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1. Genel Bilgiler 
 
A. Misyon ve Vizyon 
 

Misyonumuz, 
Kırşehir Belediyesi sınırları içerisinde hayvan sağlığının güvence altına alınması 

Hayvanlardan insanlara geçen   (zoonoz) hastalıklara karşı mücadele etmek, başta 
Hayvansal gıdalar olmak üzere tüm gıdaların insan sağlığı açısından denetimlerini  yapmak, 
Kent halkına ait evcil hayvanların bakım ve tedavilerinin ücret mukabilinde  yapmak,  
ilgili sağlık tesislerini kurmak ve işletmek. Bütün bu konularda halkın bilgi düzeyini arttırmak 
amacı ile eğitim çalışmaları yapmaktır 
  
Vizyonumuz: 
        Hayvan sevgisinin aşılanması, hayvan sağlığının korunması Sağlıklı hayvan, sağlıklı 
gıda, sağlıklı insan, sağlıklı çevre.  
. 

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Müdürlüğün Görevleri: 

1. Başıboş sokak hayvanları için rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve 
üremelerine kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirme veya 
işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak. 
2. Isırık vakalarında ısırılan kişilerin acilen hastanede aşı yapılması sağlanmakta ve ısıran 
hayvanın barınak bünyesindeki karantina süresince bakım ve muayeneleri yapılmaktadır. 
Isırık vakalarında Tarım ilçe Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi işbirliği yapılmaktadır. 
3. Vatandaşın evcil hayvanları kayıt defterine kayıt edilerek; sahiplik belgesi verilmektedir. 
Bu faaliyetler İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube 
Müdürlüğüne altı aylık olarak izleme cetveli olarak gönderilmektedir. 
4. Balıkçılar yeni yönetmeliklere göre bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Balıklar 
günlük olarak organoleptik muayeneleri yapılarak halkımızın sağlıklı olarak balık tüketimi 
yapmaları sağlanmaktadır. Sağlığa zararlı balıklar yazılı tutanak tanzim edilerek imha 
edilmekte. 
 5. Hayvan Sağlık ve Zabıtası Yönetmeliğine göre Ruhsat alınan Borsa Hayvan Pazarı Pazar 
günleri kurulur. Gerek görüldüğünde Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta ve Gelir 
Müdürlüğüne bağlı memurları ve zorunlu olarak ta Tarım İl Müdürlüğüne bağlı Veteriner 
Hekimler tarafından kontrol ve denetim altında tutulmaktadır. Görevli Tarım İl Müdürlüğü 
personeli Pazar yerine gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sahiplerinden hayvan sağlık 
raporu, menşelerinin ve pasaportlarının bulunup bulunmadığının kontrolünü yaparak kaçak ve 
hastalıklı  
hayvanların pazara girişini engeller, eksik belgeleri görülen kişiler hakkında yasal işlem 
yapılır. Rapor alacak araçlar dezenfekte edilerek. Dezenfeksiyon Belgesi verilmektedir.  
6. Kurban bayramı öncesi satışa sunulan kurbanlıklarda hayvan pazarına yönlendirilir. 
Hayvan pazarındaki kurbanlıklar Belediye ve Tarım İl Müdürlüğü kontrolünde vatandaşa 
satışa sunulur. Kurban Bayramı süresince özel mezbahalarda vatandaşların kurbanlarının 
sağlıklı bir şekilde kesilmesi için hizmet vermektir.  
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7. Belediye sınırları içerisinde sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli, gıda ve mamul 
maddeler için, menşei şahadetnamesi düzenlemek.  
8. Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için 
gerekli bütün önlemler almak, alınmasına yardımcı olmak.  
9.Mesleki konularda, birim içi ve dışı eğitim çalışmaları yapmak.  
10. Birim için gerekli malzemeler ve ilaç alımında gerekli işlemleri yasal çerçevede yapmak.  
11. İl Çevre ve Orman Müdürlüğü kanunları çerçevesinde Hayvanat bahçesi kurarak insanlara 
hayvan ve çevre sevgisini kazandırmak.  
12. Kırmızı et ve et ürünleri üretim tesislerinin kuruluş, açılış, çalışma ve denetleme usul ve 
esaslarına dair yönetmelik doğrultusunda Mezbaha kurmak ve işletmek. 

13. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu gereğince ev ve süs hayvanı satışı yapan işyerleri 
sahiplerine eğitim ve sertifika düzenlemek. 

14. Yaz ayları başlamadan önce Belediye il sınırları içerisinde bulunan alanlarda sivrisinek 
karasinek ve larva mücadelesi yapmaktadır. 

Müdürün Yetkileri: 
Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye 

Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar 
çerçevesinde yapmaya yetkilidir. 

 
Müdürün sorumlulukları: 
 

Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarih edilen 
görevler ile ilgili yasalar belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak yürümekte 
sorumludur. 
 
MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU  
MADDE 10-(1) Veteriner İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsim eder.  
(2) Veteriner İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, harcama yetkilisi ve Müdürlük 
personelinin 1.sicil ve disiplin amiridir.  
(4)Veteriner İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar  
(5)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.  
(6)İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibi yapmak ve organizasyonu 
sağlamak  
(7)Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak  
(8)Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını 
sağlamak  
(9)Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliği 
sağlamak.  
(10)Hayvan sağlığı ile ilgili hizmetler, hayvan hareketlerinin kontrolü  
(11)Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli 
bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek  
(12)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek  
a)Direkt olarak Başkan Yardımcısı bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin 
gerektiği bütün faaliyetleri yürümekten Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.  
b)Veteriner İşleri Büro Sorumlusu ile alt kadroları kendisine bağlı bulunan kadrolardır.  
 
