T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
İLE
TÜRK VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ İZMİR VETERİNER HEKİMLER ODASI
ARASINDA
“ İZMİR İLİNDE SAHİPSİZ KÖPEKLERİN YAKALAMA, KISIRLAŞTIRMA, İŞARETLEME,
PARAZİT İLACI
UYGULAMA VE AŞILAMA PROJESİ” İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU
İşbu protokol İzmir Büyükşehir Belediyesi (Izmir BŞB) ile İzmir Veteriner Hekimleri Odası
(Izmir VHO) arasında imzalanmak ve uygulanmak üzere aşağıdaki maddeler halinde hazırlanmıştır.
TARAFLAR
MADDE-1

a) İzmir Büyükşehir Belediyesi
Adres: Mimar Sinan mh. 9 Eylül Meydanı no:9/1 Kültürpark içi 1 no'lu hol Konak/İZMİR
Telefon: 0(232)2931200
b) İzmir Veteriner Hekimleri Odası:
Adres: Kazım Dirik mh. Ankara cd. 284 sk. No:2 8. kat 802 Folkart Time Ofis 2
Telefon: 0(232)4651063
PROTOKOLÜN KONUSU
MADDE-2
İzmir Metropol alanı içinde bulunan Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çigli, Gaziemir, Güzelbahçe,
Karabağlar, Karşıyaka,Konak,Narlıdere ilçeleri başta olmak üzere gerekli görülen diğer ilçelerde 5199 sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz, kısır olmayan köpeklerin yakalanıp kısırlaştırılması,
kuduz aşılamaları ile paraziter ilaç uygulamalarının yapılması, kulak küpesi ve mikrocip ile işaretlenerek
kayıt altına alınması işlemlerinin İzmir Veteriner Hekimleri Odası Üyesi,Tarım ve Orman Bakanlığından
ruhsatlı Veteriner Klinik , Poliklinik ve Hayvan Hastaneleri işbirliğiyle yapılması
KISALTMALAR
MADDE-3
İBB
: İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir VHO
: İzmir Veteriner Hekimleri Odası
VKPH
: Veteriner Klinik,Poliklinik,Hastaneler
Üye
: Protokol kapsamında olacak İzmir VHO tarafından belirlenecek veteriner klinikleri
poliklinikleri ve hayvan hastaneleri
HAYBIS
: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvanları Koruma Bilgi Sistemini
İTS
: Veteriner Tıbbi Ürünleri için E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi

ATS

: Veteriner Tıbbi Ürünleri için E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi

PROTOKOLÜN AMACI
MADDE-4
İzmir İli merkezinde sahipsiz sokak köpeklerinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında
yakalanıp kısırlaştırılması, kuduz aşılamalarının ile paraziter ilaç uygulamalarının yapılması, kulak küpesi
ve mikrocip ile işaretlenerek kayıt altına alınması sonrası postoperatif bakımlarının sağlandıktan sonra

alındıkları ortama salınması süreçlerinde, İzmir VHO’dan belirli bir koordinasyon çerçevesinde destek
alınması ve böylelikle kısırlaştırma hizmetinin ve etkinliğinin artırılmasıdır. Bu bağlamda, İBB tarafından
oluşturulacak koordinasyon merkezi üzerinden, İzmir VHO’nın karşılıklı protokol imzalayan hayvan
hastanelerine,polikliniklere ve kliniklere nakil edilecek sahipsiz sokak köpeklerinin üreme ve çoğalma
sonucu popülasyonlarının artışının kontrol edilmesi, saldırganlıklarının önüne geçilebilmesi, kuduz
aşılamalarının, paraziter ilaç uygulamalarının yapılıp, kulak küpesi ve mikrocip ile işaretlenmeleri sağlanarak
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun yerel yönetimlere yüklediği sorumlulukları yerine getirip, bu
kapsamda faaliyetlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, bu sayede yaşam sürelerinin iyileştirilmesidir.
YASAL DAYANAK
MADDE- 5
 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin c bendi
 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun Uygulama Yönetmeliği
 Veteriner Hekim Muayehane ve Poliklinik yönetmeliği
 Hayvan Hastaneleri yönetmeliği ile mer'i mevzuattaki hükümler.
YÜKÜMLÜLÜKLER
MADDE-6
6.1- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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b) Sokak köpeklerinin rehabilitasyonu aşamasında gerekli desteğin sağlaması adına, Yerel Hayvan
Koruma Görevlilerini belirleyip eğitmek,Yerel Hayvan Koruma Görevlisinin listesini İzmir Veteriner
Hekimleri Odasına iletmek
c) Yakalama işleminin yapılacağı alanların, tespit edilip yakalama ekibini organize etmek.
d) VKPH’ye nakil edilecek köpeklerin muayenelerini yaparak kuduz aşıları, iç ve dış paraziter ilaç
uygulamaları ile mikrochip uygulamalarının ardından VKPH’ye nakline onay vermek.
e) İzmir VHO tarafından, veteriner hekim kontrolünde yakalanarak İBB'nin belirlediği merkezlere
getirilen sokak köpeklerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimlerinin sağlık
kontrollerini yaptıktan sonra kendi kısırlaştırma kapasitesinin üzerinde olanlarının kısırlaştırılması,
kulak küpesi takılması ve kayıt altına alınması işlemlerinin yapılması için anlaşmalı VKPH’lere
haftalık randevu programı doğrultusunda nakle hazırlamak.
f) Uygulamalarda kullanmak üzere matbuu Epikriz Raporu Formunu (Hem İBB de hem de İzmir VHO
VKPH’ onaylı bir nüshası arşivlenecektir. ) hazırlayarak odaya iletmek.
g) Epikriz
raporunun
köpek
dosyasında saklanmasını sağlamak.
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h) Protokol süresince , oda ile birlikte koordinasyonu sağlamak
i) Hayvanların işaretlenmesi için işaretleme malzemelerini (küpe, küpe pensi) tutanak karşılığı vermek
j) VKPH’lere Kısırlaştırma için sevk etmeden önce, toplama merkezinde, hayvan ve çevre sağlığını
koruyucu tedbirler kapsamında köpeklere uygulanmak üzere kuduz aşısı,mikroçip, iç ve dış paraziter
ilaçları tedarik edip uygulamak

