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T.C. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

M E C L İ S  K A R A R I 
 

Karar No      : 180             

Karar Tarihi  : 11/05/2017            

KONUSU: 

   Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi. 

    Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 03/05/2017 tarih ve 10452259-705.01-1057 sayılı 

Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;  

 
            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve 

Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin aşağıda Meclis’e sunulduğu gibi; 
 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 
 

MADDE 1- Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09/09/2014 tarihli ve 143 sayılı kararıyla 

yürürlüğe giren, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları 

Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan, 

(1) Yeşil Alan Planlama Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü,  

(1) Yeşil Alan İkmal Şube Müdürlüğü,  

İbareleri yürürlükten kaldırılmıştır.  

MADDE 2- Aynı Yönetmelik’in 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (h), (i) ve (k) bentleri aşağıdaki 

şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı fıkranın (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler 

eklenmiştir.  
 

“h) Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı faaliyet alanları ile ilgili AR-GE destekleme, üretim 

kaynaklarının geliştirilmesi, pazarlama ve tarımsal ekonomi, su kaynaklarının korunması geliştirilmesi, 

sürdürülebilir ve alternatif tarım ürünlerinin üretilmesi ve pazarlanması ile ilgili projeler hazırlanması-

hazırlatılması, uygulanması konularında; kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler, araştırma 

enstitüleri, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları gibi kuruluşlarla işbirliği sağlamak, kaynak temin 

etmek ve desteklemek,” 

“i) İşletme ve bakım hizmeti verilecek sulama tesislerinde; ayrıca yapım, bakım, onarım ve ikmali 

yapılacak sera, bahçe, tarla ve diğer bütün tarımsal amaçlı hizmetlerin sürdürülebilir olmasını temin 

için, belirli süreli veya belirsiz süreli (daimi) işçi çalıştırmak üzere, mal ve  

hizmet alımı yapmak veya yaptırmak,” 

“k) Hizmet alanındaki sera, bahçe, tarla ve diğer bütün tarımsal alanlarda yapım, bakım ve onarım 

işlerini yapmak,” 

“l) Tehdit altındaki endemik veya diğer bitki ile hayvan türlerinin korunması ile ilgili eğitim, yayın ve 

her türlü faaliyetlerde bulunmak, tesisler kurmak,  

m) Hayvanat bahçesi kurmak, işletmek veya işlettirmek,  

n) Kırsal kalkınmayı destekleyecek faaliyetlerde bulunmak, diğer Daire Başkanlıkları ile ortak projeler 

yapmak, yaptırmak ve uygulamak,   

o) Tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak, tespit ve tescil işlemleri için çalışmalar yapmak, bakım, 

onarım ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,  

ö) Yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak, 
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p) Tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çalışmalar yapmak, üretmek, ürettirmek ile işlenmesi ve 

pazarlanması için tesisler kurmak veya kurdurtmak,  

r) Meyve fidanlık alanları oluşturmak.”  
 

MADDE 3- Aynı Yönetmelik’in 10’uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları tüm bentleriyle 

birlikte kaldırılmış olup; üçüncü fıkrasının (f) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve 

aynı fıkranın (r) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenerek değişiklik yapılmıştır.    

“f) Katma değeri yüksek ve alternatif ürünler yetiştirilmesi için deneme faaliyetlerinde bulunmak, 

tesisler kurmak veya kurdurtmak,” 

“ı) Tarımsal ve hayvansal üretimin ve ürün gelirlerinin artırılması amacıyla araştırma faaliyetleri 

yapmak, kurslar düzenlemek ve kurslara katılmak, hayvan yetiştiriciliği konusunda teşvik ve 

desteklemeler yapmak,”  

“s ) Tehdit altındaki endemik veya diğer bitki ile hayvan türlerinin korunması ile ilgili eğitim, yayın ve 

her türlü faaliyetlerde bulunmak, tesisler kurmak,  

“ş) Hayvanat bahçesi kurmak, işletmek veya işlettirmek, 

“t) Kırsal kalkınmayı destekleyecek faaliyetlerde bulunmak, diğer Daire Başkanlıkları ile ortak projeler 

yapmak, yaptırmak ve uygulamak, 

“u) Tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak, tespit ve tescil işlemleri için çalışmalar yapmak, bakım, 

onarım ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,  

“ü) Yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak,  

“v) Tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çalışmalar yapmak, üretmek, ürettirmek ile işlenmesi ve 

pazarlanması için tesisler kurmak veya kurdurtmak,  

“y) Meyve fidanlık alanları oluşturmak,  

“z)Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 
 

MADDE 4- Aynı Yönetmelik’in EK-1 Fonksiyonel Birim Şeması aşağıdaki şekilde yeniden 

düzenlenmiştir.  
 

MADDE 5- Bu Yönetmelik, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince kabulünü müteakip Muğla 

Büyükşehir Belediyesi WEB sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.   

 

 

EK-1   Fonksiyonel  Birim Şeması 

 

 
 

olarak kabulüne 5393 sayılı Kanunun 18/m maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR 

VERİLDİ. 
 

 


