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KARARIN ÖZÜ:
Hayvan Barınakları.

TEKLİF:
Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün 23.02.2018 tarih, 2018/6019 sayılı teklifi.
 
                                                BAŞKANLIK MAKAMI'NA  
 
İlgi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı 
Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünün 01/02/2018 tarihli ve 21461 sayılı yazısı.
 
 
      İlgi yazı ile  İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan Tuzla İlçesi Aydınlı 
Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evinin tasfiye edildiği bildirilerek, 2018 yılında hizmete giren 
Pendik İlçesi Fırat Mahallesi Ballıca Yolu üzerindeki Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım 
Evi ve Bahçeli Yaşam Alanı Merkezinin hizmetlerinden faydalanmak üzere protokol yapılması 
talep edilmiştir.

       İlçemizdeki sahipsiz sokak hayvanlarının aşılanması, kısırlaştırılması, tedavisi, 
sahiplendirilmesi ve mikroçip takılarak kayıt altına alınması gibi rehabilitasyonuna yönelik 
 hizmetlerimizi  yürütmek üzere ilgi yazı ekinde gönderilen ortak hizmet protokolünün 
yapılmasına yönelik karar alınması için  5393 Sayılı Belediye Kanunun 75. maddesi gereği 
yazımızın Belediye Meclisine havalesini onaylarınıza arz ederim.
 
 
 
Belediye Meclis Üyesi Yusuf ALTAY: Bize gelen yazıda imzalayan Doktor Hayri 
BARAÇLI olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri olarak gelmişti fakat 
imzalayan kişi Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanım Mevlüt UYSAL İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi başkanı diye tadilen teklif karar olarak oylanmasını talep 
ediyorum. 
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SONUÇ    :                                                                                                                         
Hayvan Barınakları ile ilgili teklifin Belediye Meclis Üyesi Yusuf ALTAY tarafından yapılan 
düzeltme ile birlikte Teklif Karar olarak Tadilen KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 
2018/MART AYI TOPLANTILARI'NIN 05.03.2018 TARİHLİ 1.BİRLEŞİMİNDE 
OYBİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ.

e-imza
ALİ EKBER ŞAHİN

BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

e-imza
HALİL ŞENER

MECLİS KATİBİ

e-imza
MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2018
e-imza

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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İSTANBUL
  BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESİ

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI

İLE

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İŞ BİRLİĞİNDE 

İBB SAHİPSİZ HAYVAN GEÇİCİ BAKIMEVİ VE 
BAHÇELİ YAŞAM ALANI  KULLANIM 

PROTOKOLÜ
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE
KARTAL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ORTAK HİZMET PROTOKOLÜ 

TARAFLAR
 
Madde 1- Bu protokolün taraflarını, 

a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Kemal Paşa Mh., 15 Temmuz Şehitler Cad. No:25, 34134 
Fatih/İstanbul Tel: 0212 455 13 00

b) Kartal İlçe Belediyesini,

 teşkil etmektedir.

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 2- İşbu protokol; İBB’ye ait Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli 
Yaşam Alanında sahipsiz hayvanların aşılanması, kısırlaştırılması, tedavisi, sahiplendirilmesi, 
mikroçip uygulanarak kayıt altına alınması ve bu işlemlere tabi tutulan hayvanların yasa gereği 
alındıkları ortama geri bırakılması gibi sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuna yönelik 
faaliyetleri birlikte yürütmek amacıyla hazırlanmıştır.

KONU

Madde 3- Bu protokolün konusunu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Tepeören Sahipsiz 
Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanının kullanımı oluşturmaktadır.

HUKUKİ DAYANAK 

Madde 4- Bu protokolün hükümleri; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununun 4 ve 9’uncu maddeleri, 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 (m) ve 27’nci maddeleri ve Hayvanların Korunmasına 
Dair Uygulama Yönetmeliği ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesine 
dayanmaktadır.

