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1. TBMM dilekçe komisyonun 27.04.2010 tarih ve A.0l.l.DİK..2004 sayılı tehlikeli 
köpeklerin kontrolü ile ilgili olarak alınan karar metni; Tehlikeli Hayvanların şikayet üzere re ' sen 
el konulması , el kayına yetkisinin genel kolluk makamları ve belediye zabıtasını içerecek şekilde 
genişletilmesi, tehlikeli köpeklerle ilgili İnternet üzerinden yapılan yayınların durdurulması yer 
almaktadır. Konu ile ilgili Halkın şikayetlerinde de çoğunlukla kolluk kuvvetlerine (polis, jandarrna, 
belediye zabıtası) yapıldığı bilenmekte olup, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ' nün 
20.05.20 l O tarih ve 153 sayılı yazı ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, ,Fila Brasileiro, Dogo Argetino 
tehlikeli köpek ırkları ve bu dört köpek ırkının melezleri ile ilgili şikayetlerinde veya halka açık 
yerlerde görülmesi durumunda kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtasınca; hayvan sahiplerinin tespiti 
halinde tutanak tutulması, söz konusu tehlikeli köpeklere el konularak belediye bakım evlerine 
teslim edilmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüklerine bilgi verilmesi hususu İçişleri 
Bakanlığına bildirilmiştir. 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun, uygulama yönetmeliği ve ilgi yazı kapsamında; 
ilimiz genelinde tehlikeli köpek ırk ve melezlerinin halka açık yerlerde görülmesi veya ihbar, şikayet 
durumlarında ilgili hayvanların tespit edilmesi durumunda kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtasmca 
sahiplerinin tespit edilerek tutanak tutulması, söz konusu tehlikeli köpeklerin tespitinde el konularak 
ilgili Belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine veya ilgili belediyeye ait bakım evi yok 
ise Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Geçici Sokak Hayvanları Bakımevine tutanak ile teslim 
edilmesi, bu ve 5 I 99 sayılı kanun kapsamında olan konularda yapılan şikayetlerin kolluk 
kuvvetlerine de yönlendirilmesi ve 5199 sayılı kanun gereği idari işlem uygulamak üzere ilgi! i 
evrakların incelenerek söz konusu ilçenin Denetim Görevlilerince idari para cezası tutanağının 
hazırlanmasına, mahallin en büyük mülki amirine imzalatılması akabinde işlemle ilgili evrakların 
bir suretinin belgenet sistemi üzerinden 4.Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğüne 
gönderilmesine, 

2. 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu 5. Madde e fıkrası gereği '·Toplum 
sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek 
için kişileri alandan uzaklaştırmak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar etmek'" 
halka yardım görevleri arasındadır. Çarşı ve mahalle bekçilerinin ilgili görevlerinin yapılmas ını 
genel kolluk kuvvetlerince sağlanmasına; 

3. Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi olan Dalaman ve Büyükşehir Belediyeleri hariç diğer 
belediyelerin ivedilikle izin i şlemlerini Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğl a Şube 
M üdürlüğünün 05.11.2020 tarih 3119007 sayılı ve 23 .11.2020 tarih 3290338 sayılı yazıbrı gereğ i 
baş latmasına ; Sokak Hayvanları Geçici bakımev i olmayan belediyelerin 5 ı 99 Sayılı k:ınun ve 
Hayvan ların Korunınasın;:ulama Yönetmeli:;z. belirtilen ivl,ası ve Tarım v: 
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Onnan Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğünün 05. 1 I .2020 tarih 3 I 19007 sayılı 
yazısının gereğini 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında ivedilikle yerine 
getirmesine; 

4. İlk defa yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen kişilerin başvuruları 
değerlendirilmiş olup Faruk ÇETİN, Nuriye HERKESECAN, Hakkı BOZDOĞAN, Mehmet 
Berksun ÜLKÜ isimli kişilerin başvurularının kabulüne karar verilmesine; ilk defa başvuru yapan 
kişilerin yerel hayvan koruma görevlisi eğitimlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize 
edilmesi, düzenlenmesi ve eğitime tabi tutulan kişilerin Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge 
Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğüne bildirilerek yerel hayvan koruma görevlisi kimlik kartı 
belgelerinin Muğla Şube Müdürlüğünce düzenlenmesine; 

