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T.C. 

KÜTAHYA BELEDİYESİ 

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİK TASLAĞI 

 

Yürürlük Tarihi ve Sayı: 01.09.2021 tarih ve 262 sayılı meclis kararı 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün 

görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş, teşkilat yapısı, çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemektir. 

 

Kapsam  

Madde 2-Bu yönetmelik, Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü' nün teşkilat yapısı ve 

hukukî statüsü, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu yönetmeliğin yasal dayanakları şunlardır: 
 

a) 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 5393 numaralı "Belediye 

Kanunu’nun 14. maddesinin (a) fıkrası, 15. maddesinin (b) fıkrası, (i) fıkrası ve (o) fıkrası. 
 

 

b) 21.05.2011 tarih ve 27940 sayılı “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usül ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik”. 
 

 

c) 29.05.1981 tarih ve 17354 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 2464 sayılı 

"Belediye Gelirleri Kanunu”. 

d) 01.07.2004 tarih ve 25509 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 5199 sayılı  

“ Hayvanları Koruma Kanunu”, 

e) 12.05.2006 tarih ve 26166 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği”. 
 

f) 24.12.2014 tarih ve 28152 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hayvan 

Satış Yerlerini Ruhsatlandırılma ve Denetlenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği”. 
 

g) 18.08.2002 tarih ve 24850 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kurban 

Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik”. 

 

h) 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı “Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt 

Altına Alınmasına Dair Yönetmelik “ 
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i) 11.6.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanununu, 

 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönetmelikte adı geçen; 

Belediye: Kütahya Belediyesini, 
5 

Başkan: Kütahya Belediye Başkanını, 
 

Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısını, 
 

Meclis: Kütahya Belediye Meclisini, 
 

Encümen: Kütahya Belediye Encümenini, 
 

Müdürlük: Veteriner İşleri Müdürlüğünü, 
 

Müdür: Veteriner İşleri Müdürünü, 
 

Personel: Müdürlük bünyesinde görevli tüm memur, işçi, sözleşmeli personel ve diğer personeli, 
 

 

Çevre Sağlığı: İnsan sağlığının çevredeki fizikî, kimyevî, biyolojik, sosyal ve psiko-sosyal 

faktörlerle tespit edilen yaşam kalitesini, 

 

Hayvan Barınağı: Hayvanların sahiplendirilinceye veya alındığı ortama geri bırakılıncaya 

kadar rehabilite edildiği ve bu süre içerisinde geçici olarak barındırıldığı tesisi, 

 

Sahipsiz Hayvan:  Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve 

arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da 

doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları, 

 

Ev hayvanı: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından özellikle evde, iş yerlerinde ya da arazisinde 

özel ilgi ve refakat amacıyla muhafaza edilen, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen 

her türlü hayvanı, 

 

Kontrollü hayvan: Bir kişi, kuruluş, kurum ya da tüzel kişilik tarafından sahiplenilen, 

bakımı, aşıları, periyodik sağlık kontrolleri yapılan işaretlenmiş kayıt altındaki ev (…)(1) 

hayvanlarını, 

 

Mikroçip: İçinde 15 karakterli kod numarası bulunan ve deri altına özel bir cihazla 

uygulanan, elektronik tanımlama malzemesini, 

 

Hayvan Pazarı: Kasaplık, besilik, damızlık ve her ne amaçlı olursa olsun küçükbaş ve 

büyükbaş hayvanların alınıp satıldıkları, gerektiğinde birkaç gün gibi kısa süreyle 

bekletildikleri İlgili kurum ve kuruluşlardan ruhsatlı yerleri  
 

 

