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Doğayı sevmek ve tüm canlıların 
ihtiyaçlarını gönüllü olarak 
karşılamak insan olmanın önemli 
bir özelliğidir. 

Dünya yalnız bizim değildir. 
Ekolojik sistemin bizler gibi 
üyeleri olan sokak hayvanlarının 
yaşam haklarının korunması ve 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
sorumluluklarımızın önemli bir 
kısmını oluşturmaktadır.

Bu nedenledir ki, sokak 
hayvanlarının rehabilitasyonu 
kadar, yaşadıkları alanlarda 
vatandaşlarla uyum içinde 
yaşamalarını sağlayacak olan 
önleyici ve koruyucu tedbirler 
almak yerel yönetimlerin asli 
görevlerindendir.   

Göreve geldiğim 2009 yılından 
bu yana Bodrum Belediyesi 
Torba Sokak Hayvanları Geçici 
Bakım Merkezi’nin modern ve 
sağlıklı koşullara sahip olması 
için büyük çaba harcadık ve 
2015 yılı Aralık ayında yenileme 
çalışmalarını tamamlayarak 
hizmete açtık.

Uzman hekimlerimiz ve yardımcı 
personelimizle yaşamalarına 
destek olduğumuz can 

dostlarımızı, güvencemiz altına 
aldık. Beslenme, bakım, barınma 
gibi temel ihtiyaçlarına çözümler 
ürettik.

Sokak hayvanlarının yaşam 
kalitesini artırmak amacıyla 
hazırladığımız projelerimizi 
hayvan hakları savunucularının 
deneyimlerini de dikkate alarak 
diyalog içinde hazırlıyoruz.

Her canın kendi doğal ortamında 
yaşaması gerektiğine inanıyoruz. 
Bu nedenle rehabilitasyon 
sürecini tamamlayan küçük 
dostlarımızı, koruyucu tedbirleri 
de alarak ya doğal ortamlarına 
bırakıyoruz ya da yürekten 
sahipleneceklerine inandığımız 
hayvan dostu vatandaşlarımıza 
emanet ediyoruz. 

Daha yaşanabilir bir dünya için, 
diğer canlıların dostu olmalı ve 
içimizdeki sevgiyi büyütmeliyiz. 

Sevelim, koruyalım; sadece 
bizim değil, onların da yaşama 
hakkı olduğunu unutmayalım.

Mehmet Kocadon
Bodrum Belediye Başkanı

Dünya yalnız bizim değil;
yaşama hakkına saygı duymalıyız.
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UNESCO
Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi:
 
“… bütün hayvanların insanca gözetilme, 
bakılma ve korunma hakları vardır. Hiçbir 
hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve 
zalimce eylem yapılamaz.”

Mehmet Kocadon
Bodrum Belediyesi Başkanı:

“Her canlının yaşam hakkını savunmak, 
saygı göstermek ve gerektiğinde sahip 
çıkmak temel görevimizdir.”

Türkiye Cumhuriyeti 5199 Sayılı 
Hayvanları Koruma Kanunu:

“Bu kanunun amacı, hayvanların rahat 
yaşamaları ve hayvanlara iyi muamele 
edilmesini temin etmek, hayvanların 
acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine 
karşı en iyi şekilde korunmalarını, her 
türlü mağduriyetlerinin önlenmesini 
sağlamaktır.”
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Doğal yaşamın yok olmaması 
için, tüm canlıların sesi ve 
güvencesi olmayı kendimize 
görev edindik.

“Sağlıklı çevre, sağlıklı toplum” 
hedefine ulaşmak, çevreye ve 
sokak hayvanlarına duyarlı bir 
çalışma gerektiriyor. Bodrum 
Belediyesi olarak sağlıklı bir 
kent ve sağlıklı bir toplum 
oluşması sorumluluk alanımız 
olup, günübirlik çözümler 
üretmek yerine etkin ve kalıcı 
yöntemlerle sorunları ele 
alıyoruz. 

Torba Sokak Hayvanları Geçici 
Bakım Merkezimizi, sokak 
hayvanlarının rehabilitasyonu 
sonrası yaşam alanlarına geri 
dönebilecekleri bir alan olarak 
hayata geçirdik. 

Turgutreis Sokak Hayvanları 
Geçici Bakım Evi ve 

Rehabilitasyon Merkezi’nde 
yenileme çalışmaları gönüllülerin 
desteğiyle devam ediyor. 

Modern yöntem ve 
uygulamalarla hizmet vererek 
sokak hayvanlarının her türlü 
sorunu ile yakından ilgileniyoruz.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği 
ile yardımlaşıyoruz. “Kısırlaştır-
Aşılat-Yerinde Yaşat” projesini 
destekliyoruz. 

