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Nevþehir de baþýboþ kedi ve köpekler için önlem alýnacaðýna dair bir haber okudum ve sevindim. Galiba önlemler sadece kedi v
köpekler için deðil, tüm baþýboþ hayvanlar için olmasý lazým. Belki bunu bizim basýn kedi köpek diye vermiþ olabilir. Her neyse
Nevþehirimiz için güzel bir haber, Nevþehir'in modern bir þehir olma yolunda önemli adýmlar attýðýnýn da bir delili bu bana göre.
Bazýlarýnýn dediði gibi her iþi özellikle geçimi saðladýk da sýra hayvan beslemeye ve bakýmýna mý geldi diyen eleþtirileri duyuy
gibiyim. Belki bir nebze haklý da olabilirler. Ama sokak ortasýnda baþýboþ ve ne tür hastalýklarý yaydýklarý bilinmeyen hayvanla
salyalarýný akýtarak dolaþmasý yerine imkaný olan insanlarýn bu hayvanlarý sahiplenip bakýp besleyerek ellerinde boyunlarýna
taktýklarý tasma ile dolaþmalarý biraz geliþtiðimizin bir göstergesi olmaz mý? Biraz da hayvan sevgisinin de arttýðýnýn delili olur
herhalde.

Neyse sonuç da güzel ve belki de geç bile kalýnan bir karar alýnmýþ. Geç de olsa alýnmýþ olmasý bile bir baþarý ve aþama diye
düþünüyorum. Ýþte o haber aynen þöyle:

Nevþehir de baþýboþ kedi ve köpekler için önlem alýnacaðýna dair bir haber okudum ve sevindim. Galiba önlemler sadece kedi v
köpekler için deðil, tüm baþýboþ hayvanlar için olmasý lazým. Belki bunu bizim basýn kedi köpek diye vermiþ olabilir. Her neyse
Nevþehirimiz için güzel bir haber, Nevþehir'in modern bir þehir olma yolunda önemli adýmlar attýðýnýn da bir delili bu bana göre.
Bazýlarýnýn dediði gibi her iþi özellikle geçimi saðladýk da sýra hayvan beslemeye ve bakýmýna mý geldi diyen eleþtirileri duyuy
gibiyim. Belki bir nebze haklý da olabilirler. Ama sokak ortasýnda baþýboþ ve ne tür hastalýklarý yaydýklarý bilinmeyen hayvanla
salyalarýný akýtarak dolaþmasý yerine imkaný olan insanlarýn bu hayvanlarý sahiplenip bakýp besleyerek ellerinde boyunlarýna
taktýklarý tasma ile dolaþmalarý biraz geliþtiðimizin bir göstergesi olmaz mý? Biraz da hayvan sevgisinin de arttýðýnýn delili olur
herhalde. Neyse sonuç da güzel ve belki de geç bile kalýnan bir karar alýnmýþ. Geç de olsa alýnmýþ olmasý bile bir baþarý ve a
diye düþünüyorum. Ýþte o haber aynen þöyle: Nevþehir de Baþýboþ Kedi Ve Köpekler Ýçin Önlemler Alýnacak Nevþehir Vali ya
DEMÝRTAÞ ýn baþkanlýðýnda gündemdeki konularýn görüþüldüðü toplantýda Nevþehir de baþýboþ kedi ve köpekler için önlem
kararlar alýndý. Toplantýda yerleþim bölgelerinde bulunan baþýboþ olarak gruplar halinde dolaþan sahipsiz köpekler ile kedilerin
sahipli hayvanlarý ve insanlarýn saðlýðýný tehdit ettiði,Bu hayvanlarýn çevreyi kirlettiði,ýsýrma ve yaralanmalara neden olduðu,ç
karýþtýrarak çöpleri yaydýð ýen önemlisi insan saðlýðýný tehdit ettiði gerekçesiyle bazý kararlar alýndý. Belediyelerin gerek tek o
birleþerek hayvan barýnaklarý kurmasý gerektiði,Hayvanlarý sahiplendirme çalýþmasý ve sahipli hayvanlarýn kayýt altýna alýnm
gerek broþür gerek ilan yoluyla halkýn bilinçlendirilmesi çalýþmalarýný yürütmesi gerektiði, Ýl Saðlýk Müdürlüðününce Isýrýk vak
müdahale ve ve tedbirlerin alýnmasý Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlükleri, Özel Ýdare ve kaymakamlýklarýn bu çalýþmalarýn yürütülm
kurumlara destek vermesi gibi bazý kararlar alýndý Elbette bu kararlarýn belediyeler ve özel idare ile il, ilçe tarým müdürlükleri
tarafýndan ciddiye alýnarak medeni bir kararýn uygulanmasý olarak ele alacaklarýný umuyoruz. Yoksa kaðýt üzerinde kalan bir
karar olmasýný asla istemeyiz ve düþünmeyiz de. O zaman herkes birer kontrolör gibi bu kararýn uygulamasýný takip etmeli ve
belki de eksiz yazýlmýþtýr haber filan nolu telefona veya valiliðin, belediyenin, kaymakamlýklarýn þu nolu telefonlarýna bilgi
verilmesi saðlanmalýdýr. Belki bu yazýmýz üzerine bir iletiþim telefon hattý bile kurulur. alo kedi köpek var gibi...
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