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Belediye Başkanı - Burhaniye 

 

 

Sayın Başkanım 

Öncelikle yeni yılınızı kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.  

Ben, merkezi Almanya’nın Dortmund kentinde olan ve Türkiye’deki  hayvanseverleri 

desteklemeyi amaçlayan bir derneğin başkanıyım. Derneğimizin adı VEHİST (www.vehist.de ) 

ve üyelerimizin çoğunluğu Alman.  

2009’ un Haziran ayından itibaren yaz tatillerini Burhaniye’de geçiren bir üyemiz sayesinde 

oradaki hayvanseverleri  tanıdık ve onlara destek olup ortak çalışmalar yapmayı kararlaştıdık.  

Anımsarsanız, şeker bayramında size telefon ederek  hayvan barınağına bayram tatili 

süresince  kimsenin gitmediğini, orada zaten çok kötü koşullar altında yaşayan hayvanların aç 

kaldıklarını söylemiştim.  

Aydını ve uygar insanının çokluğu seçim sonuçlarından da anlaşılan Burhaniye’de, doğal 

olarak hayvanseverlerin de sayısı  az değil aslında. Ancak bu insanlar örgütlenme 

konusundaki sorunlarını  aşabilmede zorlanıyorlar. Dünya görüşleri gereği kayıtsız koşulsuz 

sizi destekleyen bu insanların şimdilerde sizin desteğinize ihtiyaçları var. Lütfen onlara 

yardımcı olunuz. Onlar sadece sokak hayvanları sorununun çağdaş bir anlayışla 

çözümlenmesini  istiyorlar. Bu işin de doğa ve çevreyi koruma bilinci içinde yapılması 

gerektiğine inanıyorlar. Çünkü onlar, çoğu yerde yasağa karşın hala uygulanan ‘çevreye zehir 

saçıp kurtulmak ‘ gibi ilkel metodların hem sorunu çözemediği, hem de insana, insanlığa, 

sağlık, eğitim ve kültür aaçısından  zarar verdiğini biliyorlar.  

Sayın Başkanım, Burhaniye, adını zaman zaman yapılan kültürel etkinliklerle tüm Türkiye’ye 

duyurabilen, modern ve turistik bir kent. Umuyoruz ve diliyoruz sizin çalışmalarınzla bu 

özelliği daha da artar. Ancak böyle bir kente sokaktaki  hayvanların toplanıp ölüme mahkum 

edildiği pislik ve hastalık yuvasına dönüşmüş bir barınak (!) değil, temiz, sağlıklı, 

HAYVANSEVER BİR VETERİNERİ VE İŞÇİLERİ olan  HAYVAN BAKIMEVİ yakışır.   

http://www.vehist.de/


Bu işin masraf gerektiren bir yatırım olduğunu, populist siyasetin hemen  her zaman başarılı 

olabildiği  Türkiye’de bir belediye başkanının halkın büyük bir kesiminin desteğini almadan 

(ne kadar yararlı olursa olsun) bir iş yapmasının hiç de kolay olmadığını biliyoruz. Yine 

biliyoruz ki, böyle bir yatırım bazı çevrelerce “lüks” olarak  değerlendirilip, “insan dururken 

hayvanlara hizmet veriliyor” şeklinde eleştirilere maruz kalabilir. Ancak buna rağmen kararlı 

ve ısrarlı bir çalışma, sokak hayvanlarını modern metodlarla kontrol altında tutarak bulaşıcı 

hastalıkların önüne geçmek, kısırlaştırarak üremelerini  önlemek , doğaya, çevreye, ülkeye ve 

dolayısıyla insana yapılan önemli bir hizmet anlamına geldiği gerçeğini er ya da geç  ortaya 

çıkarır. 

Evet sayın Başkanım lütfen böyle örnek bir çalışmayı başlatın, şimdilik sayıları az da olsa 

doğayı, çevreyi, dolayısıyla insanı seven, daha doğrusu sevgiyi bilen o güzel  insanları, o 

vicdanlı hayvanseverleri destekleyin, onlarla ortak projeler gerçekleştirin ki, adınız sadece bu 

günün değil, geleceğin modern ve uygar Burhaniye’sinde övgü ve şükranla anılsın.   

Saygılarımla 
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