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MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYESI

SAGLIK VE SOSYAL HIZMETLER DAIRE BASKANLIGI

TESKILAT YAPISI VE CALISMA ESASLARINA iLISKIN YONETMELIK

BiRINCi BOLUM
AMAC, KAPSAM, DAYANAK, MISYON VE TANIMLAR

Amac

Madde 1. (l)Bu yonetmelik hukumlerinin amaci Mugla Biiyiiksehir Belediyesi Saglik ve
Sosyal Hizmetler Daire Baskanhginca yapilacak olan hizmetlerin planh, programh, etkin ve
uyum i9erisinde yiiriitiilmesinin saglanmasi ve bagli birimlerin kurulus, gorev, yetki,
sorumluluk ve cali§malanm duzenlemektir.

Kapsam
Madde 2.(1) Bu yonetmelik Saglik ve Sosyal Hizmetler Daire Ba§kanligimn ozel mevzuat
hukumleri 9er9evesinde yapilacak teskilat semasi degisiklik hakki sakli kalmak iizere Mugla
Biiyiiksehir Belediyesi Saglik ve Sosyal Hizmetler Daire Ba§kanhginin sube mudiirlukleri ile
birimlerinde uygulanacak olan gorev ve 9ahsma esas ve usullerini kapsar kapsar.

Dayanak
Madde 3- (Degisik:08/10/2015-359 M.K.) (1) Bu yonetmelik; 5216 sayili Buyuksehir
Belediye Kanunu, 5393 sayili Belediye Kanunu, 5996 sayili Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sagligi, Gida ve Yem Kanunu, 5199 Sayili Hayvanlan Koruma Kanunu, 1593 sayili Umumi
Hifzissihha Kanunu, 6343 sayili Veteriner Hekimligin icrasina Dair Kanun, 3998 sayili
Mezarliklann Korunmasi Hakkindaki Kanun, 5510 sayili Sosyal Sigortalar ve Genel Saglik
Sigortasi Kanunu, 6098 sayili Tiirk Bor9lar Kanunu, 4857 sayili is Kanunu, 6331 sayili i§
Sagligi ve Giivenligi Kanunu, 6245 sayili Harcirah Kanunu, 4734 sayili Kamu ihale Kanunu
ve 4735 sayili Kamu ihale Sozlesmeleri Kanunu, 657 sayili Devlet Memurlan Kanunu,
Belediye ve Bagli Kuruluslar ile Mahalli Idare Birlikleri Norm Kadro ve like Standartlarma
Dair Yonetmelik, Ambulanslar ve Acil Saglik Ara9lan ile Ambulans Hizmetleri Yonetmeligi,
Evde Bakim Hizmetleri Sunumu Yonetmeligi ve ilgili diger mevzuat hukiimlerine
dayamlarak hazirlanmi§tir.

Misyon
Madde 4- (Degisjk: 08/10/2015-359 M.K.) (1) Mugla halkimn ya§am kalitesini arttirmak i9in
halk sagligi, 9evre sagligi, gida giivenligi hayvan sagligi ve haklari konularmda 9ahsmalar
yapmak, saglik alanmda koruyucu, onleyici, tedavi ve rehabilite edici hizmetler yaninda,
engelli, bakima muhta9 ve ekonomik sikintilan olan insanlara hizmetler sunmak.

Tanimlar

Madde 5- (1) Bu Yonetmelik adi ge9en;
Belediye: Mugla Biiytiksehir Belediye Ba§kanhgini,
Daire Ba§kanhgi: Saglik ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baskanhgini,
Daire Ba§kam: Saglik ve Sosyal Hizmetler Daire Baskanim
Sube Mudiirleri: Baskanhk $ube Miidiirlerini
Ba§kanhk Makami: Biiyiik§ehir Belediye Baskanim
list Yonetici :Mugla Biiyiiksehir Belediye Baskanim
Ust Yonetim:Mugla Biiyiiksehir Belediye Baskam,Genel Sekreter,Genel Sekreter
Yardimcilanni
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Yonetmelik: Saglik ve Sosyal HizmetlerDairesi Basjtanhgi Teskilat Yapisi ve Cahsma Usui
ve esaslan yonetmeligini ifade eder.

IKiNCI BOLUM
DAIRE BASKANLIGINININ KURULUSU GOREVLERI VE TESKILAT YAPISI

Kurulusu

Madde 6-(l) Mugla Biiyiiksehir Belediyesi Saglik ve Sosyal Hizmetler Daire Ba§kanhgi,
5216 sayili BiiyiiksehirBelediyesi Kanunu'nun 21. maddesi geregince kurulmustur.

Saghk ve Sosyal Hizmetler Daire Baskanligmin Gorevleri

Madde 7- (Degisik:08/10/2015-359 M.K.) (1) Mugla Biiyiiksehir Belediye Baskanhgi Saglik
ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baskanhgina verilen Gorev ve Yetkiler:

a) Kent halkinin kendi kisisel ve 9evresel kosullardan kaynaklanan veya kontrolleri di§inda
olusan maddi, manevi sosyal yoksunluklannin giderilmesini, ihtiya9lannin
karsilanmasim, sosyal sorunlannin onlenmesi ve 96ziimlenmesine yardimci olunmasim
ve yasam standartlannin iilke §artlannda ortalama bir diizeye getirilmesini ama9layan
sistemli ve programh hizmetleri yapmak, yaptirmak

b) (Degisik:08/10/2015-359 M.K.) Kent halkinin sosyal sorunlannin 96zumlenmesi i9in,
egitim merkezleri, meslek edindirmeye yonelik atolye, kurslar ve buralarda iiretilecek
iiriinlerin sati§i i^in magazalar, kadin koruma, danisma ve dayamsma merkezleri, ikinci
el giysi destek magazalan, 90cuk kuliipleri, gen9lik merkezleri, yasjilara hizmet
merkezi, yashlar lokali, engelliler hizmet merkezi, engelliler lokali, madde bagimlilan
rehabilitasyon merkezi, sokakta yasayan ve 9ahsan 90cuklara yonelik merkezler, 90cuk
koruma evleri, 90cuk meclisi gibi sosyal hizmet merkezleri a9mak ve faaliyetlerin
devam etmesi i9in her tiirlii onlemi almak ve aldirmak,

c) Yardima muhta9lara yasalann elverdigi 6l9ude erzak, komur, ila9 ve ev e§yasi, giyim,
zorunluluk halinde ula§im giderleri, okul esyalan ve bunlarla sinirh olmamak iizere ayni
ve nakdi yardimlann yapilabilmesi i^in 9ah§malarda bulunmak.