TANIMLAR

Madde 5- Bu protokolde geçen;

a) “İBB”, İstanbul Büyükşehir Belediyesini,

b) “Müdürlük”, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünü,

c) “Başhekimlik”, Müdürlük tarafından görevlendirilen, alandaki tüm hizmetlerin koordine 
ve sevkini sağlayan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi İdaresini, 

 ç)  “İlçe Belediyesi”, Bu protokol kapsamında bakımevinden faydalanacak İlçe Belediyesini, 
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d) “Bakımevi”, Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevini, 

e) “Rehabilitasyon Ünitesi”, Kapalı ve açık kafeslerden oluşan, hayvanların operasyon 
sonrası ve diğer tedavi sürecini geçireceği geçici barınma yerini,

f) “Bahçeli Yaşam Alanı”, Sokakta yaşamayacak derecede yaşlı, zayıf, engelli veya küçük 
ırk köpeklerin yeniden sahiplendirilene kadar bakılacağı, en fazla 20 köpek kapasiteli, 
kapalı alana ve bahçeye sahip barınma yerini,

g) “Hayvan Kabul Komisyonu”, Bakımevinde barındırılması düşünülen hayvanları, gerekli 
kriterleri karşılama yönünden değerlendiren, en az üç kişiden oluşan Müdürlük personelini,

h) “Personel”, Bakımevinde görev alacak Veteriner Hekim, Veteriner Teknisyen-Tekniker ve 
İşçileri,

ifade eder.

YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 6-

6.1. - İBB’ NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

6.1.1 Bakımevinde belli bir nizam içinde ve mevzuat çerçevesinde faaliyetlerin yerine 
getirilmesini temin etmek, sevk ve koordinasyonunu sağlamak. Protokol kapsamında İlçe 
Belediyesi tarafından Bakımevinde görevlendirilen personelin çalıştırılmasını, Başhekimin 
yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirmek.

6.1.2 Bakımevine ait elektrik, su, ısınma ve iletişim bedellerini karşılamak.

6.1.3 Kullanılan ünite, bahçeli yaşam alanı ve diğer alanların genel bakım ve onarım 
ihtiyaçlarını karşılamak.

6.1.4 İlçe Belediyesi tarafından getirilen sahipsiz hayvanların kısırlaştırma ve tedavi 
ihtiyaçlarına yardımcı olmak veya imkânlar dâhilinde yerine getirmek.

6.1.5 Fiziki travmaya maruz kalmış hayvanların imkânlar nispetinde osteosentez 
operasyonlarını yapmak.

6.1.6 Ünite, bahçeli yaşam alanı ve kullanılan diğer alanların temizlik, dezenfeksiyon ve günlük 
bakımı için gerekli malzemeleri karşılamak.

6.1.7 Bakımevinde, bakım ve barındırma işlemleri yapılan hayvanların mama vb. ihtiyaçlarını 
karşılamak.

  6.1.8 Bakımevinde verilecek rehabilitasyon hizmetleri kapsamında kullanılacak olan ilaç, 
medikal malzeme, küpe ve mikroçip vb. sarf malzemeleri imkânlar nispetinde temin etmek.
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6.1.9 Yükümlülüklere aykırı davranan, iş ve işleyişi aksatan İlçe Belediyesi personelini İlçe 
Belediyesi’ne iade etmek. Söz konusu personelin yerine yeni personel görevlendirilmesini 
talep etmek.

6.1.10 Hayvan Kabul Komisyonu oluşturmak.

6.1.11 Bakımevine getirilen hayvanlara uygulanan tüm işlemleri tanıtım ve benzeri amaçla 
fotoğraf ve video ile kayıt altına alarak farklı mecralarda kullanabilmek.

6.1.12 Bakımevindeki rehabilitasyon ünitesi ve bahçeli yaşam alanlarında yeterli yer olmaması 
halinde, Müdürlüğün onayı sonrası İBB’nin diğer bakımevlerine sahipsiz hayvanların 
sevkini sağlamak.

6.2-İLÇE BELEDİYESİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.2.1 Bakımevinde yürütülecek rehabilitasyon işlemleri için hayvanların tıbbi bakım ve destek 
hizmetlerini; hafta sonu tatili, resmi tatil ve izin durumlarını da kapsayarak 7 gün 24 saat 
esası ile aksatmadan yürütebilecek şekilde, Müdürlüğün yeterli gördüğü sayıda personel 
çalıştırmak. 

