
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

SOKAK HAYVANLARI KLİNİĞİ 



Sokak hayvanlarının kontrolsüz
bir şekilde üremelerine engel
olmak ve hayvanlardan
insanlara geçebilen Kuduz, Kist
Hydatik gibi hastalıkları
önleyerek çevre ve insan
sağlığını korumak en büyük
amacımızdır.

AMACIMIZ;



Gerekçe; Sokak hayvanlarını 
barınaklara kapatmak, öldürmek 
ve toplayıp başka yere atmak uzun 
süre için etkisizdir ve yasa dışıdır.

Hedef; 
Sokak hayvanlarının 
rehabilitasyonunda esas olan 
sağlıklı bir ortam oluştururken 
ekolojik dengenin korunması 
açısından mümkün olabildiğince 
hayvanların doğasını bozmadan ve 
zarar vermeden, insanların da 
zarar görmeyeceği şekilde 
çalışmaktır..



Bizler her yıl artarak devam eden 
çalışmalarımızla , sokak hayvanları ile 
beraber daha güzel, daha sağlıklı bir 

ortamda yaşamayı  hedefliyoruz.



SOKAK HAYVANLARI KLİNİĞİ 
Belediyemiz bu konuda çalışmalara 2003 yılında başlamış 

olup, 2004 yılında çıkan yasa, 2006 yılında çıkan yönetmelik 
kapsamında ve belediyemiz tarafından hazırlanan proje ile 

birlikte sokak hayvanları konusundaki çalışmalarını 
hassasiyetle sürdürmektedir. 



Kliniğimiz; özel olarak hazırlanmış araçlarımız, eğitilmiş
elemanlarımız, veteriner hekim, veteriner tekniker ve diğer
yardımcı personellerimizle sokak hayvanlarımıza 24 saat hizmet
vermektedir.

SOKAK HAYVANLARI KLİNİĞİ 



SOKAK HAYVANLARI KLİNİĞİ 

•Kliniğimizde;

•5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
ve ilgili yönetmelikleri kapsamında 
çalışmalar yapılmaktadır.

•“Kısırlaştır-Aşıla-Alındığı Yere Bırak 
Projesi” uygulanmaktadır. 

•Çalışmalarımızı, hayvan gönüllüleri ve 
derneklerle işbirliği halinde 
yürütmekteyiz.



• Bulundukları yerden alınan 
sokak hayvanları kısırlaştırma, 
aşılama, parazit tedavisi 
işlemlerinden sonra küpe 
takılarak kayıt altına alınır. 

• İyileştikten sonra alındıkları 
bölgeye geri bırakılır. 

• Mahalleler rutin olarak 
taranmakta küpeli köpeklerin 
numaraları kontrol edilerek aşı 
ve parazit tedavileri 
tekrarlanmaktadır.

“Kısırlaştır, Aşıla ve Alındığı Yere Bırak” Projesi  



•İyileştikten sonra alındıkları bölgeye 
geri bırakılmaları projenin devamı 
açısından önemlidir. 

•Eğer başka bölgeye bırakılırsa 
alındığı bölgeye başka sokak 
hayvanları gelecek, üreme yapıp o 
bölgeyi dolduracaklardır

•Aynı zamanda rehabilite
edilmedikleri için çevreye daha 
zararlı olacaklardır. 

•Vatandaş tanımadığı için şikayetler 
artacaktır.

“Kısırlaştır, Aşıla ve Alındığı Yere Bırak” Projesi  



Hasta ve yaralı hayvanların ihbar edilmesinde, aşı ve parazit
tedavilerin tekrarlanmasında bölge ve mahallelerdeki hayvan
gönüllüleri ve dernekler ile işbirliği içinde çalışmaktayız.

SOKAK HAYVANLARI KLİNİĞİ 



Ameliyathane

Ameliyat öncesi ve 
sonrası toparlanma odası

Hayvan banyosu

Padoklar

Kedi odası

SOKAK HAYVANLARI KLİNİĞİ 



Kısırlaştırma operasyonu genel 
anestezi  ile ve steril şartlarda 
yapılmaktadır. 

Deri altı dikiş uygulanmaktadır. 
Bu yöntem operasyon sonrası 
pansuman ihtiyacını ve 
komplikasyonları en aza 
indirgemektedir.

SOKAK HAYVANLARI KLİNİĞİ



Kliniğimizde hasta ,yaralı sokak hayvanları için 
24 saat hizmet verilmektedir.

Mesai saatleri dışında 
ve hafta sonları 
nöbetçi ekibimiz 

çalışmaktadır.

SOKAK HAYVANLARI KLİNİĞİ



Belediyemiz yemeğini
bulamayacak, tek ayağı olmayan, 
tek gözü olmayan köpeklerimiz  
için besleme odağı kurmuştur.