VETERİNER İŞLERİ ZİRAAT MÜHENDİSİNİN GÖREV, YETKİ VE 
SORUMLULUĞU  
(1)Büronun çalışma programını hazırlamak.  
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(2)İlçe sınırları içerisinde başıboş hayvanların barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma ve 
sahiplendirme çalışmalarının yapılması organize etmek.  
(3)Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı, muayene, tedavi ve operasyon 
yapılmasını organize eder.  
(4)Isırma vakalarını takip ederek, ısırılan kişiler sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak,  
(5)Kurban Bayramı zamanlarında ile gelen hayvanların sağlık raporları kontrollerini 
yaptırmak, bayram müddeti boyunca birimin veterinerlik hizmetlerini yerine getirmek.  
(6) Yaz aylarının başlaması ile birlikte larva alanlarını belirleyerek program hazırlamak. 
(7) Belirlenen larva alanlarının ilaçlamasını yaptırtmak ve takip etmek. 
(8) Yaz aylarının başlaması ile birlikte sivrisinek karasinek ilaçlamalarının programını 
yaparak ilaçlamaları takip etmek. 
(9) Veteriner İşleri Müdürlüğüne vatandaşlar tarafından talep edilen ilaçlamaların kontrolü ve 
ilaçlamasının yapılmasını sağlamak. 
(10) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 
 
VETERİNER HEKİMİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU  
(1)Barınağa getirilen hayvanların aşılama, kısırlaştırma işlemlerini yapmak.  
(2)Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele doğrusunda hayvanlara aşı, muayene ve işlemlerini 
yapmak  
(3)Salgın hayvan hastalıkların insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak  
(4)Isırmak vakalarında barınağa getirilen hayvanın kuduz tespiti yapmak, kuduz bulunan 
hayvanların ısırdığı kişileri konu hakkında bilgilendirmek.  
(5)Hayvansal kökenli gıda satan işyerlerinin denetimini yapmak.  
(6)Kurban Bayramı zamanlarında biriminin veterinerlik hizmetleri yapmak.  
(7) Hayvansal kökenli gıdaların tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için 
işyerleri denetimine katılmak. 
(8) Canlı hayvan ve hayvansal ürünler için menşei şahadetnamesi düzenlemek 
(9)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 
 
SOKAK HAYVANLARINI TOPLAMA EKİBİNİN GÖREV, YETKİ VE 
SORUMLULUĞU  
(1)Şikâyete konu olan başıboş köpekleri barınağa toplamak  
(2)ısırma olaylarında ısıran köpeği canlı yakalayıp müşahedeye almak.  
(3)Müşahede altındaki köpek ölürse kuduz yönünden incelemek için Etlik Veteriner 
Araştırma Laboratuarına götürmek.  
(4)Kuduz müspet çıkması durumunda bölgeyi karantinaya almak  
(5)Barınaktaki hayvanların beslenme ve temizliklerini yerine getirmek.  
(6)Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.  
 
İLAÇLAMA EKİBİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUĞU 
(1) Bahar aylarında larva mücadele alanlarının belirlenmesinde yardımcı olmak. 
(2) Larva ilaçlamalarının zamanı geldiğinde ilaçlama yapılmasını sağlamak. 
(3) Larva ilaçlama alanlarının kontrolünü yapıp üslerine bilgi vermek. 
(4) Larva ilaçlama alanlarının ortalama 15 gün aralıklarla tekrar ilaçlanmasını sağlamak. 
(5) Sivrisinek karasinek ilaçlamalarının zamanı geldiğinde ilaçlamalarının yapılması. 
(6) Sabah erken saatlerde ve akşam havanın serinlemeye başladığı saatlerde sivrisinek 
karasinek ilaçlamasının yapılmasını sağlamak. 
(7)Vatandaşların ilaçlama taleplerinde ilaçlama yapmak. 
(8) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek. 
C. İdareye İlişkin Bilgiler 
1.Fiziksel Yapı 
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 Müdürlüğümüz Nasuhdede Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Meytaş yanında Sokak 
Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde görev yapmaktadır. 
     Hizmet Birimlerimiz;  Veteriner İşleri Müdürlüğü 

2. Örgüt Yapısı 
Veteriner İşleri Müdürlüğü Organizasyon Şeması: 

 

 
3. Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 
        Müdürlüğümüz birimlerinde kullanılmak üzere; mevcut bilgi ve teknolojik 
kaynaklarımız aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Mak. 
Personel 
Telsizi 

8 1 5 1 1  

 
4. İnsan Kaynakları 

Müdürlüğümüz Çevre ve Toplum Sağlığı Birimi, Sokak Hayvanları Rehabilite ve 
Barınak Birimi, Köpek Toplama Ekibi ve Hayvansal Gıda Maddeleri Denetleme Birimi 
olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. 

Bir Müdür yönetiminde; 
Çevre ve Toplum Sağlığı Birimi 4 personel ile, 
Sokak Hayvanları Rehabilite ve Barınak Birimi 5 personel ile, Hayvansal Gıda 

Maddeleri Denetleme Birimi 1 personel ile Köpek Toplama Ekibinde 4 personel ile  ve 2 adet 
Gece Bekçisi ile hizmet vermektedir. 
5. Sunulan Hizmetler 

Veteriner İşleri Müdürlüğü Belediye sınırları ile mücavir alan içinde yaşayan halkımızın 
beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik 5393 sayılı Belediye Kanunu 1593 sayılı umumi Hıfzısıhha 
kanunu, 6343 sayılı Veterinerlik Mesleğinin İcrasına Dair Kanun, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı 
ve Zabıtası Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Etlerin Teftiş Nizamnamesi ve 
Belediye Zabıta Talimatnamesi hükümlerinden yararlanılmaktadır.   Hayvansal Orijinli, gıda maddelerinin denetimi.  Salgın hayvan hastalıkları ve zoonozlarla mücadele.  Çevre ve Toplum Sağlığı hizmetleri  Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi.  Meslek içi eğitim programları. 
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Yasalarımız ile müdürlüğümüzün kullanımına verilen kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, vatandaşlarımız ve diğer kurumlardan bilgi, 
belge ve verilerin toplanmasını, kaydedilmesini, işlemlerin takip edilebilmesini, 
sorgulanabilmesini, performans analizlerinin yapılabilmesini, yeni bilgilerin üretilmesini ve 
raporlanmasını sağlayan Yönetim Bilgi Sistemi belediyemizde 2003 yılından itibaren 
kullanılmaktadır  

Ön Mali Kontrol 
İdarelerin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin; 

idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama programı, 
finansman programı, belediye bütçe kararnamesi ve diğer mali mevzuat hükümlerine 
uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden 
yapılan kontroldür. 

İç Kontrol 
Belediyemizde, iç kontrol faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen iş ve işlemler 

yerine getirilmektedir. 
 Belediyemizin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak 

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve 
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî 
bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere 
organizasyonumuz gözden geçirilmektedir. 

 İç kontrol standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar 
yapılmaktadır. 

 İç Kontrol Sistemi ile Müdürlüğümüzün; 
a) Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 

yönetilmesi, 
b) Kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesi,  
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c) Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi,  
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi 

edinilmesi,  
e) Varlıkların; kötüye kullanılmaması, israfının önlenmesi ve kayıplara karşı 

korunması sağlanacaktır. 
 
