
 

    

 

Yönetmelik No 
 

Y-18-01 

Tarih 
 

31/01/2007 

Sayfa 
 

1 / 16 
 

Revizyon No 
 

8 

Revizyon Tarihi  
 

25/06/2019 

   

HAZIRLAYAN KONTROL OLUR ONAY 
 

Fikriye EKER 

Veteriner İşleri Müdür V. 

 

 

Remzi ÇINAR 

Başkan Yardımcısı 

 

Turgay ERDEM 

Başkan 

03 / 07/ 2019 tarihli  

555 No’ lu Nilüfer 

Belediye Meclisi kararı 

ile onaylanmıştır. 

 

T.C. 

BURSA 

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Veteriner İşleri Müdürlüğü 

 

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
 

Amaç  
 

Madde 1 -  Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görev ve 

çalışma esaslarını belirler. 

Kapsam 

Madde 2 -  Bu yönetmelik hükümleri, Bursa Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri 

Müdürlüğü’nde uygulanır. 

Tanımlar 

Madde 3 -  Bu yönetmelik uygulamasında;  

Belediye Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Nilüfer 

Belediyesi’ni,  

Başkanlık;  Nilüfer Belediye Başkanlığı’nı,  

Müdürlük; Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nü, 

Harcama Yetkilisi; Veteriner İşleri Müdürünü, 

Harcama Talimatı; Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, 

kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek 

görevlinin yazılı olduğu belgeyi, 
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Gerçekleştirme Görevlisi; harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya 

hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi 

ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi ifade 

eder. 

 

Dayanaklar 

Madde 4 -  Bu yönetmelik yürürlükteki Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 

Hayvanları Koruma Kanunu, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem 

Kanunu, Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri 

Birliği ile Odalarının Tesekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, Yurt 

İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakillerine Dair Yönetmelik ve 

Hayvan Sağlığı ve Hayvan Zabıtası Kanunu hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Organizasyon Yapısı 

Madde 5 -  Veteriner İşleri Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan 

birimlerden oluşur.  

a) Rehabilitasyon Hizmetleri Bürosu 

b) Halk Sağlığı Hizmetleri Bürosu 
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Madde 6 -  Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıda verildiği gibidir:   

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ nün Temel Görevi 

Madde 7 -  Nilüfer ilçesi sınırları içerisinde hayvan sağlığını koruyarak sahipsiz sokak 

hayvanlarının bakım, muayene, tedavi, aşılama, kısırlaştırma faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi, ihtiyaç talebine göre otel ve konaklama hizmetlerini 

sağlayacak mekanların hazırlanması ve kullanılması ile gerek sahipli olup 

sahiplendirilmek için bırakılan gerekse sahipsiz hayvanların 

sahiplendirilmesini sağlamak. Başta kuduz olmak üzere insan sağlığını tehdit 

eden tüm zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele edilmesi, sahipsiz 

hayvanların kontrol altına alınması için çağdaş yöntemler geliştirilmesi ve 

uygulanması, halk sağlığı hizmetleri kapsamında açık-kapalı alanlarda 

yürüyen haşere, kemirgen ve kene mücadelesinin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak. 

 
Veteriner İşleri 

Müdürlüğü 

Rehabilitasyon 
Hizmetleri 

Bürosu 

Halk 
Sağlığı 
Bürosu 
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Veteriner İşleri Müdürü’ nün Görevleri  

Madde 8 -  İlçe sınırları içerisinde tespit edilen salgın ve bulaşıcı hastalılarla mücadele 

konusunda Belediye içindeki ve dışındaki diğer birim/kurumlar ile gerekli 

koordinasyonu sağlamak. 

Madde 9 -  Başta kuduz olmak üzere hayvanlardan insanlara bulaşan çeşitli zoonoz ve 

salgın hastalıklarla mücadele için gereken faaliyetlerin planlanması ve 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

Madde 10 -  Sahipsiz hayvanlar ile ilgili vatandaştan, Kent Konseyi’nden, muhtarlıklardan 

vs. gelen talepler doğrultusunda çalışma yapılmasını sağlamak. 

