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Sunuş 

İnsan ve hayvan sağlığını korumayı amaçlayan müdürlüğümüz, rutin işlerini 

sürdürmektedir.  

Bu sene bir dizi etkinlik yaptık.  

Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen “En güzel Kuş Yuvası Yarışmasında” ödül 

töreni yapıldı. Sonrasında kuş yuvaları törenle ağaçlara asıldı.  

Sivrisinekler su da çoğaldığına dair farkındalık oluşturmak için okullarda 5.sınıf 

öğrencilerine seminerler verildi, broşür dağıtıldı. İBB İlaçlama Birimi tiyatro gurubuyla da 

liselere dönük tiyatro sahnelendi. 

Farkındalık oluşturma adına, sabri akpınar parkı girişinden itibaren 50 metrelik bir alana 

“Sevgi Sokağı” ismin verdik. Birbirinden güzel hayvanları koruma, merhamet içerikli tasarımlar 

asıldı.  

Kurban Döneminde alanda 24 saat bulunduk. Karasinek mücadelesinde bu sene ciddi başarı 

yakaladık.  

Dünya Hayvanları Koruma günü kapsamında okullara afişler asıldı, bilbordlarda yayın 

yapıldı, ekim ayı süresince okullarımız barınağımızı ziyaret ettiler. 

2018 senesinin ilçemiz, ülkemiz ve dünyada huzurlu geçmesini temenni ediyor, saygılar 

sunuyoruz… 

Tayfun NASUHBEYOĞLU 

Veteriner İşleri Müdürü 
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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. Mikroçip takmaya başladığımız 2006 senesinden bu yana mikroçip sayımız 2503 

adete ulaşmıştır. Mikroçip ve diğer bilgiler hem belediyemizin hemde İBB’nin web tabanlı programına 

kaydedilir.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 
    

1.1. Muayene Edilen  Hayvan  Sayısı 2441 2805 3394 
    

1.2. Aşılanan  Hayvan Sayısı Kuduz 866 943 964 
Karma 230 247 246 

     

1.3. Mikroçip Uygulaması 
Sahipli Kedi/Köpek 103 128 97 

Sahipsiz Köpek 115 92 53 
Toplam 218 220 150 

    

1.4. Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı       
        Kedi       146 127 210 

        Köpek 136 109 55 
Toplam 282 236 265 
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2. Sokak Hayvanlarına Yönelik Faaliyetler 
 

 Hayvan Bakımevi: Cevatpaşa Mahallesinde 50 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, hayvanseverlerin gözetim/bilgisi 

dahilinde bırakılır.  

 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.  

 Sokak Kedileri: Büyük çoğunluğu 

hayvanseverler tarafından tedavi ve 

kısırlaştırma amaçlı getirilmektedir. 

İşlemleri yapıldıktan sonra hayvansevere 

tekrar geri verilmektedir.  

 Kedi Evleri: Kedi evleri, parkların içerisinde, 12 m2 büyüklüğünde, etrafı çevrili, ancak kedilerin 

rahatlıkla giriş çıkış yapabileceği kapıların olduğu, sıcak, soğuk, yağmurdan ve kardan 

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 915 kg mama 

dağıtıldı. 

 

Sokak Hayvanlarıyla İlgili Faaliyetler 

 Köpek Kedi 

Toplanan Hayvan  Sayısı 143 - 

Kısırlaştırılan Hayvan Sayısı 55 210 

Sahiplendirilen Hayvan Sayısı 23 3 

Aşılanan Hayvan  Sayısı 101 242 
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 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. 2017 senesinde 11 

adet kedi 9 adet köpek Veteriner Fakültesine gönderilmiştir.  
 Parklarda Otomatik Suluk: Parklarda sokak hayvanları için konulan otomatik suluklardan kedi, 

köpek ve kuşlar faydalanmaktadır. (13 parkta 22 adet). 2018 senesinde otomatik sulukların sayısını 

artırarak diğer parklara da yaygınlaştırmak istiyoruz. 

 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 

YUMURTA 

YETİŞKİN 
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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.  

 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. Kanal sisleme yöntemiyle hamamböceklerine karşıda mücadele 

edilmektedir. 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. 2016 senesinden itibaren sokaktaki logar ilaçlaması İBB 

tarafından yapılmaktadır. Müdürlüğümüz sadece 

sorunlu bölgelerde katkı sağlamaktadır. 

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 özellikle kurban 

döneminde ihtiyaç olması halinde çöp konteynırlarında 

karasineklerin üremesine engel olabilmek amacıyla 

ilaçlanma yapılmaktadır.  