5. 5199 Sayılı Hayvanları koruma Kanununun 28. Maddesinde öngörülen idari para cezaları , 

bu kanunun 17. Ve 25. Maddelerinde belirtilen hususlar çerçevesinde, Bakanlık tarafından verilir. 
Bakanlık idari para cezası verme yetkisini, kanunun 17. Maddesi çerçevesinde mahallin en büyük 
mülki amirine devredebilir. Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde "Mahallin en büyük mülki 
amirince denetim elemanları görevlendirilir" denilmektedir. Söz konusu yetki devri Çevre ve 
Orman Bakanlığı 'nın 26.10.2004 tarih ve 202 sayılı Olur'ları ile mahallin en büyük mülki amirine 
devredi lmiştir. 

Bu kapsamda her ilçede Kaymakamlıklarca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 
uygulamasına yönelik daha önceden belirlenmiş olan en az iki denetim elemanının 

görevlendirilmelerinin gerekli ise güncellenmesi ve Kaymakamlıklarca denetim elemanı olarak 
görevlendirilen personelin isimlerinin 31.01.2021 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı 4. 
Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğüne gönderilmesine; denetime çıkacak olan personelin 
yapacağı kontrollerde denetim tutanağı düzenleme yetkisine sahip olması , personelin en az iki yıllık 
yüksekokul mezunu olması, hayvan refahı, hayvan ıslahı ve hayvan davranışları konularında eğitimi 
itibariyle altyapısının olması, mümkünse konusunda uzman olması gerekmektedir. Valiliğimizce 
onaylı nüfus bilgilerini içeren denetim sırasında denetim yetkisine haiz olduğunu gösteren kiml ik 
kartı verilmesine; 

5 I 99 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kurumlara gelen her türlü başvurunun 
gereği yapılmak üzere ilgili Kaymakamlıklara ve Kaymakamlıklarca görevlendirilen denetim 
görevlilerine gönderilmesine; 

Kaymakamlıklarca 3 aylık dönemler halinde dönem içinde yapılan çalışmaları , işkın leri. 
denetimleri, idari para cezalarını içeren raporların Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü 

Muğla Şube Müdürlüğüne gönderilmesin} ly{., 
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6. Valilik ve Kaymakamlıklarca belediyelerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunundaki 
hayvanların korunmasına yönelik görevlerini yerine getirmedeki ihmal veya kasıtlı uygulamalarının 
takip edilmesi, İçişleri Bakanlığmın 10.07.2020 tarih, E.11172 sayılı genelgesi gereği gerekli 
hallerde inceleme/soruşturma başlatılması ya da İçişleri Bakanlığından inceleme/soruşturma 
başlatılmasının talep edilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şube 
Müdürlüğünce hazırlanacak denetim raporlarının Kaymakamlıklara gönderilmeden önce denetim 
ve tespit raporlarındaki yer alan eksikliklerin ve ihmallerin ilgili belediyelere Valiliğimizce 
bildirilecek olup tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilgili eksiklik ve ihmallerin giderilmesi 
için Muğla İl Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmeyen, gerekli çalışmalarda bulunmayan, iş ve 
işlemleri kasıtlı olarak geciktiren belediyelerin kaymakamlıklara bildirileceğinden dolayı ilgili 
belediyelerce gerekl.i çalışmaların yapılmasına; 

7. İçişleri bakanlığının sosyal medya uygulama mağazalarmdan indirilebilecek olan mobil 
uygulaması olan HAYDİ (Hayvan Dostu İnsanlar) isimli uygulamanın vatandaşlara duyurulması, 
yaygınlaştırılması ve etkin kullanımı için gerek çalışmaların kurumlarca yapılmasına; 

8. Alınan kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gereği yapılmak üzere gönderilmesine; 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 05.01.2021 

,:e,..1 
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Muğla Büyü 
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