
 



 

Sunuş 
İnsan ve hayvan sağlığını korumayı amaçlayan müdürlüğümüz, rutin işlerini sürdürmektedir. Bir sene 

daha geride kaldı. Bu sene ilaçlama/dezenfeksiyon çalışmalarımız daha bir yoğunlaştı. Cami ve okullarda 

ıslak zemin yanında okul sıraları ve halılarda dezenfeksiyon sahasına dahil edildi. En önemli eksikliğimiz 

yaptığımız işi yeterince anlatamamaktır. Yapılan bir çok iş görünür olmadığı için veya yeterince işimizi 

anlatamamamız sebep olarak gösterilebilir. 

Başkanlık makamına sunduğumuz “Şehir parkı yanındaki arazi, İBB tarafından tahsis edilmesine 

rağmen Yeni veteriner binası ve müştemilatı”; okul bahçelerinde binlerce çocuğumuzun katılımıyla 

yaptığımız 4 ekim dünya hayvanları koruma günü etkinlikleri; öğrenciler için hayvanat bahçesi gezisi; 

caddelere sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyacını karşılayacak tamamen ücretsiz ünitelerin 

kurulması; okullarda 5000 bin öğrenciye dağıtılan hayvanlar alemi bilgi kartı 4.serisi; çok önemli 

gördüğümüz halk sağlığını yakından ilgilendiren “Gıda Kontrol Birimi kurma talebimiz; mevcut barınağa 

duvar yapımı ve güvenlik talepleri karşılık bulmadı. 

2016 senesinin daha verimli geçmesini temenni ediyor, saygılar sunuyoruz… 
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1. Klinik Hizmetleri 
 

Müdürlüğümüz klinik hizmetlerikapsamında  

Muayene/operasyon, aşı ve mikroçip uygulamaları 

yapılmaktadır. 

 

1.1. Muayene Operasyon: Kliniğimizde sokak 

hayvanlarının hastalıkları tedavi edilmekte cerrahi 

operasyonları ve kısırlaştırma operasyonları 

yapılmaktadır. Hayvanlardan insanlara 

bulaşabilecek hastalıklar (zoonoz) koruyucu 

önlemler ve tedavi ile önlem alınmaktadır. 

Özellikle paraziter hastalıklara karşı ilaç 

uygulamaları yapılmaktadır. 

1.2. Aşı: Müdürlüğümüzce kedi ve köpeklere 

koruyuculuğu yüksek ithal kuduz aşısı ve  

köpeklerin bakteriyel ve viral hastalıklara 

karşı korunması amacıyla ithal karma aşılar 

kullanılmaktadır. 

 

1.3. Hayvan Digital Kimlik (Mikroçip): 15 rakamdan oluşan, numarası dünyada sadece takıldığı hayvanda 

bulunan,  pirinç tanesi büyüklüğündeki mikroçip şırınga ile hayvanların deri altına yerleştirilir. Hayvana ait 

yapılan aşı, vs işlemler web tabanlı kayda alınır. Bayrampaşa’daki sahipli köpeklere MİKROÇİP takılması 

zorunludur. Müdürlük olarak 2006 senesinden beri sokak köpekleri küpe yanında mikroçip takılmaktadır.  

 
Böylelikle mikroçip takmaya başladığımız 2006 senesinden bu yana sayımız 2133 adete ulaşmıştır. Mikroçip 

ve diğer bilgiler hem belediyemizin hemde İBB’nin web tabanlı programına kaydedilir.  

 

 

 

 2013 2014 2015  
1.1. Muayene Edilen  Hayvan  Sayısı 1568 2212 2441 
1.2. Aşılanan 

 Hayvan Sayısı 
Kuduz 798 893 866 
Karma 263 230 230 

     

1.3. Mikroçip 
Uygulaması 

Sahipli Kedi/Köpek 106 188 103 
Sahipsiz Köpek 113 139 115 

Toplam 219 327 218 
    

1.4. Kısırlaştırılan  
Hayvan Sayısı      

        Kedi       83 124 146 
        Köpek 148 126 136 

Toplam 231 250 282 

 
 
 

Kliniğimize gelen 
nadir hayvanlar 

 
 

 
 
 
 
 
  



2. Sokak Hayvanlarına Yönelik Faaliyetler 
Geçici Barınak: Cevatpaşa Mahallesinde 70 kapasiteli geçici 

köpek barınağımız hizmet vermektedir. Barınakta günlük bakım, 

besleme, temizlik rutin olarak verilmektedir. Her bir köpek için 

form düzenlenir. Formda nereden alındığı, köpekle ilgili bilgiler, 

veteriner hekimlerce yapılan uygulamalar yer almaktadır. 

