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NİLÜFER BELEDİYESİ

HAYVAN BAKIM ve TEDAVİ MERKEZİ

Tüm canlıların yaşama hakkına saygı ilkesiyle 2003 yılında 7500 metrekarelik bir alan üzerine kurulan 
tesisimizde; ameliyathane, röntgen ve muayene odaları, laboratuvar, doğum locaları, kuduz 

müşahede ve karantina bölümleri, kedi ve yavru bölümleri, kedi yeni doğan üniteleri, kaloriferli kafes 
bölümleri ve sahiplendirme bölümleri yer alıyor. 



Salgın hastalıklarla mücadele hizmetleri kapsamında;  vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda 

ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan sahipsiz, güçten düşmüş, yaralanmış, tedaviye ihtiyaç duyan veya ölmüş 

hayvanlar deneyimli ekiplerimiz tarafından alınarak  Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimize getirilmektedir. 



Merkezimize getirilen can dostlarımız öncelikle  genel sağlık kontrolünden geçirilerek, hasta olanlar 
ilgili veteriner hekime sevk edilir. 

Merkezimizde tam donanımlı muayenehanemiz , Tarım Bakanlığı mevzuatına uygun  ve  stok takip 

sistemi uygulanan  ilaç depomuz mevcuttur.



Tesislerimize getirilen sahipsiz kedi ve köpeklerin sahiplendirilmesi amacıyla belediyemiz görsel ve yazılı 

basın organlarında çalışmalar yapılarak sahiplendirmelere öncelik verilmektedir. 

2017 yılında 1047 adet köpek, 467 adet kedi olmak üzere toplam 1.514 adet hayvan 
sahiplendirilmiştir



Tesislerimizdeki sokak hayvanlarımızın kısırlaştırılması 

için ayrıca bir operasyon odamız bulunmaktadır. 

Polikliniğimiz bünyesinde cerrahi operasyonların 

uygulanması için tam donanımlı bir ameliyathanemiz 

bulunmakta olup cerrahi müdahaleler  

gerçekleştirilmektedir.



Radyolojik ve ultrasonografik görüntülemelerin  yapıldığı, yönetmeliğe uygun donanıma 

sahip Radyoloji odamız bulunmaktadır.



Tam donanımlı laborovatuarımızda kan enzimleri, 

idrar, dışkı ve deri kazıntısı gibi tahliller yapılarak 

hastalıkların teşhisleri desteklenmektedir.

2016 yılında alınan anestezi ve infüzyon pompası 

cihazlarıyla daha güvenli operasyonlar yapılmaya 

başlanmıştır.



Tedavileri devam eden ve durumu kontrol 

altında tutulması gereken hastalarımız için 

yoğun bakım ünitelerimiz bulunmaktadır.

Hastalarımızın anemnezlerinin tutulduğu hasta kayıt 

panomuz mevcut olup kontrollerinin 

sağlanmasında kolaylık elde edilmektedir.



Kedi Yeni Doğan Ünitelerimiz sayesinde yeni doğan yavrularımızın daha steril bir ortamda 
büyümelerini sağlıyoruz.



2017 Yılı Sayısal Verilerimiz

1047 adet köpek - 467 adet kedi olmak üzere toplam 1514 hayvan sahiplendirilmiştir.

77 sahipli hayvana otel hizmeti verilmiştir.

1938 adet Cerrahi Müdahale - 991 adet Dahili Tedavi Toplam 947

534 adet dişi - 844 adet erkek olmak üzere toplam 1378 hayvan kısırlaştırılmıştır.

641 adet köpek - 419 adet kedi olmak üzere toplam 1060 hayvana mikroçip takılmıştır.

Toplam 1118 hayvan alındığı bölgeye bırakılmıştır.

37 adet köpek - 40 adet kedi olmak üzere toplam 77 hayvan müşahede altına alınmıştır. 

Tesislerimizi Ekim 2017 –Mayıs 2018 tarihlerinde 6807 kişi ziyaret etmiştir. (aylık ortalama 

1000 ziyaretçi)



Rehabilite edilen sokak 
hayvanlarının bırakıldıkları 
ortamdaki yaşam kalitesini 

arttırmak amacıyla 
Müdürlüğümüz tarafından 2012 

yılından itibaren faaliyete sunulan 
kedi evleri bu alanda da örnek 

teşkil etmektedir. 

Kedi Evi : 24 adet



2013Yılından  itbaren toplamda 46 adet beslenme  odağı 

mahallelerimizdeki  çeşitli  parklara  ve  yeşil  alanlara 

yerleştirilerek sahipsiz canların temel ihtiyaçlarının 

karşılanması hedeflenmiştir. 



Can dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 

çeşitli noktalarda bulunan otomatik beslenme ve su 

odaklarına yenilerini ekledik. 

Yeni yapılan kedi evlerimiz bölgelere 

yerleştirilmeye başlanmıştır.

Eski kedi evlerimizin etrafları tel çitle 

çevrilerek daha güvenli kullanımı ve 

korunması sağlanmıştır

BESLENME ve SU ODAKLARIMIZ



Popülasyonun yoğun olduğu bölgelerde can dostlarımızın su ve 

mama ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri geri dönüşümlü 

beslenme odaklarımız mevcuttur.



