maktadır. Carr ve Cohen (2009), bu konuda yeterli çalışma ve uygu-
lamaların olmamasının evcil hayvan sahibi potansiyel müşterilerin 
tatil karar sürecine önemli bir etkisi olduğunu belirtmektedirler. 
Zira evcil hayvanlanyla seyahate çıkmak isteyen kişilerin gidecek-
leri şehir ya da ülkeyi seçmelerinde havayollarının makul şartlara 
sahip olması, hayvan dostu otellerin olması, hayvan hastanesi ya da 
kliniklerin olması belirleyici bir rol oynamaktadır. 

İngiltere'de yılda yaklaşık 2 milyon köpek ve 1 milyon evcil 
hayvan sahipleriyle birlikte seyahate çıkmaktadır. 2013 yılı verile-
rine göre, Avustralya'da ülke içindeki yaklaşık 5 milyon hanede 25 
milyondan fazla evcil hayvanın olduğu ve yine aynı verilerde 2013 
yılı sonu itibariyle bu sektörün değerinin 8 milyar Dolar civarında 
olduğu belirtilmektedir (AMA, 2013). Dünya çapında multi-milyar 
dolarlık endüstrinin önemli bir bileşeni olan evcil hayvanlar, tu-
rizm pazarı için önemli bir gelir akışı yaratma potansiyeline sahiptir 
(Carr ve Cohen, 2009). 

Evcil hayvamyla turizme katılan ya da katılma isteğinde olan 
evcil sahipleri için tatil süreci, turizm olayının ilk aşaması olan se-
yahat sürecinden konaklama sürecine kadar her aşamada birtakım 
engellere takılmaktadır. Henüz tatil kararı verilmeden incelenen tur 
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tanıtım materyalleri (broşür, kitapçık, gazetelerdeki seyahat sayfala-
rı vb.) evcil hayvanlarla seyahat konusunda çok az bilgi taşımakta-
dırlar. Yine ulaştırma araçlarında evcil hayvamyla beraber seyahat 
etmek isteyen potansiyel turist, evcil hayvamyla araç içine veya ka-
bine alınmama problemi yaşamaktadır. Birçok evcil hayvanın, alerji 
ve hastalık riski, konuklara rahatsızlık, mobilya hasarı gibi neden-
lerle otellere alınmasına izin verilmemesi veya gecelik ücret ya da 
güvenlik teminatı karşılığında izin verilmesi bu süreci keyiften çok 
endişeye dönüştüren bir duruma neden olmaktadır. 

DÜNYA'DAN VE TÜRKIYE'DEN HAYVAN DOSTU 
UYGULAMALAR 

Dünya'da ve Türkiye'de hayvan dostu tesislerin ve uygulamaların 
yetersizliği ve bu konuda kısıtlı çalışmaların yapılmasının yanında, 
evcil hayvanların ve sahiplerinin turizme katılma sorunlarına çö-
züm üretme arayışında olan örgütler, kuruluşlar, tesisler ve uygula-
malar da bulunmaktadır. 

Uluslararası Evcil Hayvan ve Hayvan Taşımacılığı Birliği 
(IPATA) 

Uluslararası Hayvan ve Hayvan Taşımacılığı Birliği (Internati-
onal Pet and Animal Transportation Association-IPATA), ABD ve 
dünya genelinde profesyonel ve yetkin bir şekilde hayvan taşımacı-
lığı hizmeti sağlamak için kurulan, kar amacı gütmeyen bir ticaret 
örgütüdür. Örgüt küresel ağı sayesinde, evcil hayvan seyahatlerinin 
mümkün olduğunca güvenli gerçekleşmesini ve seyahatler sırasın-
daki ölüm-yaralanma oranlarının azalmasını sağlamak için yerel 
yönetimler, politikacılar ve havayolları ile birlikte çalışmalarını yü-
rütmektedir (1). 

IPATA üyeleri, IATAnın Canlı Hayvan Yönetmeliği'ndeki (Live 
Animals Regulations) ilke ve kurallara uygun olarak kendi ülkelerin-
de lisansh tüzel kişiler olarak faaliyetlerini yürütmektedirler. ABD'deki 
tüm aktif IPATA üyeleri ise, ABD Tarım Bakanlığı'na (U.S. Depart-
ment of Agriculture) kayıth olup, Hayvan Refah]. Yasasffidaki (Animal 
Welfare Act) yönetmelik ve kurallara uyum sağlamaktadır (1). 

1979 yılında ilk kurulduğunda yalnızca altı kurucu üyesi olan 
IPATA, kısa sürede Dünya çapında tüm büyük havaalanlarına hiz- 
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met veren, 80 ülkede 350'den fazla üyeye sahip büyük bir birlik 
hâline gelmiştir. Profesyonel bir hayvan taşımacılığı hizmeti vermek 
için hayvan taşıma uzmanları (hayvan eğiticileri, veterinerler, sigor-
ta şirketleri, naldiye aracıları gibi) ve ürün-hizmet tedarikçileri ile 
birlikte çalışan örgütün bazı üyeleri aşağıda listelenmektedir (2). 

Tablo 21. Hayvan Taşımacılığı Firmaları ve Konumları 

 

Firma Adı Konumu 

A.A.H. Veterinary Services Madrid, İspanya 

Air Animal, Inc.- Pet Moving Services Tampa, Florida, Amerika Birleşik Devletleri 

Air Canada Cargo Kanada 

Airpets Heathrow, Middx, İngiltere 

Animals Away New York, Amerika Birleşik Devletleri 

Best Boarding Kennels Inc. Mississauga, Ontario, Kanada 

British Airways World Cargo Harmondsworth, İngiltere 

Delta Air Lines Amerika Birleşik Devletleri 

Dogtainers Australia (HQ Brisbane) Brisbane, Queensland, Avustralya 

Jetpets Tullamarine, Avustralya 

Live Animal Transportation Services Houston, Texas, Amerika Birleşik Devletleri 

Pet Air Mexico Col. Parque San Andres C.P., Meksika 

Pet Travel Transport, LLC Fort Lauderdale, Florida, Amerika Birleşik 
Devletleri 

Petfly New Delhi, Hindistan 

PetRelocate.Com  Toronto, Ontaria, Kanada 

Petsfly.com  Phoenix, Denver, Dallas, Chicago, Amerika 
Birleşik Devletleri 

Pet- Express Brisbane, Avustralya 

Pet Express China (Asian Tigers) Beijing, Çin 

Pet Transportation Turkey Istanbul, Türkiye 

Pet Travel Insurance Hoofddorp, Hollanda 

Protatek Reference Laboratory Mesa, Arizona, Amerika Birleşik Devletleri 

Sumerman International 
Moving Co. (Ltd.) 

Istanbul, Türkiye 

Universal Relocations Chennai, Hindistan 

Worlwide Animal Travel Richmond, BC, Kanada 

9ekim Worldwide Movers (Evcil 
Hayvan Taşıma) 

Istanbul, Türkiye 

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. 



nobel 	
Evcil Hayvan Sahiplerinin Turizme Katılım Sorunları 	1 47 

Hayvan Taşımacılığı Birliği (ATA) 
IPATA gibi Animal Transportation Association (ATA) da, dün-

ya çapında hayvanların güvenli ve insani bir şekilde ulaşımına yar-
dımcı olan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur (3). 1976 yılında sek-
tördeki lider kuruluşlar, hükümet yetkilileri ve farklı Sivil Toplum 
Kuruluşları (STK) temsilcilerinin bir araya gelmesiyle kurulmuş ve 
1989 yılında şimdiki adını almıştır. Üyeleri arasında havayolları, 
kamyoncular ve deniz naldiyatı firmaları, çeşitli kamu kuruluşları 
ve temsilcilikleri ile üniversiteler, araştırma şirketleri, hayvan yetiş-
tiricileri ve veterinerler gibi canlı hayvanların taşınması ile ilgili pek 
çok farklı kesimden üyeler bulunmaktadır. ATA, hayvan taşımacı-
lığına ilişkin çeşitli sorunların çözümüne yönelik önemli olanaklar 
sunan uluslararası bir birlik olarak gerek bireysel, gerekse organizas-
yonel temelde yapılacak olan hayvan taşımacılığı konusunda üyeleri 
ile sürekli bilgi ve kaynak paylaşımında bulunmaktadır (3). 

Örgüt, evcil ya da yabani tüm canlıların çevremizin önemli bir 
parçası olduğuna ve önemle korunup insanca muamele edilmeleri 
gerektiğine inanmaktadır. Bu kapsamda 2002'den beri hayvan taşıma-
cıhğı ile ilgili sorunları tartışmak ve hayvan bakımı ve refahı ile ilgili 
eğitimler vermek amacıyla yıllık konferanslar düzenlemektedir (4). 