Toplanan köpekler alındığı yere bırakılırken hayvanseverlerin 

gözetim/bilgisi dahilinde bırakılırlar.  

Sokaktan Köpek Toplama: Sokakta toplanan köpekler gerekli 

işlemler yapıldıktan sonra (muayene, tedavi, 

overiohisterectomi/kastrasyon, mikroçip, kulak küpesi aşı, kist, 

parazit, vs) alındığı yere hayvanseverlerin bilgisi doğrultusunda 

bırakılır. Sokak köpekleri periyodik olarak kontrol edilmekte 

olup, aşı tarihi gelenlere aşısı ve paraziter uygulama 

yapılmaktadır. 

Özel Saha Çalışması: Cami ve Okul çevresinde sabah erken 

saatlerde diğer şikayetlerde ise gece çalışması yapılarak köpek 

populasyonu tesbit edilir.  

Beslenme Odakları: Sokak köpeklerinin özellikle kışın 

düzenlenen beslenme odakları ile yiyecek ve suya ulaşması 

kolaylaştırılmış oldu. Böylelikle hem beslenme ihtiyacı 

karşılanmakta hem de yerinde besleme yapılarak yerleşim 

yerlerine gelmelerinin önüne geçilmektedir. Beslenme 

odaklarının günlük temizlik, su ve yemek ihtiyacı 

karşılanmaktadır. 

Sokak kedileri: Büyük çoğunluğu hayvanseverler tarafından 

tedavi ve kısırlaştırma amaçlı getirilmektedir. İşlemleri 

yapıldıktan sonra hayvansevere tekrar geri verilmektedir.  

 Kedi Evleri: Kedi evleri, parkların içerisinde, kedilerin rahatlıkla giriş çıkış yapabileceği, soğuk, yağmurdan 

korunabileceği, su içebileceği, yemek yiyebileceği şekilde tasarlanmış bir çalışmadır. Kedi evlerinin -7 adet- 

hergün temizliği yapılmakta, mama, su vs konulmaktadır. Ayrıca hasta olanlar kliniğimize getirilerek tedavi ve 

aşıları yapılmaktadır.  

 Mama Desteği: Sokak kedileri ile ilgilen hayvanserlere mama yardımı yaparak çalışmaları desteklenmektedir. 

Bu sene 593 kg mama dağıtıldı. 

 Fakülte ile Protokol: 2013 senesinden itibaren İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yaptığımız 

protokol gereği özellikle kemik kırıkları vakaları fakülteye gönderilmektedir. Böylelikle kliniğimizde 

müdahale edemediğimiz vakalara da çözüm bulmuş olmaktayız. 2015 senesinde 10 adet kedi ve  6 adet köpek 

Veteriner Fakültesine gönderilmiştir.  
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 Parklarda Suluk: Parklarda sokak hayvanları için konulan 

suluklar İşlem Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından 

yapılmıştır. 

 Hayvanseverlerin Yerel “Hayvan Koruma Gönüllüsü” 

olması teşvik edilmektedir. 

 

3. İlaçlama ve Dezenfeksiyon Çalışmaları 
İlaçlama çalışmalarımız büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. 

İlaçlamalar çalışmaları 7 alt başlıkta toplanmıştır.   

3.1. Larva İlaçlama: Sivrisinekler durgun suda ürer. Bu 

sebeple bodrum, logar/ızgara, birikinti sular, vb yerler larva 

yönünden ilaçlanmaktadır. İlaçlama periyodu mevsime göre 

değişmektedir. sorunlu yerler yazın daha sık,  kışın daha uzun 

aralıklarla kontrol edilir ve gerekirse larva ilaçlaması yapılır. 

Larva ilaçlama çalışmasında rutin peryodik ilaçlama İBB 

tarafından yapılmaktadır. Müdürlüğümüz ilaçlama ekibi 

sivrisinek şikayeti gelen bölge de çalışma yapmakta ve 

bulduğu su kaynağını önce kendisi ilaçlamaktadır. 