Madde 11 -  Günümüz koşullarına uygun, insancıl ve modern yöntemlerle toplama ve 

gözlem sistemlerini geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak. 

Madde 12 -  İlçe hıfzısıhha komisyonunda veya veteriner hekimlik mesleği ve görevlerinin 

gerektirdiği toplantı ve komisyonlarda Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü temsil 

ederek görüş bildirmek ve sağlıklı çözümler üretilmesini sağlamak. 

Madde 13 -  İnsektisit mücadelesinde kullanılacak ilaçların seçimi ve kullanımı sırasında 

dikkat edilecek unsurların belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamak. 

Madde 14 -  Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda veya sorunlu bölgelerde; 

kamuya ait olmayan açık-kapalı alanlarda yürüyen haşere, kemirgen ve kene 

mücadelesi çalışmalarının çevre ve halk sağlığı kriterlerine uygun 

yöntemlerle planlanması ve gerçekleştirilmesini sağlamak.  

Madde 15 -  Çevre zararlıları ile mücadele ederek çevre ve ortamın sağlıklaştırılmasını 

sağlamak. 

Madde 16 -  Açık–kapalı alanlarda yürüyen haşere, kemirgen ve kene mücadele 

çalışmalarında ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak. 
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Madde 17 -  Sahipsiz veya sahiplendirilmek üzere tesislerimize bırakılan sahipli 

hayvanların bakım, beslenme ve sağlıklaştırılmasını sağlamak.  

Madde 18 -  Sahipsiz ya da talepte bulunulduğu takdirde sahipli hayvanların belediye ilan 

panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer yayın organlarında duyuru 

yapılarak sahiplendirilmesi için ilgili çalışmaların yürütülmesi ve gereken 

kayıtların tutulmasını sağlamak. 

Madde 19 -  Sahipsiz veya sahipli olup sahiplendirilmek üzere tesislerimize bırakılan 

hayvanların aşılarının yapılması ile ilgili çalışmaların planlanması ve gerekli 

aşılama çalışmalarının yapılmasını sağlamak.    

Madde 20 -  Gerek sahipli gerekse sahipsiz hayvanların izleneceği chip uygulamasının 

kullanılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

Madde 21 -  Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılmaları ile ilgili olarak planlamalar yapmak ve 

bu planlar çerçevesinde kısırlaştırma çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. 

Madde 22 -  Hayvanları Koruma Derneği, sivil toplum örgütleri ve bu konuda 5199 sayılı 

yasada yer alan kişi, kuruluş ve oluşumlarla her türlü koordinasyon içinde 

hayvan sağlığı için gerekli olan iletişim ve ortak çalışma organizasyonları ile 

yasada yer alan sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak. 

Madde 23 -  Güncel Hayvan Hakları Koruma Kanunu kapsamında ilçede yaşayan sahipli 

ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve her türlü işlemler için kontrol 

ve takibini sağlamak. 

Madde 24 -  Kurban bayramlarında ilçe halkının sağlıklı kurban kesmesi için gerekli 

kontrol, koordinasyon ve organizasyonu Kurban Hizmetleri Komisyonu üyesi 

olarak sağlamak. 

Madde 25 -  Sahipli hayvanların Müdürlüğe ait tesislerde belirli bir süre barındırılması için 

gereken faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak. 
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Madde 26 -  Tesislerin günlük temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasını, belirlenen 

saatlerde hayvanların beslenmelerinin sağlanmasını takip ve koordine 

etmek. 

Madde 27 -  Hayvanların yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması konusunda dış kuruluşlar ile 

gerekli görüşmeleri yapmak ve yiyeceklerin teminini koordine etmek. 

Madde 28 -  Hafta sonu, tatil ve bayramlarda tesislerin günlük temizliği ve hayvanların 

yiyecek ihtiyacının karşılanması için gereken çalışmaların yürütülmesini 

sağlamak. 