 3.7. Dezenfeksiyon: Dezenfeksiyon toplu olarak kullanılan mekanlarda daha bir önem kazanmaktadır. Bu tür 

mekanlarda bulaşıcı bir çok hastalık 

etkeni (mantar, virus, bakteri 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 2016 2017 3.2.Uçkun (gece) İlaçlama / sokak 

3.3.Kapalı 
Alan  

Haşere İlaçlaması (m2) Kamu 132850 120400 
Özel 53713 69050 

 Fare İlaçlaması (adet) Kamu 72 74 
Özel  138 151 

3.4.Kanal Sisleme Çalışmaları (logar/adet) 5630 1013 
3.5.Park ilaçlaması / adet 1034 1016 
3.6.Konteynır İlaçlaması / adet 30 0 

3.7.Dezenfeksiyon Çalışması 2016 2017 
Okul (ıslak zemin adet) 217 241 

Okul (derslik/adet) 1182 1347 
Cami ve Kur’an kursu / ıslak zemin halı adet 431 424 

Kurban Dönemi /Toz kireç  / torba 25 kg  60 100 
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Cami de halılar dezenfekte ediliyor Okul ve Camilerin ıslak zeminleri dezenfekte ediliyor 
 
 

 

 
 

 
 

 

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.  

 2015 2016 2017 
Denetlenen işyeri sayısı 276 301 265 
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 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. 
 

 Gebelik Kontrolü 
Bu dönem Bakanlıkça dişi hayvan kesilmesine getirilen 

kısıtlama sonucu gebelik kontrolüne gerek kalmamıştır..  
 El Broşürü Dağıtımı 

kurban alırken, keserken dikkat edilecek hususlar, Kurban 

satış ve kesim merkezlerinin bilgisi ve önemli telefonların 

yer aldığı broşürler halkımıza dağıtıldı. (10 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.  
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 Kurban Kesici Eğitimi 
Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kurban kesici 

eğitimi verildi. (17 kişi) 
 

 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. Bu yıl sorun 

yaşanmadı. Sıcakların artmasıyla birlikte karasinek üremesi için uygun ortamlar oluşmaktadır. Kurbanlık 

hayvan satış sürecinde ve sonrasında ciddi bir mücadele gerekiyor. Karasinekle mücadelenin Belediyemizin 

ilgili birimleri ile birlikte yürütülmesi gerekiyor. 

BELEDİYEMİZ KURBAN SATIŞ MERKEZİNE GELEN KURBANLIK SAYISI 1322 adet büyükbaş 
 

KURBAN 
BAYRAMINDA 
KESİLEN  
HAYVAN  
SAYISI 
1-2 Eylül 

Kesim Yerleri 
Kesilen Hayvan Sayısı  

Toplam Büyükbaş  
(Adet) 

Küçükbaş  
(Adet) 

1- Beşibiryerde Kesim Yeri 715 0 715 
2- Camiler 180 172 352 
3- Oto Yıkamalar 293 14 307 

4-Diğer 

Aşevi-Altıntepsi 0 350 350 
Adaklık-Muratpaşa 0 150 150 
Adaklık-Orta 0 200 200 
Gamak-Orta 170 150 320 
Carrefoursa 70 600 670 

TOPLAM 1428 1636 3064 
İMHA 1 0 1 
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6. Bilgi ve Bilinç Artırıcı 
Faaliyetler   
 

 En Güzel Kuş Yuvası Yarışma Ödül 

Töreni ve Eserlerin Asılması 

 “Bayrampaşa Kuşlar için sıcak bir yuva En 

Güzel Kuş Yuvası yarışmasında” ödüller 

törenle verildi.  Hürriyet İmam Hatip 

Ortaokulundan Aybüke 

ÜÇKARDEŞLER birincilik ödülü 

(Laptop), Uluğbey Ortaokulundan Eda 

TANRIKILICI ikincilik ödülü (tablet), 

Mobil İmam Hatip Ortaokulundan Taha 

DERVENT üçüncülük ödülü (uzaktan 

kumandalı helikopter), Şehit Ümit Yolcu 

İmam Hatip Ortaokulundan Berranur 

YÜCEL; Yahya Kemal 

Ortaokulundan Fidaye KAÇAN ve Uluğbey 

Ortaokulundan Baha SARIBAŞ mansiyon 

ödülü olarak Mangala verildi.   

 Başvuru sırasına göre ilk 20 öğrenciye 

“Doğa Kuş Gözlem Kitabı” hediye edildi.   

 Ayrıca yarışmaya katılan öğrencilerin 

tamamına Veteriner İşleri Müdürlüğünce 

hazırlanan Hayvanlar Alemi Bilgi Kartı 

Kuşlar serisi hediye edildi. 