Önlenebilecek bir su birikintisi ise gerekli uyarı ve 

yazışmalarla sorun çözülmektedir. Sorun çözülemeyecekse 

İBB’ne adres verilmekte ve ilaçlama listesine alınması 

sağlanmaktadır.  

3.2. Uçkun İlaçlama (Sivrisinek/Karasinek): Yaz aylarında 

sivrisineklere karşı yürütülen bir ilaçlama Mayıs/Haziran-Ekim 

ayları içerisinde akşam saatlerinde yapılır.  

Ergen sivrisineklerle mücadelede aslolan  larva mücadelesidir.  Eğer bir bölgeden şikayet geliyorsa o bölge mutlaka 

durgun bir su birikintisi vardır. Ya Kaynağın kurutulması yada periyodik olarak ilaçlanması gerekir. İlaçlama ekibi 

şikayet gelen adresi merkeze alarak sahayı taramasını genişletir. Durgun su kaynakları kontrol altına alınırsa ergin 

sivrisinek şikayeti %90 oranında önlenir. Aslında Gece ilaçlaması etkisi çok azdır. Ancak %10 gibi bir etkisi 

vardır. Ayrıca vatandaş üzerindeki psikolojik etkisi göz ardı edilmemelidir.   

3.3. Kapalı Alan İlaçlaması (Haşere/Fare): Kapalı alanda kamu ve özel ilaçlama talep edenlere haşere ve fareye 

karşı vs ilaçlama yapılır. Fare ilaçlaması yapılması halinde periyodik olarak fare istasyonu kontrol edilmekte ve bu 

süreç sonuç alınıncaya kadar devam etmektedir.  

Sokak Hayvanlarıyla İlgili Faaliyetler 

 Köpek Kedi 

Toplanan Hayvan  Sayısı 186 - 

Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı 136 146 

Sahiplendirilen Hayvan Sayısı 30 10 

Aşılanan Hayvan  Sayısı 171 174 



3.4. Kanal İlaçlama (Sisleme/Fare/Hamamböceği): Soğukların 

başlamasıyla birlikte kanallarda Kanal sisleme, fare ve hamam böceğine 

dönük ilaçlamalar yapılır. (Kasım-Mart) 
3.4.1. Kanal sisleme: Sivrisinek ve karasineklerin erginleri kışın 

soğuklarda kapalı kuytu mekanlarda kışlar. Bu sebeple kanallar 

ilaçlanır. Logar kapakları açılmadan logar deliklerinden içeriye 

ilaçlama yapılır. 

3.4.2.Kanallarda Fare Mücadelesi: Lağım farelerine yönelik olarak 

logar kapakları açılıp içerisine fare ilacı bağlanır. Böylelikle fare 

populasyonu belli bir seviyede tutulur. Farelerden insanlara 

bulaşabilecek hastalıklara karşı da önlem alınmış olunur.  

3.4.2.Kanallarda Hamam Böceği Mücadelesi: Kanallarda yine kış 

aylarında hamamböceğine  karşı ilaçlama yapılır. Böylelikle 

sıcakların artmasıyla birlikte evlere yayılmasına karşı önlem alınmış 

olur.   

3.5. Park İlaçlama: Yeşil alanlar da küçük sineklere (kör sinek) ve 

gerekirse kenelere karşı ilaçlanır. Belediyemize ait mesire alanı da yaz 

boyunca kene ve karasineğe karşı ilaçlanmaktadır.  

3.6. Konteynır İlaçlama: Yaz aylarında çöp konteynırlarında 

karasineklerin üremesine engel olabilmek amacıyla konteynırlar 

ilaçlanmaktadır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Dezenfeksiyon: Dezenfeksiyon toplu olarak kullanılan mekanlarda 

daha bir önem kazanmaktadır. Bu tür mekanlarda bulaşıcı bir çok 

hastalık etkeni (hepatit, mantar vs) olabilmektedir. Okul, Cami ve Kuran 

Kurslarında ıslak zeminler periyodik olarak dezenfekte edilmektedir. 

Ayrıca okullarda sınıf içleri, camilerde halıların el ULV’si ile 

dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Kurban döneminde yine satış ve kesim 

alanları dezenfekte edilmektedir.   
 