Ekolojik sistemin bizim gibi bir 
parçası olan sokak hayvanlarının 
yaşam haklarının korunması ve 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi 
için önemli bir görev 
üstleniyoruz.

Dünyanın yalnız bizim olmadığını 
biliyor ve her canlının kaliteli bir 
yaşam sürmeye hakkı olduğuna 
inanarak çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Yaşam hakkına saygı duyuyoruz!
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İnsana, çevreye ve sokak 
hayvanlarına duyarlı bir biçimde 
çalışmalarımızı yürüterek, 
sokakta yaşayan sahipsiz 
hayvanlara ev sahipliği yapmak, 
gerekli bakımlarını yaptıktan 
sonra onlara yeni yuvalar 
bulmak.

Modern yöntem ve 
uygulamalarla hizmet 
verip yasalarla bize verilen 
yetkiler çerçevesinde sokak 
hayvanlarının rehabilitasyonunu 
sağlamak.

Hayvan haklarını koruyucu, 
çağdaş belediyecilik yapısına 
uygun bir model oluşturmak ve 
sokak hayvanlarının tedavi ve 
bakımının modern koşullarda 
yapılmasını sağlayarak, 
sahiplendirme oranlarını en üst 
düzeye taşımak.

Yeterli teknik donanım ve 

eğitimli personel desteğiyle 
sağlayacağımız hizmetlerin 
kalitesini artırmak, gelişen 
teknolojiyi takip edip hayata 
geçirmek; mevcut şartları 
insana, çevreye ve sokak 
hayvanlarına duyarlı bir anlayışla 
sürekli geliştirmek, iyileştirmek 
ve bunu yaparken de hizmet 
kalitesinden ödün vermemek. 

Amaç

Hedef
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Bodrum Belediyesi’nin biri 
Torba’da diğeri Turgutreis’te 
olmak üzere 2 adet geçici 
bakım merkezi bulunuyor. İki 
bakım merkezi için de analiz 
ve yenileme çalışmaları 
yaptık. Özellikle daha geniş 
kapasiteye sahip olan Torba 
Sokak Hayvanları Geçici Bakım 
Merkezi’mizin çalışmalarını 
öncelikle bitirerek insanlara 
koşulsuz sevgi sunan canlara, 
yenilenmiş bir bakım evi sunduk. 

2015 yılı Aralık ayında Torba 
Sokak Hayvanları Geçici Bakım 

Merkezimizi, personelimizin de 
sağlıklı bir ortamda çalışmasını 
sağlayacak biçimde yenileyerek 
açtık.  

Merkezimiz, 12 bin metrekarelik 
alanda 650 hayvanın bakım ve 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
kapasitede düzenlendi. Gelişmiş 
röntgen ve ultrason cihazları 
ile modern bir ameliyathanenin 
bulunduğu bakım merkezimizde, 
gelişmiş kan ve kimyasal tahlil 
cihazları da bulunuyor. 

Sokak Hayvanları
Geçici Bakım Merkezleri
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Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 
sonucunda ameliyathane, 
karantina, yoğun bakım gibi 
mekânların arasında sorunsuz 
işleyiş sağladık.

Giriş ile karantina alanını yeniden 
düzenleyerek, geniş kapsamlı 
bir alan yarattık. Yeni ve modern 
barınak alanları yaptık. Yoğun 
bakım odasını kurduk ve röntgen 
odasını standartlara uygun hale 
getirdik. 

Personel yaşam alanlarını 
düzenledik. 

Can dostları ziyaretlere gelenler 
için yön tabelalarını daha anlaşılır 

ve estetik bir hale getirdik. 

Foseptik, hidrofor ve arıtma gibi 
sistemlerin sıkça kontrolünü 
sağlayarak hijyenik bir ortam 
yarattık.

Bodrum Belediyesi Torba 
Sokak Hayvanları Geçici Bakım 
Merkezimiz, kedi ve köpek 
hastanelerinde bulunması 
gereken tüm araç ve gereçleriyle 
dünya standartlarında, Muğla’nın 
ve bölgenin örnek tesisidir.

Merkezde toplam 3 veteriner 
hekim, 12 bakım personeli 
bulunmaktadır.

Dünya standartlarında
bir tesis yaptık
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Bakım merkezlerinde, 
özelliklerine göre ayrılmış 
köpekler ve kediler için ayrı 
kafes alanları bulunuyor. 
Yavrular için ise ayrıca kafesler 
yer alıyor.

