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T.C. 

                                                   BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

                                            TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  

          GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  

 

                                                              BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1   

Bu Yönetmelik; Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, 

örgütlenme, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.   

Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki, çalışma, 

usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar.  

 

Dayanak 

MADDE 2  

Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b maddesi ve ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

MADDE 3  

Bu Yönetmelikte adı geçen;  

a)Başkan: Buca Belediye Başkanını,  

b)Başkanlık: Buca Belediye Başkanlığını,  

c)Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını,  

ç)Belediye: Buca Belediyesini,  

d)Müdür: Tarımsal Hizmetler Müdürünü,  

e)Müdürlük: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü,  

f)Personel: Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelini, ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

 

Kuruluş ve Teşkilat  

MADDE 4  

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 03.09.2014 Tarih ve 2014/129 Sayılı Meclis Kararı ile 

ihdas edilmiştir. Müdürlük 27.01.2015 tarihinde kurulmuştur. 

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün teşkilat yapısı aşağıda belirlenen fonksiyonlar 

kapsamında yürütülür: 

a)Müdür 

b)Teknik İşler ve Proje Servisi 

c)İdari İşler Servisi 

ç)Büro 

d)Tarımsal Amaçlı Tesisler 

 

Diğer Birimlerle İlişkiler 

MADDE 5  
Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile 

koordineli olarak çalışır. 
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Bağlılık 

MADDE 6  

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına 

bağlıdır.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

 

Müdürlüğün görevi 

MADDE 7 

Buca Belediyesi sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanununda tanımlanan 

hizmetlerini sunmaktadır. Bu bağlamda müdürlük; 

a)Belediyemiz görev alanında bulunan arazilerin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale 

getirilmesi, ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil 

toplum kuruluşları ile koordineli proje geliştirmek,  

b)Organik tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak,  

c)Tarım Alanlarının Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat 

çerçevesinde görevleri yapmak,  

ç)Çiftçi eğitim çalışmalarının yapılmasını desteklemek,  

d)Belediyemize ait arazilerde her türde tarımsal ürün, fidan, çiçek fidesi yetiştirmek. 

e)Tarımsal üretimi yaygınlaştırmak için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde 

bulunmak, tarım etkinlikleri düzenlemek yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım 

sağlamak. 

f)Tarım ile ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve 

koordinasyon sağlamak. 

g)Buca İlçesinde tarımsal üretim yapan üreticilerin kooperatif ve dernekleşmesi için 

yapılanmalarına destek vermek, ürünlerini pazarlamaları için her türlü imkanı sağlamak. 

ğ)Organik ürün ve yerel ürün pazarlarının kurulmasını sağlamak. 

h)Tarımsal her türlü projenin tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik edici, destekleyici, 

geliştirici sistemler, eğitim ve denetim, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her 

türlü faaliyetler ile işlerin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini 

sağlamak. 

ı)Solucan gübresi tesisini çalıştırmak. 

i)Üzüm bağı ve bağ evi tesisini çalıştırmak ve eğitim programlarını devam ettirmek. 

j)Eğitime Zeytin Dalı Projesi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmekle görevlidir. 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 8 

Müdürün görevleri şunlardır:  

a)Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun 

olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup, gerekli her türlü tedbiri almak, 

b)Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda, Müdürlük faaliyetlerini 

denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,  

c)Uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,  

ç)Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak,  

d)Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarını, stratejik plan ve performans programını 

hazırlamak. 



3 
 

g)Diğer müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile 

müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,  

ğ)Müdürlüğünce hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetlemek, yönlendirmek ve 

onaylamak,  

h)Hizmet ve uygulamalarda aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle 

beraber araştırmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, bu çalışmalarla ilgili kayıtların 

tutulması ve takibini sağlamak,  

ı)Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan müdürlükle ilgili 

çalışmalar yaparak, hedefleri gerçekleştirmek,  

i)Müdürlüğünde yapılan istatiksel çalışmaları takip etmek,  

j)Müdürlüğün harcama yetkilisi görevini yürütmek,  

 

Birimlerin görev yetki ve sorumluluğu 

MADDE 9 

Tüm birimler aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek 

zorundadır. 

a)Irk, cinsiyet, yaş, inanç, siyasi düşünce, sınıf, kabiliyet ve benzeri hiçbir ayrımcılığı 

gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak. 

b)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli 

evrakı, bilgiyi kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmek. Devir işlemini 

gerçekleştirmeden görevinden ayrılmamak. 

c)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek. 

Uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak. 

