
Anasayfa » Eskişehir Ekoloji Haberleri » Devletten belediyelere barınak desteği 
Devletten belediyelere barınak desteği 

 

 
Türkiye Gazetesine önemli açıklamalarda bulunan Çevre Bakanı Kurum, 
belediyelerden yeterli miktarda barınak oluşturulmasını beklediklerini kaydederek, 
"Bakanlık olarak hazine arazisi tahsis edebileceğimizi belirtiyoruz" dedi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; sokak hayvanları, Kanal 
İstanbul ve iklim değişikliğine ilişkin Türkiye Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Bakan 
Kurum’un açıklamaları şöyle: 

Sokak hayvanlarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliğine ve belediyelere 
genelge gönderdiniz. Detaylarından bahseder misiniz? 
 
Tehlike arz eden hayvan ırklarını sahiplenen vatandaşlar biraz daha duyarlı olmalı. 
Bu konuda tasma ve ağızlık zorunluluğuna uyulması gerekiyor. Bu gibi ırklar, park, 
bahçe ve özellikle çocuk oyun alanlarında gezdirilmemeli. Belediyelerle sürekli iş 
birliği içerisindeyiz. Barınak şartlarının iyileştirilmesini, belediyelerin sorumluluk 
alanlarındaki hayvan popülasyonunu esas alarak yeterli barınakların oluşturulmasını 
beklerken, Bakanlık olarak hazine arazisi tahsis edebileceğimizi, İller Bankamızla 
gerekli desteği sağlayabileceğimizi belirtiyoruz. Çünkü sokak hayvanları zaman 
zaman tehlike oluşturabiliyor. Bizim de bu yüzden başıboş hayvanları rehabilite 
etmemiz gerekiyor. Ancak bu hayvanlar özellikle kışın aç kalıyor. Biz 
belediyelerimize de bu konuda talimat verdik. Belediyelerimiz trafikten ve çocuk 
oyun parklarından uzak alanlar belirleyerek beslenme noktası oluştursun. Bu 
noktalarda her gün düzenli beslenme sağlamalıyız. Bu şekilde sokakta sahipsiz 
hiçbir tehlikeli hayvan olmasın. Hayvanlarımızı da vatandaşlarımızı da korumalıyız. 
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Hayvan barınakları için teşvik müjdesi: Hazineden arsa, bankadan para 
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Gazetemize önemli açıklamalarda bulunan Çevre Bakanı Kurum, belediyelerden 
yeterli miktarda barınak oluşturulmasını beklediklerini kaydederek, "Bakanlık olarak 
hazine arazisi tahsis edebileceğimizi, İller Bankamızla gerekli desteği 
sağlayabileceğimizi belirtiyoruz" dedi. 

Ebru KARATOSUN 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile sokak hayvanları, Kanal 
İstanbul ve iklim değişikliğini konuştuk. Bakan Kurum’un sorularımıza verdiği cevaplar 
şöyle: 

Sokak hayvanlarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliğine ve belediyelere 
genelge gönderdiniz. Detaylarından bahseder misiniz? 
Tehlike arz eden hayvan ırklarını sahiplenen vatandaşlar biraz daha duyarlı olmalı. 
Bu konuda tasma ve ağızlık zorunluluğuna uyulması gerekiyor. Bu gibi ırklar, park, 
bahçe ve özellikle çocuk oyun alanlarında gezdirilmemeli. Belediyelerle sürekli iş 
birliği içerisindeyiz. Barınak şartlarının iyileştirilmesini, belediyelerin sorumluluk 
alanlarındaki hayvan popülasyonunu esas alarak yeterli barınakların oluşturulmasını 
beklerken, Bakanlık olarak hazine arazisi tahsis edebileceğimizi, İller Bankamızla 
gerekli desteği sağlayabileceğimizi belirtiyoruz. Çünkü sokak hayvanları zaman 
zaman tehlike oluşturabiliyor. Bizim de bu yüzden başıboş hayvanları rehabilite 
etmemiz gerekiyor. Ancak bu hayvanlar özellikle kışın aç kalıyor. Biz belediyelerimize 
de bu konuda talimat verdik. Belediyelerimiz trafikten ve çocuk oyun parklarından 
uzak alanlar belirleyerek beslenme noktası oluştursun. Bu noktalarda her gün düzenli 
beslenme sağlamalıyız. Bu şekilde sokakta sahipsiz hiçbir tehlikeli hayvan olmasın. 
Hayvanlarımızı da vatandaşlarımızı da korumalıyız. 

https://www.turkiyegazetesi.com.tr/search?srch=Murat+Kurum
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Bakan Kurum'dan hayvan barınakları için teşvik müjdesi 

Türkiye Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulunan Çevre Bakanı Kurum, belediyelerden 
yeterli miktarda barınak oluşturulmasını beklediklerini kaydederek, "Bakanlık olarak 
hazine arazisi tahsis edebileceğimizi, İller Bankamızla gerekli desteği 
sağlayabileceğimizi belirtiyoruz" dedi. 

