
T.C. 
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
KURULUŞ,GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç,Kapsam,Hukiki Dayanak 
 
Amaç 
Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Başakşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri 
Müdürlüğü'nün kuruluş yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 
 

Kapsam  
Madde 2-(1) Bu yönetmelik Başakşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün 
Kurum,görev,yetki ve sorumluluklarını,birim çalışanlarının niteliklerini,görev ve hizmetlerin 
yerine getirilmesi ile yetkilerin kullanılmasını,işbirliği esaslarını,evrakta yapılacak işlemler ve 
arşivleme sırasında gözetilecek çalışma usul ve esaslarını kapsar. 
 

Hukiki Dayanak 
Madde 3-(1)Bu yönetmelik: 
a)657 Sayılı Devlet memurları kanunu 
b)6023 sayılı Türk Tabibleri yasası 
c)3359 sayılı sağlık hizmetleri kanunu 
d)5199 sayılı hayvanları koruma kanunu uygulama yönetmeliği 
e)9207 sayılı işyeri açma ve çalışma izni belgesi verilmesi yönetmeliği 
f)1593 sayılı umumi hıfzısıhha kanunu 
g)5393 sayılı belediye kanunu 
h)3194 sayılı imar kanunu 
ı)5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu 
j)5179 sayılı gıdaların üretilmesine ve tüketilmesine dair kanun 
k)3285 sayılı hayvan sağlık zabıtası kanunu 
l)4734 sayılı kamu ihale kanunu 1608 sayılı umuru belediyeye mütealik cezaiye hakkında kanun 
 

 
 
 
 
 
 



 
İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş,Tanımlar 

Kuruluş 
Madde 4-(1) 
1) Müdür 
2)Sağlık İşleri Şefliği 
3)Veteriner İşleri Şefliği 
4)Doktor 
5)Veteriner Hekim 
6)Gıda Mühendisi 
7)Hemşire 
8)Biyolog 
9)Sağlık Memuru 
10)Acil Tıp Teknisyeni 
11)Veteriner Sağlık Teknikeri 
12)Kalem Şefi 
13)Personel 
 
Tanımlar 
Madde 5-(1) Bu yönetmelikte geçen: 
a) Belediye : Başakşehir Belediye Başkanlığı 
Müdürlük: Başakşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Sağlık İşleri Müdürlüğünün Çalışma Koşulları 

 
Madde 6- 
(1)İnsan Sağlığı İşlemleri 
Cenaze İşlemleri 
Poliklinik İşlemleri 
İşyeri Denetimleri 
Ambulans İşlemleri 
Engelli ve akıl hastaları işlemleri 
Kapalı alanlarda ilaçlama işlemleri 
Eğitim İşlemleri 

 



 

(2) Hayvan Sağlığı İşlemleri 

a)Tüm hayvansal besinleri ve mamüllerin muayenelerini yapmak ve sağlığa zararlı olan gıda 
maddelerini imha etmek, ilgililer hakkında yasal işlem yapmak. 
b)Kaçak kesim yapanlar hakkında yasal işlem yapmak. 
c)İlçe Hıfzısıhha komisyonuna katılmak, ilçe tarım müdürlükleri ile koordinasyon içerisinde 
olmak ruhsat komisyonunda görev almak. 
d)Hayvan sağlığı ve hayvanlardan bulaşan hastalıklarla ilgili önlemler almak. 
e)İlçede yaşayan sahipli ve sahipsiz hayvanların muayene,tedavi ve aşılarını yapmak 
 

(3) Akıl Hastası İşlemleri 

a)Kaymakamlıktan onaylı dilekçenin kabulu ve akıl hastanesine yazının yazılıp onayının alınıp 
hazırlanması. 
b)Ambulans ve polis nezaretinin temini. 
 
