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Müdür]üğü tarafrndan yazılan 28.a4.2a2I
yer afan görev Ve Çaflşma yönetlnetiğinin

T.C.
ALAŞEHiR BELEDiYE BAŞKANLIĞI

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GöREV vE çALlŞMA YöNETMELiĞi

BiRİNCi BöLtIM

AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TIMEL iLKELER

AMAç

MADDE l -Bu YönetmeIiğin amacı: Alaşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hiznıetler Müdiirliiğii'niin

kurulı.ış. görev. yetki ve sorumlulukları ile çalışına usul ve esaslarıırı düzenlenıektir. Tarıııısal sulanıa srırıı

ıeı,ı,ı iı,ı edilen ve edilecek olan yüzel,ve 1,-.eraltı su kalrıaklarının endüstriy,el- ticari- _jeoterıııal. halr,ancılık rc
her ttirlü thaliyetlerden kaynaklanan atık sular ile kirlenıı-ıesini önlemek için. btı kal,naklaı,etrafında alıııacak

tedbirlerle toplum sağlığının korunınasıdır. Bu yönetıneIik 52l6 say,ılı ve 5393 salılı Kalıuı,ılar ile belirtenen

görev ve yetki alanı içinde ilçenin yararlandığı ve yararlanacağ

f
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kaynaklarını ve bu kaynakların korunması için ilçe sınırları içinde bulunan tüm alanları kapsamaktadır. 52l6
saYılı Yasanın 7. ve 5393 sayılı yasanın l4. maddesine dayanılarak konu ile ilgili diğer yasal düzenlemeler
gözeti lmek suretiyle hazırlanmıştır.

YASAL DAYANAK

MADDE 2 Bu vönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu. 52]6 sayılı Büyükşehir beledilesi
Kanunu,6360 sayılı on üç ilde büyükşehir belediyesi ve yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanuıı ve
kanun hükmünde karamamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ve ilgili diğer Mevzrıata
dayanı larak lrazırlanmıştır.

KAPSAM

MADDE J- Bu yönetmelik. Alaşehir Belediye BaşkanIığı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ııün kı.ıruluş" görer.
vetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarına ilişkilı hükümleri kapsar.

TANl]vlLAR

MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Başkan
: Alaşehir Belediye

Başkanı'nı. Be|ediye : Alaşehir Belediye
Başkanlığı'nı, Müdür : Kırsal Hizmetler
Müdürü'nü, Müdürlük : Kırsal Hizmetler
Müdürlüğü'nü,
Personel : Müdürlüğe bağlı çalışanların tüm personeli. ifade eder

iKiNCi BöLü]M

KLIRULL]Ş VE YAPILANMA

MADDE 6 - Kırsal Hizmetler Müdürlüğün teşkilat yapısı: Müdür. Bitkisel Üretiın. Yem re Bitki Sağlığı
Birimi. Hayvan Hakları ve Yetiştiriciliği. Tarımsal Al§apı ve Arazi Birimi. Teşkilat ve su havzası koruma
birimi. İdari İşler Biriminden oluşur.

üÇıJNCü BöLüM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULU

Kuruluş
MADDE 5 - Kırsal Hizmetler Müdürlüğü. 5393 sayılı Belediye Kaırununun ,l8 nci r.e 49 ıcu nıaddeleri iIe
2210212007 iarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediy,e ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalıi idare Birlikleri Norm Kadro ilke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik" Hiikiin]leri
çerçevesinde Alaşehir Belediye Meclisinin 02105l20l4 tarih ve 6-58 sayılı kararı gereğince kurulınuştur.

I
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Görcvleri

MADDE 7_ Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yapılacak olan faaliyet. hizmeı. tarımsal ve hayvansal
üretimi destekleyici sistemleı her türlü makine, ekipman, araç, gereç ve ima|atların. geliştirilmesini sağ|aı.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Alaşehir Belediyesi sınırları dahilindeki " kırsal mahallelerde aşağıda verilen
konularda hazırlanacak projeleri destekler.

