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İnsanlığa, doğaya ve tüm canlılara hizmetin en güzel örneği olan Darıca-
Bayramoğlu Kuş Cenneti,Hayvanat Bahçesi&Botanik Parkı 1991 yılında nesli 
tükenen kuşları biraraya toplamak,nesillerini devam ettirmek ve aynı zamanda 
yurdumuzda ve dünyanın muhtelif bölgelerinde yaşayan kuş türlerinin tanıtılma-
sını sağlamak amacıyla kurulmaya başlanan ve 1993 yılında ilk kez halka da 
açılan, Türkiye’de eşi olmayan, dünyada da  sayılı örnekleri arasında yer alan 
gerçekten eşsiz ve muhteşem bir yerdir.Doğa ile ilgili çalışmalarını yeni ismi  
“BOĞAZİÇİ HAYVANAT BAHÇESİ VE BOTANİK PARKI” altında aralıksız sür-
dürmeye devam eden parkımızda 350 çeşit kuş türünün yanısıra 500 çeşit bitki, 
60 çeşit diğer hayvanlar olmak üzere ki bunlar memeli hayvanlar ve balıkları da 
kapsar pek çok canlı türünün kendi doğal ortamlarında yaşatılması-
dır.Yaptığımız bir kültür ve doğa hizmetidir.Bu  canlıların nesillerini devam ettir-
mek, gelecek kuşaklara canlı örneklerini bırakabilmek en büyük dileğimiz-
dir.Dünyada en iyi hayvanat bahçelerinde rastlayabileceğiniz bu en nadide hay-
vanları Türkiye’de sadece Boğaziçi Hayvanat Bahçesinde görebilme imkanına 
sahipsiniz.Birer doğa harikası botanik parkları,özel seralarda yetiştirilen renk 
renk orkideler,zambaklar,tropikal bitkiler,çiçek ve ağaç türleri göz zevkinin ala-
bildiği renkler ile birer cümbüş yaratmaktadır. 

Genç kuşaklara doğa ve hayvan sevgisinin aşılanabileceği ve bu özverili 
çalışmaların bilinci içinde her geçen gün çalışmalarımızı da yoğunlaştırmakta-
yız.Yurt içinden ve dışından konusunda uzman kuruluşlarla ve kişilerle sürekli 
işbirliği ve bilgi alışverişi içinde olup yeni türlerin temini ve yaşatılması içinde 
uğraşılarımız devam etmekte. 

1999 temmuz ayında  8.yılımızı doldurduğumuz  parkımızda  bu yıl birçok 
yeniliklere de yer vermiş bulunmaktayız.Bu yıl 150.000 m2 ye ulaşan ve her 
geçen gün ilaveler yapılarak büyütülen bu cennete ayrıca mevcut çocuk parkına 
teleferikler,suya düşen hız boatları ve başka yenilikler ilave edilmiş,hertür hay-
van malzemeleri ve aksesuarlarının da satıldığı marketler açılmış, dev akvar-
yum center, kapalı tropic center ve sürüngenler evi tamamlanmış,kafeterya hiz-
metleri arttırılmış , doğa ve hayvan belgesellerinin cinevizyon sistemiyle izlene-
bileceği,panel ve toplantıların yapılabileceği bir kültür merkezi ve üç ayrı lisanda 
hizmet verebilen bir kütüphane açılmıştır.Çok önemli türlerden olan ve nesilleri 
giderek tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan şempanzeler için Avrupa’nın en  
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büyük ve en modern şempanze rehabilitasyon ve yaşam merkezi kurulmuş ve 
sayılı hayvanat bahçelerinde yaşama imkanı bulabilen Sibirya kaplanları da par-
kımıza getirilmiştir.Bütün bu çabaların en güzel sonucuda iki yıl önce alınmış ve 
parkımız artık sayılı hayvanat bahçelerinin içerisinde yer aldığı Avrupa 
Hayvanat Bahçeleri Birliği’nin de (EAZA) üyesi olarak kabul edilmiştir. 

Kar amacının güdülmediği,sadece doğaya,insanlığa ve Türkiye’ye hediye 
edilmiş olan ve büyük emekler sarfedilerek bugünkü durumuna getirilen bu cen-
net köşe sizlerin sevgisi ve desteği ile varolacaktır. 

Gelin birlikte yaşatalım! 

İstanbul’a sadece 40 km.uzaklıkta bir cennet mekandayız.Bayramoğlu Kuş 
Cenneti,Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı (BOĞAZİÇİ HAYVANAT BAHÇESİ) 
gerek içinde yaşattığı tüm canlılar için gerekse dışarıdan gelen doğa severler 
için gerçek bir cennet... 

1991 yılında kurulmaya başlanan bu park, kurucusu  işadamı Faruk Yal-
çın’ın yıllardır içinde biriktirdiği doğa ve hayvan sevgisi ve tüm işlerinin yanısıra 
bu konuda edindiği  büyük bilgi birikiminin ve doğa sevgisinin gerçeğe dönüştü-
rülmesidir. 

Bugün dünyamız üzerindeki bitki ve canlılar hızla tehlikeli boyutlarda yok 
olmaktadır.Devamlı surette ormanlar tahrip edilmekte ve buna bağlı olarakta 
içinde yaşayan canlılarda yaşam imkanlarını kaybederek günden güne azal-
maktadırlar 

Dünyamızda giderek bozulan ekolojik dengeler sonucu nesilleri yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok canlı türü vardır.Anadolu kaplanının son 
örnekleri 1970 li yıllarda Cudi dağında görülmüştür ve bu onu son görüşümüz 
olmuştur.40 yıl kadar önce Anadolu yaban eşeğinin soyu tükenmiştir! 

Kelaynaklar serbest tabiatta artık yok! Yalnızca 40-50 adet kadarı üretme 
bölgesinde ve birkaç tanesi de Bayramoğlu Hayvanat Bahçesinde.Ve bunlar 
gibi dünyada pek çok canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.Üstelik nesli 
tehlikede olanlar yalnızca hayvanlar değil,bitki örtüsü de tehdit altında. 

Oysaki doğa bir bütündür ve yok olan,bozulan her denge insan yaşamını 
da bozmakta ve tehdit etmektedir. 

İşte Boğaziçi Hayvanat Bahçesi bütün bu tatsız ve karanlık görüntüye bir 
ışık vermek için kuruldu.Yalnızca Anadolu’dan değil dünyanın her yerinden geti-
rilen hayvan ve bitki örnekleriyle bir ışık olmak için.Doğa denilen şef sanatçının 
korunduğu ve önemsendiğinde ne denli zengin,ne denli cömert olabildiğini ha-
tırlatmak,kırılmakta olan hevesleri yeniden canlandırmak için... 

