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izmir'de yaprlacak ha;'van mezarllr ile ilgili planladrlmrz ve yaptlgrmt QallQmalar hakkrnda

daha 6nce tarafinza bilgi verilmi9ti.5l99 sayrl Hayvanlan Korurna Kanunu ve Uygulama YdnetmeliEi

kapsamrnda toplanan ll Hay,anlan Koruma Kumlunda altnan kararlar dogrultusunda sokak halvanlart
popiilasyonunun kontrolii ve rel'nbilitasyonu iqin gallfmalann hrzlandrrlmasr planlanmlftrr' Bu

ballamda oncelikli olarak sokak halruanlaflnln .ehabilitasyonu iqin daha acil olan Seyrek Bakrmevi ve

Rehabilitasyon Merkezinin bitirilerek faaliyete gegmesi gerektilinden ve qehrin kuzey aksmda boyle bil
bakrmevi bulunmadrlmdan bu konuya hrz verilmiqtir'

Tanm ve Kdyi$le.i Bakanhlrndan eksiklikleri ile birlikte devir alnan Bakrmevi igin acil olan alt

yapl qahfmalan belediyemizce yaprlmrS gehrin kuzey bdlgesine hizmet edecek hale getirilmiq ve

iailiyete gegirilmiqtir. projelerle ilgili 6ncelik srralamasr kapsamnda hayvan mezarhgr ile ilgili yaprm ve

ihale Eahsmalanmrz devam etmelde olup sahipli ve sahipsiz hayvanlann rehabilitasyonu ve solunlan iQin

kanunun tarafimrza verdili g6revler yerine getidlmektedir'
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izmir Biiyiikgehir Belediye BaSkanlr0l
Cevre Koruma ve Kontrol Daire Bagkanlt0l
Veteriner igleri gube Miidiirlnqu
izmir

Sayrn Bagkan Aziz Kocaoglu'nun dikkatine.

OzU: a) izmiade Hayvan Mezarlrgr kurulmasr hakkrndaki dilekgelerim
b) 1 1 .01.2010 rarih ve lvl.35.o. i88.0.22.03.622.A1h597 -1522 tarihli cevabi

yaztntz.

izmir kentinde bir hayvan mezarlrdr kurulmasr istemini igeren ilk dilekgemi '1 1.05.2005
tarihinde sayrn makamlnrz a sundum. Aradan vaklaslk 5.5 vrl oecmistir.

Bir 6rne5i ekte sunulan ve tarafrma g6nderilen; ilgi (2) deki cevabi yazlnrzda

belirtilen Hayvan Mezarlr0r kurulmasl hakktndaki planlama, ihale ve ingaat
galr$malafinrzrn hangi agamada oldugu hususunda taraftmtza bilgi verilmesini
dilerim.

EK:1 1.01.2010 tarihli cevabi yazlnrz.
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Cevre Koruma Ve Kontrol Daire Ba$kanhfr Veteriner Igleri $ube Mndnrlngii
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Konu .Ha1r an Vezarligr Konulu Dilekgeniz

Bilgi edinilmesini rica ederim
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Alsancak-iZMiR

ilgi 22 12.2009 tarihli dilekqeniz.

Daha dnceki dilekqelerinizde de belirttiliniz sahipli hayvan mezarltlt konusunda galtqmalar

devam etmektedjr. Menemen ilqesi Se1'rek Mahallesinde Avrupa Birligi projesi kapsamtnda 500 kapasiteli

bir hayran tsakrmevi ve Rehabilitasyoir Nferkezi l,:orulmug yakrn zamanda faalil/ete geQecell1i. Baklrnevi

yamnda hazineden ta.raflmlza devri yapllan diger bir alana mezarltk yaptlmasl planlanmll, mezarl*
oJarak yap masr diiirimiler bdlgeden toprak numuneleri altnmasr ve analizi igin Ege Universitesi Ziraat