9) Saghkh ya§am merkezleri kurmak ve faaliyetlerin devam etmesi i9in her tiirlii tedbiri
almak

d) Belediye; sosyal hizmet ve yardim hizmetleri ile yasjilara kadin ve 90cuklara engellilere
yoksul ve dii§kiinlere yonelik hizmetleri yapilmasinda sehirde dayam§ma ve katihmi
saglamak hizmetlerde etkinlik tasarruf ve verimliligi artirmak amaciyla goniillii ki§ilerin
katihmina yonelik programlar yapmak ve uygulamak gerektiginde gonullii biirolan
olusturmak

e) Sivil toplum kurulusjan dernekler her tiirlii kamu kurum ve kurulu§lan meslek odalan
goniillii vatanda§lar ile is. birligi yaparak projeler ger9ekle§tirmek var olan sosyal
projelere destek vermek bunlara lojistik destek saglamak. Bu konularla ilgili anilan
kuruluslar ya da ki§ilerle ge9ici ya da devamh is. birligi yapmak, destek saglamak ya da
destek almak ve bu hususlarla ilgili sozlesmeler, protokoller imzalamak

f) Sosyal alanda kadin - erkek esitligi, aynmcihkla mucadele, kadinin insan haklannin
korunmasi ve gelistirilmesi konularmda kente doniik projelerin gelistirilmesi; ulusal ve
uluslararasi kurum ve kuruluslann bu konulardaki programlanna belediyenin
katihminin saglanmasi ve bu programlar kapsamindaki faaliyetlerin yiirutulmesi;
belediye birimleri ile bagli kurulusjan arasinda gerekli olan koordinasyonu saglamak.

g) Kamu kurum ve kuruluslan, iiniversiteler, yerel yonetimler, sosyal ama9h vakif, demek
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ve diger sivil toplum kuruluslan ve ozel sektor ile Belediye arasinda isbirligi ve
koordinasyonu, miisterek projelerin hazirlanmasim ve uygulanmasim saglamak; AB
projeleri ba§ta olmak iizere, ulusal ve uluslararasi fon kurulusjanna yonelik olarak proje
hazirlama gorevini yiiriitmek.

g) Belediyenin ve kentin ulusal ve uluslararasi diizeyde imaj ve prestijinin korunmasi ile
taninirhginin saglanmasi ve arttinlmasi i9in gerekli 9ahsmalan yaptirmak, projeler
hazirlatmak ve yiiriitmek.

j) (Mulga:08/10/2015-359 M.K.)
h) Saghkla ilgili konularda ulusal ve mahalli uygulanan kampanya, tanitim ve

uygulamalannin takip edilmesi ve uygulanmasi, kurumlar arasi i§birligi ve
organizasyonlara katilmak, kurum imkanlan ile bunlarm desteklenmesini saglamak

1) Halk saghgini korumak amaciyla Belediyemize verilen yetkiler 9er9evesinde
yiiriirliikteki mevzuat hiikiimlerince gerekli tedbirler almak ve aldirmak, koruyucu ve
tedavi edici saglik hizmetleri sunmak.

i) (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Halk sagligi i?in risk olusturan vektorlerle ilgili
organizasyonu kurmak, kurdurmak, denetlemek,

j) (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Mezbahalanmizin yiiriirliikteki mevzuat hiikiimlerine gore
faaliyet gostermelerini saglamak,

k) (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Hayvanlardan insanlara ge9ebilecek bulasici hastahklarla
miicadelede; ilgili diger te§kilatlarla isbirligi yapmak, 9ahsmalann verimini artirmak,
yapilan tarama ve dezenfeksiyon 9ahsmalannda bulunmak,

1) (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Mezarhk alanlanni tespit etmek, mezarhklar tesis etmek,
isletmek, islettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yiiriitmek hizmetlerinden Biiyiiksehir
Belediye Meclisinin uygun gordiiklerini yiiriitmek.'

m) (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Yukanda belirtilen gorev ve yetkiler dismda olu§abilecek
yada ba§ka bir mudiirliik veya Daire baskanligimn yetki ve gorevi kapsamina da giren
gorev ve isjerin yapilmasi ile ilgili Ba§kanhk Makaminca verilecek talimatlan
uygulamak.

Daire Baskanligimn liskilat Yapisi

Madde 8 - (Degisik:08/10/2015-359 M.K.) (1) Daire Baskanhgi bir Daire Baskani ve
asagida belirtilen Sube Mtidtirliiklerinden olu§ur.

a) Veteriner Hizmetleri Sube Mudurliigii
b) Mezbaha Hizmetleri Sube Miidiirliigu
c) Mezarhklar Sube Mudurliigii
9) Saglik Hizmetleri Sube Mudiirliigti
d) Sosyal Hizmetler Sube Miidiirliigu
e) Idari l§lerSube Miidiirliigu

Daire Baskanligimn Fonksiyonel Teskilat Semasi (EK-l)'de gosterilmi§tir. Gorev Dagihm
Cizelgesi ve Is Akis Semalan Daire Ba§kam tarafindan belirlenir.
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UCUNCU BOLUM

DAIRE BASKANLIGIMN GOREV YETKI VE SORUMLULUKLARI

Madde 9 - (Degisik: 08/10/2015-359 M.K.) (1) Saglik ve Sosyal Hizmetler Daire
Baskani'mn Gorev, Yetki ve Sorumluluklari;

a) Daire Baskanhgini yiiriirliikteki mevzuatlar 9er9evesinde idare etmek, kendisine bagli
mudiirliikleri yonlendirmek, denetlemek, vatandasa daha iyi hizmet sunulmasina gayret
etmek, tiim bunlar yapihrken kanun, yonetmelik ve genelgelere riayet edilmesini
saglamak.

b) Diger Daire Ba§kanhklan Genel Sekreterlik ve Ba§kanhk makamlanyla irtibat kurmak
ve Ba§kanca verilecek diger gorevleri yapmak.

c) Ust yonetim ve ilgili mevzuat tarafindan belirlenmis ama9, hedef, strateji ve ilkeler
dogrultusunda yonetimi altindaki faaliyetlerin yiiriitulmesiyle ilgili politikalan
belirleyerek amirlerin onayina sunmak, onaylanan politikalann uygulani§im izlemek,
personeline bu konularda a9iklamalarda bulunmak.

