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 T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BOLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 

Bu Yönetmelik Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş görev ve 

çalışma esaslarını düzenler ve kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2 
Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha, 5996 

Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği 

mesleğinin icrasına dair kanun, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

MADDE 3 
Veteriner İşleri Müdürlüğü hayvan sağlığı ile ilgili sorunları çözme ve yol gösterici 

olma, vatandaşların şikayetlerini zamanında değerlendiren bir birimdir. Yönetmelikte 

“Müdürlük “ olarak anılacaktır. 

a)Belediye   : Buca Belediyesi 

b)Başkanlık : Buca Belediye Başkanlığı 

c)Müdürlük : Veteriner İşleri Müdürlüğü 

ç)Personel : Müdürlüğe bağlı personelin tümü 

d)Belediye Alanı: İdaresi ve İşletmesi doğrudan Buca Belediyesi Başkanlığınca 

yapılan yerleri ifade eder. 

 

 

     İKİNCİ BÖLÜM 

                      Kuruluş ve Teşkilat 

 

Kuruluş ve Teşkilat 

MADDE 4  
Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün 23.03.1989 Tarih 01/53 Sayılı İl İdare Kurulu Kararı 

ile belediyemize devri yapılmıştır. 09.10.2006 Tarih ve 176 Sayılı Meclis Kararı ile 

16.10.2006 tarihinden itibaren Sağlık İşleri Müdürlüğüne alt birim olarak bağlanmıştır. 

07.08.2009 tarih ve 106 sayılı Meclis kararı ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ihdas edilmiştir. 

Müdürlük 15.01.2010 tarihinde kurulmuştur. 

Müdürlük Teşkilatı; 

a)Veteriner İşleri Müdürü 

b)Veteriner Hekimler 

c)Veteriner Sağlık Teknikerleri 

ç)Büro personeli 

d)İşçi personel 
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Diğer Birimlerle İlişkiler 

MADDE 5 

Müdürlük hizmetinin sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile koordineli 

çalışır. 

 

Bağlılık 

MADDE 6 

Veteriner İşleri Müdürlüğü doğrudan Buca Belediye Başkanlığına bağlıdır. Müdürlüğe 

talimat verme yetkisi sadece Buca Belediye Başkanlığı’na aittir. 

 

 

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Sorumluluk 

 

Müdürlüğün görevi 

MADDE 7 

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün görevleri;  

a)Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların rehabilitasyonu için ambulans hizmetleri 

vermek; barınmalarını ve beslenmelerini sağlamak,  

b)Hayvan haklarını korumak, hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili çalışmalar yapmak,  

c)Hayvanlarla insanlar arasında ortak olan hastalıkların yayılmasını önlemek,  

ç)İlçe sınırları içinde evlerde beslenen hayvanların kayıt altına alınmalarını sağlamak, 

evcil hayvanlar için kayıt sistemi oluşturmak,  

d)İlçemiz içerisinde muhtelif yerlerde sokak hayvanları için beslenme odakları kurmak 

ve bu odaklara hayvanların aç kalmaması için yemler koymak. 

e)Hayvan sevgisinin yaygınlaştırılması ve diğer veterinerlik hizmetleri konusunda ilçe 

halkının bilinçlendirilmesi için toplantı, panel, seminer vb. düzenlemek; ilgili resmi ve sivil 

kurumlarla işbirliği yapmak,  

f)Veteriner sağlık tesisleri kurmak ve işletmek, hayvanlarla ilgili olarak koruyucu ve 

tedavi edici sağlık hizmetleri vermek,  

g)Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları konusunda ilgili birimlerle koordinasyonu 

sağlayarak gerekli önlemleri almak,  

ğ)Hayvan bakım ve gözetim merkezi kurmak, karantina hizmeti vermek,  

h)Kısırlaştırılan, aşılanan ve bakımı yapılan sağlıklı sokak hayvanlarını alındıkları 

ortama bırakmak, durumlarını takip etmek,  

ı)Yerel hayvan koruma gönüllülerinin çalışmalarını koordine ederek ve destekleyerek 

sokağa bırakılan hayvanların beslenmelerini ve korunmalarını sağlamak,  

i)Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesini teşvik etmek ve isteklilere yardımcı olmak,  

j)Trafik kazası geçirmiş hastalanmış, güçten düşmüş tedavi edilemeyip ölen 

hayvanların bünyemizde bulunan soğuk hava deposuna konulması ve belli aralıklarla bu 

atıkların Büyükşehir Belediyesine bağlı tıbbi atık aracına teslim etmek. 

k)İlgili Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği ve sürekli teması sürdürmek. 