Doğal Kaynaklar: Hava, su, toprak ve doğada bulunan cansız varlıkları, 
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Larva: Karasinek ve sivrisinek gibi haşerelerin olgunlaşmadan önceki kurtçuk evresindeki 

halini, 

Haşere: Özellikle hastalık taşıyıcı olmalarından dolayı insanlara, hayvanlara ve çevreye zarar 

verebilen canlı türünü, 
 

Kışlak: Haşere yönünden kış aylarında yapılan mücadele türünü, 
 

Konak: Haşerelerin üzerlerinde evrelerini tamamladıkları ve bu süreç içerisinde üzerinde 

bulundukları canlıya da zarar verebilen canlı türü ve mücadelesini, 
 

Uçkun: Gelişimini tamamlamış hem taşıyıcı hem de çevre kirliliğine sebep olarak çevreyi 

rahatsız eden haşerelerin son evresini, 

İfade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat Yapısı 

 

Kuruluş 

Madde 5- Kütahya Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü, 22.02.2007 tarih ve 26442 

sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 

İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" gereğince, Kütahya 

Belediye Meclisinin 02.03.2007 tarih ve 101 sayılı kararına istinaden kurulmuştur.  
 

 Belediye Meclisinin 04.08.2009 tarih ve 293 sayılı kararı ile Veteriner İşleri Müdürlüğü 

ismi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 
 

Kütahya Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile Sağlık İşleri 

Müdürlüğü ismi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 

 

Teşkilat Yapısı 

Madde 6- Veteriner İşleri Müdürlüğü aşağıdaki birim ve servislerden oluşur: 

1. Evrak Kayıt Birimi 

2. Veteriner İşleri Birimi 

3. İlaçlama ve Dezenfeksiyon Birimi 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Birimler, Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

Müdürlüğün Görevleri 

Madde 7-Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Belediye Başkanının 

olurları doğrultusunda, Veteriner işleri ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi ve gereken 
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çalışmaların yerinde takip edilmesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün görev yetki ve 

sorumluluğundadır. 
 

Beyaz Masa ve ihbar hatlarından gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesini ve 

vatandaşa en kısa sürede dönüş yapılmasını sağlamak, 

 

Veteriner İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları 

 

Madde 8-Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili olup personelin sevk ve idaresi ile disiplin içinde 

çalışmasından, ilgili mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında 

kullanılmasından sorumludur.  

 

 
 

Veteriner İşleri Müdürünün Görevleri: 

a) Personeli arasında yazılı ve sözlü görev dağılımı yapar. 
 

b) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup 

memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.  
 

c) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar 

doğrultusunda yürütülmesini sağlar. 
 

d) Müdürlük personelinin mesai ve çalışmalarını denetler, görev yapan bütün personelin görev 

ve sorumluluklarının zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar. 
 

e) Diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlayarak Müdürlük ihtiyaçlarını temin eder, 

bilgi alışverişinde bulunur, hizmetin devamlılığı ve etkinliği için gerekli iş birliği sağlar.  
 

f) Günlük ve hafta sonu görev listelerini hazırlar veya hazırlatır. 
 

g) Veteriner İşleri Müdürlüğü birimleri ile ilgili tüm faaliyetlerin yürütülmesinde görev yapar. 
 

h) Bu hizmetleri yürütmekte görevli çalışanları denetler, işlerin düzenli olarak yürütülmesi için 

gerekli tüm tedbirleri alır. 
 

i) Arşiv ve muamelat işlerini denetler, kontrol ve takibini yapar.  
 

j) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir. 

 

Veteriner İşleri Müdürünün Yetkileri: 

a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar 

gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi. 
 

b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin 

alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi. 
 

c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi. 
 

d) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi. 

e) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, 

rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi. 
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f) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu 

düzenleme yetkisi. 
 

g) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.  
 

h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan 

personelden birini Müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma 

yetkisi. 
 

i) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.  
 

j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme 

yetkisi. 
 

k) Müdürlüğün bütçesini yapma ve kadronun tamamlanmasına çalışma yetkisi.  