9) Onaylanan politikalara uygun olarak, yonetimi altindaki faaliyetler i9in plan, program ve
biit9e hazirlamak, bunlan hazirlarken Mugla Biiyiiksehir Belediyesi'nin ama9lan uzun
donemli planlan ve diger programlan ile koordinasyonu saglamak, hazirlanan plan,
program ve but^e onerilerini amirlerinin onayina sunmak.

d) Birim faaliyetlerini is. boliimii ilkeleri ve mevzuat hiikiimleri dahilinde astlan arasinda
dagitmak, sorumlulan belirlemek, verilen gorevleri benimsetmeye 9ah§mak ve
koordinasyonu saglamak.

e) Birim faaliyetleri hakkinda amirine sistematik olarak yazih veya sozlii olarak bilgi
vermek.

f) Mugla Biiyiiksehir Belediyesi'nin faaliyetlerini etkileyecek veya ilgilendirecek nitelikte
ve kendi gorev kapsamina giren di§ geli§meleri, yayinlan ve hukuki mevzuati izlemek,
gerektigi hallerde onlemler almak, ilgililere bilgi vermek. Personeline konu kapsaminda
gorev vermek.

g) (Degisik: 08/10/2015-359 M.K.) Biiyiiksehir Belediyesi ve Daire Baskanligimn
hizmetlerinin tamtimini yapmak, yaptirmak,

g) (Degisik: 10/04/2015-135 M.K) Mahiyeti altinda bulunan personellerle ilgili
gerektiginde terfi ve taltif onerilerini Ust Makamlara sunmak, sorunlanni gorev kapsami
dahilinde 96ziim bulmaya 9ah§mak, onaylanan disiplin cezalanmn uygulanmasim
saglamak

h) Gorevlendirilmesi halinde diger daire baskanhklanna vekalet etmek.

i) Diizenlenen festivallerde belediye adina yuriitrne kurulunda gorev almak,

i) (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Daire Baskanligimn ve alt birimlerinin, harcama yetkilisi
gorevini yerine getirmek, harcama yetkilisi olarak, biit9e ile tahsis edilen odenek
tutannda harcama yapmak, gerektiginde Daire Baskanhgina ait mal ve hizmet ahm
taleplerini mevzuata uygun §ekliyle sonu9landinp, teslim edilen malzemelerin muayene
ve kabul islemlerini yapmak/ yaptirmak,

j) (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Daire Baskanhgi Biinyesinde yiiriitiilen i§ ve isjemlere ait
mal ahmi, hizmet ahmi, dam§manhk hizmet ahmi ve yapim i§lerine ait §artnameleri,
maliyet hesaplanni hazirlatmak,
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k) (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Personelin hizmet oncesi ve hizmet \qi egitim
programlanni diizenlemek, uygulamak / uygulatmak,

1) (Ek: 08/10/2015-359 M.K.) Koordinasyon gereken konularda hangi daire baskanimn
koordinator olarak gorev alacagi konusunda Belediye Baskanina teklifte bulunmak.'

Madde 10. (Degisik:08/10/2015-359 M.K.) (1) Sube Mudurlerinin gorev, yetki ve
sorumluluklari

a) Miidiirliikte yapilan ttim i§ ve islemlerin mevzuata uygun olarak tarn ve zamamnda
yapilmasim saglamak,

b) Cahsma biirolannin, salon ve koridorlann, tesislerin, ara9 ve gere9lerin korunmasim,
temizligini ve goreve hazir durumda tutulmalanni saglamak,

c) Bagli personelinin mesai takibini yapmak, disiplin ve dtizenini saglamak,

9) Birimiyle ilgili i9 hizmet egitimlerinin belli bir plan ve program dahilinde yapilmasim
saglamak,

d) Yapilan i§ boliimu 9er9evesinde bagli personelinin sevk ve idaresini yapmak, amirlerin
bulunmadigi olaylarda inisiyatif alarak sevk ve idareyi ger9eklestirmek,

e) Konusuna iliskin mevzuati takip ederek bunlara uygun uygulama yapilmasim saglamak,

f) I9 Kontrol Standartlarma uygun olarak is, sure9lerini hazirlamak ve siirekli giincel
tutulmasim saglamak,

g) Kanun, tiiziik, yonetmelikler ve amirlerince verilen diger gorevleri yapmak ve
yaptirmak,

g) §ube Miidiirii, Miidiirliigii ile ilgili islemleri yerine getirirken; belediyenin Stratejik
Plamndaki Vizyon, Misyon ve Ilkeleri ile mevzuata gore 9ah§ilmasindan sorumludur,

h) Gorev ve yetkileri 9er9evesinde idari, mali karar ve islemlerin etkili, siiratli, verimli
ve dogru yiiriitiilmesinden, Performans programindaki miidiirliik
hedeflerinin ger9ekle§tirilmesinden sorumludur,

1) Sube Miidiirii, miidiirliik gorevlerinin tarn ve zamamnda yerine getirilmesinden Daire
Ba§kamna karsi sorumludur.

i) Stratejik plan ve Performans Programi dogrultusunda miidiirliigiine verilen gorevleri
yerine getirmek

Madde 11. (1) Sefin gorev, yetki ve sorumluluklari

Daire Ba§kanhgina bagli Sube Miidiirliiklerinde gorevli Sefler, ba§inda bulundugu
biiroda yapilan turn i§ ve i§lemlerin mevzuata uygun olarak tarn ve zamamnda
yapilmasindan/yaptirilmasindan ilgili Sube Miidiirii ve Daire Ba§kanma karsi
sorumludur. Amirleri tarafindan verilen diger gorevlerin de ifasini saglarlar.

