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>  TOPLUMSAL GELİŞİM

Veteriner İşleri 
Müdürlüğü

HAYVAN BAKIM VE
REHABİLİTASYONU 
 » Sahipsiz Başıboş Sokak Hayvanlarının Toplanması
 » Hayvanların Muayene Edilmesi
 » Hayvanların Kısırlaştırılması
 » Hayvanların Aşılanması ve Küpelenmesi
 » Hayvan Sahiplendirmesi

SALGIN HAYVAN 
HASTALIKLARIYLA MÜCADELE
 » Kurbanlık Hayvanların Kayıt Altına Alınması
 » Kurbanlık Hayvanların Sağlık Kontrolünden  
  Geçirilmesi 
 » Kurban Kesim Yerlerinin Dezenfekte Edilmesi

ÇEVRE VE KAPALI ALAN 
İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI
 » İBB ile Koordinasyonun Sağlanması
 » Nokta Bazlı İlaçlama Çalışmaları

ŞİKÂYET VE TALEPLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri 
Denetimleri
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; internet salonu, kafe, 
elektronik oyun yerleri, kahvehane v.b yerleri kapsamaktadır. 
Bu tür işyerleri vatandaşımızın sıklıkla bulunduğu ve vakit ge-
çirdiği yerler olduğundan genel asayiş ve güvenlik yönünden de-
netimleri son derece titizlikle sürdürülmektedir. 

2013 yılı ikinci döneminde yayımlanarak yürürlüğe giren 6487 sa-
yılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile alkol satışı yapılan yerler 
ile nargile içimi ve sunumu yapılan yerlere getirilen düzenleme-
ler neticesinde, “örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğren-
ci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz 
metre mesafenin bulunması zorunludur” şartına istinaden bu 
işyerlerine “mesafe uygunluk belgesi” verilmeye başlanmıştır.

2013 yılında Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerine 1.254 
denetim yapılmıştır.

YILLARA GÖRE 
DENETİMLER 2010 2011 2012 2013

Sıhhi İşyeri Denetimleri 4.476 15.216 26.466 30.856

Gayri Sıhhi İşyeri 
Denetimleri

2.514 7.980 14.805 13.667

Umuma Açık İşyeri 
Denetimleri

562 1.073 1.259 1.254

Yıllara Göre Yapılan İşyeri Denetim Sayıları

Yılara Göre Gelir Dağılımı  (TL)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.348 2.189 4.440 4.813 4.596 2.937 
7.552 

24.269 

42.530 
45.777 

ASANSÖR TESCİL 
İŞLEMLERİ 

95/16/AT Asansör Yönetmeliği gereği ilçemiz sınırlarında bulu-
nan binalardaki mevcut insan ve yük asansörlerinin gerekli tet-
kik ve kontrolleri yapıldıktan sonra uygun olanlara Asansör Tes-
cil Belgesi verilmektedir. 2012 yılında 520 asansöre tescil belgesi 
verilmişken 2013 yılında 647 asansöre tescil belgesi verilmiştir.

MÜDÜRLÜK FAALİYET 
GELİRLERİ

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereği müdürlüğümüz ta-
rafından gerçekleştirilen ruhsat ve denetim işleri karşılığında 
harç ve ücret alınmaktadır. Esnafın mali yükümlülüğü düşünüle-
rek, 2012 yılında olduğu gibi bu yılda ruhsat harçlarına zam yapıl-
mamıştır. 2013 yılı müdürlük faaliyet geliri 5.176.811 TL olarak 
gerçekleşmiştir.

Asansör Yıllık Kontrolleri
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin 2011 yılında revize 
edilmesiyle birlikte asansörlerin yıllık kontrollerinin A Tipi Mua-
yene Kuruluşlarına yaptırılması zorunluluğu getirildiğinden, 2012 
yılında ilçemiz sınırlarında bulunan asansörlerin yıllık kontrolle-
rinin yapılması amacıyla Türk Standartları Enstitüsü ile imzala-
nan protokol, 2013 yılında da yenilenerek devam etmiştir.

