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T.C. 

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

HAYVAN BARINAĞI 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE 

 

 

Yürürlük Tarihi ve Sayı: 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı meclis kararı. 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 

 

Amaç
 

 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan 

Barınağı çalışma usul ve esaslarını, ziyaretçilerin uyması gereken kurallarını, 

Hayvanların bakımlarını, Bakım Evi personelinin görevlerini ve ziyaret gün ve saatleri 

gibi iş ve işlemlerin nasıl yapılacağını belirlemektir.
 

 

Kapsam
 

 

Madde 2- Bu yönerge, Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Birimini 

kapsar.
 

 

Dayanak
 

 

Madde 3- Bu yönergenin yasal dayanakları şunlardır:
 

a) 
13/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan  5393 numaralı 

"Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (a) fıkrası, 15. maddesinin (b) fıkrası ile 79. 

maddesi.
 

b) 
01/07/2014 tarih ve 25509 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 5199 sayılı 

"Hayvanları Koruma Kanunu"
 

c) 
18/03/1954 tarih ve 8661 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan " Veteriner Hekimleri 

Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına 

ve Göreceği İşlere Dair Kanun"
 

d) 
13/06/2010 tarih ve 27610 sayılı Resmî Gazete ‘de 5996 sayılı yayımlanan " Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"
 

12/05/2006 tarih ve 26166 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan "Hayvanların 

Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği
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Tanımlar
 

 

Madde 4- Bu yönergede geçen;
 

 

Belediye   : Kütahya Belediyesini,
 

Başkan   : Kütahya Belediye Başkanını,
 

Başkan Yardımcısı  : Müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısını,
 

Meclis   : Kütahya Belediye Meclisini,
 

Encümen  : Kütahya Belediye Encümenini,
 

Müdürlük   : Sağlık İşleri Müdürlüğünü,
 

Müdür   : Sağlık İşleri Müdürünü,
 

Personel : Barınak bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel 

ve diğer personeli,
 

Veteriner Hekim : 6343 sayılı Kanun uyarınca mesleğini icra eden ve bu Kanunun 5. 

Maddesinde sıralanan görev ve yetkileri kullanan ve bu Yönetmeliğin 

tatbikinde görevlendirilen veteriner hekimleri, 

Geçici Bakım Evi : Hayvanların sahiplendirilinceye veya alındığı ortama geri 

bırakılıncaya kadar rehabilite edildiği ve bu süre içerisinde geçici olarak 

kaldığı tesisi, 

Ziyaretçi  : Geçici Bakımevini belirli gün ve saatlerde ziyaret eden kimseyi,
 

Ziyaret Saati  : Geçici Bakımevinin ziyarete açık olduğu saatleri
 

Yaralı Hayvan : Vücudunda yara bulunan, yarası olan hayvanı,
 

Hasta Hayvan : Organlarından herhangi birinin işleyişinde bir bozukluğu bulunan 

ve genel sağlık durumu kötü olan hayvanı
 

Sahipsiz Hayvan : Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve 

arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya 

koruyucunun kontrolü ya da doğrudan denetimi altında bulunmayan 

evcil hayvanları, 

Refakatçi  : Ziyarete eşlik eden kimseyi,
 

Padok   : Hayvanların fiziksel özelliklerine göre ayrılıp, bakıldığı bölüm
 

Fizyoloji : Canlıların; mekanik, fiziksel ve biyokimyasal fonksiyonlarının ve 

sistemlerinin işleyişi,
 

Komplikasyon : Bir ilacın ya da hastalığın doğuracağı yan etkiyi,
 

Tedavi : Sağlığı bozulmuş olan hayvanların sağlıklı duruma kavuşturma 

amacı ile yapılan tıbbi işlemler bütünüdür.
 