k) Kısırlaştırma operasyonunun sonunda, hayvanın genel durumunun stabil olması sonrası epikriz
raporlarının İBB Veteriner Hekiminin kontrolü sonrası bakımevine kabulünü sağlamak.
l) Operasyon sonrası bakım sürecinde hayvanın operasyonunu yapan VKPH ile birlikte takip etmek,
takibe ilişkin günlük raporlama yapılmasını sağlamak,kısırlaştırma işlemlerinden sonra aynı gün
içerisinde toplama merkezlerine teslimini almak
m) İşlemleri biten köpeklerin, postoperatif bakımları sonrası alındığı ortama bırakılması için onay
vermek.
n) İşlemleri yapılan köpeklerin bilgilerini Bakanlığın HAYBIS ve İTS programına kaydını kontrol
etmek/sağlamak
o) İzmir Veteriner Hekimleri Odası ile protokol imzalayan VKPH lerin listesini, İzmir Veteriner
Hekimleri Odasından almak
p) Her ay sonunda yapılan işlemler ile ilgili İzmir VHO’na hakedişleri yapmak

6.2 İZMİR VETERİNER HEKİMLERİ ODASININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Söz konusu protokol kapsamında faaliyet yürütülmesine ilişkin "VKPH” leri (Veteriner
Klinik,Poliklinik, Hayvan Hastaneleri) belirlemek
b) İş bu protokol kapsamında İBB tarafından yapılacak olan bildirimleri zamanında VKPH iletmek
c) Protokol kapsamında çalışacak VKPH yasal çalışma izinleri ile çalışan Veteriner Hekimlerinin
listesini, güncellenen üye listesi ile birlikte 5 (beş) işgünü içerisinde İBB’ye iletmek
d) Üye çalışma programını oluşturmak ve uyulmasını sağlamak
e) Sokak köpeklerinin yakalanmasını, İBB sorumluğunda olan veya İBB'nin belirlediği merkezlere
nakli, İBB merkezlerinden VKPH’lere sevki, VKPH işlemlerinin tamamlanması sonrasında İBB'nin
belirlediği merkezlere sevk edilip, postoperatif bakımları sonrasında alındığı alana bırakılması
işlemleri için, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvan refahı göz önüne alınarak
uygun ekipman ve donanıma sahip 5(beş) adet aracın tedariğinin yapılması. Bu hizmetin sağlanması
için; herbir araç için 1 veteriner hekim, 1 şoför ve bir hayvan yakalama elemanının tedarik edeceği,
bu araçlarda istihdamının sağlanması.
f) Kısırlaştırılma işlemi yapılması için sahipsiz sokak köpeklerinin 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanunu kapsamında hayvan refahı gözetilerek Veteriner Hekim kontrolünde, 7 gün 24 saat
üzerinden yakalanacak şekilde İBB ile uygun çalışma programını belirleyerek yakalanmasını, İBB
sorumluğunda olan veya İBB'nin belirlediği merkezlere nakli, İBB merkezlerinden VKPH’lere
sevki, VKPH’de işlemlerinin tamamlanması sonrasında İBB'nin belirlediği merkezlere sevk edilip,
postoperatif bakımları sonrasında alındığı alana bırakılması işlemlerini kendi bünyesinde temin
edecekleri araç ve personel ile sağlatmak.
g) İBB ekipleri tarafından önceden randevuları, programlanarak belirlenen VKPH sevk edilen sokak
köpeklerinin kısırlaştırılmalarını sağlamak.
h) Kısırlaştırılan köpeklerin kulaklarına İBB tarafından verilen kulak küpelerini takmak.
i) İş bu protokol kapsamında üretilecek tüm bilgi ve belgeleri (ameliyat masasında küpelenmiş halde
çekilmiş fotoğraf) fiziksel veya dijital olarak Koordinasyon Merkezine teslim etmek.

