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MADDE 1- (i)Bu Yönetmeliğin amac_ı1 U_lıa Relediye Başkanlığı Veterineı İşleri

üdiirlüğü'nün örgütienme, gO*,, v"'Ü," !"*mlulukİan ile çaiışma usul ve esaslannr düzenlemektir,

Kapsa;rı

u Yönetmelik, Urla Belediye Başkarıiıği Veteıiner i
n görei/, yeiki, çalt

Dayanak

MADDE Hl) Bu yönetınelik 03,07,2005 tarihü

mlerine dayanı}aıak hazırlanİnştıİ,

MADDE 4 - (l)Bu yöneEnelikte adı geçn;

a)Baskan : Urla Belediye Başkannı,

U'iÇm"lrl. : Urla Belediye Baskanlığını,

c)Baskan Yardımcısı: laııjı!,1lı'g" Uİelı oiduğı,, iigiii Başkan Yardrrncısııiı,

"lB.f"dly", 
UrlaBelediyesini

d lEncümen, Urla Belediyesi Encümerunı,

"İPlecils= 
Urla Belediye Meclisini,

nnıIli*li*, Veteriner İşlerı Miidürünü,

1ii*i,i"T*i', YffH J'§#i'$W 3b:,," _Ku:,",, 
5 ı 99 s ay ı ı ı Ha ı- va_' i aıı Koru ma

il*unr, 5996 sayiı v.t"ri;r'ii;;;":jlsirı" s^ğı,ğ,, c,oa r_ Yeı"_ Kanunu n oeietiiveye göıer

"".Ol* 
,"rl*O-, lllpt,"ll hayvanların gözedm altrnda :utuln,as,

l;-ş:::, ,İlİİtJ1ilil:*J]lffffff;,'iT;,*,"* maddesinin (A), (B) vc (c) fıkraianıtia

belirtilenler dışında kalan ,"Xşöi;İşiirlr1",* *uioıarat *ti.etıışçi kadrolannda belirsiz

Ş*İİİ rjrĞşl,aeriyle çalıştınlan sii,rekli işileri,

2) Memur: 657 sayl,_oe,lŞet'ffi;";;''auno gereğince devlet ve diğer kamu rüzel

kisiierince yürütiiı"o u.n ," .]tiili'ıi-"n,, nir*".ı".ini yerine gedren personeli,

3) Sözleşmeli Personel: 539;;;;;;İ;Jy" K-un, n,n +S" rnaaaesi gereğıce isıihcanı ejileı

Dersoneli, si_rle.,;ııirnas:. ıedavisi ve tedavi sıi,,as'
Iİrİr"lr*iıİİlr.r"n: Sai,ıipsiz hayvanlann yakaiaıırnası"<ı

'"t - 
uırnorgn yeİe geT:. bırakılması

i)Sahipsiz hayvın: a, ,uİİİJrn"v"" sokakta §e,rhes\ tıa'ciğ dol aşafl ?ıay\!zır,i,

j)Zoonotik Hastal* , Huy,aoİ,auo insanlara geçebilen hasralığı, ifade edeı,

l

ğ-





ixiNci nöıüın
Müdürlüğün Bağılığ ve Örgütienme Yapısı

Bağlıhk

MADDE 5 _ ( 1 )Müdürlük, belediye başkanrna veya görevlendireceği başkan yardrmcı sına

Örgütlenme yapısı

MADDE 6 - ( l)Müdilrlüğiin örgütlenme yapısı aşağdaki gibi oiuşmaktadır,

(a)Müdiir
(b)Veteriner Polikliniği
(c)İdari ve Büro İşleri
(ç)Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabiliıasyon Merkezi

üçüNcü BöLüN{
Giirtv, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğiin görcvleri

