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5199 SAYILI HAYVANLARI 
KORUMA KANUNU



• Türkiye’de sokak hayvanları ile ilgili ilk yasal 
düzenleme 5199 sayılı Hayvanları Koruma 
Kanunu olup 26.04.2004 tarihinde kabul 
edilmiş,01.07.2004 tarihinde 25 509 sayılı 
resmi gazetede yayımlanmıştır



• Amaç: Hayvanların rahat yaşamaları ve hayvanlara 
iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, 
hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı 
en iyi şekilde korunmalarını, her türlü 
mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.



Hayvanların Korunmasına Dair 
Uygulama Yönetmeliği (12.05.2006)

• 12.05.2006  tarih ve 26166 sayılı Resmi gazetede 
Hayvanların Korumasına dair uygulama yönetmeliği 
yayımlanmıştır.

• Bu yönetmeliğin amacı;

• a) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvanları 
bulundurma ve sahiplenme şartlarına uygun olarak 
hayvan bakımı konularında; yerel hayvan koruma 
görevlileri ile ev ve süs hayvanı satan kişilere 
verilecek eğitime, sahiplenilerek bakılan hayvanların 
çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici 
tedbirlere ilişkin esasları,



Hayvanların Korunmasına Dair 
Uygulama Yönetmeliği (12.05.2006)

• b) Sahipsiz hayvanların toplanması, toplatılması, 
sağlık bakımlarının yapılması, kısırlaştırılması, 
aşılanması ve alındıkları ortama geri bırakılmasına 
karar verilenlerin kimliklendirilerek bırakılması, 
geçici hayvan bakımevlerinin çalışma usul ve 
esasları ile yerel yönetimlerin ve yerel hayvan 
koruma görevlilerinin görev ve sorumluluklarına 
ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve sahipsiz 
hayvanların çevreye verebilecek olumsuz etkileri 
gidermeye yönelik alınacak tedbirleri, 



Hayvanların Korunmasına Dair 
Uygulama Yönetmeliği (12.05.2006)

• c) Hayvanların konu ve oyuncu edildiği her türlü ticari 
amaçlı gösteri, reklam ve benzeri film ve fotoğraf 
çekimlerinde hayvanların kullanılmasına ilişkin usul ve 
esasları,

• ç) Kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler ve 
gıda amaçlı olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen 
önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında, 
hayvanların öldürülmesi ile ilgili usul ve esasları,

• d) İl hayvan koruma kurullarının çalışma usul ve 
esasları,



Hayvanların Korunmasına Dair 
Uygulama Yönetmeliği (12.05.2006)

• e) 5199 sayılı Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığının 
denetlenmesine ve denetim elemanlarının niteliklerine 
ilişkin usul ve esasları,

• f) Hayvanların korunması amacıyla geçici bakımevleri 
ve hastanelerin kurulması, bu yerlerde bakım, 
rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin 
desteklenmesi için diğer ilgili kurum ve kuruluşlara mali 
destek sağlamak üzere Bakanlık bütçesine konulan 
ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esasları,

• g) 5199 sayılı Kanunda belirtilen, idari para cezalarına 
dair düzenlenecek makbuzların şekli, dağıtımı ve 
kontrolü ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.



BELEDİYELERİN ALACAĞI TEDBİRLER



Belediyelerin Alacağı Tedbirler

• a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, 
kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının 
yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, 
sahiplendirilenlerin kayıt altına alınması.