Ameliyat : Operatörün, hastanın bir yerini kesme, hasta parçayı alma ve kestiği 

yeri dikme ya da yaralanma gibi olaylarda kesilen yerleri dikme 

yoluyla yaptığı sağaltım
 

Klinik   : Hayvanların teşhis, tedavi ve ameliyatlarının yapıldığı özel bölümü,
 

Karantina : Bulaşıcı bir hastalığın bulunduğu yerden gelen hayvanların geçici 

olarak ayrılmasını,
 

Revir   : Toplu bulunan yerlerde hastalar için ayrılmış bölümü,
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İcapçı : Acil durumlarda nöbeti evde tutan, her an çağrılmaya hazır bakım 

evi personeli
 

Müşkül Hayvan : Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakatlanma, 

yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fizikî olarak iş 

yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve yük hayvanlarını, 
Kaşektik Hayvan : Genel sağlık durumunun bozukluğu ile ilgili ileri derecede zayıf olan 

hayvanı 

Narkotik İlaç : Uyuşukluk, tam hissizlik veya uyku hali oluşturan ilaç
 

 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM
 

Hayvan Barınağı Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 

Madde 5-
 

a) İş güvenliği ve can güvenliği dikkate alınarak özellik padoklarda ve diğer yerlere tek 

başına girmeyecek mutlaka 2 kişi olacaklardır. 

b) Görevli personel vardiyasında yapması gereken işleri zamanında bitirecektir. 

c) Ziyaretçiye eşlik ettiğinde idareden izinsiz resim çekimine müsaade etmeyecek, kurum 

hakkında açıklamalarda bulunmayacak ve ikili münakaşaya girmeyecektir. 

d) Hayvanlara sevgi ve şefkatle muamele edecektir. 

e) Padoklar her zaman kontrol edilecektir. 

f) Mesai saatleri dışında içapçı ekip sadece hasta, yaralı, ısırık vakalı ve müşkül 

hayvanlara müdahale edecektir. Bu görev için ihtiyaç halinde icapçı veteriner hekim 

aranılacaktır. 

g) Mücavir alan dışına idarenin yazılı görev emri olmadığı sürece çıkılmayacaktır. 

h) Veteriner hekimler, toplama ekibine sadece narkotik ilaç kullanılması gereken 

durumlarda eşlik edeceklerdir. 

i) Hayvan barınağı mesai saatleri dışında herhangi bir kolluk kuvveti gerektiğinde 112 

acil çağrı merkezi aranacak daha sonra idari amirlere bilgi verilecektir. 

j) Mama ve hırdavat deposundan amirlerin bilgisi ve onayı olmadan herhangi Bir şey 

alınmayacaktır. Veteriner Hekim, Veteriner Teknikeri ve Ekip Şefi eşliğinde depoya 

girilecektir. Alınan malzemeler için mutlaka envanter defteri imzalanacaktır. 

k) Gereksiz elektrik sarfiyatından kaçınılacaktır. 

l) Tüm personel kişisel ve ortak kullanım alanlarının temizlik ve hijyeninden 

sorumludur. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 

ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR 

 

Madde 6-
 

a) Bakımevi personelimizin, hayvanlarımıza standartlara uygun olarak hizmet edebilmesi 

için ziyaret gün ve saatlere uyulması son derece önemlidir. 

b) Ziyaretçiler, ziyarete başlamadan önce “ziyaret kayıt defterini” eksiksiz bir şekilde 

doldurmak zorundadırlar. 

c) Bakımevi içerisinde hayvanlarımızın sağlığı ve ziyaretçilerin güvenliği açısından 

refakatçisiz dolaşılmamalıdır, padoklara girilmemelidir. 

d) Hayvanların refahı için ziyaret sırasında fotoğraf çekimi ve video kaydı 

yapılmamalıdır. 

e) Ziyaret saati sırasında çocuklarınızı yanınızdan ayırmamanız gerekmektedir. 
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f) Güvenliğiniz için padoklara, kafeslere ve gezinti alanları içine girilmemesi 

gerekmektedir. 

g) Çalışan görevlilerin çalışma esnasında boş yere meşgul edilmemesi gerekmektedir. 

h) Çalışanlara idari amirler dışında talimat verilemez. 

i) Bakım evimizde bulunan hayvanlarımız ihtiyaçlarına ve fizyolojilerine uygun olarak 

beslenmektedirler. Bu nedenle ziyaretçilerimizin hayvanlara besin maddesi vermemeleri 

gerekmektedir. 