Tedavi odası, bakım odası, 
aşı odası, ameliyathane, 
ameliyat sonrası bakım odası 
ve yoğun bakım odası bulunan 

merkezimizde ayrıca karantina 
alanı ve yeni kayıt alanı da var. 

Torba Sokak Hayvanları Geçici 
Bakım Merkezi ile Turgutreis 
Sokak Hayvanları Bakım Evi 
ve Rehabilitasyon Merkezi 
tedavilerine ve bakımlarına 
devam edilen yaklaşık 450 can 
dostumuz bulunuyor. 

Tesisteki alanlar
özelliklerine göre ayrılıyor
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Merkezimizde bulunan minik 
dostlara klasik müzik dinleterek 
davranış problemlerini de yok 
etmeye çalışıyoruz. Klasik 
müziğin olumlu sonuçlarını 

dikkate alarak hazırladığımız 
programla, günün belirli 
saatlerinde klasik müzik 
dinletiyoruz. Müzik sayesinde 
sevimli dostlar sakinleşiyor.

Klasik müzikle rahatlıyorlar
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Bodrum Belediyesi Turgutreis 
Sokak Hayvanları Geçici 
Bakım Evi ve Rehabilitasyon 
Merkezi’ni Berlin Hayvanları 
Koruma Derneği’nin katkıları ile 
yeniliyoruz. 

Merkezde yaşlı ve sakat 
hayvanlar için on odalı “Berlin 
Evi” isimli özel bir ünite 
oluşturuyoruz. 

Merkezi ziyaret eden Bodrum 
Belediye Başkanı Mehmet 
Kocadon, Berlin Hayvan 
Hakları Derneği üyeleri Dr. 
Maria Rochholz ve eşi Dr. 
Klaus Rochholz yenileme ve 
modernize çalışmalarını yerinde 
incelediler.

Turgutreis Geçici Bakım Evi ve 
Rehabilitasyon Merkezi
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Her sokak hayvanına
dostça yardım eli

Bodrum Belediyesi Sokak 
Hayvanları Birimi olarak 
ihtiyaçlar doğrultusunda tüm 
sokak hayvanlarına yardım elini 
uzatıyoruz. Modern yöntem ve 
uygulamalarla hizmet vererek 
sokak hayvanlarının her türlü 
sorunu ile yakından ilgileniyoruz.

Bakıma muhtaç, yaralı, tedaviye 
ihtiyacı olan köpek, kedi, kuş, 
maymun gibi birçok canlıyı 
tedavi eden ekiplerimiz, talepleri 
değerlendirerek bakım merkezi 
dışında da gerekli yardımlarda 
bulunuyor. 

Birim içinde bulunan ekiplerimiz, 
istek doğrultusunda belirtilen 
adrese giderek yardıma ihtiyacı 
olan can dostlara yerinde 
müdahale ediyor; tedavilerinin 
bakım merkezinde yapılması 
gereken hayvanları da Bodrum 
Belediyesi’ne ait araçlarla 
merkeze götürerek tedavilerini 
yapıyor. 

İyileşen ve tüm bakımları 
yapılan hayvanlar, daha sonra 
ait oldukları yerlere, güvenli bir 
şekilde bırakılıyor.
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Veterinerlerimiz, Bodrum 
Yarımadası genelindeki 
tüm sokak hayvanlarının 
ihtiyaçlarına da cevap veriyor. 
Personelimiz, çalışmalar 
kapsamında  belirlenen sokak 
hayvanlarına sağlık kontrolleri 
sonrasında iç ve dış parazit 
aşılarıyla birlikte kuduz aşısı da 
yapıyor. Ekiplerimiz, sahipsiz 
köpeklerin çevreye zarar 
vermelerini de engelleyerek, 
sağlık bakımından tehlike arz 

edecek durumların önüne 
geçmek için, gelen şikâyetleri 
tek tek değerlendiriyor. Gerek 
duyulduğu takdirde, bulundukları 
yerden alınan sokak hayvanları 
barınaklarımızda müşahede 
altına alıyor, kısırlaştırma işlemini 
yaparak küçük dostlarımıza çip 
takıyor. Bu çip sayesinde sokak 
hayvanlarının veri tabanına 
bilgileri yükleniyor takibi 
sağlanıyor.

Sadece merkezde değil; Bodrum 
Belediyesi ekipleri her yerde…
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Hayvan dostların beslenmesi, 
Bodrum Belediyesi bünyesinde 
temin edilen kuru mamalarla 
yapılıyor. Ancak bu canlara 
derneklerden, okullardan ve 
duyarlı vatandaşlardan da 
yardımlar geliyor. 