(2' Tarımsal yapıIar ve sistemlerle ilgili projeler

(2' Tarımsalmekanizasyonundesteklenmesiprojeleri

(3) Üreticilerin ve tarım işçilerinin sosyal yaşamlarını ve çalışma hayatını kolaylaşıırıcı proje|er

(4) Hayvancılığı ( tesis, makine ve ekipman yönünde) destekleme projeleri

(5) Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi ve bunlar için daha iyi fiziki ortam. makine, ekipman ve

ortam sağlanmasI konusunda desteklenmesi amaçlı projeler

(6) Tanm ve hayvancılığı geliştirme ve destekleme amaçlı yapımı devam eden fakat maddi

yetersizlikten tamamlanamayan projelerin desteklenmesi amacı ile yapılan çalışmalar

a) yasa ve yönetmelikler do$ultusunda, kurum içi ve kurum dışı kuruluşlar|a koordinasyon sağ|amak iÇin

gerekli bilgilerin teminini sağlar.

a) İhale usulü ile yapılan işlerin dosyalarını hazırlar.

b) Her türlü faa|iyet. hizmet ve yapı imalat|arını kullanıma hazır hale getirerek geçici ve kesin kabullerini

yapar.

c) Geçici kabulü yapılan işlerin kesin hesaplarını yapar.

d) Yapllan her türlü faaliyet, hizmet ve yapı imalattarın uygulanma sa{hasınln 1,önetimi ve denetimi

kendisine verilen işlerin sözleşme eklerine. fen ve Sanat kurallartna uygun olarak ve iş programı gereğince iyi

bir biçimde yapılıp süresinde bitirilmesini sağlaı.

e) Tespiı edilmiş hedef. strateji ve politikalar doğrultusunda planları hazırlama, uygulama. uygulaımak ve

aksayan yönlerini tespit ederek çözüm üretir.

f) Belediye,de yapılacak olan düzeltici_önleyici faaliyetlerin gerçekleşıirilmesini sağlaı

g) Konusu ve birimi ile ilgili şikiyetterin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek

suretiyle. sonuçlandırılmasını sağlar.

h) Biriıni ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve BeIediye Başkanlığına

sunu lınasını sağlar.

i) Her yıl için Bütçe Teklifi Hazırlanır. Belediye Başkanlığı onayı ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne Süresi

içinde gönderilir.

j) Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılması sağlanır,

k) Birimi ile ilgili yazışmalann yapılmasını sağlar.

l) Personelhareketlerini(İzin,vb.)planlar,denetler,bilgilendirir

§

tl anınasını sağlar
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m) Müdürlüğün görev alanı i|e ilgili kanun, Kanun Hükmünde Kararname. !'önetmelik genelge. tebliğ vb.

takibini yapar güncellenmesini sağlar ve personelini bilgilendirir.

n) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş malzeme ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımı sağlar

o) Birimin kalite süreçlerine ait faaliyet raporları periyodik olarak hazırlanır ve Belediye Başkanlığı'nın

bilgisine sunulur.

p) iş güvenliği ile çalışma ortamının sürekli geliştiri|mesi için gereken önlemlerin alınıııası sağlanır.

q) Müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini değer|endirmek ve gcreken önlemlerin alınmasını sağlamak üzere

Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantılarda çalışma raporları l,ıazırlanarak bilgi paylaŞımı

gerçekleştirilir.
İ) 

- 
suğı, olduğu Belediye Başkan Yardımcısı ve Üst yönetim tarafından verilen görev ve sorııınluIuklar

yerine getirilir.

s) Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.

t) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alım|arı ile ilgili teknik şartname|eriı] hazırlanmasıııı ve

gerçekleştirilmiş ihalelerin. şartnameler doğrultusunda yapılmasını kontrol eder,

Mt]Dij RüN GöREV Y El,Kl V r. SORtJ Mt-l"J l.[lĞ[]

MADDE 8_ Kırsal Hizmetler Müdürü görev ve hizmetlerinden ötiirü Belediye Başkanı ve bağ|ı o|duğu

Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

a) Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygunolarak

yürütülmesinde birinci derecede sorumIu olup. gerekli her türlü tedbiri almak,

a) Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekligörevlendirmeleri

yapınak. varsa aksaklıkları gidermek,

b) Kendine bağlı birimler arasında uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,

c) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlatıp uygulamak.

d) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları Belediye Başkanı veya Başkan