Ve bütün bu güzellikleri paylaşmak maksadıyle de 1993 senesinde halka 
kapılarını açan park maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadan kuru-
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lup,sürekli olarak genişletilmiştir.İlk kurulduğu yıllarda 70.000m2 lik bir alana 
sahipken,bugün 150.000m2 ye çıkartılmıştır. 

Bugün 350 çeşit kuş türünün yanısıra 60 değişik türde diğer hayvanlar, ve 
500 değişik çeşit bitki  ve dünyanın dört bir tarafından getirtilen balık türlerini 
kapsayan akvaryumlar ve sürüngenler evi ile de bu canlıları doğal mekanlarına 
en yakın ortamlarda yaşatmak amaçlanmaktadır. 

Park bugün çarpık yapılaşmalar ortasında yeşil bir ada 
halinde,ziyaretçilere dinlenme,eğlenme,hoşça vakit geçirme ve öğrenme 
imkanları sağlayan bir kültür merkezi haline gelmiştir. 

Parkın görevlerinin başında eğitici olması,nesli tükenen hayvanları koruma 
ve nesillerinin devamının sağlanması ve bu maksatla hayvanların doğadaki ya-
şam ortamlarına uygun barınakları sağlamaktır. 

Tropik pekçok kuşun ve hayvanın yaşatıldığı parkta onların yaşam 
ortamlarından beslenmelerine kadar herşey özenle düşünülmüş, 

üremeleri ve sağlıklı yaşayabilmeleri için hertür ihtiyaçları sağlanmış ve 
özel bakıcılarıyla da gerekli olan ilgi ve sevgiler verilerek özenle bakımları yapıl-
maktadır.   

Dünyanın en kıymetli türlerinden olan Sümbül Ara papağanının bakıcısıyle 
olan aşkı,yeni doğmuş bir yavrunun özenle beslenmesi,üretilmeleri çok zor olan 
türlerde yavruların alınmasını gördükten sonra bir hayvanat bahçesinin ne de-
mek olduğunu ve nasıl olması gerektiğinide  anlamış oluyoruz. 

Türkiye’mizde tek olan ve dünyada da sayılı örnekleri arasında yer alan bu 
muhteşem yer büyük bir sabır,emek,zaman ve finansman gerektirmiştir. 

Parkın içinde ayrıca kurulmuş olan kapalı tropik merkezler, akvaryum-
lar,sürüngenler evi ve dünyanın en küçük maymun türlerini barındıran maymun 
evleri başlı başına büyük bir emeğin ürünüdür.Yine parkta bulunan açık akvar-
yumlar ve değerli koi balıkları sizleri bir masal dünyasına götürmektedir. 

Parkta bulunan tüm hayvanların bakımı,veteriner hekim tedavisine,uygun 
yemlemeye,yaşam ortamlarının doğal ve doğadakine uygun,hareket etme imka-
nını,korunmayı,uygun klima şartlarının temininin sağlanmasını gerektirir. Ancak 
bu şekilde şartları uygun tutulan hayvanlar insanlar için birer mutluluk kay-
nağı,eğitici ve öğretici olurlar.Eşleriyle aileleriyle öylesine mutlu yaşarlar ki açık 
mekanlarda birarada yaşayabilirler ve artık buradan gitmek bile istemezler.Bir 
anda açık bir kapıdan kaçan atmacanın ertesi gün kafesin önünde beklediğini 
anlatır yetkililer.Ördekler elinizden yem yer,sevimli Ponny atları küçük çocukları 
sevgiyle bekler,loriler sizi görür görmez sevgi gösterilerinde bulunup sohbete 
başlarlar. 

Genç kuşaklara doğa ve hayvan sevgisinin aşılanabileceği ve bu özverili 
çalışmaların bilinci içinde her geçen gün çalışmalarda hızla devam etmekte-
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dir.Yurt içinden ve yurt dışından konusunda uzman kişi ve kuruluşlarla sürekli 
işbirliği ve bilgi alışverişi içinde olup yeni türlerin temini ve yaşatılması içinde 
uğraşılar devam etmektedir.Bütün bu çalışmaların yanısıra parkta hoşça vakit 
geçirebilmek için büyük bir çocuk parkı da düşünülmüş,teleferiklerden suya dü-
şen botlara kadar pekçok oyun özellikle çocukların hem eğitim hem eğlence 
ihtiyaçlarına cevap vermek maksadıyle oluşturulmuştur.Bu çocuk parkının bir 
bölümünde çocukların elleriyle besleyebilmeleri,sevebilmeleri için ayrıca bir ço-
cuk hayvanat bahçesi de mevcuttur.. 

Kafeteryaları,hayvan aksesuarları ve malzemelerinin satışının yapıldığı 
marketler,konuşan dondurma makinaları,yaşlıların akülü arabalarla dolaştırıl-
ması gibi aktivitelere de yer vererek gününüzü en güzel şekilde değerlendirebi-
leceğiniz bir mekan haline getirilmiştir. 

Servi ağaçları,ladinler,çamlar,mazılar,akçaağaçlar arasında dolaşırken bir 
orkide,mimoza,ginko yada katalpa size göz kırpacaktır. 

Kültür hizmetlerine de büyük özen gösterilen parkta Almanca,İngilizce ve 
Türkçe lisanlarında hertür hayvan ve bitki konusunda faydalanabileceğiniz bir 
kütüphane,yine dünyanın dört bir tarafından getirtilen belgeselleri izleyebileceği-
niz sinema salonları , toplantı ve panellerin yapılabileceği kültür salonu oluştu-
rulmuş,hayvan ve doğa sevgisini aşılamak ve evde bir canlı beslemek isteyen-
lere doğru bilgiler aktarmak maksadıyle de nadide hayvanlar serisi olarak adlan-
dırılan balıklar,kangurular,akvaryumlar,köpekler ve muhabbet kuşları,kuş hasta-
lıkları,yemler konusunda kitaplar gerçekleştirilmiş ve parkta satışa sunulmuş-
tur.Bir doğa müzesi oluşturulmaya başlanmış ve canlılar hakkında bilinmesi 
gereken ilginç bilgilerde halka açık bu müzede sergilenmeye başlanmıştır. 

Kar amacının  güdülmediği,sadece doğaya,insanlığa ve Türkiye’ye hediye 
edilmiş olan ve büyük emekler sarfedilerek bugünkü durumuna getirilen bu cen-
net köşe artık hakettiği değerleride almaya başlamış ve  Avrupa Hayvanat Bah-
çeleri Birliği’nin de  üyeliğine kabul edilerek dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri-
nin arasına girme başarısını göstermiştir. 