Hayvan Terminali (The ARK JFK) 
ARK Development şirketi, New York'un John F. Kennedy Ulus-

lararası Havaalanı'nda dünyanın ilk USDA (ABD Tarım Bakanlığı) 
onaylı ve özel sermayeli hayvan terminali ve çok amaçlı hayvan ta-
şıma (ithal ve ihraç atlar, evcil hayvanlar, kuşlar, egzotik/hayvanat 
bahçesi hayvanları ve çiftlik hayvanları) - hava kargo tesisini kurarak 
bu alandaki eksikliği gidermek adına büyük bir adım atmıştır. 2016 
yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan ve 178.000 metre-
karelik alana kurulan bu terminal, devlet kurumları, özel ve kamu 
finansmanı ve hayvanlarla ilgili projelerde uzmanlaşmış tasarımcı-
lar arasındaki üç yıldan fazla süren görüşmelerin bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır (5). Refakatçi hayvanlar, hayvanat bahçesi hayvan-
ları, çiftlik hayvanları ve yarış atları da dahil olmak üzere, her yıl 
70.000 hayvanın ARK JFK'den geçeceği ve tesisin 180'den fazla kişiye 
istihdam olanağı sağlayacağı öngörülmektedir (6). 

Hayvanların uçuştan önceki gerginlilderini azaltabilecek bir 
alan yaratmayı amaçlayan tesiste hayvanların gecelik konaklayabi-
lecelderi bir pet resort, karantina servisi, 24 saat açık hayvan has-
tanesi, kuşhane, ildim kontrollü gelen hayvanlar için bir alan ve at 
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kabinleri ile birlikte 14,5 dönümlük bir hizmet alanı bulunmaktadır 
(6). Ayrıca Chicago's O'Hare ve Midway havaalanları ile D allas/Fort 
Worth ve Denver Uluslararası Havaalanlarında da tesisi bulunan Pa-
radise 4 Paws, kediler ve köpekler için 20.000 metrekarelik bir alana 
evcil hayvan hizmet merkezi açmayı planlamaktadır (7). 

The Ark JFK gibi projelerle, Paradise 4 Paws gibi özel hizmet sağlayı-
cılarmın başarıli bir şekilde büyümesi pet seyahati sektörünü büyük bir iş 
alanı hâline getirmektedir. Evcil hayvan ürünleri sunan perakendecilerin 
de bu sektörle yakından ilgilenerek onlara birinci sınıf bir seyahat deneyi-
mi yaşatmalarının bu büyüme trendi üzerinde önemli katkılar sağlayacağı 
düşünülmektedir (8). Şirket ile ilgili görseller Resim l'deki gibidir. 

Görsel 1: The Ark JFK 
Kaynak Görsel Kaynakları 1 
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AtlasJet & YDÜ Hayvan Hastanesi 

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hayvan Hastanesi ile Atlaget, 
aralarında yaptıkları anlaşma ile evcil hayvanların sağlık turizmi kap-
samında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne özel koşullarda taşınma-
sını sağlayarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atmışlar-
dır (9). YDÜ Hayvan Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi, evcil hayvan-
ları ile tatile gitmek isteyen kişilerin gidecekleri şehir veya ülke seçim-
lerinde havayollarının makul şartlarda hayvan taşımacılığı yapması, 
hayvan dostu otellerin olması, uluslararası standartta sağlık hizmeti 
veren hayvan hastaneleri veya kliniklerin bulunmasının belirleyici 
rolü olduğunu belirtmelctedir (9). Bu kapsamda evcil hayvanlarına 
sağlık hizmeti almak amacı ile ülkemize gelecek turistlere hem tarihi, 
kültürel ve doğal zenginliklerimizi sunma hem de evcil hayvanları= 
en iyi şartlarda sağlık hizmeti almasına olanak yaratılacaktır. 

SEYAHAT SEKTÖRÜNE YÖNELIK SORUNLAR, ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ VE UYGULAMALARI 

Tatile çıkarken ailenin önemli bir ferdi olan evcil hayvanları-
nı geçici de olsa bırakma, terk etme endişesine giren sahipleri için 
özellikle son yıllarda birçok ulaşım alternatifi geliştirilmiştir. Fakat 
bu alternatiflerin büyük çoğunluğu evcil hayvanların tatil sürecinin 
her aşamasında sahipleriyle birlikte olmalarına imkân vermemekte-
dir. Havayolu firmalarının sıkıntılı evcil hayvan taşıma prosedürleri, 
birçok köpek türünün uçuşlara kabul edilmemesi ya da evcil hayvan 
denilince alda sadece kedi ve köpek gelmesi, yolcunun serbest bagaj 
taşıma hakkı hariç tutularak evcil hayvanın da ücrete tabi olması, 
keyfi olarak hayvanlara sakinleştirici verilmesi ve hayvanın ölümü 
durumunda sorumluluğun sahibine yüklenmesi gibi vicdani olma-
yan durumlar hayvanların rahat ve güvenli bir şekilde seyahat ede-
bilmesinin önündeki engellerden yalnızca birkaçıdır. 

Öyle ki, bu konuda evcil hayvan sahiplerinin yaşadıkları sıkıntı-
lar ve şikayetleri çeşitli forum, blog ve şikayet sitelerinde incelenmiş 
ve aşağıda birkaç şikayet örneğine ulaşım firmasının adı saklı tutu-
larak yer verilmiştir (10) 

Örnek 1 
'Evcil hayvanımız ile ilgili, X firmasmın evcil hayvan taşıma kural-

larına göre kutusuyla birlikte 8 kg olması gereken ve önceden bilgilendir-
memizi isteyen yetkililer, bilgilendirme ve rezervasyon yaptıktan sonra 
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uçuşta yalnızca 6 kg evcil hayvan alabileceklerini söyleyip uçuşumuzu 
değiştirmemizi talep ettiler. 8 kg hakkım varken bizi kabul etmeyen ve 
uçuş saatini değiştirmemizi isteyen Türkiye'nin en büyük firmalarından 
birinin yarattığı bu mağduriyeti nasıl telafi edeceğini merak ediyorum!" 

Örnek 2 
"Şu anda yani 15.02.2015 tarihinde Istanbul'dan Ankara'ya ha-

reket etmekte olan 14.20 hareket saatli bir otobüs firmasının içeri-
sindeyim. Araca kafes ile girdikten sonra yasalara aykırı olduğu ge-
rekçesiyle kafesi bagaja koymam istendi. Fakat şuan Bolu'da hava -7 
derece, ben klimalı ortamda bile üşürken kedimin bagajda titriyor 
olduğunu tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. 

Bu durumdan yetkilileri haberdar ettiğimde müşteri hizmetlerini 
aramamı söylediler, aradım. Gel gör ki tutturmuşlar bir yasa bahanesi, 
konunun bir CAN olduğunu fark edemiyorlar. Tüm yolculardan izin 
isteyebileceğimi söyledim ama yasa dediler. Şikayetçiyim!" 

Örnek 3 
"Tayland'dan dönmeden 3 gün önce chihuahua cinsi köpeğimiz 

için rezervasyon yaptırdık. Rezervasyonumuz onaylandı ve aşı kart-
11, sağlık sertifikah, kimlikli köpeğimizi hiçbir neden belirtmeden 
uçuşa almadılar. Eşim sebep sorduğunda herhangi bir cevap veril-
memiş ve köpeğimiz 11 saat uzaklıkta kalmıştır. 

Müşteri hizmetleri bizi kargo bölümüne aktarıyor ve arkadaşlar 
bizden 10000 baht yani 680 TL köpeği getirme ücreti istiyorlar! Ilgi-
li firma sitesinde müşteri memnuniyeti bizim için her şeyden önemli, 
maddiyat gözetmeksizin müşteri problemlerini çözeriz diyorlar. Benim 
köpeğimi bir an önce bana getirin ve mağduriyetimi giderin lütfen:' 

Örnek 4 
"3/7 Ekim tarihleri arasında bir deniz otobüsü şirketinin fe-

ribotları ile Istanbul-Yalova arasında seyahat ettim, yanımda aşı 
karnesi olan (aşıları tam) 6 aylık kedim vardı. Firma görevlileri ne 
terminale girerken, ne gemiye binerken bu karneyi kontrol dahi et-
medi, hayvanın sağlık durumuna bakmadı ama buna karşılık yolcu 
salonuna çıkamayacağımızı, aşağıda valizlerin koyulduğu izbe ve 
fazlası ile soğuk yerde kedimin seyahat edebileceğini söylediler. Ben 
de kedimi yalnız bırakmamak için 1 buçuk saatlik yolu ayakta, aşağı-
da valizlerin koyuldu& yerde geçirdim. Evcil hayvanımın bu şekilde 
muamele görmesi gerçekten tam bir orta çağ felaketi!" 
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Örnek 5 
"6 yaşında Golden cinsi bir köpeğim var. Okulum dolayısıyla 

uçakla sık seyahat ediyorum ve köpeğimi de yanımda götürmek zo-
rundayım. Daha önceleri 40-45 TL bir fark ücreti ödüyordum şuan 
bu ücret tam tamına 180 TL. Sadece köpeğim için istenen bu fiyat, 
kendi biletimle birlikte 270-300'ü çok rahat buluyor. Evcil hayvanlara 
resmen kargo muamelesi yapılıp kg başına ücret talep ediliyor! Zaten 
kargo bölümünde ne şartlar altında gittiğini bilmediğimiz hayvanımız 
için tabiri caizse alınıp satılan mal muamelesi yapılıyor." 