Fakiiltesi Toprak Bolamtne 15.02.2008 tarihinde yazr gonderilmig topraErn gomtilecek ha]'vanlan

aiidtnlebilirlik 6zelljgi ve hayvan mezar olarak kullanrlmasl yoninden toprak mikrobiyolojisi ve toprak

fizili bilim dallaflnca delerlendirilmesi istenmiqtir. 14.03.2008 tarihinde numune alnmr$ ve 18.04.2008

rarihinde alanrn hayvan mezarllr olarak tahsisinde bir solun olmadrltna dai rapol talafimlza
gonderjlmigi. Aynca 11.02.2008 tarihinde DSi 2. bdlge mridilr[igrine bolgenin uygunluluyla ilgili rapor

istenmittir 17 2.2008 tarihinde DSi gelen raporunda alamn hayvan mezaltlt olarak kullamlmasnda bir
sakrnca olmadrlr belifiilmiqtir. 15.05.2008 tarihinde il Sagllk Mtidtirliigiinden de kurum gdnillei
istenmi, 03.06.2008 tarihinde uygun olduEu rapoiu allnmlqtrr. Bunun yanmda 0l 04 2008-29.05 2008

tarihleri arasrnda izmir Bnyrik|iehir Belediyesi Kiigtk Hayvan Polikliniline gelen hayvan sever, hayvan

sahibi ve gdmilhiler arasrlda Sahipli HaFan Meza.LBl hakkrnda bir anket drizenlenmigtir Ankette

ki5ilere; Hilwan besleyip beslemedikleri, ne kadar slredir hayvan besledikleri, hayvanlarrmn cinsi, daha

once olen hayvanlan olup oimadrlr ve rjliince ne yaptrklarq ha1ruan meza rsrna gereksinim olup

olmadlgr, dnnianln di6er kentlerinde ha].van mezarlrgr oiup olmadrlr konusunda bilgileri, 5199 saylt

Hal"vanlan Koruma Kanununa gdre sorumluluklarmt bilip bilmedikleri, 5199 say1l1 yasaya gdre

belediyeye hayvanlarnm kaydrnr yaptrrp yaptfmadlklarl gibi son-rJar sorulmuS, hayvan mezarlgl olsa

hayvanlarrn oraya gommek isteyip istemedikleri konusunda so.ulan soruya biiyiik bir qogunlugu (%95)

yaprlmasr yonunde cevap vermi$lerdir'
Beiediyemize hazineden tahsis edilen bu alana tukarrda belirtilenler do$ultusunda hayvan

mezarhlr projelendirme gahqmalan bitmig, yaptm ihalesi sonrastnda faal;yete geqecektir'

Qevre
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izmir BtryUkgehir Belediye Bagkantrgr
Qevre Koruma ve Kontrol Daire Bagkanhgr
Veteriner l$leri $ubesi Saytn MiidUrlU0tt'ne

Sn. Bagkan Aziz Kocaoolu'nun Dikkatine

itgi: tl ll.OS ZOOS guntu ditekgem
2) 02.06.2005 girn ve 8.05.0.MiD.4.35.-00-15 25-333-14752 no'tu cevap yazrnrz
3) 08.10.2007 g0nlir dilekgemiz.
4)05.12.2007 g0n ve M.35 0 i88.0.22 03.622.O1t11O9t46644 no'lu cevap

yaztntz.

Ozii: izmir'de Hayvan Mezarlrgt kurulmas' hakktnda bagvuru ve aklbeii.

Izmir'de bir Hayvan Mezarltdr kurulmasr igin saytn Belediye Bagkanlrdr'na yapmrg
oldudum bagvuruya jlgide belirtilen cevap yazrlannda olumlu bir yaklagtm gosierilmi$
ve "Belediye taraftndan haryan mezattd! igin fiziki ve jeolojik aragtmalann yap drd!
ve bulunan alternatif yederden bkisinln g6miiye aEtaca1", belirtilmiStir.

Araden yaklasrk 4,5 ytl ( 1642 gOn ) geQmesine raomen anrlan karar ve
uygulamanlzdan hlgbir sonug qtkmamtgttr. Bu durum 0ziicu ve dusundurocudor.
Bu konuda duyarlt bir yurttag olarak umudumu bUyuk olgUde yitirmis bulunrnaktayrm.

Yagamr birlikte paylastrgrmrz ve Ailelerimizin birer ayesi olan veya sokaklarda dosi
olduoumuz hayvanlann oldukien sonra geligigijzel gope ahlmalaflnt ve gomUlmelerini
igime sindiremiyorum. Uygar ve g€odas bir kent yonetimine ve jnsanlarJna
yakrgmayacak bir durumdur.

