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1. Aanloop naar de campagne 

Yeniciftlik en Marmara Ereglisi zijn twee kleine steden in de provincie Tekirdag, 12 

kilometer van elkaar en zo’n 120 kilometer van Istanbul gelegen. 

Vrijwilligers uit de beide plaatsen hebben onze hulp al eerder ingeroepen, maar de 

voorzieningen en medewerking ter plaatse was van dien aard dat Murat besloten heeft 

niet te gaan voor aleer een aantal zaken verbeterd waren. Inmiddels hebben beide 

plaatsen een asiel en is er een op te leiden dierenarts in Marmara. In Yeniciftlik zouden 

50 honden in het asiel gesteriliseerd moeten worden in Marmara gaat het om 70 honden 

die na sterilisatie weer teruggeplaatst worden op straat. 

Een vers afgestudeerde dierenarts zal de campagne bijwonen en getraind worden in de 

sleutelgat techniek. De dierenarts Yakup genaamd heeft een baan gekregen als 

gemeentelijke dierenarts in Şanlıurfa en is vast van plan met de opgedane kennis de 
zwerfhonden aldaar te gaan steriliseren. 

Dierenarts Berna, die ook in Dalaman heeft meegewerkt, zal ook helpen met de 

sterilisaties, zodat onze vaste dierenarts Murat Bekhan tijd vrij kan maken voor de 
nodige educatie van de bevolking. 

Een van de redenen waarom Murat graag tijd overhoudt om voorlichting te geven tijdens 
de sterilisatiecampagne is de slechte situatie in het asiel van Yeniciftlik. 

De campagne zal zo’n 3600euro gaan kosten waarvan 600euro betaald zal worden door 
de Turkse dierenbeschermingsfederatie HAYTAP. 

De overige 3000euro worden gefinancierd met een donatie die ActieZwerfhonden heeft 

ontvangen van de Hondenbescherming en het AnimalFoundation Platform GEWELDIG 
BEDANKT! 

Half april zal de campagne plaatsvinden. 

 

 

http://hondenbescherming.nl/
http://www.animalfoundationplatform.nl/


 

2. Tussentijdse verslaggeving op 19 april 2012 

Op maandag 16 april zijn we, dierenartsen,  om 7 uur s morgens naar Marmara Eriglesi 

vertrokken. Rasim, dierenarts in opleiding,  was zondags al aangekomen om een ruimte 

te organiseren waar we de honden konden steriliseren. Yakup, plaatselijke dierenarts, 

kon jammer genoeg wegens een sterfgeval in de familie niet komen. 

We hebben 36 honden en twee katten gesteriliseerd, hetgeen veel minder is dan we 

verwacht hadden. De meeste teefjes waren al geopereerd, maar werden nog steeds 

loops. Bij sommigen kwam er pus uit de vagina, veel honden hadden pijn, sommige 
werden nog steeds gedekt en er waren gehandicapte pups. 

Ook hebben we een hond geholpen die slachtoffer was van een aanrijding, een hond 

geopereerd die zwanger was van dode pups, en hebben we een poot geamputeerd van 
een kat die betrokken was bij een aanrijding. 

De gemeente heeft een contract met een dierenarts (volgens mij (Murat) is het een 

slager). Bij de operaties heeft hij erg veel fouten gemaakt, haast bij iedere hond weer 

een andere fout. Sommige teefjes hadden nog één eierstok,  andere twee. Sommige 

teefjes hadden nog een baarmoeder maar geen eierstokken. Bij sommige was de 

baarmoeder dicht gebonden maar had hij hem gewoon in de hond laten zitten. Hij is een 

moordenaar. Ik heb geprobeerd hem op een beleefde manier duidelijk te maken hoe een 

sterilisatie uitgevoerd moet worden. Volgens mij heeft de man geen hart. Als hij een hart 

had zou hij wel beter kunnen opereren, maar deze man denkt niet aan de honden, alleen 
aan zoveel mogelijk geld verdienen. 