I- AMAÇ ve HEDEFLER 
 
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri  

 Paydaş analizi sonuçlarının değerlendirilmesi, Belediyemize ulaşan istek, öneri ve 
beklentilerin sonuçları, çalışanlarımızın ve meclis üyelerimizin görüşleri, yerel ve ulusal 
basında yayınlanan Müdürlüğümüzü ve faaliyetlerimizi ilgilendiren olay haberleri ve 
yorumlar, mahalle muhtarları ile yapılan toplantı sonuçları, Kırşehir Kent Konseyi çalışma 
grupları ve meclislerinin çalışma sonuçları, kent sohbetlerinde veya halkımız ile yapılan 
görüşmelerde elde edilen bilgiler, yönetici ve çalışanlarımızın deneyimleri,  ilimiz ve 
ülkemizin mevcut sosyal ve ekonomik durumu, geçmiş performansımızdan tespit 
edilebilenler, teknoloji ve turizm alanlarındaki gelişmeler, olanaklarımız ve kaynaklarımız 
değerlendirilmiş, yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak yapılan Güçlü-Zayıf-
Fırsatlar-Tehditler (GZFT) Analizi sonucunda aşağıdaki stratejik alanlar ve amaçlarımız 
belirlenmiştir. 

Stratejik Amaçlarımız 
SA.1. İl içerisinde okul yemekhaneleri, kasaplar, gıda satış yerlerinin denetimlerinin 
yapılması.  
SA.2.İl’de sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimlerini ve satışlarını kontrol altında tutmaya 
yönelik çalışmalar yapmak. 
SA.3. İl’de sinekle mücadele konusunda gerekli önlemleri almak ve uygulamak. 
SA.4. İl’de başıboş sokak hayvanları ile mücadele etmek. 
SA.5. Veteriner Müdürlüğü personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik hizmet içi 
eğitim verilmesini sağlamak 

 

 

Stratejik Hedeflerimiz 
SA.1 İl İçerisinde Okul Yemekhaneleri, Kasaplar, Gıda Satış Yerlerinin Denetimlerinin 
Yapılması 

SH - 1.1. Hijyenik açıdan ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretim ve satış 
yapan yerlerin kontrolünü ilgili birimler ile koordineli bir şekilde gerçekleştirmek. 

SA.2. İl’de sağlıklı ve hijyenik hayvan kesimlerini ve satışlarını kontrol altında tutmaya 
yönelik çalışmalar yapmak. 
            SH-2.1. Kurban Bayramlarında sağlıklı ve hijyenik kurban kesimini sağlamak 
amacıyla kentin dört (4) yerinde kurban kesim merkezleri belirlemede yardımcı olmak. 
           SH-2.2. Et ve et ürünleri satışı yapan işletmeleri haftada bir gün zabıta eşliğinde 
denetlemek. 
           SH-2.3. Şahısların özel hayvan kesimlerinde istemeleri halinde kesilen hayvanların et 
muayenelerini yapmak. 
SA.3. İl’de sinekle mücadele konusunda gerekli önlemleri almak ve uygulamak. 
          SH - 3.1.  2013 yılı içerisinde 200 noktada larva mücadele alanı belirlemek 
          SH- 3.2.  Her mahallede (14 mahalle) açık alanda yılda 1700 lt ilaç kullanarak, akşam 
ve sabah olmak üzere üç araç ile ULV cihazı yardımıyla uçkun, sivrisinek karasinek 
mücadelesi yapmak. 
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          SH - 3.3.  Her mahallede (14 mahalle) açık alanda sivrisinek ve karasinek üreme 
alanlarında larva mücadelesi yapmak için, yılda ortalama 600 litre ilaç kullanarak her gün 
ilaçlama yapmak. 
         SH - 3.4.  Talep karşılığında kapalı alanların haşere ilaçlamasını yapmak ve bu alanda 
Kırşehir halkının bilinçlendirilmesi ile ilgili, yöneticileri ile yılda bir kez toplantı yapmak. 
 SH-3.5. Mahalle çöplükleri, konteynır çöplükler, karasinek üreme noktalarında, 
pazarların kurulduğu alanlarda, manav ve dönercilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde 
karasinek mücadelesi yapmak. Bu mücadelede 380 kg karasinek mücadelesi ilaçları 
kullanmak.  
SA.4. İl’de başıboş sokak hayvanları ile mücadele etmek. 
           SH - 4.1 2013 yılı içerisinde şehir merkezinde yaklaşık 1500 başı boş hayvan 
yakalamak 
          SH - 4.2. Yakalanan sokak köpeklerinin 500 adedi kısırlaştırmak. 
          SH-4.3 Yakalanan ve vatandaş tarafından getirilen köpeklere 1200 doz kuduz aşısı 
yapmak  
SA.5. Veteriner Müdürlüğü personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik hizmet içi 
eğitim verilmesini sağlamak 
        SH - 5.1. Müdürlük personeline mesleki ve kişisel gelişim alanında yıllık ortalama 25 
saat hizmet içi eğitim verdirmek.   
  B- Temel Politikalar ve Öncelikler  

Varlık sebebimiz olan misyonumuzu gerçekleştirmek ve geleceğe hazırlanmak olan 
vizyonumuza ulaşmak için,  

Musibetlerden ve tecrübelerden ders alarak öğrenen organizasyon olmak, 

Bir işi veya hizmeti ilk defasında, her defasında ve zamanında istenilen niteliklerde 
vererek hizmette kalite standartlarımızı yükseltmek, 

Aynı işi veya hizmeti ikinci defa tekrarlamaksızın vererek maliyetlerimizi 
yükseltmemek ve kaynaklarımızı verimli kullanmak, 

Devletimizin politikalarına destek vermek, 

Planlar ve hizmetlerimizin, ulusal kalkınma planları ve stratejileri, bölgesel plan ve 
programlara uygun olmasını sağlayabilmek, 

Belediyemizin politika, plan ve programlarına destek vererek şehrimizin daha hızlı ve 
daha sağlıklı gelişmesi için, benimsediğimiz yönetim anlayışımız ve ilkelerimiz aşağıda 
sunulmuştu 

1. Yasalar ile verilen görevlerimizi eksiksiz ve zamanında yerine getirmek, yetkilerimizi 
adil ve yerinde kullanmak. 

2. Geçmişten ders alarak ve geçmişi unutmadan, etkileşimler hakkında doğru bilgilere 
sahip olarak, geleceği vizyoner düşünerek “günü kurtarmak” yerine “günü iyi 
yönetmek”. 

3. Bilgi ve teknolojiyi en üst seviyede kullanarak bilgi toplumu olmanın gereklerini yerine 
getirmek.  

4. Stratejik planlama ve iyi belirlenmiş stratejiler ile kurumsal değişim ve dönüşüm ile 
kentsel değişim ve dönüşümü sağlıklı bir şekilde yönetmek ve gerçekleştirmek. 