Madde 12. (1) Memur ve i§ci personelin gorev yetki ve sorumluluklari

Daire Basjcanhginca yapilan gorev boliimu 9er9evesinde bagli bulunduklan Sube Miidiirii ve
Seflerin verdigi tiim gorevleri tarn ve zamamnda yaparlar. Cahsma duzenine uygun olarak is.
ve i§lemlerin etkin ve verimli bir §ekilde yapilmasi ile gorev geregi kendisine zimmetlenen
tasjnirlann ozenle kullanilmasi ve muhafazasindan sorumludurlar.
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DORDUNCU BOLUM

DAIRE BASKANLIGINA BAGLI SUBE MUDURLUKLERiNIN GOREVLERI

Madde 13. (1) Veteriner Hizmetleri Sube Miidiirliigiiniin Gorev yetki ve sorumluluklari

a) Hayvansal gidalann, et ve et iiriinlerinin sihhi ve hijyenik sartlarda satisa sunulmasini
ve denetlenmesini ilgili kurumlarla isbirligi i9inde saglamak.

b) Gida Tarim ve Hayvancihk II Miidiirliigii ile i§birligi i9erisinde hayvanlarda
goriilebilecek salgin hastahklarla miicadele 9ahsmalarina katkida bulunmak.

c) Zoonoz hastahklar, ozellikle kuduz, kene konusunda onleyici tedbirler olarak gerekli
miicadeleyi yapmak, yaptirmak, Hayvan, hayvan hastahklan, hayvansal gida giivenligi
gibi Mudiirliigiin temel konularmda hizmet i^i ve hizmet di§i egitim faaliyetleri yapmak.

9) Bannak atiklannin 9evreye zarar vermeyecek sekilde bertaraf edilmesi.

d) Hayvan tedavi, rehabilitasyon merkezleri a9mak, a9tirmak, buralarda kisirlasUrma,
asilama, i§aretleme- kiipeleme uygulamalan ile iiremelerini kontrol altina almaya
yonelik tedbirler almak, aldirmak.

e) Ge9ici bakimevine gelen hayvanlan "Sahipsiz Hayvan Kayit Defteri" ne kayit etmek,

f) Ge9ici bakimevlerinde rehabilitasyon ve tedavileri yapilarak kayit altina ahnan
hayvanlann sahiplendirilmesine yonelik 9ah§malar yaparak, belediye ilan panolan ile
belediyenin internet ortami ve diger tiim yayin organlannda bu 9ahsmalari duyurmak.

g) Ge9ici bakimevinden hayvan sahiplenmek isteyen kisi, kurum ve kurulusjar igin
"Sahipsiz Hayvan Edinme Formu" doldurmak, sorumlu veteriner hekim onayi ile
sorumlu veteriner hekim tarafindan diizenlenen saglik karnesini vererek sahiplendirme
yapmak.

g)Ge9ici bakimevinde bulunan sahipsiz hayvanlann beslenmesi amaciyla, bolgede bulunan
lokanta isyeri ve fabrikalann (sahiplerinin uygun gormesi halinde) mutfaklannda olu§an
hayvan beslemeye elverisji besin maddelerinden yararlanmak.

h) Ge9ici bakimevi kapasitesi goz oniinde bulundurularak, diiskiin ve siirekli bakima
muhta9 oldugu tespit edilen sokak hayvanlannin bakimevinde, bakimevinin kapasitesi
goz ontine ahnarak bakimini saglamak.

i)Ge9ici bakimevinde kaldiklan sure i9erisinde; tedavi edilemez veya tedavi edildikten
sonra iyile§me ihtimali olmayan bir hastahga sahip olduguna, ahndigi ortama
birakildiginda insan ve 9evre saghgini onlenemez derecede tehdit edecegine ge9ici
bakimevi veterineri tarafindan kanaat getirilen hayvanlan en az aci veren ve en hizh
yontemle oldiirmek.

i) Kuduzdan siipheli kedi ve kopek gibi sahipsiz hayvanlan miisahede igin karantina altma
almak.

j) Miidiirliigiin hayvanlara yonelik olarak yiiriittiigii tiim faaliyetlerin duyurulmasi ve
toplumda hayvan sevgisinin olu§abilmesi i9in afi§, brosur vb. yayinlann basimi ve
dagitimini yapmak, yaptirmak.

k) Hayvanlann korunmasi, bakim ve beslenmesi, gida giivenligi, zoonotik hastahklar gibi
miidiirliigun faaliyet alamnda bulunan butiin konularda egitimler duzenlemek.
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1) Sokak hayvanlannin rehabilitasyonu i9in goniillii olarak alisan ve Mugla Biiyiiksehir
Belediyesi'nin diizenledigi egitime katilarak "Goniillii Karti" almaya hak kazanan yerel
hayvan koruma gorevlileri ve goniillii kurulu§lar ile koordinasyon saglamak

m)Evcil hayvanlann sokaga terkinin onlenmesi i9in 9ahsmalar yapmak.

n) Ev ve siis hayvani bulunduran hayvan sahiplerinin, olumii ya da hayvanma
bakamayacak §ekilde hastalanmasi durumunda; hayvan sahiplerinin yakinlan tarafindan
gerek9elerinin belediyeye bildirilmesi halinde, belediye gorevlilerince getirilen
hayvanlann ge9ici bakimevine kabul edilmesi ve sahiplendirilmesi,
sahiplendirilmeyenlerin de tekrar dogaya serbest birakilmasi ile ilgili hususlarda gerekli
tedbirleri almak

o) Sokak hayvani yakalama - toplama ekiplerine verilecek egitimleri organize etmek.

o)(Degisik:08/10/2015-359 M.K.) Sahipli ve sahipsiz hayvanlara yonelik gelen
sikayetlerin degerlendirilmesi i^in Orman ve Su isleri Bakanhgi 4. Bolge Miidiirlugu
Mugla Sube Mudiirliigu, II Gida Tarim ve Hayvancihk Mudurliigii ve Veteriner
Hizmetleri Sube Miidiirliigiinden olusan tesekkiil komisyonunda gorev almak,

p) Ev ve siis hayvani satan/ satacak olanlara egitim vermek.

r) (Degisik:08/10/2015-359 M.K.) Orman ve Su Isleri Bakanhgi 4. Bolge Miidiirliigu
Mugla Sube Mudurliigii, II Gida Tarim ve Hayvancihk Miidiirlugu ve Veteriner
Hizmetleri Sube Miidiirlugu tarafinca olusturulan komisyon ile birlikte gorev alarak
Mugla Ilindeki ev ve siis hayvani sati§i yapan i§yerlerinin denetlenmesini saglamak

s) Her tiirlii hayvansal menseli gida maddeleri imalathane, fabrika, depo ve satis noktalan
ile buralarda kullamlan alet ve ekipmanin hijyenik kontrollerini yapmak.

s)Sorumluluk alanina giren gida is. yerlerinin teknik ve hijyenik standardanni yiikseltmek
i9in isyeri personeline, tiiketici gruplanna vb. yonelik bilgilendirici-egitici 9ah§malar
yapmak.