  

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 8 

a)Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar. Müdürlüğü yönetme ve 

temsil etme görev ve yetkisine sahip Hekim statüsüne haiz amirdir. 

b)Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin 

etmek. 
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c)7.Maddede sayılan hizmetlerin düzenli ve verimli bir biçimde yürütülmesini 

sağlamak.  

ç)Müdürlüğün kadro, demirbaş ve gerekli malzeme ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek.  

d)Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak, çalışmaları izlemek denetlemek, 

uygulamak ve uygulatmak.  

e)Müdürlüğün stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu ile yıllık 

bütçesini hazırlamaktır. 

 

Şefin görev yetki ve sorumluluğu 

MADDE 9  

a)Müdürün talimatları doğrultusunda işleyişin düzenini sağlamak. 

b)Yapılan iş ve işlemlerle ilgili müdüre bilgi vermek. 

c)Şef görev ve yetkileri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı müdüre, Başkan 

yardımcısına, Başkana ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur. 

ç)Şef; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının, kendisine 

yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur. 

 

Personelin görev yetki ve sorumluluğu 

MADDE 10 

Tüm personel 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. 

 

Veteriner Hekimler 

Müdürün direktifleri doğrultusunda;  

a)Sahipli hayvanların, Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kaydını yapar ve marka verir,  

b)Sokak hayvanlarının gerekli muayene ve tedavilerini yapar, kayıt işlemlerini 

gerçekleştirir.  

c)Koruyucu aşılama ve antiparaziteri tedavi yapar.  

ç)Üremenin denetlenmesi amacıyla, sahipsiz hayvanları kısırlaştırır, rehabilite edip, 

alındıkları yere bırakılmalarını sağlar. 

d)Isırma yapan hayvanları muayene eder, müşahede yazışmalarını takip eder. 

Gerektiğinde laboratuara marazi madde yollar.  

e)Acil durumlarda (kaza, yaralı, hasta ihbarı), hastaya ilk müdahaleyi yapar, 

gerektiğinde kliniğe sevk eder.  

f)Geçici Hayvan Bakımevi'ni işletir, yaralı ve hasta hayvanların günlük bakımını 

yapar, temizlik, dezenfeksiyon ve beslenmelerini denetler, gıda ve ilaç stokunu takip eder, 

hayvan sahiplendirme prosedürünü kontrol eder. Bakımevi ile ilgili her türlü aksaklık ve 

tavsiyeyi rapor eder, üst yönetime bildirir.  

g)Laboratuar analizlerini yapar,  

ğ)Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklarla 

mücadele eder, bunları tanıtmak, korunma ve çözüm yolarını belirlemek için eğitim çalışması 

yapar.  
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h)Padokların temizlik ve dezenfeksiyonu denetler, hayvan hareketlerinin kontrolünü 

sağlar.  

ı)Hayvan sevgisinin yaygınlaşması ve Veterinerlik Hizmetleri konularında panel ve 

seminerler düzenlemek. 

i)Belediyenin diğer müdürlükleriyle birlikte yürütülen projelerde ve Müdürlüğümüzce 

yürütülen projelerde yer alır. 

 

Veteriner Sağlık Teknikeri/Teknisyeni 

Müdürün direktifleri doğrultusunda; 

a)Veteriner Hekimin yönlendireceği şekilde bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu 

aşılama yapar.  

b)Salgın hastalık durumunda karantina tedbirleri uygular.  

c)Sahipsiz hayvanlara veteriner hekim gözetiminde tıbbi müdahalede bulunur, aşı, 

iğne, pansuman yapar, gerektiğinde operasyonları asiste eder. 