Tüm bu örnelderden de anlaşılabileceği gibi evcil hayvanların ve 
sahiplerinin yasal engeller, bilinçsiz uygulamalar ve içinde hayvan 
sevgisi barındırmayan bazı turizm çalışanları tarafından tatil süreç-
leri adeta bir işkenceye dönüşmektedir. T.C. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı'na hayvanseverler tarafından defalarca bu 
sorunlarla ilgili dilekçeler yazılmış olsa da tatmin edici bir sonuç ne 
yazık ki alınamamıştır (11). 

ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın 2015 yılı sonu verilerine göre, 
her yıl ABD'delci havayolları ile seyahat eden iki milyonun üzerinde 
evcil hayvan olduğunu tahmin etmektedir (12). Bu rakama rağmen 
çoğu havayolu (kabinde evcil hayvanın yasak olduğu) hayvanları 
adeta bir bagaj gibi, sıcaklığın ölüme bile yol açabilecek derecede 
değişken olduğu kargo bölümünde taşımaktadırlar. ABD Ulaştırma 
Bakanlığı'nın verilerine göre, Mayıs 2005 ve Temmuz 2010 tarihleri 
arasında 122'si köpek 144 evcil hayvan havayollarının kargo bölü-
münde bu nedenlerden dolayı can verdi (13). 2014 yılına geldiği-
mizde ise, yine ABD havayollarında 17 hayvanın hava taşımacılığı 
sırasında ölmesine, 26 hayvanın yaralanmasına rağmen bu uzun 
yıllardır görülen en düşük rakam olarak açıklanmıştır. 

Gerçekleşen sağlık vakalarının büyük çoğunluğu, hayvanların 
önceden var olan sağlık sorunlarının uçuş sırasında veya sonrasında 
yeniden ortaya çıkmasından dolayı gerçeldeşmektedir. Fakat tüm bu 
rakamlara bakıldığında yaralanma, kayıp ve ölümlerde her yıl ciddi 
bir düşüş yaşandığı, uçak yolculuğunun hâlâ hayvanlar için en gü-
venli ve en insancıl seyahat türü olduğu belirtilmektedir. Bu rakam-
lardalci düşüşün nedeni olarak da insanların giderek profesyonel 
hayvan taşıyıalarını tercih etmeleri görülmektedir (14). 

Hem duygusal hem de maddi açıdan birçok olumsuzluğa neden 
olan evcil hayvanlarm seyahat engellerine kimi yetersiz kalmış, kimi de 
hâlâ önemli bir çözüm alternatifi olarak faaliyette olan birtakım özel 
havayolları ve diğer uygulamalar aşağıda detayh olarak incelenmiştir. 
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ÖRNEK OLAY: PET ÖZEL TAŞIMACILIK VE AFtACI KURULUŞ 
UYGULAMALARI 

Pet Airways 

Pet Airways anlaşmalı küçük hava taşıpcılannı kullanarak, yal-
nızca evcil hayvan taşımacılığında uzmanlaşmış Delray Beach, Flo-
rida merkezli bir Amerikan şirketi olarak 2009 yılında kurulmuştur. 
Hava taşımacıliğındaki mevcut firmaların hayvanlar için pahalı, ra-
hatsız ve hatta tehlikeli olabilmesi ya da çoğu hava yolu firmasının 
evcil hayvan kabul etmemesi Pet Airways için önemli bir başlangıç 
fırsatı yaratmıştır (15). 

Pet Airways, geleneksel havayollarında olduğu gibi, evcil hay-
van misafırlerini (kendi terminolojisinde <pawsengers') kargo bölü-
münde değil iklim kontrollü ve ihtiyaçları olan temiz hava sirkülas-
yonuna sahip yolcu kabininde taşımıştır (16). 

Evcil hayvanlar için özel olarak tasarlanan ilk havayolu olma 
özelliğine sahip Pet Airways, Şubat 2012'de mali sorunlar içine gi-
rerek birçok uçuşunu iptal etmek durumunda kalmıştır. Tüm bu 
sorunların neticesinde 2013 yılında faaliyetlerine kalıcı olarak son 
veren Pet Airways, sektörde ilk olması nedeniyle benzer hedeflerde 
olan yeni şirketlerin kurulmasına da destek olmuştur. 

PetAirways 
Travel For Your Best Friend 

Görsel 2: PetAirways 
Kaynak: Görsel Kaynakları 2 
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People and Pets Dog Airlines 

Pet naldiyatçiları hayvanların taşınması ile ilgili düzenlemeleri 
yapan ve evden-eve taşıma gibi ekstra hizmetler veren firmalardır. 
Fakat bu firmalar hayvanları ticari havayolları ile uçurmalctadır. Ha-
ziran 2014'te Houston, Texas'ta kurulan People and Pets Dog Airli-
nes, 1 Mart 2015'te faaliyetlerine başlayarak (17), sahip olduğu uçağı 
ile uçuşlarını kendi yaparak tanı bağımsız hizmet vermektedir. 

Şirket şu an için yeterli sayıda uçağa sahip olmadığından dola-
yı yalnızca Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde ve yakın 
ülkelere uçuş düzenleyebilmelctedir. Ayrıca USDA (Amerika Birle-
şik Devletleri Tarım Bakanlığl)'nın vermiş olduğu "Class T Carrier" 
belgesine de sahip olarak bu anlamda yasal olarak kendini akredite 
etmiştir. Bu belge yurt içinden yurt dışına ya da yurt dışından yurt 
içine düzenlenen uçuşlarda evcil hayvan taşımacılığına hukuki ola-
rak olanak sağlayan bir belge niteliğinde olduğundan, ileriki yıllar 
için şirketin büyüme planları adına da son derece önemlidir. 

Şirketin evcil hayvan taşımacılığı faaliyetleri dışında dikkat çeken 
bir uygulaması da "PAWfund" adındaki yardım kampanyasıdır (18). 
Bu uygulama ile bir fon yaratılarak hayvanların ücretsiz bir şekilde 
taşınabilmesine olanak sağlanmaktadır. Sitenin web portalmdan uçuş 
için rezervasyon yaptırmak isteyen evcil hayvan sahipleri, rezervasyon 
esnasında PAWfund uygulamasını da kullanarak bağış yapabilinekte 
ve böylece maddi durumu yetersiz olan evcil hayvan sahiplerinin 
seyahat edebilmesini de kolaylaştırabilmektedirler. Bu aynı zamanda 
bir sosyal sorumluluk faaliyeti olarak şirkete değer kazandırmakta ve 
bilinirliğini arttırmaktadır. 

_fr People and Pets 011 PAWfund 
Dog Airlines 	• 811> 	Of fr 

Görsel 3: People and Pets Dog Airlines 
Kaynak: Görsel Kaynakları 3 

Animal Airways 

Animal Airways pet sahiplerine uluslararası seyahatlerinde 
yardımcı olan Londra, İngiltere merkezli küresel bir seyahat şirketi- 
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dir. Uluslararası evcil hayvan taşımacılığı için gerekli olan kapsamlı 
ürün ve hizmetleri sunarak, veteriner desteği, yönetmelik ve mevzu-
at kontrolleri, havayolu onaylı kulübelerin temini, uçak bileti rezer-
vasyonları ve evcil hayvan kargo hizmetleri gibi faaliyetlere odak-
lanmışlardır (19). Şirketin Londra, New York, Los Angeles, Mexico 
City, Buenos Aires, Paris, Frankfurt, Toronto, Sao Paulo, Antwerp 
(Belçika), Roma, Budapeşte, Atina, Moskova, Singapur, Johannes-
burg, Tokyo, Melbourne, Odessa (Ukrayna), Tianjin(Çin), Yeni 
Delhi(Hindistan), Tel Aviv, Aucldand (Yeni Zelanda), ve Nicosia 
(Kıbrıs) olmak üzere toplam 24 küresel lokasyonu bulunmaktadır ve 
buralara uçuşlar düzenlemektedir. 

Burada amaç, hayvanlar ile hayvan sahiplerinin aynı anda bera-
ber seyahat edebilmelerine olanak sağlamaktır. Nitekim şirket ken-
di vizyonunu da bu şekilde ifade etmektedir (20). Şirkete göre 2049 
yılında uluslararası seyahatler için bir engel teşkil eden, hayvanlarla 
birlikte seyahat edebilmenin önündeki her türlü lositlama ve kural-
lar ortadan kalkacaktır. Şirket, evcil hayvanları da seyahat eden ai-
lelerin bir üyesi olarak görmekte ve bu anlamda 2049 yılına kadar 
ortaya koymuş olduğu vizyon çerçevesinde hayvanlar ve sahiplerini 
'birlikte' dünyanın her yerine uçurmayı amaçlamalctadır. 