 

Tarımsal Hizmetler Teknik Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

a)Müdürlük makamı tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yasal mevzuat 

hükümlerine uygun olarak yerine getirmek 

b)Tarımla ilgili şikayetleri değerlendirmek dilekçeleri cevaplamak. 

c)İlgili yönetmelikler doğrultusunda tarımsal her türlü denetimi yapmak 

ç)Görev alanı içerisinde tarımın geliştirilmesine yönelik teknik eğitimlerin verilmesi 

etkinlikler düzenlemek.  

d)Diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan eğitim faaliyetlerine ve etkinliklerine katılım 

sağlamak. 

e)Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev almak. 

f)Yapmış olduğu tüm çalışmalar hakkında müdürüne bilgi vermek. 

g)Tarımla ilgili her türlü projeyi hazırlamak ve yürütmek. 

ğ)Tarımla ilgili yapılan çalışmaları basın, yayın organlarına duyurusunu yapmak. 

h)Tarımla ilgili vatandaşın teknik olarak bilgilendirilmesini sağlamak. 

ı)Müdürlüğün yürüttüğü projelerde alınacak malzemelerin teknik şartnamesini 

hazırlamak yaklaşık maliyet hesabı ve kontrollük ve kabul işlerini yürütmek. 

i)Müdür veya şef tarafından havale edilen evrakların gereğini yapmak. 

 

İdari İşler ve Evrak Kayıt Arşivleme Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

a)Müdür tarafından yapılan iş bölümü doğrultusunda kendi sorumluluk alanında, 

verilen görevleri yerine getirir. 

b)Müdürlüğün faaliyetleri ve personeli ile ilgili yazışmaların takibini yapar. 

         c)Müdürlük yazışmalarını hazırlar, Müdürlüğe gelen yazışmalar ile giden yazışmaların 

gerekli yerlere ulaşmalarını sağlar. 

         ç)Gelen ve giden yazışmalar için standart dosya planına göre dosya tutar. 

  d)Büro ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarını tespit ederek teminlerini sağlar. 
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  e)Müdürlüğün ayni ve demirbaş işlerini gerekli olan kayıtlara alır ve takip eder. 

  f)Müdürlük personelinin özlük haklarının gerekli olan kayıtlara alır ve takip eder. 

         g)Müdürlük bütçesinin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda ilgili tahakkuk 

işlemlerini yapar. 

  ğ)Müdürün veya şefin kontrolünde, Müdürlük bütçesini, her yıl belirtilen takvim 

içerisinde düzenler ve Başkan Yardımcısı ve Müdürün Onayına sunar. 

  h)Müdürlük bünyesinde kullanılmakta olan tüm cihazların garanti, sözleşme, kullanım 

kılavuzu ve benzeri belgelerin arşivlenmesini, kaydını ve takibini yapar.  

  ı)Müdürlükte görevli personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde, yolluk 

avans evrakını düzenleyip, ilgili kişinin avans almasını ve avansın zamanında kapatılmasını 

sağlar. 

  i)Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş ile birlikte gelen ve giden 

evrakların kayıt, havale ve arşiv işlemleri, Başkanlık makamından gelen evrak Müdür 

tarafından ilgili personele havale edilir. Personele havale edilen evrakların gereğini 

zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür. 

  j)Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş sağlandığı tarihe kadar gelen ve 

giden evrakların ve dilekçelerin kayıt, havale, arşiv işlemleri ve personele zimmetle teslim 

edilmesinden sorumludur. 

  k)Vatandaştan gelen dilekçelerin tarayıcıdan geçirilmesini sağlayarak ilgili yerlere 

EBYS'den gönderimini sağlar. 

  l)Müdürlüğün kullandığı büro malzemelerinin teminini sağlar. 

  m)Müdürlüğe gönderilen her türlü fiziki evrakların standart dosya planına uygun 

olarak etiketlenmesini sağlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

MADDE 10 

Müdürlük çalışmaları Buca Belediye Başkanı tarafından denetlenir. Müdürlük 

Belediye Başkanının talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme 

ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Müdürlüğün, iş ve işlemlerinin 

yürütülmesinde konu ve kapsamı belirtilmek suretiyle, sorumlu olmak üzere Belediye Başkanı 

onayı ile bir veya birden fazla imza yetkilisi görevlendirilebilir.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

MADDE 11 

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili diğer mevzuat 

hükümleri uygulanır.  

 

Yürütme  

MADDE 12 

Bu yönetmelik hükümleri Buca Belediye Başkanlığı’nca yürütülür. 

 

Yürürlük  

MADDE 13 

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Buca Belediye Meclisinde 

kabul edildikten sonra onayı 3011 sayılı Kanunun 2.inci maddesi gereği mahallinde çıkan 

gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.  