Hayvan Mezarlr!rnrn ivedilikle yaprlmasrnr ve bagvurumun akrbeii hakkjnda cevap
verilmesini diierim

Sayg laflmla

..-'12
Noyan Ozkan (J

(T.C. No:22094193000)
1378 Sokak, No:4/1, Kordon ighanr:107, Alsancak-izmir

EK; 11.05.2005 ve 14.07.2009 gunlu bagvuru dilek9elerim.
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(ievrc Korunra Ve Kontrol l)aire BaSI(anhgr Veteriner Ifleri $ube l'Iiidiirliigii
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l.,olu: llayrar NlcznlLrgr YapLlnrasr ldebi

sa,-vrn Nolan 0zr'tN
1378 Sli. {/l \o:107
Alsancali-IZ\I lt{

llgi :08 l0.ll0l Lrrihli dilekgeliz.

Vetcrircr isleri $rLbc N'lLl.liirliigiimiize 19.IL2007 la hinde ula;an dilckgc n iz.lc ; Tzmu dc H \\'rn
l\lezar.lrgr IiLrr LrItusr l6niinrlclil Lalebiniz ve hal r anlafln dlijmleliniler sonra cla hatlrlannelalr )'dniindehi
clLi5Ltncclcrinir. BLi)irk$ehjr Bcledilesi olarak da katrhlrrr !e daha onceiii clilcl(ccnizc \,erdiginiz oc\apta

da bclirftigimiz gibi halr'an mezar ycri tespiti calL$malarmrzr siirdiirii)'oru7. PLanlnmri Nliidii iigiimiiz ilc
bir.Lilite. iosrnlar.rn l<r-,la1ca u1a;rbilecc!i. uzun y,rllar kullanrlabileceli gdlllii rlanlarl bulabilmek arlracl)La

\ilpnlf clilLL!untur !rLr5rneler.s,:uucuncla tcspir ettigiffiz vc'r'ler 1a 5chrc nzalillgl \iinilDden )a .la zeiiln

)aprsrnlD rrTar'llga cl\.ritli olmamasl lledeni)lc aalllnlalarurlz sonuglandrltlartta]nl$tlr' Ha!\'an

rrczallrgr igin tcr Lespiti qelr)malatrtrtz devam ctnekle oLup AB pfojesi kapsammda SeJ'rek tc

reprllcak olan Hur.r'ar IlchabiliLasloll \4er'liezi igin haziDece Bclcdi-vcmize lrhsis e,:lllcn arazide vc

Rehabilitas)!| nter.hezint lalt|r bir aLanda nrezar-Lrl, IapLlrnasr dlltiiDilllnelite rc brL lcincleli
incclcmelelirniz (lof fal laPlsl. gerekli izinlc0 devanl ctmekte.lir'

L\I
Sizler.gibi clLtlar.Lr \ iLlxnd a;lantn I za hu lionuda cn r\i lliTmeti lerecclimizirr bilinlnesiri istilol.

gllr5rrralar clilil or um
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saBrk igleri Daire BaikanlEr veteriner itleri ve Halk SaEhts gube Mitdiirhgt
*iLii;'ill'"

Sayl : 8.05.0.M1D.-1.3s-00-ls-25- 333- t\)\ L-

Konu: Ha,ryan Mezarhgr

Sayrn Av. Noyan OZKAN
1378 Sok No:,1/1 Kordon Ishanl Biiro 107

Alssrcak-IzMiR

ilgi: 11.05.2005 tadhli dilekqeniz.

Belediyemiz Veteriner Igleri ve Halk SagLF $ube M0dltrliig nce, sokak hayvanlar ve sahipli
ha]'vadann dldukten sonra gdmUlebilmeleri igin mezarhk yeri bLrlma gahgmalafl bir siire 6nce bailatrlmrg
olup bulunan birkag altematif yer nzerinde incelemeler yaprimaktadrr. lnceleme yaprlan bu yerlerden
fiziki ve jeolojik olarak Halvan Mezarh$na en uygun olanr belidenerek alt ve flst yaprsr yap drkran
sonra gdmiiye agrlacaktrr.