Madde 29 -  Hayvan sahiplerinin evcil hayvanlarının aşılı, karneli, chipli olmasını temin 

ederek çevreye zarar ve rahatsızlık vermeden hayvan bakmalarını sağlamak. 

Uygun olmayan durumlarda ve gerektiğinde diğer resmi kurumlarla birlikte 

uyarılmasını sağlamak ve yasal tedbirleri uygulamak. 

Madde 30 -  Sahipsiz hayvanların insanlara zarar vermeden, kısırlaştırılıp 

sağlıklaştırıldıktan sonra doğal bir ortamda yaşamını sürdürebileceği, her 

türlü ihtiyacını en uygun ve doğal bir şekilde karşılayabileceği doğal yaşam 

alanları oluşturulmasını sağlamak. 

Madde 31 -  Sokak hayvanlarının güncel Hayvanları Koruma Kanununda yer alan, 

insanlarla ortak paylaştığı park, yürüyüş yolu ve yeşil alanlarda bilgilendirme 

amacıyla hayvan sağlığını ilgilendiren tabelalar, uyarıcı levhalar, dışkılarla 

oluşacak kirlenmenin önlenmesini sağlamak için pet atık üniteleri oluşturmak 

ve bunların yerleştirilmesini sağlamak. 

Madde 32 -  Güncel Hayvanları Koruma Kanununda yer alan maddeler gereği 

kısırlaştırılarak alındığı yere veya doğaya geri bırakılan hayvanların 

beslenmelerini sağlamak amacıyla yeşil alanlarda beslenme odakları 

kurmak. 
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Madde 33 -  Güncel Hayvanları Koruma Kanunu gereği sokak hayvanlarının kendilerine 

ayrılmış özel alanlarda veya insanlarla beraber sağlıklı ve yararlı bir şekilde 

yaşamalarını sağlayacak ortak projeler geliştirmek. 

Madde 34 -  Doğal ortam, park ve yeşil alanlarda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşamasını 

ve korunmasını sağlamak amacıyla kedi evleri, kuş evleri gibi üniteleri 

yerleştirmek. 

Madde 35 -  Geçici bakımevlerinde kaldıkları süre içerisinde ; kanuni istisnalar ile bulaşıcı, 

tedavi edilemez veya tedavi sonrası iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa 

sahip olduğuna, alındığı ortama  bırakıldığında insan ve çevre sağlığı 

önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veteriner hekimince 

karar verilerek rapor tutulan hayvanların en az acı veren ve en hızlı şekilde 

ölümünü sağlayan yöntemlerle öldürülmesini sağlamak. 

Madde 36 -  Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvan ve geçici bakımevlerinde ölen 

hayvanların usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak. 

Madde 37 -  Müdürlük web sayfasının güncellenmesini sağlamak. 

Madde 38 -  Çevre sağlığı ile ilgili sorumlulukları yerine getirmek. 

Madde 39 -  Her türlü doğal afette ilçe kriz merkezi ile koordinasyon halinde çalışmak, 

Madde 40 -  Müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak diğer ilçe 

belediyeler, Büyükşehir Belediyesi ve diğer resmi kuruluşlar ile 

koordinasyonu sağlamak. 

Madde 41 -  Müdürlük bünyesindeki stokların takip edilmesini ve uygun şartlarda 

korunarak ve uygulama alanlarına aktarılmasını sağlamak. 

Madde 42 -  Müdürlük faaliyetlerinde kullanılacak her türlü malzeme ve hizmet alımlarında 

teknik şartnameleri hazırlamak ya da hazırlanmasını temin ederek 

onaylamak. 
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Madde 43 -  Müdürlük bünyesinde görev alan çalışanların puantajlarının takip edilerek 

ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak. 

Madde 44 -  Müdürlük faaliyetleri ile ilgili istatistiklerin oluşturulmasını sağlamak.  

