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Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi Çevre 

Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri 

Şube Müdürlüğü bünyesinde İlkadım ilçesi Çatkaya

mevkiindeki 150 dönümlük ormanlık arazide 2013 

yılında faaliyete geçmiştir.



 Amaç;

 Samsun bölgesinde hayvanların kontrolsüz çoğalmasına ve buna bağlı

olumsuz etkilerin giderilmesi ile ilkel uygulamalara sistemli ve kesin çözüm

getirmeyi amaçlamaktayız.

 Öncelikli hedefimiz; hayvan varlıklarının belirlenmesi için tüm hayvanları kayıt

altına alarak, sahipsiz hayvanlarda üremenin, sahipli hayvanlarda ise sokağa

terk edilmenin önüne geçmektir.

 Yetki alanımızdaki denetimlerin (hayvan giriş-çıkış, pet hayvanı satış vb.) 

sağlanması, hayvan sağlıklarının kontrol edilmesi ve izlenmesi, zoonoz

hastalıkların ve özellikle kuduzun önüne geçmek ana amaçlarımız 

arasındadır. 



İLK YARDIM ARAÇLARIMIZ



 Bakım merkezimizde ;

 Hayvanlarımızın sağlık hizmetinden sorumlu 
barınak popülasyon takip hizmetinden sorumlu 
ve merkezde yaşayan hayvanlarımızın 
popülasyon takip hizmetinden  sorumlu olmak 
üzere üç aşamalı veteriner hekimlerimiz 
bulunmaktadır



SAMSUN BÜYÜKŞEHİR'DEN KÖPEKLER İÇİN 'SEVGİ EVİ‘

Samsun Büyükşehir Belediyesince kurulan hayvan barınağında sokak köpekleri için 
oluşturulan "sevgi evleri" sayesinde köpeklerin hem daha çabuk sahiplendirilmesi hem 

de ev ortamına alışması sağlandı





















KEDİ KASABASI



Kedi kasabasına ilçe belediyeleri tarafından toplanan 

sahipsiz kediler getirilmektir.Sahipsiz ve hasta kediler 

ağırlıklı olarak bulunurken aynı zamanda sahipleri tarafından 

çeşitli nedenler ile kasabamıza getirilen kedilere de hizmet 

vermekteyiz.













Kedilerimizin kış mevsimini daha  iyi koşullarda geçirebilmelerini 
sağlamak için kedi evlerimizde ısıtma sistemi bulunmaktadır.











Kedi kasabası aynı zaman da kedilerimiz için yeni bir aile bulma 
fırsatını sunmaktadır.Kasabamıza gelen ziyaretçiler kasaba 

içerisinde bir süre misafir olarak duygusal bağ kurdukları kedileri 
sahiplenmektedir











KEDİ - KÖPEK MAMA ÜRETİM TESİSİ





EVCİL HAYVAN PARKI



Samsun Büyükşehir Belediyesi Evcil

Hayvan Parkı, hayvan sahiplerinin

hafta içi ve hafta sonu her gün bir

araya geldikleri, dışında çocuk parkı ve

kafeteryası, içinde banklar ve oturma

gurupları olan, evcil hayvanların kapalı

ve güvenli bir alanda gezinti, egzersiz

ve eğitim alanları yanında özgürce

koşup enerji attıkları, 6.000 m² yeşil

alan üzerine kurulu doğal bir parktır.



Çin basınından kedi kasabamıza ziyaret

 Samsun haber - Çin Devlet Televizyonu Chine Central Television muhabirleri, 
Türkiye’nin en moderni olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş 
Sahipsiz Hayvanlar Bakım Merkezinde çekim yaptı. 

 Programın Çin’de büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edileceğini belirten 
muhabirler, barınağı kamuoyundan duyduklarını ifade etti.







Tekirdağ Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof .Dr Tamer 
Dodurka Ve Ekibi rehabilitasyon merkezimize ziyarette bulunup 

olumlu görüşleriyle bize katkı sağlamışlardır



 28 Kasım 2017 - 15:51


 Samsun Büyükşehir Belediyesi Örnek Oldu


 Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Türkiye’deki en modern barınak olarak gösterilen ’Sahipsiz Sokak Hayvanları 
Doğal Yaşam Alanı’ diğer belediyelere örnek oluyor.
Samsun’daki gibi bir tesisi Tekirdağ’da kurmak için çalışma başlatan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, örnek tesis olarak Samsun 
Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanını seçti. Bu kapsamda Samsun’a gelen Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Dodurka ve beraberindekiler Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı ziyaret 
ederek tesis hakkında bilgi aldı.

“Barınağımız hayvanlarımız için tamamen doğal ortam”
Samsun’da sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kurdukları tesisin benzer projelerde birçok yerel yönetim tarafından incelenerek 
örnek alındığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bizim hayvan barınağımız ormanda yer alıyor. 
Hayvanlar burada özgürce dolaşıyor, istediği yerde uyuyor, günlük ihtiyaçlarını karşıladığı bir doğal ortamdan oluşuyor. Bizim 
barınağımız hayvan cezaevi gibi bir yer değil” dedi.

Hayvan dostu şehir Samsun
Dodurka’ya sadece barınak değil alanda bir de hayvan mezarlığı yaptıklarını anlatan Yılmaz, “Eğer yüreğinizde hayvanseverlik ve 
doğaseverlik varsa her şeyi başarabiliyorsunuz. Hayvan severlerimizin isteği doğrultusunda yaptığımız hayvan mezarlığı da 
bunlardan sadece birisi. Projemiz de mağdur, yaşlı sokak hayvanlarımızı en sıcak şefkatimizle kucaklamak için 5199 Sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki kıstaslarında üzerine çıkarak en modern barınağı yaptık. Biz örnek proje ile örnek barınağız. 
Nedenini de tesisimizi gezdiğinizde daha iyi göreceksiniz. Hayvan dostu bir şehir olarak daima sahipsiz hayvanlara sahip çıkmaya
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel de hazır bulundu.



Veteriner hekimler hayvanların hayatta kalmaları için mücadelede 
bulunurken  hayvan severlerimiz  ise bu mücadele sonrasında yaşama 

tutunan canlarımıza yaşam refahı için katkıda bulunmaktadırlar



11-13 Ekim 2018’de 3.Sokak 
Hayvanları Kongresinde 
Görüşmek Üzere…

TEŞEKKÜR EDERİM


