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Konu: KaĢ'taki yunus parkının kapatılması ve yunusların rehabilite edilerek doğaya salınması talebi 

KaĢ Kaymakamlığı’ na 

KaĢ'ta tutulan 4 yunusla ilgili 12.11.2011 tarihinde KaĢ Belediye BaĢkanı tarafından, yunusların 

herhangi bir ruhsat baĢvurusu yapılmadan tesiste tutulduğu öğrenilmiĢtir. Aynı Ģekilde 19 Aralık 2011 

ve 20 Nisan 2012 tarihlerinde KaĢ'ta yapılan bilgilendirme toplantılarında KaĢ Belediye BaĢkanı 

Abdullah Gültekin, KaĢ'taki yunus parkı için Belediye'ye halen iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı için 

herhangi bir baĢvuruda bulunulmadığını, baĢvuruda bulunulduğu takdirde yerel STK'larla 

görüĢüleceğini ve bu parkın açılmaması için gerekli iĢlemleri yapacaklarını belirtmiĢlerdi. 

Ancak 20 Mayıs 2012 tarihi itibariyle elimize, parkın iĢletmeye açıldığına, tellerin boyanıp gölgelik 

için Ģemsiyeler eklendiğine, fiyat listesi belirlendiğine ve KaĢ sınırları içinde farklı iĢletmelere 

broĢürler dağıtıldığına dair duyumlar, belgeler ve video görüntüleri aldık. Bunları ekte delil olması 

için paylaĢıyoruz (broĢürler arkalı-önlüdür). 

Bu bilgiler ve belgeler ıĢığında yetkili kamu kurumlarından aĢağıdaki sorularımıza dair yanıt 

bekliyoruz: 

1. KaĢ Belediyesi bu parka iĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatı vermiĢ midir? Konuyla ilgili KaĢ Belediye 

BaĢkanı'ndan yazılı bir açıklama bekliyoruz. Ruhsat verildiyse bir kopyasının tarafımıza 

gönderilmesini, hangi tarih itibariyle ve hangi faaliyet alanı kapsamında verildiğinin bilgisini talep 

ediyoruz. 

2. Belediye'nin bilgisi ve izni olmadan, tesis sahipleri bu alanı farklı bir kurumdan kiralamalarına 

rağmen, ruhsatsız ve hukuksuz bir Ģekilde yunusların bu parkta tutulmasına, fiyat tarifesi çıkartılarak 

kapıların ziyaretçilere açılmasına, yunusları izleme aktivitesinden bile para kazanmalarına ve parkın 

iĢletmeye açılmasına hangi kanun gözetilerek izin verilmektedir? 

3. Tüm bu yasadıĢı giriĢimlere karĢın, 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun ve Bern SözleĢmesi'nin 

ilgili maddeleri kapsamında neden herhangi bir yaptırım uygulanmıyor ve yunuslara el konulmuyor? 

4. Mart ayının son haftasında Antalya Valiliği Ġl Özel Ġdaresi'nden KaĢ'taki tesise gelen kamu 

yetkilileri yunuslarla ilgili olarak inceleme baĢlatmıĢ, denetim yapmıĢtı. BilirkiĢi heyeti kimlerden 

oluĢuyordu? Bu bilirkiĢilerin yunuslar üzerindeki incelemeleri sonrasında nasıl bir rapor oluĢturuldu, 

nasıl bir karar alındı? (http://www.sabah.com.tr/YesilEkran/2012/03/28/yunuslarin-ozgurluk-

mucadelesi).Basına da yansıyan bu incelemenin sonucuna dair baĢvurumuza yanıt olarak ve 

kamuoyunu sonuçla ilgili aydınlatmak amacıyla konuyla ilgili bilgilendirilmeyi talep ediyoruz. 

Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Ve ġartları Hakkında Yönetmelik’ in 8. Maddesi e 

fıkrasında Ģu ibare bulunmaktadır: “Yüzme havuzunda fok ve yunus gibi deniz hayvanları ile kedi 

köpek gibi evcil hayvanların insanlarla birlikte bulunmalarına hiçbir şekilde izin 

verilmeyecektir.” 

Tüm bu sorularımızın makamınızca cevaplandırılması ve yönetmelikte ve uluslararası yasalarca da 

belirtildiği üzere kanunsuzluğu aĢikâr olan bu iĢletmenin derhal kapatılmasını ve yunusların rehabilite 

edilerek doğaya bırakılmalarını talep ediyoruz. 

KAġ TURĠZM VE TANITMA DERNEĞĠ 