 

 
 

 

 

 

3.İlaçlama Çalışmaları 2015 
3.2.Uçkun (gece) İlaçlama / sokak 14584 

3.3.Kapalı 
Alan  

Haşere İlaçlaması (m2) Kamu 81140 
Özel 47795 

 Fare İlaçlaması (adet) Kamu 62 
Özel  93 

3.4.Kanal  
İlaçlama 
Çalışmaları 

Sisleme-Haşere (logar/adet) 2406 
Fare (logar/adet) 1140 
Hamam Böceği  (logar/adet) 1195 

3.5.Park ilaçlaması / adet 86 
3.6.Konteynır İlaçlaması / adet 123 
Kurban Alanı karasinek ilaçlama / gr 10500 

3.7.Dezenfeksiyon Çalışması 2013 2014 2015 
Okul (ıslak zemin adet) 117 204 279 

Okul (derslik/adet) - - 1136 
Cami ve Kur’an kursu / ıslak zemin halı adet 235 199 273 

Kurban Dönemi /Toz kireç  / adet 25 kg  250 125  240 
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4. Gıda Denetimi 
 İlçemizdeki beyaz ve kırmızı et satışı yapan kasap, market, balıkçı 

vs yerler periyodik olarak ve şikayet üzerine denetimleri 

yapılmaktadır. Sorunlu yerlere ihtar/uyarı yapılmakta, ısrarla üzerinde 

durularak iyileştirmesi sağlanmaktadır.  Gerekirse ilçe gıda  müdürlüğüne 

bildirilmektedir. Ancak tüm bu çabaların numune alma, laboratuar 

sonuçlarıyla desteklenmesi gerekmektedir.  Bu amaçla kanuni sorumluluk 

direkt belediyemizde olmamasına rağmen belediyeler halkın sağlıklı 

gıdaya ulaşmasından sorumludur. Konu yetki konusunun ötesinde sağlık 

sorunudur. Belediyemiz bu konu üzerinde hassasiyetle durmalıdır. 

 

 

5. Kurban Faaliyetleri 

Müdürlüğümüz, Kurban Bayramı 

öncesi, kurban günü ve sonrasında en iyi 

şekilde hizmet verebilmek amacıyla 24 saat 

hizmet vermektedir.   
 

Kurban Kontrol Noktası:  

Belediyemizce Kurban Satış Girişinde Kontrol Noktası 

oluşturulmuştur. Burada 24 saat Veteriner Hekim bulunmuştur. 

Gelen tüm kurbanlıklar içeri alınmadan önce evrak kontrolü 

yapılmış yaşı tutmayan kurbanlıklar içeri alınmamıştır.  
 

Kaçan Kurban Yakalama Ekibi 

Kaçabilecek kurbanlık hayvanların yakalanması amacıyla ekip 24 

saat hazır tutulmuştur. 
 

Kurban Bilgi Sistemi 

Satış Merkezine gelen tüm kurbanlıklar giriş noktasında 

kurbanlıkların tek kayda Kurban Bilgi 

Sistemi Paket Programına kaydı yapılmıştır. Bu uygulama ile hangi 

peronda hangi kurbanlık hayvanın olduğu, ırkı, cinsi ve kurban sahibine ait bilgiler tek tuşla ekrana gelmektedir. 

Böylelikle mükerrer kayıtlar önlenmekte ve kurbanlığı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşa sadece kulak küpe 

numarası ile bilgi verilmektedir. 

 

 

 

 2013 2014 2015 
Denetlenen işyeri sayısı 281 139 276 



Gebelik Kontrolü 
 

Kurban satış alanındaki tüm büyükbaş hayvanlar –raporu 

olanlar hariç- ultrason cihazı kullanılarak gebelik 

kontrolünden geçirildi (100 adet).  
 

El Broşürü Dağıtımı 
 

kurban alırken, keserken dikkat edilecek hususlar, Kurban 

satış ve kesim merkezlerinin bilgisi ve önemli telefonların 

yer aldığı broşürler halkımıza dağıtıldı. (15 bin adet) 

 

Temizlik ve Dezenfeksiyon 
 

Kurban satış merkezi sürekli olarak temizlik işleri 

müdürlüğü ekiplerince temizlikleri yapıldı. Temizlik sonrası 

dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Karasinekle mücadele edildi. 
 

 

Tartı Aleti (Kantar) 
 

Vatandaşımızın kurbanlığını tarttırabilmesi amacıyla 

ücretsiz olarak tartım hizmeti verildi. 
 

