
İZMİR
KARŞIYAKA BELEDİYESİ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çağlayan İNANLI



İzmir’in incisi Karşıyaka, 
körfezin kuzeyinde, Yamanlar 

Dağı’nın eteklerinde yer 
almaktadır. 63 kilometrekarelik 

yüzölçümü ve 27 mahallesiyle 348 
binin üzerinde nüfusa sahiptir. 
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VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
7 veteriner hekim
2 veteriner sağlık teknikeri
2 at antrenörü
2 veteriner zabıtası
Toplam 42 personel



VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2 poliklinik (Tay Park, Örnekköy)

Geçici Köpek Bakımevi
At manej alanı

Kanatlı Barınakları
Keklik Barınakları

Mini Hayvanat Bahçesi
Kurban Satış ve Kesim Yeri
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VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1 tam donanımlı Veteriner Ambulansı
2 Veteriner Müdahale Aracı
1 At Nakil Karavanı
1 Görev Aracı
Toplam 5 araç



EĞİTİM – SOSYAL AKTİVİTELER
Can dostlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek amaçlı çalışmalarımızın yanı sıra en önemli 
motivasyonumuz, toplumda sahipli-sahipsiz hayvanların haklarına yönelik farkındalık oluşturmak. Bu amaçla 
kurumlar, kuruluşlar ve okullarla işbirliği içinde eğitim başta olmak üzere geniş yelpazede etkinlikler 
düzenliyoruz.



OKUL EĞİTİMLERİ
Ana okullarından üniversitelere kadar eğitimin tüm kademelerinden gelen talepleri değerlendiriyor, okullarda 
ya da müdürlüğümüz birimlerinde eğitim ve kampanya çalışmalarını sürdürüyoruz.
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KÖPEK SAHİPLERİNE EĞİTİM
Köpek sahiplerine yönelik, dostlarını daha yakından tanımaları amaçlı köpek davranış ve eğitimi konulu 
uygulamalı çalışmalar yapıyoruz. 



YERLİ IRKLAR ÇALIŞTAYI
Yerli ırkların korunması ve tanıtılması amacıyla, Yerli Irkları Koruma Federasyonu ile birlikte çalıştaylar
düzenliyoruz. 



AT BİNİŞLERİ VE HİPOTERAPİ 
Otizmli Çocukları Koruma Derneği (ODER) işbirliği ile hipoterapi çalışmaları hafta içi yapılmakta, tüm 
hafta boyunca da at binişi ve eğitimler 25x50 metre ölçülerindeki üzeri kapalı manej alanında 12 at ile 
gerçekleştirilmektedir. 



HAYVAN SEVGİSİ ve SANATIN DANSI
9 Eylül ve Yaşar Üniversiteleri’nin Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile İzmir Engelsiz Sanat Derneği 
üyelerini; anaokulları, ilköğretim öğrencileri ve engelli dernekleri üyesi çocuklarımızla bir araya getiriyor, 
hayvan sevgileriyle sanatı buluşturuyoruz.



PATİ FEST
Her yıl düzenlediğimiz Pati Fest ile hayvan severleri bir araya getirerek, can dostlar için daha güzel bir 
yaşam oluşturmak adına fikir alışverişinde bulunmalarına imkan sağlıyoruz. 



HAYVAN HAKLARI İHLAL KOMİSYONU – VETERİNER ZABITASI
Hayvan hakları ihlali ile ilgili gelen şikayetleri çözümlemek amacıyla Kaymakamlık başkanlığında kurulan 
komisyon çalışmalarına katılıyoruz. Aynı amaca yönelik olarak Türkiye’de ilk kez kurduğumuz Veteriner 
Zabıtası ile 3 yılda 1376 zor durumdaki can dostumuza yardım eli uzattık. 



YABAN HAYATA DESTEK
Vatandaş ihbarı ve Orman Su İşleri İzmir Şube Müdürlüğü’nce tespit edilen yaralı yaban hayvanlarının 
gerekli tedavilerini yaparak doğaya döndürüyoruz. El konulan egzotik canlılar ve yeniden doğaya 
kazandırılamayan hayvanlar için bakım merkezi oluşturuyoruz.  
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RÜZGAR GİBİ OLMAK
1.5 yaşında terk edilmiş olarak bulunan Golden Retriever cinsi Rüzgar’a, İzmir 
AFAD (Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü) ile ortaklaşa olarak eğitimler 
verilmiş ve Türkiye’deki 22 arama kurtarma köpeğinden biri olarak 
sertifikalandırılmıştır. Gerekli eğitim ve sevgi verildiği taktirde, bakım 
evlerindeki can dostlarımızın en üst seviyeye geldiğinin ispatı olan Rüzgar’ın 
yaşamı ‘Rüzgar Gibi Olmak’ belgeselinin de konusu oldu. 



KEDİ EVİ YAPIMI-MONTAJI ve MAMA-SU KABI DAĞITIMLARI
Can dostlarımızın sığınacakları yuva ile beslenmelerini sağlamak amacıyla, hem bünyemizde hem de 
gönüllülerimizle kedi evi yapımını-montajını yıl boyunca sürdürüyoruz. Her yıl yaz mevsimi öncesi 
mama ve su kabı dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. 
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HAYVAN DOSTU TESİSLERİMİZ
Belediye şirketince işletilen restoran ve kafeteryalarda artan yiyeceklerin ayrıştırılarak  bakımevimizde 
değerlendirilmesiyle hem vatandaşlarımızın farkındalığını arttırıyor hem de hayvan dostu tesisler işletiyoruz. 



CANLI HAYVAN SATIŞ YERLERİ EĞİTİMLERİ
İzmir İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 19.3.2013 tarih ve 29 no’lu kararı ile canlı hayvan satış yerlerine 
eğitim verilmesi hususunda kurumumuz İzmir geneli için yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede yılda 4 defa olmak 
üzere eğitim programı düzenlemekteyiz. Bugüne kadar 21 eğitim yapılmış olup 303 kişiye sertifika verilmiştir.



YHKG (YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ)
İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 27.3.2012 tarih ve 24 no’lu kararı ile YHKG eğitimlerinin İzmir genelinde 
yılda 3 defa yapılması konusunda kurumumuz yetkilendirilmiştir. Bugüne dek 22 oturumda 399 kişiye, 
eğitimleri sonucunda YHKG kartı verdik. 



YHKG (YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ)
İzmir genelindeki yaklaşık 800 YHKG’nin 211’inin Karşıyaka’da olması ile ilçemizin %26 ile İzmir’in en üst 
sırasında yer alması; belediyemizin can dostlarımız için hayvan severlerle birlikte çalışma arzusunun en büyük 
ispatıdır. Amacımız eğitimleri sürdürerek, YHKG ile her mahallemizde can dostlarımızı koruyan sivil 
gözlerimizin olmasıdır. 



RAKAMLARLA KARŞIYAKA

Kısırlaştırma: Yılda 3 bin adet

Sağlık Hizmeti: Yılda 20 bin can dost

Genel Hizmetler: Yılda 55 bin kilometre yol

Bakımevi ziyaretçisi: Yılda 8 bin kişi

Veteriner Zabıtası İşlemi: Yılda 400 müdahale

Sahiplendirme: Yılda 250 can dost

Sahipli hayvan kaydı: Yılda 400 

Beslenme Odağı: 150 adet
Kedi Evi: 120 adet





Zübeyde Annemizi bağrında yaşatan Karşıyaka’dan hepinize teşekkürler…