01/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren TSEN 81-1+A3 
Elektrikli ve TSEN 81-2+A3 Hidrolik Asansörler için yapım ve gü-
venlik kuralları standardının asansörlerin tasarımından uygula-
masına kadar gündeme getirdiği yeni koşullar ve tedbirler teknik 
personeller tarafından önemle takip edilmiştir.

Bu standart ve yürürlüğe giren diğer standartlar ile birlikte 
“engelliler dâhil erişilebilirliğin geliştirilmesi” uygulamalarına 
önem verilmiştir.

01/01/2012 tarihi itibariyle TSEN 81-1/2+A3 Standartlarını uy-
gulamaya başlayan ve 2013 yılında da devam eden kurumumuz 
belediyeler arasında ilk sıralarda yerini almıştır.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından ilçemiz sınırlarında 
bulunan binalardaki mevcut asansörlere 4.734 kez yıllık pe-
riyodik muayene gerçekleştirilmiştir.

2013 yılında 647 asansöre tescil 
belgesi verilirken 1.430 denetim 

gerçekleştirilmiştir.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.235.604 TL 2.128.609 TL 

3.624.294 TL 

6.634.968 TL 
5.875.365 TL 

5.176.811 TL 
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KURBANLIK 
HAYVANLARIN DENETİMİ 

Kurban Bayramı döneminde, kurbanlık hayvan satış yerlerine 
gelen tüm hayvanların muayene ve sağlık kontrolleri yapılıp, ka-
yıt altına alınmıştır. Herhangi bir salgın hayvan hastalığının çık-
maması için hayvan satış ve kesim yerleri periyodik olarak ilaç-
lanarak dezenfekte edilmiştir. Bayramı huzur ve sükunet 
içerisinde geçiren ilçemizde bayram süresince her türlü veteri-
nerlik hizmeti verilmiştir.

Kurbanlık için çeşitli illerden getirilen hayvanlar için sürekli ve-
terinerlik hizmeti sunulmuş, 18.305 adet büyükbaş, 8.863 adet 
küçükbaş hayvan kayıt altına alınmış ve muayene edilmiştir. 
Hastalığı tespit edilen 48 adet büyükbaş, 36 adet küçükbaş hay-
van tedavi edilerek vatandaşın maddi kayıpları önlenmiştir. 

Sağlıklı bir toplum oluşturulmasında; hayvan sağlığı korunma-
sı, halkın yeterli ve güvenli gıdayla beslenmesi hususu büyük 
önem arz etmektedir. Kurban Bayramı süresince ilçemize gelen 
tüm hayvan satış ve kesim yerleri, ortak kullanıma açık kamu-
sal alanlar ve risk teşkil edebilecek her yer ilaçlanıp dezenfekte 
edilmiştir.             

18.305 adet büyükbaş, 8.863 adet 
küçükbaş hayvan kayıt altına 

alınmış ve muayene edilmiştir.

» Kayıt ve Muayene Çalışmaları

» Dezenfekte Çalışmaları

Ülkemizde sokaktaki başıboş sağlıksız hayvanları rehabilite etme  
ve bakma görevi  5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 
Gıda ve Yem Kanununa  göre belediyelere verilmiştir. Bu amaçla 
kullanılan, Belediyemize ait 250 hayvan kapasiteli geçici bakım 
evi ve rehabilitasyon merkezi mevcuttur. Burada; sahipsiz ba-
şıboş sokak hayvanları toplayıp muayene, tedavi, kısırlaştırma, 
aşılama ve sahiplendirme işlemleri yapılmaktadır. Sahiplendi-
rilmeyen rehabilite edilmiş işaretlenmiş hayvanlar, 5199 Sayılı 
Yasa ve ilgili Yönetmeliğe göre belgelenip, alındığı ortama geri 
bırakılmaktadır. 