Bilei edinilmesini rica ederim.

BUYU LEDiYE BASKANI.(

GOR

o?-..p"e-nols
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Faks + iad.Taal.

izmir Bi.iyaikgehir Belediye Bagkanh6l

Savrn Baskan Aziz Kocaodlu'nun Dikkatine;

izmir

OzU; lzmir kentinde Hayvan Mezarhgr kurulmasr

Sayrn Bagkanhg'nrza 11.052ei giinlii dilekge ile yaphgtm bagvuruda;

"' Hayvanlara iyi muamele ve onlara uygarca davrannra yalnzca yagamlarr ile
srnrh olmamalr ve ailiimlerinden sonra hahrlanmalarr iqin de gerekli kamusal iinlemler
ahnmahdrr.

Ailelerimizin birer iiyesi haline gelen veya $okaklarda dost olduEubuz
ha)ryanlann iildiilften sonra geli$igiizel giipe ahlmalanm igime sindiremiyorum.

Kcdimiz $iRiN, 9 ya$rnda ve belki de yalqn bir taribte iilecek

Intertrette yaptrgrm bir araitrrmada gelilmi$ iilke kentlerinin golunda Ha1'van
Mezarl€r olduEuou tesbit ettim, Aynca, Istanbul, Tuzla'da yaklaqrk 3 yrl iince bir
ha)ryan mezarhgr kurulmuftur. (Bkz:.Ek Sabah Gzt. 10/01/2005) Bu konuda yerel
yiinetimlcr mevzush yeterlidir. Aynca, Saym Belediyenin Ov ve Sfls Ila).vanlarr
Yiinetmelifinde, ('halwan rnezarLfr" diizenlenmiqtir.

Yukandr sunulan olay ve nedenlerle, Izmirtde bir Ha5rvan Mezarh$ kurulmasr
ve iflctilmcsi iqin karar ahmasrn! dilekqemin akib€ti hakhnda cevrp vcrilmesini
saygrlanrnla dilerim."

isteminde bulunmugtum. Olumlu yanrt verilmesinden bu yana 2 sene 5 ay gegmig ve
maalesef higbir geliSme olmamrstrr.

Ba$vurumun akibet hakkrnda bilgi ve cevap verilmesini 
9i{erim.//

saygnarmta, 
/
I

Noyan Ozkan
1378 Sokak, 4/1, No:107,
Alsancak, izmir.
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11t05/200s

izmir Buyijkgehir Belediye BaSkanhgr

Savrn Baskan Aziz Kocaodlu'nun Dikkatine:

izmir

ozn; izmir kentinde Hayvan MezarlOr kurulmasr

Hayvanlara iyi muamele ve onlara uygarca davranma yalnlzca yatamlarl
ile srrrrlr olmamalt ve 6lumlerinden sonra hattrlanmalan igin de gerekli kanrusal
onlemler ahnmalrdrr

Ailelerimizin birer nyesi haline gelen veya sokaklarda dost olduOur.tuz
hayvanlar{n cildukien scnra geli$igilzel gope atrlmalaflnt iQrme sindiremiyorunt.

Ked;miz glRlN, I yairnda ve belki de yakrn bir tarihte otecek.

Intemette yaptr0rm bir arastrmada geli$mi9 ulke kenflerinin eodunda
Hayvan Mezarltdr oldugunu tesbit ettim Ayflca, istanbul, Tuzla,Oa yakti5rk:
yll dnce bir hayvan mezarlr0r kurulmuFtur. (Bkz:,Ek. Sabah Gzt. l)l}lI2OOS)
Bu konuda )/erel yonetimler mevzuat! yeterlidir. Ayrlca, Sayln Belediyenin
Ev ve Sus Hayvanlafl YOnelmeli!inde, "l-iayvan mezarlrOr" duzenlenmigtii.

Yul.afld I sunulan olay ve nedenle le, izn,iide t,ir Hayvan Me,,arr,3,
Kurulmasr ve igletilmesi iqin karar alrnntas,nr, dilekqemin akibeti hakktnda
cevap vellrnesini saygtlar rmla dilerim

Satorlaflmla.- 
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