MADDE 7 -(l)Veteıiner İşleri Müdtirlüğiinün görevleri şunlardır:

a)Be

b)51
n yapılması,

c)3285 sayiiı Hayvan Sağlığ ve Zabıta Kanunu, 5 l99 sayıli Hayv

eteriıer Hizmetjeri, Bitki Sağiığ,

lediyemiz sınırları içinde yaşayan sahipsiz hayvan. varlığnıı: kayıt alıirıa ajır,z:,ak ıt,:
İzmir Bilyll§ehir Beİediyesi ve ilgili paydaşiara raporlann ileüimesi,

ss .uyrı, 
"Hrir_ Koruma Kanui-unun 

-beıe<iiyeye 
görev verdi$ yeılerde iigili iş veıveya

lı Hayvanlaı Konıma Kanununa istinaden Kaymakamiık ijleka"rr,ü

fl§ahipsiz hayv
üyükşehir Beledi yesi Küçük Hayv an Kliniğnde yapılmasını sağlarnak

g)Geıirilen veya alınan sahipsiz hayvanlarla ilgiii olarak acı

Hayvancılık komisyonuna bildirmek,
" 

d)Zoonoıik hastalıklarla mücadele eder ve gerekli önleınleri alır,

e) Geçici bakımeündeki sat ıpsi, hayvaiıarın bakim, beslenme ve geçici bakıınevi teı:...iziir

1i

litasyonunu sğamak
ğlrİuyu- ,"İtiyatında hayvan hareketleri için ilgili genelge hükümlenni uygularıak 

.

h)5199 sayılı Hayvan Koruma Kanununa istinaden y".j huyr_ koruma göreviisi eğitirn]eıinı

apmak velveya yaptrrmak
ı)Hajk sağliğ: ile ilgi}i seminer, eğitinı,

düzeniemek
i)Kiırbaa nizinederi korıis,voıunun aldığ:

yüküırılüiüideıi yerine getiirrıek

a



s)Ö}en hayvan bertaraf'ı konusunda kanun ve

mezarlığ o]uşfurur ve iş]eti]mesini sağiai,

ş)Miidüriüğün stratejik plan ve yllık peri-ormanslnn

anan planiara uygun faaliyetlerin yapı iması, ihaieier ciüzenl

nmasını sağiamak.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8

(1 )Miidürdn görevleri;

yesi ile geıekii iş vd,ıeya işlemleri yapmak-k)Müdiirlügün 
iigiıi *"urrut, gereği görev, yetki ve scrumiu]uk alanrna giren koıulaıda, iigiii

Ku-. ," kuruluşlarından geıJn t"ıepıe, doğpltusunda, Başkanhk oluru ile komisyoniarda yer

ıp,

m)Yliııütüien }ıizmetier ile iigili olarak gerek doSud
ldiriien ıaiep şikdyetlerin ivedi olarak değerlendirilmesVe ]ve

gerekli iş ve/veya işlemlerin yiirütiilmesini sağamak,
-li v"1ir;n". işi* vımmııgıınün görev aianına giren kcnuiaı<ia. 5393 sayılı Beiediye Kanunu ve

oiğe, merzuata dayaıularak, ilı.aıy" encümeni ve meclisirıe görüş velveya kaıa, aiınması için ,,"a;,ı

n)Yürüriükteki rnevzuatın öngördüğü diğer görevlen yenle geuımek,

oİİuvrrn Hak]an ihlallerin jeneıJnaığ rJKaymakarrı!ık bünyesinde i<uruian koınisyonda görev

oşuliarda bu hizmetlerden yararlanmasınr sağiar

likier düzenler, sivit toplum örgüi}erinin bu kon

sağlar
hastaiık durumlannda ilgili resmi kurumlaıla işbirliği yapar, karantiüa, aşıla;rra, ilaçlama

emlerine destek verir, diğer karantina gerekierini

a)Mücüriüğüngörevvesorumlulukalanınagiıenkonuianbeiediyebaşkaııvelveyabaşkarı
ardımcısından geien ta}imatlJ a.c.ia.r"a, sorumli olduğu bütiin yasal ııevzuat hükürnlerine uyguı

yerine getirmek,
i)v"Ğn". işleri Müdürlüğiinün Tahakkuk Arniri,

goreV alaııına giren büün kon

lendirnıejeri yapmak, müdülü k faatiyetleri ni denetierriek, varsa aksa_k]ıki an giderırıek,