Bu bağlamda, Animal Airways veterinerlik işlemlerinden so-
rumlu uçuş bölümü direktörü şirketin, "evcil hayvanların yaşam 
kalitesini arttırabilmek ve petlerin aileleri ile birlikte uluslararası se-
yahatlerinde ortaya çıkan veya çıkabilecek olan problemlere ilişkin 
bütünsel çözüm önerileri sunabilmek adına kurulduğunu ifade et-
mektedir." (21) Nitekim şirket kendi web sitesinde de belirttiği üzere 
bu sektörde lider olmak istemekte ancak bunu yaparken de gerçek-
leştirmiş olduğu faaliyetlerde hayvan sevgisi ile hareket ettiğini dile 
getirmektedir. 

AIIIİ111#reitiLrti.fays 
Görsel 4: AnimalAirways 
Kaynak Görsel Kaynakları 4 
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Pet Taksi 

Pet Taksi, İstanbul, Ankara ve Eskişehir illerinde faaliyette olan, 
7/24 hizmet verebilen bir evcil hayvan (sadece kedi ve köpekler) 
transfer hizmetidir (22) Evcil hayvanı sahipli veya sahibi olmadan 
taşıyan Pet Taksi evcil hayvan sahiplerinin en büyük sorunlarından 
biri olan karayolu ulaşımına rahat bir alternatif sunmaktadır. 

Evden-eve, evden-veterinere, şehir içi ve şehirlerarası hizmet 
veren araçlarda klima, telsiz ve kamera gibi önemli donanımlar da 
bulunmaktadır. Araç bagajında hayvan dostunuz için özel kafes böl-
me ve rahatlığı için yastıldarın bulunması, araç içinin daima temiz 
tutulması, bunun dışında sedye ve ambulans hizmeti de sunması ev-
cil hayvan sahiplerinin pet taksiyi tercih etmelerini sağlamaktadır. 

Görsel S: Pet Taksi 
Kaynak: Görsel Kaynakları 5 

SOSRooms.com  

SOSRooms.com, yaygın erişim gücü olan HAYTAP Hayvan 
Hakları Federasyonu'nun projelerine destek amacıyla, 2011 yılında 
lise öğrencisi olan Tolga Babür tarafından kurulan bir online tatil 
organizasyonu sitesidir (23). İnsanların tatil organizasyonu yapar-
ken önemli bir amaca da destek sağlayabileceklerini düşünen Babür, 
kurduğu site ile önemli bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştir-
miştir. 

www.SOSRooms.com  sitesinden booking.com  sitesine bir link-
le bağlanarak bu site üzerinden bir otel rezervasyonu yapılması du-
rumunda booking.com'un SOSRooms.com'a ödeyeceği komisyon 
gelirleri, HAYTAP, UNICEF ve WWF Türkiye yardım kuruluşlarına 
bağışlanmaktadır. Bu şekilde, yapılan bir otel rezervasyonu ile hem 
Türkiye'de yardıma muhtaç çocuklara ve hayvanlara hem de çevre- 
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nin korunmasına destek verilebilmektedir. Rezervasyonlardan elde 
edilen gelirlerin ve ilgili yardım kuruluşlarına yapılan bağışların ne-
reye gittiği ise uluslararası Price WaterhouseCoopers şirketi tarafın-
dan her üç ayda bir denetlenmektedir (24) 

IS O S R C) O Niı S 

Fik Rezervasymuz le 
Birçok Yaşa« Kurtsracaksınız I 

Görsel 6: SOSRooms 
Kaynak: Görsel Kaynakları 6 

Dünyada ve Türkiye'de uygulanan bu ve benzeri uygulamalar, se-
yahat sektöründe hayvanlara değer veren ve onları da turizmin birer 
öznesi olarak kabul eden faaliyetler olarak dikkat çekmektedir. Bun-
ların yanı sıra çeşitli kuruluşlar tarafından, evcil hayvan sahiplerinin 
hayvan dostları ile birlikte seyahat ederken dikkat etmeleri gereken 
noktaları içeren çeşitli bilgilendirmeler de bulunmaktadır. AVMA 
(American Veterinary Medical Association), USDOT (United States 
Department of Transportation), USDA (United States Department of 
Agriculture) gibi kuruluşlar söz konusu bilgilendirmeleri yapan ku-
ruluşlar arasında örnek yenilebilir. Bu bilgilendirmeler evcil hayvan 
sahiplerinin hayvan dostları ile gerçeldeştirecelderi veya gerçekleştir-
miş oldukları seyahatler esnasında ortaya çıkabilecek problemlere iliş-
kin olup çeşitli çözüm önerileri sunmaktadır. Söz konusu kuruluşlar 
havayolu, karayolu ya da demiryolunu tercih eden evcil hayvan sa-
hiplerinin tercih etmiş oldukları ulaşım türüne göre seyahat önerileri 
sunmakta ve gerek evcil hayvanların gerekse evcil sahiplerinin seya-
hatlerini kolaylaştırmayı amaçlamalctadır (25). 

KONAKLAMA SEKTÖRÜNE YÖNELIK SORUNLAR, ÇÖZÜM 
ÖNERILERI VE UYGULAMALARI 

Taillon ve çalışma arkadaşlarına göre (2013), insan-hayvan ara-
sındaki güçlü bağ evcil hayvan sahiplerinin petleri ile seyahat etme 
ve beraber tatil sürecini yaşama isteklerine yol açmaktadır. Fakat gi- 
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dilen ya da gidilecek olan bölgedeki konaklama işletmelerinin çeşitli 
gerekçelerle evcil hayvan kabul etmemesi, hayvan dostu olan çoğu 
otelin bile evcil hayvanları ayrı bir yerde konaldatıp sahipleriyle bir-
likte konaldamalarma imkân vermemesi, evcil hayvan sahibi potan-
siyel müşteriler için sıkıntı ve belirsizlik yaratan bir durum olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

Yazındaki birçok otel odaldı çalışmalar bireylerde ilave ödeme 
isteldiliği yaratan, otellerin oluşturduğu birtakım ürün ve hizmet-
lerin olduğunu göstermektedir (oda manzarası, özel yiyecek-içecek 
hizmetleri, çevre duyarlı ürün ve hizmetler gibi). Misafirler açısın-
dan ödeme istekliliğine uygun diğer bir durum ise otellerin evcil 
hayvan politikalarıdır (Taillon vd, 2015). Ancak evcil hayvanı ile 
birlikte tatil yapmak isteyen ve bu konuda ek ödeme isteldiliği içeri-
sinde olan kişilere yönelik otel politikalarının yetersizliği konaklama 
sektörünün söz konusu pazara yeterince önem vermediğini göster-
mektedir (Taillon vd., 2013; Peng vd., 2014). Bu durum talebin ye-
terli, arzın ise yetersiz kaldığı gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Öyle ki, dünyada ve Türkiye'de birçok evcil hayvan oteli, özel 
hizmetler sunan pet resortlar, "kenner olarak adlandırılan, yüz-iki 
yüz köpek kapasiteli çiftlikler ve sahiplerinin hayvan dostlarını ema-
net edebilecelderi evcil pansiyonları bulunmasına rağmen, onlara 
ev konforu veren, özgürce koşup oynayabilecekleri ve en önemlisi 
sahipleriyle birlikte zaman geçirmelerine imkin veren tesisler azın-
lıktadır. Hâlihazırda faaliyette olan; sahiplerinin evcil hayvanları ile 
birlikte rahatça konaklayabilecelderi, onlara da turizmin bir öznesi 
olarak değer veren ve hem evcil hayvanların hem de sahiplerinin 
konforları için tüm imkânların yaratıldığı konaklama tesisleri, söz 
konusu sektör için önemli birer örnek niteliğinde aşağıda tanıtılrna-
ya çalışılmıştır. 

ÖRNEK OLAY: PET KONAKLAMA UYGULAMALARI 

Dog Bark Park Inn 

Amerika'nın Idaho eyaletinde 2003 yılında Dennis Sullivan 
ve Frances Conklin adındaki hayvansever çiftin tasarladıldarı Dog 
Bark Park Inn, dünyanın en ilginç otel konseptlerinden birine sa-
hiptir. Aynı zamanda ahşap oyma ustası olan Dennis ve Frances, ote-
lin tasarımını da 12 metre uzunluğunda devasa bir ahşaptan köpek 
olarak yapraışlardır. Otel politikası olarak misafi 	derine köpekleriyle 
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birlikte kalma irrıkânı sağlayan tesis, hem köpekler hem de sahipleri 
için konforlu bir ev ortamı sağlamaktadır (26). Otel odalarının iç di-
zaynını köpeklerin de rahat edebilecelderi şekilde dekore eden çift, 
yatacaldarı konforlu bir yatak, oyun oynayabilecekleri bir alan ve çe-
şitli oyuncaklar ile hem hayvan hem de insan müşterilerine keyifli 
bir tatil seçeneği sunmaktadırlar. Otelle ilgili deneyimlerini payla-
şan misafirlerin memnun kaldıkları en önemli konu da, köpekleriyle 
birlikte aynı odada kalabilmeleri ve onlar için çok sayıda imkânın 
yaratılmış olmasıdır (27). 