Misafirhane 
 

Kurban satıcıları için içerisinde yatakhane ve duş odalarının 

yer aldığı, aşağıda peronlardaki güvenlik kameraları 

görüntülerini ekranda izleyebildiği, güvenlikli misafirhane 

oluşturuldu. Misafirhane kurban satış merkezinin üst 

katında yer aldı. Böylelikle ot ve saman balyaları üzerinde 

yatmak zorunda kalan kurban satıcıları rahat edecekleri bir 

mekâna kavuşmuş oldular.  
 

Kurban Kesici Eğitimi 
 

Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kurban kesici eğitimi 

verildi. (15 kişi) 
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Modern Kurban Kesim Tesisi 
 

Bayrampaşa Belediyesine ait Kurban satış merkezinin 

içerisinde günlük 800–1000 adet kapasiteli büyükbaş kurban 

kesim yerimiz bulunmaktadır. Kurban kesimi için teknik ve 

hijyenik bütün şartlara haiz olan monoray sistemi kurulu 

tesiste 4 ayrı bantta kesimler yapılmaktadır.  

 

Kurban Göz Bandı 

Kesim öncesi tüm kurbanlıklara ışık geçirmeyen göz bandı 

takıldı. Böylelikle kurban ibadetinin ruhuna uygun olarak 

kurbanlıkların diğer kurbanlıklardan etkilenmesinin önüne 

geçilmiş oldu. Ayrıca Kurban kesimi yapılan cami ve 

otoparklara da göz bandı dağıtıldı.  

 

Kesimin her aşamasında Veteriner Hekim Kontrolü 

Kesimin her aşamasında Veteriner Hekimler görev yaparak 

olabilecek olumsuz durumları anında değerlendirerek 

halkımıza hizmet sundular.  

Karasinekle Mücadele 

Kurban bayramı öncesi ve sonrası satış alanı karasinek 

yönünden etkili ilaçlama yapıldı. 
 

 

 

 

BELEDİYEMİZ KURBAN 

SATIŞ YERİNE GELEN  

KURBANLIK SAYISI-2015  

Büyük 

baş 

Küçük 

baş 

1354 9948 
 

 

KURBAN BAYRAMINDA KESİLEN HAYVAN 
SAYISI24-25 Eylül 2015 

Kesim Yerleri 
Kesilen Hayvan Sayısı  

Büyükbaş   
(Adet) 

Küçükbaş  
(Adet) 

1- Beşibiryerde Kesim Yeri 750 250 
2- Eski Cezaevi Kesim Yeri 0 2000 

3- Camiler 120 140 
4- Oto Yıkamalar 125 47 

5-

Diğer 

Aşevi  0 250 
Adaklık 0 420 

Carrefoursa 120 900 
TOPLAM 1115 4007 

İMHA 4 0 

 



6. Bilgi ve Bilinç Artırıcı Faaliyetler   
 

4 Ekim Dünya hayvanları Koruma Günü Etkinlikleri: 2014 

ve 2015 senesinde 4 ekim hayvanları koruma günü 

kültürel/sosyal etkinlikler yapamadık.  

Seminerler: Talep olan okullarda seminerler verilmektedir. 

Barınak Ziyaretleri: ilçe içi veya dışından okullar barınağımızı 

ziyarete gelmektedir. 

eveteriner.net web sitesi: Alanında Türkiyenin en kapsamlı 

sitesi. Bu sitede Veteriner işleri Müdürlüğü faaliyetleri konu 

edilmekte, evcil hayvanların bakım, besleme vb konular 

işlenmekte, çeşitli zoonoz hastalıklar anlatılmakta ve, hayvanlar 

aleminden bir çok hayvan tanıtılmaktadır. 

Mamaya Dönüşen Kapaklar: Başta çocuklar ve gençler olmak 

üzere halkımızda sokak hayvanlarına karşı farkındalık 

oluşturmak amacıyla kapakların toplanarak mama alınmasını 

kapsar. Okullar başta olmak üzere 2015 senesinde  590 Kg 

kapak toplanmıştır. 

 

Vatandaşın İstek ve Şikayetleri 
2015 senesinde müdürlüğümüze intikal eden 2353 adet başvuru 

yapılmıştır. Başvurular önem sırasına göre en kısa sürede 

cevaplandırılmaktadır.  