ç)Veteriner Işlei Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında kooıdi nasyonu sağiar

d)İdari olaIak çalışan personelin görev ve sorumluluklannın takibini yapmak ve organizasyorıunu

vapmak, hedefl er, geıçej,_ieşdrmek,

ı] \4i.ıd;r,'nğün yilhk Lüiçesini ıazıılayıc uygula:riak, _1_ . _ ] _ "_ :

gl;r.locı.lağ.in yıilık fiaiiyeı rapcruıu Ve geı,eKriiirücıe ;iriIl, jil3i.,. i"ş;.j_: ]:|L:,_":],,_

faatiyetierini üsı çrakaırriaıa sunmak, 
, ııaısa cJza ı,9!a---' - 

g;ı"r.o.,:iinirı performans durumunu izlemek, gerei<ii aeğerieadif|i_;eıi y apii]ai(

iidül içio üs: rakamiara t"klift" ;;i;;;at, p"rron"ıi, izin pianiaı:,ni_ yaoirıak, izir,ieri1i ki,iıianrrıasiı"

.rği;;, rapor, ıioğum, Olurn vb, konular ile özlük işiemlerini l*p," 9,T::"::,:: _

h)Zoonorik ırasıaıruja"iıgııı .ıi,"ao"i" çaiışrnaİarı, 
-oulaşiıı ve saiglı ı_as;aiik:a]_ ıüSLSı,jtd"

personeiİ oilgileıdirmek ve yapılan çaiışmalaq denetlemek,

{a
- j,

r"





üğün ihriyaçlannın temini, harcamalann
i) Görev ve sorurnluluk]an çerçevesinde göre

) Resmi kuruıriar ve sivil toplum kuruluşlany la koordinasyon ve sürekii teması sağlamak.

K)Müdüriüğü temsil amacıyla Belediye biriml

i)Yürtirlükrek mevzuatın öngördüğü diğer göreı,ieri yeriıe

(2) Müıiürün Yetkileri;

a)5018sayıhKamuMaliYönetimiveKontrolKanunuileilgilidiğeımevzuargereğince,
üdülük görevlerinin yerine getiriim"rina" harcama ye*iiisi sıfatıyia belediye ,bütçesinde öngörülen

b)Müdürlük görevleriıin yerine
v yerieıini deği ştirmekle yetkilidir.

(3) Müıiürün sorumluluklan;

.:

a)Müdi!r,yetkivegÖrevleriileilgiliyapnğıfaaliyetlerdencoi.ı.yıbeie.iyeÜaşKai.Iına,ijşkai.
ardrmc,srr,a u" yıırıı.ıtıkt"ki mevzuata karşı sorunıludur,

eşiirilmesini sağiar.
b) Koruıucu aşrlama ve aİti paüz iter tedavi yapar

c) Üreınenin kcntrolü amacıyia sahipsiz hayvan}ann
ve İayıt işlemlerini yaparak

varlara marazi madde yoliaı,

ci) Acii ourumiartia Ve nöbetç i oiduğu günlerde ik,aza, yarat

Rehabiiitasyoıı merkezi, geçici köpek bakıınevi hasia bay

MADDE9
Veteriıer Hekimlerin Giirevleri;
a) Sahipsiz hayvanlann g-"Ul muayene ve tedavilerini yapar, kaylt işlerrılerinin

" 1İ'ÜJr"","noir,ldiği biİimdeki her türlü aksak}ık Ve ıavslyeyi Iap3r gder. ,:"ıüdüi_e biiıj!.:.

g) La'ııoratuvar anali zlerini yapar,

ğ) Hayvartlardan iruyuun-ı-"ru 
,r" 

hayvanlardan insanlara geçebilecek hasta]ıkiaria mücaıieie ecer,

bunlan tanıtmak, koruma ve çözüm yollannı beliılemek için eğtim çaiışması yup*: . .

h). itçe sınırianrd. "y;;;ib""* 
ı.rr_tırru ıjtıriJrinda goiev aiır, ilgiii kurumiaria iş_ilrııği

'uPtr' I) Diğer müriürlüklerle oir}ikre l,ürütüıen pro;eıerde, ve .:,"::]: ğİI,^',: -,ıc, "i -: 
:;: , e' ',,:,'

i) işçi personeii" hrr*";j;;;#im çaı.şmaıa"", <İİzenleı, gör=vli oicığı l)lıı,_,lııjı"_: _-,_;:!,_ii3,:,

sevk ve idaresini sağia;. ı. ji__ tr^+^_:r ı.]ıiıi:: .,:er :."ı_,,..
j) 3irirı sorı.ırriusu oiarak görevlendiriıen Veteriner Heki:n, sorur,ıi; ciJ,ığ1,^._.. 