 

İlaçlama ve Dezenfeksiyon Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

Madde 9- Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Belediye Başkanının 

olurları doğrultusunda İlaçlama ve Dezenfeksiyon Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 

şunlardır: 
 

 

a) Sivrisinek, karasinek, kene vb. haşerelere karşı; kışlak, uçkun, konak ve larva mücadelesi gibi 

yöntemleri uygulamak. 

b) Salgın hastalık durumlarında kamusal alanların dezenfeksiyon uygulamalarını yapmak. 
 

c) Doğal afetler ve günün şartlarına göre oluşabilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklara sebep olan 

zararlı haşerelerin popülasyonunun artmasını engellemek için personel, araç, dezenfektan ve 

ilaçların hazır bulundurulmasını sağlamak. 

d) Haşere ilaçlamasında kullanılan ilaçların ve ekipmanların stoklarını takip etmek düzenli 

olarak idareye kalan stokları bildildirmek.  

e) İlaçlama bünyesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz demirbaşların bakımını, tamirini 

zamanında yapmak işin aksatılmadan devam edilmesini sağlamak.   

 

 

Veteriner İşleri Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 

Madde 10- Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Belediye Başkanının 

olurları doğrultusunda Veterinerlik Biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 
 

a) Sahipsiz hayvanların bulunduğu mahalden alınması, hayvan bakım evine götürülmesi, bakım, 

tedavi, kısırlaştırma, işaretleme, aşılama işlemleri yapılarak müşahede altında tutulması ve 

müşahede süresi bitiminde alındığı ortama geri bırakılmasını sağlamak. 
 

b) Barınağa gelen hayvanların tedavisi, kısırlaştırma, aşı, kayıt, müşahede, takip konularında 

çizelge düzenlemek ve sonuçtan Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğü Kütahya 

Şube Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek. 
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c) Barınakta kısırlaştırılmış sağlıklı hayvanların kuduz aşısı ve parazit uygulamalarının 

tamamlanması neticesinde kaydı yapılarak sahiplendirilmesini sağlamak, ev ve süs hayvanı 

besleyen kişilerin bu hayvanlara ait aşı karnelerinin çıkartılması çalışmalarının takip etmek, 

aşı kontrollerine müteakip "Sahipli Hayvan Kayıt Defteri “ne kayıt yapmak. 
 

d) Hayvan pazarına getirilen hayvanların nakil belgesi, pasaport ve sağlık raporlarına istinaden 

kabulü, hayvan pazarının ilaçlanması, dezenfeksiyonu, karantina tedbirlerinin alınması Tarım 

ve Orman İl Müdürlüğü ile koordinasyonlu çalışarak hayvanların giriş-çıkışlarının 

düzenlenmesi, ay sonunda çizelge hazırlanması ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne 

bildirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek. 
 

e) Kurban Hizmetleri Komisyonu'na katılım, Kurban Hizmetleri Alt Komisyonu üyelerinin 

seçimi, kurban kesim yerlerinin belirlenmesi ve denetimlerinin yapılması ile ilgili 

çalışmalarına katılım sağlamak. 
 

f) Kütahya Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge 

Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü 

personellerinden oluşan komisyon tarafından “İl Hayvanları Koruma Gönüllüsü” eğitim 

programını düzenlemek. 
 

g) Kütahya Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı V. Bölge 

Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü 

personellerinden oluşan komisyon tarafından “Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik 

Eğitim” programı hazırlamak ve programa katılanlara eğitim sertifikası vermek. 

 

f) 1 Nisan 2021 tarihi başlangıç olmak üzere her üç ayda bir, son üç ay içerisinde 

sahiplendirilen hayvanlara ait sahiplendirme formlarının birer nüshasını Kütahya Valiliği 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirmek.  

g) Ameliyathanede kullanılan  gerek ilaç gerekse tıbbi malzemeler ile hayvanların 

beslenmesinde  kullanılan gıda stoklarını takip etmek düzenli olarak idareye kalan stokları 

bildildirmek.  

h) Barınak bünyesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz demirbaşların bakımını, tamirini zamanında 

yapmak işin aksatılmadan devam edilmesini sağlamak.   