(4) Kurban Faaliyetleri 
 
(5) Ambulans Hizmetleri 
 
(6) Raporlar Hazırlamak 
a)Aylık faaliyet raporları 
b)Yıllık faaliyet raporları 
c)Gerektiği zaman diğer raporların hazırlanması 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Müdürlük Personelinin Nitelikleri İle Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 
Madde 7-(1) Sağlık işleri Müdürlüğü Müdür ,yeteri kadar Hekim ,Veteriner hekim,Hemşire, 
Sağlık Memuru ,Hayvan sağlık teknisyenleri ve diğer yardımcı personelden oluşur. Ayrıca 
bünyesinde kuduzla mücadele ve ilaçlama ekibi de bulunur. 
 
Müdür 
Madde8-(1)Müdür, müdürlükteki çalışanların sicil amiridir.657 sayılı devlet memurları kanununa 
göre atanır. Uygulamalarını başkanlık direktiflerine uygun ve gecikmesiz olarak yapılmasından 
sorumludur. Müdürlükte sorumluluğu altında çalışan bütün Hekim,Veteriner hekim, Hemşire, 
Hayvan Sağlık Teknisyeni,Sağlık Memurlarının ve diğer memurların sevk ve idaresini sağlar. 
 



Sağlık İşleri Şefliği 
Madde9-(1)Birim şefi 
Hekimler arasında müdürün teklifi ve başkanın onayı ile atanır. İlgili kanun yönetmelikler ve 
genelgeler çerçevesinde zamanında ve doğru olarak işlemlerin yapılmasından sorumlu olup bu 
doğrultuda birim personeli arasında görevlendirme ve işlerin takibini yapar. 
 
a)Koruyucu Hekimlik ve Tedavi Hizmetleri Servisi: Tabip ve uzman tabiplerin görev alacağı bu 
servis ilçe halkına ve kurum personeline yönelik muayene tedavi sevk….vb hizmetlerin 
verilmesini sağlar. 
b)Korucu hekimlik ve tedavi  Hizmetleri Servis Sorumlusu:Yukarıdaki  işlevlerin yerine 
getirilmesini ve personel ile birim sorumlusu arasındaki koordinasyonu sağlar. 
c)Denetim servisi : Doktor, Veteriner hekim ve Gıda Mühendisinin görev alacağı bu servis ilçe 
sınırları içerisinde gıda üretimi ve satışı yapan sıhhi ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese 
umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimlerinin yapılmasını  ve değerlendirilmesini 
sağlar. 
d)Denetim Servisi Sorumlusu: Yukarıdaki işlevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve personel ile 
birim şefi arasındaki koordinasyonu sağlar. 
 

Veteriner işleri Şefliği 
Madde 10-(1) Birim Şefi:Veteriner hekimler arasından müdürün teklifi ve başkanın onayı ile 
atanır.İlgili kanun,yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde zamanında ve doğru olarak işlemlerin 
yürütülmesinden sorumlu olup bu doğrultuda birim personeli arasında görevlendirme ve işlerin 
takibini yapar. 
 
a)ilaçlama ve dezenfeksiyon servisi: Veteriner hekim servis sorumlusu olup ilçe sınırları 
içerisindeki kapalı alanlardaki haşerelere karşı mücadele çalışması yapan servistir. 
b)ilaçlama ve dezenfeksiyon servisi sorumlusu: Yukarıdaki işlevlerin yerine getirilmesini 
sağlamak, personel ve birim sorumlusu arasındaki koordinasyonu sağlamak. 
c)toplama ve rehabilitasyon servisi: Veteriner hekim servis sorumlusu olup ilçe sınırları 
içerisindeki başı boş kedi ve köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması,aşılanması,tedavi edilmesi 
…vb hizmetleri sağlayan servistir. 
d) Toplama ve rehabilitasyon servisi sorumlusu: Yukarıdaki işlevlerin yerine getirilmesini 
sağlamak ve personel ile birim şefi arasındaki koordinasyonu sağlar. 
 

