
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama 
adresine girerek(pLyC01-6qJkq4-fmyHh6-hur76r-VAAHptRV) kodunu yazınız. 
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Akkent Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı No:662 33160 - Yenişehir / Mersin 
Telefon No: (324)238 25 54 Faks No: (324)238 81 12 
e-Posta: yaziisleri@mersin.gov.tr İnternet Adresi: http://www.mersin.gov.tr

Bilgi için: Remzi KUYUGÖZ
İl Yazı İşleri Müdürü

Telefon No: 

T.C. 
MERSİN VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

DAĞITIMLI 
Sayı   : 26002637-249-E.11242 01/05/2020
Konu : Hayvan Koruma Yerel Gönüllüleri  

İle İşbirliği Yapılması 
 

D O S Y A 
 

İlgi : İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Gn.Md.) nın 30.04.2020 tarihli ve 7486 sayılı yazısı. 
 

        Sokak hayvanları ile ilgili alınan tedbirler konusundaki Bakanlığımızın ilgi yazısı ekte 
gönderilmiştir. 

Tedbirler kapsamında yerel yönetimlerle gerekli koordinasyonun sağlanarak, sokak 
hayvanlarının korunması, beslenmesine yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve 
yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile işbirliğinin sağlanması, sokak 
hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve 
kuruluşları ile gönüllülerden oluşan “Hayvan Besleme Grupları”nın oluşturulması, sivil 
toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile iletişim ve işbirliği 
içerisinde çalışmalar yürütülmesi ve buna ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda, 

Gereğini önemle rica ederim. 
 Süleyman DENİZ 

Vali a. 
Vali Yardımcısı 

 
Ek: İlgi yazı 
 
DAĞITIM : 
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Kaymakamlıklara 
Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne 
Mersin İl Jandarma Komutanlığına 
Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 
Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar  
Mersin Şube Müdürlüğüne 

 
 
01/05/2020     İl Yazı İşleri Müdürü : Remzi KUYUGÖZ 
�



*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine 
girerek(CkM6IO-hhY+8G-/uiNIo-JT49wq-l0IgbzBj) kodunu yazınız. 
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Kavaklıdere Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:191 Çankaya/Ankara 06680 
Telefon No: (312)422 42 83 Dahili: 4283 - 4285 Faks No: (312)417 93 86 
e-Posta: syb@icisleri.gov.tr İnternet Adresi: https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi

Bilgi için: Ömer Faruk ABAY
İçişleri Uzmanı

Telefon No: 

T.C. 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

ÇOK ACELE 
Sayı   : 89780865-153-E.7486 30/04/2020
Konu : Sokak Hayvanları İle İlgili  

İlave Tedbirler 
 

Mersin Valiliğine 
 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, 
sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne 
kadar ilgili Bakanlıklar, Valilikler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından lokanta ve restoran içinde 
yeme/içme faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir alınmıştır. 

Alınan tedbirlerin sokak hayvanlarını olumsuz etkilememesi amacıyla Bakanlığımızca 
05/04/2020 tarihli ve 6240 sayılı Genelge yayınlanmıştır. Bu Genelge ile Vali/Kaymakamlar tarafından 
yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyon sağlanarak yiyecek 
bulmakta zorlanacağı düşünülen sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması, 
bu amaçla başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanları 
olduğu tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, bu alanların 
dezenfekte edilmesi, vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması istenmiştir. 

Valilik ve Kaymakamlıklarımız ile yerel yönetimlerimiz tarafından sahipsiz bu hayvanlar için 
yukarıda belirtilen tedbirler çerçevesinde birçok başarılı uygulama gerçekleştirilmiştir. 

Gelinen aşamada kurumlarımızın yürüttüğü başarılı faaliyetlere ilave olarak 5199 sayılı 
Hayvanları Koruma Kanununun 4 ve 18 inci maddeleri ile Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama 
Yönetmeliğinin 4, 11 ve 21 inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, bu alandaki sivil 
toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlilerinin (gönüllülerin) de aktif katılımlarının 
sağlanmasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarda etkinliğin daha da artacağı 
değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda, Valilik ve Kaymakamlıklarımız tarafından yerel yönetimlerle gerekli 
koordinasyonun sağlanarak sokak hayvanlarının korunması, beslenmesine yönelik faaliyet gösteren 
sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile işbirliğinin sağlanması, 
sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile 
gönüllülerden oluşan “Hayvan Besleme Grupları”nın oluşturulması, sivil toplum kuruluşları ve yerel 
hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile iletişim ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülmesi ve 
buna ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda, 

Gereğini önemle arz ve rica ederim. 
 Süleyman SOYLU 

Bakan 
Dağıtım : 
Gereği:  Bilgi: 
81 İl Valiliğine 
Merkez Birimlerine 
Bağlı Kuruluşlara 

Cumhurbaşkanlığına 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
Tarım ve Orman Bakanlığına 
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