
 
 

TÜRK KİNOLOJİ CAMİASINA AÇIK MEKTUP! 

Türkiye’de ulusal kinolojik bir çalışmanın yapılmasını beklemek uzun zaman aldı. 

Batı’da 150 yıldan önce kurulan bu organizasyonlar köpek ırklarının seçereye dayalı 

yetiştirilmesinden ırk standardı yarışmalarına, görev köpeklerinin eğitiminden test 

edilmelerine kadar köpeklerle ilgili pek çok alanı kapsıyor. Herkesin farklı bir alanında 

bu hobinin bir parçası olabilmesi köpekle ilişkisini pet sahipliğinden öte kuran bizler 

için çok önemli. 

Uzun bir hazırlık aşamasından sonra 2007’de kurulan Köpek Irkları ve Kinoloji 

Federasyonu (KIF) 10 yıl içinde Uluslararası Kinoloji Federasyonu olan FCI tarafından 

tam üye olarak kabul edildi. Bu başarının ardından tek beklediğimiz aynı süratle Türk 

Kinolojisinin dünyaca saygı duyulur düzeye çıkarak bir asırdan fazla sürelik açığı 

kapatmasıydı. 

2020 Şubat ayı itibariyle gelinen noktada tüm bu emekler bugünler için miydi dedirtiyor! 

Neler mi oldu? Listelemeye çalışalım. 

Mart 2018 yılında yapılan Genel Kurul’da yönetimin değişmesiyle yeni KİF Yönetim 

Kurulu’nun ‘’derneklere rağmen değil; derneklerle beraber’’ söylemlerinin aslında 

‘’sizlere rağmen bizim istediklerimiz’’ anlamına geldiğini kısa sürede görecektik. 

• Mayıs 2018 yılında Akbaş Çoban Köpeğini Koruma ve Araştırma Derneği 

(AKAD) aslina bakarsak daha sonra olacakların kötü habercisi gibiydi.  Dernek kanuni 

gibi görünse de etik olarak atılmaması gereken adımlar sonucu mevcut KİF Yönetim 

Kurulu’nunca ele geçirildi. Gizlice derneğe alınan üyelerle bir anda oy çoğunluğu ile 

Akbaş’a gönül vermiş emektar Eskişehirli yetiştiricilerden oluşan yeni yönetim oyun 

dışı bırakılarak KİF YK’sından adamlar ya da yandaşlarıyla dolduruldu. Bu süreçte KİF 

Bsk Ümit Özkanal tarafsız kalması gerekirken bizzat Eskişehirli söz sahibi Akbaş 

yetiştiricilerini ziyaret ederek fikirlerini kendi lehine değiştirmeye çalıştı. 

Bunu niye yaptılar çünkü mevcut yönetimin genel kurullarda her dernekten onları 

destekleyecek delegelere gereksinimi var. Kendi yanlarına çekilen her dernek 4’er 

delege demek. AKAD bu Bizans Oyunu’nun ilk kurbanı oldu. 



 
 

Şimdi dernek kendi adamlarının elinde. Yarışmlara katılan şampiyonluk alan yeni 

yetiştiriciler dahi derneğe oylar bölünmesin diye kabul edilmiyor. Gerçek Eskişehir’li 

Akbaş yetiştiricileri kapının dışında tutuluyor. İçe kapalı bir tekel söz konusu. 

Mevcut KİF YK’sinin dernek delegelerine olan ihtiyacı onları gitgide daha radikal 

seçimler yapmalarına neden oldu. Bunu onların deyimiyle ‘’kötü niyetli bir dedikodu’’ 

statüsünden çıkarmak için yaptıkları hukusuzlukların resmi olarak belgelendiği bir 

raporu referans alalım. Böylece olanları garezimizden kendi yorumumuz olarak 

görmek isteyeceklere karşı daha sağlam bir duruş sergileyeceğimize inanıyoruz. 

 

İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Hukucuları tarafından hazırlanan Denetim Raporu  raporunda 9 Mart 

2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kanuna aykırılıklar ve 

dürüstlük ve iyi niyet  içermeyen uygulamaları listeledi. 

 

• Olağan Mali Genel Kurul yaparken aynı toplantıda Olağan Üstü Genel Kurulun 

da  yapılamayacağı nedeniyle 9 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Üstü Genel Kurul 

kararlarının yok hükmünde sayılması, 

Ayrıca ‘’..Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılan üye derneklerin 

savunmaları ve Genel Kurul tarafından üyeliklerinin oylanması ve karar verilmesi..’’ 

şeklinde karar alınmasının dürüstlük ve iyi niyet kurallarıyla da bağdaşmadığı ve 

alınan kararın yok hükmünde sayılması, 

Burada açıkça hedeflenen alelacele yapılacak içicie geçmiş iki toplantıda 

içeri alınmayan dernek delegelerinin yokluğunda hem engelsiz dernek 

atılmaları oylanırken tüzük değişikliğine giderek kendilerini güvene alma 

istemeleridir. 