 

 

Evrak Kayıt Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 

Madde 13- Evrak Kayıt Birimi görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:  
 

a) Belediye birimleri, kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar tarafından gelen evrak ya da 

dilekçeleri bilgisayar ortamında kaydını yapmak. 
 

b) Gelen evrak işlem gerektiriyor ise ilgili birime Müdürlük havalesi ile teslim etmek. Bilgi 

mahiyetinde ise personele bilgilendirme yapıldıktan sonra gelen evrak dosyasına takmak. 
 

c) Müdürlük bünyesinde yer alan birimlere işlem yapılmak üzere teslim edilen evrak ya da 

dilekçeler işlem gördükten sonra yapılan işlem ile ilgili cevabî yazılar Müdürlük evrak kayıt 
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birimine teslim edilir. Evrak Kayıt Birimi tarafından evrakın çıkışı yapılır, bilgisayar 

ortamında işlenir, ilgili birimlere veya şahıslara ulaştırılmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğü 

Evrak Kayıt Birimine teslim edilir. 
 

d) Müdürlüğün Mali yıl içerisinde bütçesini kontrol etmek ve performans bütçeyi hazırlamak. 
 

e) Müdürlük bünyesinde kullanılmak üzere birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve malzemelerin 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22-d bendi kapsamında Doğrudan Temin yoluyla satın 

alınması halinde satın alma istek fişi oluşturulur. 
 

f) Alımı yapılan mal ve malzemelerin gelen faturalar kapsamında Ödeme Emri işlemlerini 

yapmak, Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlemek ve EKAP’a kaydının yapılmasını sağlamak. 
 

g) Müdürlük bünyesinde çalışan Kamu Şirketi personelinin aylık puantajlarını hazırlamak, onay 

ve imzalarından sonra İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak. 
 

h) Müdürlük personelinin izin ve raporlarının takibini yapmak. 
 

i) Müdürlük bünyesinde çalışan memur ve kadrolu personellerin, Personel Takip Sistemine giriş 

çıkış ve kart basma kontrollerini yapmak ve gerekli durumlarda işlemlerinin takibini 

gerçekleştirmek. 

 

j) Müdürlük birimlerinin günlük, haftalık, aylık, yıllık program ve faaliyetlerini hazırlamak. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İş birliği, Koordinasyon ve Yazışmalar 

 

Müdürlük Birimleri arasında iş birliği ve koordinasyon 

Madde 14 - Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon Müdür tarafından 

sağlanır. 

 

 

Müdürlükler arasındaki yazışmalar 

Madde 15 - Müdürlükler arası yazışmalar 15.12.2014 tarih ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile hazırlanan 6321 sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik ve Belediye Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Kütahya Belediyesi İmza 

Yetkileri Yönergesi hükümlerine uygun olarak yürütülür. 

 

Diğer Birim, Kurum ve Kuruluşlarla yapılan yazışmalar 

Madde 16 - Diğer Birim, Kurum ve Kuruluşlarla yapılan yazışmalar 15.12.2014 tarih ve 

2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hazırlanan 6321 sayılı Resmi Yazışmalarda 

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Belediye Başkanı tarafından onaylanarak 

yürürlüğe giren Kütahya Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesi hükümlerine uygun olarak yürütülür. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

Madde 17 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine 

göre uygulama yapılır. 

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

Madde 18 - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Belediye meclisinin 20.04.2020 tarih 

ve 149 sayılı kararı ile kabul edilen T.C Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev 

Yetki Sorumluluk ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

Madde 19 - Bu Yönetmelik Belediye Meclisinde görüşülüp, kabul edildikten sonra; Valilik 

Makamına sunulmasına müteakip yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 20 - Bu yönetmelik hükümlerini Kütahya Belediye Başkanı yürütür. 

 

  

  

 

    Fuat GÖKÇE     Mahmut ÖZTAŞ     Özgür MUSLU 

  Komisyon Başkanı     Başkan Yardımcısı                          Üye 

 

 

                               Dilek ASLAN                                                                  İlyas SİVRİ 

                                       Üye                                             Üye 

      