 Yarışmaya en yüksek katılım gösteren 

Yahya Kemal Ortaokulu müdürü Said 

Bozdoğan’a günün anısına plaket verildi. 

 Medeniyetimizin mirası, kuş yuvalarının 

Bayrampaşa’da hayat bulmasına katkıda 

bulunarak öğrencilerimizde, İslam’dan neşet 

eden medeniyetimizin doğaya, hayvanlara 

verdiği önemi, sevgi, merhamet gibi ahlaki 

unsurları önceleyişini, kuş yuvaları 

üzerinden vurgulayabildi isek ne mutlu bizlere… 
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 En Güzel Kuş Yuvası Yarışma 

Ödül Töreni ve Eserlerin 

Asılması 

 Veteriner İşleri ve Park ve Bahçeler 

Müdürlüğünce ortaklaşa organize edilen 

“Bayrampaşa Kuşlar için Sıcak Bir Yuva En 

Güzel Kuş Yuvası Yarışması” sonrasında 

yuvalarımız ağaçlarımızı süslemeye başladı.  

  Bayrampaşa Belediye Başkanımız Sayın 

Atila Aydıner’in açılışını yaptığı ve birçok 

televizyon kanalının ilgi gösterdiği kuş yuvalarını asma programımıza kuş yuvalarını yapan 

çocuklarımızda katıldı. 

 Başkanımız televizyon kanallarına yaptığı açıklamadan sonra kuş yuvasını bir öğrencimizle birlikte 

ağaca astılar. Diğer çocuklarımız da çeşitli ağaçlara astı. Televizyon kanallarına röportaj verdiler.  

Bizleri yalnız bırakmayan ve öğrencileri ile gelen Yahya Kemal Ortaokulu Müdürü Sait Bozdoğan’a 

teşekkür ediyoruz. 

 

 Müdürlüğümüzün Faaliyetleri 

Bilbordlarda 

 Bayrampaşa Belediyesi Basın ve Halkla 

İlişkiler Müdürlüğü her ay bir 

müdürlüğün faaliyet başlıklarıyla 

tanıtımını yapıyor. Şubat ayı içerisinde 

Veteriner İşleri Müdürlüğünün faaliyet 

başlıklarının yer aldığı ve görsellerle 

desteklendiği ilçemizin muhtelif 

noktalarındaki bilbordlarda yerini aldı. 

 Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 

yapılan faaliyetlerin tanınırlığının artması için önemli bir girişim. Bilbortlarda sokak hayvanlarına 

yönelik faaliyetler, klinik faaliyetler, ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetleri, gıda denetimi, kurban 

faaliyetleri  ve bilgi ve bilinç artırıcı faaliyetler olmak üzere ana faaliyetler başlıkları yer aldı. 
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 Vektörle Mücadele Skeçlere Anlatıldı 
Toplum sağlığı açısından Vektörlerle mücadele 

önemli bir yer tutar. İlaçlama Ekibince oluşturulan 

40 kişiden oluşan tiyatro ekibi “VEKTÖRLE 

MÜCADELE KUMPASI” isimli oyunu oynadı. 

Sivrisinek, fare ve iş güvenliği gibi konular 

eğlenceli, esprili bir şekilde skeçlerle anlatılıyor. 

Liseli gençler tiyatroyu büyük bir beğeniyle ve 

coşkuyla izlediler. 

Bayrampaşa bulunan lise öğrencilerine dönük 

tiyatroda hedef 3000 öğrenciye ulaşmak. 

Halkımızın bilinçlenmesi ile gereksiz 

kimyasalların kullanılmasının önüne geçilebileceği 

gibi bulaşıcı hastalıklarında önüne geçilir. 

İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü ilaçlama birimi personeli tarafından hazırlanan gösterinin Bayrampaşa 

ayağı Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılıyor. 

İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü idaresine ve ilaçlama birimi personeline emeklerinden dolayı teşekkür 

ediyoruz. 

 

 5.Sınıflara Eğitici Seminerler 
Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri 

Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki 

ortaokullarda öğrencilere sivrisineklerin 

zararları ve üreme alanlarıyla ilgili eğitici 

seminerler veriyor. Seminerlerde hayvanların 

tanıtımıyla da öğrencilere hayvan sevgisi 

aşılanıyor.   

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri 

Müdürlüğü, sivrisineklerle mücadele kapsamında, 

ilaçlamanın yanı sıra eğitici seminerler de vermeye 

başladı. Nail Reşit Ortaokulu’nda 5. sınıflara verilmeye başlanan seminerlerde öğrencilere sivrisineklerin 

zararları ve üreme alanlarıyla ilgili bilgiler, sesli ve görüntülü materyaller kullanılarak, veriliyor. 

