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BOLU BELEDIYE BAsKANLIGI
HAYVAN HAKLARI KOMISYONU
cALIsMA USUL VE ESASLARI

YONERGESI

BIRINCI BOLUM
ALma991Kapsan19】)ayanak ve TanHnlar

AEIIna↑ ve Kapsam
Madde l‐ Bu yёnergenin aⅡla9 ve kapsalml

hayvanlarln haklarlnln kolnisyon ile daha ctkin

Oah,ma usul ve esaslarlnl belirlemektir.

ililnizde ya§ayan sahipli ve sahipsiz

bir,ckilde korunmasl ve kolnisyonun

Davanak
Madde 2-IBu yё nerge 5393 saylll Belediye kanunu hukumlerine dayanllarak

hazlrlanml,tlr.

a)5393 saylll belediyc kanununu

b)5996 saylll veteriner hizmetleri

c)5199 hayvan haklarl kanununu

TanIInlar

Madde 3‐

1‐Baklmevi SoruⅡ llusu:(Dzel ya da tuzel kisilere ait ge9ici bakllnevillde yasalarla

belirlenmi§ hizmetleri ve sorulnluluklarl yerine getirecck olan ge9ici baklmevi sahibi

ve yёneticisini,

2-KoΠlisyon]Baskanl:]Belediyc hayvan haklarl konlisyonu ba§ kanlnl,

3- Veteriner Hekiln: 6343 say11l kanun uyarlnca mesleЁ ini icra eden ve kanunun

5.maddesinde slralanan gёrev ve yetkileri kullanan ve bu yё nergenin tatbikinde

gёrevlendirilen veteriner hekimleri,

4‐ Etolojik Ozellikler:IIayvanlarin sosyal,beslenme,konbr,dinlenme ve davranl,

mOdellcri ve bunlarin mckanizmalarlna iliskin izyol可 ik temelleri kapsayan
ёzenikleri,
5‐ ]Denetiln Elemanl: 5199 saylll kanunda belirtilen denetirnleri yapmaya ve ka`nlln

99rleVesinde kabahat teskil eden flilleri i,leyenler hakklnda i,leln yapmaya,bakanhk
merkez ve ta,ra te,kilatl ve nlahaHin en bttyuk mulki aⅡ lirince gёrevlendirell

personeli,

6‐lEv ve s‖ s hayvanl: Insan taraindan ёzellikle evdc,isyerlerinde ya da arazisil・ lde

ёzel zevk ve refakat amaё lyla muhalね za cdilen veya edilmesi tasarlanan baklml ve

sorumluluこu Sahiplerince ustlenilen her turlu hayVanl,

7‐ IEvcil】Hayvan: Insan tarafilndan kttlture allnlnl,ve C二 itilmi§ hayvanlarl kapsar.



8‐ Ge9ici Baklmevi: Hayvanlann sahiplendirilinceye veya ahndlこ l ortama geri

blraklllncaya kadar rehabilite Odildiこ i Ve bu suro 19erisinde ge91ci olarak kaldlgl tesisi

kapsare

IKINCI BOIノ UM
Gёrev,Vetki ve Sorunlluluklar

lMadde 4‐

1‐ Evde ya da sokakta ya§ ayan hayvanlarin ayakta veya yatarak te,his ve tedavilerin

yapllmaslnl saこlamak.
2‐ Sahipsiz hayvanlarln ka.ylt altlna ahnmasl ile ilgili faaliyetleri belediyc, gё nillu

kisiler ve kurulu,larla esgudum sa二layarak yaptlrmakla gё revlidir。

3-Hayvan sevgisi,korunmasl ve ya§ atllmasl ile ilgili c二 itiCi faaliyetleri belediye,

gёntllu kurulu,ve yerel hayvan komma goreVlileri,cこ itim kummlarl vb.yerlere

koordineli olarak 9ah§ Inaslnl ve gerekti二 inde prOtokolソ apllmaslnl saこlamak.

