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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü

SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK 
SUNULAN HİZMETLER



20.714 km² yüzölçümüne sahip Antalya;

 19 ilçeye sahiptir.

 Sahil Şeridi 640 km’dir.

 Yılda ortalama 13 milyon turistin ziyaret ettiği Antalya; Türkiye’de turizmin başkenti 

olmakla birlikte, Dünyada; Newyork ve Paris’ten sonra en fazla turistin geldiği 3. şehirdir.

 Antalya havalimanı Avrupa’nın en yoğun 14. havalimanıdır.

 Şehir bazında Dünya’nın en çok 5 yıldızlı oteli Antalya’da bulunmaktadır. 

 2 Milyon 350 Bin Nüfusu ile 5. büyük ilimizdir.



Kentler, sadece cansız varlıklar ve insanlar
için değildir.

Yaşam hakkı her canlıya aittir ve insanlar ile
birlikte yaşamaya alışmış hayvanlarında,
ekolojik denge içerisinde kentlerde yaşamaya,
korunmaya ve barınmaya hakkı vardır.

Kent ekosisteminde, sistemi oluşturan
canlılardan biri sokak hayvanlarıdır.

Sokak hayvanlarının sağlığını ve refahını en
üst seviyelere taşıyarak, kent ekosistemini
dengede tutmakta ve kurmakta Belediyelere
önemli görevler düşmektedir.

Özellikle Kuduz, Ekinokok vb. Zoonoz hastalıkların kontrol altına
alınarak önlenmesi, halk sağlığı açısından oldukça önemli olup, yapılan
çalışmalarla hayvan ve halk sağlığının birlikte korunması
hedeflenmektedir.



BAKIMEVİ HİZMETLERİ

Bakımevimizde 11 adet Veteriner Hekim ve 3 adet Veteriner
Sağlık Teknikeri olmak üzere toplam 42 adet personel görev
almaktadır.

Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Bakımevinde 1 adet tam
donanımlı Ambulans, 2 Adet Hayvan Koruma ve Kontrol
Ekip Aracı ile 2 adet hizmet aracı sahipsiz hayvanlar yararına
7/24 hizmet sunmaktadır.



Bakımevimizde, sahipsiz hayvanlara yönelik muayene,
tedavi, müşahede, kısırlaştırma, aşılama, işaretleme gibi
rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktadır.

Geçici Bakımevi Faaliyetleri Yıllık Ortalama (Adet)

Tedavi Edilen Hayvan Sayısı 5322

Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı 1550

Osteosentez ve Ağır Yaralı Hayvan 

Operasyonu Sayısı
220

Sahiplendirilen Hayvan Sayısı 336

Doğaya Salınan Hayvan Sayısı 1310



Salgın hastalıklarla mücadele programı kapsamında,
sahipsiz sokak hayvanlarına kuduz aşısı, karma aşı ve
iç- dış parazit ilaçlaması yapılmaktadır.

Geçici Bakımevi Faaliyetleri Yıllık Ortalama (Adet)

Yapılan Aşılama (Kuduz- Karma) 4422

Yapılan İç-Dış Parazit Uygulaması 5907



Bakımevimiz sahipsiz hayvanlar yararına 7 gün 24 saat hizmet
vermektedir.

Bakımevimizde resmi ve dini

bayramlar dahil olmak üzere,

nöbetçi Veteriner Hekim, Hasta

Bakıcı, Hayvan Koruma-Kontrol

Görevlisi ve Enformasyon

Görevlisi ile yılın her günü

Sahipsiz Hayvan Ambulansı ve

Hayvan Koruma-Kontrol Aracı

hizmet vermektedir.

Acil İhbar hatları ile vatandaşlar yaralı, hasta, agresyon gösteren
veya başıboş sahipsiz hayvan ihbarlarını iletebilmektedir.



7/24 Hizmet veren Hayvan Ambulansı

7/24 Hizmet veren Hayvan Koruma ve Kontrol 
Ekibi Aracı



 Tedavi Hizmetlerimize örnek olması için, Bakımevimize hasta

olarak getirilen ve Bakımevi çalışanlarımız tarafından UMUT

ismi verilen köpeğimizin iyileşme ve sahiplendirme

fotoğrafları aşağıda yer almaktadır.

Bakımevimizde İyileşen Evcil Dostlarımıza Örnek



Bakımevimizde İyileşen Evcil Dostlarımıza Örnek



Bakımevimizin iş akışı;

Gelen ihbar üzerine ekiplerimizce, hayvan refahına

uygun olarak Bakımevimize sevk edilen yaralı veya

hasta hayvan, Veteriner Hekimler tarafından muayene

edildikten sonra gerekli tedavisi yapılır.

 Tedavi süresi sonucunda sağlıklı hayvan aşılanarak

müşahede altına alınır. Müşahede süresi biten hayvanlar

kısırlaştırılır, işaretlenir ve kayıt altına alınır.

