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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA 
                                                                 

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, 12.5.2006 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan “Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği” nin Mobil 
Kısırlaştırma Üniteleri başlıklı 25. Maddesi; Valiliklerden çalışma izni alınarak, ülke genelinde 
sokak hayvanlarını kısırlaştırmak ve aşılamak için Mobil Kısırlaştırma Üniteleri 
oluşturulmasına izin vermektedir. 
     Bu çerçevede, valilikler tarafından ruhsatlandırılan “Mobil Kısırlaştırma Üniteleri” 
ülkemizin her ilinde kısırlaştırma ve aşılama işlemleri yapmaktadır. 5199 Sayılı Kanunda böyle 
bir kısırlaştırma ünitesinin oluşturulması için yasal dayanak olmamasına rağmen ilgili 
yönetmelikte yasaya aykırı olarak böyle bir düzenleme yapılmıştır.  
     O dönemde Bakanlığımız, Valiliklere (İl Müdürlükleri) gönderdiği tamimle bu tür gezici 
araçlarla ülkenin her tarafında uygulama yapılmasının hayvan sağlığı, halk sağlığı ve çevre 
sağlığı açısından riskli olduğunu belirterek, gezici araçlarla kısırlaştırma uygulamalarının 
yapılmaması gerektiğini belirtmiş ve cezai işlem uygulanması yapılmasını bildirmiştir.  

Ancak; yapılan uygulamaların kanuna aykırılık teşkil etmesine rağmen yönetmelikte 
yer alması ve valilikten ruhsat almış olmaları nedeniyle cezai işlemler mahkemelerce iptal 
edilmiş ve Mobil Kısırlaştırma Üniteleri kısırlaştırma ve aşılama uygulamalarına devam 
etmiştir.  

Belediye başkanlıkları ilgili Bakanlık tarafından sokak hayvanları için tahsis edilen 
ödeneklerle,  sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerini gezici kısırlaştırma ünitelerine 
yaptırmaktadır. Usulsüz olarak yapılan bu operasyonlar sonrası post operatif bakım 
yapılmadan doğrudan sokağa geri bırakılan hayvanların büyük çoğunluğu enfeksiyon 
nedeniyle hayatlarını kaybetmiş ve hayvan sağlığı, halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından ciddi 
riskler ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra bu süreçte Mobil Kısırlaştırma Üniteleri kontrol ve 
denetimden uzak adeta itlaf işlemi yapar hale gelmişlerdir. Bu çalışmalar kamuoyunda ve 
veteriner hekimlik mesleğini serbest olarak yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde yürüten 
meslektaşlarımız arasında büyük tepkilere yol açmaktadır. Bu konuda hayvan sever 
derneklerinden ve veteriner hekim meslektaşlarımız tarafından oda başkanlıklarımıza ve 
Merkez Konseyine çok sayıda yazılı ve şifahi şikâyetler yapılmaktadır. 

Hayvan sağlığı, halk sağlığı ve çevre sağlığı açısından ciddi riskli oluşturan ve yasal 
olmayan bu uygulamadan kaynaklanan sorunların çözümü için, yönetmeliğin kanuna aykırılık 
teşkil eden ilgili maddesinin iptal edilmesi veya yeniden düzenlenmesi hususunda; 

Gereğini arz ederim. 
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