4‐  Sahipsiz ve gu9ten du§ mu, hayvanlar ile llgili olarak belediyelerce ge9ici

baklmevlerinin olu§turulmasml saこ lamak・

5‐ lBelediye slnlrlarl i9inde bulunan tum sahipsiz hayvanlarln veteriner tlp, hayvan

sahibi insanlarln halk saこhこl hiZmetlerinden yararlanmaslnl saこ lamak・

6‐ ]Bclediye slnlrlarlndaki tum sahipli Ve sahipsiz hayvanlarl kaylt altlna ahnmasllll

Saこlamak.

7‐ Sahipsiz hayvanlarin liilremelerini kontrol alnaclyla,bulunduklarl yerden allnarak,

klslrlastlrllmasl五 1, a,1landlrllmaslnl, ntlmaralandlrllmasHll, Inikro9ip ile kayltlarlnln

yapllarak uygun isc allndlklarl adrese blrakllmaslnl ilgili kurum ve kurulu,larla

birlikte saこ lamak・

8“ Sahipsiz hayvanlarln tedavi, a,l ve amellyatlarlnin icretsiz olarak yapllmaslnl

Sa二lamak.

9‐  Sahipsiz hayvanlara yё nelik yapllan tum 9ah§ malarda yerel hayvan koruma
gёrevlileri,hayvan sever kisi ve sivil toplum ёrgutleriyle e,gudum i9inde 9all,lr.

10-  Bakllnevi  ve  rehabilitasyon  merkezinde  bulunan  sahipsiz  hayvanlarln

sahiplendirilmesi ile llgili 9ah,malar yapmak,

11‐ IIIayvan haklarl ihlanerin denetlenditti Ve il bunyesinde kunllan il hayvanlarl

kOruma kurullinda gёrev ahr ve denetieineler yapar.

12‐ Kol■isyona ula§ an hayvanlarla ilgili §ikayctleri deこ erlendirir, ,ikayet ile ilgili

konuyu inceler,yetklleri doこ rultuS｀unda sonu91andirlr.

13‐  Belediye slnlrlarl i9in.deki evcil hayvanlarin kame ve kaylt kontronerinin

yapllmaslnl,ortalnlarlnin kanun ve yonetlneliklere uygunlugunu denetier,gercktiこ inde

zablta ile ihtar vererek ayklrl durunllarin gidё rilmesini saこ lar,belediyeye kayltlarlnin

yaptlrllmaslnl te,vik eder.

14‐ Gu9ten du,mu§ , yarall, sakat ve sokakta yasaⅡ llnl surduremcyecek durLlmdak.i

sahipsiz hayvanlarl rehabilitasyon rnerke2inde rehabilite edilene kadar bakllnlnln

yapllmaslnl saこ lamak,sahiplendirilmesille 9all,mak,ya,amml sokakta yasama,ansl

bulunmayanlar bakllnevillde veya gёntHu baklcllarla birlikte bakllnlnl saこlamak,

15‐ Tarlln ve Orman Bakanllこ l karantina uygularnalarlna destek olur.



16‐ Kisisel httyen, glda httyeni,zararhlarla mucadele;hayvan saこ hこ19 Z00nOzlardan

korunma,9evre saこ h二l vb・ Veteriner hekimliこ i ilgilendiren pek 9ok konuda c二 itiln Ve

senliner verir,dokuman,brOsur ve kitap91k hazlrlar.

17‐ Belediyenin diこer birimleri, diこ er Belediyeler ve Valilik, Tarlm ve Orman
Bakanhこ l il hayVanlarl komⅡ La kurulu vbo kuttnllarla ortak prtteler yurutur。

18‐ Her yl1 04 Ekiln Hayvanlarl Koruma gunt ile ilgili etkinlik 9ah§ Inalarl ve llgili

kuruln kurulu,vbo koordinasyon 9ah§ malarlnl yapar.

Bu yёnergeO_t/●フ2019 ta五hinde ytrurliこe gireL
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