__ _..]_,/]_.,,..r

işleyişi've tltzenini sağiamakta yüi<ürnlüdür. Aynı birimcie goiev alatj ıiri, ,;r_soı-;e, , VeiĞıT",ı Iağı!ılrı',

j. jat il) bi.,r, sorumlusuna kdışı sorumiudur,

<, Kaymakamlır tsaşxaniığı.ada kurulan Hayvaır Haii";, ,hla,, ioiTll j)/ot!L::ü i_ g,_.ı_v .,_,.

lj l,rıibıırun ,"arrlı ve sözlü taiimaılannı yerine geıiriı,
l4 r.



l

qedavl ı
I

I

b)Koruyucu aşı iama ve antiparaziter tedavi yapmak

c)Üreııenın konıTolü amacıyla sahipsiz hayvaniaıın
pdilmelenn: sağ laı, numaralama ve kayıt işiemlerini yaparai

ç)Isırrrıa yapaı hayvanlann muayenelerini yapaı,, .rı

İakip eder, gerektiğinde laboratuvarlara maraz i madde i,oılar.
ve nöbetçi o'lduğu gün

der, ilk müda-haleyi yapar, gerektiğinde kiiniğe
po}ikliniği ve geçici köpek

ük bakımlarını yapar, temizlik dez
yasal prosedürterini yerine getirir.

}diği birimdeki her tiirlü aksaklık

a)Yakalanan veya veterinerlik servisine getiriler, saiüpsiz hayvaılar,ı ıehabilitasyor.uıü yapmak

uisaıgın hayvan hastalıklanyla mücadele doğuitusunda süipsiz hayvaıiara aş1, Irruayene ve

şlerrierini yapmak.

"}Zf,,ono, 
hastüi.ıannrn insanlara bulaşmasını ön]eınek !çıı gerekii ted-birieı aimak 

_

çjis-k uatuıar.rda şüphe}i süipsiz hayvanların rıüşahade aitıııa aiınmasını sağla:rıak

djKuauz ştıpneıı sahipiiz ııayvaıılann ıiırdığ kişilere konu hakkrntia cilgiienciiı_rnede bujuırıak

"!şıuya," 
kooo ol_ süipsiz hayvanlan geçici bakımevine toplaı.rak v3 sah:piendii]1ıesin;

f)Mücavir aiaıda gerekli çalışmaları yapmak

ğc"çi"ı bakımev]indeki sanıpsiz hayvantann yiyecek ve içeceğinin hazırlanması hayvanlara

g)Labolatuvar analizlerini yapar,

ğ)Hayvanlardan t uyr*ı"ri-,u" t ayvanlardarı lnlanlara 
geçebiiecek hastahklarla ınücadele e<iır,

bunlan İanıtmak, koruma ve çöziim yollannı belirlemek için eğitim çaiışmasi yup_1...

h)liçe sınıriannda "vgrı-"Üiİ*J 
karantina ,juirı"ioa" g,ı,iu a1", ilgili kurumlarla işbirliği

YaPar, ^*^i4]a.;6;, -.,-r .ı,ı

i)işi personeüı hir*";;-;;,ir, çuırşr"a*r, düzenier, gorJvli clduğ* ıııiıriırrierj p,ısü,Ie]i::

sevk ve idaresini sağ!a;.-- 
j)Birim aoro--ir*o olarak görevlendirilen Ve:erineı !]ekıı:r. so,ı:rr,i; Jl,lLğL ,!ürit!ll :!;i ,___ r:

işleyişi ve cüzenini sagıamai<L yiıiıı*ıııdı._ ayn, birimce göı_,ev aızn rün oöıscfie, ,-Veıeıi^ıe. ,_ieı,_iniaı

O" dalt; ir;.rı-, soı-.ımiısuna karşı sonırrriudur, _ .__ _.,.^ ,:-- ---İlruy..,u;.aıriık 
Eaşkanlıgı,nda kurujan Hayvaı }ıa<iari iilia:i !,or"s ]jörlı:,ca göı;, ;,":_

l)Sainpli i{ayvı:ı aşı kL"esi ve Belediye kiyı:iar-:ı, koni:c, eceı, \ı,:ı," ü,,,,::ı", _1-,1i:: ,i:, ,__ j]-