Hij heeft de meeste dierenvrienden er van kunnen overtuigen dat pijn, ontsteking, nog 

gedekt worden, pus uit de vagina, een dikke buik van infecties, heel normaal zijn; zolang 

een hond maar geen puppies meer krijgt is alles in orde. 

Er zijn daar nog veel meer niet gesteriliseerde honden dan eerder aangegeven; de idioot 
van een dierenarts heeft de geopereerde honden niet gemerkt. 

Bij sommige teefjes was het duidelijk dat ze loops waren, maar als je dan ging opereren 
bleek de slager al bezig geweest te zijn. 

Om 8 uur zijn begonnen te opereren en we hebben aan één stuk door gewerkt tot ’s 

avonds laat. Totaal hebben we dus 38 honden gesteriliseerd, we waren zowel geestelijk 

als lichamelijk totaal uitgeput; lichamelijk van het werk, geestelijk  van het dierenleed 
dat we gezien hebben. 

Ik heb de gemeente onze bevindingen verteld en zij hebben ons toegezegd het contract 
met de betrokken dierenarts te verbreken. 

In Yeniciftlik hadden we dezelfde problemen, God zij dank maar bij een hond of 7. Hier 

hebben we totaal 71 honden gesteriliseerd. De gemeente had onze komst aangekondigd 

en dus kwamen er ook eigenaren om hun hond te laten steriliseren. We zijn om 10.00uur 

s ochtends begonnen en hebben aan één stuk door gewerkt tot 8 uur ’s avonds. Er zijn 
geen vruchtbare teefjes meer in het asiel alleen nog 25 reuen. 

Murat Bekhan dierenarts 



2.a In cijfers 

Totaal aantal gesteriliseerde dieren: 107 honden en 2 katten; 

Yeniciftlik  71 honden, allen teruggeplaatst in hun eigen territorium. 

Marmara  36 en 2 katten, vaste bewoners van het asiel. 

Andersoortige medische handelingen: 

Hond geholpen die slachtoffer was van een aanrijding. 

Hond geopereerd die zwanger was van dode pups. 
Een poot geamputeerd van een kat die betrokken was bij een aanrijding. 

De algemene gezondheid van de behandelde straathonden:  

Marmara: slecht, mede door eerdere ondeskundige sterilisaties 
Yeniciftlik: op een aantal uitzonderingen na, goed. 

Tegen Rabiës geënt 107 honden en 2 katten. 

Totaal aan educatie besteedde uren 4; 

Verbetering asiel Yeniciftlik 2 uur 
Training nazorg vrijwilligers 2 uur 

 

 

3. Berichtgeving in Turkije 

http://www.timurca.com/2012/04/16/marmara-ereglisi-bakimevinde-belediye-shkd-haytap-

isbirligi-ile-kisirlastirma-fotograflar-2/ 

http://www.timurca.com/2012/04/18/yeniciftlik-bakimevinde-belediye-shkd-haytap-isbirligi-

ile-kisirlastirma-fotograflar/ 

 

 

4. Nacontrole 

Murat heeft vandaag (25 apri 2012) contact gehad met de vrijwilligster uit Marmara en 

Yeniciftlik; alle dieren die gesteriliseerd/geopereerd zijn maken het prima, geen 

ontstekingen, geen pijnklachten. Een beter bewijs dat de plaatselijke dierenarts een 
ondeskundig arts is die leugens loopt te vertellen, kan er niet geleverd worden. 

 

http://www.timurca.com/2012/04/16/marmara-ereglisi-bakimevinde-belediye-shkd-haytap-isbirligi-ile-kisirlastirma-fotograflar-2/
http://www.timurca.com/2012/04/16/marmara-ereglisi-bakimevinde-belediye-shkd-haytap-isbirligi-ile-kisirlastirma-fotograflar-2/
http://www.timurca.com/2012/04/18/yeniciftlik-bakimevinde-belediye-shkd-haytap-isbirligi-ile-kisirlastirma-fotograflar/
http://www.timurca.com/2012/04/18/yeniciftlik-bakimevinde-belediye-shkd-haytap-isbirligi-ile-kisirlastirma-fotograflar/


 

 

 

 

 

 

 



 

5. Eerder gestuurd verslag 
 

Verantwoording donatie 2500euro van AFP aan Stichting ActieZwerfhonden. 