Bu sevgi ve özveri ürünü cennet bahçesiyle tanıştığınızda,doğal yaşamı ve 
çevreyi korumanın,onlara sahip çıkmanın,ciddiye alındığında ne denli güzel 
sonuçlar verdiğini kendi gözlerinizle görecek ve bu konudaki belki de yalnızca 
iyi niyetli düşünceleriniz tutkuya dönüşecektir. 

Türkiye’mizin gururu olan bu cennet mekan sizlerin sevgisi ve desteği ile 
varolacak ve gelecek kuşaklara da gelişerek devredecektir.Parkın devamının 
sağlanabilmesi yine halkımızın ve kuruluşların verecekleri destekler ile mümkün 
olacaktır. 

İnsan olmanın ilk şartı doğaya sahip çıkmaktır! 

Parktan ayrılırken sevimli hayvanların ve bitkilerin hep bir ağızdan bu şar-
kıyı söylediklerini duyar gibi olacaksınız… 
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Parkımızdaki aktiviteler: 
1.Arabanızı bize ait ve korunmalı otopark sahasına park edebilirsiniz. 

2.Parkımıza üye veya sponsor olarak sevimli canlıların yaşamasına destek 
vermiş olursunuz ve 1 yıl süre ile dilediğiniz kadar ücretsiz giriş imkanına sahip 
olabilirsiniz. 

3.Resminizle veya mevcut hayvan ve kuş resimleri ile hatıra t-şörtler bastı-
rabilirsiniz. 

4.Havuz kenarında dev şemsiyeler altında kuşlar,bitkiler ve çiçekler ara-
sında self servis kafeteryamızdan faydalanabilirsiniz. 

5.Otomatik dondurma makinalarından,Pop corn mısır patlatma 
makinalarından istediğiniz yiyeceği temin edebilirsiniz. 

6.Pet shop mağazalarından,bahçe malzemeleri ve aksesuarlarının , çiçek-
lerin ve canlı akvaryum balıklarının satıldığı mağazalarımızdan dilediğiniz ürünü 
satın alabilirsiniz. 

7.Şempanzeler için hiçbir masraftan kaçınılmadan hazırlanmış Avrupa’nın 
en büyük ve en modern şempanze rehabilitasyon alanında onların yaşamlarını 
yakından izleme imkanını bulabilirsiniz. 

8.Çocuk parkında yaratılan oyun cennetinde teleferiklerden su boatlarına 
kadar pek çok çeşitte her yaşa hitap eden oyuncak ve salıncaklarda 
çocuklarınız unutulmaz bir gün yaşayacaktır. 

9.Dünyanın dört bir tarafından toplanmış her tür hayvanla ilgili belgesel 
filmleri cinevizyon sistemi ile dev ekranlardan kültür salonumuzda 
izleyebilirsiniz. 

10.Evinizde besleyebileceğiniz, sevdiğiniz hayvanlarla ilgili bilgi 
alabileceğiniz eğitim yayınlarımızdan faydalanabilirsiniz. 

11.Oluşturulmaya başlanan doğa müzemizde canlıların bilmediğiniz yönle-
rini de öğrenme imkanı bulabilirsiniz.  

12.Yeni tamamlanan sürüngenler evinde timsahlardan iguanalara ,su kap-
lumbağalarından piton yılanlarına,akrep ve kurbağalara kadar değişik sürüngen 
türlerini camlı bölmeler arkasından görebilirsiniz. 

13.Yine çocuk parkı içerisinde oluşturulan “Çocuk Hayvanat Bahçesi”nde 
sevimli canlıları ellerinizle besleyebilir,sevebilirsiniz.  
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14.En önemlisi dev akvaryum binasındaki dünyanın en kıymetli tatlı su ve 
deniz suyu balıklarını,kapalı tropik merkezdeki ilginç canlıları ve artık sadece 
resimlerde görebildiğimiz değerli hayvan ve bitki türlerini doğal ortamlarına en 
yakın mekanlarda görüp tanıma imkanı bulacaksınız. 

 

DEĞİŞEN HAYVANAT BAHÇESİ KAVRAMI 
Dünyada Hayvanat Bahçelerinin oluşturulmalarının çok önemli sebepleri 

vardır. 

Öncelikle keyfi yaratılmış hayvan hapseneleri değildir buralar. 

İçinde yaşattığı canlı sayılarıyla,türlerin oluşturulduğu,onlara doğal yaşam-
larına en yakın ortamların sağlanabildiği,üreme ve yaşatma çalışmalarının ve 
araştırmalarının yapıldığı ve uzman kadrolarla kontrollerin ve idarelerin sağlan-
dığı,beslenme programlarından tüm bakım programlarına kadar her cinse göre 
çalışmaların doğru yapıldığı mutlu canlıların yaşam mekanlarıdır bu yerler.Ve 
bu çalışmalar devam ederken insanlarında özellikle çocukların bunları bizzat 
yakından görerek öğrenebildikleri ve hoşça vakit geçirebildikleri eğitim ve kültür 
yerleridir. 

O halde Hayvanat bahçeleri nedir? sorusuna öncelikle tanım getirilmelidir. 

 

HAYVANAT BAHÇELERİ ÖZETLE NEDİR ve NEYE HİZMET 
VERİRLER? 

Hayvanat Bahçelerinin bugün dünyadaki örnekleri ve kuruluş amaçlarına 
baktığımızda ,belli kuralları ve standartları olan,her canlı türüne göre beslenme 
ve bakım programlarını oluşturabilmiş,yaşam alanlarıyla doğru yapılanmış sağ-
lıklı ve mutlu canlılara yaşam imkanı sunan ve çoğaltılma programlarıyla 
bilimsel araştırmaların yapılabildiği ve en önemlisi artık doğal şartlarda yaşam 
imkanı bulamayan ve giderek nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 
canlılara yaşam ve çoğalma imkanlarının verildiği mekanlardır.İnsanlara bu 
bilgilerin aktarılması ile de toplumun en önemli kültür ve eğitim yerleridir. 

 
DÜNYA HAYVANAT BAHÇELERİ TABİATI KORUMA STRATEJİSİ 
HAYVANAT BAHÇELERİ VE AKVARYUMLARIN DÜNYA DOĞAYI 

KORUMADAKİ ROLÜ: 
Dünya nüfusunun yoğun şekilde artması ve buna bağlı olarak doğal kay-

nakların kaybolması,yaşamları buna bağlı olan yabani hayvan ve bitkilerin ya-
şamlarını sürdürebilmelerini çok zor duruma sokmaktadır. 
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Ökolojik dengelerin bozulmasını önlemek ve korumak için,insanlar akıllıca 
davranmak suretiyle kendi yaşamlarını kurtarabilecekleri gibi aynı zamanda 
diğer canlılarında dünya üzerindeki yaşamlarını sürdürmelerini sağlayabilirler. 

