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ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ’NDEN SOKAK HAYVANLARI
KONFERANSI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ’NDEN
CAN DOSTLARIMIZ İÇİN KONFERANS
Türkiye’nin üniversiteler arasında düzenlenen en geniş kapsamlı
etkinliklerinden biri olan “Sokak Hayvanları Konferansı”, Özyeğin Üniversitesi
Doğal Yaşamı Koruma Kulübü öncülüğünde gerçekleştirildi. Konferans, duyarlı
sivil toplum kuruluşlarını, psikologları, gönüllü hayvan severleri, uzmanları,
veterinerleri, üniversiteli gençleri bir araya getirdi. Konferansta sokak
hayvanlarının yaşadığı sorunlar, hayvan hakları ihlallerinin hukuki yönü ele
alındı, çözüm yolları arandı.
Özyeğin Üniversitesi, sokak hayvanlarının korunmasına, rehabilitasyonuna, hukuki haklarına yönelik
sorunların çözümünde sivil toplumun desteğinin öneminden yola çıkarak, geniş bir katılımla Sokak
Hayvanları Konferansı düzenledi. ÖzÜ Doğal Yaşamı Koruma Kulübü’nün öncülüğünde, hayvan
haklarına yönelik üniversiteler arasındaki en geniş katılımlı konferans olan Sokak Hayvanları
Konferansı, Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleşti.
Konferansa; sokak hayvanları ve hayvan haklarına yönelik çalışmalar yürüten Türkiye’nin önde gelen
sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra psikologlar, veterinerler ve uzmanlar da katıldı. Üniversiteler Arası
Hayvanları Koruma Topluluğu (UNIHAK)’tan Kamuran Ereğli, İstanbul Barosu Hayvan Hakları
Komisyonu Başkanı Hülya Yalçın, Hayvan Hakları İzleme Komitesi Koordinatörü Burak Özgüner,
Haykonfed İstanbul Koordinatörü Barış Şengün’ün yanı sıra gönüllü hayvan severler Işkın Moğal Alçı
ve Okan Oflaz, Mopsan Veteriner Ürünleri’nden Murat Altunyuva, Uzman Psikolog Oğuz Mordağ ve
Hayvan Psikoloğu Ersen Akbaş konferansa konuşmacı olarak katılarak destek verdiler.
Sokak hayvanları sorunlarının belirlendiği, çözüm yollarının tartışıldığı, hayvan hakları ihlallerinin
hukuki yönünün de ele alındığı Sokak Hayvanları Konferansı’nda, hayvan severlere ışık tutacak ve yol
gösterecek bilgiler paylaşıldı.

Editöre Not:
ÖzÜ Doğal Yaşamı Koruma Kulübü Şubat 2013 tarihinde kuruldu. Kurulduğu günden itibaren hedefi,
başta kampüs içerisindeki hayvanların sağlığını koruyarak kampüs paydaşları ile pozitif etkileşimlerini
sağlamak, sahiplendirilmelerine aracılık etmek ve tüm sokak hayvanlarıyla ilgili kampüs içi ve dışında
farkındalık yaratmaktır.
Kulüp, Kampüs Dostları Projesi'ne birkaç gönüllü yedi köpeğin sorumluluğunu alarak başladı. Proje
bugün Özyeğin Üniversitesi’nde bütün öğrencilerin aldığı SEC 101 dersi kapsamında, her dönem yüze
yakın öğrencinin katıldığı sosyal sorumluluk projelerinden biri haline geldi. ÖzÜ Doğal Yaşamı Koruma
Kulübü akademik ve idari kadronun desteği ve yüzden fazla üyesi ile otuzun üstünde köpek ve yirmiye
yakın kedinin bakıldığı büyük bir oluşum haline geldi. Düzenlediği etkinlikleri sosyal medya aracılığıyla
duyurarak, hem kulüp tanıtımını yapıyor hem de kulübün himayesindeki sokak hayvanları için destek
topluyor.
Özyeğin Üniversitesi Hakkında:
Yaşamla iç içe, araştırmacı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek amacıyla kurulan
Özyeğin Üniversitesi, katma değer yaratan, yenilikçi eğitim modeli ile öğrencilerinin yükselen mesleklerde
derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin, girişimci,
derslerde ve gerçek dünyada kazandığı donanım ve deneyimler ile çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark
yaratan bireyler olarak mezun olmalarını hedefliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl
yayımlanan ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son beş yıldır ilk 10’da yer alan Özyeğin Üniversitesi,
başarılı öğrencinin şartları ne olursa olsun iyi bir eğitime ulaşabilmesi gerektiğine inanıyor. 2016-2017
akademik yılında kayıtlı lisans öğrencilerinin yüzde 86’sı burslu öğrenim gören Üniversite, 6 fakülte ve 2
yüksekokul çatısı altında toplam 23 lisans programı; 3 enstitü bünyesinde 30 lisansüstü programıyla eğitim
veriyor. Çekmeköy’de bulunan kampüsünde, toplam 280 bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlıyor.