ç)Sahipli ve sahipsiz hayvanları kayıt eder, takibini yapar. 

d)Güçten düşmüş, sakat, yaralı hayvanların hayvan bakım evinde bakımını sağlar, 

belirlenen tedaviyi uygular, beslenmelerini ve temizliği denetler.  

e)Ameliyatlardan sonra ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar.  

f)Yapılan işlerin kayıtlarını tutar. 

 

Büro Personeli  
Müdürün direktifleri doğrultusunda; 

a)Müdürlüğün resmi yazışmalarını yapar. Evrakların zamanında cevaplandırılmasının 

takibini ve kontrolünü yapar. Yazışmalarla ilgili bürokratik işlemleri yürütür.  

b)Bütün kanuni defter ve fişlerin, kıymetli evrakların muhafazasını sağlar.  

c)Gelen-Giden evrak kayıtlarını yapar. 

ç)Giden evrakları zimmet defterine kaydeder ve ilgili yere teslim eder.  

d)Evrak ve dosyaları usulüne uygun olarak arşivler.  

e)Mevzuatın takibini yapar. 

f)Müdürlüğün hesap, ayniyat, demirbaş malzeme ve avans hizmetleri ile ilgili 

evrakların tanzim ve takibini yapar. 

g)Müdürlüğün sürdürdüğü faaliyetleri haftalık, aylık ve yıllık olarak raporlar.  

ğ)Satın alma işlemlerini Müdürle birlikte “gerçekleştirme görevlisi” olarak yürütür. 

 

İşçi personel 

Hizmetli, şoför, Zoonoz ve Kuduzla mücadele, vasıflı ya da vasıfsız işçi vs. ünvanı ne 

olursa olsun Müdürlüğe bağlı kısımlardan herhangi birinde görevlendirilenler Müdürün 

direktifleri doğrultusunda; 

a)Yöneticilerin talimatları ve ilgili mevzuat çerçevesinde, müdürlüğü ilgilendiren her 

konuda görev yaparlar.  

b)Sokak hayvanlarını usulüne uygun olarak toplar, geçici bakımevine sevkini yapar. 

c)Rehabilite edilmiş sokak hayvanlarını alındıkları ortama geri bırakır. 

ç)Sokak hayvanlarının bırakıldıkları ortamda beslenmeleri işini yürütür.  

d)Geçici bakımevine getirilen sokak hayvanlarının bakımı ve beslenmesini yapar. 

e)Geçici bakımevinin temizliğini yapar.  

f)Müşahede işlemlerinin yürütülmesinde Veteriner Hekimlere yardımcı olur.  

g)Sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, tedavisi, ameliyatı gibi her türlü işlem 

sırasında Veteriner Hekimlere ve Teknisyen/teknikerlere eşlik eder. 

ğ)Hayvanlarla ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesi işlemlerini Veteriner Hekimlerin 

direktifleri doğrultusunda mevzuata uygun olarak yürütür. 
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h)Bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele işlemlerini Veteriner Hekimlerin 

talimatları doğrultusunda birlikte yürütür.  

ı)Aracın temizlik ve dezenfeksiyonunu yapar, aracın sürekli temiz ve hazır olmasını 

sağlar. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

MADDE 11 

Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Buca Belediye Başkanı tarafından denetlenir. 

Müdürlük Başkanın talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve 

denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Yıl sonu raporunun dışında da belli 

konular ile ilgili raporlar Başkanlığa sunulabilir. Belediyenin denetleme organı tarafından 

yapılacak inceleme ve denetim yalnızca kalem işlemleri, defter kayıtları ile bunların idari ve 

mali sonuçlarını kapsar. Müdürlüğün ve sağlık hizmetleri sınıfı kapsamındaki personelin 

mesleki alanına giren sağlık konuları denetleme organının inceleme ve denetleme konusuna 

alınmaz. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan hususlar 

MADDE 12 

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır. 

 

Yürütme 

MADDE 13 

Bu Yönetmelik Buca Belediye Başkanlığı’nca yürütülür. 

 

Yürürlük 

MADDE 14  
Bu yönetmelik 5393 S.K.md.:18/1m bendi gereği Buca Belediye Meclisi’nde kabul 

edildikten sonra 3011 S.K.md:2 gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile 

ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 


