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Basri GoKDEMiR, Nurettin DOGANAY ve Mustafa Fahrettin AKSOY

Giindemin 3. maddesi, Qeqitli igler ve Teftig Murakabe Komisyonu'ndan gelen

raporun gdrtqiiliip karara ballanmasrnr kapsamaktadtr.
Veteriner iqleri MudtrlUlii'niin 01.02.2016 tarih ve l4 sayth yazrlarr ile Meclise, Meclisqe de
Qeqitli igler ve Teftig Murakabe Komisyonuna mUgtereken havale edilen Belediyemiz Veteriner Igleri
Miidtirli.ifii Yiinetmeli!inin gdriigiilerek kabul edilmesi konusu Komisyonlarca gdriigiilerek;
5393 sayrh Belediye Kanunu, Belediye ve Balh Kuruluglarr ile Mahalli idare Birlikleri Norm
Kadro ilke ve Standartlarrna Dair Ydnetmelik, Belediye Teqkilat Ydnetmelili ve ilgili mevzuat
hiikiimlerine dayanrlarak hazrrlanan Veteriner igleri Mtidtirliilii'niin gdrev, yetki ve sorumluluklarmr,
galgma usul ve esaslarrnr, teqkilat yaprsrm, hukuki statiisiinii belirlemek ve hizmetlerin daha etkin ve

verimli yiiriitiilmesini sa[lamak amacr ile hazrlanan Belediyemiz Veteriner l$leri Miidiirliilii
Ycinetmeliliyle ilgili Komisyonlanmrzca yaprlan gdriigme ve degerlendirmeler neticesinde rapor
ekindeki gekliyle aynen kabuliine karar verilerek Meclis gdriiqiine sunulmuptur.
Meclisge yaprlan mtizakerede; Qeqitli igler ve Teftig Murakabe Komisyonu raporu aynen
kabul edilerek; 5393 sayrh Belediye Kanunu, Belediye ve Balh Kuruluqlan ile Mahalli idare
Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarrna Dair Ydnetmelik, Belediye Teqkilat Ytjnetmeligi ve ilgili
mevzuat hiikiimlerine dayamlarak hazrrlanan Veteriner igleri Mi.idiirliilii'niin gcirev, yetki ve
sorumluluklarrnr, gahqma usul ve esaslarrnr, tegkilat yaplslnl, hukuki stati.isiinii belirlemek ve
hizmetlerin daha etkin ve verimli yiiriitiilmesini sallamak amact ile haztrlanan Belediyemiz Veteriner
igleri Miidiirltilii Ydnetmeliginin 5393 sayrh Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (m) bendine
istinaden ekteki qekliyle aynen kabul ve tasdikine oybirliliyle karar verildi.
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Amag

MADDE

1

- (1) Bu ydnetmeligin amacr, Veteriner Igleri Miidiirliiptintin kurulug, gdrev, yetki

ve sorumluluklan ile gahgma usul ve esaslanm diizenlemektir.

Kapsam

MADDE

2 - (1) Bu Ydnetmelik,

Veteriner Iqleri MiidiiLrlii[iintin gdrev, yetki ve

sorumluluklarr ile gahgma usul ve esaslanm kapsar.

Dayanak

MADDE 3

- (l)

Veteriner Igleri Miidiirliiltne ait bu Ydnetmelik; 5393 sayrlt Belediye

Kanunu, 5996 sayrh Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa[h!r, Grda ve Yem Kanunu, 5199 sayrh

Hayvanlarr Koruma Kanunu, Halk

Salhlr Alamnda Hagerelere Kargr ilaglama Usul

Esaslarr Hakkrnda Ydnetmeli[e dayanrlarak hazrrlanmtgttr.

Tanrmlar
MADDE 4 - (1) Bu y6netmelikte gegen;
a) Belediye: Bolu Belediyesini,
b) BaEkan: Bolu Belediye Bagkanrnr,

Miidiirliik: Veteriner Igleri Miidiirltifunii,
d) Miidiir: Veteriner iqleri Miidiiriinti,
c)

Yiinetmelik: Veteriner igleri Miidiirliili.i Gdrev, Yetki, Sorumluluk ve Qahgma
Ydnetmeli!ini,
f) Personel: Miidiirltfe balh gahgan tiim personeli ifade eder.
e)

irinci

BOLUM
Tegkilat

Tegkilat

MADDE 5- (1) Veteriner Igleri Miidiirliifiiniin personel yaprsr aga[rda belirtilen gekildedir.
a) Miidiir
b) Veteriner hekim
c) Memurlar

d) Iggiler
e) Diper personel

(2)
a)

Mtidiirliiltn

te$kilat yaprsr aqagdaki gibidir.

Miidiir

AllF'

ve

b) Mezbaha Hayvan Pazan Hizmetleri

c) Sokak Hayvanlarr Rehabilitasyon ve Bakrm Merkezi
d) Halk ve Qevre Salhlr Alanrnda Zararh Vektdrlerle Miicadele Hizmetleri
e) Veteriner igleri MiidUrliigii Biiro Hizmetleri

13) Belediye ve Balh Kurulugla' ile Mahalli idare Birlikleri Norm Kadro ilke ve
standartlanna itigkin Esaslar gergevesinde birimlerin hizmet alanlan, g6rev ve
sorumluluklanna paralel olarak ihtiyag duyulan nitelik ve sayrda, ig ve iglemlerin daha etkin
ve verimli yiiriitiilebilmesi igin Miidi.iriin teklifi ve Belediye Baqkanrnrn onayr ile hizmet
gerepi gdrevlendirme yaprlabilir.

(4) Birimlerin ig organizasyon yaprlarrnrn tegkili, s6z konusu birimde g6rev yapmakta
olan personelin yetki ve sorumluluklan ilgili birim amirinin teklifi ve bir i.ist amirin onayr ile
gergekleqtirilecek bir ig diizenlemeyle gegerlilik kazanrr.

MADDE 6 -

(I

) Veteriner Igleri Mi.idtirliilti, Belediye

Bagkanrnrn atadrlr Belediye Baqkan

Yardrmcrsrna balh olarak i$lerini ytiriitiir.

UCUNc0 BdLirM
Giirev, Yetki ve Sorumluluk

Miidiirliifiin giirevleri
MADDE 7- (1) Mezbaha ve Koruyucu Hekimlik Hizmetleri
a) Bulagrcr ve salgtn hayvan hastahklan ydniinden gerekli dnlemleri almak. Gerektilinde bu
konularla ilgili olarak yetkili kuruluglarla beraber gahgmak ve gerekli yasal iglemleri yapmak.
b) Hayvanlardan insanlara gegebilen hastahklarla (zoonoz) miicadele etmek, gerekli koruyucu
cinlemleri almak veya aldrrmak. Gerektilinde bu konularla ilgili olarak yetkili kurulu5larla

igbirli!i yapmak,
c) Et ve et i.iriinleri, hayvansal iiriin satr$ yerlerinde gerekli olan salhk ve kalite kontrollerini
yapmak, uya'larda bulunmak veya bu konuyla ilgili yetkili kuruluglarla igbirlili
iginde
galqmak,

q) insanlarr et ttiketimi ile gegebilen hastahk etkenleri, kimyasal ve toksik maddelerden
korumak, bu konularla ilgili olarak her tiirlii tedbiri almak veya aldrrmak, gerek gciriilen
durumlarda laboratuar tetkikleri ve analizleri yaptlrmak,

d) Mezbahada kesime gelen hayvanla' idari ( salhk raporu, kulak kiipesi, hayvan kimlik
belgesi v.b. ) ve safihk ( hastahk, gebelik v.b. ) agrsrndan denetlemek; uygun bulunmayanlarrn
kesimine miisade etmemek ve gerekli yasal iglemleri yapmak; kagak kesimleri
dnlemek,
e) Kesime uygun bulunan haywanlann kesim cincesi ve sonrasl muayenelerini yapmak
veya

yaptrrmak' ttiketime uygun bulunan karkaslarrn damgalamasrm yapmak;
tiiketime uygun
bulunmayan karkas veya sakatatm imhasrnr sa[lamak ve gerekli yasal iglemleri
yapmak,
f) Kesim sonrasr elde edilen et ve sakatatln nakriyesinin uygun kogullarda yaptrrrrmasrnr
saElamak.
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g) Kesim dncesi ve sonrasr yaprlan idari ve sa[hkla ilgili iglemlere ait kayrt tutmak, cetvel ve
rapor diizenleyerek, yasal iglemleri yerine getirmek,

h) Yasa ve ydnetmelikler qerqevesinde oluqturulan Kurbanhk Hayvan Satrg Yerinde salhk ve
idari agrdan gerekli denetimleri yapmak.

r) Yasa ve ydnetmeliklere uygun Kurbanhk Hayvan Kesim Yerlerini tespit etmek, buralarda
gerekli srhhi ve hijyenik qartlan olu$turmak, kurban kesimleri yapmak veya yaptrrmak,
i) Ki.imes ve ahrr gikayetlerini Zabrta Miidiirliilii ile beraber de[erlendirmek,

j)

Grda maddelerinin bulundupu, iiretildigi, depolandrlr, satrldrgr

ig

yerlerinin

ruhsatlandrnlmasr iqleminde bulunmak veya teknik gdrilg bildirmek,

k) Belediye stntrlarr igindeki hayvan hareketlerini izlemek, hayvan topluluklan, pazar, panayrr
v.b. yerlerin denetimlerini yapmak.

(2) Sokak Hayvanlan Rehabilitasyon ve Bakrm Merkezi Hizmetleri
a) Sahipsiz veya giigten diigmiiq hayvanlarrn toplanmasr, krsrrlagtrnlmasr, agrlanmasr, gerekli

trbbi bakrmlarrmn yaprlmasr, igaretlenmesi. kayrt altrna ahnmasr, sahiplendirilmesi

ve

rehabilite edilen hayvanlann ahndrklan ortama brrakrlmasrm sallamak,

b)Bakrm merkezindeki hayvanlarrn grdasrnr temin etmek, bakrm, temizlik

ve

dezenfeksiyonunu yapmak,

c) $iipheli rsrnk, trrmalama ve temas olaylarrnda gerekli muayene, miigahede ve tecrit iglerini
yapmak,

q) Zoonoz hastahklarla miicadelede 6zellikle Kuduz Hastahpr'na kargr miicadelede bilinmesi
gerekli olan idari ve fenni tedbirleri almak,

d) Sahipli ve sahipsiz hayvanlarla ilgili olarak kayrtlarr tutmak, kurs ve seminer di.izenlemek,

elitim

gahqmalarr yapmak, hayvan koruma demekleriyle

igbirli!i yapmak,

e) Belediye srnrrlarr igindeki sahipli hayvanlan kayrt altrna almak,

f) Sokak hayvanlannrn beslenmesine ydnelik faaliyetlerde bulunmak, ihtiyaglar dogrultusunda
beslenme iiniteleri olu5turmak,
g) Mevcut Sokak Kedileri Beslenme Unitesi'ne dtizenli olarak. sokak kedilerinin beslenmesi
igin yemek koymak, Beslenme Unitesinin bakrm, temizlik ve dezenfeksiyonunu yapmak veya
yaprlmasrnr gdntilliiler ile safilamak,

h) Toplumda hayvan sevgisini yaymak igin, gegitli etkinlikler gergeklegtirmek, okullarda
seminerler dijzenlemek, afi9 ve brogiir dalrtmak,