Yardımcısından geIen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümIerine

uygun olarak yerine getirmek, Müdürlüğüne intikal eden evrakların ve görevlerilı bağlı birinı|er

arasıııda dağılımını ve denetimini sağlamak,

e) Müdürlüğü ilgilendiren konulardaki toplantılarakatılmak,,

f) Diğer müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile müdürlükler arasl sağ|ıklı

bilgi alışverişini sağlamak.

g) Müdürlüğünün birimlerince hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetlemek, yönlendirmekve

onaylamak.

h) Müdürlüğünde çalışanların görev, yetki ve sorumIuluklarını belirler veyazılı hale getiriInıesini

f
sağlamak.

T.c
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i) Hizınet ve uygulamalarda aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili biriınlerle beraber araştırır.

düzelıici ve önleyici faaliyetleri başlatır. Bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutuIması ve takihin isağlanıak.

j) Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan müdürlükle ilgiIi çalışmalar

yapmak. hedefl eri gerçekleştirmek,

k) Müdürlüğünde yapılan istatiksel çalışmalan takip etmek.

l) Personelinin performans durumunu izlemek, gerek|i değer|endirmeleri yapmak. varsa ceza veya ödül

için üst makamlara teklifte bulunmak. personelin izin planlarını yapmak. izinlerini kullanmasını sağlamak.

rapor, doğum, ölüm vb. konular ile öz|ük işlemlerin i takip ve kontroletmek,

m) Müdürlüğün harcama yetkilisi görevini yürütmek.

n) Bilgi edinme yasası ve diğer yasalarda belirtilen konularla ilgili verilen dilekçelere en geç l5 iŞ

günü içerisinde yazılı cevap vermek,

BiTKiSEL üRETiM. YEM VE BiTKi sAĞLüĞl BiRiMi

MADDE 9- Bitkisel Üretim, Yem ve Bitki Sağ|ığı Birimi:

1- Müdürün verdiği direktifve talimatlar doğrultusunda çalışır.

l- Alaşehir ilçesi sınırları içerisinde yetiştirilen ve yetiştirilecek ürünlerle ilgili üretim hakkında eğitiın

verilmesi amacıyla eğitim programlarının hazırlanması çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve

sürdürülebilirlikIe ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek. ilçenin tarımSal !'a}'ım

programlnl hazırlamak programtn gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri. üniversite. özel sektör ile

işbir|iği yapmak,ilçenin kalkınması. çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmeı ve görev

alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte

bulunmak.

2- Ekolojik ürün yetiştiriciliği ile ilgili eğitim ve uygulamalı çalışmalar yapmak,

Toprak analizi. gübre seçimi ile ilgili eğitim programlarlnın hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

J_ Modem sulama ve tarımsaI mekanizasyon yöntemlerinin kullanımına yönelik eğitim programlarıııln

hazır|anması ve uygulanmasını sağlamak.

4- Spesifik. yaygın bitki hastalıkları ve zararlıları konusunda eğitim programlarının hazırlanması ve

uygulanmasını sağlamak.

5- Yaş sebze meyve yetiştiriciliği teknikleri konusunda eğitim programlarının hazırlaı,ıması ve

uygulanmasını sağlamak.

6_ Ürün çeşitliIiğinin geliştirilmesi için uygulamalı (pilot bölge) çalışmalar yapmak. proje amaçlı

demonstrasyon(gösteri)çalışmalarındakutlanılacakolantohum.fidevefidanalınııiçinteknik

f

şanname hazırlayıp ıemin etmek/edilmesini sağlamak.
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7- çevre ve insan sağlığını tehdit eden ilaç atıklarının bertaraf edilmesi için gerekli çalışınalar

yapılmasını sağlamak.

8_ Bölgede yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerlerinin arttıfllmast amacüyla etkinliklerdüzenlenınesini

sağlamak.

9- Modern standardizasyon Ve depolama teknikleri konusunda eğitim programlarınln hazırlanmasıve

uygulanmasını sağlamak.