Görsel 7: Dog Bark Park Inn 
Kaynak: Görsel Kaynakları 7 

Aloft Bursa 

2005 yılında tasarlanan ve ana şirketi Starwood Hotels 8ı Re-
sorts Worldwide, kurucusu ise W Otelleri olan Kuzey Amerika 
merkezli Aloft otelleri, özellikle hayvan dostu politikaları ile adını 
duyuran otellerden biri olma özelliğindedir. Sheraton, Westin ve W 
Hotels gibi birçok markaya sahip olan şirket, Amerika'da oldukça 
yaygın olan Aloft Otelleri'nin Avrupa'daki üçüncü otelini Bursa'da 
faaliyete açmıştır. 

Aloft Bursa, zincirin tüm dünyada geçerli olan marka stan-
dartları gereği konukların evcil hayvanlarını da ailenin bir üyesi 
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olarak kabul etmektedir (28). Otelin hayvan dostu programı ARF 
(Animals Are Fun!) kapsamında 20 kilonun altındaki evcil hay-
vanlara özel örtü, minder, yemek kasesi, atıştırmahldar, çeşitli 
oyuncaklar ve daha birçok özel hizmet ücretsiz olarak sunulmakta-
dır (29,30). Hayvan misafirlerinin konaklama süresi boyunca tüm 
konforunu sağlayan otel, sahiplerinin de bu konudaki endişelerine 
çözüm sunmaktadır. 

Görsel 8: Aloft Otel Bursa 
Kaynak Görsel Kaynakları 8 

   

Bu örneklerin dışında, evcil hayvan sahiplerinin ve hayvanse-
yerlerin desteği ve öncülüğü ile hayvan seyahatleri ve konaklama ile 
ilgili problemlere çözüm yaratmak amacıyla pettravel.com, bringfi-
do.com, travelpets.com, petswelcome.com, tripswithpets.com  ve pet-
hotelsofamerica.com  gibi çeşitli web siteleri kurulmuştur (Taillon 
vd., 2015). Bunlardan yalnızca bringfido.com  sitesini aylık ortalama 
105.000 kişi ziyaret etmektedir (31). Bu istatistikler bile pet seya-
hatlerinin tüketiciler için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Son yıllarda tatilcilerin bu talebini göz önünde bulunduran pek 
çok otel 'hayvan dostu' işletme kategorisinde hizmet vermeye baş-
lamışlardır. Bodrum Yarımadasındaki birçok otelin [Delfi Hotel 8( 
Spa, Hotel Blue Bay, Selvi Beach Otel, Castello Dis Alcyarlar, Otel 
Gümüşlük (32)1 evcil hayvan politikalarını uygulamaya başlaması 
Türkiye'nin de bu pazarın ihtiyaçlarına kulak vermeye başladığını 
göstermektedir. 
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SONUÇ 

İnsan-hayvan arasındaki güçlü dostluk bağı dolayısıyla, çoğu 
insan için evcil hayvanları ailenin bir ferdi olarak görülmektedir. 
Dolayısıyla insanların yaşamlarında bu kadar önemli bir yeri olan 
evcil hayvanların sahipleri ile birlikte seyahat etmeleri ve zaman 
geçirmeleri en doğal istekleridir. Fakat turizmin faydacı bakış açısı 
nedeniyle turistik faaliyetler planlanırken hayvanların da turizme 
bizzat katılabileceği çoğunlukla göz ardı edilmektedir. 

Turizmin hayvanlara sadece birer turistik meta olarak bakma 
anlayışı nedeniyle onları da turizme dahil edecek uygulamalar yapıl-
mamış, olanlar da yetersiz kalmıştır. Ancak özellikle son yıllarda bu 
konuda sıkıntı yaşayan evcil hayvan sahiplerinin ve birçok hayvan-
severin çabaları ile bu konuda bir farkındalık yaratılmış ve seyahat-
konaklama sektörleri açısından hayvan dostu işletmeler ve uygu-
lamalar önem kazanmaya başlamıştır. Hayvanlara özel havalimanı 
ve çeşitli havayolları, hayvanlara yönelik seyahat örgütlenmeleri, 
evcillerin sahipleri ile birlikte konaklamalarma imkân veren oteller, 
transfer hizmetleri ve hayvanlara yönelik seyahat programlama site-
leri bu uygulamalara örnek teşkil etmektedir. Tüm bu hayvan dostu 
uygulamalar bizlere turizm işletmelerinin, talebi giderek artan hay-
van seyahatlerini nasıl karşılamaya başladıklarını göstermektedir. 

Tüm bu uygulamalar hayvan seyahatleri konusunda bir baş-
langıç ve örnek olması nedeniyle önemli olmakla birlikte, dünya 
genelinde bu çalışmaların artarak hem evcil hayvanların hem de 
sahiplerinin rahat ve güvenli bir tatil geçirmeleri sağlanmalıdır. 
Unutulmamalıdır ki, hayvanlar da insanlar kadar turizmin bir öz-
nesi ve potansiyel müşteri kitlesidir ve aynı ilgi ve özenin onlara da 
gösterilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Sosyal girişimcilik, dünyadaki örneklere bakıldığında eğitim, 
çevre, sağlık ve haklar olmak üzere dört ana başlıkta yoğunlaşmak-
tadır. Bu bölümde, hayvanların da yaşamın birer öznesi olduğu dü-
şünülerek sosyal girişimcilik konusunda onların da dikkate alınması 
gerektiği ifade edilmektedir. Buna yönelik olarak TÜBİTAK Üniver-
siteler Arası Proje Yarışmasında finale kalan örnek bir sosyal giri-
şimcilik projesi bu bölümde incelenmektedir. 

GiRiş 

Girişimciliğin yalnızca ticari alanla sınırlandırıldığı, toplumun 
sosyal sorunlarına çözüm arayanlara ise hayalci denildiği bir dö-
nemde sosyal girişimcilik, toplumların kalkınmasında önemli rol 
oynamaktadır (Denizalp, 2007). Öyle ki günümüz gelişmiş ülke ör-
neklerine bakıldığında, devletin bazı alanlardan elini çekmeye baş-
ladığı ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının ağırlıklı olarak eği-
tim, çevre, sağlık, kişisel hak ve özgürlükler olmak üzere dört alanda 
yoğunlaştığı görülmektedir (Betil, 2010:21). Bu bağlamda; özellikle 
"hak" kavramı yalnızca insanlar için değil hayvanlar için de gerek-
lidir. Öyle ki hayvanların da yaşam hakkı olduğu, onların da ortak 
yaşamın öznesi oldukları pek çok araştırmacı tarafından da sıldılda 
dile getirilmektedir (Francione, 2008; Fennell, 2012). Buradan hare-
ketle, bir girişimcilik faaliyeti eğer "sosyal" olarak adlandınhyorsa, 
bunun içinde hayvanların da olması hak kavramı üzerinden bakıldı-
ğında göz ardı edilemeyecek bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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SOSYAL GİRİSİMCİLİK VE HAYVANLAR 

Tarihsel olarak sosyal girişimcilik örnelderine bakıldığında 
birçok toplumsal, çevresel ve ekonomik dönüşüme neden oldukla-
rı görülmektedir. Hindistan'ın düşük gelirli ve topraksız vatandaş-
larına yedi milyondan fazla toprak arazisi dağıtan Toprak Bağışı 
Hareketi'nin kurucusu ve lideri Vinoba Bhave'den; şu anda dünya 
çapındaki binlerce okulda uygulanmakta olan erken çocukluk döne-
mi eğitimine yenilikçi bir yaldaşım getiren Dr. Maria Montessori'ye, 
ilk profesyonel hemşirelik okulunu kuran ve hastane yapısında dev-
rim yaratan Florence Nigthingale'e, Hindistan toplumsal barışımn 
inşasında önemli rol oynayan Gandhi'ye, şiddet karşıtı ve ırksal eşit-
lik görüşleriyle 1964 yılında Nobel Ödülü alan Martin Luther King 
Jr.'a, Bangladeşli yoksul kişiler için kredi desteği sağlayan Yoksullar 
Bankası'nın kurucusu Muhammed Yunus'a kadar dünyada pek çok 
örneğe rastlamak mümkündür (1). 

Söz konusu örneldere bakıldığında, turizmde de hayvan haklarını 
ve etiğini temel alan, türcülüğü reddeden bir anlayış ile yapılacak olan 
sosyal girişimcilik faaliyetlerinin gerek turizm faaliyetine katılanlar 
gerekse turizm işletmeleri açısından bir değişim ve/veya dönüşüm ya-
ratabilmesi mümkün gözükmektedir. Bu doğrultuda, turizmde hay-
vanları ve hayvan sahiplerini gözeten projelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Daha önceki bölümde de ifade edildiği üzere Yakın Doğu Üni-
versitesi Hayvan Hastanesi ile Atlasjet arasında yapılan anlaşma 
ile evcil hayvanların sağlık turizmi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne özel koşullarda taşmması söz konusu projelerden 
biridir (2). Öyle ki, İngiltere, Danimarka, Rusya, Almanya gibi pek 
ülkede hayvan sahipleri hayvanları ile birlikte rahatça seyahat ede-
bilmektedir. Uluslararası standartlarda hizmet veren hayvan hasta-
neleri veya klinikleri de yine bu ülkelerde bulunmaktadır ve evcil 
hayvan sahipleri bu ülkelere giderek hem hayvanlarının kaliteli sağ-
lık hizmeti almalarını sağlamakta, hem de bu ülkelere gitmelerinden 
doğan turizm ürünlerini satın almaktadırlar. 