Madde 45 -  Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, 

tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin 

etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.  

Madde 46 -  Harcama Yetkilisi bütçede öngörülen ödenekleri kadar harcama yapmakla 

sorumlu olup; yetkinin devredilmesi durumunda idari sorumluluğu devam 

eder. 

Madde 47 -   Harcama talimatlarında hizmet gerekçeleri yapılacak işin konusu ve tutarı, 

süresi, kullanılabilir ödeneği gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle 

görevli olanlara ilişkin bilgileri tanımlamakla sorumludur. 

Madde 48 -  Harcama yetkilisi olarak, mevcut hiyerarşiye uygun kendisine en yakın üst 

kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme 

görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirmek ve bunu da 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yazı ile bildirmek. 

Madde 49 -  Personelin gerekli eğitim ihtiyacını belirleyerek İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü’ne iletmek ve planlanan eğitimlere ilgili personelin katılımını 

sağlamak. 

Madde 50 -  Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek, astlarının 

arasında ve görevinin gerektirdiği tüm birimlerle gerekli koordinasyonu 

kurmak. Hiyerarşik kademelere uymak,kademe atlamamak ve atlanmasını 

önlemek.  
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Madde 51 -  Sorumluluğundaki uzun/kısa vadeli işleri planlamak, günün değişen 

koşullarına göre planlarda esneklik yaratarak, işlerin tam zamanında etkin ve 

ekonomik yürütülmesi için gerekli gelişmeleri ve yayınları izlemek. 

Madde 52 -  İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli çalışmaların yapılmasını 

sağlamak. Bölümünde İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı koordinasyonunda 

yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yasal uygulamaları 

ile bu uygulamalara paralel olarak kurulmuş olan OHSAS 18001 Yönetim 

Sistemi'nin sürekliliğinin sağlanması ve İSG İç Yönetmeliğine uygun 

davranılması  ve takibinden sorumludur 

Madde 53 -  Belediyemiz politikalarının anlaşılmasını, uygulanmasını ve devam 

ettirilmesini sağlamak.  

Madde 54 -  Belediyemiz yönetim sistemleri yaklaşımlarının uygulanması ve yayılımı 

hususunda müdürlük olarak gereken faaliyetleri koordine etmek, destek 

olmak ve uygulamak. 

Madde 55 -  Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel 

performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.  

Madde 56 -   Belediye içi ve dışı toplantı / görüşmelerde bölümü ve müdürlüğü temsil 

etmek  

Madde 57 -  Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin tahsis edilen kaynakların 

planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, 

uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda 

yeterli güvenceyi sağladığını, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir 

şekilde gerçekleştirildiğini, verilen bilgilerin doğruluğunu içeren İç Kontrol 

Güvence Beyanını düzenlemek ve Birim Faaliyet Raporuna eklemek. Yılda 

en az bir kez İç Kontrol düzenlemelerini ve İç Kontrol Sisteminin işleyişini 

değerlendirmeye tabi tutmak. 
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Madde 58 -  31.12.2005 Tarih ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

01.01.2006 Tarihinde yürürlüğe girmiş olan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole 

İlişkin Usul ve Esaslar” Hakkında Yönetmeliğin 4.bölümünde sayılan ve Mali 

Hizmetler Müdürlüğü’ nün Ön Mali Kontrolüne Tabi Mali Karar ve İşlemlerden  

Müdürlüğünü ilgilendirenleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü / İç Kontrol Alt 

Birimine Kontrole göndermek. 

Madde 59 -  İç ve Dış mali denetim sırasında denetçilere talep edilen bilgi ve belgeleri    

sunmak ve gerekli kolaylığı sağlamak. 

Madde 60 -  Müdürlüğünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak 

düzenlemeleri hazırlamak. Bu amaca uygun olarak müdürlüğüyle ilgili mali 

işlemlerin süreç akış şemalarını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına 

sunmak. 