• Toplantı çağrı usulü bakımından KİF YK’si 25 Şubat 2019 tarihinde Mali 

Olağan Üstü Genel Toplantısı konulu e-mail’de Olağan Üstü Genel Kurul yapılacağını 



 
 

bildirilmediği gibi gündem maddelerinden de bahsedilmemiştir. Ayrıca duyuru 26 

derneğe ulaşırken daha sonra 3’u atilacak 4 dernek dışarda bırakılmıştır. 

Kasten toplantı hakkında bilgilendirilmeyen derneklerin sessiz sedasız 

atılmalarına ortam hazırladıkları açık. 

 

• Tüzükte hükmü bulunmayan konu hakkında ceza uygulaması yapılmıştır. Tüzükte 

dernek delegelerinin geç bildirilmesi halkinde uygulanacak bir ceza hükmü 

bulunmadığından derneklerin genel kurula katılma haklarının engellenmesi 

Kanunun ilgili hükümlerine aykırıdır. 

 

• Hazırun listesi usulüne uygun hazırlanmamıştır. Yukarda bahsedilen 

nedenlere dayandırılarak 02.03.2019 tarihinden sonra delegelerini bildiren dernekler 

listeye dahil edilmemiştir. 24 dernekten müteşekkil 96 delege bulunduğu Pointer Irk 

Derneğinin delegelerine 09.03.2019 tarihli genel kuruldan farklı olarak  yeni bir delege 

ismi eklendiği ancak adı geçen bu kişinin derneğin 23.12.2017 tarihi genel kurul sonuç 

tutanağından delege isminin bulunmadığı görülmüştür. 

 

• Toplantı usulüne aykırılıklar bulunmaktadır. 09.03.2019 tarihinde iki farklı 

(olağan ve olağanüstü) genel kurul yapılamayacağı ve imzalatılmak istenen iki hazırun 

listesinin toplantı usulüne aykırı olduğu gibi imzaların dernek organları için yapılacak 

seçimde oy kullanıldıktan sonra yapılması gerektiği; toplantıya 86 delegenin katıldığı 

ve salt çoğunluğun 44 delege olduğu yani 42 veya 43 delegenin oyuyla karar 

verilmesinin Kanunun açık emrine aykırılık teşkil ettiği gorulmustur. 

 

• Federasyon üyeliklerine son verilen Bern Dağ Köpeği, Schnauzer ve Siyah 

Rus Terrieri Irk Dernekleri tüzükte bulunan federasyon etkinliklerine bir yıl 

mazeretsiz katılmamak maddesine rağmen üye dernekler tarafından yapılacak 

bildirimlerin federasyon üyeliğinin devamı için istenildiği belirtilmediği; üyelikten 



 
 

çıkarılmaları için Federasyon Disiplin Kurulunun  önerisi gerektiği ve derneklerden 

savunma isteyip savunmalar alındıktan sonra Yönetim Kuruluna sunması gerektiği; 27 

Mart bildirimlerin son günü olması ve 28 Martta ise üyelikten çıkarılma yönünde 

yönetim kurulu kararının bulunması Disiplin Kurulunun bildirimleri değerlendirecek 

yeterli zaman tanınmadığı, bildirimde bulunmayan Pointer Irk Derneğinin ise üyeliğinin 

devam ettiği  tüm bu uygulamaların dürüstlük ve iyi niyet kurallarıyla bağdaşmadığı 

ve alınan kararın yok hükmünde sayılması gerektiği, 

Dernek seçtikleri açık. Pointer Derneği muhalif olsaydı gözden 

kaçmayacaktı. 

• 05.05.2019 tarihli toplantıda üyelikleri düşürülen Bern Dağ Köpeği ırk Derneğinin 

Medeni Kanunun 81. Maddesi gereğince toplantıya katılan 86 delegeden salt 

çoğunluğun 44 delege olduğu ve 42 ya da 43 delegenin oyuyla karar verilmesinin 

kanunun açık emrine aykırılık teşkil ettiği,  

• Dogo Argentino Irk Derneğinin üyelikten çıkarılma oylamasında 39 Evet ve 39 

Hayır oy kullanıldığ;ı ancak oy kullanacak delege sayısının diğer 3 derneğin 

üyeliğinin düsürulmesi ardından 75 olduğu ve salt çoğunluğun 38 olacağı; ancak 

oylamada 75 yerine 78 kişinin oy kullanılmasına izin verildiği uzun bir rapor ile 

belgenerek mevcut KİF YK’sinin çeşitli kereler kanunu hiçe saydığı gibi iyi niyet 

ve dürüstlük ilkelerini hiçe saydıkları nedenleriyle açıklanmıştır. 

 

NASIL BU KADAR CESARETLENDİLER? 

Tüm bunların sorumluluğunu sadece mevcut KİF YK’sinin kişisel seçimlerine 

bağlamak doğru değil. Bu cesareti ve yetkiyi onlara veren destekçi derneklerin 

konumunu da iyi anlamamız gerektiği açık. 