10- Alaşehir ilçesinde tarım yapılan alanIarın envanterinin çıkarılmasını ve yıllıkgüncellenmesini

sağlamak.

ll- ilçenin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak. tarım|a ilgili hertiirlü

istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak.

l2_ Mera tespit tahdit (sınırlama), ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilÇenin

içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevZuatt doğrultusunda işlemler yüriitmek. tarıın

arazisinde ekili. dikili alanlarının ve bunlarln ürünlerinin taşınlr Ve taşınmaz çiftçi mallarının koruırınasını

ve tabii afetlerden Zarar gören çiftçilere özel mevzuatlna göre yardım yapılmaslnı sağlamak için ilgili

kurutuşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak.

13_ Rekreasyon alanlarında kullanılacak. Alaşhir iklim koşullarına adapte olmuş ağaç. fidan. çalı ve

ınevsimlik çiçeklerin çeşit zenginliğini vebiyolojik çeşitliliği de arttıracak üretim programları oluşıurarak,

gerekli üretim materyallerini temin etmek ve üretimini yapmak,

l4_ Gıda_Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tespit edilen, tarım ilaçlartnı (toz, ıslanabilir toz. mayi.

granül v.s. olarak) atmak, her türlü çevre ve zirai tarımsal ilaçlama faaliyetlerini yürütmek ve

danışmanlık yapmak.

l5_ ilçede bitki ve haynvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde hastalık ve

zararlı larla mücadeIey i sağtamak.

l6- Arşiv yönetmeliği doğrultusunda dosyalama işleminin yapılmasını sağlamak,

17- Kendi faaliyet atanı ite ilgili yazışmalar yapmak.

HAYVAN HAKLARI VE Y ETiŞTiRiCiLiĞ i

MADDf, l0- Hayvan Hakları ve Yetiştiriciliği

a) Büyükbaş. küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği teknikleri konusunda eğitim programlarının

hazırlanması ve uyguIanmasını sağlamak.

ı) ['Jretinı ınali1, etl€rini düşürmek, kaliteti ve verimli ürün elde etmek amacıyla ınodern hal van

barıırakları proje çal ışması yapılmasını amak

ğ-
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b) süt ve süt ürünlerinin değerlendirilmesi yönünde araştırmalar yapmak, pilot bölge seçiIerek
uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmek,

c) OZel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyoııları ve damızlık yetiştirıne işletmeleriı.ıe

Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek vedenetlemek.

d) ArşiV yönetmeliği doğultusunda dosyalama işleminin yapılmasını sağlamak,.

e) Kendi faaliyet alanı ile ilgili yazışmalar yapmak.

l) İlÇenin kalkınması. çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet ve görev alanııra giren

konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri toplamak ve teklifte bulunınak.

e) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,

h) Müdürün verdiği direktif ve talimatlar doğultusunda çalışır.

1,ARıMSAL ALTYAPİ VE ARAZi BiRiMi
MADDE 11- Tarımsal Altyapı ve Arazi Birimi;

A) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama işlerini yapmak, yaptırmak,

A) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlem|erini yapmak.

B) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak

C) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapa'ak, arazi değerlendirmesine esas niifus. iklim.

toprak. bitki, hidroloji, jeoloj i ve diğer arazi bilgilerini temin etmek.

D) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin

tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği

yapınak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak

E) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarıırı değerlendinrıek.

F) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettiri|miş olan örnek çiftlik geliştirme planlarına göre

isletme kurulmasına yardımcı olmak,

G) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkinlarınI artırTnak amacıyla el sanat|arının

geIiştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasInı sağ]ayücı ve mamullerinin pazarlanmasını kolayIaştırıcı

tedbirler almak.

H) Çiftçilerin kooperatifveya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiIiği teşvik etmek. bu amaçla

etüt ve projeler hazırlamak. kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve yetkisi dihilinde ınali

1,ardımda bulunmak ve denetlemek,

İ) Tarımsal sulama da eşit ve adil şekilde sulama yapılmasını sağlamak.