Venİ.
İl)Başıboşçiiiiikhayvanlarırıkontrolünüyapa;.ıreneıiı-iai-cıeıii]eıı,::i..i.ec-.;ış<lınn-31*i.]i-.^i.:,
n)iviüdürün yazılı ve söziü taiimatlarını yeıine geıinr,

3)Veteriner Sağlık Tekıikeri / Teknisyeni Giirevleri;

a)Veteriner Hekimin yönlendirdiği şekiide bulaşıcı ıasialikaı_a ka_rşi !:cl_tlyır,u ilş,laıTri1 ]/,rjİi_,

bİSaigrn Hastaiık durumianrida kaıanrina tedbirieri,ııde göre,ı a l ır

")vŞ.ın", 
Elekim gözetiminde tıbbi ınüdahaleierde 1ıaiıııuı, as:, ign,: i'ii:]ji,ri-ii,__ ,i,ıL:,

gerektiğince opel,asyo!-tian asisre eder," -ç;Saitpii 
sahipsiz hayvaıiann kayııiaıınr yapal, ,ardirini sağlı,_ı 

_

,ıiştiıaıiıtıı. lr;ırrİerinde Veıeriner Hekim gözeıininde vei:ien görevie_ },.f_i_3 Ee.i:,li.

e)Gezici eicipierde (,q.inauıans ve Toplami Aracı; görev a!ır. ek,ipieırı ser! ve iciiejlli s,ğ,l

kayıtlan ıı:tar.
ÇSaiipsiz hayvarıianrı yoğun clduğu böigeıeı; ıespi, ı:e,

çerçevesitde gerei<li ıeibirleri air ,,e uyguiarıasıri] ıiiıi-ı 3JJr

t!

Tv-





' tecavi

4)İşçi Personelin Giirevleri;

i, l{_oruı,ıcı ı;dbiılen alara], müdüaiük binmleir,je t<eıdis,ı: laiiieı göri,/i .;n_3iiıek

l)İdari ve iıüro işlerinin görevleri;

a)lısanKaynaklanveEğtimMüdürlüğündeıgelen,pelsonelinücreiirrekonuayilkpufu'ilaj
elini işlemek

-:-
c)Müdüriük giderlerini bütçe

ç)Müdüriüğün kurum içi ve dışr, gelen ve giden ewakiariıi, dosyaiannı 
",

ale. ziı-ımet, dosyalaına ve arşiv işlerini arşiv iği çerçevesinde yürütmek,

d)Taşinüriann teslim a]ınmasl, korunması, kuiianım yerlerine tesli

linilen esas ve usuliere göre kayıtlarıırn tutu

yapınak. (Taşınırt ara ilişkin görevler

'g)Veteriıer Polikliniği ve Geçici Köpek Eari;ıeviıĞ: .e,ı:z. i,_. _l.ezğ;ii3iisi,,Ji. aş]::,İ:_

hin iakibi iıe geıekli tüm çalışmaia-nn sürekliliğiı-ıi sağia:,

ğ)Müdürün ve veteriıer hekimierin yazılr Ve söZ:ü laiirtaiia.:i!; j,]e!:iliÖ gaiıı]-j.

igili

lisi tarafıncıaı gerçekleşÜIilir)
e)Geieırevrai<lanMüdüreiletmek,havaleedilenewakiaızimmetdeftenneişlemeksufeiiyle

ieılne teslim eimek, cevap verilmesi gerekiyorsa gereğini yapmak,
- 

flll'lallnlt t içerisindebirimter arasında bilgi at«şınr sağlamak,

g)Müdürliik çalış*a-nu İllştin,",il"i tÖlu-,t,.ay};T ve yıilik faaliyet raporu hazırlamak,

ğjlrltlatı.liigün gİder plan, ve ylhk bütçe hazırlık işleriıin seketeryaiığını _vapmal(,

h)Sırağik plAı ile çalışma pi"sr"_ır". hazıriamak ve raü<iürıük faaıiyetleıe ilişkiı vazişrııan

ı)Demirbaş işlenierini yüıütmek ve demi

ilgili evıakiaııı arşivienmesini sağlamak,
i;Resırı gazetei", ,"-*"'ui* hususuncıakj yayiıiaıı ııiıii: eı:r-,,ek ve iici],_,yia :igı!i müdüıe "e

peısoneline bil gi vermek
ilişkin tahakkuk iş ve/vey

Gelirieri Kanuıu, 5393 sayıiı

'uğ'u*?jiroorr,uk personeiince arşivden lalep ediler: dos;ıalane ıerniniıi v, t_ös!ii!i,]i sağia;rıak vt ,akı!