Öncelikle korunmalı bölgeler sağlamak ve korumak gerekir.Mevcut doğal 
yaşam bölgeleri aynı şekilde korunmalıdır.Ancak bu arada yanlış uygulamalar 
sonucunda bir çok canlı doğal yaşam ortamını kaybetmiştir ve kaybetmeye de 
devam etmektedir.Bu canlıların yegane bakım,üretim ve nesillerinin devam etti-
rilmesi ancak Hayvanat bahçeleri ile Botanik Parklarında mümkün olabilmekte-
dir. 

Dünyadaki doğru anlamda kurulmuş tüm Hayvanat Bahçeleri bünyelerinde 
görevlendirdikleri uzman kişilerce mutlaka bir üretim projesi üstlenerek EEP 
başlığı altında nesli tehlikede olan türleri koruma projeleriyle doğa için en 
önemli çalışmaları sürdürdüklerinden toplum için çok değerli bir konumdadırlar. 

Halen bütün dünyada yaygınlaşmış olan Hayvanat Bahçeleri senede 600 
milyon insan tarafından ziyaret edilmekte,doğada yaşam olanaklarını kaybetmiş 
olan hayvanları yakınen görüp,ökolojik dengelerin bozulmamasının ehemmiye-
tini yaşamaktadırlar. 

Dünyamız üzerinde kurulan binlerce hayvanat bahçeleri ile Botanik Parkla-
rının dünyamızın biyolojik sistemlerini geliştireceği ve bu yöndeki gayretleri arttı-
racağı ümit edilmektedir. 

Uygarlık ve medeniyet ile insanlık ve dünyamız için bu kadar mühim olan 
doğal yaşam bölgeleri ve hayvanat bahçeleri ile botanik parklarının devlet ve 
hükümetlerce ve mahalli idareler ile belediyelerce azami ölçüde desteklenmesi 
ve korunması gereklidir. 

 
HAYVANAT BAHÇELERİNDE BESLENEN HAYVANLAR İLE İLGİLİ 

OLARAK “AVRUPA BİRLİĞİ” TALİMATNAMESİ HAZIRLANMIŞ OLUP 
AŞAĞIDAKİ HUSUSLAR HÜKME BAĞLANMIŞTIR. 

KORUMA KATAGORİLERİ: 

Cinsleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanlar,derecelerine 
göre muhtelif kategorilere ayrılmış ve listeler halinde bu talimatnameye eklene-
rek ilan edilmiştir. 

A-LİSTESİ: 

Bu listede türleri tükenmekte olan,dolayısıyle her türlü ticareti yasaklanmış 
olan kuş ve hayvanlar toplanmıştır.Bu hayvanların doğada yakalanmaları da 
çok özel izinlere bağlanmıştır.Bu soyların tükenmesine neden olabilecek her 
türlü işlemler Washington anlaşması ile men edilmiştir. 
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B-LİSTESİ: 

Bu listeye dahil kuş ve hayvanların alım ve satımları özel izin ve kontrole 
tabidir. 

C-LİSTESİ: 

Bu listede yer alan kuşlar ve hayvanlar ilgili memleketin alacağı kararlara 
uygun olarak hareket edilmesini öngörmüştür. 

D-LİSTESİ: 

Bu listede kayıtlı kuş ve hayvanlar gözetim altında tutulmakla birlikte ser-
best bırakılmıştır.  

Dünyada hayvanat bahçeleri kavramı çok eski yıllara kadar uza-
nır.Bugünkü anlamda kurulan modern ve en eski hayvanat bahçelerine  örnek 
olarak da  1826 tarihinde kurulan Londra Hayvanat Bahçesi gösterilir.Daha son-
raları dünyanın dört bir tarafında kurulan ve bugün 10000 adet kadar sayılabile-
cek Hayvanat Bahçeleri içinde ise ancak 1000 tanesi kayda değer önemli bah-
çeler olarak kabul edilmiştir. 

Hayvanat bahçelerinin bu önemli örneklerinin dünyada kuruluş amaçları 
öncelikle yitip giden yaşam ortamlarına karşılık içinde barınan bu kıymetli var-
lıklarında yok olmaması ve onlara bir yaşam imkanı sunulmasıdır.  

Bugün giderek tahrip olan doğada maalesef içindeki canlılarla birlikte pek 
çok türde nesillerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.İşte hayvanat bah-
çeleri bu nedenle doğanın yardımcısıdır denilebilir.Doğru kurallarla,hayvanların 
doğal mekanlarında bulabilecekleri imkanlarla kurulup bu nadide hayvanların 
yaşamaları ve üremeleri için çalışmaların yapıldığı yerlerdir.Aynı zamanda 
içinde bulundurdukları canlılarla da insanlar, özelliklede çocuklar için en önemli 
eğitim yerleridir. 

İşte bu anlamda Türkiye’mizde kurulan ilk ve tek özel hayvanat bahçesi ve 
botanik parkı olan Bayramoğlu Hayvanat Bahçesi,Kuş Cenneti ve Botanik Parkı 
(BOĞAZİÇİ HAYVANAT BAHÇESİ)özellikle dünyada ve yurdumuzda nesli tü-
kenmekte olan canlıları araştırıp onlara yaşama imkanı vermek maksadıyle 
kurulmuştur.Özellikle kuş koleksiyonu olarakta Avrupadaki örnekleri arasında ilk 
sıralara yerleşmiştir.Ve ülkemizde de bu anlamda kurulan diğer hayvanat bah-
çelerine de öncülük yapmaya hazırdır. 

Artık ülkemizde de doğru anlamda kurulan ve pek çok canlıya yaşama ve 
üreme şansı verilen bu cennet mekanla gurur duyuyor,bu kültür ve eğitim hiz-
metinin ilelebet yaşayabilmesi için toplum olarak hepimizin buraya sahip 
çıkması  gerektiğini düşünüyoruz. 

AVRUPA BİRLİĞİNE TAM ÜYELİĞİMİZ GERÇEKLEŞTİ! 
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Her yıl üye ülkeler arasında değişik bir ülkede  gerçekleştirilen 
EAZA(Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği ) toplantısı bu yıl da 
İsviçre’nin Basel  kentinde 7-12 Eylül tarihleri arasında yapıldı.  

EAZA, bünyesinde Avrupa’nın en önemli Hayvanat Bahçelerinin toplandığı 
bir kuruluştur.Bugün 267 üyesi vardır ve ülke olarakta Türkiye ile birlikte 34 ül-
keden katılan tüm önemli hayvanat bahçelerini bünyesinde toplamıştır. 