 

 

 



Doktorlar 
Madde 11-(1)Doktorlar aşağıdaki iş ve işlemleri yaparlar, 

1)İlçe Halkına Yönelik koruyucu halk sağlığı hizmetleri verir, 
 

2)belediyemiz personeline yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetler verir. 
a) Hasta sevki 
b) Hasta muayenesi 
c) Sağlık raporu onaylanması 
d) Diğer poliklinik hizmetleri 

 
3) İlçemizde vefat eden vatandaşlarımıza cenaze gömme izin belgesi verir. 
a) Merhum yakını ile görüşme 
b) Bazı hallerde cenazeyi yerinde tespit 
c) Şüpheli ölümlerde Cumhuriyet Savcılığına Sevk 
d)Diğer cenaze işlemleri 
 
4) Gıda üreten ve satan işyerlerini rutin olarak bir program dahilinde düzenli olarak 
denetler ve bu iş yerleri ile ilgili şikayetleri değerlendirerek ve gerekli kanuni işlemler ile 
cezai müeyyideleri uygular. 

5) Ruhsat ve denetim müdürlüğünce gönderilen sıhhi ikinci ve üçüncü sınıf sıhhi 
müesselerin umuma açık istirahat yerlerinin insan ve çevre sağlığı yönünden ruhsata uygun 
olup olmadığıyla ilgili evrakları değerlendirir,bu işyerlerinin kontrollerini yapar. 

6) Ruhsat denetim müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekipleri ile denetimlere katılır. 

 
Veteriner Hekimler 
Madde 12-(1)Gayrı sıhhi muesselerde satılmakta olan her çeşit hayvansal gıda maddeleri ile i yeri 
temizliği ve hijyeni denetler ve bozuk olanları imha eder, şüpheli gördüğü gıda malzemelerinden 
numune alarak laboratuara gönderir. 
2) Umumi hıfzıssıhha kanunun 246 maddesi ve 3194 sayılı imar kanununun 40 ıncı maddesine 
göre ilçe sınırlarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan ahır ve barınaklarının tahliyesine yönelik 
çalışmalar yapar. 
3) Halk sağlığını korumaya yönelik haşere mücadelesine yönelik çalışmaları koordine eder ve 
denetler. 
4) 10 Ağustos 2005 tarihli iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmenliğin 4.maddesi 
5.maddesinin b bendi,24 maddelerine istinaden iş yeri açma belgesi verilmesi aşamasında ruhsat 
ve denetim müdürlüğüne görüş bildirir. 
5) ilgili yönetmenliklere göre gıda sicil belgesi verir. 
6) Başı boş kedi ve köpeklerin kısırlaştırılmaları aşılamaları işlemlerini yapar ve denetler 

 



a) Ücretsiz kuduz aşılarının yapılması  
b) Sağlıklı veya sağlıksız hayvanların muayene ve tedavilerinin yapılması 
c) Tüm hayvanlara kimlik verilmesi 
ç) Hayvansal gıda ürünlerinin imalatı, satışı, depolanması vb. Yerlerin denetlenmesi    
d) Kuduz hastalığının önlenmesi için bölgedeki toplanması, gerekli aşı ve tedavinin yapılıp 
alındığı yere bırakılması ve sahiplendirilmesi. 
e) Bölgemizdeki tüm hayvanların envanterini oluşturmak. 
 

Gıda Mühendisi 
Madde 13-(1) İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinin 
insan ve çevre sağlığı yönünden denetimini yapmak, yapılan denetim sonuçlarını kayıt altına 
almak. Gıda üretimi ve satışı yapan işyeri personelinin ve halkın bilinçlendirilmesi konusunda 
eğitim çalışmaları yapar. 
 
 
Hemşireler 
Madde 14-(1) Hemşireler aşağıdaki iş ve işlemleri yaparlar; 

a) Hasta sevki çıkartmak 
b) Poliklinik kaydı yapmak 
c) Sağlık raporu tanzimi 
ç)  Pansuman yapılması 
d)  Tansiyon ölçülmesi 
e) Enjeksiyon yapılması 
f) Serum takılması 
g) Diğer sağlık hizmetlerinin yapılması 
ğ)  Defin ruhsatının düzenlenmesi 
h)  Mernis ölüm tutanağının düzenlenmesi 
ı)  Cenaze yol belgesinin düzenlenmesi 
i)  Mernis ölüm tutanaklarının tasnifi dosyalanması ve nüfus müdürlüğüne gönderilmesi 
j) Diğer cenaze işlemlerinin yapılması 
k) Sıhh-i,Gayri sıhh-i işyerlerinin gelen giden evrak kaydı 
l) Sıhh-i,Gayri sıhh-i iş yerlerinin denetim raporlarının işlenmesi 
m) Diğer işyeri denetim işlemlerinin yapılması  