Bu minvalde, ortaya koyulan projelerden birisi de "Ortak Yaşam: 
Turizm Evi" projesidir. Söz konusu proje Dilek ve Altın tarafından ha-
zırlanmış olup, 2014 yılında TÜBITAK tarafından düzenlenen "2238 
Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması"nda finale kalmıştır 
(3). Proje, evcil hayvanların, evcil hayvan sahiplerinin, vegan/vejetar-
yenkişilerin ve engeli bireylerin bir arada tatil yapabilmelerine imkân 
sağlamayı amaçlayan bir konaklama tesisini içermektedir. 
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Sosyal Girişimcilik Proje Örneği 

"Ortak Yaşam: Turizm Evi" projesi adından da anlaşılacağı 
üzere misafırlerine ortak bir paylaşım ve yaşam alanı sunmaktadır 
(TÜBİTAK, 2014). Bu proje ile amaçlanan, farklı türden duyarlılık-
ları olan ya da başka bir ifade ile hayatını farklı paydalar üzerinde 
şekillendiren ya da şekillendirmek zorunda olan kişilerin turizm ça-
tısı altında birleşmelerini ve kaldıkları süre içerisinde birbirleriyle 
sosyal etkileşim içerisinde olmalarını sağlamaktır. Proje kapsamın-
da gerçekleştirilmesi düşünülen konaklama tesisinin hedef kitlesini 
engeli misafirler, evcil hayvan sahibi olup hayvanları ile tatile çıka-
mayan kişiler ile vegan/vejetaryen kişiler oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda, engeli misafirler konaklama tesisleri için belirlenen 
engelli standartlarına uygun ancak daha da önemlisi bu standartlann 
yanı sıra kendilerini birer birey olarak hissedecekleri bir hizmet alacak-
lardır. Konaklama tesisinin genel (lobi, bahçe, yürüyüş parlcuru, oto-
park vb.) ve özel kullanım alanlarında (odalar, tuvaletler vb.) engeli mi-
safırlerin rahatça hareket edebileceği onlar için kolaylık sağlayıcı çeşitli 
donammlar bulunacaktır. Örneğin; görme engelliler için konaklama 
tesisine ilk geldilderi anda kaldıkları odada yer alan televizyondan tesis 
ile ilgili genel bilgilendirme yapılacaktır. Bununla birlikte, eğer isterler 
ise kendilerini konaklama tesisi içerisinde ve dışansmda yönlendirici 
kulaldıldı navigasyon cihazları verilebilecektir. Diğer yandan, evcil hay-
van sahipleri artık aynı odada çocukları, dostları gibi olan hayvanları ile 
konaklama imkanına sahip olacaklar ve huzurlu bir şekilde tatillerini 
geçirebileceklerdir. Evcil hayvanlar için mama, su, kum gibi temel ih-
tiyaçlann bir kısmı sponsorluk yoluyla sağlanacaktır. Ayrıca, yine on-
lar için konaklama tesisi içerisinde veterinerlik hizmeti de verilecektir. 
Aynı zamanda, HAYTAP (Hayvan Hakları Derneği) tarafından verilen 
"Hayvan Dostu İşletme" etiketi de alınarak bu konudaki duyarlılık da 
önceden belirtilmiş olacalctır. Vegan/Vejetaryen kişiler için de, konak-
lama tesisi Avrupa'da çok yaygın olarak kullanılan "V-Label"( Vegan/Ve-
jetaryen Etiketi)" alarak bu kapsamda belirtilen standartlara uyduğunu 
taahhüt edecektir. Bu doğrultuda, konaldama tesisinin mutfağı vegan/ 
vejetaryen standartlarma uygun şekilde düzenlenecek olup, içerisinde 
Türk ve dünya mutfağından farklı vegan/vejetaryen mönüler ile detoks 
menüleri' de barındıracak-ur. 

' Detoks, Latince kökenlidir ve detoksikasyon kavramının kısaltılmış hali olup, 
Hipolcratklan bu yana var olan ve vilcutta bulunan zararlı maddeleri dışarıya atmak 
amacı ile kullanılan doğal bir tedavi yöntemidir. 
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Tüm bunlara ek olarak, konaklama tesisi hedef kitle olarak be-
lirlenen gruplar arasında sosyal etkileşimi sağlama amacında olduğu 
için eğlence aktivitelerinin yanı sıra söz konusu etkileşimi ve gruplar 
arasındaki diyaloğu artırmak adına farklı aktivitelere de ev sahipliği 
yapacaktır. Işitme engelli misafirlerin işaret dilini öğrenmek için en-
gelli misafirlerin de katılımıyla isteyen kişilere eğitimler verilmesi, 
gruplar arasında çeşitli yarışmalar düzenleyerek misafırlerin birbir-
leri ile olan temasının artırılması, evcil hayvanlar ve evcil hayvan 
sahipleri ile diğer misafirler arasında bir arkadaşlık, dostluk ortamı 
yaratarak hem hayvan duyarlılığını artırmak, hem de ilerleyen dö-
nemler için evcil hayvan sahibi olmayan kişilerin de barınaklardan 
veya HAYTAP aracılığıyla hayvan sahiplenmesini teşvik etmek söz 
konusu aktivitelerden bazılarıdır. 

Konaklama tesisinin bulunacağı yer ise son derece önemlidir. 
Öyle ki, özellikle engeli misafirlerin ve evcil hayvanları ile birlikte 
konaklama tesisine misafir olacak kişilerin ulaşımı konusunda çe-
şitli ihtiyaçları vardır. Örneğin; tekerlekli sandalye ile hayatını sür-
düren kişiler için havayolu diğer ulaşım türlerine göre daha uygun-
dur. Evcil hayvan sahipleri açısından düşünüldüğünde ise karayolu 
(kendi araçları ile) daha uygundur. Dolayısıyla, konaklama tesisinin 
rahatlıkla ulaşılabilir bir konumda yer alması misafirlerin tesise gel-
meden önce çeşitli sıkıntılar ile karşılaşmalarının önüne geçecektir. 
Bu doğrultuda konaklama tesisinin, havaalanına yakın, düzgün bir 
karayolu bağlantısı olan, şehir dışmda olan ama merkeze çok uzak 
olmayan, görece geniş bir arazi üzerine kurulması uygun olacaktır. 
Ayrıca, konaklama tesisinin çevre duyarlılığına sahip bir yönetim 
politikasıyla, atık yönetimi, enerji ve su tasarrufu uygulamaları gibi 
çeşitli sürdürülebilir uygulamaları da gerçekleştiren nitelikte ol-
ması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'nın çeşitli kriterlere göre vermiş olduğu "Yeşil Yıldız" ser-
tifikası da alınacaktır. 

Sonuç olarak, bu iş fikri, mevcut sistem içerisinde bulunmayan 
ve Türkiye'de var olan konaklama tesislerinin vermediği bir hizmeti 
sunmak istemektedir. Nitekim, HAYTAP (Hayvan Hakları Federas-
yonu), TVD (Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği), HERKES 
IÇIN TURIZM DERNEGI (Engelliler Derneği) "Kilit Ortaklar" ola-
rak belirlenmiş ve onlarla yapılan görüşmelerden elde edilen bilgi-
ler de bu türden bir konaklama işletmesine olan ihtiyacı destekler 
niteliktedir. Görüşülen kişiler, böyle bir tesiste kalabileceklerini ve 
diğer gruplar arasında sosyal etkileşim ve diyalog yoluyla yaratllmak 
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istenen ortak yaşam alanı fikrine çok sıcak baktıklarını dile getir-
mişlerdir. Örneğin, Herkes İçin Turizm Derneği Kurucu Başkanı Ay-
doğmuş engelliler için turizm faaliyetine katılmanın önemine dikkat 
çekerek; "Turizm engelliler için yeni bir durum. Ancak çok önemli. 
Günlük hayatta yaşanan koşu şturmacada insanlar bizimle çok faz-
la iletişime geçmiyorlar. Turizm, insanların günlük rutinleri dışında 
olan, yoğun iş yaşamından uzak ve dinlence amaçlı bir faaliyet olduğu 
için insanlar bizimle daha rahat iletişime geçebiliyorlar. Aynı zaman-
da biz de kendimizi daha rahat hissediyoruz. Bu da sosyal etkileşim 
için önemli bir faktör oluyor" şeklinde turizmin sosyal entegrasyon 
için önemini ifade etmektedir'. 

Haytap İzmir Temsilcilerinden Güldaş da Aydoğmuş'un fıkirle-
rine paralel olarak, turizmin sosyal etkileşim için çok önemli oldu-
ğunu vurgulamakta ve engelliler, hayvan sahipleri ve vegan/vejetar-
yenler arasında ortak bir paydada rahatça buluşulabileceğini ifade 
etmektedir. Öyle ki, "Böyle bir yerde ben de, üyelerimiz de, benim gibi 
duyarlılıklara sahip diğer kişiler de kesinlikle kalmak ister" şeklinde 
oluşturulacak ortak yaşam alanını desteklediklerini belirtmektedir. 
Yine Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği de söz konusu projenin 
önemini belirtmiş ve "böyle bir tesise ihtiyaç vardır" şeklinde görüş 
bildirmişlerdir. 