Birliğin amacı öncelikle kaybolmakta olan doğaya yardımcı olmak,özellikle 
koruma ve üretim projeleriyle nesli tükenmekte olan canlıların araştırılarak bilim-
sel yöntemlerle bu canlıların çoğalmasına katkıda bulunmak ve bu suretle ya-
şamı ve doğayı kurtarma çalışmalarını yapabilecek modern hayvanat bahçeleri-
nin kurulması,kurulanların aynı anlayış ve bütünlük içerisinde çalışmalarını bir-
likte sürdürmek ve yeni kurulacak olanlara yol gösterip öncülük yapmaktır.Bu 
anlamda Avrupa’nın en büyük ve modern hayvanat bahçelerini bünyesinde bu-
lunduran EAZA 2 yıl kadar öncede Türkiye’mizin ilk ve tek özel hayvanat 
bahçesi olan parkımız Boğaziçi Hayvanat Bahçesini öncelikle temporary üyeliğe 
kabul etmiş,2 yıl süre ile devamlı iletişim halinde bulunulmuş ortak çalışmalar 
sürdürülmüş ve bu yıl ki toplantı da da tam üyeliğe kabul ederek bütün bu 
önemli hayvnat bahçeleriyle aynı düzeyde olduğumuzu kabul etmişlerdir.  

Ayrica parkımızdan bir temsilci EAZA komitesinde Türkiye’yi temsil edecek 
ve tüm Hayvanat Bahçeleri için alınacak kararlarda söz sahibi olacaktır.34 kişi-
den oluşan bu komitede bir görevlimizin olması ve en önemli Hayvanat 
Bahçelerinin idaresinde söz hakkına sahip olması da ayrıca ülkemiz adına onur 
vericidir. 

Parkımızın kurucusu ve direktörü Sn.Faruk Yalçın’ın ve 4 kişilik idareci eki-
bimizin de katıldığı bu yılki toplantılarda tüm dünya üzerinde canlıları koruma ve 
yaşatma için uygulanan yöntemler,hangi hayvanat bahçesinin ne tür çalışmaları 
yapabildikleri ve bu konuda alınan sonuçlar konuşulmuş,sorunlar ve yapılması 
gerekenler tartışılmıştır. 

Ülkemiz adına sıkıntılı günler geçirdiğimiz şu dönemde ve Avrupa Birliğine 
girebilme tartışmaları sürdürülürken doğa ve canlıların korunması adına yapılan 
çalışmalarla Avrupa Birliğine tam üye olarak ülkemizi temsil etmenin gururunu 
yaşıyor,bundan sonra atılacak adımlarda öncülük yapabilmenin de kıvancını 
yaşıyoruz. 

 

KATILDIĞIMIZ ULUSLARARASI TOPLANTILAR: 

• 1-6 September 1998, Berlin, Germany 

1998 EAZA Conference 

• 8-11 January 1999, Rotterdam, The Netherlands 
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European Zoo Nutrition Meeting 

• 7-12 September 1999, Basle, Zwitzerland 

1999 EAZA Conference 

ÜYE OLDUĞUMUZ KURULUŞLAR: 

• EAZA   (Temporary member) 

• ISIS      (International Species Information System) 

• IZE        (International Association of Zoo Educators) 

• DHKD    (Doğal Hayatı Koruma Derneği/Türkiye) 

                     Protect of Wild Life Association-Turkey 

Ayrıca parkımız öncelikle Avrupa’daki üye Hayvanat Bahçeleri olmak 
üzere tüm dünyadaki parklara gezilerle ilişkilerini sağlamlaştırmakta, 

oralarda yapılan çalışmaları bizzat takip etmekte ve karşılıklı bilgi alışve-
rişlerinde bulunmaktadır.Bu nedenle pek çok Hayvanat Bahçesine düzenlenen 
gezilerle bu yerleri yakınen görme imkanı da sağlanmıştır.  

 
AVRUPA HAYVANAT BAHÇELERİ BİRLİĞİ’NE KABUL BELGESİ 

TERCÜMESİDİR: 
                                                  
                                                                        Amsterdam,21 Ekim 1997 
Sayın Faruk Yalçın, 

EAZA’ya (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) ne üye olmak 
için yapmış olduğunuz başvurunuz,Üyelik ve Şeref Komitesinin tavsiyesi 
üzerine EAZA Konseyi tarafından 11 Ekim 1997 tarihinde kabul edilmiş ve 
üyeliğiniz onaylanmıştır.Bunu size bildirmekten büyük mutluluk ve şeref 
duyarım. 

Komitemiz,Bayramoğlu Kuş Cenneti olarak yaratılmış olan bu eşsiz güzel-
likteki eserden son derece etkilenmiş olduğundan,bu eserin daha da geliştiril-
mesi yolundaki gayretlerinizi devam ettirmenizi kuvvetle tavsiye ve teşvik et-
mektedir. 

Bu başarılı çalışmalarınızda,gerekli olabilecek hertürlü bilgi,danışma veya 
destek için,EAZA ile temasa geçmenizi bilhassa önemle rica ediyoruz. 

Size Avrupa Hayvanat Bahçesi Birliğine hoş geldiniz diyerek selamlamak 
ve aynı zamanda,Avrupa ülkeleri arasındaki bağların güçlendirilmesi ama-
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cına,sizin teşkilatınızın sağlıyacağı katkıyı ne kadar büyük heyecanla bekle-
mekte olduğumuzu ifade etmek benim için çok mutlu bir görevdir. 

Size birkaç hafta zarfında bu konuda bazı önemli dökümanlar gönderece-
ğiz. 

Bu dökümanlar arasında, “Dünya Hayvanat Bahçeleri Muhafaza ve Ko-
ruma Stratejisi”, “EAZA Üye Listesi”, bizim 3 ayda bir çıkan “EAZA News” mec-
muası ve “EAZA ile ilgili arz ve talep edilenler listesi” de vardır. 

Sizin teşkilatınız için,gerek üyeliğiniz ve gerekse de Dünya Hayvanat Bah-
çeleri Koruma Stratejisinin yükümlülüklerini yerine getirmek amacı ile,elinden 
gelen herşeyi yapmasının ne kadar önemli ve yararlı olacağını size belirtmeme 
müsaade etmenizi rica ederim. 

Bu görev anlayışı içerisinde,sizin EAZA üyeliğinizin,gerek size ve gerekse 
de bize çok yardımcı olacağını umarız. 

EAZA ya hoş geldiniz. 

Saygılarımızla. 

