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ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL 

ve ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak 

AMAÇ  

MADDE 1  

Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

KAPSAM  

MADDE 2  

Bu Yönetmelik Hükümleri Tepebaşı Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde uygulanır.  

HUKUKİ DAYANAK  

MADDE 3  

Bu Yönetmelik 03.07.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 18/m Maddelerine 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Tanımlar 

 KURULUŞ 

 MADDE 4  

Veteriner İşleri Müdürlüğü; Müdür, Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık Tekniker ve Teknisyenleri, 

diğer memurlar ve işçilerden oluşmaktadır.  

TANIMLAR  

MADDE 5  

Bu yönetmelikte yer alan;  

a) Büyükşehir Belediyesi: Eskişehir Büyükşehir Belediyesini  

b) Belediye: Tepebaşı Belediyesi'ni  

c) Başkanlık: Tepebaşı Belediye Başkanlığı'nı 



 d) Müdürlük: Tepebaşı Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü  

e) Müdür: Veteriner İşleri Müdürü'nü  

f) Hastane: Eskişehir İli dâhilinde kuduz polikliniği olan hastaneleri, 

g) Mevzuat: Madde 3 de listelenmiş kanun, yönetmelik ve talimatnameleri,  

h) Başıboş ve sahipsiz hayvan: Bir sahibi olmayan sokakta serbest halde dolaşan hayvanı, 

ı) Laboratuvar: Tarım İl Müdürlüğü Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nü 

i) Marazi Madde: Laboratuvarda analizi yapılacak olan maddeyi, 

 j) Sahipli Hayvan: Bir şahsın sorumluluğunda, aşı ve tedavileri yaptırılan, barınacak yeri olan, bağlı 

bulunduğu belediyeye kayıtlı hayvanı,  

k) Müşahede: Isırma yapan hayvanın on gün süreyle ya sahibinde ya da belediyeye ait yerde kontrol 

altında tutulmasını,  

l) Kapalı Alan: İlaçlama yapılacak okul, iş yeri, ev, resmi kurum, hastane, fabrika vs. alanları,  

m) Açık Alan: İlaçlama yapılacak kapalı olmayan sokak, mahalle gibi tüm açık alanları 

n) Hayvan Sağlık Zabıtası: Hayvan hareketlerini izlemekten, kurban kesim ve hayvan satış yerleriyle, 

kümes, dam ve çiftlikleri denetlemekten sorumlu ihtar verip ceza kesme yetkisine sahip memuru,  

o) Kısırlaştırma: Üremenin durdurulması amacıyla, erkek ve dişi hayvanların üreme organlarının 

operasyonla alınması işlemini, 

 p) Zoonotik Hastalık: Hayvanlardan insanlara geçebilen hastalığı, 

r) Yaşama ortamı: Bir hayvanın veya hayvan topluluğunun doğal olarak yaşadığı yeri, 

s) Güçten düşmüş hayvan: Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları haricinde yaşlanma, sakatlanma, 

yaralanma ve hastalanma gibi çeşitli nedenlerle fizikî olarak iş yapabilme yeteneğini kaybetmiş binek ve 

yük hayvanlarını, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İdari Yapı, Fiziki Yapı, Görev ve Sorumluluklar 

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün İdari ve Fiziki Yapısı, Görev ve Sorumlulukları, İş Akışı, Müdürlüğün 

İşbirliği İçinde Olduğu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkisi, Teşkilat Yapısı. 

İDARİ YAPI  

MADDE 6  

Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkan Yardımcılığı'na bağlı bir müdürlüktür. Müdür, Veteriner 

Hekimler, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyenleri, diğer memurlar ve işçilerden oluşur.  

 



FİZİKİ YAPI  

MADDE 7 

 Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde, ameliyathaneler, pansuman odası, hekim odaları, hayvan nakil 

aracı, ilaçlama araçları, ilaçlama sistemleri ve ekipmanı, geçici hayvan bakımevi bulunur.  