etmek,
l)Arşiv dosyasındaki evraklann bilgisayara aktanınını yaprnak

rn)ıİüdiırlüğüngenelişveişiemlerininbilgisaya.o.tam,,aatunimasivesaklaınras:ıısağiair,ak'
n)yiirüıiükteki _*;;; jrgoiaueu digJr gbrevler iie müdür ve veteriıeı hekirnler iaraiıncan

verilen görevleri yerine getirmek, . . i;nesi i(üı,]suiıda"' -.;G 
,,nrii_, içJrisindetı sahipsiz hayvanlanrı yerae, içrr,e iht:yaçiannrn gicaıı

Yaİd]mui oimak' 
ıesi ve s:.r, r!ı:iiiir:!n.'esi,.,ıi .jj,i ü;j:.,,'';;jJ,t'- 

j)Yerei göniiilülerle sahipsiz hayvanlann besıenı

**'*l}".rr* 
ve nayvarıcllrk işieımeleriyie ilgili çaıışınaiar Ğa Zıio:ıa,\1ücü.l,;ği v. i:_Jhsai i,ır,eıiıı

Müdürlüğü iie kcordinasyoı}u çaiışmak,

I

1





a)Müdürlüğiin tüm yıızışmalannı, gelen_gideı ve zirnmerii evra.k kayıt ve cağı"ımını yapmak;

{osyalama düzenini sağlamak,

i ' 
b)Personeie tebliğ edilecek yaalann hazırlanması ve duyunısuıun yapıimasını sağiamak,

i 
"ic"ıe"-giden 

eiakıann zarnaıında tarih ve sayılanna göre kaydını yapmak ve evrak defteriıde

izlemek

. 2.1Büro Personeli Giirevleri;

rnevzuaa ıiayet eder,

c)Hiçbi r fark gOzeımeden her vatandaşa eşit davranır,
ve mesieki bilgi açısrndan kendini geiiştirir,

un gerektirdi ği vasıflan kazarımak

e)İşoölüinii esaslan dahiii nde, ş düzey ve diğeı pozisyoni

flVerilen işi öngörülen bütçe sınrlan ıçen
g)Kendisinin verimli ve etkin çahşmasına

n aıdrince talep edilen veya
uygun iş ve işiemleri gerçeid

l)Yapiığı işie ilgiii evrak ve biigileıi sürekli eder,

ilişkin bilgilerin dışan sızmarnası
işleri gizli tutar, bu konuda yetkiii ve iigili,

denirbaşları sağiarn ve eksiksız
i<)Müdüriüğü ilgiiendiren çeşitli hizmetierin

üengin sağlanmasr için herkes gayret gösterir,

DÖRDt NCÜBÖLÜM
Giirevierin İcrası, İşbirliği ve Koorıiinasycın

Giirevlerin icrası

ViADDE 13 - (1)Veteriner İşleri Müdürlüğündeki görevierin icrasi;

a;,reteijlef işieri Müdürlüğe gelen evrak biigisayarda avrak <ıvıt sis::;-jılç i__l,_,3,:::|,1_,

Müdürün hai,alesi ile iigiü personeie geıeği içiıt verilir
L,Y

|ı





, . 'b) Veteırıer işlen Mııdü.lüğündei<i iş ve işierriier roüo;ı ıain-i.lca.n 3;Zeni-ığn lJ.en xaiilinc3
' ' yürütiiıür.

c) Veteriner İşien Müdiirlüğünde görevli tüm personei keniiieı-ine veilen gÖ;g\'ie.j :JaSa \,'e

yönetmeiiider doğrultusunda gereken özen ve süratle yapma,k zcr:ııdacır,

İşbirtiği ve koordinasyon

}vt_tDDE t4- (i ) Müdürlük !çindE ve diğer :ıicüi]ü:<ie. :,:isl.:]:,i(i is:i:iiğ: .'. .'-:oI:1i.lsü']i1

a) Müaüriük iie diğeı müdürlükieı arasırlda V- ::tüdıiılı',]. iç, ;tc;:ıii ı ıs;, -:. iiiia'ii, '-'::'.1 i.i|','|