İmza: Prof.Dr.Gunther Nogge 

EAZA -  AVRUPA HAYVANAT BAHÇELERİ VE AKVARYUMLAR BİRLİĞİ 
BAŞKANI   

KENDİ ÇIKARDIĞIMIZ YAYINLAR: 

1.  Park tanıtım kitabı 

2.  Balıklar 

3.  Kangurular 

4.  Muhabbet kuşları 

5.  Köpekler 

6.  Papağanlar 

7.  Akvaryumlar 

8.  Kuşların sağlığı ve hastalıkları 

9.  Kanatlı türler için yemler 

10. Maymunlar ve şempanzeler 

11. Kaplanlar 
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Yukarıdaki yayınlar kitap olarak basılmıştır.Bunların yanısıra aşağıdaki ya-
yınlar kitapçıklar halinde renkli olarak hazırlanmış olup veteriner, bakıcılar ve 
ilgililerin istifadelerine sunulmuştur: 

*Penguenler           *Yırtıcı kuşlar       * Loriler          *Zebralar     *Tukanlar 

*Mahmuzlu kuşlar    *Devekuşları      * Pony atları    *Kanaryalar  *Halkalar 

*Yeşil iguanalar       *Gould amadin    *Un kurtları    *Çayır çekirgeleri 

*Fare ve sıçanlar      *Pireler               *Bal arıları     *Papağanlarda ilk yar-
dım 

*Papağanların kuluçka makinalarında üretimi ve elle beslenmeleri 

*IATA canlı hayvan nakliyesi talimatları 

Ayrıca parkımızın tanıtımı için hazırlanan tanıtım video kasetleri, broşür-
ler,posterler,kültür aktiviteleri,üyelik ve sponsorluk tanıtım ve kayıt form-
ları,gönüllü çalışma programları,ingilizce tanıtım lifletleri ve stıkerlar mevcuttur.    

• Parkımızda mevcut olan kütüphanemizde Türkçe,İngilizce ve Almanca 
lisanlarında dünyanın dört bir tarafından temin edilen kitap ve yayınların 
bulunduğu  kütüphane personele hizmet verdiği gibi okulların, ilgili kişi ve 
kurumların yararlanabilmeleri için halka da açılmıştır. 

• Eğitim ve toplantı salonlarımızda eğitim mahiyetinde olan ve ilişikteki 
listelerde belirtilen yine türkçe ,İngilizce ve Almanca lisanlarında dünyanın dört 
bir tarafından temin edilmiş olan video kasetleri haftanın muayyen günlerinde 
veterinerler ve bakıcılara,okulların açık olduğu dönemlerde öğrencilere ve 
haftanın belli günlerinde ziyaretçilere gösterilmektedir. 

• Aynı salonda yönetici,veteriner ve bakıcılara haftada 3 gün İngilizce 
kursları verilmektedir. 

• Parkımızda açılmış olan sanat galerisinde sanatçılar tarafından doğa 
ve hayvanlarla ilgili fotoğraf ve resim sergileri de sergilenmektedir.   

 

ŞEMPANZELERE YAŞAM İMKANI 
Anavatanları olan Afrika’dan çok küçük yaşlarda annelerinden koparılarak 

ticari amaçlar için kaçak yollardan ülkemize sokulan ve yüksek bedeller karşılığı 
pet mağazalarında satılan sevimli bebek şempanzeler 2 yıl kadar önce Orman 
Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı yetkililerince toplatılarak parkımıza bakımları için 
bırakılmışlardı. 

Uluslararası CITES sözleşmesine (Nesli tehlikede olanYabani hayvan ve 
bitki türlerinin Uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme) Türkiye’de 1996 sene-
sinde imza atarak  özellikle ilk sıralarda olan şempanzelerin ülke içerisinde top-
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latılarak korunmasına yönelik çalışmaları başlatmış ve bu sevimli bebeklerin 
doğru ortamlarda yaşam ve bakımlarını sağlayabilmek içinde parkımıza teslim 
etmişlerdi.Belli bir süre bakım ve karantina altında kalan bebekler sağlıklarına 
kavuşturulurken Türkiye’mizin ihtiyacı olan şempanze yaşam ve rehabilitasyon 
merkezinin yapımı da parkımız içerisinde tamamlanmış,bu önemli canlıların 
yaşamı için hiç bir masraftan kaçınılmamış açık ve kapalı alanlarıyla,oyun alan-
ları,yemek bölümleri,bebek ve anneler için özel bölümleri, otomatik ısınma sis-
temleriyle Avrupa’nın en büyük ve en modern Şempanze Rehabilitasyon ve 
yaşam merkezi 1000m2 lik bir alan üzerinde tamamlanmış ve yavrularda yeni 
yerlerine geçirilmişlerdi.Bir aile yaşamı sürdürmesi gereken şempanzeler için 
daha sonraları duyarlı vatandaşlar tarafından ellerindeki bebek şempanzelerde 
parkımıza verilmiş Macaristan Budapeşte Hayvanat Bahçesinden ve İsviçre 
Walter Zoo’dan getirilen ve aileye katılan  genç erkek şempanzelerle sayıları 9 
u bulan aile tamamlanmış ve  bundan sonraki yaşamlarında doğalarına uygun 
bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlanmıştır. 

Bayramoğlu Kuş Cenneti,Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkımızda,en mo-
dern usullere uygun olarak ve parktan tamamiyle ayrılmış durumda bir bakım ve 
rehebilitasyon istasyonu “KARANTİNA” tesis etmiş olduğumuzu belirtmekte 
fayda vardır.Bu bölümde kendi içimizde barındırdığımız tüm canlılar için tedavi 
ve ameliyatlar uygulandığı gibi yurt dışından yeni getirtilen her hayvanın karanti-
nada kalması gereken sürelerde en iyi bakımların yapılabileceği imkanlar sağ-
lanmıştır. 

Parkımız dışında da ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitededir. 

KARANTİNA: 
Özel olarak kurmuş olduğumuz Hayvanat Bahçemizde yukarıda belirttiği-

miz gibi gerek personel ve gerekse tesis yönünden tamamen ayrı olarak bir 
KARANTİNA İstasyonu kurulmuştur.Karantinamız bir veteriner hekim ve 2 ba-
kıcı personel tarafından yönetilmektedir. 

KARANTİNALARIN gerekli sistem ve tertibatları içermesi gereklidir. 

İster memleketimizde doğadan yabani olarak yakalanmış olsun,ister dış 
memleketlerden yabani veya Hayvanat Bahçelerinde üretilmiş olsun,ithal edilen 
bütün hayvanların,muhtemel hastalıkları yaymamaları için,öncelikle ve mutlak 
surette “karantina” tedavisine tabi tutulmaları gerekir. 