Het geld is, met aanvulling van eigen fondsen van de stichting, gebruikt voor een 

sterilisatiecampagne onder zwerf- en asielhonden in de Turkse plaatsen Marama Eriglesi en 

Yeniciftlik (verslag van betrokken dierenarts Murat Bekhan). 

Op maandag 16 april zijn we om 7 uur s morgens naar Marmara Ereglisi vertrokken.  

Rasim (arts in opleiding) was zondags al aangekomen om een ruimte te organiseren waar 

we de honden konden steriliseren.  

 

          

 

We hebben 38 honden gesteriliseerd, hetgeen veel minder is dan we verwacht hadden. De 

meeste teefjes waren al geopereerd, maar werden nog steeds loops. Bij sommigen kwam er 

pus uit de vagina, veel honden hadden pijn, sommige werden nog steeds gedekt en er 

waren gehandicapte pups. 

 

Het bleek dat de gemeente een contract had met een dierenarts, die tot nu toe als een 

slager tekeer was gegaan. Bij de sterilisaties heeft hij erg veel fouten gemaakt, haast bij 

iedere hond weer een andere fout. Het is ongelofelijk wat we te zien kregen toen we de 

ongelukkige teven opnieuw opereerden. Sommige teefjes hadden nog één eierstok, andere 

teven zelfs nog twee. Sommige teefjes hadden nog een baarmoeder maar geen eierstokken. 

Bij sommige teven was de baarmoeder dicht gebonden maar had de dierenarts de 

baarmoeder ‘gewoon’ in de hond laten zitten.  

 



          

 

De betrokken dierenarts was bij de operatie-sessies die wij hebben uitgevoerd. Ik heb 

geprobeerd hem op een beleefde manier duidelijk te maken hoe een sterilisatie uitgevoerd 

moet worden. Volgens mij heeft de man aan zoveel mogelijk geld verdienen gedacht in 

plaats van aan het welzijn van de honden. De dierenarts heeft de meeste dierenvrienden er 

van kunnen overtuigen dat pijn, ontsteking, nog gedekt worden, pus uit de vagina, een dikke 

buik van infecties, heel normaal zijn; zolang een hond maar geen puppies meer krijgt is alles 

in orde. Verschrikkelijk! 

 

Het bleek ook dat er nog veel meer ongesteriliseerde honden rondlopen dan eerder 

aangegeven; de dierenarts had de reeds geopereerde honden niet gemerkt. Bij sommige 

teefjes was het duidelijk dat ze loops waren, maar als je dan ging opereren bleek de slager-

dierenarts al bezig geweest te zijn.  

                

We zijn om 8 uur begonnen met opereren en we hebben aan één stuk door gewerkt tot ‘s 

avonds laat. Totaal hebben we 38 honden gesteriliseerd.  

 



Het was een slopende dag, we waren zowel geestelijk als lichamelijk totaal uitgeput; 

lichamelijk van het werk, geestelijk van het dierenleed dat we gezien hebben. 

 

             

 

In Yeniciftlik hadden we dezelfde problemen. Gelukkig echter ‘maar’ bij een hond of 7. Hier 

konden we daardoor veel meer teven steriliseren: we hebben in totaal 71 honden 

gesteriliseerd. De gemeente had hier onze komst aangekondigd en er kwamen ook 

eigenaren langs om hun hond te laten steriliseren. We zijn om 10.00 uur s’ochtends 

begonnen en hebben aan één stuk door gewerkt tot 20.00 uur ‘s avonds. Er zijn geen 

vruchtbare teefjes meer in het asiel - alleen nog 25 reuen. 