5. Mevcut durumu veya ortaya çıkan sorunları doğru teşhis edip, geçici çözümler için değil, 
toplumumuzun ortak menfaatlerini gerçekleştirmek için belirlenmiş olan amaç ve 
hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere doğru ve hızlı karar vermek. 

6. Ortaya çıkan sorunlara mazeret üretmeden, yasal düzenlemelere uygun, sistematik 
yaklaşım mantığı ile çözümler üretmek.  

7. Üretilecek çözüm önerilerinde; sorunu kaynağında çözecek ve büyümesini veya tekrarını 
önleyecek ve sorunun etkileri ile doğru orantılı olmasına dikkat etmek. 
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8. Faaliyetler, hizmetler, yıllık plan ve programlar ile yatırım ve projelerin önceliği 
belirlenirken mümkün olabildiğince ilgili kesimlerin görüşlerine itibar etmek ve 
halkımızın benimsemesini ve destek vermesini sağlamak. 

9. Hizmetlerimizi sunarken veya plan, program ve projelerin hazırlanması aşamasında 
tabiat ve kültür varlıklarımız ile insanlarımızın beden ve ruh sağlığının korunması, 
toplum düzeninin sağlanmak  

10. Toplumumuza hizmet eden diğer kamu veya özel kurumlar ile işbirliğine önem vermek. 

11. Belirlediğimiz politika ve ilkeleri taviz vermeden uygulamak, değişen şartlara göre 
gerektiğinde gözden geçirmek. 

12. Faaliyetlerimizin tamamının süreç analizlerini yaparak sürekli gelişme için süreçlerimizi 
iyi yönetmek. 

13. Belirlenmiş politika ve ilkelerin benimsenerek uygulanması için çalışanlarımızın eğitim 
ve motivasyonuna önem vererek çalışma ortamının iyileştirilmesini sağlamak. 

14. Sunduğumuz hizmetlerde, ürettiğimiz ürünlerde, yerine getirdiğimiz faaliyetlerde sürekli 
gelişme içinde olmak, “bir günü bir gününe eşit olan ziyandadır” düsturunu unutmadan 
çalışmak. 

15. Hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş 
memnuniyetini esas almak.  

16. Ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal değişimlerin önünde durulamayacağı bilinciyle 
hareket ederek değişen toplumsal dinamikleri yakından izlemek ve yaşadığımız hız 
çağında çağdaşlarımızdan geri kalmamak. 

17. Hayvansal orijinli gıda maddeleriyle ilgili satış yerlerinin ve gıdaların hijyenik yönden 
kontrolünü yapmak  

18. ve tüketiciye sağlıklı bir biçimde ulaşmasını sağlamak. 

19. Salgın hayvan hastalıkları ve Zoonoz hastalıklarla mücadele etmek.. 

20. Çevre ve toplum sağlığı için sokak hayvanları, sinek, sivrisinek , haşere ve kemiricilerle 
mücadele ile ilgili çalışmalar yapmak,  

21. Menşe şahadetnamesi düzenlemek. 

C- Diğer Hususlar 

 İdarenin Amaç ve Hedefleri ile Temel Politikalar ve Öncelik maddeleri Belediyemizin 
2007-2012 Stratejik Planından alınmıştır. 
 

 

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
A- Mali Bilgiler 
 

1- Bütçe Uygulama Sonuçları  
2013 yılı  bütçe  verilerimiz   aşağıdaki   gibidir. 

Bütçe İle Verilen Ödenek   :  635.000,00 TL 
Net Bütçe Ödeneği   :  635.000,00 TL 
Düşülen (-)    :    20.000,00 TL 
Eklenen (+)    :    20.000,00 TL 
Gerçekleşen Gider Bütçesi  :  416.598,24 TL 
İptal Edilen    :  218.401,76 TL 

 
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 
Gider  bütçesinin  harcamalara  dağılımı   aşağıdaki  gibidir.    
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03. Mal  ve  Hizmet  Alım  Giderleri :  401.612,24 TL 
06. Sermaye Giderleri  :    14.986,00 TL 
 

 
3- Mali Denetim Sonuçları   
Gider bütçesi % 65,60 lık bir gerçekleşme sağlayan bütçe kalemlerinin bütçe içindeki 

dağılımı şöyledir. 
 

416.598,24 401.612,24 14.968,00

Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri

 
*Veriler Kesin Hesaptan Alınmıştır. 
 
 

B- PERFORMANS BİLGİLERİ 
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

 
 

 
 
 
Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler 

şöyledir.  
 
 
 
 
 

 
 2012 yılı Aralık ayından 2013 Ocak ayına kadar belirlenen 200 larva alanlarında Mart 
ayından başlanılarak her 15 günde bir olmak koşulu ile larva mücadelesi yapılmıştır. 
 Kırşehir İl Merkezine yakın olan Özbağ Kasabasında da larva mücadelesi yapılmıştır. 
 Larva mücadelesine erken bir zamanda başlanılarak yaz aylarında sivrisinek karasinek 
oluşumunun erkenden önüne geçilmiş olup bu sayede yaz aylarında halkımızın rahat bir yaz 
ayı geçirmesi sağlanılmıştır. 

VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ 

ÇEVRE VE TOPLUM SAĞLIĞI BİRİMİ 
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Mart ayından Mayıs ayına kadar devam eden larva ilaçlamasının ardından Mayıs ayından 
itibaren havaların ısınması ile birlikte sabah erken saatler, akşam ise havanın serinlemesi ile 
birlikte 3 araç ile tüm şehir merkezinde ULV cihazlarıyla sivrisinek karasinek ilaçlamasına 
çıkılmıştır. 

Bu ilaçlamaların yanında şehrin katı atık  alanı belirlenen periyotlarda sivrisinek 
karasinek mücadelesi yapılmıştır. Katı atık toplama alanının ıslahı ile bu bölgede 
çalışmalarımız bitmiş olup katı atık depolama alanında ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. 
Sisleme, taral, el pompaları ve çöplüğün belirli kısımlarına karasinek ilacı bırakılarak 
mücadele yöntemleri uygulanmıştır. 
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Yaz aylarında halkımızın daha rahat bir ortamda yürüyüş, piknik ve dinlenme 

yapmalarını sağlamak amacıyla başta Güzler Parkı olmak üzere tüm park ve bahçelik 
alanlarda kene ilaçlaması yapılmış olup. Yaz aylarında kene vakası yaşanmadan atlatılmıştır. 

 
Vatandaşlarımızın talepleri üzerine kendi apartman, daire, bahçe, garaj ve bodrum 

katlarının haşere ilaçlamaları yapılmıştır. 
 