Elde edilen bu bilgiler projenin, farklı ihtiyaçları karşılayacak 
özgün nitelikte bir iş fikri olabileceğini, toplumsal bir fayda yarata-
rak farklı kesimler arasında ortak bir aklı ve bilinci egemen kılabile-
ceğini göstermiş ve bu yönüyle dikkat çekmiştir. 

SONUÇ 

Sosyal sorumluluk projeleri, pek çok alanda sosyal değişim/dönü-
şüm adma gerekli olmaktadır. Turizm açısından da hayvanların turizm 
fapliyetleri içerisinde yalnızca birer meta değil, aynı zamanda turizmin 
birer öznesi olabileceklerini göstermek için çeşitli sosyal sorumluluk 
faaliyetlerine ihtiyaç duyulmalctadır. Bu şekilde, hayvanların turizmde 

TOBİTAK'm gerçekleştirdiği üniversiteler arası proje yarışması kapsamında 
yürütülen "Ortak Yaşam: Turizm Evi" projesinin destekçilerinden biri olan Herkes 
İçin Turizm Derneği Başkanı Sayın Ali Aydoğmuş ile 5-8 Mart 2014 tarihlerinde yarı 
yapdandu-ılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze gerçekleştirilen mülakatlardan 
kendisinin izni ile alınmıştır. Söz konu tarihlerde HAYTAP İzmir Temsilcilerinden 
Sayın Yrd. Doç.Dr. Nevcivan Güldaş ile yine benzer formatta bir görüşme 
gerçekleştirilmiş ve kendisinin izni ile onun görüşlerine de kitabın bu bölümünde 
yer verilmiştir. 
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birer ürün olarak görülmesi ve kullanılmasının dışında hayvanların ve 
hayvanlar aracılığıyla hayvan sahiplerinin de rahatça turizme katılabi-
lecekleri arz kaynaklarının yaratllabileceği gösterilmiş olacaktır. Bunun 
yanı sıra turizm paydaşlarmın hayvanlara bakışı da önemli ölçüde de-
ğişime uğrayabilecektir. Özellikle evcil hayvanları ile birlikte tatile çık-
mak isteyen ya da engel durumlarına göre refakatçi yolda§ hayvanları 
ile birlikte seyahat etmek zorunda olan kişilerin de turizm sektörü içe-
risinde kendilerine yer bulabilmeleri gerekmektedir. Seyahat acentaları, 
oteller, havayolu şirketleri, restoranlar gibi turizm arzun sağlayanlar ile 
yerel yönetimler, turizm birlikleri, yerel halk, turizm bürolan gibi alt 
ve üstyapıp oluşturan, denetleyen, bilgi ve destek sağlayan unsurların 
da bu konuda duyarlılıkları söz konusu kişiler için önemlidir. Kısacası, 
hem hayvanlarm yaşamın birer öznesi olarak turizm sektörü içerisinde 
önemsendiği, hem de evcil hayvanları ile birlikte turizm faaliyetine katı-
lan kişilerin istek ve ihtiyaçlarının göz ardı edilmediği bir turizm anlayı-
şı ile sorumlu bir turizm yaratılabilir. Böylelilde bu alanda ortaya çıkan 
yeni iş fikirleri de sosyal girişimcilik adı altında gerçekleştirilebilecek ve 
turizmin hem kendisine hem de tüm paydaşlarma katkı sağlayacaktır. 
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Sonuç 

Insanoğlunun tüm dünyaya hâkim olma çabası ve bitmek bil-
meyen ihtiyaçları ekosistem ile egonun yer değiştirmesine neden 
olmuştur. Zira, üreme ve yayılma güdüleri ile birlikte insanoğlu 
yeryüzünde kendisinden başka bir canlının yaşam hakkı olduğunu 
yadsımakta hatta kendi türünü bile birtakım ayrımcı bakış açılan ile 
yok etmeye çalışmaktadır. 

Bu mücadelede güçlü olan güçsüz olanı ortadan kaldırmakta, 
türlerin savaşları genelde birisinin yok olması ile sonuçlanmaktadır. 
Bu sorunsal ahlaki bir yaldaşım arayışını da beraberinde getirmekte, 
sadece "insan" görünümüne sahip olmayıp aynı zamanda "vicdan" 
barındıran ve "sorumlu" yaklaşıma sahip bireylerin çabaları ile yok 
edilmeye ya da metalaştınlmaya çalışılan güçsüz canlılar için "nasıl" 
bir çıkış yolu bulunabilir sorusunu cevaplamaya yönelik uğraşları da 
ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla yola çıkan bireyler, mücadeleleri 
süresince hem kendi türü ile başa çıkabilmeyi hem de aynı zamanda 
güçsüz canlıları korumayı başarmaya çalışmaktadır. 

"Sorumlu" olarak nitelendirilen bireylerin yarattığı farlundalık 
ile birlikte bakış açılarının değişmeye başladığı ancak hâlâ çok azın-
lıkta olduğu son yıllarda, kapitalist düzen, insanoğlunun metalaştır-
ma çabaları ve yarattıkları materyalist dünyada "canlı" olanı da "nes-
ne" olarak görmeleri büyük bir trajedinin zeminini oluşturmaktadır. 
Kendinden güçsüz olana hükmeden, onun üzerinden para kazanan 
bireylerin sayısı azımsanmayacak kadar çok olmakla birlikte, bu 
bakış açısı ile yetişen ya da farkmdalıklan gelişmemiş ebeveynlerin 
yetiştirdiği yeni nesillerle birlikte sorun çığ gibi büyümektedit Öyle 
ki, aile ile birlikte relcreasyon faaliyetlerine katılmak gibi masumca 
bir hedefle yola çıkan bireyler aslında kendi eğlence kaynaklarının, 
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gözyaşı ya da acılar üzerine kurulduğunu ya anlamak istememekte 
ya da anladığında çok geç olmaktadır. 

Insanoğlu varoluş süresince hayatta kalmak üzere avladığı canlıla-
rı, hayatta kalmak zorunda olmadığı sadece spor olsun diye boş zama-
nını değerlendirdiği son yıllarda, hala', avlamaya devam etmektedir. 
Yapılan faaliyetler ise turistik birer aktivite olarak anllmakta ve alum 
olmaya başlamaktadır. Balık-keklik-tavşan avına giden, sirkte ya da 
hayvanat bahçelerinde çocuklarını eğlendiren, egzotik destinasyon-
larda fil-deve üzerine binen, gastronomi amacı ile deniz mahsülleri 
ya da kırmızı et için kilometrelerce seyahat eden, alışveriş için hakiki 
deri satın alan, köpek-boğa-deve dövüşlerinde bahisler oynayan, me-
rak ettiği için kaplumbağ' alarm (caretta caretta) doğal hayatlarına gi-
ren, bir adım ötede okyanus var iken küçük havuzların içine hapsolan 
yunuslarm danslarını seyretmek için sıraya giren "insan" değil midir? 
Hangi hayvan aç olmadığı takdirde bir başka canhya zarar vermiştir? 
Zararh olan hayvanlar mı yoksa insanlar mıdır? 

Söz konusu soruların yanıtları aslmda basit olmakla birlikte, kendi 
çıkarlarını tüm ekosistemin üzerinde gören insanlar için bu yanıtları 
vermek kendini inkar etmekle aynı olacağından sessiz kalmak çözüm 
olmaktadır. Sessiz kalan kitlelerin hem hizmet sağlapcı hem de tü-
ketici rollerinde olduğu en önemli sektörlerden birisi ise "turizmdir". 

Hayvanlar, turizm adı altında insanların eğlenmesi için araç 
olarak kullanılmakta, kapitalizme hizmet eden turizm sektöründe 
ayrım gözetilmeksizin her "canlı" metalaştırllmakta ve tüketime su-
nulmaktadır. Bu durum nihayet son zamanlarda bazı araştırmacı-
ların ilgisini çekmiş ve turizmin metalaştırdıklarını, eleştirel bakış 
açısı ile, mercek altına almalarına neden olmuştur. Bu bağlamda 
mercek altına alınan "hayvanlar" ahlaki sorumluluğu, hayvan refa-
hını ve hayvan haklarını, sorumlu yaklaşımı esas alan araştırmalara 
konu olmaya başlamıştır. Bu araştırmalar sayesinde belki yıllar son-
ra turizmin hayvanları metalaştırmasının önüne geçilebilecek ko-
şullar söz konusu olacak ve hiçbir hayvan, insanoğlunun tüketimine 
hedef olmayacaktır. 