J) Arazi sahipIerine sulama suyunun ulaştırıiması için her türlü tedbirin alıııması ve bunlarla ilgiliher

r
türlü çaIışmayı yapmak,



T
AT,AşEHtR

MECLİs

.c
BELEDİYESİ

KAR]ARI
Sayfa B / 12

K) Kooperatif(Sulama koop.. tarım-satış koop.. süt ve ha}^r'an koop. V.b.) üyesi olmayan bütün

çiftçilerin haklarının korunması,

t.) Tarımsal sulama tesisleri. Su AIım Yapıları (Bent, yan priz,. .. vs.). su depolama yapıları yapmak.

mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapmak, kurulmuş olan sulama birlik ve kooperatiflerine deı ir
işleıı i yapılmayan tesislerin işletmesini yapmak,

M) Sulama tesislerinin yapılış amacına uygun işletilmeleri için kooperatifveya birliklerinkuruluşunu

teŞvik etmek. yapılan tesisleri kooperatifve birliklere devretmek. devredilen tesislerin çalışınalarını
kontrol etmek,

O) Sulama tesislerinin projelerinin hazırlanması. metraj ve yaklaşık maliyet l,ıesaplarıııı yapmak ve

yaptırmak.

I,EŞKiLAT VE SU HAVZASl

KORUMA BiRiMi MADDE l]_

a) Tarımsal sulama suyu rezervuarı içinde ve havzasında bu tür suların kirlenmesine neden olacak

fhaliyetler yapı|amaz. TarımsaI sulama su havzalarında havza dışına çıkarılacak arıtılmış atık sularda

sağlanması gereken asgari kriterler Alaşehir Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

2. Bu yönetmelik kapsamında kalan alanlarda Çevre Düzeni Planı yapılması halinde Çevre Düzeni Planı

hüküınleri geçerli olup. bu plan hükümleri doğrultusunda hazır|anacak l/l000 ölçekli uygulaııa imar

plaırlarınıı,ı hazırlık safhasında altyapı ve işbu yönetmelik hüküınleri ile düzenlenen konularda gerekli

uyumun sağlanması açısından Alaşehir BeIediyesi'nin uygun görüşünün a|ınması şarttır.

Veterinerlik Hizmetleri Birimi Görev yetkileri ve Sorumluluk]arı

MADDE 13-
( l ) Klinik Sokak hay.vanları geçici bakımevi hizmetleri kapsamında:

a) Sokak hayvanlarının bakım aşı. tedavi. rehabilitasyon, operasyon. bulaşıcı hastalıklarla kuduzla
mücadele yürütmekle,
a) Salg|n ve zoonos hastalıklarla mücadele etmekle.
b) Belediyeye ait sokak hayvanları geçici bakım evi hizmetleri yürütmekle.

c) Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların toplanarak, Sokak Hayvanları Geçici bakım evine gelim,ıek

0 Bakımevine getirilen her hayvan için öncelikle Hayvan Toplaına ve Bakım forınu dolduru]arak,
sahipsiz hayvan kayıt defterine/ hayvan kayıt paket programına kaydederek kayıt altına almak.
e.) Havvanları koruma kanunu ve ilgilivönetmeliğe uygun olarak" başıboş
altııra alınak. besleıne. bakım. temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yapmakla

r

a aıılarııı iircı,ı,ıe leriıı i ktıntrt,ıl

N) Işleıne ve bakım l,ıizmeti verilecek sulama tesislerinde ve diğer bütün tarımsal amaçlı hizmetleriıı

sürdürülebilir olmasıırı temin için, belirli süreli veya belirsiz süreli (daiıni) işçi çalıştırmak üzere. mal ve

hizmet alımı yapmak veya yaptırmak.
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f) Belediye veteriner hekiminin onayından sonra alındığı ortama geri bırakmak ve bununla ilgili kaydı
tutmakla,