j) Yakalama, sevk ve nakil işlemlerinde kullanılacak tüm araçlarda araç takip sistemi bulunacaktır.

Takip sistemi ile ilgili erişim bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) işe başlama tarihinde İBB'ye
bildirmek
k) Hizmet kapsamında kullanılacak tüm araçlar için; idarenin belirleyeceği logo, resim ve

yazıları araçlara giydirme yapmak.
l) İşlem tutanaklarını İBB tarafından hakkediş düzenlenmesi için aylık olarak İBB'ye raporlamak
6.3. PROTOKOLE DAHİL OLAN ANLAŞMALI VETERİNER KLİNİK, POLİKLİNİK VE
HAYVAN HASTANELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) İzmir VHO odasına iş bu protokol kapsamında yapılmış olan çalışma programı bildirmek ve
programa uymak
b) Kısırlaştırma için getirilen köpeklerin sağlıklı olduğundan emin olmak için gerekli muayenesini
yapmak, uygun olmayanların rapor yazarak, İVHO bildirmek üzere ve İBB’ye liste yapmak
c) Kısırlaştırma
operasyonu
içinde müdahale etmek.
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d) Sağlıklı olduğu belirlenen sahipsiz köpeklerin; dişilerde ovariohysterioectomie, erkeklerde
kastrasyon operasyonlarının yapılması
e) Operasyon yapılan köpeğe İzmir BŞB tarafından verilen kulak küpesi takılarak işaretlemek
f) Yaptığı uygulamaya ait İzmir BŞB tarafından matbuu olarak hazırlanmış Epikriz Raporunu doldurup
kaşeleyerek uygulama yaptığı hayvanla birlikte teslim etmek
g) Protokol kapsamında işaretleme amacıyla İzmir BŞB den teslim alınan küpe pensini protokol
sonunda iade etmek
h) VKPH operasyonun ardından İBB hekimi ile irtibat kurulup yapılan konsültasyonu takiben kısırlaşan
köpeği İBB' ye postoperatif bakım için sevkini sağlatmak.
ÜCRETLENDİRME
MADDE-7
(1) İşbu protokol süresi boyunca her bir köpeğin kısırlaştırma işlemi için; KDV dahil 900(dokuz yüz)
TL. Ödenecektir. Köpeğin kısırlaştırma operasyonu sırasında veya uyanma aşamasında, herhangi bir
komplikasyona bağlı ölümü sonrası, ölen hayvan hakedişe dahil edilmeyecektir.
(2) İşbu protokol kapsamında, aylık olarak toplamda en az 600 (altı yüz), en fazla 900 (dokuz yüz )
adet sokak köpeğinin yakalanması öngörülmektedir. Sokak köpeğinin veteriner hekim kontrolünde
yakalama, nakil ve sevk aşamasında ölmesi halinde, ölen hayvan yakalama, nakil ve sevk hakedişine
dahil edilmeyecektir.
(3) İşbu protokol süresi boyunca her bir köpeğin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında
kısırlaştırma işlemleri uyarınca; öngörülen yakalama, sevk, nakil ve alındığı alana bırakılma süreçleri
kapsamında 5 araç için toplam aylık maksimum 20.000 km. yapacak şekilde çalışarak, yakaladığı her
bir köpek için KDV dahil 500(beşyüz) TL. ödenecektir. Yakalama hizmeti için araç yakıt bedeli (1 yıllık
sözleşme gereği) kilometre başına 1,55 TL+ %18 KDV' dir.
(4) İşlem tutanakları ile köpek yakalama ve kısırlaştırma adetleri aylık olarak İzmir VHO tarafından