Farkındalığın artması ile birlikte mağdur olan, işkence / eziyet 
gören hayvanları turizmin pençelerinden kurtarmayı başarmış ülke-
lerin; gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerde hayvan haklarını 
korumaya yönelik yasaların oluşturulmasında lider olmaları son de-
rece önemli olmakla birlikte bu doğrultuda çaba sarfeden "sorumlu" 
bireylerin de bu kapsamda hayvanların hakları olan "özgürlükleri-
ne" kavuşmalarına yardımcı olacakları bir dünya yaratılmalıdır. 
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İnsanların kafesler içindeki hayvanları ziyaret ettikleri değil, do-
ğal ortamındaki özgür hayvanları kafesler içindeki turistlerin ziyaret 
etmesi, boğaya işkence ederek öldüren matadorlar ve deve güreşleri 
gibi somut-soyut kültürel miras kabul edilen vahşet içeren görüntü-
lerin yok olması, yunusların özgürce olcyanuslarda dolaşması, kek-
liklerin, ceylanların ya da tavşanların her gün vurulma tehlikesi ile 
karşı karşıya kalmaması, seks objesi olarak orangutan gibi hayvanla-
rın sapkın emeller doğrultusunda kullamlmaması, yıllarca bir resmi 
buzul zanneden kutup ayılarının hayvanat bahçesinde yaşamlarını 
tutsak bir şekilde delirerek yitirmemesi, turistlere satılmak üzere 
canlı-cansız derilerin yüzülmemesi, canlı kazların tüylerinin tiftile-
rek otellerde yastık menüsü yaratabilmek için kaztüyüne dönüşme-
mesi, maymunlarm canh canlı beyinlerinin yenmemesi, kurbağala-
rın ya da ıstakozların sıcak suda can çekişerek ölmemesi, aç-susuz 
bırakılan atların faytonlarda saatlerce güneşin altında beldememesi, 
üzerinde onlarca ağırlıkla katırların yokuşları defalarca inip çıkma-
ması, sirkte çocukları eğlendirmek için maymunların zincirlere vu-
rulup kırbaçlanmaması... Hayal edilmeli... İnsanlık çok uzaldarda 
olmamalı... 

Vicdan, insanın içindeki tanrıdır... 

Vktor Hugo 





Sözlük 

Amfibiyen: Hem karada hem de suda yaşayabilen hayvan türü. 
Animal Welfare Act: Hayvan Refah]. Yasası 
Antroposentrik: İnsanmerkezcil yaldaşım. Antroposentrizm, insanın her 

şeyin merkezinde olduğunu ve evrendeld her şeyin insan için ya da 
insana hizmet etmek için var olduğunu öne sürer. 

ATA (Animal Transportation Association): Hayvan Taşımacılığı Birliği 
AVMA (American Veterinary Medical Association): Amerikan Veteriner 

Hekimler Birliği 
Çevresel Etik: "Bir eylemin etik olarak kabul edilebilmesi için genel olarak 

ekosistemin bütünlüğüne zarar vermiyor olması gerekir" ilkesinden 
hareket eden bir yaldaşım. 

Detoks: Detoks, Latince kökenlidir ve detoksikasyon kavramının lusaltılmış 
hah olup, Hipolcrat'dan bu yana var olan ve vücutta bulunan zararlı 
maddeleri dışarıya atmak amacı ile kullanılan doğal bir tedavi yön-
temidir. 

Düalistik: İlcicilik; birbirine karşıt görüşlerin bir arada değerlendirildiği 
bakış açısı. 

Eko-nıerkezcilik: Bir bütün olarak doğal çevre düzeyinde ahlaki değerin 
yerleştirilmesi, ekosistemin odağa alınması 

Gaianiım: Ana doğa'nın kutsallığı etrafında şekillenen, yeryüzünü 
zayıflatmaya ve kaynak-yoğun yaşam tarzlarına kesinlikle karşı olan, 
hiçbir sistemin ekosistemden daha üstün olmadığma inanılan bir 
felsefedir. 

HAYTAP: Hayvan Hakları Federasyonu 
Hayvan Haklar:: Bir hayvanın refahını ahlaki olarak olumsuz bir biçimde 

etkileyen her eylem yanlış olduğunu iddia eden bir hayvan etiği 
yaldaşunıchr. 

Hayvan Refaht: Bir hayvanın, fiziksel ve psikolojik sağhğı ile ilgili ölçüm-
lerin bir kombinasyonu olarak belirlenen ortamlarındaki meydan 
okumalarla başa çıkabilme derecesi. İnsan dışı hayvanların fiziksel ve 
psikolojik açıdan sağlıldı ve huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamayı 
amaçlayan bir anlayıştır. 
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Hedonizm (Hazcılık): Kirene Okulu'nun, yani Sokrates'in öğrencisi 
Aristippos'un) öğretisidir. Hazzın mutlak anlamda iyi olduğunu, insan 
eylemlerinin nihai anlamda haz sağlayacak bir biçimde planlanması 
gerektiğini, sürekli haz verene yönelmenin en uygun davranış biçimi 
olduğunu savunan felsefi görüştür. 

IATA (International Air Transport Association): Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği 

IPATA (International Pet and Animal Transportation Association): 
Uluslararası Evcil Hayvan ve Hayvan Taşımacılığı Birliği 

İnsan Olmayan/ İnsan Dışı Hayvan: Singer (2002), Degrazia (2002), Regan 
(2007), Francione (2008) gibi yazarlar hayvan etiği tartışmalarında 
türcülük kavramından hareket ile insan-hayvan ilişkisinden söz 
ederken bu kavramı kullanmaktadırlar. Başka bir ifade ile insan ve 
hayvan ayrımı yaparak türcü bir bakış açısıını değil insan ve insan 
olmayan /insan dışı hayvanlar şeklinde bir bakış açısıyla konuyu 
tartışmaktadırlar. 

JFK: John E Kennedy Uluslararası Havaalanı, Amerika Birleşik 
Devletleri'nin New York Şehri'ndeki üç havaalanından biridir. 
Manhattan'ın doğusundaki Long Island adasında yer almaktadır. 

Pan-Kapitalizm: Pan, bütün-tüm anlamı veren Yunanca önektir. Argın 
(2009:2) kapitalizmin vehametini vurgulamak adına bu kavramı 
kullanmaktadır. 

Püritanizm: Çok çalışmak/çok üretmek ve buna karşılık tutumlu olmakla 
kendisini sembolize eden, iş/mesleğin dini bir yüceliğe sahip olduğu 
ve sıkı çalışmanın kutsandığı bir anlayıştır. 

Sorumlu Turizm: İnsanların yaşaması ve ziyaret etmesi için daha iyi yerler 
yaratmak amacıyla hareket eden bir yaklaşım 

Teraıyum: İçinde su (aqua) yerine toprak (terra) veya yarı su yarı toprak 
bulunan akvaryum benzeri kapalı tanldardır. Her teraryum içerisinde-
ki canlının yaşam koşullarına göre ayrı ayrı tasarlanır ve takip edilir. 

UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund): 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

USDA (United States Department of Agriculture): Amerika Birleşik Dev-
letleri Tarım Bakanlığı 

USDOT (United States Departınent of Transportation): Amerika Birleşik 
Devletleri Ulaştırma Bakanlığı 

WWF (World Wide Fund for Nature): Dünya Doğayı Koruma Vakfı 
Yeni Kapitalizmffirgütsüz Kapitalizm: Yeni kapitalizm/örgütsüz kapital-

izm terimi, John Urry, Scott Lash ve Claus Offe tarafından ileri kapi-
talizmin ekonomisi, devleti ve sivil toplumunda sosyo-ekonomik gru-
plarda gözlenen parçalanmayı ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 



SEYAHAT SONRASI SEYAHAT ÖNCESI 

• Popüler kültür ve sosyal 
medyada hayvan simgeleri 

• Turizm pazarlaması 
tarnamlayıcısı olarak hayvan 
simgeleri 

• Algılanan tehditler / riskler 

• Yoldaş hayvanlan yanına alınak 

• Hediyelik eşya, 
fotoğraflar ya da 
sosyal medya 
aracılığıyla 
karşılaşılan 
hayvanlar 
hakkında 
düşünmek, 
hatıralardan söz 
etmek 

• Koruma / 
sürdürülebilirlik 
kararları 

SEYAHATTE 

• Seyahat biçimleri (at, eşek, deve, fil, luzak köpeği vb.) 

• Yoldaş hayvanlarla seyahat etme fırsatı 

• Hayvan — Taşıma (ulaşım) etkileri 

DESTINASYON DENEYIMLERI 

Çekim Unsuru Olarak Hayvanlar 

• Gözlem ve hayvanlarla 
etkileşim 

• Avcılık ve balıkçılık 
• Hayvan odaldı gösteriler 

ve etkinlikler 
• Hayvanlarla seks turizmi 

  

Tehdit Olarak Hayvanlar 

• Saldın 
• Sakatlamna 
• Rahatsızlık verme 
• Hastalık 

   

  

Yoldaş Hayvanlar 

• Hayvan dostu 
oteller 

   

Ürün Olarak Hayvanlar 

• Yiyecek 

• Giysi 
• Geleneksel ilaç 

• Hediyelik eşya 

  

   

   

  

Karşılaşılan Hayvanlar 

• Sosyal medya 
aracılığıyla yapılan 
paylaşırnlar 
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Ek 1: Turizm - Hayvan ilişkisi Modeli (Markwell, 2015:16) 