 
  

             
   

 
 
          2013 yılı içerisinde sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde 313 hayvan 
kısırlaştırılmış, aşılanmış ve rehabilite edilerek alındıkları ortama bırakılmıştır. 
    Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde 2013 yılı içerisinde 178 sahipsiz sokak 
köpeği sahiplendirilmesi yapılmıştır.  
     2013 yılı içerisinde 1728 doz kuduz aşısı uygulanmıştır. 
      2013 yılında 1942 sokak hayvanı yakalanmış gerekli tedavi ve bakım işlemleri yapılarak 
alındıkları ortama tekrar bırakılmıştır. 
     17.09.2012 tarihinde barınakta Kedi Evi faaliyete girmiş ve 2013 yılında 145  adet kedi bu 
yıl içerisinde barınaktan faydalanmıştır. 
 
 
 

.      
 
 

SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTE VE 
BARINAK BİRİMİ 

HAYVANSAL GIDA MADDELERİ  
DENETLEME
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     Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak her ay rutin olarak Zabıta Müdürlüğü ve diğer ilgili 
kuruluşlarla ortaklaşa olarak gıda denetimine çıkılmıştır. Bu bağlamda halkımızın güvenli bir 
şekilde gıda maddelerini tüketmeleri sağlanmıştır. 
 
      
 
 
 

Kırşehir       Belediyesi     Veteriner    İşleri Müdürlüğü görev ve yetki alanlarına 
girmekte olan 2013 yılı faaliyetleri aşağıdaki gibidir. 
 2013 Yılı Faaliyetleri 
1. Bir yıl içerisinde gelen ihbar sayıları toplamı. 
2. Bir yıl içerisinde toplanan hayvan sayısı. 
3. Bir yıl içerisinde yapılan kısırlaştırma sayısı. 
4.Müdürlüğümüze Vatandaşlar tarafından getirilen toplam hayvan sayısı. 
5. Bir yıl içerisinde yapılan Sahiplendirme sayısı. 
6. Bir yıl içerisinde alındıkları ortama bırakılan toplam hayvan sayısı. 
7. Kedi Evi faaliyeti. 
8. Bir yıllık diğer faaliyetler. 
1. Bir yıl boyunca gelen ihbar sayıları toplamı. 

Veteriner işleri Müdürlüğü ne bir yıl boyunca toplam 610 adet ihbarda bulunulmuştur. 
Bu ihbarlar aylık olarak şu şekilde dağılım göstermektedir. 

 
Aylar Veteriner İşl.Müd. 

Gelen İhbar Sayısı 
Akmasa’ya Gelen İhbar 
Sayısı 

Ocak 77 13 
Şubat 99 12 
Mart 125 10 
Nisan 38 22 
Mayıs 43 8 
Haziran 52 1 
Temmuz 44 4 
Ağustos 14 6 
Eylül 60 8 
Ekim 28 5 
Kasım 58 10 
Aralık 48 10 
Toplam  686 108 

 
2. Bir yıl boyunca toplanan hayvan sayısı. 

Müdürlüğümüz ekipleri yapılan ihbarlar ve rutin kontrolleri ile Şehir genelinden bir yıl 
boyunca toplam 1477 sokak köpeği toplamıştır. Bu  hayvanların 424 tanesi yavru köpekten 
oluşmaktadır. 

Aylar itibari ile toplanan hayvanların dağılımı aşağıda yer almaktadır. 
Aylar Veteriner İşleri Müd. 

İhbarı İle Alınan Hayvan 
Sayısı 

Akmasanın İhbarı Sonucu 
Alınan Hayvan Sayısı 

Ocak 126 yetişkin 
 35 yavru 

5 yetişkin 
1 yavru 

YAPILAN DİĞER FAALİYETLER 
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Şubat 163 yetişkin 
47 yavru 

7 yetişkin 
12 yavru 

Mart 133 yetişkin 
42 yavru 

6 yetişkin 
6 yavru 

Nisan 40 yetişkin 
36 yavru 

18 yetişkin 
2 yavru 

Mayıs 59 yetişkin 
26 yavru 

6 yetişkin 
7 yavru 
 

Haziran 65 yetişkin 
40 yavru 

2 yetişkin 
 

Temmuz 84 yetişkin 
60 yavru 

2 yetişkin 

Ağustos 33 yetişkin  
21 yavru 

X 

Eylül 92 yetişkin 
13 yavru 

X 

Ekim 63 yetişkin 
4 yavru 

X 

Kasım 74 yetişkin  
33 yavru 

4 yetişkin 
5 yavru 

Aralık 55 yetişkin 
29 yavru 

16 yetişkin 
5 yavru 

Toplam 987 yetişkin 
386 yavru 

66 yetişkin 
38 yavru 

 
Müdürlüğümüz bu hayvanların genel bakım ve sağlık kontrollerini yapmakta aynı 

zamanda hasta olan hayvanların tedavilerini gerçekleştirmektedir.  
Vatandaşlarımızın Sahipli hayvan edinmek istemeleri halinde öncelikle yavru 

köpekleri sahiplenmeleri tavsiye edilmektedir. 
                                                                                        
3.Bir yıl boyunca yapılan kısırlaştırma sayısı. 

Bir yıl boyunca toplam 503 tane sokak hayvanı kısırlaştırma işlemi gerçekleşmiştir. 
Bu sokak hayvanlarının 225 tanesi dişi köpek, 278 tanesi erkek köpekten oluşmaktadır. 
Müdürlüğümüze gelen sokak köpekleri rutin kontrollerinden sonra sağlıklı görülen hayvanlar 
kısırlaştırılmaktadır. Kısırlaştırma işleminden sonra hayvanlar rehabilite edilerek sağlıklı hale 
gelmeleri Müdürlüğümüzce takip edilmektedir. Ayrıca kısırlaştırılan hayvanlara Kuduz aşısı, 
parazit iğnesi, gerekli görüldüğü takdir de tedavisi için Antibiyotik ihtiva eden ilaçlar 
uygulanmaktadır.  
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Aylara göre kısırlaştırılan hayvan sayıları aşağıda yer almaktadır. 
 
 
 
 
 

Aylar Dişi Erkek 
Ocak 1 5 
Şubat 21 28 
Mart 14 28 
Nisan 14 17 
Mayıs 17 22 
Haziran 12 7 
Temmuz 1 4 
Ağustos 8 7 
Eylül 4 7 
Ekim 11 12 
Kasım 20 34 
Aralık 17 16 
Toplam 126 187 
 

 
 
4.Müdürlüğümüze Vatandaşlar tarafından getirilen toplam hayvan sayısı. 

Müdürlüğümüz açıldığı günden itibaren Vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi 
görmekte, sokakta bulduğu veya hasta olan sokak köpeklerini Müdürlüğümüze kendileri 
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getirmektedir. Bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın Veteriner İşleri Müdürlüğe teslim etmiş 
olduğu toplam 467 hayvan olup bunların 228 tanesi yavru köpektir. 