j) Bakımevine mama, yemek, ilaç ve eşya getiren kişilerin ve hayvan severlerin bunları 

görevlilere tutanak karşılığında teslim etmesi gerekmekte olup görevliler haricinde bunlar 

kesinlikle kullanılamamalıdır. 

k) Hayvanlarımızın komplikasyonsuz uygun şekilde tedavi ve ameliyatlarını 

gerçekleştirilebilmesi için idari binadaki Klinik bölümüne girilmemelidir. 

l) Bakımevimiz 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu 3. maddesi f fıkrasında 

tanımlanan sahipsiz sokak hayvanlarının refahı ve bakımını gerçekleştirmek için kurulan bir 

belediye birimidir yasa gereği sahipli hayvanlara hiçbir hizmet verilmemektedir. Bu konuda 

anlayışlı olunması gerekmektedir. 

m) Veteriner Hekimlere çalışmaları ile ilgili müdahalede bulunulmaması gerekmektedir. 

n) Bakımevinde bulunan Karantina ve Revir bölümlerine girilmesi insan ve hayvan 

sağlığına uygun değildir. Bu bağlamda ziyaretçilerin bu konuyu anlayışla karşılayarak özen 

göstermeleri gerekmektedir. 

o) Bakımevinde hayvanlar için pansiyon hizmeti verilmemektedir. 

p) Bakımevinden hayvan sahiplenmek isteyen kişiler; bakımevi personelinin 

sahiplenilmesi uygun olduğunu belirttikleri hayvanlar içinden istediğini seçebilirler. 

q) Sahiplenme başvurusu sırasında kimlik ibrazı mecburi olup sahiplenmek istedikleri 

hayvanın özelliklerine uygun olarak yanlarında tasma, zincir veya hayvanın özelliklerine 

uygun kutu bulundurmak zorundadırlar. 

r) Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde olumsuz olduğu düşünülen işleyişle ilgili veya 

tavsiyelerin yazılı olarak ya da mail adresinden bildirilmesi gerekmektedir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

HAYVANLARIN BAKIMI 

 

Madde 7-
 

a) Sabah temizlik ve su verilmesi. 

b) Yavru hayvanların, hastaların, yaşlıların ve annelerin beslenmesi. 

c) Her gün saat 16:00 da bütün hayvanların beslenmesi. 

d) Gün içerisinde bakım, temizlik ve kontrollerin yapılması. 

e) Soğuk havalarda ısıtma sistemlerinin devamlı çalışır halde tutulması. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

ZİYARET GÜN VE SAATLERİ 

 

Madde 8-
 

SALI   : 14:00/16:00 

 

ÇARŞAMBA  : 14:00/16:00 

 

PERSEMBE  : 14:00/16:00 

 

CUMARTESİ  : 10:00/12:00 
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a) Ziyaret saatleri dışında bakımevi dış kapısı kilitli kalacaktır. 

b) Yaralı, hasta ve sahipsiz hayvanlar ziyaret saati dışında görevlilerce kapıdan teslim 

tutanağı eksiksiz doldurulmak suretiyle alınacak, içeriye ziyaretçi kabul edilmeyecektir. 

c) Veteriner Hekimlerin kararı doğrultusunda; süregelen ya da acil olan müdahale, 

ameliyat ve tedavi durumları ile olumsuz hava şartları gibi durumlarda ziyaret gün ve saati 

gözetmeksizin Bakımevi ziyaretçilere kapatılacaktır. 

 

 

 
ALTINCI BÖLÜM

 
Çeşitli ve Son Hükümler

 
 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 9 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine 

göre uygulama yapılır. 

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 10 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Belediye meclisinin 02.01.2017 

tarih ve 37 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışma yönetmeliği 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

Madde 11 - Bu Yönetmelik Belediye Meclisinde görüşülüp, kabul edildikten sonra; Valilik 

Makamına sunulmasına müteakip yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 12 - Bu yönetmelik hükümlerini Kütahya Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

         Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 161 sayılı meclis kararıyla kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

Belediye Meclis 1.Başkan V. 

Salih ÖZDEN 

Katip   

Özgür MUSLU 

Katip 

Seda SANCAKTAR 

 