9 Sokak hayvanları geçici bakım evinde oluşan atık ve artık|arın çevre ve toplum sağlığına zarar
vermesini önlemekIe.
h) Ölen halnıanları sorumlu veteriner hekim onayı ile usule uygun olarak bertaraf etmekle.
i) Geçici bakım evinde ticari amaçla hayvan üretiminin engellemesini sağlamakla.
) Isırma ve tırmalama vakalarında gerekli müşahede ve tecrit hizmetlerini yürütmekle ısırılan kişilere
aşılarını sonuna kadar yaptırmaları için taahhütname imzalatmakla,
k) BaŞı boş yada sahipli kedi, Köpek ve diğer hayvanlar tarafından ısırılan yada tırmalanan kişilerin
baŞvurusu üzerine yakalanan Ve müşahede merkezine getirilen şüpheli hayvanlara asgari on gün süre ile
müŞahede altına almak. ısırma olayına karışan hayvan sahipliyse müşahede süresiııe havvan sahibinin yazılı
taahhütnamesiyle kendi meskeninde doldurulmasına, müşahede süresince ve sonunda kontrol hakkı saklı kaydı
kalmak kaydıyIa izin vermekle.
I) Laboratuvar bulguları ile kuduz teşhisi konulması halinde ilgili yönelınelikler ve genelgelere göre
gerekli tedbirler almakla,
m) GeÇici bakım evinde tıulunan hayvanların sahiplendirilmesi için pano. internet ortamı ve sosyal
ınedyadan duyuru yapmakla,
n) Kedi evlerinin her türlü temizlik, bakım, beslenme ve kedilerin sağlık kontrollerini y,apmakla.
o) GeÇici bakım evlerinde kaldıkları süre içerisinde kanuni istisnalar ile bulaşıcı ıedavi edilemez veya
tedavi sonrası iyileşme ihtimali oImayan bir hastalığa sahip olduğuna, aIındığı ortama bırakıldığında insan ve
çevre sağlığına önlenemez derecede tehdil edeceğine geçici bakım evi veteriner hekimince karara verilen
l'ıayvanlara. en az acı veren ve en hızlı şekilde ölümünü sağlayan yöntemlerle tekniğe uyguı,ı olarak ötenazi
etn]ekle.

P) Beslenmesi yasak olan köpeklerle ilgili kolluk kuvvetleriyle iş birIiği içerisinde gerekli önleınleri
alınakla.
q) Hayvan park ve pazaryerinin kontrolünü yapmakla.
r) Hayvanlarııı Bahis gibi uygunsuz konularda ku|lanılmasına engel olmakla,
s) Evcil hayvan satışı yapan esnafın Kanunlar Çerçevesinde denetimini yapmak ve uyguı,ı tılmayaııları
ilgiIi müdürlük veya bakanlığa bildirmekle,
t) İlçemizdeki Kedi ve köpek sahiplerine hayvanlarına yıllık kuduz aşısını yaptınnakla ve mikroçip iIe
kayıt altına almakla zorunIu olduğunu ilan etmekle.
u) Hayvan sahiplerine Kamu ait alanlarda ( Park, Bahçe ve Cadde sokak vs.) Köpeklerini gezdirirken
gerekli güvenlik önlemlerini almakla ( ağızlık vs.) ve dışkısını poşetleyerek temiz bir şekilde bertaraf etnıekle
sorumlu olduğunu ilan etmekle.
v) Beledi)enin diğer. birim|eri Valilik. Tarım ve Orman Bakanlığı İl Vtidılrlıigtı. Oıman re su İşleri İl

Müdürlüğü. İlhayvanları koruma kuıulu. sivil toplum örgütleri ve benzeri kuruınlarla ortak pro_ieler
yürütmekle.

iDARi iŞLER BiRiMiNiN GöREV. YE,TKi VE SoRUMt.ULUĞ[I

MADDE 14 - l ) Müdürün verdiği direktif ve taliınatlar doğrultusunda çaltşlr.
a) Hizmet standartları çerçevesinde, müdürlüğe ulaşınış olan istek. talep ve başvı.ıru laı,ı ı,ı siireçleriniıı

takibin in yapıIması
a) Müdürlüğe havale edilen her türlü evrakın kanun, talimat bilgileri ve genelgeler çerçevesiırde
cevaplandırılması takibi ve dosyalama işlerinin düzenli yürütülmesini sağIar

b) Müdürlükteki tüm demirbaşların listelerini hazır|amak

.c
BELEDİYESİ

KARjARI
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c) Müdürden havaleleri yapılan evraklan ilgili birimlere veya kişilere verir. defterin ilgili

bölümüne kime verildiğini not edeç

d) Mal, Hizmet veya yapım olarak müdürlüğe kesilen fafuraların ödenmesi için belgeleri hazırlamak

DÖRDÜNCtJ BÖLt'jM GöREV VE HiZMETLERiN lCRASı

(iörevin alınmısı

MADDE t5- Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeleı dosyaIar ve tüm işler zimmet defterine

kaydedilerek ilgilisine verilir.