Madde 61 -  Yürürlükteki Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili Mevzuat 

çerçevesinde gerçekleştirme görevlilerinin iş ve işlemleri doğru yaptırmalarını 

sağlamak ve kontrol etmek.   

Madde 62 -  Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş 

usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, 

görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme 

belgelerinin düzenlenmiş olduğunu kontrol etmek. 

Madde 63 -  Belediyemiz yönetim sistemleri politikasına ve stratejik plana uygun olarak 

yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın/cari projelerinin belirlenmesini ve 

gerçekleşmesini sağlamak. 

Madde 64 -  Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve net 

ödeme emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ ne 

göndererek İlgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak 
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Halk Sağlığı Büro Sorumlusu’nun Görevleri 

Madde 65 -  İlçe sınırları içinde varlığı saptanan salgın ve bulaşıcı hastalıkları İl Tarım ve 

Orman Bakanlığı ve İlçe Teşkilatı’na, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su 

Ürünleri Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirmek/bildirilmesini 

sağlamak. 

Madde 66 -  Başta kuduz olmak üzere çeşitli zoonoz ve salgın hastalıklarla mücadele için 

gereken faaliyetleri planlayarak gerçekleştirilmesini takip, koordine etmek ve 

gerekli resmi kurulumlarla iletişim, yazışma ve ortak çalışmalar planlamak. 

Madde 67 -  Kuduz teşhisi amacı ile tesislerde karantinaya alınan sahipli ve sahipsiz 

hayvanların müşahede sonuna kadar bakım, beslenme ve diğer koşulların 

düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak ve kontrol etmek. 

Madde 68 -  Halk Masası’ndan gelen şikâyetler doğrultusunda sahipli/sahipsiz 

hayvanlardan kaynaklanan şikâyetler konusunda uyarı faaliyetlerini 

yürütmek. Müdürlüğe ait dış sunum faaliyetlerinin takibini sağlamak. 

Madde 69 -  Yürüyen haşere ve kemirgen mücadelesinde kullanılacak ilaçların seçimi ve 

kullanımı sırasında dikkat edilecek unsurları belirlemek ve uygulamasını takip 

etmek. 

Madde 70 -  Temin edilen ilaçların, giriş kontrol işlemlerini yaparak üretici firma ve etiket 

üzerindeki tavsiyeler doğrultusunda uygun şartlarda stoklanması ve 

kullanımını temin etmek. 

Madde 71 -  Mücadelede kullanılan ilaçların stoklarını takip etmek.  

Madde 72 -  Halk Masası’ndan gelen şikâyetler doğrultusunda yürüyen haşere, kemirgen 

ve kene ile mücadele çalışmalarını yönlendirmek, gerekli kayıtların 

tutulmasını ve Halk Masası üzerinden vatandaşa geri bildirimde 

bulunulmasını sağlamak 
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Madde 73 -  Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda veya sorunlu bölgelerde 

kamuya ait olmayan açık-kapalı alanlarda yürüyen haşere kemirgen ve kene 

ile mücadele çalışmalarını planlayarak, gerçekleştirilmesini takip ve koordine 

etmek. 

Madde 74 -  Kene kontrolü amacıyla bölgede yapılan taramalar sonucunda alınan 

numunelerin U.Ü. Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalına tür tayini 

amacıyla gönderilmesini sağlamak, raporlama sonuçları ile ilgili vatandaşı 

bilgilendirmek. 

Madde 75 -  Çevre zararlıları ile mücadele çalışmaları konusunda diğer ilçe belediyeleri 

ve Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonu sağlamak. 

Madde 76 -  Çevre Zararlıları ile Mücadele Hizmetlerinde oluşan atıkların Tehlikeli Atık 

Sahasına gönderilmesini sağlamak. 