t) Hayvanlann ve gida maddelerinin bulundugu, iiretildigi, islendigi ve depolandigi
isjerlerinin ruhsatlandinlmasinda bilirkisj ve raportor olarak gorev almak.

u) Hizmetlerin yeni, giincel tutulmasi igin AR-GE 9ah§malannda bulunmak.

ii) Hayvansal besin maddelerinin gerekli goriildiigti hallerde kimyasal, serolojik,
bakteriyolojik ve toksikolojik analizlerini varsa kendi laboratuarlannda yoksa devlet
laboratuarlannda yaptirmak.

v) Olasi salgin durumlannda toplu hayvan hareketlerini izlemek, gerekli kontrolleri
yapmak iizere ilgili kurumlarla esgiidiimu saglamak.

y) Beyaz ve kirmizi et ve et iiriinleri ile su iiriinlerinin sihhi ve hijyenik sartlarda sati§a
sunulmasini ve denetlenmesini saglamakla ilgili kurumlarla e§gudumlii olarak 9ah§mak.

z) Bula§ici ve salgin hayvan hastahklannin ihbar, itlaf ve takibiyle hastahgin
sondiiriilmesinde katkida bulunmak, Biiyiiksehir Belediyesi sinirlan dahilinde meydana
gelebilecek salgin hastahklar ve zoonozlarla mucadelede ilgili miidiirliikler ile
koordinasyon i9inde 9ahsmak.

aa) Halk sagligi i9in risk olusturan sivrisinek, karasinek, hasere, kemirgen gibi vektor
ozelligi ta§iyan canhlann kent genelinde yayilmasimn azaltilmasi ama9h ila9lama
hizmetinin yiiriitiilebilmesi i9in gerekli organizasyonu kurmak, kurdurmak, denetlemek.
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bb) Vektor miicadelesi hizmetinin yiiriitulmesinde, uygulama sahalarmm fiziksel olarak
gelistirilmesine yonelik oneriler sunmak, buna yonelik girisjmlere yardimci olmak,
egitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yiiriitmek.

cc) (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Daire Baskani tarafindan verilecek diger gorevleri
yapmak.

Madde 14. (Degisik:08/10/2015-359 M.K.) (1) Mezbaha Hizmetleri Sube Mudurliigunun
gorev yetki ve sorumluluklari

a) Mezbahalanmizin yiiriirliikteki mevzuat hukiimlerine gore faaliyet gostermelerini
saglamak,

b) Veteriner hekim kontroltinde mezbahalanmiza kesime gelen biiyiikbas. ve kii9iikbas
hayvanlann ante mortem muayenelerini (kesim oncesi, kesim ve kesim sonrasi
muayeneleri) yaparak hijyenik §artlarda elde edilmis giivenilir gidayi halkin tuketimine
arz etmek,

c) Ante mortem muayene sonucu hastahkh goriilenler hakkinda ilgili mevzuat hiikiimlerini
uygulamak.(Gerekli kurumlan bilgilendirmek ve imha edilecekleri imha etmek)

9) Salgin hastahklann onlenmesi noktasinda il Gida Tarim Hayvancihk il Miidiirlugu ile
koordineli 9ahsmak,

d) Hayvanlardan insanlara ge9ebilecek bula§ici hastahklarla miicadelede; ilgili diger
teskilatlarla isbirligi yapmak, 9ah§malann verimini artirmak, yapilan tarama ve
dezenfeksiyon 9ah§malannda bulunmak,

e) Mevcut mezbahalanmizin sartlanm daha da iyile§tirmek; daha iyi §artlarda kesim
hizmetinin ger9eklestirilmesi i9in ilgili mevzuatlan takip etmek, gelisen teknolojik
yenilikleri takip ederek uygulama ve teknik bilgileri giincel tutmak,

f) Kurban bayraminda halkimizin kurban kesim ihtiyacini karsilamak i9in ornek kesim
yerlerinin kurularak buralarda kesici ve par9alayici personelle hizmet vererek halkin
kurban vecibesini hijyen ko§ullan altinda huzurlu bir §ekilde yerine getirmesini
saglamak,

g) Mezbahalarda haserelerle ve kemirgenlerle miicadele etmek,

g) Kesimden sonra et sati§ noktalanna karkas etlerin hijyenik sartlarda naklini saglamak,

h) Mezbaha atiklannin 9evreye zarar vermeyecek §ekilde bertaraf edilmesi,

1) Mezbaha personelimizin hizmet i^i egitimlerini (hijyen, modern kesim teknikleri
gibi) ger9eklestirmek,

i) il disindan gelen kesik etlerin kontroliinde ilgili miidiirliiklere uygulama ve teknik
bilgilerde yardimci olmak,

j) Ka9ak hayvan kesimini onlemek i9in gerekli destegi ilgili birimlere saglamak.

k) (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Daire Baskani tarafindan verilecek diger gorevleri yapmak.
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Madde 15. (Degisik:08/10/2015-359 M.K.) (1) Mezarhklar Sube Mudurlugu'nun gorev
yetki ve sorumluluklari

Mezarhk hizmetleri usuliine uygun §ekilde il9e belediyelerine devredilmemis ise;

a) Biiyiiksehir Belediye Meclisinin karari ile yiiriirliige konulan Mugla Biiyiik§ehir
Belediyesi Mezarhklar Yonetmeligine uygun is ve islemleri yiiriitmek,

b) Mezarhk alanlannin il9elere gore tahsisini yapmak,

c) (Degisik: 10/04/2015-135 M.K) Oliim raporunun tanzimi, defin ruhsatimn verilmesi ve
mezarhk alanlanna nakli ile ilgili tiim islemlerin il9e belediyeleri ile diger ilgili
birimlerle koordinasyon i9inde yapilmasim saglamak,

9) Mezarhklann lahit yapilannin 6l9iilere uygun olarak yapilmasim saglamak,

d) Lahit yapimindan kisi ve firmalara ruhsat vermek, yapilan ust yapilann yonetmeliklere
uygunlugunu denetlemek ve yapilan isin uygun olmasim saglamak,

e) Yasalann ongordiigii isgalliye harcini almak,

f) Mezarhklann, defin sahalarmm genisletilmesi veya yeni mezarhk alanlan ihdas
edilmesi ve mezarhk ve cenaze islerinin yeni teknolojilerle donatilmasi, yeni projeler
olu§turulmasina iliskin 9ahsmalanni yiiriitmek,

g) Mezarhklann i9indeki ana ve tali yollann asfalt ve bordiir dosemelerinin, su ve
aydinlatma §ebekelerinin, mezarhk 9evre ve i9 duvarlannin yapimi, bakimi, lslahi ve
onanmi isjerinin yapilmasim saglamak,

g) Mezarhk alanlannin peyzaj tasanmi ve uygulamasim, aga9landinlmasini ve yesjl
alanlann bakimimn yapilmasim saglamak,

h) Mezarhk sahalarmm temizliginin saglanmasi ve ki§ aylannda kar temizliginin
yapilmasim saglamak,

1) Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan (ihban mecburi) hastahklardan olenlerin durumlan
defin islemleri yapihrken il Saglik Miidiirliigiine bildirmek ve ilgili mercilerle isbirligi
yapmak. Bula§ici hastahktan olenlerin cenaze definleri sirasinda gerekli (ila9lama,
kire9leme, kefenleme, tabutlama islemleri v.b.) onlemlerin; defin ruhsati veren kurumca
ahnmasini saglamak. Bulasici hastahktan olenlerin cenazelerinin nakledilmesine mani
olmak,

i) Birim faaliyetleri ile ilgili i9 ve dis toplantilara birim olarak katilmak, i9 ve dis.
kurulu§larla koordinasyon kurmak, gerektiginde il Cevre Kurulu ve il Umumi
Hifzisihha Kurul toplantilanna katilmak

j) (Ek:08/10/2015-359 M.K.) Daire Ba§kani tarafindan verilecek diger gorevleri yapmak.

Madde 16. (Miilga: 08/10/2015-359 M.K.)

MADDE 16-A-(Ek:08/10/2015-359 M.K.) (1) Saglik Hizmetleri Sube Mudurlugu'nun
gorevleri;

a) Planlanan faaliyetlerin islevselligini arttinp, maksimum faydayi temin edebilmek
amaciyla uygulamalara aktanlacak olan her tiirlii kaynagin verimli bir bi9imde
kullamlmasini saglamak, takip ve kontroliinii yapmak,
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b) Uygulanan program ve projelerin etkinlik diizeyini arttirabilmek amaciyla Biiyiiksehir
Belediyesi birimleri arasinda esgiidiim ve koordinasyon saglanmasi i9in gerekli
prosediirlerin olusturulup, uygulanmasim saglamak,

c) Toplumsal diizeyde ger9ekle§tirilen program ve projelerin gerek hedef kitleler ve
gerekse tiim toplum kesimleri tarafindan "bilinir kihnip, gerekli desteklerin saglanmasi"
amaciyla faaliyetler planlamak ve uygulamak,

9) Belediye memur ve 9ahsanlan ile eslerinin, bakmakla yiikiimlii olduklan ana-baba ve
aile yardimi odenegine miistahak 90cuklannin hastalanmalan halinde tedavileri i9in
poliklinik hizmetlerinin yiirutiilmesini saglamak,

d) Gezici saglik ara9lan ile saglik taramasi, egitim ve tanitim 9ah§malan yapmak.
e) Yardima muhta9, yoksulluk ve yoksunluk i9indeki bireylere (kimsesiz, yash vatandaslar,

yataga bagimli hastalar, engelliler) yardim amaci ile mobil ve sabit tedavi merkezleri
olu§turmak, evde kisisel ve tibbi bakim, hasta nakil hizmetlerini planlamak ve yapmak,
gerekli ila9 ve tibbi malzeme dagitimini yapmak, hizmetlerle ilgili projeler geli§tirmek,
uygulamak, uygulanan projeleri yiiriitmek, denetlemek,

f) Evde bakim hizmetleri sirasinda yatalak, engelli vatandasjara ve bakicilanna yonelik
beslenme, temizlik, hijyen, basi yaralannin onlenmesi gibi konularda egitim vermek,
fiziksel ve psikolojik destekte bulunmak,

g) Belde halkinin ihtiyaci olan bolgelerde hastane, tedavi merkezi, dispanser, anne 90cuk
muayene ve tedavi evi, gezici semt poliklinikleri gibi saglik kurulu§lan a9ilmasi i9in
projeler gelistirmek, bu hizmetleri yuriitiirken Universite, il Saglik Miidiirliigu, Ozel
Saglik Kuruluslan, saghkla ilgili diger kamu kurumlan ve sivil toplum orgiitleri ile
isbirligi yapmak,

g) Basvuran turn vatandaslann (ilgili mevzuatin ongordiigii §ekilde) muayenelerinin
yapilarak gerekli tedavilerini diizenlemek, basvuran tiim vatandaslara enjeksiyon,
pansuman gibi hemsirelik hizmetlerini vermek, gerektiginde laboratuvar ve rontgen
tetkiklerini yaptirmak,

h) Dogal afetlerde, acil vakalarda, trafik kazalannda hasta nakilleri i^in ambulans
hizmetleri yiiriitmek,

1) Kronik hastahgi olan hastalar i9in danisma ve tedavi merkezleri a9mak ve gerekli olan
tibbi malzeme ve ila9 temininin yapilmasim saglamak,

i) Halk sagligi hizmetleri konularmda projeler planlamak, iiretmek, Belediye Baskanhgina
bagli diger ilgili birimlerle koordine ederek yiiriitmek,

j) Sihhi muesseselere ruhsat verilmesi konusunda Ruhsat ve Denetleme Sube Mudiirliigu
ile isbirligi yapmak,

k) Vatandaslardan gelen talep ve sikayetleri degerlendirmek, gerekli islemleri yapmak,
1) Daire Baskani tarafindan verilecek diger gorevleri yapmak.