6.2.2 Görevlendireceği personelin ilgili mevzuattan kaynaklanan maaş, izin ve özlük haklarına 
ilişkin işlemleri takip etmek. Söz konusu personelin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 
kapsamında iş elbisesi ve sair ihtiyaçlarını temin etmek. Personelin idari ve yıllık izin 
kullanması halinde, durumu önceden Müdürlüğe bildirmek, yerine personel ikame etmek.

  6.2.3 İş ve işleyiş kapsamında İlçe Belediyesi’ne ait personelle ilgili problem yaşanması 
halinde, Müdürlük İlçe Belediyesi’nden personelin değiştirilmesini talep etmesi 
durumunda, bu talebi en geç 1 ay içerisinde karşılamak.

6.2.4 Kendi ilçe sınırlarında bulunan sahipsiz ve kısırlaştırılmamış veya tedaviye ihtiyacı olan 
hayvanları toplayarak, gerekli evrakları ile birlikte Başhekimliğin bilgi ve onayı ile 
bakımevine teslim etmek.

6.2.5 Kısırlaştırma ve tedavi işlemi bitmiş, aşılanmış, küpe ve mikroçip ile işaretlenmiş 
hayvanları Başhekimliğin onayı sonrası kendi ilçe sınırlarındaki alındığı ortama geri 
bırakmak. 

6.2.6 Bakımevinde, bakım ve barındırma işlemleri yapılan hayvanların rutin temizlik hizmetini 
karşılamak.

6.2.7 İlçe belediyesince teslim edilmeden önceki ısırma ve kuduz şüpheli temas durumunda; 
ilgili mevzuat hükümlerinden doğan tüm iş ve işlemlerin takibinden İlçe Belediyesi 
sorumludur. İlçe Belediyesi tarafından bakımevine müşahede için getirilecek hayvanlar 
hakkında gerekli bilgi ve belgeleri Müdürlük ile paylaşmak.

6.2.8 Bakımevine getirilen sahipsiz hayvanların işlemleri hakkında; Müdürlüğün bilgisi ve 
onayı dışında fotoğraf ve video kaydı alarak sosyal medya hesapları ve diğer dijital 
ortamlarda paylaşımda bulunmamak.
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6.3-GİZLİLİK

6.3.1. İşbu Protokol kapsamında edinilen her türlü bilgi gizli bilgi sayılır. 

6.3.2 Taraflar, işbu Protokol kapsamındaki her türlü bilgiyi büyük bir gizlilik içinde korumak, 
herhangi bir üçüncü kişiye karşı diğer tarafın bilgisi dışında vermemek, doğrudan ya da dolaylı 
olarak aralarındaki Protokolün amaçları dışında kullanmamakla yükümlüdür.

6.3.3 Taraflar, kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını diğer tarafın gizli 
bilgilerini korumakta da göstereceklerdir.

6.3.4 Zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken çalışanlarına bu bilgiyi 
verebilecekleri gibi bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve o an veya daha sonra 
Taraflarca beraber yapılacak çalışma esnasında yanlarında bulunan diğer kişileri de 
uyaracaklardır.

6.3.5 Çalışanlarının işbu Protokol yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan 
kendisi sorumlu olacaktır.

6.3.6 Normal çalışma şartlarında ulaşılamayacak, uzmanlık ya da teknik bilgi, beceri gerektiren 
bilgilerin, diğer tarafa bir tutanak eklemek sureti ile teslimi hususunda anlaşabilirler.

6.3.7 Çalışmaları açısından büyük önem arz eden hususlarda özen göstermek zorundadırlar.

6.3.8 Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya 
idari ya da yargısal mercilerin talebi gereğince yetkili makamlara açıklanması gereken bilgiler 
hususunda, bilgiyi açıklayan tarafının çekince hakkı bulunuyorsa bunu kullanacaktır veya 
bilgiyi açıklayacaksa diğer tarafı bu bilgiyi yetkili mercie vereceği hususunda haberdar 
edecektir.

6.3.9 İlçe Belediyesi, Protokol kapsamındaki her türlü bilgiyi Müdürlüğün yazılı izni olmadan 
kopyalayıp saklayamaz.