Madde 77 -  Çeşitli faaliyetler sırasında maruz kalınan ve kalınabilecek olan risklerin 

izlenmesi, kontrol edilmesi amacı ile en önemli risklerinin tanımlanmasını, 

risklerin sınıflandırılmasını, kontrol süreçlerinin değerlendirilmesini, bu 

risklerin uygun süreçler ile yönetilmesini ve risklerin kabul edilebilir seviyelere 

düşürülmesi için aksiyon planlarının geliştirilmesini sağlamak 

 

Rehabilitasyon Hizmetleri Sorumlusu’nun Görevleri 

Madde 78 -  Halk Masası’ndan gelen talepler doğrultusunda sahipsiz hayvanlar ile 

mücadele çalışmalarını yönlendirmek, yürütülecek çalışmaların 

gerçekleştirilmesini takip etmek, gerekli kayıtların tutulmasını ve Halk Masası 

aracılığıyla vatandaşa geri bildirimde bulunulmasını sağlamak.  
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Madde 79 -  Kuduz teşhisi amacı ile tesislerde karantinaya alınan sahipli ve sahipsiz 

hayvanların müşahede sonuna kadar bakım, beslenme ve diğer koşulların 

düzenli olarak sürdürülmesini sağlamak ve kontrol etmek  

Madde 80 -  Günümüz koşullarına uygun, insancıl ve modern yakalama, toplama ve 

gözlem sistemlerini geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak. 

Madde 81 -  Sahipsiz hayvanların talep gelmesi durumunda sahiplendirilmek veya 

kısırlaştırılmak üzere toplanarak Müdürlük tesislerine getirilmesini sağlamak.  

Madde 82 -  Halk Masası üzerinden gelen talepler doğrultusunda ekipler tarafından 

getirilen yada vatandaşlar tarafından bulunmuş sahipsiz sokak hayvanlarının 

mikroçiplenerek kayıt altına alınmasını sağlamak. 

Madde 83 -  Ev ve süs hayvanı bulunduran hayvan sahiplerinin, ölümü ya da hayvanına 

bakamayacak derecede hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin 

yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi halinde, belediye 

görevlilerince hayvanı belediye bakım evine almak sahipli hayvan kayıt 

defterinden kaydını düşmek ve bir başkasına sahiplendirmek.  

Madde 84 -  Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların ve vatandaşlar tarafından 

tesislerden sahiplenenlerin 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Ek-1’de 

bildirilen forma kaydını yapmak. 

Madde 85 -  Sahipsiz yada sahiplendirilmek üzere bırakılan sahipli hayvanların aşılarının 

ve antiparaziter ilaçlarının yapılması ile ilgili çalışmaları planlamak, gerekli 

aşılama ve antiparaziter çalışmalarını yapmak/yapılmasını sağlamak. 

Madde 86 -  Kullanılan aşıların ve antiparaziterlerin temin edilmesi, uygun koşullarda 

depolanması ve uygulamaya hazır bulundurulmasını sağlamak. 
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Madde 87 -  Müdürlük bünyesindeki aşı, antiparaziter ile teşhis ve tedavi amacı ile 

kullanılan ilaçlar, kullanılan alet, ekipman ve diğer stokları takip ederek 

gereken hallerde alımını sağlamak. 

Madde 88 -  Sahipsiz veya sahiplendirilmek üzere bırakılan sahipli hayvanların 

kısırlaştırılmaları ile ilgili olarak planlamalar yapmak, Müdürlük tarafından 

onaylanan planlar çerçevesinde kısırlaştırma çalışmalarını yürütmek.  

Madde 89 -  Aşılama, antiparaziter ilaçlama ve kısırlaştırma konularında yürütülen 

çalışmalar konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere diğer 

ilçe belediyeler ve Büyükşehir Belediyesi ile gerekli koordinasyonu sağlamak. 

Madde 90 -  İl genelinde Hayvanları Koruma Kanunu hükümler gereğince, sahipsiz sokak 

hayvanları kısırlaştırma ve rehabilitasyonu için yürütülecek ortak projelerde 

yer almak. 

