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AMAÇ :
MADDE - 1 Bu Yönetmelik Havsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün Kuruluş, Görev
ve Çalışma düzenine ilgili esasları kapsamaktadır.
TANIMLAR VE DEYİMLER :
MADDE - 2
a) Belediye Başkanlığı: Havsa Belediye Başkanlığını,
b) Müdürlük: Veteriner İşleri Müdürlüğünü,
c) Çalışanlar: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü kapsar,
d) Veteriner Hekimlik: İlgili yasalara göre hayvan sağlığını kollayan Belediyemize ait
mezbaha, hayvan pazarı ve sokak hayvanları barınağının kanunlara göre işletilmesinden,
zoonuz hastalıklarla mücadeleden sorumlu birimdir.
YASAL DAYANAK :
MADDE – 3 5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası Kanunu, 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Meslek İcrasına Dair Kanun, 5199 sayılı
Hayvanları Koruma Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 4, 6 ncı
maddeleri ile 08.05.1986 tarihli 3285 sayılı H.S.Z.K. 33. maddesine dayanarak hazırlanan
yönetmelik, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1593 sayılı Umumu Hıfzısıhha Kanunu,
3243 sayılı Veteriner Hekimlik Unvanının Kullanım Kanunu.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Unvan ve Nitelikler
MADDE - 4 Veteriner İşleri Müdürlüğü:
Bir Müdür, yeterli sayıda veteriner hekim ve diğer yardımcı personel (mezbahada
görevlendirilecek hayvan kesicisi, elde edilen etlerin depolanması ve dağıtımında ayrıca
mezbahanın temizlik ve dezenfeksiyonunda çalışacak yeterli işçi, hayvan pazarında tahsilatta,
pazara gelen araçların dezenfeksiyonunda ve diğer görevleri yerine getirecek personel, kontrol
ve denetimlerde emniyeti ve düzeni sağlamada yeterince zabıta, sokak hayvanlarının
yakalanarak barınağa getirilmesinde, barınağın temizlik ve dezenfeksiyonunda çalışacak
yeterli işçi) den oluşur.
A) Müdür: Müdürlük işlerinin yasalara, başkanlık talimatlarına uygun ve gecikmesiz
yapılamasından sorumludur. Mesleki işlerde il ve ilçe müdürlükleri ile daima temas halinde
bulunur ve işbirliği yapar.
B) Veteriner Hekimlilik Birimi: Belediyemize ait mezbaha, hayvan pazarı, sokak
hayvanları barınağında ve zoonoz hastalıklarla mücadelede görevli birimdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV
MADDE - 5
1- Hayvan pazarındaki görev ve sorumluluklar:
Hayvan pazarında çalışan veteriner hem sorumlu yönetici, hem de muayene veterineri
olarak görev yapar. Pazarına ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun faaliyet
göstermesinden, tesise sağlıklı hayvanların kabul edilip, uygun şartlarda alınıp
satılmasından nakil vasıtalarının ve hayvan pazarının temizlik ve dezenfeksiyonundan,
pazara giriş yapan ve satılan hayvanların miktarlarının, tür ve cinslerine göre
kayıtlarının tutulmasından pazarda o gün elde edilen gelirin giriş yapan ve satılan
hayvan sayısı ile tutarlı olmasından sorumludur.
2- Sahipsiz hayvanlarla ilgili barınaktaki görev ve sorumlulukları:
a- Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplanması, kısırlaştırılması,
aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi alındığı
ortama geri bırakılması, sahiplendirilenlerin kayıt altına alınması.
b- Barınaktaki hayvanların beslenmesi için çevrede bulunan işyerlerinin
sahiplerinin uygun görmesi halinde mutfaklarında oluşan hayvanların
beslenmesine elverişli besin maddelerinin toplanması.
c- Barınakta bulaşıcı tedavi edilemez bir hastalığa sahip alındığı ortama
bırakıldığında insan ve çevre sağlığını ileri derecede tehdit edeceğine karar
verilen hayvanların en hızlı ve en az acı veren yöntemle öldürülmesi.
d- Barınağın atık ve artıklarının çevreye zarar vermesinin önlenmesi.
e- Ölen hayvanların uygun şekilde gömülmesi.
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3- Zoonoz hastalıklardan kuduzla mücadeledeki görevleri:
Kuduz şüpheli ısırık vakalarında ısırılan kişinin tanıklığı ile olaya karışan hayvanın on
gün müşahede altında tutulması, müşahede süresi sonunda rapor düzenlenmesi ve bu
raporun ilgili sağlık kuruluşuna gönderilmesi ile görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE - 6 Giderler:
Veteriner İşleri Müdürlüğü personel, demirbaş, kırtasiye, araç gereç, akaryakıt,
giyecek giderleri her yıl belediye bütçesine konacak ödeneklerle karşılanır.

MADDE – 7
Bu Yönetmelik hükümlerini Havsa Belediye Başkanı yürütür.
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