
MENDERES BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV, YETKİ ve ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

            AMAÇ: 

            Madde 1- Menderes Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün teşkilat, 
görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektedir. 

            KAPSAM 

            Madde 2-  Bu yönetmelik Menderes Belediyesi’nin Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü çalışanlarının teşkilat, görev ve esaslarını kapsar. 

            BAĞLILIK: 

            Madde 3- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Belediye Başkanına ve/veya Başkan 
yardımcısına bağlı olarak görev yapar. 

            TEŞKİLAT: 

            Madde 4- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde; 

  a-Müdür 

  b-Memur 

  c-Sözleşmeli Memur 

  d-Sürekli İşçi 

  e-Belediye Personel Şirketi Çalışanı 

            f- Tarımsal yapılar ve sulama sorumlusu.  

            g- Tarım Hizmetleri sorumlusu 

            h- Yazı işleri Sorumlusu bulunmaktadır. 

 



            YASA, MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER: 

            Madde 5- 

            a- 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu 

            b- 5393 sayılı Belediye Kanunu 

  c- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

            ç- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 

            d- 4734 – 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu 

  e- 2886  Sayılı Devlet İhale Kanunu 

            f- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yönetmelikler 

            g- Müdürlük görev alanına giren diğer yasal düzenlemeler 

  h- Belediye meclisi ve encümen kararları 

            TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA ALANLARI 

            Madde 6- 

            1- Menderes Halkının bilgi edinme hakkını göz önünde bulundurarak tarımsal 
faaliyetler ve hayvancılıkla ilgili halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak, Başkanın 
halkı bilgilendirme toplantılarını organize etmek (Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Çiftçi 
Koruma, Üretici Birlikleri, Tarımsal Kooperatifleri, S.T.K.’lar, Muhtarlar, Kahve 
toplantıları) 

            2- Bitkisel üretim yöntemlerinden Organik tarım ve İyi Tarım uygulamalarını 
yaygınlaştırmak, ilçemizdeki üreticilerimizin organik tarım ve iyi tarım sertifika 
almalarına destek vermek. 

            3- 

            a) İlçemiz sınırlarında Organik pazar ve Üretici pazarlarının kurulmasına 
destek vermek, 



            b) Tarımsal ürün ve tarla denetimlerinin yapılmasını gerçekleştirmek. 

            c) Tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmak için gerekli girişimlerde bulunmak. 

            d) Mandalina, zeytin, üzüm ve örtü altı seracılık ürünlerin işlenmesi, yan 
ürünlerinin geliştirilmesine, pazarlanmasına destek vermek. 

            e) Amatör Hayvancılık, süt ve süt mamüllerinin geliştirilmesi ve pazarlanması 
destek vermek. 

            f) Tarımsal üreticilerin birlik ve/veya kooperatif bünyesinde örgütlenme 
çalışmalarına destek vermek. 

            g) Tarımsal üreticilerin ilgili Bakanlıklar nezdinde haklarının korunması, temsil 
edilmesi, Bakanlıklar ve ilgili kurumlar tarafından sunulacak teşvikler ve hibelerle 
üreticilerin buluşturulmasını, bilgilenmesini yararlanmasını sağlayacak çalışmalar 
yapmak.   

            4- Baraj sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri ile ilgili 
hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

            a) Yeraltı ve yerüstü sulama kaynaklarını kullanarak çiftçilerin faydalanacağı 
şekilde sulama tesisi projelerini yapmak/yaptırmak. 

            b) Arazi ıslah çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunmak. 

            c) Sulama şebekelerinin, arazi seviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol, 
münferit drenaj gibi hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 

            d) Ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi, arazi ıslahı çalışmalarını planlamak 
ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalışmalar gerçekleştirmek. 

            5- Bitki hastalıkları ve zararlılarına karşı mücadele etmek. 

            a) Bölgemizdeki bitkisel ürünlerin kalite ve verimliliğini artırıcı çalışmaları 
yürütmek. 

            b) Kompost ve solucan gübresi üretmek ve üretimini desteklemek. 



            6- Bölgemizde yaşam düzeyinin yükseltilmesi amacı ile alternatif ürün 
yetiştiriciliğini ve çiftçi eğitimini desteklemek. 

            7- Toprak erozyonunu önleyici, giderici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin 
kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirleri almak. 

            8- Yerel tohum mirasımız ile ilgili çalışmaları yapmak. 

            9- Toprak, bitki, su ve gıda analizlerini yaptırmak 

           10- Tarımsal üretimle ilgili uygunluk denetimini yapar üretimin verimliğini artırma 
çalışmalarını destekler. 

           11- Konusu ile ilgili olarak resmi kurum ve kuruluşlardan gelen talepleri 
incelemek, değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarca ortak çalışmalarda 
bulunmak. 

            12- Birim arşivinin ilgili mevzuata uygun şekilde düzenlenmesi, tasnifi, takibi ve 
dosyalanmasının yapılarak muhafazasını sağlamak. 

            Evrak kayıt işlemlerini yapmak. 

            Taşınır kayıt kontrol işlemlerini yürütmek. 

            Stratejik planı, performans planı ve faaliyet raporlarını hazırlamak. 

            Gerçekleştirme görevini yürütmek. 

            Satın alma ve muayene kabul işlemlerini yürütmek. 

 13- Tarımsal amaçlı akıllı sulama sistemlerini oluşturmak  

 14- Sulamada, tarım ve hayvancılık hizmetlerinde enerji maliyetlerini düşürmek 
amacıyla alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarını yönetmek 

 15- Belediye bütçesinin elverdiği ölçüde tarım ve hayvancılık alanındaki 
üreticilere ücretsiz yem ve tohum desteği sağlamak 

16- Müdürlüğümüz bünyesinde danışma birimi oluşturularak tarım ve 
hayvancılık alanında üreticilere mevzuat danışmanlığı yapmak 



17- Menderes ilçesinde tarım ve hayvancılığı geliştirmek, üreticiyi korumak 
amacıyla Cumaovası A.Ş.  ile birlikte üretimin geliştirilmesi projeleri hazırlamak, 
pazarlama ağlarını geliştirmek amacıyla üretici kooperatiflerinin kurulmasına öncülük 
etmek 

18- Menderes ilçesi dışında faaliyet gösteren üreticilik yapan özel sektörün de 
ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla lisanslı ürün depoları kurulmasını sağlamak, 
teşvik etmek 

 Madde 7- MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

1-5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 6360 sayılı kanun ve ilgili mevzuatlar 
gereğince, Yerel sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak için tarım ve hayvancılığın  
geliştirilmesini desteklemek, projeler geliştirmek, ürünlerin katma değerini artıracak 
tesislerin kurulması, ürün pazarlama yerlerinin yapılması ve kırsalda ekonomiyi 
çeşitlendirmek için; tarımsal ürünlerin, kültürel mirasın  ve yerel kimliği yansıtacak 
“marka” olmuş ürünlerin tanıtımı konularında projeler yapar  veya yaptırır. Projelerin 
uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar.  

2-Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder. 

3-Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını 
düzenler. 

4-Müdürlüğün yıllık bütçe ve faaliyet raporunu hazırlayarak Başkanlık 
Makamına sunmak. 

5- Belediye Başkanlığınca yetki verilmesi durumunda konusu ile ilgili olarak 
oluşturulan kurullarda görev alır. 

6- Meclis, Encümen ve ilgili komisyonlarda müdürlüğünü ilgilendiren konularda 
görev alır. 

7- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu 
sağlar. 

8- Müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerinin kanun, talimat, bildiri ve 
genelgeler çerçevesinde en iyi şekilde sevk ve idare edilmesini sağlamak. 



9- Teknik elemanlar ve memurlar arasında görev dağılımı yaparak yetki ve 
sorumluluk vermek suretiyle işlerin daha iyi yürütülmesini sağlamak. 

            Madde 8- YAZI İŞLERİ SORUMLUSU 

            1- Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapar. 

            2- Müdürlük ile ilgili belediye içi belediye dışı yazışmaları yapmak, kayda almak 
ve arşivlemek. 

            3- Kullanılan sarf malzemelerinin teminini sağlamak. 

            4- Müdürlük ile ilgili malzeme ve hizmet alım evraklarını yapmak kontrol etmek 
tasniflemek ve arşivlemek. 

            5- Müdürlük çalışmaları ile ilgili iç kontrol sisteminin izlenmesinin takibini 
yapmak 

            6- Yazılı, sözlü, mail ve faks ile gelen istek, şikayet ve önerileri almak 
müdürlüğe iletip takibini yaparak geri dönüşümünü sağlamak. 

            Madde 9- TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA SORUMLUSU 

            1- Baraj sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işleri ile ilgili 
hizmetleri takip eder. 

            2- Yeraltı ve yerüstü sulama kaynaklarını kullanarak çiftçilerin faydalanacağı 
şekilde sulama tesisi projelerini takip eder. 

            3- Arazi ıslah çalışmalarının yapılmasına katkıda bulunur. 

            4- Sulama şebekelerinin, arazi seviyesi, tarla içi drenaj, yüzey tahliye, yol, 
münferit drenaj gibi hizmetleri takip eder. 

            5- Ağaçlandırma, erozyonun önlenmesi, arazi ıslahı çalışmalarını planlamak ve 
bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli projeler gerçekleştirmek. 

 

 



            Madde 10- TARIMSAL HİZMETLER SORUMLUSU: 

            1- Menderes Halkının bilgi edinme hakkını göz önünde bulundurarak tarımsal 
faaliyetlerle ilgili halkın bilgilendirilmesine ortam hazırlamak, Başkanın halkı 
bilgilendirme toplantılarını organize eder. (Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Çiftçi Koruma, 
Üretici Birlikleri, Tarımsal Kooperatifleri, S.T.K.’lar, Muhtarlar, Kahve toplantıları) 

            2- ”Menderes Yerel Tohum Ağı” kapsamında ilçe genelinde uygun coğrafi 
bölgelere göre üretim planlar ve tohumluk yetiştirilmesi için girişimlerde bulunur. Bu 
faaliyet kapsamında ”Menderes Yerel Tohum Ağı Üreticileri’nin tespitinde bulunur. 
Seçilen tohum üreticilerinin gerekli eğitimleri almalarını sağlar. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 11-  Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 06.09.2022 tarih ve 211 sayılı Meclis 
Kararı ile kurulmuş olup Bu yönetmelik Menderes Belediye Meclisi’nin kabulünden 
sonra yürürlüğe girer. 

 YÜRÜTME 

Madde 12- Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

Madde  13- İşbu yönetmelik 13 maddeden ibarettir. 
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MENDERES BELEDiYE BAŞKANLIĞI

MEcLis KARARI

KARAR TARiHi:06.10.2022 KARAR NUMARASI:224 Ekim Ayl olağan Toplanhsl 2.BirleŞimi
MECLiS BAŞKAN V Erkan öZKAN

TOPLANTIDA HAZIR
BULUNAN Ü\€LER

GüIsel RÜZGAR, Mehmet SARIKAYA, İbrahim BiNEK, Amine
ÇiÇEK. Bülenı TAŞKIRAN. Alper sÜRÜcÜ. Mustafa AKIN. Halis
MAciT, Halil ŞEN, Fatma EKicİoĞLU, süleyman SARIKAYA,
Miımin BAYRAM, Cemil AZ, Fatrna MAKAS, Hüseyin ÇoLAK.

TOPLANTIDA
BULI NMAYAN Ü\.ELER

Ayşegtil DURAN TÜRKE& Hazal DENİZ GEZER, Ayhan PEHLiVAN,
Erdoğan YALÇIN, Mehmet cİvEK, İlktr KAYHAN, Hasan Yücel
KARA, cumali ÖNDER.

Komisyondan Gelen Raporlar-3;

03.10.2022 tarihli Meclis Toplantısünda Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kültiir ve
Turizm Komisyonu, Çevre ve Sağhk Komisyonu ve Tanm ve Ha}"vancrlık Komisyonrına havale edilen;

06.09.2022 tarih ve 21 1 Sayılı Meclis Küarıyla yeni kurulan Tanmsal Hizmetler Müdiillüğü, Plan
ve Pıoje Müdiirlüğü ve Bilgi İşlem Müdiirlüğü için hazırlanan ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İma! ve

Şehircilik Müdürlüğü, Kiıltiir ve Sosyal İşler Müdi.İrlüğü, Destek Hizmetleli Müdüliikleri için yeniden
di.izenlenen Göİev ve Çallşma Yönetmelikleri hususunun uygunluğuna daiı Plan ve Bütçe Komisyonu,
Hukuk Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonğ Çevre ve Sağhk Komisyonu ve Tarım ve Ha}ır'ancıl*
Kornisyonunun oy birliği ile kabulüne ilişkin rapolunıın görüşüimesi, Denilmekle;

Meclisimizce yapılan görüşmeler neticesinde; yukaıda metni yazfi gilndem maddesinin, Plaıı ve
Bütçe KomiŞyonu, Hukuk Komisyonu, Kültiir ve Tudzm Komisyonu, Çevre ve Sağl* Komisyonu ve
Tanm ve Hayvancılık Komisyonundan geldiği şekliyle kabulilne oy billiği ile karaı verildi.
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