Uygulamalarımız Sırasıyla ;

• Yakalama • Muayene • Tedavi • Aşılama     
• Kısırlaştırma • Küpeleme
• Sahiplendirme veya doğal ortama bırakma

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu

» Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi 
 Muayenehanesi

Toplanan	  hayvan	  sayısı	  	  

Muayene	  ve	  tedavi	  edilen	  
hayvan	  sayısı	  

Aşılanan	  	  hayvan	  sayısı	  

Kısırlaş7rılan	  hayvan	  sayısı	  

Küpelenen	  hayvan	  sayısı	  

Sahiplendirilen	  hayvan	  sayısı	  

2.370	  

2.669	  

1.396	  

1.182	  

1.139	  

170	  

2.822	  

4.307	  

2.011	  

1.495	  

1.450	  

200	   2013	  

2012	  

Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Kent yaşamında insan sağlığını tehdit eden başıboş sahipsiz 
hayvanlar, insani yollarla rehabilite edilip doğal ortamda yaşa-
tılmaktadır.

Dünyada hayvanlardan insanlara bulaşan 200’e yakın zoonoz 
hastalık mevcuttur. Bunlardan 50 tanesi ülkemizde görülmüş-
tür. Gerekli önlemler alınmasa bu hastalıklardan büyük verim 
kayıpları ve ölümler meydana gelmektedir. Tüm hayvan türle-
rinde görülebilen zoonozlar ; bakteriyel, paraziter, viral,ve man-
tar kaynaklı olabilmektedir. Temas, kanyolu, ısırma, tırmalama 
ve solunum yolu ile bulaşma olabilmektedir. 

Kuduz hayvanlardan insanlara bulaşan ölümcül bir hastalıktır. 
Dünyada kuduz hastalığı nedeniyle her yıl ortalama olarak  40 
binden fazla insan ölmektedir. Ölümlerin çoğu Güney Ameri-
ka, Asya ve Afrika bölgelerinde olmaktadır. Avrupa bölgesinde 
ölümlerin olduğu tek ülke Türkiye’dir. Veteriner İşleri Müdürlü-
ğü’nün uyguladığı koruyucu aşı çalışmaları neticesinde ilçemizde 
2003 yılından beri ölümcül olan kuduz hastalığı görülmemiştir.

Veteriner İşleri
Müdürlüğü

HAYVAN BAKIM VE 
REHABİLİTASYON 

MERKEZİ 

Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde 8000 m2 alan üzerinde 
kurulu, hayvanların sahiplendirinceye veya alındığı ortama geri 
bırakılıncaya kadar kaldığı 250 hayvan kapasiteli gayet modern 
bir geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezi mevcuttur.  

Hekimbaşında bulunan tesis, İstanbul’da kurulan ilk barınaklar-
dan olup temizliği, bakımı ve çevre düzenlenmesi ile diğer barı-
naklara örnek olacak niteliktedir. Burada hayvanlara her tür-
lü veterinerlik hizmeti verilmektedir. Toplanan sahipsiz sokak 
hayvanları gerekli bakım ve rehabilitasyon işlemlerinden sonra, 
sahiplendirilir. Sahiplendirilmeyen hayvanlar, alındıkları ortama 
geri bırakılır. Sahipsiz, yaşlı ve saldırgan hayvanlar ise barınak-
ta gözetim altında tutulmaktadırlar. Ekipler, sorumlu veteriner 
hekimler tarafından eğitilip, toplama işlemi veteriner hekim 
kontrolü altında usulüne uygun olarak yapılmaktadır.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korun-
masına Dair Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda gerekli ted-
birler alınarak, çalışmalar devam etmektedir. 

Veteriner İşleri Müdürlüğü belediye ana hizmet binasında, vete-
rinerlik faaliyetleri ise ayrı olarak Hekimbaşındaki rehabilitasyon 
merkezinde verilmektedir. Müdürlük bünyesinde 1 memur, 4 Ve-
teriner Hekim ve 11 işçi görev yapmaktadır.

