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KONU
: 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine
istinaden ilçemiz sınırları içindeki Pet Shop’larda evcil hayvan satışı yapmanın yasaklanması.
TEKLİF
: Belediye Meclisimizin 07.09.2020 günlü birinci Birleşiminde Hukuk Komisyonu,
Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna havale edilen,
Veteriner İşleri Müdürlüğünün 03.09.2020 tarih ve E.188 sayılı teklifi ve eki;
Belediyemize gelen hayvan refahı temalı şikâyetlerin belirli bir kısmı, ilçemiz sınırları içerisinde gerçekleştirilen
evcil hayvan satışı yapılan, evcil hayvan satış dükkanlarının ( pet shop) hayvanlar için oluşturduğu tehlikelerdir.
Bilindiği üzere bu alanlarda yeni doğmuş ve genetik olarak hastalıklara daha yatkın ev hayvanları (kedi,köpek )
satılmakta, bu yavruların bağışıklık sistemleri yetersiz seviyelerde olduğu için ölüm vakaları da çok fazla
yaşanmaktadır. Ayrıca bu alanlardan kentlilerimiz hayvan satın almakta, satın alma esnasında semptom
göstermeyen ancak aldıktan çok kısa bir süre sonra viral enfeksiyonlar ile boğuşan kedi ve köpek yavruları ne
yazık ki sonu ölümle biten hastalıklarla boğuşmaktadır. Öte yandan şikâyetlerin bir kısmı da ilçemiz sınırları
içerisinde ki evcil hayvan satış dükkanlarındaki (pet shop) mevcut koşulların 5199 sayılı Hayvanları Koruma
Kanununun 4’üncü maddesinde belirtilen hayvanların korunmasına ve rahat yaşamalarına ilişkin temel ilkelerin
sağlanması açısından yetersiz olduğuna ilişkindir. Gerek bu talep ve şikayetler, gerekse hayvanların rahat
yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesinin temini, hayvanların eziyet çekmelerine karşı en iyi
şekilde korunmalarının ve her türlü mağduriyetlerinin önlenmesinin sağlanması amacıyla 5393 sayılı Belediye
Kanununun 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden ilçemiz sınırları içerisinde evcil hayvan
satış dükkanlarında (Pet Shoplar) hayvan satışı yapmanın yasaklanması için teklifimizin Belediye Meclisine
havalesini Olurlarınıza arz ederim.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ
: Yapılan inceleme neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci
maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile 15’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden Beşiktaş
Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 2017/67 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Beşiktaş
Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliğinin 8’inci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesi komisyonumuzca uygun
görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur.
“(2) Evcil hayvan satış faaliyetlerine ilişkin olarak;
(a) Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılacak denetimlerde; Ev ve Süs
Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü’nden çalışma izni almaksızın faaliyet gösteren evcil hayvan satış dükkanları, petshoplar tespit edilerek
tutanak altına alınır ve evcil hayvan satış faaliyeti durdurulur.
(b) Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınmış çalışma izni olan yerlerle ilgili olarak bahse konu Yönetmeliğin 7.
maddesi, 19. maddesi ve ilgili diğer hükümlerine aykırılıklar olup olmadığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta
Müdürlüğü görevlileri tarafından düzenli olarak denetlenir ve aykırılıklar tutanak altına alınarak gerekli
yaptırımların uygulanması ve evcil hayvan satış faaliyetinin durdurulması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne
bildirilir.
(c) Evcil hayvan satış faaliyeti durdurulan yerlerde bulunan hayvanlar Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından
koruma altına alınır. İşyeri yetkilisi tarafından hayvanların koruma altına alındığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde
Belediyeye başvurulması halinde; koruma altındaki evcil hayvanların satışa arz edilmeyeceğine ilişkin
muvafakatname verilmesi koşulu ile ilgilisine iade edilir. Hayvanların koruma altına alındığı günden itibaren 5.
Gün sonunda başvuruda bulunulmaması halinde, koruma altındaki evcil hayvanlar Belediye tarafından 5199
Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümleri kapsamında belirlenmiş sahiplendirme şartlarını taşıyan kişilere
sahiplendirilir. Bu süreçte koruma altına alınan evcil hayvanlar ile ilgili karşılaşılabilecek herhangi bir
olumsuzluktan Belediye sorumlu tutulamaz.”
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: Beşiktaş Belediye Meclisinin 11 Eylül 2020 tarihli Eylül dönemi toplantısının
ikinci birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendi ile 15’inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden Beşiktaş Belediye Meclisinin 05.05.2017 tarih ve 2017/67
sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Beşiktaş Belediyesi İdari Yaptırım Yönetmeliğinin 8’inci
maddesine raporda belirtilen 2 nci fıkranın eklenmesine ilişkin komisyon raporunun aynen kabulüne meclise
katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Dijan BALKAROĞLU GÜRSOY
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