 

 Başvuru Konusu 

 Hayvan toplama Haşere Fare Diğer Toplam  

2014 1048 796 190 153 2187 

2015 1130 902 187 134 2353 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Gerçekleşmeyen Projeler ve Çalışmalar  

(Aynı zamanda) 2016 Proje ve Çalışmalar 
1. Yeni Veteriner Binası ve Müştemilatı  

2. Gıda Kontrol Birimi 

3. Dünya Hayvanları Koruma Etkinlikleri 

4. Öğrenciler için hayvanat bahçesi gezisi 

5. Hayvanlar Alemi Bilgi Kartları 4.seri 

6. İlk ve orta okullarda fotoğraf/ resim yarışması 

7. Mevcut barınağa duvar yapımı ve güvenlik talepleri 

 

1.Yeni Veteriner Binası ve Müştemilatı  
Şehir parkı yanındaki arazi, İBB tarafından tahsis edilmesine 

rağmen bir türlü gerçekleşmeyen proje atıl kalmıştır. Maalesef 

konunun önemini ve projeyi bir türlü anlatamadık. Zihinsel olarak 

bile kabul görmüş değil henüz. Yine de tekrara düşsek te konuyu 

aşağıda ele alacağız: 

Projenin benzeri fotoğraflardanda anlaşılacağı üzere Esenyurt 

Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğüne yapılmış. Çocuk parkı 

bile düşünülmüş. 

Klinik Bölümü: Muayene, Ameliyathane, Röntgen, Laboratuar 

Ultrason vs bölümler 

Barınak Bölümü: 50 kapasiteli Geçici Hayvan Toplama ve 

Rehabilitasyon Merkezi 

Seminer Salonu: Öğrenciler başta olmak üzere esnafa ve halka 

yönelik eğitici ve öğretici çalışmaların yapıldığı, belgesel sinema 

gösteriminin vs yapılacağı salon 
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Mehmet Akif Doğa Kütüphanesi: Hayvanlar ve bitkiler 

alemine ve ait kitap, dergi, fabl türü eserlerin vs oluşturduğu 

spesifik bir kütüphane 

Hayvan İskelet Müzesi: Hayvan iskeletlerinin yer aldığı 

halka açık müze 

 

2.Gıda Kontrol Birimi:  
Çok önemli gördüğümüz halk sağlığını yakından ilgilendiren 

“Gıda Kontrol Birimi” kurma talebimizi 2016 senesinde de 

yineleyeceğiz. 

 
 

3.Dünya Hayvanları Koruma Etkinlikleri 
Okul bahçelerinde binlerce çocuğumuzun katılımıyla 

yaptığımız 4 ekim dünya hayvanları koruma günü 

etkinliklerine 2016 senesinde de devam etmek istiyoruz;  
1. Tanıtım Filmi/Belgesel film gösterimi  

2. Veteriner Bilgilendirme Standı  

3. Mini Hayvanat Bahçesi  

4. Resim Atölyesi,  

5. Fotoğraf Sergisi,  

6. Fotoğraf Çekim atölyesi  

7. İnteraktif çocuk oyunu  

8. K–9 Kurt Köpekleri Gösterisi 

 
4.Öğrenciler için hayvanat bahçesi gezisi 

 

5.Hayvanlar Alemi Bilgi Kartları 4.seri:  
Okullarda 5000 bin öğrenciye dağıtılan hayvanlar alemi bilgi kartı 4.serisini “böcekler ve sürüngenler” yayınlamak 

istiyoruz. Daha önce memeli hayvanlar, kuşlar, su dünyası yayınlanmış ve 5000 5.sınıf öğrencine dağıtılmıştı. 

6.İlk ve orta okullarda fotoğraf/ resim yarışması 
“Dostluk Sevgiyle Başlar, Merhametini harekete geçir. En güzel fotoğrafı sen çek.” üst başlığı altında, sahipli 

ya da sahipsiz kedi, köpek veya diğer evcil hayvanları beslenirken, yardım edilirken, gezdirilirken, vs fotoğrafının 

çekilmesi. 

7.Mevcut barınağa duvar yapımı ve güvenlik talepleri 
Mevcut barınağımızın etrafı korunaklı değildir. Biran önce çevre yoluna bakan kısma duvar örülmeli ve gece 

güvenliği sağlanmalıdır. 