Aylara göre getirilen hayvan sayıları aşağıda ki tablo da yer almaktadır. 
Vatan.Taraf. Getirl. 
Hayvan Sayısı 

Yetişkin Yavru 

Ocak 32 28 
Şubat 31 21 
Mart 28 11 
Nisan 17 8 
Mayıs 26 27 
Haziran 10 31 
Temmuz 12 39 
Ağustos 5 X 
Eylül 24 6 
Ekim 11 19 
Kasım 24 29 
Aralık 19 9 
Toplam 239 228 
 
 
5. Bir yıl içerisinde yapılan Sahiplendirme sayısı. 

Bir yıl içerisinde toplam 178 sokak köpeği sahiplendirilmiştir. 
Verilen sokak köpeklerinin sağlık kontrolleri yapılarak gerekli olan tüm aşılarım tam 

bir şekilde Sağlık ve Aşı Karneleri ile birlikte vatandaşlarımıza sahiplendirilmiştir. 
 
6. Bir yıl içerisinde alındıkları ortama bırakılan toplam hayvan sayısı. 

Müdürlüğümüzde kısırlaştırılıp rehabilite edilerek ve 6 ayını tamamlamış , 
kısırlaştırılmayacak yaşta olan hayvanların alındıkları ortama bırakılma sayısı da 1889 dir. 

 
7. Kedi Evi faaliyeti. 
 Genel ihtiyaçlar ve doğan talep üzerine 17.09.2012 tarihinde Kedi Evi hizmete girmiş 
ve açıldığı günden bu güne kadar 181 sokak kedisi şikayet üzerine toplanmış ve vatandaşlar 
tarafından bırakılmıştır. Şu anda Kedi Evinde 8 sokak kedisi bulunmaktadır. Bir sahipsiz kedi 
sahiplendirilmiştir. 
 
 
 
 
 
8. Bir Yıllık Diğer Faaliyetler. 
 
Ocak Ayındaki Diğer Faaliyetler 

- Üç sokak köpeğinin  çeşitli tedavileri yapılmıştır. 
- Balıkçı ve kasapların denetimi yapılmıştır. 
- Terminal ve itfaiyede haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- Yaban hayvanları için gıda temini yapılmıştır. 
- Belediye fırını ve yemekhanesinde haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- Barınağın geneli dezenfekte edildi. 

 
Şubat Ayındaki Diğer Faaliyetler 

- İki köpeğin ayak tedavisi yapılmıştır. 
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- Bayat ekmek toplama kovaları için yer tespiti yapıldı. 
- Bayat ekmek toplama kovaları 18-19.02.2013 tarihlerinde yerlerine konuldu. 
- Dört köpeğin çeşitli tedavileri yapıldı 
- Barınağın geneli dezenfekte edildi. 
- 07-08.02.2013 tarihleri arasında Kaman İlçesinde Mobil Kısırlaştırma faaliyetleri 

yürütüldü. 
- Bir yavru köpeğin kırılmış ayakları alçıya alınmıştır. 
- Belediye, Ek Hizmet Binası ve Arşivde haşere ilaçlaması yapılmıştır. 

 
Mart Ayındaki Diğer Faaliyetler 

- Avcu Apt. da haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- Belediye Arşivi ve Kadın Aktivite Merkezinde haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- 20-21.03. 2013 tarihlerinde larva mücadelesi yapılmıştır. 
- Bir sokak köpeğinin kulak tedavisi yapılmıştır. 
- 15.03.2013 tarihinde Mobil Kısırlaştırma Aracı ile Akpınar İlçesine gidilmiş ve 

çalışma yapılmıştır. 
- On sokak köpeğinin çeşitli tedavileri yapılmıştır. 
- 12-13-14.03.2013 tarihlerinde Şehir genelinde karasinek sivrisinek ilaçlamaları 

yapılmış olup logar ve çöp alanlarında da ağırlıklı karasinek ilaçlaması yapılmıştır. 
- 06-07.03.2013 tarihlerinde larva mücadelesi yapılmıştır. 

 
 Nisan Ayındaki Diğer Faaliyetler 

- 01-02-03.04.2013 tarihlerinde larva ilaçlaması yapılarak Kırşehir genelinde durgun su 
alanları ve gübrelik alanlarda ilaçlama yapılmıştır. 

- 09-10-11.04.2013 tarihinde ilaçlamalara devam edilmiş olup şehir genelinde tüm 
alanlarda sivrisinek karasinek mücadelesi yapılmıştır. 

- Belediye yemekhanesi ve fırınında haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- 29-30.04.2013 tarihlerinde ilaçlama çalışmaları yapılmış sivrisinek karasinek 

mücadelesine devam edilmiştir. 
 
Mayıs Ayındaki Diğer Faaliyetler 

- Belediye Binası, Ek Hizmet Binası, Ağalar Konağında haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- Çevre ve Şehircilik İl Müd. Lojmanları civarında uçkun mücadelesi yapılmıştır. 
- Defterdarlık ve Zihinsel Engelliler Okulunda haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- Pazaryeri, Bahçelievler, Borsa Okulu Üstü, Katıatık Binasında larve ve uçkun 

mücadelesi yapılmıştır. 
- İstikbal binasında haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- Tuğba Apt. da haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- Belediye fırını, yemekhanesinde haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- 15.05.2013 tarihlerinde Akçakent İlçesinde Mobil Kısırlaştırma Çalışmaları 

yapılmıştır. 
- 02-0306-07-08.04.2013 tarihlerinde durgun su alanları, gübrelik alanlar olmak üzere 

tüm sivrisinek karasinek üreme alanlarında ilaçlama çalışmaları başlamıştır. 
 
 
Haziran Ayındaki Diğer Faaliyetler 

- Bu ay içerisinde sabah 06:00-09:00 saatleri arasında uçkun ilaçlaması yapılmıştır. 
- Termede bulunan mağara da akrep ilaçlaması yapılmıştır.  
- Özbağ Kasabasında larva mücadelesi yapılmıştır. 
- Güzler ve Kocabey Köylerinde uçkun mücadelesi yapılmıştır. 
- Su arıtma tesislerinde karasinek ilaçlaması yapılmıştır. 



278 
 

- Tüm Park ve Bahçelerde (19 Park) uçkun mücadelesi yapılmıştır. 
- Kırşehir de bulunan tüm gübrelik alanlarda karasinek mücadelesi yapılmıştır. 
- Tüm şehir genelinde 17-18-19.05.2013 tarihlerinde karasinek ilaçlaması yapılmıştır. 
- Mimoza ve Güzeldağ Apt. da haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- Belediye Binası, Ek Bina, yemekhane ve fırında haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- Terminal binası, Kentpark İnşaatında, Evlendirme Memurluğunda haşere ilaçlaması 

yapılmıştır. 
 