• b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Ek-2 deki 
Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede 
altına almakla, gerekli tedavilerinin yapılmasını, 
kısırlaştırılıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip 
alındığı ortama bırakmakla geçici bakımevlerine gelen 
hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan görevlileri ve 
gönüllü kuruluşlar ili işbirliği yapmakla,

• c) Geçici bakımevinde bulunan  tüm hayvanların 
sahiplendirilmesi için belediye ilan panoları ile belediyenin 
internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında duyuru 
yapılmasıyla,



Belediyelerin Alacağı Tedbirler

• ç) Bölge ve mahallelerdeki özellikle köpekler ve kediler 
olmak üzere sahipsiz hayvanların bakımları, aşılarının 
yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının 
sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri 
bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için 
hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan 
tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve 
gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin 
koordinasyonunun sağlanmasıyla,

• d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, 
bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların 
sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve 
mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin 
maddelerinin toplanması



Belediyelerin Alacağı Tedbirler

• e) Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde; 
kanuni istisnalar ile bulaşıcı, tedavi edilemez veya 
tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa 
sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve 
çevre sağlığını önlemez derecede tehdit edeceğine 
geçici bakımevi veteriner hekimince karar verilerek 
rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı 
şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesiyle,

• f) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen 
kişi, kurum ve kuruluşlar için EK-4’deki Sahipsiz Hayvan 
Edinme Formunu doldurmak ,geçici bakımevi 
sorumlusu yada sorumlu veteriner hekimin de onayı ile 
sorumlu veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesi 
vererek sahiplendirme yapılmasıyla,



Belediyelerin Alacağı Tedbirler

• g) Geçici bakımevlerinde oluşan atık ve artıkların çevre 
ve toplum sağlığına zarar vermesinin önlenmesiyle,

• ğ) Geçici bakımevlerinde ticari amaçla hayvan 
üretiminin engellenmesiyle,

• h) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici 
bakımevlerinde ölen hayvanların, belirlenecek 
yerlerdeki derin çukurlara gömülerek üzeri sıkıştırılmış 
toprak ile kapatılması veya yakma ünitesinde 
yakılmasıyla ve 16/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı 
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre enfeksiyon 
geçirmiş ve zoonoz hastalıktan ölen hayvanların ise 
bünyesinde bulunan yakma fırınında yakılması veya 
usulüne uygun kireç ile gömülmesiyle



Belediyelerin Alacağı Tedbirler

• ı) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların EK-1 
deki Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kayıtlarının 
yapılmasıyla,

• i) Ev ve süs hayvanını bulunduran hayvan sahiplerinin, 
ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde 
hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları 
tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi 
halinde ,belediye görevlilerince hayvanları geçici 
bakımevlerine göndermek ya da sahiplendirmekle,

• j) Hayvan geçici bakımevinden ev ve süs hayvanı almak 
isteyen kişilere EK-4 deki Sahipsiz Hayvan Edinme 
Formu doldurtularak; hayvana ait bilgileri EK-1 deki 
Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kaydetmekle,



Belediyelerin Alacağı Tedbirler

• k) Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine 
verilecek eğitimi organize etmekle,

• l) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek 
eğitimi organize etmekle,

• m) Bu Yönetmeliğin 50. maddesi gereğince el 
konulan hayvanların sahiplendirilmesini ya da 
kontrol altına alınmasını sağlamakla ilgili 
hususlarda gerekli tedbirleri alır.



MUDANYA BELEDİYESİ 
VETERİNERLİK HİZMETLERİ



• Misyonumuz :  Hayvan sağlığını iyileştirmek, 
hayvan refahını bir üst seviyeye yükseltmek.

• Vizyonumuz : Hayvan sağlığı ve refahı konusunda 
yenilikçi, öncü lider olmak.

• Sloganımız : Hayat paylaşınca güzel.
• Amacımız : Hayvan sağlığı ve refahının 

sürdürülebilir biçimde gelişmesine katkı 
sağlamak.

• Hedefimiz :
• * Toplumda hayvan sevgisini geliştirmek.
• *Çevremizdeki yaşayan tüm canlılara duyarlılığı 

geliştirmek.
• *Sokak hayvanlarının barınaklar dışında da 

yaşadıkları ortamda refahını arttırmak. 



SOKAK HAYVANLARI BESLENME ODAĞI

• PROJENİN AMACI:

• Kent merkezinde oluşan köpek popülasyonunu 
kontrol altına almak.

• Kent merkezindeki sokak hayvanlarını merkez 
dışına, kırsala taşımak.