          
 

 

 

 



 

Veteriner Sağlık Teknisyeni 
Madde 15-(1) Müdürlüğe ait merkezde yapılması gerekli hayvan sağlık hizmetlerine yardımcı 
olmak,istatistik ve raporları tutmak,dosyalamak ve müdürlüğün gösterdiği diğer işleri zamanında 
yerine getirmek. 
 
 
Kalem Personeli 
Madde 16-(1)Gelen-Giden yazıların,dosyalarının ve diğer belgelerin kayıt,havale,zimmet ve 
dosya işlemlerini yürütür ve gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağını kurar. 
2) Temin edilen faturalara tahakkuk düzenler ve hesap işlerine havalesini yapar.  
 
 
Ayniyat Mutemedi ve Ambar Memuru 
Madde 17-(1)Konusuyla ilgili işleri yasalar ve Müdürlüğün vereceği talimatlar çerçevesinde 
yürütmek. 
 

Hayvan Bakıcısı 
Madde18-(1)Müdürlük içerisinde hayvan sağlık hizmetlerinde yardımcı olmak ve daire içi 
temizliği sağlamak. 
 
 
Kuduzla Mücadele Ekibi  
Madde19-(1)Veteriner Müdürlüğün direktifi ile başı boş kedi,köpek vb. hayvanların mücadelesini 
sağlayan ve temizlik işçilerinden oluşan bir ekiptir.Veteriner hekimi bu ekibin çalışmalarını 
kontrol eder.Isırma vakalarında ısıran köpeğin müşahedeye alınmasını sağlar.Bu müşahede 
süresini zamanında takip ederek kaldırması için ekibe gerekli talimatı verir. 
 
 
İlaçlama ekibi 
Madde 20-(1)İlaçlama Ekibi aşağıdaki işleri yapar   
a)Vektör olarak adlandırılan Sivrisinek,Karasinek,Hamamböceği,Pire gibi zararlıları kontrol altına 
alarak bunların oluşturduğu sağlık ve ekonomik kayıpları ortadan kaldırmak.İlçede çevre ve insan 
sağlığını temin ederek modern ve yaşanılabilir bir çevre oluşumuna yardımcı olmak. 
b)Kene ile mücadelede KKKH hastalığına neden olan keneler ve diğer insan sağlığına zarar veren 
canlılarla mücadele etmek,popülasyonu azaltmak insanlara hastalık bulaşmasını önlemek için her 
türlü çalışmayı yapmak hastaları ilgili yerlere sevk etmek. 
 

 



 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
Giderler 
Madde 21-(1)Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 
personel,demirbaş,eşya,kırtasiye,araç,gereç,akaryakıt,sinek,pansuman,enjeksiyon,tedavi 
mücadelesinde kullanılan paraziter ilaçlar,kuduzla mücadelede kullanılan ilaçlar,yiyecek,giyecek 
ve benzeri giderler,sünnet işlemleri,fakirlere tıbbı malzeme ve diğer sağlık yardımları her yıl 
bütçesine konuları ödeneklerle karşılar. 
 
 
PERSONEL KADROLARI 
Madde22-(1)Sağlık işleri müdürlüğünün personel kadroları her yıl bütçeyle kabul edilen 
ödeneklerle tayin ve tespit edilir. 
 

YÜRÜRLÜK 
Madde 23-(1)Bu yönetmenlik Başakşehir Belediyesi Meclisinin Kabulu ile yürürlüğe girer. 
 

YÜRÜTME 
Madde 24-(1)Bu yönetmelik hükümlerini Başakşehir Belediye Başkanı yürütür.    
 

 

 

 

 

 

 

          

 