 
 
Temmuz Ayındaki Diğer Faaliyetler 

- Larva mücadelesi yapılmaya başlanmıştır 01.07.2013-05.07.2013 tarihleri arası 
- Sabah 06:00-09:00 arasında ilaçlama yapılmıştır 
- Ağalar konağı karasinek ilaçlaması yapılmıştır. 
- İkizarası Kent Park uçkun ilaçlaması 
- Vatandaşlara ait apartman ve dairelerde haşerem ilaçlaması yapılmıştır. 
- Su arıtma, terminal binalarında ilaçlama çalışmaları yapılmıştır. 
- Mevlana pide fırını yan binasında uçkun ilaçlaması yapılmıştır. 
- Kasap ve market denetimi yapılmıştır 
- Barınakta pis su atık hattı yapıldı. 
- Tüm Şehir genelinde ilaçlama çalışmalarına devam edilmiştir. 

 
Ağustos Ayındaki Diğer Faaliyetler 

- Larva mücadelesi yapılmıştır. 
- Karasinek sivrisinek mücadelesi yapılmıştır. 

Eylül Ayındaki Diğer Faaliyetler 
- İki köpeğin tedavisi yapılmıştır. 
- Su arıtma da karasinek mücadelesi yapılmıştır. 
- Medrese Mah. 68. Sk.da logar ve mazgallarda ilaçlama yapılmıştır. 
- Çöp konteynırları ilaçlanmıştır. 
- Eski Müftülük civarında karasinek ilaçlaması yapılmıştır. Logarlar ilaçlanmıştır. 
- Tüm şehirde karasinek mücadelesi yapılmıştır. 
- Larva mücadelesi yapılmıştır. 

 
Ekim Ayındaki Diğer Faaliyetler 

- Larva Mücadelesi başlamıştır. 02/03/04/08/09-10-2014 
- Ağalar konağı İlaçlaması yapılmıştır. 

 
Kasım Ayındaki Diğer Faaliyetler 

- Yaralı köpek tedavisi yapılmıştır. 
- Belediye binası haşere ilaçlaması yapılmıştır. 
- Katı atık merkezinde ilaçlama çalışması yapılmıştır. 
- Yaralı bir köpeğin kulağı tedavi edilmiştir. 
- Bir kedi tedavi edilmiştir. 
- Üç apartmanda fare ilaçlaması yapılmıştır. 

 
Aralık Ayındaki Diğer Faaliyetler 
- Medrese Mah. de iki apartmanda fare ilaçlaması yapılmıştır. 
-Tatlıses Çiğköftesi önü logar ilaçlaması yapılmıştır. 
 
- AFAD binasında fare ilaçlaması yapılmıştır. 
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- Yaban hayvanları için yemleme yapılmıştır. 
 
- Keskinkılıç apartmanında ilaçlama yapılmıştır. 
 
- İmam-Hatip Lisesinde İlaçlama çalışması yapılmıştır. 
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2- Performans Sonuçları Tablosu  

2013 MALİ YILI YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İLE PERFORMANS HEDEFLERİ GERÇEKLEŞME SONUÇLARI 
         SA.1 İl içerisinde okul yemekhaneleri, kasaplar, gıda satış yerlerinin denetimlerinin yapılması. 

Hedef 
No 

Hedeflerimiz 2013 Gerçekleşme Durumu ve Varsa Sapma Nedenleri 

1.1 
 İl merkezinde bulunan okul kantinleri, gıda satış alanları 
denetimi yapıldı. 

 Yıl içerisinde175 kontrol gerçekleştirildi 

 
         SA.2. İL’DE SAĞLIKLI VE HİJYENİK HAYVAN KESİMLERİNİ VE SATIŞLARINI KONTROL ALTINDA TUTMAYA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR YAPMAK. 

Hedef 
No 

Hedeflerimiz 2013 Gerçekleşme Durumu ve Varsa Sapma Nedenleri 

2.1 
Kurban Bayramlarında sağlıklı ve hijyenik kurban kesimini 
sağlamak amacıyla kentin altı (4) yerinde kurban kesim 
merkezleri oluşturmak. 

 Geçici olarak Kurban Bayramı günlerinde Pazar yerlerimiz  üç (4) 
adet olmak üzere kesim yeri oluşturulmuştur. 

2.2 
Et ve et ürünleri satışı yapan işletmeleri haftada bir gün zabıta 
eşliğinde denetlemek. 

 Zabıta Müdürlüğü desteği ile haftada bir gün et ve et ürünleri satışı 
yapan işletmeler denetlenmiştir. 

2.3 
Şahısların özel hayvan kesimlerinde istemeleri halinde kesilen 
hayvanların et muayenelerini yapmak. 

 Kurban bayramlarında müdürlüğümüze müracaat eden 
vatandaşlarımızın et muayeneleri yapılmıştır.  

 
SA.3. İL’DE SİNEKLE MÜCADELE KONUSUNDA GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK VE UYGULAMAK. 

Hedef 
No 

Hedeflerimiz 2013 Gerçekleşme Durumu ve Varsa Sapma Nedenleri 

3.1 2013 yılında 200 noktada larva mücadelesi yapmak.  200 noktada larva mücadelsi gerçekleştirildi.  

3.2 
Her mahallede (14 mahalle) açık alanda yılda 400 litre ilaç 
kullanarak, her gün ULV ile uçkun ilaçlaması yapmak. 

 İlaç makine sayısını artırıldığı için günlük ilaçlama yapılarak 
hedeflenen ilaç miktarının da üzerinde ilaçlama yapılmıştır. Bu yıl 
1000 lt ilaç harcanmıştır. 

3.3 
Her mahallede (14 mahalle) açık alanda sivrisinek ve karasinek 
üreme alanlarında larva mücadelesi yapmak için, yılda ortalama 
600 litre ilaç kullanarak her gün ilaçlama yapmak.  

 2013 yılı içerisinde 200 larva mücadele alanı bulunmuş ve bu alanlara 
15 gün aralıklarla 7 şer defa larva ilaçlaması yapılmıştır ve 600 lt ilaç 
harcanmıştır. 

3.4 
Talep karşılığında kapalı alanların haşere ilaçlamasını yapmak ve 
bu alanda Kırşehir halkının bilinçlendirilmesi ile ilgili, apartman 

 Vatandaşların talepleri üzerine haşere ilaçlamaları yapılmıştır. Talep 
olmadığından dolayı toplantı yapılmamıştır. 
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Hedef 
No 

Hedeflerimiz 2013 Gerçekleşme Durumu ve Varsa Sapma Nedenleri 

yöneticileri ile yılda bir kez toplantı yapmak. 

