Dernekler
Animal Protection Group (Arbeitsgruppe für Tierrechte
e.V.)

DERNEK HAKKINDA
Animal Protection Group - Hayvan Haklar? Çal??ma Grubu, 2001 y?l?ndan beri Almanya'da
kamu yarar?na çal??an, kar amac? gütmeyen, yasal kaydi olan kurulu?tur.
Dernek bünyesinde, kendi maddi imkanlar? ile çal??t?rd???, ya?l? ve güçten dü?mü?
hayvanlar? bar?nd?rd??? bir bar?nak bulunmaktad?r.
APG e.V 20 y?l? geçkin bir süredir hayvanlar?n tüm Dünya'da mevcut olmayan haklar? ve
hayvan haklar? ihlalleri konusunda mücadele etmektedir.
APG e.V. kurulu?undan bu yana tüm dünyada siyasi olarak ve uygulamada hayvan haklar?
konusundaki çal??malar?, uluslararas? calisma gruplar? ile desteklemektedir.
Dernek sitesinde, AB yasalar?, Almanya Hayvan Haklar? Yasalar?, Genelgeleri, tehlikeli köpek
grubuna giren köpeklerle ilgili genelgeleri okuyabilirsiniz. Bunun d???nda, hayvan haklar?n?n
güncel konular?, Türk Hayvan Yasas? madde 5199’un uygulanmas? ile ilgili olarak Türk
Hükümeti'ne yöneltilen istekler ve öneriler ile hayvan koruma politikas? konusunda güncel
sorunlarla ilgili yaz?lar ve ?slamiyet'te hayvan haklar? konusunu içeren bilgiler ve Türkiye
Cumhuriyeti Diyanet ??leri Ba?kanl???'n?n bu konuda yapm?? oldu?u çe?itli aç?klamalar?
bulabilirsiniz.
DERNEK GÖRÜ?Ü
''?nsans?z bir dünya dü?ünemedi?imiz gibi, hayvanlar? olmayan bir dünya da dü?ünemeyiz.
Tabiat?n canl? varl?klar? olan insanlar, hayvanlar ve bitkiler, hayatlar?n? devam ettirmek için
birbirlerine ba?l?d?r ve birbirlerine muhtaçt?r.
Her canl? bak?lmak, sevilmek, beslenmek ve korunmak ister. Canl?lar?n en üstün yarat???
olan biz insanlar?, di?er canl?lardan ay?ran en büyük fark dü?ünme yetene?idir. ?nsan, zekas?
ile tabiat?n bütün varl?klar?na egemen olmu?tur. Sa?l?kl? ve mutlu ya?amak için onlardan
faydalanma yollar?n? bulmu? ve geli?tirmi?tir. Böylece canl?lar aras?nda ili?kiler do?mu?tur.
Canl?lar aras?nda en belirgin ve önemli ili?ki insan hayvan ili?kisidir.''
?LET???M
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Dernekler
Email: apg-animalrights@t-online.de
Tel: 0049-3493 605476
Fax: 0049-3493 605478

Web: http://www.animalprotectiongroup.de
Özgün çözüm ID: #1056
Yazar: : kolaymama
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