Hayvanların da tanıtıldığı seminerlerde ayrıca öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor. Veteriner İşleri Faaliyet 

alanları hakkında kısaca bilgi veriliyor… 

Öte yandan Bayrampaşa’daki tüm okullarda 5 .sınıf öğrencilerine eğitici seminerlerle ilgili broşürler 

dağıtılıyor. Ayrıca ilçemizdeki tüm okullarda panolara asılmak üzere afiş dağıtıldı. 
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 Duvarlar Hayat Buldu 
Bayrampaşa Belediyesi İsmetpaşa 

Mahallesinde bulunan Sabri Akpınar 

Parkındaki girişten itibaren (50 metre 

uzunluğundaki) park duvarını birbirinden güzel 

bilinçlendirici çeşitli dövizlerle donattı… 

Afişlerde sokak hayvanları başta olmak üzere 

hayvanlar alemine dikkat çekildi. 

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından organize 

edilen çalışmada parkın duvarına  “Sevgi 

Sokağı” ismi verildi. Bilindiği gibi Sabri 

Akpınar Parkı halkımızın ve özellikle liseli 

gençlerimizin yoğun olarak içinden geçtiği bir 

parkımızdır. Dövizlerin arasına bunları biliyor 

musunuz başlığı altında hayvanlar alemine ait 

ilginç bilgiler yer almaktadır. 

 
 4 Ekim Dünya hayvanları 

Koruma Günü Etkinlikleri 
 4 ekim hayvanları koruma günü 

etkinlikleri kapsamında bilgi ve 

bilinçlendirici afişlerimizi okullara 

dağıttık. Led bilbordlarda ve sosyal 

medyada paylaştık.  

 İlçe içi veya dışı okullardan 

öğrencilerimiz, barınağımızı ziyaret ettiler. 

Öğrencilerimize sokak hayvanları, barınak 

hakkında bilgilendirme yapıldı.  

 

 Bayrampaşalı 

Hayvanseverlerle Kahvaltıda 

Buluştuk 
 Bayrampaşalı hayvanseverlerle sabah 

kahvaltısında bir araya geldik… Veteriner 

İşleri Müdürü Tayfun Nasuhbeyoğlu hayvanseverlerimize davete icabet ettikleri için belediye 

başkanımız Sayın Atila Aydıner adına teşekkür etti. Yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Özellikle 

klinik bölümünün yetersiz kaldığını vurguladı. Belediyemizin yeni yer için arayış içerisinde olduğunu 
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söyledi. Gelecek nesillerin 

bilinçlenmesi için sabırla ve merhamet 

odaklı yola devam edilmesi gerektiğini 

ifade etti. Hayvanseverimiz ise 

belediyemizin gösterdiği çabayı ve 

başkanımızı takdir ettiklerini ancak 

mevcut veteriner işleri müdürlüğü 

binasının yetersiz olduğunu ve 

bakımevi ile ayrı yerde olmasının iş 

kaybına yolaçtığını bu sebeple acilen İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından belediyemize tahsis 

edilen alana veteriner işleri müdürlüğü ve bakımevi binasının birlikte yapılması gerektiğini vurguladılar. 

 

 Seminerler: Talep olan birçok okulda 

seminerler verdik.  

Bilgi Merkezinde Söyleşi 

Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak, Bayrampaşa 

Belediyesi Bilgi Merkezinde söyleşi gerçekleştirdik. 

Veteriner hekimlik mesleği hakkında öğrencilere bilgi 

verdik... müdürlük faaliyetleri ve merhamet eksenli 

bilgi/bilinç artırıcı eğitim çalışmalar hakkındaki sunumla 

sohbetimizi bitirdik... Etkinlik sonunda öğrencilerimizin 

sorularını cevapladık.  

 Barınak Ziyaretleri: Yıl içerisinde 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. 

 
Vatandaşın İstek ve 
Şikayetleri 
 

2017 senesinde müdürlüğümüze 2911 

adet başvuru yapılmıştır. Başvurular 

önem sırasına göre en kısa sürede 

cevaplandırılmaktadır. Beyaz Masaya 

gelen taleplerde artış var. Bu durum 

Vatandaşlarımızın iletişim kanallarını 

daha fazla kullandığını ve sokak 

hayvanlarına karşı duyarlılığının arttığını göstermektedir. 

 Başvuru Konusu 

 Hayvan toplama Haşere Fare Diğer Toplam  

2014 1048 796 190 153 2187 

2015 1130 902 187 134 2353 

2016 1236 784 159 138 2317 

2017 1590 962 127 232 2911 

bilgi merkezinde söyleşi gerçekleştirdik 