3.5 

Mahalle çöplükleri, konteynır çöplükler, karasinek üreme 
noktalarında, pazarların kurulduğu alanlarda, manav ve 
dönercilerin yoğun olarak bulunduğu Vayerlerde karasinek 
mücadelesi yapmak. Bu mücadelede 380 kg karasinek mücadelesi 
ilaçları kullanmak. 

 Konteynırlar, katı atık depolama alanlarında ilaçlama çalışmaları 
yapılmıştır. 380 kg ilaç sarfiyatı yapılmıştır. 

 
 
   4. İL’DE BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI İLE MÜCADELE ETMEK. 
 

Hedef 
No 

Hedeflerimiz 2013 Gerçekleşme Durumu ve Varsa Sapma Nedenleri 

4.1 2013 yılı içerisinde 1500 başıboş hayvan yakalamak. Bir yıl içerisinde 1944 sokak hayvanı yakalanmıştır. 
4.2 2013 yılım içerisinde 500 hayvan kısırlaştırmak. 2013 yılında313 soakak hayvanı kısırlaştırıldı. 
4.3 2013 yılında 1200 doz kuduz aşısı yapılması. 2013 yılında 1200 doz kuduz aşısı yapıldı. 

   
   

 
SA.5. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİMİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM 
VERİLMESİNİ SAĞLAMAK 

 
Hedef 

No 
Hedeflerimiz 2011 Gerçekleşme Durumu ve Varsa Sapma Nedenleri 

5.1 
Müdürlük personeline mesleki ve kişisel gelişim alanında yıllık 
ortalama 25 saat hizmet içi eğitim verdirmek. 

 2013 yılı içerisinde 25 saat hizmet içi eğitim verilmiştir. 
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3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi  

 
 

Performans hedefleri belirlenirken verimlilik, tutumluluk, ihtiyaçların önceliği,         
GZFT ( güçlü / zayıf / fırsatlar / tehditler ) analizi sonuçları ile Müdürlüğümüzün önceki yıllar 
mali performansı ve bütçeleri dikkate alınmıştır.  

Müdürlüğümüz 2012 Stratejik Planında toplam 5 adet stratejik amaç belirlemiştir. 
Stratejik amaçlara ulaşma düzeyimizi gösterecek olan toplam 17 adet performans hedefi 
bulunmaktadır.  

Stratejik planımızın 17 adet performans hedefinden 2012 yılı içerisinde yapılması 
planlanan faaliyetlerden olup sadece 2 hedef gerçekleştirilememiştir.  
 

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

 

 Müdürlüğümüz stratejik planında kullanılan bilgi ve veriler ilgili personelin 
araştırmalarıyla ve Müdürlüğümüz tarafından yapılan harcama kalemlerinin kayıtlarından 
sağlanmıştır.  
  

5- Diğer Hususlar 

 

 Performans Esaslı Bütçeleme Rehberleri yayınlandıktan sonra planlama ve bütçeleme 
çalışması yapan personelin uygulama detayları hakkında eğitim alması halinde veri toplama ve 
bilgi sistemi daha etkin şekilde kurulabilecek ve planlamalardan beklenilen fayda 
görülebilecektir. 
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IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
 

 

 

A- Üstünlükler  

 
1. Konusunda deneyimli ve uzman personel bulunması. 
2. Belediyemize yapılan şikayetlerin zamanında değerlendirilerek müdahale edilmesi. 
3. Çevre Sağlığı alanında düzenli ve zamanında ilaçlama yapmak. 

4. Kurban Bayramı’nda Kurban Komisyonunun kararlarını uygulamak. 

5. Bu sene içerisinde eleman sayısının yeterli olması sayesinde tüm hedeflere uyulmuştur. 
6. Veteriner İşleri Müdürlüğünün çoğalan ekipmanları sayesinde hızlı, verimli ve tam sonuç 

odaklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir 
 

 

B- Zayıflıklar 
 

 

1. Tabiat şartlarının olumsuz olduğu durumlarda işleyişimizin yavaşlaması. 

 

C- Değerlendirme 

 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 

 
1. 2012 yılı içerisinde daha üst seviyede iş yapabilmemiz açısından 2013 yılında kurulan 

ekip sayımızın bu sene de aynı kalması. 
2. Müdürlüğümüzün Basın kanallarını daha aktif kullanarak halkımızı yapılan işler 

konusunda bilgilendirilmesinin sağlanması. Bu sayede vatandaşlarımızın daha etkin bir 
şekilde belediye hizmetlerine katılımı sağlanmış olacaktır. 

3. Teknolojik gelişmeler iyi takip edilerek bu teknolojilerin en hızlı bir şekilde uygulamaya 
alınarak verimliliğin artmasını sağlamak. 

4. Donanım ve ekipman yönünden eksiksiz çalışılması vatandaşa götürülecek olunan 
hizmetin kalitesini yükseltecek olup ayrıca vatandaşa hizmet götürmede daha hızlı 
olunacaktır. 
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SÜLEYMAN GÖNEN 
ZABITA MÜD.V. 
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GENELBİLGİLER 
 
A- Misyon ve Vizyon 
     Misyonumuz :  
     Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde, Beldenin düzeni, belde halkının sağlık 
ve huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve 
korumak, Belediye ve Zabıtaya karşı  suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve 
işlenen belediye suçlarını takiple, Belediyenin kolluk kuvveti olarak, değişen, gelişen belde 
halkının istek ve beklentilerini zamanında karşılamak, halkın Yasa ve Yönetmelikler 
çerçevesinde yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek, halka etkin ve güvenilir en iyi 
hizmeti vermek. 
 
     Vizyonumuz :  
     Vatandaş odaklı Kırşehir halkının beklentileri üzerinde, bilgili, nitelikli, yeniliklere açık ve 
kararlı hizmet veren örnek bir müdürlük olmak. 
B-Görev, Yetki Ve Sorumluluklar: 
(1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: 
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 
 1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve 
sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye 
zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
 2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin 
mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine 
getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 
 3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları 
uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 
 4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak 
törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 
 5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları 
yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 
 6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı 
hususları yerine getirmek. 
 7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve 
encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli 
işlemleri yapmak. 
 8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin 
almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni 
işlemleri yapmak. 
 9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu 
konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim 
etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım 
ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 
 10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi 
çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem 
yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi 
bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni 
işlemleri yapmak. 
 11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre 
çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve 