(2) Sosyal Hizmetler Sube Mudurlugu'nun gorevleri;

a) Biiyiiksehir Belediyesi sinirlan i9inde yasayan "birey ve ailelerin kendi biinye ve 9evre
kosullanndan dogan veya kontrolleri disinda olu§an maddi, manevi ve sosyal
yoksunluklannin giderilmesine, ihtiya9lannin kar§ilanmasina, sosyal sorunlannin
onlenmesi ve 95ziimlenmesine yardimci olunmasim, hayat standartlannin iyile§tirilmesi
ve yiikseltilmesini ama9layan proje ve programlann planlamasim yapmak,

b) Planlanan faaliyetlerin islevselligini arttinp, maksimum faydayi temin edebilmek
amaciyla uygulamalara aktanlacak olan her tiirlii kaynagm verimli bir bi9imde
kullanilmasini saglamak, takip ve kontroltinii yapmak,

*
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c) Biiyiiksehir Belediyesi'nin sosyal hizmetler alanlanndaki yasalarda ongoriilen
yiikumliiliiklerinin planlamasini yapmak ve bu alanlarda faaliyet gosteren "kamu kurum
ve kuruluslan, yerel yonetimler ve sivil toplum orgiitleri" ile e§gtidiim ve
koordinasyonun saglanmasi i9in gerekli olan etkinlikleri ger9eklestirmek,

9) Uygulanan program ve projelerin etkinlik diizeyini arttirabilmek amaciyla Biiyiiksehir
Belediyesi birimleri arasinda e§giidiim ve koordinasyon saglanmasi i9in gerekli
prosediirlerin olusturulup, uygulanmasim saglamak,

d) Mugla Biiyiiksehir Belediyesi miicavir alan sinirlan i9erisinde ya§ayan vatanda§lann
yasam standartlanni yiikseltmeye ve sorunlanni 96zmeye yonelik plan, projeler
iiretmek, uygulamasi ve takibini yapmak,

e) Ya§h vatandaslann ya§amlanni kolaylastinci ve hayatlanni daha mutlu ge9irebilmeleri
i9in evde bakim ve giindiizlii/yatih bakim hizmet birimleri ve/veya huzurevleri
a9mak/i§letmek, yashlann yasam kalitesini yiikseltmek ve bos zamanlanni
degerlendirecekleri sosyal, kultiirel etkinlikler dtizenlemek,

f) Toplumsal diizeyde ger9eklestirilen program ve projelerin gerek hedef kitleler ve
gerekse tiim toplum kesimleri tarafindan "bilinir kihnip, gerekli desteklerin saglanmasi"
amaciyla faaliyetler planlamak ve uygulamak,

g) Sosyal Hizmetler alanmda ilimizde, iilkemizde ve diinyadaki mevcut uygulamalan takip
ederek; Biiyiiksehir Belediyesi'nin bu konulardaki program ve projelerinin en tist
diizeyde ger9eklesmesi i9in "bilgi birikimi" saglamak,

g) Yardima muhta9, yoksulluk ve yoksunluk i9indeki bireylere, dezavantajh gruplara
yardim amaci ile merkezler olusturmak, projeler gelistirmek, uygulamak, uygulanan
projeleri yiiriitmek, denetlemek,

h) Sosyal hizmet uygulamalanni toplumun tiim kesimlerine ula§tirmak ve bunlarla ilgili
veri tabani olu§turmak,

1) ihtiya9 sahiplerine, muhta9lara ve engellilere ayni, nakdi ve sosyal yardimlar yapmak,
i) Aile i9i ve kadina yonelik siddeti onlemeye yonelik projeler iiretmek ve bu konudaki

9ahsmalara destek vermek,
j) Engelli vatandasjanmizin yasam standartlanni yiikseltmeye yonelik faaliyetlerde

bulunmak, sosyal ve fiziki imkanlanni arttiracak, serbest hareket alanlan saglayacak
merkezler a9mak,

k) Aile ve bireylerinin sorunlanni 90zme, danismanhk ve rehberlik hizmeti alabilmeleri
i?in Aile Dam§ma Merkezleri a9mak ve i§letmek,

1) Cah§an anne babalann 9ocuklannin bakimlan, okul oncesi 90cuklann egitimlerinin
kar§ilanmasi ve okula hazirlanmasi amaciyla kres. ve giindiiz bakimevleri, 90cuk
kuliipleri, 90cuk oyun park ve barreled, kiitiiphaneler, oyuncak kiitiiphaneleri,
ilkogretim ve orta ogretim 9ocuklan i9in rehberlik - gelisim birimleri a9mak ve
isletmek,

m) ilkogretim, orta ogretim ve yiiksek ogretime devam eden ve bannma sorunu yasayan
90cuk ve gen9ler i9in 90cuk ve gen9lik evleri, yurtlar a9mak ve i§letmek,

n) ihtiya9 sahibi vatandaslann saghkh ve diizenli beslenebilmeleri i9inasevleri a9mak ve
isjetmek,

o) Daire Ba§kani tarafindan verilecek diger gorevleri yapmak.

(3) Idari Isler Sube Mudurlugu'nun gorevleri;

a) Daire Baskanhgina bagli tiim §ube miidiirliiklerini ilgilendiren konularda yazi§ma
islemlerini yiirutmek,

b) Gelen ve giden evraklann kayit islemlerinin zamamnda ve usulune uygun olarak
yapilmasim saglamak,
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c) Her tiirlii genelge, bildiri, yonetmelik ve baskanhk emirlerini takip etmek, ilgili
personele havale edilmesini saglamak ve ar§ivlemek,

9) Daire baskani ve ilgili §ube miidiirii tarafindan havale edilen evragi zimmet kar§ihgi
ilgilisine vererek, evrak kayitta (defterinde) bu durumun belirtilmesini saglamak,

d) Dosyalama ve arsjvleme isjemlerini yerine getirmek,
e) Birim yazilarmm yetkililerce imzalanmasim miiteakip, evrak kayit programina kaydinin

dii§iilerek, tarih ve numara verilmek suretiyle ilgili birimlere zimmet kar§ihgi teslim
etmek,

f) Birimde tutulan defter, dosya, bilumum evrak ve belgelerin ilgili yonetmeliklere uygun
bi9imde birim arsjvinde muhafazasim saglamak,

g) Baskanhgimiz btinyesinde 9ahsan personellerin mesai, devam, vizite, yilhk izin,
hastahk izni, mazeret izini v.b. i§lemlerini takip ve kontrol etmek, ilgili sube
miidurliikleri ile beraber ayhk puantaj 9izelgelerini hazirlamak.

g) izine aynlan ve rapor alan personelin izine aynhsini ilgili birime bildirmek,
h) ihalenin bitisiyle birlikte hakedis raporunu ve alinan malm muayene kabuliinu ilgili

sube miidiirliikleri ile birlikte hazirlamak.