İBB'ye raporlanacak ve İBB tarafından düzenlenecek hakedişe istinaden ödeme yapılacaktır.
(5) Hak edişler her ayın sonunda,bir hafta içinde karşılıklı onaylandıktan sonra İBB’ye resmi evraklar
ve faturalar ile ibraz edilecektir.
(6) Hak ediş tutarı; resmi evraklar ve faturalar İBB’ye iletilmesinden sonra tahakkuka bağlanarak
Muhasebe Şube Müdürlüğü'ne iletilecek olup, takip eden ayın sonuna kadar İzmir VHO’nın ileteceği
resmi banka hesap numarasına yatırılacaktır.
DIĞER HUSUSLAR
MADDE-8
a) İzmir BŞB ve Izmir VHO aylık olarak yapacaklan toplantılarla protokolün sağlıklı işlemesine dair
görüş alışverişinde bulunacaktır.Gerekli hallerde aylık toplantıları beklemeden iş akışında
tıkanmalara engel olmamak adına telefonla veya birebir görüşmeler yapılacaktır.
b) Protokol çerçevesinde işleyişte 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında,(yakalama,
nakil, sevk, alındığı alana bırakılma ve kısırlaştırma işlemleri vb.) kamuya veya hayvanlara zarar
verecek uygulamaların tespit edilmesi halinde kusurlu olduğu düşünülen üye hakkında rapor
hazırlanarak yasal olarak denetimle yetkili kurumlar bilgilendirilecektir. Kusurlu olduğuna dair
yaptırım öngörülen Üyenin protokolu feshedilecek, liste dışı bırakılacaktır. Bundan kaynaklı
doğacak yasal yükümlülüklerden ilgili kurum sorumludur.
c) Protokol kapsamında Üyenin bilgilerinde değişiklik olduğu taktirde (Adres, Veteriner Hekim vb.
değişiklikler) Üye tarafından 5 (beş) iş günü içinde VHO tarafından İBB' ye bilgilendirme
yapılacaktır.
d) Taraflar protokolün 5. Maddesinde belirtilen "Yasal dayanak" başlığında yer alan tüm yasal
düzenlemelere uygun olarak davranmakla yükümlüdür.
PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE EKLER
MADDE-9
a) İşbu protokol üzerinde, protokolün kapsamının genişletilmesi, daraltılması veya herhangi bir
nedenden dolayı meydana gelebilecek değişikliklerin protokole yansıtılabilmesi amacıyla veya işbu
protokolde yer almayan veya sonradan ortaya çıkabilecek hususları halletmek veya protokolde
anlaşılmayan hususların tekrar düzenlenmesi (açıklanması/düzeltilmesi) için gerekli gördükleri
hallerde tarafların karşılıklı olarak anlaşmaları suretiyle değişiklik yapılabilecek olup, söz konusu
tüm değişiklikler, tarafların yetkili temsilcileri tarafından hazırlanan ve değişiklik metnini içeren ek
protokolün imza altına alınması kaydı ile geçerli
olacaktır.
b) Ek protokoller, bu protokolün ve dayanağı olan mevzuat hükümleri ile eklerine aykırı hükümler
içermeyecektir.
c) Ek protokoller işbu protokolün ayrılmaz bir parçası olup, işbu ana protokol ile birlikte yorumlanacak,
aykırılık
ya
da
çelişki
halinde
ana
protokol
hükümleri
geçerli
olacaktır.
ANLAŞMAZLIK HALİ
MADDE-10
Anlaşmazlıklar öncelikle karşılıklı görüşme yoluyla çözülecektir. Çözüme ulaşmayan konularda Izmir

Mahkemeleri ve icra Müdürlükleri yetkilidir.
PROTOKOLÜN SÜRESİ
MADDE-11
Protokolün süresi 1(bir) yıl olup; ilgili kurumların protokol çerçevesinde yasal hükümlülüklerini
karşıladıkları tarihten itibaren imza altına alınacaktır.
PROTOKOLÜN FESHI
MADDE-12
Taraflardan birinin bu protokol hükümlerine aykın davrandığı durumlarda, diğer taraf
aykırılığın giderilmesi hususunda uygun bir süre vererek giderilmesi talebinde bulunur. Verilen süre
zarfinda aykınlıkların giderilmemesi durumunda protokol tek taraflı fesh edilebilir.
YÜRÜRLÜLÜK
MADDE-13
İşbu protokol 13 (Onüç) maddeden ibaret olup, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi
tarafindan onaylandıktan hazırlanan sonra üç nüshanın taraflarca imza altına aldığı tarihten itibaren
yürürlülüğe girer.

İZMİR VETERİNER HEKİMLER ODASI
BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI

