T.C.
KARŞIYAKA BELEDİYESİ
Veteriner İşleri Müdürlüğü

GÖREV TANIMI
Veteriner İşleri Müdürlüğü; tüm canlıların yaşam haklarını gözeterek hayvan hakları,
çevre ve halk sağlığının korunması yönünde çalışmalarda bulunur.
Bu kapsamda; sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığının korunması, hayvanlardan
kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi, özellikle sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak
popülasyonların kontrol altına alınması, aşı ve paraziter tedavilerinin yapılarak zoonoz
hastalıklarının önlenmesi, hayvanlardan kaynaklanan şikayetlerin değerlendirilmesi ile
etkinlik ve eğitimler düzenleyerek özellikle çocuklara yönelik hayvan sevgisi ve çevre
bilincinin aşılanması konularından sorumludur.
FAALİYET ALANI
Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan
1- Büro
2- Tay Park
a) At Manej Alanı
b) Mavişehir Polikliniği
3- Örnekköy Polikliniği
a) Köpek Rehabilitasyon Merkezi
b) Celal Üner Köpek Bakımevi
4- Kurban Kesim ve Satış Yeri
5- Veteriner Ambulansı ve Müdahale Ekibi
6- Yamanlar Gençlik ve Spor Merkezi Keklik- Sülün teşhir alanları oluşturmak,
ile aşağıda belirtilen faaliyetlerini sürdürmektedir.










Belediye Sınırları içinde bulunan tüm sahipsiz hayvanların veteriner tıp, insanların halk
sağlığı hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak,
Belediye sınırlarındaki tüm sahipli hayvanları kayıt altına almak,
Sahipsiz hayvanların üremelerinin kontrolü amacıyla, bulundukları yerden almak,
kısırlaştırmak, aşılamak, numaralandırmak ve kayıtlarını yaparak alındıkları adrese
bırakmak,
Sahipsiz Hayvanların tedavi, aşı ve ameliyatlarını ücretsiz olarak yapmak,
Sahipsiz Hayvanlara yönelik yapılan tüm çalışmalarda yerel hayvan koruma görevlileri,
hayvan sever kişi ve sivil toplum örgütleriyle eşgüdüm içinde çalışmak,
Bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde bulunan sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi
ile ilgili çalışmalar yapmak,
Hayvan Hakları ihlallerin denetlendiği ve Kaymakamlık bünyesinde kurulan komisyonda
görev almak ve denetlemeler yapmak,
Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, sahipsiz hayvan
ise müdürlüğe ait müşahede kafeslerinde 10 gün süreyle müşahedeye almak. Konu ile
ilgili hastane ve laboratuar yazışmalarını yapmak, gerekirse laboratuara marazi madde
sevk etmek,
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Müdürlüğe ulaşan hayvanlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek, şikayete konu ya da
hayvanı yerinde incelemek, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırmak,
Kurban kesim ve satış yeri oluşturulmasını ve Kurban Bayramlarında vatandaşların
hijyenik koşullarda bu hizmetlerden yararlanmasını sağlamak,
Belediye sınırları içindeki evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapmak,
ortamlarının kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek, gerektiğinde ihtar
vererek aykırı durumların giderilmesini sağlamak, belediyeye kayıtlarının yaptırılmasını
teşvik etmek,
Güçten düşmüş, yaralı, sakat ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki sahipsiz
hayvanları rehabilitasyon merkezinde rehabilite edilene kadar bakımını sağlamak,
Sahiplendirilmesine çalışmak, yaşamını sokakta sürdürebilecekler alındıkları adrese
bırakmak, sokakta yaşama şansı bulunmayanlar bakımevinde barındırmak,
Zoonotik hastalıklarla mücadele etmek ve gerekli önlemleri almak,
Özellikle çocukların hayvanları tanımaları, hayvan sevgisinin aşılanması ve çevre
bilincinin oluşturulması amacıyla Tay Park’ta evcil hayvanlarla çocukların bir araya
getirilmesini sağlamak, manej alanında çocukların atlarla gezinti yapmasını sağlayarak
binicilik sporunun özendirilmesini ve bu yönde çocukların ruhsal gelişimine katkıda
bulunmak,
Otizmli çocuklar başta olmak üzere engelli çocukların at’la terapileri (Hipoterapi)
çalışmaları yapmak, toplumda bu konuda farkındalık yaratılması için eğitim ve etkinlikler
düzenlemek,
Hayvan Haklarının korunması, hayvan sevgisi ve çevre bilincinin oluşturulması yönünde
kurs, eğitim ve etkinlikler düzenlemek, sivil toplum örgütlerinin bu konulardaki
etkinliklerini paydaş olarak katılmakla katkı sağlamak.
Salgın hastalık durumlarında ilgili resmi kurumlarla işbirliği yapmak, karantina altına
almak, aşılamak, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine destek vermek, diğer karantina
gereklerini yerine getirmek,
Ölen hayvan bertaraf’ı konusunda kanun ve yönetmelikler çerçevesinde işlem yapmak,
sahipli hayvanlar için hayvan mezarlığı oluşturmak ve işletilmesini sağlamak.
Müdürlük faaliyetleri ile ilgili tüm konularda eğitim, seminer, kurs vb. düzenler; afiş,
broşür, kitapçık vb. dokümanlar bastırmak ve dağıtımını sağlamak,
Belediyenin diğer birimleri, Valilik, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Hayvanları Koruma Kurulu, Sivil toplum örgütleri v.b.
kurumlarla ortak projeler yürütmek,
Müdürlüğün stratejik plan ve yıllık performansının hazırlanarak, bütçenin oluşturulması,
hazırlanan planlara uygun faaliyetlerin yapılması, ihaleler düzenleyerek müdürlük
gereksinimlerinin satın alınmasını sağlamak.
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