 Olaylı toplantı gününde dışarda, raporun da belgelediği işleyiş bozukluklarını 

anlatmaya çalışan insanları delirmiş, kudurmuş olarak nitelemek işin kolayına 

kaçmaktan öte, dönen dolapları bilmeyen kişileri de yanlış yönlendirmekten başka bir 

amaç içerebilir mi? 



 
 

Yukarda bahsi geçen rapor, dışarda bekleyen ve hazırun cetvelinde isimleri dışarda 

bırakılan muhalif dernek delegelerinin genel kurula katılmaları hakkında oylamanın  38 

evet 43 hayır oy ile red edildiğini söylüyor. Kısaca ‘’kanunsuzluk, adaletsizlik var!’’ 

diyen derneklerin hasır altında itilmek istenen bu yanlışa tepkileri adeta anarşik bir 

hareket gibi lanse edilerek diger dernekler içerde adaletin değil gücün yanında saf 

tutmaya devam etmiş görünüyorlar.  

Sırf muhalif olmadıkları için tuzunun kuru olduğuna inanan diğer dernek delegelerinin 

dışarda haklarını aramak için bağırıp çağırmaktan başka çareleri kalmayan bunca 

insanın halinde anlayacak empatiden ne zamandır yoksun olduklarını merak ediyoruz. 

Dahası bir önceki genel kurulda Denetleme Raporunun sonulup usulsüzlüklerin 

dernek delegelerinin dikkatine  sunulduğunda aynı eller Denetleme Kurulunu 

görevden almak için kalkıyor. Kurulun federasyonumuzun kanunlara uygun 

yönetilmesi adına olumsuzluklar fark ediyor. Bunu raporluyor. Rapordakiler merak bile 

uyandırmadan mutlu çoğunlukça hasır altı edilmek üzere hazırlayan Kurul görevden 

alınıyor. 

Yukardaki raporun açıkladığı gibi kendilerinden olmayan diğer ırk derneklerinin 

federasyondan çıkarılması konusunda da aynı şey yaşanıyor. 

Akbaş Derneğinin başına gelenleri görmezden gelindiğinde KİF YK’si baskıcı, 

ayrıştırıcı ve etik dışı uygulamalarının da yanlarına kar kalacağını görmüş oluyordu 

aslında. Özelden ‘’yazık oldu; yanlış yapıldı’’ mesajı atanların kişisel çıkarları 

nedeniyle olup bitene ses çıkarmamasının örnekleri ve sonuçları tarih sayfalarında 

fazlasıyla mevcut. 

Bir derneğe ses çıkarılmadığını gördüklerinde doğal olarak kendilerine delege 

çoğunluğu sağlamayacak diğer derneklere yöneldiler. 

Bu tarih itibariyle 3 dernek daha atılmış vaziyette: Amerikan Staffordshire Terrier, 

Bull Terrier ve Akıta Irk Dernekleri. Herkes bu kadar yoldan çıkmış da sadece 

kendileri mi doğru yolda? 

Amerikan Staffordshire Terrier’in  yasaklı ırklara dahil mi değil mi tartışmasını 

bakanlıkta kaşıyarak sorgulatan ve aleyhinde cevaba istinaden gayet faal bir derneğe 



 
 

seçere vermeyi, yarışmalara katılmasını ve en sonunda federasyon olarak ilişiğini 

kesmesi başka bir muhalif derneğin altını oyarak zaman içinde nasıl yıprattıklarının 

başka bir örneği. Bilirkişi raporlarında bakanlığa Amerikan Staffordshire Terrier ırkının 

pitbull’dan farkını anlatamayan bir kinolojik organizasyondan bahsediyoruz. 

Son  olarak yetişmiş ve tecrübeli pek çok hakemi yarışmalara davet etmeyerek 

kendisinden uzaklaştıran buna karşılık kendi destekçilerinden, ya da destek olmaları 

karşılığında diyelim,  hakemlik süreç ve prosedürünü tamamlamayan  yeni 

hakemleriyle kendi ekiplerini oluşturmaya çalışmaları da gözden kaçacak gibi değil. 

Yarışmalara katılımların ne kadar şişirilmiş rakamlar ilan edilse de gözle görülür 

şekilde düşmesi ve aynı hakemlerin üstüste aynı grupları değerlendirmek zorunda 

kalması oyunun kurallarını bu kadar esnetirlerse geminin su almasını 

engelleyemeyeceklerinin sayısız kanıtından biri. 

Buradan tek bir çıkış var. Herkese eşit mesafede, kanuni olduğu kadar ahlaki kurallarla 

denetlenen, bunun hesabını şeffaf olarak herkese verebilen, kişisel çıkarları değil 

ulusal kinolojimizin gelişim ve geleceğini düşünen yeni bir ekibin bu gözü dönmüş 

yönetim ve onun temsil ettiği zihniyetin bıraktığı enkazı temizlemesine izin verilmesi. 

Aksi takdirde yukarda bahsi geçen herşey normalleşecek; Türk Kinolojisinin kumaşına 

dönüşerek gelecek kuşallara mirasımız olacak. 

 

Kinoloji Akademisi 

05 Subat 2020 

 

 