 

GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

MADDE 8  

Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün Görevleri şunlardır;  

a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbî 

bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerinin kayıt 

altına alınması, 

 b) Geçici bakımevine gelen hayvanları öncelikle Sahipsiz Hayvan Kayıt Defterine kaydederek müşahede 

altına almakla, gerekli tedavilerin yapılmasını, kısırlaştırıp aşılanmasını ve işaretlenmesini müteakip 

alındığı ortama bırakmakla, geçici bakımevlerine gelen hayvanların sahiplenilmesi için yerel hayvan 

koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapılması, 

c) Geçici bakımevinde bulunan tüm hayvanların sahiplendirilmesi için duyuru yapılması, 

 ç) Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz hayvanların bakımları, 

aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı 

ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin yapılması için hayvan geçici bakımevlerine 

gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile 

belediye veteriner hekimlerinin koordinasyonunun sağlanması, 

d) Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgesinde bulunan lokanta, işyeri ve fabrikaların 

sahiplerinin uygun görmesi halinde işletmelerinde ve mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli 

besin maddelerinin toplanması, 

e) Geçici bakımevlerinden kedi ve köpek almak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar için Sahipsiz Hayvan 

Edinme Formunu doldurmak, geçici bakımevi sorumlusu ya da sorumlu veteriner hekimin de onayı ile 

sorumlu veteriner hekimce düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapılmasıyla, 

f) Geçici bakımevlerinde oluşan atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermesinin önlenmesi, 

g) Geçici bakımevlerinde ticarî amaçla hayvan üretiminin engellenmesi, 

h) Ev ve süs hayvanları ve kontrollü hayvanların, Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kayıtlarının yapılması, 

i) Hayvan geçici bakımevinden ev ve süs hayvanı almak isteyen kişilere, Sahipsiz Hayvan Edinme 

Formu doldurtularak; hayvana ait bilgileri Sahipli Hayvan Kayıt Defterine kaydedilmesi, 

j) Ev ve süs hayvanı satan işletme sahiplerine verilecek eğitimin organize edilmesi, 



k) Yerel hayvan koruma görevlilerine verilecek eğitimin organize edilmesi, 

l) Kapalı ve açık alan ilaçlaması yapar. Kapalı alanları fare, hamam böceği, sinek, kene, bit, pire, güve, 

tahtakurusu gibi zararlılara karşı ilaçlar. Açık alanlarda larva mücadelesi, çöp konteynerlerinin 

ilaçlanması, sel ve salgın hastalık durumlarında bölgenin dezenfeksiyonu, fare mücadelesi, yaz 

sezonunda tüm mahallelerin uçkun sivrisinek ve karasinek zararlılarına karşı ilaçlanması faaliyetlerinin 

yürütülmesi, 

 m) Çöp ev vasfında olan yerler ile Başkanlık-Başkan Yardımcılığı Makamından havale edilen yerlere 

gerekli ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetlerini verir. 

 

 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI  

MADDE 9  

a) Belediye içindeki veteriner hekimlikle ilgili tüm işlerin idari amiridir. Belediye Başkan Yardımcısına 

bağlı olarak görev yapar. 

 b) Çalışmaların yasal mevzuata, Başkanlığın görüş ve talimatlarına uygun, zamanında yapılmasını 

sağlar.  

c) Veteriner İşleri Müdürlüğünü temsil eder,  

d) Çalışma programlarını hazırlar, stratejileri belirler ve uygulatır,  

e) Müdürlük bünyesinde yapılan iş ve işlemlerin 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun 

olarak yapılmasını sağlar, 

f) İlgili kurumlarla koordinasyonu ve sürekli teması sağlar.  

g) Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait tüm birimlerin koordineli çalışmasını denetler,  

h) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu gereği harcama yetkilisi olarak Müdürlükle 

ilgili satın alma işlerini denetler, alımlara karar verir,  

i) Stratejik plan, bütçe  gibi çalışmaların yapılıp, raporlar hazırlanmasını sağlar, 

 j) Belediye dâhilinde ve resmi kurumlarda yapılan tüm toplantılara iştirak eder,  

k) Yeni projeler üretir, Başkanlığa sunar, yürümekte olan projelerin işleyişini denetler. Belediyenin diğer 

müdürlükleriyle birlikte yürütülen projelerini koordine eder, 

 l) Hizmet içi eğitim ve kursların düzenlenmesini sağlar.  