Yakalama

Muayene

Tedavi

Aşılama

Kısırlaştırma

İşaretleme

Elektronik Ortama 
Kayıt

Sahiplendirme veya 
Doğal Ortama Bırakma

 Rehabilitasyon hizmeti biten

hayvanlar, Sahiplendirilmek

üzere bakımevimizde

bekletilir.

Sahiplendirilemeyen

hayvanlar 5199 sayılı kanun

gereği alındığı ortama geri

bırakılmaktadır.



DIŞ ÜNİTE HİZMETLERİ

Sahipsiz hayvanları olumsuz hava koşullarından ve dış
etkenlerden korumak; mama ile su ihtiyaçlarını karşılamak
ve hayvan refahını arttırmak amacıyla dış ünite projeleri
gerçekleştirilmiştir.



Büyük Kedi Evi 

• Büyük Kedi Evi 30-40 hayvan kapasiteli olup, günlük
bakım ve temizliği, kedi evinde barınan sahipsiz kedilerin
günlük mama- su ihtiyaçları ile sağlık kontrolleri ve
tedavileri tarafımızca sürdürülmektedir.



Mini Kedi Evi

Mini Kedi Evi 10 hayvan
kapasiteli olup, kedi evlerinde
barınan sahipsiz hayvanların
tüm ihtiyaçları tarafımızca
karşılanmaktadır.



Köpek Kulübeleri

 Sahipsiz köpeklerin olumsuz

hava koşullarında

barınabilmesi için köpek

kulübeleri yapılmış ve sahipsiz

hayvan popülasyonun yoğun

olduğu bölgelere
yerleştirilmiştir.



Mama ve Su Üniteleri

Sahipsiz hayvanların dış ortamda mama ve su ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla güneş enerjisi ile çalışan Besleme Odağı ve
paslanmaz kromdan yapılmış otomatik şamandıralı Suluk- Mama
Üniteleri yerleştirilmiştir.

 Söz konusu ünitelerin mama takviyesi, bakımı ve temizliği
tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

Besleme Odağı Suluk- Mama Ünitesi



Yasal Uyarı Tabelaları

Sahipsiz hayvanlara farkındalık
oluşturmak ve vatandaşları
bilgilendirmek amacıyla tasarlanan
yasal uyarı tabelaları Antalya merkez
dahil olmak üzere toplam 19 ilçede
uygun yerlere yerleştirilmiştir.



Sahipsiz hayvanlara farkındalık yaratmak, hayvan
sevgisini arttırmak ve hayvanseverlere hayvan bakımı,
beslenmesi ve davranışı konularında temel bilgiler
verebilmek için eğitimler düzenlenmektedir.



“Evcil Dostlarımız” Konulu İlköğretim Okullarına Eğitim

İlköğretim öğrencilerine yönelik hayvan sevgisi ve zoonoz
hastalıklar hakkında ‘Evcil Dostlarımız’ konulu eğitim
seminerleri düzenlenmektedir.



Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi

5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu çerçevesinde, Yerel Hayvan
Koruma Görevlisi olmak isteyen ve
başvuruları kabul edilen
hayvanseverlere yönelik her yıl
“Yerel Hayvan Koruma Görevlisi
Eğitimi” düzenlenmektedir.

Antalya İli Yerel Hayvan Koruma Görevlisi



 Hayvan sahiplerine yönelik kedi ve köpeklerin bakımı,

beslenmesi ve davranışı gibi temel konularda bilgi verebilmek

için broşürler hazırlanarak, vatandaşlara dağıtımı

gerçekleştirilmektedir.

Bilgilendirme Broşürleri



Sahipsiz hayvanları, hayvan sahiplerini ve hayvan
dostlarını buluşturan sosyal etkinlikler
düzenlenmektedir.



4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri

Her yıl öğrenciler, bakımevimizi ziyarette bulunmakta ve
Müdürlüğümüzce öğrencilere hayvan sevgisi, hayvanları
korumanın ve bakımevlerinden hayvan sahiplenmenin
önemi hakkında bilgiler verilmekte ve günün önemini
anımsatacak hediyeler, broşürler dağıtılmaktadır.

Ayrıca, ikamet ettikleri mahalledeki sahipsiz hayvanları
aileleriyle birlikte beslemeleri için kuru mama, mama ve
su kapları verilmektedir.

Diğer Kamu Kurumları ve hayvanseverler ile birlikte
sahipsiz hayvanların gıda ve su ihtiyaçlarını karşılamak
için sahipsiz hayvanlara yönelik besleme yapılmaktadır.



4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri 



Sahiplendirme Projesi
Bakımevimizdeki sahiplendirme çalışmalarına ek olarak,

her yıl düzenlenen Ramazan Şenliklerinde, hayvan
sahiplendirme standı oluşturulmakta ve Veteriner Hekim
kontrolünde sahipsiz kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi
sağlanmaktadır.



TEŞEKKÜRLER

HAYVAN DOSTU KENT ANTALYA