r) Ev ve siis hayvam satanlara yrinelik, idari konular, hijyen, salgrn ve bulagrcr hastahklarla

ilgili epitim vermek ve sertifkalandrrmak.
(3) tlalk ve Qevre Saghgr Alanrnda Zararh Vektorlerle Mticadele Hizmetleri
a) Halk ve gevre safhlrnr tehtid eden gegitli vekt<irlerle ( sivrisinek, karasinek. pire.
hamamb6cepi, fare, srgan v.b.) mticadele ederek, popiilasyonlarrnr asgari dtzeyde tutmak ve
bulagtrrmrg olduklarr geqitli hastahklardan insanlarr korumak,
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b)

Sene igerisinde zararh vekt6rlere kargr yaprlacak olan ilagla mtjcadele hizmetinin

planlamasrnr, yaprlmasrnr ve kontroliini.i sallamak,

c) Onaya grkabilecek olan gegitli salgrn hastahklarda (kuq gribi, domuz gribi, krnm-kongo
kanamah ategi v.b.) dezenfeksiyon ve ilaglama galrgmasr yapmak,
d) Vekt<irlerle miicadelede halkr bilgilendirmek amacryla galtqmalar yapmak.

(5) Biiro Hizmetleri
a) Birimlerin mal ve hizmet taleplerini yasal mevzuat gergevesinde kargrlamak,

b) Miidiirliiltin sunmug oldulu hizmetlerle alakah olarak yaztqmalan yapmak, gelen-giden
evraklan diizenlemek ve kayrt altrna almak,
c) MiidtrliiEe gelen gikayetleri ilgili birimlere iletmek, gahgma sonug belgelerinin kayrt ve
dosyalama iqlemlerini yapmak.

Miidiirliik Yetkisi
MADDE

8 - ( I )Veteriner igleri

Miidiirlulu, bu ydnetmelikte

sayrlan g<irevleri ve 5393 sayrh

Belediye Kanununa dayanarak Belediye Bagkanrnca kendisine verilen tiim gtirevleri kanunlar
gergevesinde yapmaya yetkilidir.

Miidiirliiliin sorumlulu!u
MADDE 9 - ( I )Veteriner iqleri MiidiirliilU, Belediye Bagkanr ve bagh bulundugu Baqkan
Yardrmcrsrnca verilen ve bu ydnetmelikte tarif edilen gorevler ile ilgili yasalarda belirtilen
gdrevleri gereken 6zen ve gabuklukla yapmak ve yiiriitmekle sorumludur.

Miidiiriin giirev, yetki

ve sorumlulu!u

MADDE I 0 - ( 1 )Mtidiirltilii Baqkanhk Makamrna karqt temsil eder.
(2)Miidtirlii[iin ycinetiminde tam yetkili kigidir. Miidiirli.ifin gahqmalannr diizenler.
(3)Miidiirliigiin Tahakkuk Amiri ve Harcama Yetkilisidir.
(4)Mtidiirliipiin diler Miidiirltiklerle koordinasyonunu sa[lar.
(5)Yasalarla verilen her tiirlii ek gcirevi yapar.

(6)ilgili mevzuat ve Bolu Belediye Bagkanhlrnrn

genelge, bildiri, prensip kararlart ve

talimatlar gergevesinde ytineticilik gdrevini yerine getirmek,

(7)ldari olarak gahgan personelin g<irev ve sorumluluklarrnrn takibini yapmak

ve

organizasyonunu sa[lamak.

(8)Birim personeli ile iist idare arasrndaki koordinasyonu
(9)Belediyenin genel igleyiqi gergevesinde birimi

saglamak,

ile ilgili proje ve hizmet gahqmalartnt

yiiriitmek,
(

l0)Miidiirliik hizmetlerini yiiritiirken di!er kamu kurumlan ile koordinasyonu ve igbirlilini

sa!lamak,

(11)MUdiirliigUn gahgma usul ve esaslanm gdzden geqirerek, Miidiirliige bagh birimlerin
gdrevlerinin etkin ve verimli bir gekilde ifasr igin yetkisi dahilinde gerekli her tiirlii tedbiri
almak. yetkisini agan hususlarda Bolu Belediye Bagkanhlr'ndan prensip kararlarr ahnmasr
hususunu iist makamlara intikal ettirmek,

Jl/
l'

rr /-(

-''

l2)Miidtirliik faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatr takip etmek,
( l3)Mtidtirliikte gahgan memur personelin bagarr ve performans deferlendirmesini yapmak.
(14)Miidtirliik personelini gerekli gdrdi.ilii durumlarda gegici olarak uygun gdrdi.ilti bdltim ve
(

igte gahgtrrmak ve Mi.idiirliik personeli arasrnda gdrev ve iq biiliimti yapmak,
(

1

5)Emrindeki birimlerin denetim ve gdzetimini yapmak, yuriittilen hizmetlerin usuliine

uygun bigimde aksatrlmadan yiiriitiilmesini saglamak, bu amag igin gerekli tedbirleri almak ve
aldrrmak,

(16)Hangi iqlerin kimler tarafindan yiiriitiilecelini ve verilen yetkilerin kapsamrnrn

ne

oldulunu gdsleren bir gdrev bdliimii emri grkartrlarak ilgililerine duyurmak,
(I

7) i9 huzurunu sallamak,

(18)Gdrev alanr igine giren iqlerin yrlhk plan ve programrm yapmak,

(l9)Uygulamaya esas olmak iizere ahnan kararlartn hayata gegirilmesini saglamak ve
hizmetin bir bi.itiin olarak yerine getirilmesini sallamak,
(20)Mevzuatrn gerektirdigi diger gdrevleri yapmak,
)Ustlerinden aldrgr emir ve gdrevleri yerine getirmek,
(22)Do!rudan gdrevlendirilen Bagkan Yardrmctstna balhdrr. Gorev ve sorumluluklannt
(21

yerine getirebilmenin gerektirdipi btittin faaliyetleri yiiriitmekten Bagkan Yardtmctstna kargt
sorumludur.

(23)Biitge teklifl erinin hazrrlanmasrnr ve uygulanmasrnt temin etmek,

(24) Ba$kanhk makamrnca diizenlenen toplantrlara iqtirak etmek, istenilen bilgileri vermek ve
ahnan talimatlan yerine getirmek, faaliyetlerin yi.iriitiilmesinde yeni tedbirlerin ve yetkilerin
ahnmasr igin Bagkanhk Makamrna <ineride bulunmak,

(25)Miidtirliiliin stratejik planrnr, performans programlartnt ve faaliyet raporunu haztrlamak,
biitiin bu iq ve iElemler igin belediyenin ilgili birimleri ve mijdiirltik personeli ile koordineli
gahqmalar yapmak,

(26)i9 kontrol ve kalite ydnetim sistemlerini kurmak, standartlannm uygulanmast ve
geli gtirilmesi konularrnda gahgmalar yapmak.

Veteriner Hekim giirev, yetki ve sorumlulu!u
MADDE t l -( I ) Miidiirliik birimleri ile ilgili yaprlan gcirev dalrhmr neticesinde kendisine
verilen gdrevleri, mevzuata uygun olarak ytiriitiir ve yerine getirilmesini sa[lar. Veteriner
Hekime birden fazla birimin sorumlululu verilebilir.

(2) Gdrev ve gahgmalan ydniinden Mtidiiriine kargr sorumludur. Miidiir tarafindan mevzuat
hiikiimlerine uygun verilen diler g6revleri yapar, yaphgr qahgmalar sonucunda Miidiiriine
zamanrnda aksatmadan gerekli raporlan verir.

(3) Verimli

gahgmamn sa[lanmasr

igin yasalann verdigi yetki gergevesinde her tiirlii

teknolojik geligmeyi takip eder ve uygular.
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(4) Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi agrsrndan geligmesini sallamak i.izere

e[itim planlamaslnl yapar.
(5) Qahqtrrdrklan gcirevlilerin iq tariflerini ve performans kriterlerini hazrrlayrp amirine teklif
eder.

(6) Qaltgttrdtklarr gcirevlilerin i9 bdli.imii esaslarr ddhilinde, sorumluluklarrm belirler ve bu
gcirevleri benimsetir.

(7) Emrindeki elemanlara gdrevlerini yerine getirebilmeleri igin gerekli yetki delegasyonunu
yapar, onlan inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya tegvik eder.

(8) Kendisinin ve

organizasyonun verimli

ve etkin

gahgmasrna yardrm edecek biitiin

konularda bilgisini devamh artrnr

(9) Haberlegmeye bi.iyiik 6nem vererek, ahnan kararlann uygulayrcrlanna dofru bir gekilde ve
siiratle ulagtrnlmasrnr safilar.

(10) Kendine ba!h olan personelin aralannda koordinasyon kurmalannr sallar.

(11) Personelinin moralini en yiiksek seviyede tutarak, daha azimli gahqmaya daha baganh
olmaya teqvik eder.

Memur ve biiro elemanlnrn giirev, yetki ve sorumlululu
MADDE 12 - (1) Mtidtiriin kendisine verdili grirevleri tam ve eksiksiz olarak zamanrnda
yapar.

(2 ) Mi.idiirliik adrna gelen tiim resmi evraklarr alrr ve kaydeder.
(3) Gelen-giden evraklann ve di[er belgelerin kayrt, havale ve dosyalama iqlerini yiir0tiir.

(4) Mtldiirli.ikge belirlenen genelge, ydnetmelik ve kararlan deftere iEleyerek, incelemeye
hazrr bulundurur.

(5) Mtidiirlii[iin ti.im yazrlarrnt <inceliklerine gtire srraya koyarak hazrrlar, tasnifeder.
Kararlann ve her tiirlii yaz .ann tirneklerini grkartrr.

t6) Verilen diler ek gdrevleri yerine getirir.
iEgilerin giirev, yetki ve sorumlulu!u

MADDE l3-(1) Miidiiriin ve birim amirinin direktifleri dofrultusunda, Mfidiirliigii
ilgilendiren her konuda gdrev yapar.

Diler personelin giirev, yetki ve sorumlulu[u
MADDE 14-(1) Miidiirliiltn g6rev sahasr iginde, Mtidtirliik taraftndan verilen her tiirlii
yasal iqlemi yerine getirir.

D6RDUNC T B6LUM
Giirev ve Hizmetlerin icrasr
Giirevin ahnmasr
MADDE 15-(1) Biiro elemanlan drgrnda kalan Miidiirliigiin tiim elemanlanna verilen
belgeler, dosyalar ve ttim ifler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

AIM

Gtirevin planlanmasr
) Veteriner Igleri Miidi.irliipiindeki iq ve iglemler Miidiir tarahndan diizenlenen
plan dahilinde yiirfltiilUr.

MADDE

I 6-( I

yiiriittilmesi
MADDE l7-(l ) MtdtrlUkte gdrevli tiim personel, kendilerine verilen gdrevleri yasa ve

Gii revin

ydnetmelikler dolrultusunda gereken 6zen ve stiratle yapmak zorundadrr.

BE$iNci BOLUN,r
Igbirlifi ve Koordinasyon
Miidiirliik Birimleri Arasrnda Iqbirligi
MADDE l8-(l) Miidi.irliik ddhilinde gahganlar

arasrndaki

iqbirlili ve koordinasyon, Miidtir

tarafindan sa!lanrr.