 

•  
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sokak hayvanları, Kanal 
İstanbul ve iklim değişikliğini Türkiye Gazetesine konuştu. 

Bakan Kurum’un sözlerinin satır başları şu şekilde: 
Sokak hayvanlarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliğine ve belediyelere 
genelge gönderdiniz. Detaylarından bahseder misiniz? 
Tehlike arz eden hayvan ırklarını sahiplenen vatandaşlar biraz daha duyarlı olmalı. 
Bu konuda tasma ve ağızlık zorunluluğuna uyulması gerekiyor. Bu gibi ırklar, park, 
bahçe ve özellikle çocuk oyun alanlarında gezdirilmemeli. Belediyelerle sürekli iş 
birliği içerisindeyiz. Barınak şartlarının iyileştirilmesini, belediyelerin sorumluluk 
alanlarındaki hayvan popülasyonunu esas alarak yeterli barınakların oluşturulmasını 
beklerken, Bakanlık olarak hazine arazisi tahsis edebileceğimizi, İller Bankamızla 
gerekli desteği sağlayabileceğimizi belirtiyoruz. 
Çünkü sokak hayvanları zaman zaman tehlike oluşturabiliyor. Bizim de bu yüzden 
başıboş hayvanları rehabilite etmemiz gerekiyor. Ancak bu hayvanlar özellikle kışın 
aç kalıyor. Biz belediyelerimize de bu konuda talimat verdik. Belediyelerimiz trafikten 
ve çocuk oyun parklarından uzak alanlar belirleyerek beslenme noktası oluştursun. 
Bu noktalarda her gün düzenli beslenme sağlamalıyız. Bu şekilde sokakta sahipsiz 
hiçbir tehlikeli hayvan olmasın. Hayvanlarımızı da vatandaşlarımızı da korumalıyız. 
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Devletten belediyelere barınak desteği: Arsa hazineden para bankadan 

Çevre Bakanı Kurum, belediyelerden yeterli miktarda barınak oluşturulmasını 
beklediklerini kaydederek, "Bakanlık olarak hazine arazisi tahsis 
edebileceğimizi belirtiyoruz" dedi. 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; sokak hayvanları, Kanal 
İstanbul ve iklim değişikliğine ilişkin Türkiye Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. Bakan 
Kurum’un açıklamaları şöyle: 

Sokak hayvanlarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliğine ve belediyelere genelge 

gönderdiniz. Detaylarından bahseder misiniz? 
 
Tehlike arz eden hayvan ırklarını sahiplenen vatandaşlar biraz daha duyarlı olmalı. 
Bu konuda tasma ve ağızlık zorunluluğuna uyulması gerekiyor. Bu gibi ırklar, park, 
bahçe ve özellikle çocuk oyun alanlarında gezdirilmemeli. Belediyelerle sürekli iş 
birliği içerisindeyiz. Barınak şartlarının iyileştirilmesini, belediyelerin sorumluluk 
alanlarındaki hayvan popülasyonunu esas alarak yeterli barınakların oluşturulmasını 
beklerken, Bakanlık olarak hazine arazisi tahsis edebileceğimizi, İller Bankamızla 
gerekli desteği sağlayabileceğimizi belirtiyoruz. Çünkü sokak hayvanları zaman 
zaman tehlike oluşturabiliyor. Bizim de bu yüzden başıboş hayvanları rehabilite 
etmemiz gerekiyor. Ancak bu hayvanlar özellikle kışın aç kalıyor. Biz 
belediyelerimize de bu konuda talimat verdik. Belediyelerimiz trafikten ve çocuk 
oyun parklarından uzak alanlar belirleyerek beslenme noktası oluştursun. Bu 
noktalarda her gün düzenli beslenme sağlamalıyız. Bu şekilde sokakta sahipsiz hiçbir 
tehlikeli hayvan olmasın. Hayvanlarımızı da vatandaşlarımızı da korumalıyız. 
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Bakan Kurum duyurdu: Devletten 
belediyelere barınak desteği 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 

belediyelerden yeterli miktarda barınak oluşturulmasını beklediklerini 

kaydederek, "Bakanlık olarak hazine arazisi tahsis edebileceğimizi 

belirtiyoruz" dedi. 

 

02 Ocak 2022, Pazar - 08:43 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; sokak hayvanları, 

Kanal İstanbul ve iklim değişikliğine ilişkin Türkiye Gazetesi'nin sorularını yanıtladı. 