• 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 
kısırlaştırılacak sokak hayvanlarının 
planlamasını kolaylaştırmak.

• Besleme odakları sayesinde sokak 
hayvanlarının mama ve suya ulaşımını 
kolaylaştırmak.



• PROJENİN AMACI:

• Tedaviye ihtiyacı olan hayvanın tespitini 
kolaylaştırmak.

• Sivil toplum kuruluşları ile eş güdümlü çalışma 
imkanı sağlamak.



PROJE SÜRECİ:
• Düzenleme yapmadan önce Sivil Toplum 

Kuruluşları tarafından beslenen bir grup sokak 
hayvanı zaten vardı fakat halk ve çevre 
sağlığına uygun olmayan şekilde besleme 
yapılmaktaydı. Naylon poşetler üzerinde, 
sağlıksız koşullarda beslenmekteydi. Aynı 
zamanda görsel kirlilik de oluşturmaktaydı.

• Veterinerlik Birimi’mize bağlı ekiplerce 
toplanan sokak hayvanları, veteriner 
hekimimiz tarafından kısırlaştırıldıktan sonra 
beslenme odaklarına bırakılıyor. 



PROJE SÜRECİ:
• Veterinerlik Birimimiz tarafından düzenli 

olarak mama ve su temin ediliyor. Tespit 
edilen tasta hayvanların tedavisi yapılıyor. 

• Bilgilendirici tabelalarla besleme kuralları 
çevredeki halka anlatılıyor.



Çevre Kirliliği

• Evsel atıkların bölgeye bırakılması

• Beslenme sonrası kalan doğada geri 
dönüşümü olmayan materyaller



Halk Sağlığı

• İnsanların aşırı miktarda kemik ve etle 
besleme yapması sonucunda, uyuz gibi zoonoz 
hastalıklar ortaya çıkarak, hem insan hem 
hayvan sağlığını tehdit etmesinin önüne 
geçilmiştir.



Kent Merkezinde yaşanan 
olumsuzluklar

• Gruplaşmalar

• Yiyecek bulmakta güçlük

• Isırma vakalarında artış



Tedavi İhtiyacı

• Bölge populasyonunun kontrolü

• Hasta hayvanların populasyondan 
uzaklaştırılarak tedaviye alınması



Proje Sonrası

• Uyarı tabelaları asıldı



Proje Sonrası

• Alanı izole etmek 
amacıyla çit yapıldı

• Zemin düzenlemesi 
yapıldı



Proje Sonrası

• Köpek kulübesi

80X60X80 ebatlarında

• Mama kapları

20x80x20 ebatlarında



ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK 
ÜZERİNE ETKİLERİ:

• 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu esas 
alınarak kısırlaştırılan hayvanlar alındıkları 
yerde gruplaşma varsa çok sayıda sokak 
hayvanı varsa aynı yere bırakılmayıp mama ve 
su temin edebilecekleri besleme odaklarına 
bırakılmakta. Hayvan refahı açısından uygun 
ortam oluşturulmuş olundu.



ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK 
ÜZERİNE ETKİLERİ:

• Bu sayede merkezdeki popülasyon kontrolü 
sağlanmakta ve şehir merkezindeki sokak 
hayvanlarından kaynaklanan çevre kirliliği, 
zoonoz kontrolü sağlanıyor.

• Beslenme odaklarında çoğunlukla kısırlaşmış 
hayvan olduğundan çoğalma söz konusu 
olmuyor. Hasta hayvan takibini yapmak 
kolaylaşıyor.



ELDE EDİLEN SONUÇLAR ve SAĞLIK 
ÜZERİNE ETKİLERİ:

• Bölgeye bırakılan mama ve su kapları 
sayesinde hayvan yerden veya çöpten mama 
almak zorunda kalmıyor, çevre kirliliği 
oluşmuyor.

• Bölgeye bırakılan çöp konteyneri ile gönüllüler 
ve belediyemiz temizlik personelleri sayesinde 
düzenli temizlik yapılıyor.