Ekipler, sorumlu veteriner 
hekimler tarafından eğitilip, 

toplama işlemi veteriner hekim 
kontrolü altında usulüne uygun 

olarak yapılmaktadır.

Uygulanan koruyucu aşı 
çalışmaları neticesinde 

ilçemizde 2003 yılından beri 
ölümcül olan kuduz hastalığı 

görülmemiştir.

» Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi

» 2013 yılında 200 hayvan sahiplendirilmiştir

» Geçici Hayvan Barınağı
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Veteriner İşleri
Müdürlüğü

ÇEVRE İLAÇLAMA 
İŞLEMLERİ

Halk Sağlığı ve Çevre Sağlığının korunması 
amacı ile geçtiğimiz senelerde gerçekleşti-
rilen vektörle mücadele ve ilaçlama çalış-
maları İlçe ve belde belediyelerince yürütül-
müştü. Ancak 2008 yılında bu çalışmalar, 
Antalya Bölge İdare Mahkemesinin 26-06-

2006 tarih ve 907 sayılı kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının 01-10-2007 tarih ve 3479 sayılı yazısı gereğince İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde yapılmakta-
dır.

İnsan sağlığı üzerinde olumsuz bir tehdit oluşturan, sivrisinek, 
karasinek, pire ve kene gibi haşaratlara karşı mücadelede, yıl 
boyunca Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak çalışmalar 
neticesinde,  önemli olumlu sonuçlar alınmıştır.

Ümraniye Belediyesi olarak öncelikli hedefimiz Dünya Sağlık Ör-
gütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığının uygun gördüğü ve onayladığı 
ilaçları kullandırmak suretiyle, diğer canlılara zarar vermeden 
ve doğayı kirletmeden hedef zararlılarla mücadele etmeyi sağ-
lamaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edilmeyen hiçbir ilaçlama 
yöntemini ilçemizde kullanılmasına müsaade etmiyoruz. İlaçla-
ma çalışmaları Büyükşehir Belediyesi ile ortak  programlar dahi-
linde dönüşümlü olarak bütün mahallelerde yapılmaktadır.

İş yerleri, konutlar ve resmi daireler gibi özel ilaçlama taleple-
rinin tamamı  karşılanarak gerekli uygulamalar yapılmıştır. İlçe-
mizde 2013 yılında 274 adet lokal acil ilaçlama şikayeti, ekiplerimiz 
tarafından müdahale edilerek  giderilmiştir.

 2011 2012 2013
Haşaratla 
İlgili Lokal 
İlaçlama 
Sayısı

244 253 274

 

ŞİKÂYET VE TALEPLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne 2013 yılında Çözüm Merkezinden 
veya direkt gelen talep ve şikâyetler en kısa surede kayda alınıp 
titizlikle incelenerek ”Hizmet Standardı Tablosu” doğrultusunda 
sonuçlandırıp konu hakkında ilgiliye gerekli bilgiler verilmektedir. 
Müdürlük ekiplerinin çalışmaları neticesinde Çözüm Merkezin-
den gelen 3.044 adet şikâyet giderilmiştir. Ayrıca 1.819 adet tele-
fon ve e-mail yoluyla gelen şikayet-talep neticelendirilmiştir.  

 2011 2012 2013
Toplam 
şikâyet 
talep sayısı

4.017 4.110 4.863

HAYVANLAR İÇİN SULUK

İlçemizdeki 23 adet parka hayvanların özellikle yaz sıcaklarında 
susuz kalmaması için suluk yerleştirilmiştir.

274 adet lokal acil ilaçlama 
şikayeti, ekiplerimiz tarafından 
müdahale edilerek giderilmiştir.

2013’te 4.863 adet şikâyet-talep 
giderilmiştir. Şikâyet-talepler 

2012 yılına göre %18 artış 
göstermiştir.

» İlaçlama Çalışmaları » Sulukların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.