Madde 91 -  Müdürlük bünyesinde çalışma alanlarında iş ve işçi güvenliği ile ilgili 

tedbirlerin alınmasını sağlamak. 

Madde 92 -  Tedavi amacı ile gerek vatandaş gerekse ekiplerimiz tarafından getirilen 

sahipsiz hayvanların her türlü muayene teşhis, tedavi, operasyon ve 

bakımlarını yapmak. 

Madde 93 -  Rehabilitasyon Hizmetleri Bürosunda bulunan labaratuar cihazlarıyla, diğer 

cihaz ve aletler ile görüntüleme cihazlarının gerekli bakımlarının yapılmasını 

sağlamak. 

Madde 94 -   Rehabilitasyon Hizmetleri Bürosunda bulunan laboratuar cihazlarıyla, diğer 

cihaz ve aletler ile görüntüleme cihazlarının düzenli olarak kalibrasyonlarının 

yapılmasını yapılmasını sağlamak. 

Madde 95 -  Rehabilitasyon Hizmetleri Bürosundan çıkan tıbbi atıkların haftalık olarak ilgili 

lisanslı firmaya verilmesini sağlamak. 
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Madde 96 -  Müdürlüğe getirilen tüm sahipsiz hayvanların barındırılmasını sağlamak. 

Madde 97 -  Sahipsiz ya da talepte bulunulduğu takdirde sahipli hayvanların belediye ilan 

panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer yayın organlarında duyuru 

yapılarak sahiplendirilmesi için ilgili çalışmaların yürütülmesini ve bunlarla 

ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak. 

Madde 98 -  Konaklama ve otel amacı ile tesislere gelen sahipli hayvanların tesislerden 

ayrılıncaya kadar beslenme, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacı 

ile gerekli düzenlemeyi yapmak ve eksiksiz uygulanmasını sağlamak. 

Madde 99 -  Sahipsiz ve sahipli hayvanların barındırıldığı tesislerin günlük temizliklerinin 

ve periyodik dezenfeksiyonunun yapılmasını sağlamak. 

Madde 100 -  Tesislerde barındırılan tüm hayvanların yiyecek ihtiyaçlarının temin 

edilmesini sağlamak ve belirlenen zamanlarda beslenmelerini sağlamak. 

Madde 101 -  Çeşitli faaliyetler sırasında maruz kalınan ve kalınabilecek olan risklerin 

izlenmesi, kontrol edilmesi amacı ile en önemli risklerinin tanımlanmasını, 

risklerin sınıflandırılmasını, kontrol süreçlerinin değerlendirilmesini, bu 

risklerin uygun süreçler ile yönetilmesini ve risklerin kabul edilebilir seviyelere 

düşürülmesi için aksiyon planlarının geliştirilmesini sağlamak 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yetki ve sorumluluk 

Madde 102 -  Veteriner İşleri Müdürü; Belediye Kanunu ile diğer kanun ve yönetmelikler ile 

proje, plan program ve prosedürlerde belirtilen ödevler ve sorumluluklar ile 

kendisine yukarıda verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından 

yetkili, Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan’a karşı sorumludur. 
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Madde 103 -  Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Büro Sorumluları; Kendisine verilen 

görevlerin mevzuata uygun olarak yapılmasından yetkili ve Müdüre karşı 

sorumludur. 

Madde 104 -  Diğer Personel; Müdürlüğe ait işlerin yerine getirilmesinde kendilerine verilen 

görevleri gereği gibi ve süresi içinde yerine getirmekle yükümlü, ilgili Büro 

Sorumlusu ve Müdüre karşı sorumludur. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yürürlük 

Madde 105 -  Bu yönetmelik Nilüfer Belediye Meclisi’ nin kabulü ve web sayfasında yayımı 

ile yürürlüğe girer.  

Yürütme 

Madde 106 -  Bu yönetmelik hükümleri Nilüfer Belediye Başkanı adına Veteriner İşleri 

Müdürü tarafından yürütülür.   