GöREViN PLANLANMASl

MADDE 16 - Klrsal Hizmetler Müdürlüğündeki iş ve iştemler Müdür tarafından diizenleı'ıen plan d6hi|inde

yürütülür.

GöREvlN YüRüTtüLMESi
MADDE ı7 _ MÜDtIRLÜKTE cÖREVLi TÜM PERSONEL. KENDiLERiNE VERiLtjN
cbnevı_gnl yAsA vE yÖNETMELlKLER DoĞRULTIJSUNDA CEREKEN ÖZEN vE

SÜRATLE YAPMAK ZORUNDADIR.

işsinliĞi vE KooRDlNAsyoN

a.

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 18 _ l ) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon. Müdür larafindan

sağlanır."-''Ütıjıiıtıg" 
gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

Müdüı evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder,

b. Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir neden|e görevlerinden avrılına|arı

durumunda görevleri gereği yanlarında buIunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında

bulunaneşyalarıbirçizelgeyebağlıolarakyenigörevliyedevirtesliminiy,apmalarızorunludur.Delir-
leslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz,

c. Çalışanln ölümü halinde. kendisine verilen yazı, belge vediğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir

tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

a.

t) iĞER KURUM VE KURLiLUŞLARLA Ko RDiNASYoN

MADDE l9 - a) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür'ün imzası ile

b

tiil r

BEŞiNCi BÖLiüM
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EvRAKLARLA iı,ciri işrnuı-En vı
anşivlııvıı

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 20 - I) Müdürlüğe geleıı evrakın önce kaydı yapılır. Müdür taraf'ından ilgili peı,stıııele havale
edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür,
2) Evraklar ilgiIi personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgiIi kayıt
defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle i|gili Müdürlüğe teslim edilir,
Müdürlükler arası havaIe ve kayıt işlemleri eIektronik ortamda vapılır.

ARŞIVLEME VE DOSYALAMA

MADDE 2l - l) MüdürlükIerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı
klasörlerde saklanır.

a) İşlemi biten evrak|ar arşive kaldırılır.

a) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarıImasından arşiv görevlisi ve ilgili
amiri sorumludur.

Y l-.D iı.,-C i BÖL Ü M DEI.N ETi M

Denetim, personel sicil ve disiplin hüküınleri
MADDE 22 - Kırsal Hizmetler Müdürü tüm personelini her zamaı,ı denetleme yetkisine sahiptir

§ı-Kili\(,i Böl..ü'|M ÇEŞilLi VL 5()\ HüKüMLtR

Yönetmelikte hüküm [ıulunmayan haller
MADDE 23 -İşbu yönetmelikte hüküm buIunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuaı hiikümlerine
uyuIur.

YtlRü RLüK

MADDE 2,1 - Bu yönetmelik Be|ediye Meclisinin kabulü tarihinde 1,,ürürlüğe girer

YüRüTME

MADDE 24 - Bu yönetmelik hükümleriniAlaşehir Belediye Başka

Rl

ru
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b) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Vali|ik, Büyükşehir Belediyesi. Kamu Kurum ve
Kuruluşlan ve diğer şahıslarla ilgiligerekligörülen yazışmalar: Müdür veya Özel Kaleın Müdür|üğü ıe
BaŞkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısıı,ıın veya Özel
Kaleın Miidürünün imzasl ile yürütülür.

f
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Klr5al HiZmet]er Müdürlüğü taraflndan yapl]an aÇak]amanln ardrndan;
günCellenen Karsa_L Hiznetler Müdürlüğü Görev Ve ÇalaŞma Yönetneliğinin kabulü
oy]anaya sunuldu. Yapllan oylama Şonucunda oturumda mevcut tüm üyeterin ve
Beledj,ye BaŞkanlnan evet oylarryfa oybirliğiyle, 5393 say!.L1 Befediye Kanunu.nun
1B,/n nıaddesi gereği kabul edildi

I
eyırrn nıĞ

YEDEK MECİİS KATiBİ
METtN YAşAR

YEDEK }@cıİs KATiBi
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