 

Murat, april 2012, Turkije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Financiële verantwoording/Rekeningen 

Ter verantwoording van de donatie van totaal 3000euro, waarvan 2500 euro via AFP van 

de Hondenbescherming sluit ik navolgende nota’s bij 

 323,55 ytl Diesel 

 235,05 ytl Diesel 

 570,00 ytl Salaris dierenarts Necdet 

1000,00 ytl Salaris dierenarts in opleiding Rasim 

4800,32 ytl Medicijnen t.b.v sterilisaties 

6928,92 ytl totaal= €2985,29 volgens de huidige wisselkoers. 

De kosten voor maaltijden, overnachtingen, hondenvoer en extra gebruikte medicijnen 

zijn apart verantwoord. 

 

 

 

 

 



 

7. Bijlage 1: Bankafschrift/nota salaris Necdet 

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Büyük Mükellefler V.D.Başkanlığı Vergi Kimlik No 481 005 8590 DEKONT 

Sayın MURAT BEKHAN  

E.F.T. İşlemi  

İnternet Şubesi İşlem Dekontu 

İşlem Tarihi İşlem Zamanı Sıra No Fiş Sıra No 

30/04/2012 08:11:43 000986 3608 1143 

 

 
Gönderen Alıcı 

İsim BEKHAN MURAT  NECDET UĞUR  

Hesap 

KEMERBURGAZ/İSTANBUL Şubesi 

Hesap No: 1252-0259176  

IBAN: TR74 0006 4000 0011 2520 2591 

76 

T.GARANTİ BANKASI A.S.  

IBAN MERKEZ SUBESI ŞUBESİ 

IBAN : TR61 0006 2000 7720 0006 6746 

01 

Aktarılan Tutar(TL ) Alınan Masraf(TL ) Sorgu No. 

570.00 2.50 09103945 

Açıklama MARMARA YENIÇIFTLIK  

 

Bu dekont üzerindeki bilgilerle Banka kayıtlarının uyuşmaması halinde, Banka kayıtlarının esas alınacağını ve bu belgenin yazılı delil 

başlangıcı dahi teşkil etmeyeceğini kabul ediyorum.  

 

www.isbank.com.tr - 444 02 02  

 

 

  

http://www.isbank.com.tr/


 

8. Bijlage 2: Bankafschrift/nota Rasim 

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI 
Büyük Mükellefler V.D.Başkanlığı Vergi Kimlik No 481 005 8590 DEKONT 

Sayın MURAT BEKHAN  

E.F.T. İşlemi  

İnternet Şubesi İşlem Dekontu 

İşlem Tarihi İşlem Zamanı Sıra No Fiş Sıra No 

12/04/2012 09:54:19 000982 3609 5419 

 

 
Gönderen Alıcı 

İsim BEKHAN MURAT  RASİM ÇAKIR  

Hesap 

KEMERBURGAZ/İSTANBUL Şubesi 

Hesap No: 1252-0259176 

IBAN: TR74 0006 4000 0011 2520 

2591 76 

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. IBAN MERKEZ 

SUBE ŞUBESİ  

IBAN: TR98 0006 7010 0000 0082 3239 80 

Aktarılan Tutar(TL) EFT Ücreti(TL) + Vergi Sorgu No. 

1,000.00 2.50 06600095 

Açıklama MARMARA VE YENIÇIFTLIK  

 

Bu dekont üzerindeki bilgilerle Banka kayıtlarının uyuşmaması halinde, Banka kayıtlarının esas alınacağını ve bu belgenin yazılı delil 

başlangıcı dahi teşkil etmeyeceğini kabul ediyorum. 

Vergi Türkiye'de BSMV, K.K.T.C'de BSİV olarak tahsil edilmektedir.  

 

www.isbank.com.tr - 444 02 02  

 

 

http://www.isbank.com.tr/


 

9. Bijlage 3: Bankafschrift/nota Medicijnen 



 

10. Bijlage 4: Bankafschrift/nota  aankoop brandstof (diesel) 

 