Bu maksatla kamu tarafından bir karantina istasyonu kurulması ve memle-
kete ithal edilen hayvanların bedeli mukabilinde bu istasyonlarda gerekli 
“KARANTİNA” tedavilerine tabi tutulmaları icap eder. 

Ayrıca her hayvanat bahçesi ile hayvan ithal ve ticareti ile uğraşan özel ve 
tüzel kuruluşların da bir karantina istasyonu kurmaları veya kurulu bir karantina 
istasyonunda hayvanların mutlaka bir karantina tedavisine tabi tutulmaları sure-
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tiyle,memleketimize hayvanlar ile birlikte hastalıkların ithalinin önlenmesi sağ-
lanmalıdır. 

Batı ülkelerinde nereden ithal edildikleri dikkate alınmak suretiyle ithal edi-
len bütün hayvanların KARANTİNAYA alınmaları mecburiyeti vardır. 

Gelen hayvanların kaç gün KARANTİNADA kalmaları gerektiği,ilgili yetkili 
veteriner hekim tarafından tayin ve tesbit edilir.Bu süre genelde 28-42 gün-
dür.Bazı tür hayvanlar,(mesela zürafa,fil gibi) özel hangar-ahır tipi binalara yer-
leştirilir ve bu mahaller KARANTİNA olarak ilan edilir. 

Batı ülkelerinde ithal edilen her hayvan için Bakanlığın ithal müsaadesinin 
alınmış olması şarttır.(CİTES) kaçak olarak yurda sokulmuş olan hayvanlar mü-
sadere edilerek karantinalara alınmakta ve masrafları da ilgililerden kesilen ce-
zalar ile karşılanmaktadır. 

KARANTİNA süresince her türlü klinik ve labratuar-teşhis ve tedaviler 
yapılır. 

KARANTİNALAR veteriner bir cerrah ve pratisyen bir bakıcı tarafından 
sevk ve idare edilir. 

KARANTİNALARDA parazit ve bakteriyal dışkı kontrolleri ile rutin muaye-
neler yapılır. 

-Aşılanmayı da içeren koruyucu ilaçlar,tespit edilen aralarla verilir. 

-Veterinerlik hizmeti meyanında KARANTİNADA: 

*Bir muayene masası 

*Temel cerrahi aletlerin bir dizisi(liste ekli) 

*Anestezi imkanları 

*Temel teşhis alet ve cihazları 

*Işıklandırma ve yeterli güç kaynağı 

*Isıtma ve havalandırma tesisatı 

*Kan ve diğer numuneleri almak ve sevk etmek için uygun imkanlar,alet ve 
cihazlar ile ilaçlar 

*Ayrı bir tedavi odası 

*Buzdolabı 

*Tartı aletleri 

*Yeterli kafesler 

*Yem ve su kabları 
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*Yeni gelen hayvanların tecridi ve muayenesi için yedek bir oda ile diğer 
gerekli teçhizatlar bulunmalıdır. 

Yeni gelen hayvanlar diğer hayvan ve insanlar ile temas ettirilmeden, 

KARANTİNA TECRİT odasına alınmalıdır.Hayvanlardan insanlara 
evveliyetle aşağıdaki hastalıklar,doğrudan temas,yaralanmalar,ısırmalar, tırma-
lanmalar gibi hususlar ile geçerler.Bu nedenlerle,karantina istasyonuna yetkili 
veterinerler ve bakıcılar dışında kimse girmemelidir. 

 
 
VİRUS HASTALIKLARI: 
-Çocuk felci                        (İnsan --- Maymun) 

-Papağan hastalığı 

 Psittakoz /ORNİTHOZ      ( Kuş ------İnsan) 

-Fil çiçek hastalığı               (Fil --------İnsan) 

-Herpes enfeksiyonu            (Maymun------İnsan) 

-Solunum yolu enfeksiyonları (İnsan-----Maymun) 

 

BAKTERİYAL HASTALIKLAR: 
-Verem “Tbk”      (İnsan ----- Hayvan,özellikle maymun) 

-Ruhr                    (İnsan ----- Maymun) 

-Salmonel              (İnsan ----- Hayvan) 

-Ateşli enfeksiyon hastalığı 

 “Leptospiros”                    (Şempanze ----İnsan) 

-Mantar hastalığı                 (Hayvan ------İnsan) 

 “Mykose” 

-Malarya                             (Maymun -----İnsan) 

-Uyuz                                  (Hayvan ------İnsan) 

-Karantina ve tecrit altında tutulan hayvanların bulunduğu yerlerde hijyene 
özel dikkat gösterilmelidir. 

-Tecrit bölümünde saklanan ve temizlenen elbise ve önlükler,çalışanlar ta-
rafından tecrit alanında giyilir. 
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-Tüm hayvan ilaçları,aşılar ve diğer veterinerlik ürünler güvenli biçimde kilit 
altında tutulur ve anahtar yalnızca sorumlu yetkilide bulunur. 

-Veteriner veya cerrahın direktifleri haricinde herhangi bir ilaç kullanılamaz. 

-Ölen bir hayvanın ölüm nedeni deneyimli bir patalog veya veteriner tara-
fından cesetlerin muayenesini de içerecek şekilde yapılır. 

-Acil müdahaleler için ilk yardım ekipmanları hazır bulundurulur. 

 
 
KARANTİNAYA konulan hayvanlara yapılacak testler: 
-Maymunlara   : Tüberküloz testi 

                          “İnsan veya sığır tüberkülinine herhangi bir reaksiyon  

                          pozitiftir.” 

-Campylobacter,salmonel ve shigella için Gaita testleri 

-Genel olarak bütün hayvanlarda,endoparazitler tedavisi 

-Herpes virüsü B 

-MARBUR G 

-Hepatit B tesleri 

-Distempere,hepatit,Leptospirozis,Parvovirüs enfeksiyonlarına karşı aşı 

-Infulienya,Newcastle,Psittacosis hastalık teşhisi konulan hayvanlar iyile-
şinceye kadar devamlı tecrit altında tutulurlar. 

-KARANTİNAYA gelen kuşlar 30 gün süre ile Pachecos,gaga ve tüy hasta-
lığı,nörogastrik dilatasyon,tüberküloz,su çiçeği,difteri,aspergiloz, 

Newcastle,ınfluenza gibi hususlar yönünden kontrol ve müşahade altında 
bulundurulur,gerekli antibiyotik ve vitamin tedavileri uygulanır. 

KARANTİNAYA konulan hayvanlarda ayrıca şu gözlemler yapılır. 