(2) MUdUrlU[e gelen tUm evraklar toplanrp, konularrna g6re dosyalandrktan sonra MUdiire
iletilir.
(3) Miidtir, evraklan geregi igin ilgili personele havale eder.
(4) Bu ydnetmelikte adr gegen g<irevlilerin 6liim harig herhangi bir nedenle gcirevlerinden
ayrrlmalan durumunda gdrevleri geregi yanlarrnda bulunan her tiirlti dosya, yazr ve belgeler
ile zimmeti altrnda bulunan eqyalarr bir gizelgeye ba[h olarak yeni gdrevliye devir teslimini
yapmalan zorunludur. Devir+eslim yaprlmadan gdrevden ayrrlma iqlemleri yaprlmaz.

(5) Qahqanrn <iliimii halinde, kendisine verilen yazr, belge ve diler egyalar birim amirinin
haztrlayacapr bir tutanakla yeni gcirevliye teslim edilir.

Difer Kurum ve Kuruluglarla Koordinasyon
MADDE I 9-( I ) Miidi.irliikler arasr yazrqmalar Miidiirtin imzasr ile yiiriitiiliir.
(2) Mudiirliifiin, Belediye drgr <izel ve tiizel kigiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluglarr ve

diler qahrslarla ilgili gerekli gdrtilen yazrgmalar; memur, btiro sorumlusu, Mi.idiir parah ile
Belediye Bagkanrnrn veya yetki verdi!i Bagkan Yardrmcrsrnrn imzasr ile yiiriitiiliir.
ALTINCI BOLUM
Evraklarla ilgili iglemler ve Argivleme
Gelen giden evrakla ilgili yaprlacak iglem

MADDE

20-(

I

)

MUdUrliile gelen evrakrn <jnce kaydr yaprlrr. Miidiir tarafrndan ilgili

personele havale edilir. Personel evrakrn gerelini zamanrnda

ve

noksansrz yapmakla

yiikilmliidiir.
(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza kargrhlr dafrtrlrr. Gelen ve giden evraklar ilgili
kayrt defterlerine sayrlanna gcire iglenir, dr9 midiirliik evraklan yine zimmetle ilgili
Miidiirli.ile teslim edilir. Miidi.irltikler arasr havale ve kayrt iqlemleri elektronik ortamda
vaorlrr.

IW

Argivleme ve dosyalama

MADDE 21-(l) MUdUrliikte yaprlan tiim yazrqmalann birer sureti, konulanna

sdre tasnif

edilerek, ayrr klasdrlerde saklanrr.
(2) Iglemi biten evraklar argive kaldrrrlrr.

(3) Argivdeki

ewaklarrn muhafazasrndan

ve istenildili zaman

qrkanlmasrndan biiro

elemanr sorumludur.

YEDiNCi BOLUM
Denetim

hlikiimleri
MADDE 22-(l ) Veteriner iqleri Miidiirii tilm personelini her zaman denetleme yetkisine

Denetimn personel sicil ve disiplin

sahiptir.

(2) Veteriner igleri Miidiiru 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatr doprultusunda iglemleri

ytiriitur.

SEKiZiNCi BOLiiM
Qegitli ve Son Hiikiimler
Yiinetmelikte hiikiim bulunmayan haller
MADDE 23-(l) iqbu ydnetmelikte hiikiim bulunmayan hallerde yiirtirliikteki ilgili mevzuat
hiiki.imlerine uyulur.

Yiiriirliik
MADDE 24-(1) Bu ydnetmelik hiikiimleri; Bolu Belediye Meclisi'nin karanndan
Belediye internet sayfasrnda yayrmr ile yiiriirliile girer.

sonra

Yiiriltme
MADDE 25-(1) Bu ydnetmelik hi.iktimlerini Belediye Bagkanr yiriitiir.
i$ bu yiinetmelik Belediye Meclisi'nin 08.02.2016 tarih ve 2016171 sayrh kararr ile
onavlanmtsttr.

AKBAY
Kallp uye

Canan

YERLIKAYA
Kaup uye