Sahipli hayvanların gezdirilebileceği yeşil alanlara ve parklara 

yerleştirdiğimiz 90 adet pet atık ünitemiz ve 250 adet uyarı 

tabelamız mevcuttur.



İhtiyaçlar doğrultusunda ilçemiz sınırlarına yerleştirdiğimiz
toplam 5 adet güvercin evimiz mevcuttur.



2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi

2. Sokak Hayvanları Refahı Kongresi 10-13 Mayıs 2017 tarihleri 

arasında Bursa Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



2. SOKAK HAYVANLARI REFAHI KONGRESİ KATILIMCI SAYILARI

KONAKLAMALI KATILIMCI SAYISI :………………………………   75

SUNUM YAPAN KATILIMCI SAYISI :……………………………...   41

TOPLAM KATILIMCI SAYISI :………………………………………  225

Kongremize Yurt Dışından katılım 

sağlayan Hayvan Refahı ve Davranışı 

Uzmanı Prof. Dr. Gonçalo Da Graçia 

PERERIA hayvan refahı ve davranışları 

konusunda önemli bilgilendirmeler yaparak 

çözüm arayışımıza önemli katkılar 

sağlamıştır.



Sokak Hayvanları Refahı Kongresi’nin son gününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
katıldı. 

Kongrede veteriner hekimlere seslenen CHP Genel Başkanı, bütün canlıların doğada 

özgürce yaşamasını arzu ettiklerini belirtti.

Kongre sonrası Çalıştay kararları alınarak 3. Sokak Hayvanları Refahı Kongresinin Samsun 

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştır.



4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü kapsamında bir çok etkinlik ve 

farkındalık projesi gerçekleştirerek can dostlarımıza göstermiş olduğumuz 

önemi bir kez daha hatırlattık.



Nilüfer Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi çalışanları 

ve gönüllü hayvanseverlerden oluşan bir ekiple kırsal alanda yaşayan can 

dostlarımız için beslenme etkinliği gerçekleştirilmiştir.



Pet Bahçesi #EkimdeBarınaklarBaşkadır projemiz ve Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği, 

Carrefour AVM iş birliğiyle düzenlediğimiz ‘’bir size, bir evsize” projesinden elde edilen 4 ton

mama, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne getirilen hasta ve güçten düşmüş can dostlarımıza 

besin takviyesi ve kırsal alan besleme etkinliklerinde kullanılmaktadır



4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’nde 4-8 yaş 

arası hayvansever miniklerimizi Uğur Mumcu 

sahnesinde ağırladık.

2 seans olarak sunulan tiyatro oyunumuza çeşitli 

eğitim kurumlarından 500 öğrenci katılım sağladı.



Özel Tan İlkokulu öğrencileri, kendi elleriyle yaptıkları kedi evleri ile Nilüfer’e ilk kedi 

parkının kazandırılmasına öncülük etti. Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle Altınşehir 

Mahallesi’nde oluşturulan Mutlu Patiler Kedi Parkı can dostlarının yeni yuvası oldu.

TAN MUTLU PATİLER KEDİ PARKI



Nilüfer Belediyesi sorumluluk alanında 

bulunan Park ve Yeşil alanlara yapmış 

olduğumuz ve yapımı devam eden 

Köpek Egzersiz Alanlarımız.



Can Dostlar Köpek Parkı



Bir Kap Su Bir Dolu Hayat 

Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimizi ziyaret eden hayvanseverler ile 
vatandaşların kolay temin edebilmeleri açısından muhtarlıklara ve 
Nilüfer Belediyesi hizmet noktalarına 10.000 adet su kabı dağıtımı 
yapılmıştır.



Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent konseyi gönüllüleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşlarındaki hayvanseverlerle 
yoğun kar yağışından etkilenen can dostları için seferber oldu. Gönüllülerle birlikte kırsaldaki can dostlarına 
mama dağıtıldı.



4 Ekim  Dünya Hayvanları Koruma Günü ve Haftası nedeniyle kentimizde bulunan bir çok anaokulu ile ilkokul  öğrencileri 
Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezimizi ziyaret etmişlerdir. Hayvan sevgisinin kazandırılması amacıyla bir animasyon grubu ile 
işbirliği yapılarak öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.



Sokak hayvanları için farkındalık 

yaratmak amaçlı başlattığımız 

sosyal medya kampanyamıza 

uluslararası düzeyde katılım 

sağlanmıştır.



/NiluferVeteriner 6495



Bilgilendirme afiş ve broşürler

Hazırlamış olduğumuz bilgilendirme afiş ve broşürler  belirli aralıklarla Nilüfer Belediyesinin Led ekran 

tabelalarında ve billboardlarında sergilenerek daha çok vatandaşımıza ulaşılmaya çalışılmaktadır.







































Gölgeler her zaman yanıltıcıdır.

İnsanları tanımak için asıllarını görmeye ihtiyaç vardır. 

Bunun için ya doğal ortamdaki gerçek davranışları görmeniz gerekir, ya da 

bunu görene sormanız gerekir. 

Sosyal medya iyi bir gölgedir.





KATILIMINIZ İÇİN

TEŞEKKÜR EDERİZ
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