Bakan Kurum’un açıklamaları şöyle: 

Sokak hayvanlarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliğine ve belediyelere 

genelge gönderdiniz. Detaylarından bahseder misiniz? 

Tehlike arz eden hayvan ırklarını sahiplenen vatandaşlar biraz daha duyarlı olmalı. 

Bu konuda tasma ve ağızlık zorunluluğuna uyulması gerekiyor. Bu gibi ırklar, park, 

bahçe ve özellikle çocuk oyun alanlarında gezdirilmemeli. Belediyelerle sürekli iş 

birliği içerisindeyiz. Barınak şartlarının iyileştirilmesini, belediyelerin sorumluluk 

alanlarındaki hayvan popülasyonunu esas alarak yeterli barınakların oluşturulmasını 

beklerken, Bakanlık olarak hazine arazisi tahsis edebileceğimizi, İller Bankamızla 

gerekli desteği sağlayabileceğimizi belirtiyoruz. Çünkü sokak hayvanları zaman 

zaman tehlike oluşturabiliyor. Bizim de bu yüzden başıboş hayvanları rehabilite 

etmemiz gerekiyor. Ancak bu hayvanlar özellikle kışın aç kalıyor. Biz belediyelerimize 

de bu konuda talimat verdik. Belediyelerimiz trafikten ve çocuk oyun parklarından 

uzak alanlar belirleyerek beslenme noktası oluştursun. Bu noktalarda her gün düzenli 

beslenme sağlamalıyız. Bu şekilde sokakta sahipsiz hiçbir tehlikeli hayvan olmasın. 

Hayvanlarımızı da vatandaşlarımızı da korumalıyız. 
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Bakan Kurum'dan hayvan barınakları için 
teşvik müjdesi: Bakanlık olarak hazine 
arazisi tahsis edebileceğiz 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, , belediyelerden 

yeterli miktarda barınak oluşturulmasını beklediklerini kaydetti. Kurum, 

"Bakanlık olarak hazine arazisi tahsis edebileceğimizi, İller Bankamızla gerekli 

desteği sağlayabileceğimizi belirtiyoruz" dedi. 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, , belediyelerden yeterli 
miktarda barınak oluşturulmasını beklediklerini kaydetti. Kurum, "Bakanlık olarak 
hazine arazisi tahsis edebileceğimizi, İller Bankamızla gerekli desteği 
sağlayabileceğimizi belirtiyoruz" dedi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sokak hayvanları, Kanal 
İstanbul ve iklim değişikliğiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. 

Sokak hayvanlarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliğine ve belediyelere 
genelge gönderdiniz. Detaylarından bahseder misiniz? 

Tehlike arz eden hayvan ırklarını sahiplenen vatandaşlar biraz daha duyarlı olmalı. 
Bu konuda tasma ve ağızlık zorunluluğuna uyulması gerekiyor. Bu gibi ırklar, park, 
bahçe ve özellikle çocuk oyun alanlarında gezdirilmemeli. Belediyelerle sürekli iş 
birliği içerisindeyiz. Barınak şartlarının iyileştirilmesini, belediyelerin sorumluluk 
alanlarındaki hayvan popülasyonunu esas alarak yeterli barınakların oluşturulmasını 
beklerken, Bakanlık olarak hazine arazisi tahsis edebileceğimizi, İller Bankamızla 
gerekli desteği sağlayabileceğimizi belirtiyoruz. Çünkü sokak hayvanları zaman 
zaman tehlike oluşturabiliyor. Bizim de bu yüzden başıboş hayvanları rehabilite 
etmemiz gerekiyor. Ancak bu hayvanlar özellikle kışın aç kalıyor. Biz 
belediyelerimize de bu konuda talimat verdik. Belediyelerimiz trafikten ve çocuk 
oyun parklarından uzak alanlar belirleyerek beslenme noktası oluştursun. Bu 
noktalarda her gün düzenli beslenme sağlamalıyız. Bu şekilde sokakta sahipsiz 
hiçbir tehlikeli hayvan olmasın. Hayvanlarımızı da vatandaşlarımızı da korumalıyız. 
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https://www.cnnturk.com/video/turkiye/sokaktaki-basibos-hayvanlar-icin-onlem-video-
haber 

 

https://www.msn.com/tr-tr/video/izle/sokaktaki-ba%C5%9F%C4%B1bo%C5%9F-hayvanlar-
i%C3%A7in-%C3%B6nlem-haber/vi-AASlXeH 

 

http://www.habervitrini.com/bakanliktan-belediyelere-barinak-destegi-arsa-
hazineden/1058192 
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