6.3.10 Bir tarafın, ifa edilen hizmet için diğer tarafa ifşa ettiği bilgi gizli bilgidir.

6.3.11 İlçe Belediyesi, önceden Müdürlüğün yazılı iznini almadan, bu Protokolün yapılmasına 
neden olan görüşmeleri veya Protokolün kapsamındaki görüşmeleri, her türlü iş ve işlemleri 
veya bu Protokol uyarınca temin edilmiş olan her türlü bilgiyi, herhangi bir şekilde 
dağıtmayacağını, ifşa etmeyeceğini, halka açıklamayacağını, basın bültenine konu 
etmeyeceğini, reklâm konusu yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3.12 İlçe Belediyesi,  çalışanlarının, İBB tarafından yapılacak çalışmalarda, İBB’nin 
çalışanları tarafından ifade edilen veya yazılı olarak İBB tarafından belirlenmiş iç kurallarına 
uyacağı, uymadığı takdirde oluşabilecek olumsuz durumlarda İBB’ nin sorumlu 
tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4-ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER 

6.4.1 Başhekimlik tarafından sağlık ön kontrolü, kayıt ve sahiplendirme işlemleri yapılmadan 
Bakımevine hayvan giriş ve çıkışı yapılamaz. 

6.4.2 Bakımevine sadece sahipsiz hayvanlar kabul edilir.
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6.4.3 Bahçeli Yaşam Alanına sadece sokakta hayatını idame ettiremeyecek düzeyde yaşlı, zayıf, 
engelli, küçük ırk vb. hayvanlar Müdürlük tarafından oluşturulan Hayvan Kabul 
Komisyonu onayı sonrası kabul edilir. 

6.4.4 Bakımevi kapsamında kullanılan tüm malzeme ile taşınmazların kullanımında gerekli 
özen ve hassasiyet gösterilir.

6.4.5 Bakımevine İlçe Belediyesi ve Müdürlük ekiplerince getirilen hayvanların tüm 
rehabilitasyon işlemleri; Başhekimin takdir edeceği iş planı dâhilinde, tüm personel 
tarafından gerçekleştirilir.

6.4.6 Rehabilitasyon sürecinde Bakımevinde herhangi bir şekilde ölen hayvanların bertarafı, 
mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.4.7 Ünite, bahçeli yaşam alanı ve kullanılan diğer alanların bakım ve temizlik hizmeti tüm 
personel tarafından karşılanır.

PROTOKOL SÜRESİ

Madde 7- Protokolün süresi yürürlük tarihinden itibaren bir yıldır. Protokolün devam 
ettirilmesi istenilmediği takdirde, sürenin dolmasından bir ay önce karşı tarafa bildirilmesi 
gerekir. Aksi takdirde protokol bir yıllık olarak yenilenir.

PROTOKOLÜN FESHİ

Madde 8- 

8.1 Protokol hükümleri yerine getirilmediğinde/aykırılık oluştuğunda, taraflardan her biri yazılı 
olarak diğer taraftan aykırılığın makul bir sürede veya en az 30 gün olmak üzere verilen sürede 
giderilmesini ister. Makul sürede veya verilen sürede aykırılığın giderilmemesi fesih sebebi 
sayılır. Bildirimde bulunulmuş olmasına rağmen Protokolde yer alan şartlar yerine 
getirilmediğinde, her iki taraf da Protokolü feshetmeye yetkilidir.

İHTİLAFLARIN HALLİ

Madde 9- İşbu Protokolün tatbikatından doğacak ihtilafların çözümlenmesinde, öncelikle 
hüsnüniyet çerçevesinde ortak mutabakatla çözüme gidilmesi esastır. Bunun sağlanamaması 
halinde ihtilaflar, genel hukuk hükümlerine göre çözümlenir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 10- Protokolde yer almayan hususlar, öncelikle ilgili mevzuata göre, mevzuatta 
bulunmaması durumunda ise taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları 
çerçevesinde çözümlenir.

YÜRÜRLÜLÜK

Madde 11- Bu protokol, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanması ve taraflarca 
imzalanmasının ardından yürürlüğe girecektir.
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Madde 12- Bu protokol 12 Maddeden ibaret olup, .../…/2018 tarihinde, 2 (İki)  nüsha olarak 
düzenlenmiş ve taraflarca imzalanmıştır.

                   

                     Mevlüt UYSAL                           Op. Dr. Altınok ÖZ  
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı                    Kartal Belediye Başkanı
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