1) Daire Baskanligimn kirtasiye, fotokopi, ozalit, dosyalama vb. sarf ve tiiketim
malzemelerine iliskin ihtiya9lanm belirlemek temini i9in gerekli hazirhk i§lemlerini
yapmak,

i) Bagli oldugu birimin telefon, faks, elektrik, dogalgaz ve su giderlerinin abonelik
islemlerini yapmak, faturalannin takibini yaparak, Destek Hizmetleri Dairesi
Baskanhgina gondermek,

j) 4734 sayili kanunun 22/d maddesine gore yapilan alimlan mal, hizmet, yapim olarak
EKAP'a liste halinde girisjerini yapmak.

k) Daire Baskanhgimiza ait binek ara9lann sevk ve organizasyonu, plaka tescil ve vize
isleri, sigortalannin yapilmasi ve yenilenmesi, egzoz ve emisyon ol9iimlerinin yapilmasi
ile ekonomik omrtinii tamamlayan ara9lann hurdaya aynlmasi is ve isjemlerinin
yapilmasim,

1) Tasimr Mal Yonetmeliginde belirlenen tasinirlann kayit ve kontrol islemlerine iliskin
esas ve usulleri uygulamak,

m)Tasimr Mal Yonetmeligi geregince; tasimr kayitlanna iliskin evraklann dosyalanmasi
ile ilgili arsiv hizmetlerini yiiriitmek,

n) Tasimr Kayit ve Kontrol Yetkililerinin egitim ihtiya9lanm tespit etmek ve gerekli
egitimlerin verilmesini saglamak amaciyla ilgili birim ile i§birligi i9inde bulunmak,

o) Tasinirlann takibine iliskin olarak barkod sisteminin uygulanmasina iliskin usul ve
esaslan belirlemek,

6) Birim 9ahsmalannin is. motivasyonlanni artinci 9ahsmalan yapmak, 9ahsanlann
egitim ihtiyacini belirlemek, insan Kaynaklan birimi ile egitimverilmesine yonelik
9ah§malanni yiiriitmek,

p) Personel 9ah§tinlmasina dayah hizmet alimlan kapsamindaki i§9ileri ozliik dosyalanni
olusturmak, ihale dokiimam ve ihale sozlesmesi ile birlikte hizmet cetvellerini muhafaza

etmek, anilan i§9ilerden i§ sozlesmeleri kidem tazminatim hak edecek §ekilde sona
ermis olanlar i9in; muhafaza edilen ozliik dosyalan, ihale dokiimam ve ihale sozlesmesi
ile birlikte hizmet cetvelleri is. ve islemleri yapilmak iizere insan Kaynaklan ve Egitim
Dairesi Ba§kanhgina gondermek,
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r) Bagli oldugu birim bunyesinde kullamlan tiim ara9lann her zaman bakimli, temiz ve
faal durumda bulundurulmasim saglamak, bakim ve onanmlarim programlayarak takip
ve kontrol etmek,

s) Tasit takip sistemi iizerinden ara9lann kilometre ve performanslannm takibini
saglamak,

s) 6345 sayili Harcirah Kanunu ile ilgili is ve i§lemleri yiiriitmek,
t) Daire Baskani tarafindan verilen diger gorevleri yiiriitmek.

BESiNCI BOLUM
CESITLi VE SON HUKUMLER

Izleme

Madde 17-(1) Daire Baskanhgi birimlerinin operasyonel planda yer alan 9ahsmalarinin
degerlendirilmesi ve gerekli onlemlerin alinmasi amaciyla, Daire Ba§kanm belirleyecegi bir
giinde Sube Mudiirlerinin/Yoneticilerinin katihmi ile ii9er ayhk donemlerde bir defadan az
olmamak iizere diizenli toplantilar yapihr. Bu toplantilarda birimlerin faaliyetleri ve
ger9ekle§tirilen islemler, sorunlar, goriis. ve oneriler degerlendirilir. Degerlendirme sonu9lan
toplanti tutanagi ile kayda alinir ve ilgili personele e-posta yoluyla duyurulur. Toplanti
sekreteryahgi Veteriner Hizmetleri Subesi Miidiirliigiince yiiriitiiliir.

Egitim
Madde 18- (1) Daire Baskanhginda; yonetmeligi bulunmayan gorevlilerin, mesleki
yeterliliklerinin stirekliligini saglamak iizere;

(2) Bilgi, beceri ve donanimlanni artirarak daha etkin ve verimli olmalanni, yeni gelismeleri
ogrenmelerini, bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini saglamak, bilgi tazelemek,
teknoloji kullanma kapasitelerini artirmak amaciyla hizmet i^i egitim programlanna tabi
tutulurlar.

(3) Egitim programlannin siireleri, ula§ilmak istenilen amaca uygun olarak; programin yeri,
egitim gorevlileri, egitime katilanlar, aynlacak odenek ve diger programlarla iliskisi gibi
unsurlann her biri dikkate ahnarak tespit edilir.

(4) Hizmet i^i egitimler, Biiyiiksehir Belediyesi insan Kaynaklan ve Egitim Dairesi
Baskanhgi "Hizmet I^i Egitim Plani ve Uygulama Esaslan" da dikkate ahnarak Daire
Baskanhgimizca duzenlenebilir veya Biiyiiksehir Belediye Ba§kanhgi insan Kaynaklan ve
Egitim Daire Baskanhginca diizenlenen egitimlere katihmlan saglanabilir.

Yonetmelikte yer almayan konular
Madde 19-(1) Bu Yonetmelikte diizenlenmeyen konular ile ilgili i§ ve islemler; yasal
mevzuat 9er9evesinde Baskanhk Makamimn direktif ve talimatlan dogrultusunda yiiriitiiliir.

Tereddutlerin Giderilmesi

Madde 20- (1) Bu Yonetmeligin uygulanmasinda ortaya 9ikabilecek tereddiitleri gidermeye
Daire Baskani yetkilidir.
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Yuriirliik

Madde 21-(1) BuYonetmelik Mugla Biiyiiksehir Belediye Meclisince kabul edildikten sonra
Belediye Web sitesinde yayinlandigi tarihte yiiriirliige girer.

Yurutme

Madde 22-(l) Bu Yonetmelik hukumlerini Mugla Biiyiiksehir Belediye Baskani yiirutur.

EKLER : (Degisik:08/10/2015-359 M.K.) (1) Fonksiyonel Teskilat Yapisi

EK-1

Saglik ve Sosyal Hizmetler Daire Baskanhgi

Veteriner Mezbaha

Hizmetleri Hizmetleri

Sube Sube

Miidiirliigu Miidiirliigu

Mezarhklar

Sube

Mudurliigii

Saglik
Hizmetleri

Sube

Mudiirliigu

Sosyal
Hizmetler

Sube

Miidiirlugu

idari isler
Sube

Miidiirliigii
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