SOKAK HAYVANLARI BESLENME ODAĞI 



Burada ahşap kulübeler, gölgelik, serinleme havuzu, hasta veya 
yavrulu anneler için ayrı bölümler hazırlanmıştır

Beslenme odağındaki sokak 
hayvanı için beslenme, barınma, aşı 
ve ilaç ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

SOKAK HAYVANLARI BESLENME ODAĞI 



SOKAK HAYVANLARI BESLENME ODAĞI 



SOKAK HAYVANLARI TOPLAMA EKİBİ



GÖNÜLLÜLER VE ODAK ZİYARETİ

Hayvan severler ve gönüllülerin odağa 
ziyareti sağlanmaktadır.



HAYVANLARIN BAKIM VE BESLENMESİ

Odaktaki ve padoklardaki hayvanların 
bakımları  ve beslenmeleri 

sağlanmaktadır.



BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

İnsanların sokak 
hayvanlarına karşı 
gösterdikleri aşırı 

tepkiyi önlemek ve 
küpeli köpeklerin 
zararsız oldukları 

konusunda 
bilinçlendirmek için 

çalışmalar 
yapılmaktadır. 



Çocuklara hayvan 
sevgisini aşılamak için 

ilköğretim ve 
anaokulu öğrencileri 

kliniğimizi ziyaret 
etmektedir.

Çocuklar sokak 
hayvanlarına davranış 

ve küpeli köpekler 
konusunda 

bilgilendirilmektedir.

ZİYARET



SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

.

Dünya Hayvanları Koruma Günü, 
hayvanları koruma dernekleri ve 

gönüllülerle kutlanmaktadır.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ



Rehabilitasyonu tamamlanan
hayvanlar isteyen vatandaşlarımıza

ücretsiz olarak
sahiplendirilmektedir.

SAHİPLENDİRME



2003 - 2017 YILLARI ARASINDA YAPILAN 

SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI

Yıl
Klinik kapasitesi 

(padok sayısı)

Aşılanan Hayvan

sayısı

Kısırlaştırılan

Hayvan sayısı

Tedavi Edilen 

Hayvan Sayısı

Sahiplendirilen 

Hayvan sayısı

2003 0 139 128 25 13

2004 0 367 346 78 18

2005 0 558 526 113 21

2006 0 649 600 121 25

2007 0 672 630 128 27

2008 53 1929 1899 900 178

2009 53 2078 1843 846 100

2010 53 3191 2951 584 137

2011 53 3890 3614 509 92

2012 53 3154 2817 705 66

2013 53 3189 2705 1178 81

2014 53 3921 3289 1847 222

2015 53 3679 3053 2147 271

2016 53 3566 3109 2472 638

2017 53 3980 3070 3069 429

TOPLAM 53 34962 30580 14722 2318



Hizmet alanlarımız büyüdükçe mevcut binamızın padok sayıları ve 
müşahede bölümleri yetersiz kalmaktadır. 

İhtiyaçlarımıza cevap verememektedir. 

SOKAK HAYVANLARI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ



Mevcut olan beslenme odağı ve 
kliniği entegre bir yapı haline 

getirmek çalışmalarımızın verimini 
artıracaktır. 

SOKAK HAYVANLARI KLİNİĞİ



Bu amaçla Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizin 
yapımı tamamlanmıştır.En kısa sürede hizmete açılacaktır.

SOKAK HAYVANLARI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ



SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SOKAK HAYVANLARI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

.

135 dönüm alana yapılan merkezimiz  yaklaşık 3000 sokak hayvanına hizmet verecektir.



SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

.

Merkezimizde, kedi ve köpek pansiyonu, 
tedavi binası, hasta bakım servisi, karantina 

binası, morg, ilk kabul, idari bina, sosyal tesis, 
ameliyathane, poliklinik, kedi evleri ve 

serbest gezi alanları bulunmaktadır.

Yapımı tamamlanan merkezde, sokak 
hayvanlarının üremelerinin kontrol altına 

alınması, hastalıkları hakkında bilgilendirme ve 
eğitim çalışmaları yapılacak. Özelikle çocukların 

tesise ziyaretler gerçekleştirmesi sağlanarak, 
sokak hayvanlarını koruma bilincinin 

kazandırılması amaçlanacak. 

SOKAK HAYVANLARI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ



Denizli Büyükşehir Belediyesinde uygulanan 
çalışmaların ilçelerimizde de uygulanması için ilçe  

veteriner  hekimleri ile beraber  uygulamalı 
olarak  sokak hayvanlarının rehabilitasyonunda 

destek olmaktayız.

SOKAK HAYVANLARI-İLÇE ÇALIŞMALARI



Belediyemiz Bölge Kliniklerinin 
kuruluşunda ; yapılacak kısırlaştırma ve 

tedavilerde rehber olacaktır.

ÇİVRİL

TAVAS

SOKAK HAYVANLARI-İLÇE ÇALIŞMALARI

ÇARDAK



TEŞEKKÜR  EDERİZ…


