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Dünyanın ve ülkemizin çok büyük bir 
bölümünde “Biz bu sokak hayvanlarını 
ne yapacağız?” sorusu bir türlü cevap 
bulamazken, biz sokak hayvanlarına ge-
reken sevgi ve saygıyı göstererek birçok 
merkeze örnek olduk. 

Hayvan barınağı, derneklere destek-
ler kadar, şiddet gören bir köpeğimizi 
zabıta yaparak sadece ülkemizde değil, 
tüm dünya da farkındalık yaratmaya ça-
lıştık. Diyoruz ki; dünya sadece bizim de-
ğil, sokak ve yaban hayvanlarının da en 
az bizim kadar yaşamaya hakkı var.



Geçici Hayvan 
Bakım Merkezi 

Bölgemize 
Örnek Oldu

Belediyemizce bölgemize örnek olan hay-
van bakım Merkezi;  sokak köpek ve kedilerinin 
barındığı, rehabilite edildiği ve özellikle sahip-
lendirildiği bir merkez olarak hizmet vermeye 
devam ediyor.  Sokakta yaşayan tüm kedi ve 
köpeklerin hastalık yaymalarının da önüne 
geçmek için aşıları yapılıyor, ardından kontrol-
süzce çoğalmasının önüne geçmek için kısırlaş-
tırılarak, tedavilerinin ardından yine doğal or-
tamlarına bırakılıyor.

Bu alanda Türkiye’de bir model olan barına-
ğımız, ülkemizin her yerinden gelen veteriner-
ler tarafından inceleniyor.

Hayvansever Perihan Agnelli’nin kat-
kıları ile başlatılan Geçici Hayvan Bakım 
Merkezi faaliyetlerimiz, kedi ve köpeklerin 
kısırlaştırılması, tedavisi ve bakımı ile de-
vam ediyor. 

Sokakta yaşayan tüm kedi ve köpekle-
rin hastalık yaymalarının da önüne geçmek 
için aşıları yapılıyor. Kontrolsüzce çoğalma-
sının önüne geçmek için kısırlaştırılarak, 
tedavilerinin ardından yine doğal ortamla-
rına bırakılıyor.

Ayrıca sağlık sorunu yaşayan tüm ya-
ban hayvanları da Fethiye Geçici Hayvan 
Bakım Merkezi’nde tedavi ediliyor.

Tedavi 
Merkezine 
Dönüştü



Belediyemizce “Su Tüm Canlılar İçin 
İhtiyaçtır” sloganıyla yürütülen çalışma-
lar kapsamında İlçemizin dört bir yanına 
sokak hayvanları için yerleştirilen suluk-
lar, başta hayvanseverler olmak üzere 
tüm kamuoyundan da alkış aldı. Hazırla-
nan suluklar belediye ekiplerince tespit 
edilen bölgelere yerleştirildi.

Suluklar sayesinde özellikle hava 
sıcaklığının arttığı yaz aylarında sokak 
hayvanlarının su sıkıntısı çekmesinin 
önüne geçildi.

Ördek Adaları 
Yaban Hayatını 
Şehre Taşıdı

Belediyemizce 3. Etap Sahil Bandının Çalış Kuş 
Cenneti kısmına, yaban hayatı korumak ve çeşitlen-
dirmek adına iki tane Ördek Adası oluşturuldu. Ya-
ban hayatının şehre taşınması havasını veren ada-
ların çevresinde hayvanları daha rahat izlemek için 
yapılan platformlar, halktan da yoğun ilgi gördü.

Avlanmanın yasak olduğu ördek adası çevresi, 
kameralarla izleniyor.

Hayvanlar 
İçin Yapılan 

Suluklar
Örnek Oldu



Zabıta Aslan Şiddete Karşı 
Simge Konumuna Geldi

Belediyemiz tarafından, hayvana şiddete karşı örnek olması ama-
cıyla, bir aracın arkasına bağlanarak sürüklenen köpek, Fethiye Geçici 
Hayvan Bakım Merkezi’nde tedavisinin yapılmasının ardından turizm 
zabıtası olarak görevlendirildi. ‘Aslan’ ismi verilen Kangal cinsi köpek, 
şiddete karşı farkındalık yaratılması amacıyla insanların kalabalık ola-
rak gezdiği kordon, sahil bantları ve rekreasyon alanlarında ‘turizm 
zabıtası’ olarak huzur devriyesinde kullanılmaya başlandı. 

HAYED Eğitim Parkı 
Çocukların Gözdesi Oldu

Belediyemiz ve HAYED (Hayvan Destek ve Eğitim Derneği) işbirli-
ğiyle halkın bilinçlendirilmesinin yanında, her türlü eğitimin verilmesi 
amacıyla hazırlanan Eğitim Parkı faaliyetine başladı. 

Eğitim Parkında, başta minik öğrencilerimiz olmak üzere tüm insan-
larımıza  hayvan hakları, sokak hayvanlarının  bakımı ve onlarla sorun-
suz yaşayabilme konusunda eğitimler veriliyor.