-İştahsızlık 

-Tembellik 

-Takatsizlik 

-İlgisizlik 

-Titreme ve huzursuzluk 

-İshal,kanlı ishal 
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-Açık ağızla nefes alıp verme 

-nefes alıp vermede ses çıkarma 

-Ağızda,burunda veya gözde salgı veya salgı artığı 

-Kaşınma 

-Renk değişimi 

-Sık esneme 

-Uyku hali 

Yukarıdaki hususlar hastalık nedenleri olabilirler. 

Memleketimizde öncelikle,nesilleri tükenme tehlikesi altında bulunan hay-
vanlar KIRMIZI LİSTEYE alınıp koruma altına alınmalıdırlar. 

Buna paralel olarak hayvanların yaşam ortamlarının tahrip edilmesi önlen-
meli,yeni doğal ortamlar ve korunma alanları yaratılmalıdır.Bu maksatlarla ül-
kemizde karşılaşılan bu tür sorunlara da parkımız tarafından çözümler bulun-
muş ve Türkiye’de özellikle kaçak yollarla ülkeye sokularak yanlış maksatlı kul-
lanılmalara yönelik problemlerin çözümü için her tür imkan seferber edilmiş-
tir.Bunun en güzel örneği de şempanze yavrularına açılan kucaktır. 

 BOĞAZİÇİ HAYVANAT BAHÇESİNDEN ÇAĞRI:ŞEMPANZE 
YAVRULARINI BİRLİKTE YAŞATALIM,BİRLİKTE KORUYALIM 

Türkiye 1996 yılında şempanzeler gibi doğada yakalanmış,nesli tehlike al-
tında olan hayvanların ithalatını yasaklayan uluslararası bir anlaşma olan 
CITES’ı (Convention of the International Trade in Endangered Species) imzala-
yan ülkeler arasına girmiştir. 

Geçen yıldan bu yana da bu konuda Çevre Bakanlığı ve Orman Bakan-
lığı’nın  toplama yetkisiyle Türkiye’ye izinsiz olarak getirilen şempanze yavruları-
nın toplatılması ve onlar için en uygun yaşam şartlarının sağlanabilmesi için 
çalışmalara başlanmıştır.Görünüşte son derece sevimli olan bu yavrular aynı 
zamanda ticari maksatlarla da kullanılarak üzerlerinden bir menfaat sağlan-
maktadır ve çeşitli mağazalarda çok yüksek fiyatlardan pazarlanmaktadırlar. 

Genellikle anavatanları olan Afrika’dan doğasından ve ailelerinden koparı-
larak, sağlık kontrolleri bile yapılmadan kaçak yollarla ülkemize sokulan bu can-
lılar insan hayatı içinde son derece tehlikeli hastalıkları bulaştırma riski taşı-
maktadırlar.AIDS ten beyinde felç ve ölümlere kadar pek çok tehlikeli hastalık 
bu yolla ülkemize de sokulma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. 

Son derece sevimli olan bu canlılar insanların oldukça ilgisini ve beğenisini 
kazandıklarından yoğun ilgi görmekte ve evlerde beslenmek maksadıyle yüksek 
bedeller ödenerek satın alınmaktadırlar.Oysaki bebekken böyle bir tablo sergile-
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yen bu sevimli yavrular için bilinmesi gereken çok önemli konular 
vardır.Boğaziçi Hayvanat Bahçesi hem Türkiye’mize kaçak yollarla girmiş olan 
bu canlılara kucak açıyor hem evlerinde yavru besleyen insanlar için bilinmesi 
gereken şeyleri hatırlatarak onlarla bilinçli bir çalışma ve işbirliğini bekliyor.Bu 
sevimli canlılar için bilinmesi gereken en önemli şeyler de şempanzeler ve 
maymunlar başlığı altında yayınladığımız kendi yayınlarımızda mevcuttur.  

Bütün bu faydalı çalışmaların yanısıra toplumu eğitmek açısından da 
önemli görevler üstlenen parkımızda diğer bir faydalı çalışmada spastik 
çocukların parkımızda özgürce eğitilebilmeleridir. 

BOĞAZİÇİ HAYVANAT BAHÇESİ SPASTİK ÇOCUKLARIN 
REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI İÇİN KAPILARINI AÇTI. 

Spastik çocukların eğitimlerinde hayvanların rolü çok büyüktür.Bu sebeple 
Spastik çocuklar derneği ile bir çalışılmaya başlanmış ve onların eğitmenleri ve 
doktorları kontrolünde düzenli çalışmaların yapılabilmesi için kapılarını açmış-
tır.Özellikle parkın çocuklar için hazırlanmış “Çocuk Hayvanat bahçesi” bölü-
münde sevimli canlılarla haşır neşir olacak çocuklar onların bakımlarını da 
yaparak aynı zamanda rehabilite ve eğitim çalışmalarını 
sürdürebilecekler.Atlarla dolaşıp,kuzu,keçi,koyun,ördek gibi evcil hayvanlarla 
birlikte paylaşımı yaşayacak olan çocuklardaki gelişmeler de 
gözlenecektir.Resim yapma,bir beceri kazanma gibi derslerini de parkımızda 
yapabilecek olan bu çocukların yaşamlarına da önemli katkılarda bulunmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz.Haftada 2 gün uygulamalı eğitimleri için parkımız 
mutlulukla kapılarını açmıştır. 

Parkımız ayrıca Botanik Parkı sıfatıyle bitkisel zenginliği ve çeşitleri ile en 
zengin canlı ağaç koleksiyonuna sahip bir arboretum olup 500 çeşit ağaç türünü 
içermektedir. 

Parkımızda idari personeller dışında 6 veteriner hekim,2 yüksek ziraat mü-
hendisi,1 yem uzmanı ve 40 gerekli bilgilerle teçhiz edilmiş hayvan bakıcıları 
görev yapmaktadırlar. 

Parkımızda eğitim hizmetleri,kültürel ve ilmi neşriyatlar yapılarak bir kamu 
hizmeti de gerçekleştirilmektedir. 

Tüm insanlık,üniversiteler,okullar ve kurumlar açısından her bakımdan en 
önemli eğitim ve kültür kurumlarından biri olan ve bütün bu önemli görevleri 
sevgi ve sabırla, hiç karşılıksız üstlenen parkımızı Türk toplumuyla paylaşmak-
tan gurur duyuyor,tüm duyarlı kişi ve kuruluşları bizimle birlikte olmaya davet 
ediyoruz.  

BOĞAZİÇİ HAYVANAT BAHÇESİ 
Tuzla yolu cad. No:15 

Darıca-Kocaeli/Türkiye 
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Tel: 0262 6531374  -    0262 6536666 

Fax: 0262 6534664 

E-mail:dkuscenneti@superonline.com  