Yıllardır duyarlı vatandaşlarımız, 
hayvan sever birçok okul, 

dernek ve kulüp bakım merkezini 
ziyaret ederek mama yardımında 
bulunuyor ve can dostlarla vakit 
geçiriyor. 

Maddi destek kabul etmeyen 
Bodrum Belediyesi’ne istediğiniz 
zaman mama yardımında 
bulunabilir ve insan dostu canları 
ziyaret edebilirsiniz.

Bakım merkezlerimizi
hayvan severler destekliyor 
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Bodrum Belediyesi olarak 
şimdiye kadar binin üzerinde 
ihbara cevap vererek gerekli 
müdahaleleri yaptık. Kendi 
tespitlerimizle ve gelen ihbarlarla 
birlikte yaklaşık iki bin hayvanı 
kısırlaştırdık. 

İki bin can dosta kuduz 
aşısı yaparak onları daha 
güvenilir duruma getirdik. 
Böylece vatandaşlarımızın da 
hayvan dostlarımıza güvenle 
yaklaşmasını sağladık. Sağlık 
kontrollerinden sonra yapılan 

karma aşıyla bine yakın 
dostumuzun viral hastalıklardan 
korunmasını sağladık. Sağlık 
kontrolleri yapılan ve aşıları 
tamamlanan dostlarımızdan 
yaklaşık olarak yedi yüz hayvanı 
alındığı ortama bıraktık. 

Duyarlı vatandaşlarımızın 
talepleri doğrultusunda 
da yaklaşık üç yüz canı 
sahiplendirerek onlara daha 
güzel şartlarda yaşama şansı 
sağladık.

Sokak Hayvanları Geçici Bakım 
Merkezi faaliyetleri
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İçimizdeki sevgiyi büyütelim. 
Barınağımızda bir insanın 
desteğine ihtiyaç duyan, 
sıcak bir yuva bekleyen küçük 
dostlarımız var. Bizi ziyaret 
edin, sizi onlarla buluşturalım. 
“Petshop”lar yerine barınakları 

tercih ederseniz, sokaklarımızda 
sahipsiz hayvan kalmaz.

Barınaklarımızdan alıp birlikte 
yaşamaya karar verdiğiniz her 
dostumuzun güvencesi biziz.

Bir dost ister misiniz?
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Barınaklarımız haftanın her günü

10.00-12.00 ve 14.00-16.00
saatleri arasında ziyarete açıktır.

Bizi ziyaret edin ve can dostlarla hoşça vakit geçirin.

Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakım 
Merkezi:

(0252) 337 14 25

Turgutreis Sokak Hayvanları Bakım Evi 
ve Rehabilitasyon Merkezi:

(0252) 382 20 33

Ziyaret edin, misafirimiz olun.



22

Tüm canlıların temel 
ihtiyaçlarından biri sudur. 

Hayvan Hakları Derneği Bodrum 
Şubesi’nin desteğiyle sokakta 
yaşayan hayvanları düşünerek 
hazırladığımız projemize bağlı 
olarak, mahallelerde belirlenen 
alanlara otomatik suluklar 
yerleştirdik. 

Sokak Hayvanlarını Koruma 
Birimi ekiplerimiz, yarımada 
genelindeki cadde ve sokaklarda 
belirlenen yerlere yaklaşık 150 

adet otomatik suluk sisteminin 
kurulumunu yaptı. Sulukların 
çalışırlığının devamı için düzenli 
bir şekilde kontrolleri yapılıyor. 

Dilsiz dostlar, susuz kalmasın…
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Bodrum Belediyesi olarak, sokak hayvanlarının su ihtiyacının 
karşılanması amacıyla suluk takılması konusunda tüm duyarlı 
vatandaşlara iş birliği çağrısı yapıyoruz.
 
Sokak Hayvanlarını Koruma Birimi'ne ait 0 (252) 337 14 25 numaralı 
telefonu arayarak bölgenizde suluk takılmasına ihtiyaç duyulan 
yerleri bildirin, biz getirip kuralım.  

Belediyemiz bünyesinde sürdürülen bilinçlendirme çalışmaları 
kapsamında ayrıca “Can Dostlarımız İçin Kapımızın Önüne Bir Kap Su 
Bırakalım” sloganıyla hazırlanan afiş ve billboardlar, yarımadanın dört 
bir yanında sergileniyor. 

Kampanyanın görselleri, belediyemizin www.bodrum.bel.tr internet 
sayfası ile Facebook, Twitter ve #BirKapSu hashtagiyle Instagram 
sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor. 

İş birliğine çağırıyoruz!

“Bir Kap Su”
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