$ağjanır.
l---- ir; tvlüdüriüğe gelen tüm yazılar kayıtla görevii peısonel .aai'indan kayCa aiındık-ıaı scnra Inıidüre

verilir.
'-.----- c) ivlüdir geien e vıak]arı gereği yapilmak üzere ilgili birimlere veya peısonele Lıavaie eder

qerektiğindenotdüşergerektiğindeevrakileilgiliolarakpersonelilegörüşür-" 
çı Servisierriek; gorevli personel evrakian niteiiğine gö.e ince,eı, ve c,uıtuca if,;:s[;, ıı"

Jı Bu yönetmelikte ad, geçen görevlilerin her hangi bir nedenie gör;vi=rır^den a;ınlı_rralan

dr--urdu göıevleri geregı yjannaa bulunlı her tiiriü ,iosva, yazı. ve beigeieı iie zı ırırceıi aliiiıoa

bulunan 
"şyiıu.iu 

iigiıı oliai<, ı8ıoi ızoo7 tarih ve 264ü7 sayılı res!ıti gazetede yay-ınla;ak yriı,ıriüğe

. siren "Tasın;r Mal Yönetme|iği" hükünüeri uygulanır,
Ç """" Öİ;;ug"", n"l"oly. aışı özei ve İüzel kişiler, Kaymakarniık, Bü;ıiikşeh'ir Be]eii}"esi, Karau

Kururn ve liu::u.uşiaı ve diger'şahıiıarla ilgili gerekli göı,üieı yızişrıaiaı, jr'r,:,Gı "/, ;*ş(ai
!-ar<irır,arsinıı paraiı ıt ieiile BaşkaüıEiı veya _yeti( veıciği 6:şx_aı 

", 

1iC:ı-lı1,; 
"i,:_, 

iı:ız,:,s, l:e ,ijriiı,:_

BEŞİNCiBÖLÜM
Aşivleme ve Dosyalaına

(1)]vJj.liiılük-lerdeyapılantiımyazışmaıannbilersuretiS.arrd:iİDcsyaP,lını:.:-göi3üisn;l
edilerek al,rı k]asörjertie saklanır,

(2) İşleni biten evıak]ar arşive kaidınlır,

Birimi persoceli ve arşiv göıevlisi sorumludur,

fr"

la
i





Denetim, permnel disipiin hüküınieri

inin mesai saatleriDe riayet etmesi ve 25lI0/1982 tarih ve i7849 sayili Resmi

yaynlaıaıak yiirürlüğe giren "Kamu Kurum ve KuruluşIarında Çalışaı Personelin lKılık ve

yafetine Dair Yönetmelik" hükümlerine uygunluğundan, bi ırn müdüıü ve bağiı bulunduğu başkan

YEDİNCİ BÖt-üI\4
Çeşitli ve Son Hükümler

MAI}DE 20 - (1) Bu yönetmelik hükümierini beiediye başkan1 yüruiür

r

İ İmza yetkitisi
l

I nıoo»n 17- (i j Veteriner İşieri Müdün], müdüıiü]< ıız:rreı] ıı.,r.i yürErıTrey .j!',rıı:I'-.--ı. j,i i'i

!"ır"ı u" *tiotıre xarşİ sorurııl u olmak ijzere müdürijı ıe,t :i; vı ıa-;k:ı.;;k l:ia.;:-i:::ı.l. J::ı', i:3 "1"]:

[etkil isi göreviendirebilir.
!

Yönetmeliktc yer almıyan hususlar

MADDE ı8_ (1)İşbu yönetmelikte hükiim bulunmayan hallerde yiiriiılükteki ilgiii rnevzuat

MADDE 19_ (1) Belediye Meclisinin 20l06i20o0 iaİih ve 3 say:Iı kaıan i]; j,iir,;iüığe {_jnl]ial,j

urla Beleıiiyesi birimlerinin go.e, ve yetkilerini gösteriı yönetmelik, bu yöılet,rnelik iie _rürürıü«ıeı,l

kaldınlınıştıı.

(2} Bu yönetnıelik bele<iiye rneclisince onayian,.nasrnl ılİteak::.lal-, *o:lilğ, tri_,,i _ii:,!r;:

girer.

,/(