 

VETERİNER HEKİMİN GÖREVLERİ  

MADDE 10 



a) Sahipsiz, güçten düşmüş hayvanların gerekli muayene ve tedavilerini yapar, kayıt işlemlerini 

gerçekleştirir. Koruyucu aşılama ve antiparaziter tedavi yapar. 

c) Üremenin denetlenmesi amacıyla,5199 No lu Hayvanları Koruma Yasasına göre sahipsiz 

hayvanları kısırlaştırır, rehabilite edip, alındıkları yere bırakılmalarını sağlar.  

d) Isıran hayvanları muayene eder, müşahede yazışmalarını takip eder. Gerektiğinde laboratuvara 

marazi madde yollar. 

e) Acil durumlarda (kaza, yaralı, hasta ihbarı) ambulansla olay yerine gider, 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 

işlemlerini kontrol eder. Bakımevi ile ilgili her türlü aksaklık ve tavsiyeyi rapor eder, üst yönetime 

bildirir. 

g) Hayvanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklarla mücadele eder, 

bunları tanıtmak, korunma ve çözüm yolarını belirlemek için eğitim çalışması yapar. 

h) Karantina bölgelerinde temizlik ve dezenfeksiyonu denetler, hayvan hareketlerinin kontrolünü 

sağlar. Diğer karantina gereklerini yerine getirir. 

ı)     İlgili Müdürlüklerle birlikte gıda satış ve toplu tüketim yerlerini denetler, 

i) Belediyenin diğer müdürlükleriyle birlikte yürütülen projelerde ve Müdürlüğümüzce yürütülen 

projelerde yer alır. 

j) Zararlılar ile mücadele, dezenfeksiyon hizmetlerini koordine eder. 

 

HAYVAN SAĞLIK TEKNİKERİ/ VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİNİN 

GÖREVLERİ 

MADDE 11 

a) Veteriner Hekimin yönlendireceği şekilde bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu aşılama yapar. 

b) Salgın hastalık durumunda karantina tedbirleri uygular. 

c) Sahipsiz hayvanlara ve acil durumlarda sahipli hayvanlara veteriner hekim gözetiminde tıbbi 

müdahalede bulunur, pansuman yapar, aşı, iğne, gerektiğinde operasyonlara yardımcı olur.                                               

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

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

tedaviyi uygular, beslenmelerini ve temizliği denetler. 

f) Ameliyatlardan sonra ekipmanın temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlar. 



g) Hayvan sağlık ve gıda kontrol zabıtası ekibinde görev alarak rutin gıda denetimleri, gıda sicil 

belgesi düzenlenmesi ile ilgili denetimler, pazaryerleri ve hayvan pazarları ile kurban kesim yerlerinin 

denetlenmesi çalışmalarına eşlik eder. 

h) Tepebaşı Belediyesinin görev alanındaki sahipli hayvanların cins ve kayıt kontrolünü yapar. 

İŞÇİ, MEMUR, ŞOFÖR TEKNİK VE YARDIMCI PERSONELİN GÖREVLERİ  

MADDE 12 

Müdürlüğü ilgilendiren her konuda görev yaparlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kurum ve Kuruluşlarla İlişkisi 

MADDE 13 

Veteriner İşleri Müdürlüğü, aşağıdaki kurum kuruluşlarla doğrudan ilişki halindedir: 

Tepebaşı Belediyesi'nin tüm müdürlükleri 

 Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Büyükşehir Belediyesi  

Tepebaşı Kaymakamlığı  

İlçe Belediyeleri 

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürlüğü 

Tepebaşı Belediyesi sınırları içerisindeki tüm Resmi ve Özel Sağlık kuruluşları.  

İl Hayvanları Koruma Kurulu 

Gönüllü Kuruluşlar. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Diğer Esaslar 

MADDE 14 

Müdürlüğün ücret tarifesi İlçe Belediye Meclisi tarafından belirlenir. Gelirler, Mali Hizmetler 

Müdürlüğü'nce tahakkuk ve tahsil edilir.  

 MADDE 15 

Müdürlüğün tüm giderleri, Müdürlük bütçesinin ilgili harcama kalemlerinden yapılır. 

MADDE 16 



Müdürlük personel kadroları, her yıl bütçede kabul edilen kadro ve ödeneklerle tayin ve tespit edilir. 

Personelin, personel kanununa uygun görevlerde çalıştırılması esas alınır. 

MADDE 17 

Bu yönetmelikte belirtilmeyen hususlar Müdürlüğün bilgisi dahilinde mevcut yasalar ve yönetmelikler 

çerçevesinde uygulanır. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Yürürlük ve Yürütme 

 YÜRÜRLÜK  

MADDE 18 

Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18/m bendi gereği Tepebaşı Belediye Meclisinde kabul edildikten 

sonra Belediyemize ait internet sitesi ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME  

MADDE 19 

Bu Yönetmelik Hükümleri Tepebaşı Belediye Başkanı tarafından yürütülür. 


