
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI  

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığının kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet 
gösteren birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin 
düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 
 
Hukuki Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı 
Belediye Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Belediye: Samsun Büyükşehir Belediyesini, 
b) Başkanlık: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 
c) Başkan: Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını, 
d) Meclis: Samsun Büyükşehir Belediye Meclisini, 
e) Encümen: Samsun Büyükşehir Belediye Encümenini, 
f) Genel Sekreter: Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 
g) Genel Sekreter Yardımcısı: Samsun Büyükşehir Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 

bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısını, 
h) Daire Başkanlığı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığını, 
i) Daire Başkanı: Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanını, 
j) Birim: Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bütçesi bulunan harcama birimlerini, 
k) Şube Müdürlüğü: Tarımsal Hizmetler Dairesi başkanlığına bağlı şube müdürlüklerini, 
m) Şube Müdürü: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan şube müdürlerini, 
n) PDKS: Personel Devam Kontrol Sistemini, ifade eder.  

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Daire Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri 

 
Teşkilat Yapısı 
MADDE 5- (1) Daire Başkanlığının görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için 
Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Muhtarlıklar ve Koordinasyon Şube 
Müdürlüğü ve ihtiyaç olması halinde bu müdürlüklere bağlı olarak Başkanlık makamının onayı 
ile kurulacak şefliklerden oluşur. 
 
Daire Başkanlığının Görevleri 
MADDE 6- (1) Daire başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Tarım, hayvancılık ve su ürünleri faaliyetlerini geliştirmek amacıyla; destekleme 
çalışmaları yapmak, verim ve kaliteyi arttırıcı yöntemleri tanıtmak, üretimi teşvik etmek 
için her türlü faaliyeti planlamak ve uygulamak, ürünlerin tanıtımı için fuar ve tarla günü 
gibi etkinlikler düzenlemek ve katılım sağlamak, çiftçi eğitim ve yayım faaliyetleri 



düzenlemek, insan sağlığı ve gıda güvenliği konularında çalışmalar yapmak. 
b) Tarım, hayvancılık ve su ürünleri konularında bilimsel çalışma yapan kurumlar ve çiftçi 

örgütleri ile ortak çalışmalar yapmak. 
c) Üreticiler ve tarım işçilerinin sosyal ve çalışma yaşamını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmak. 
d) Alternatif tarımsal ve hayvansal üretimi yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak. 
e) Sözleşmeli tarım modelinin uygulanması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak. 
f) Samsun Büyükşehir Belediyesi stratejik planına ve bütçesine uygun olarak, Daire 

Başkanlığının görev alanına giren ve yıllık performans programlarına uygun tüm yatırım, 
plan ve projeleri gerçekleştirmek. 

g) Muhtarlıklardan gelen şikâyet/istekleri ilgili birimlere ve birimlerden gelen cevabı 
muhtarlıklara iletmek, muhtarlıklara yönelik sosyal faaliyetlerde bulunmak. 

h) Enstitü ve Üniversitelerle ortaklaşa AR-GE çalışmaları hazırlamak ve uygulamak. 
i) Tarımsal her türlü faaliyet için Ulusal ve Uluslararası fonlardan (AB, Dünya Bankası ve 

Kalkınma Ajansları) finanse edilen projelere başvurmak ve uygulamak. 
j) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.  

 
Daire Başkanının Yetki ve Sorumluluğu  
MADDE 7- (1) Daire Başkanı Başkanlığın iş ve işlemlerini sürekli gözetim ve denetim altında 
bulundurur, hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri alır. 

(2) İş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak süratli, güvenli, etkin ve verimli yürütülmesinin 
sağlanmasından sorumludur. 

(3) İş ve işlemlerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlayarak, gerekli iş bölümü ve iş 
birliğini sağlar. Birimdeki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. 

(4) Bu yönetmelikte belirtilen hizmet veya görevlerinin yerine getirilmesinden öncelikle 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanına veya sıralı olarak bağlı oldukları amirlerinin gözetimi 
ve denetimi altında, onların talimat ve direktifleri yönünde; mevzuat ile stratejik plan ve 
programa uygun olarak düzenlemek ve yürütülmesini sağlamakla sorumludur. 

(5) Kendi görev alanı ile sınırlı olmak kaydıyla belirli periyotlarla sıralı amirlerine raporlama 
yapmak, 
 
Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
MADDE 8- (1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Şube Müdürlüğü ile ilgili resmi yazışmaları tam ve zamanında yapmak, takip etmek ve 
sonuçlandırılmasını sağlamak, işlerle ilgili idari sunum ve raporları hazırlamak. 

b) Tarımsal faaliyet için Büyükşehir Belediyesi dışı kaynaklardan (AB, Dünya Bankası ve 
Kalkınma Ajansları) finanse edilen projelere başvurmak ve uygulamak. 

c) Tarım ve hayvancılıkla ilgili veri tabanı oluşturmak, güncellemek ve raporlamak, verileri 
harita üzerine işlemek, toprak tekstürü ve tarımsal sulama haritası oluşturmak, her türlü 
toprak, yaprak, su kalıntı analizleri yapmak. 

d) İhale olarak yapılan işlerde 4734 sayılı kanun hükümleri ve uygulama yönetmelikleri 
doğrultusunda denetlenmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak (hakediş, 
geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih vb.) bağlı bulunduğu Daire Başkanlığına göndermek. 

e) Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarına giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f ve 22/d 
maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleleri ve doğrudan temin işlemlerini yürütmek. İhalesi 
Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen tüm 
ihalelerin yazışma, takip ve kontrollerini yapmak. 5018 sayılı kanun ve Mahalli İdareler 
Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Satın alma iş ve işlemleri yapmak, 

f) Birlik, kooperatif, oda vb. çiftçi örgütleri ile ortak çalışmalar yapmak, geliştirmek ve 
yaygınlaştırmak; çiftçilere uygulamalı eğitimler düzenlemek, teknik destek sağlamak. 

g) Katma değer sağlayacak yenilikçi faaliyetler yürütmek ve gübre desteği sağlamak; ekim 
ve yaygınlaştırma projeleri yapmak ve uygulamak, yerel tohum üretilmesi çalışmalarına 
yardımcı olmak. 

h) Bitkisel üretimde sertifikalı fide, fidan ve tohum, sulama sistemi ile mekanizasyon desteği 



sağlamak, açık alanda ve serada projeler yapmak ve uygulamak. 
i) Büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvancılık ve arıcılık projelerine destek sağlamak, ahır, ağıl 

ve kümes revizyon projeleri uygulamak, iyileştirme ve ıslah çalışmalarına katkı sunmak, 
hayvan sağlığı konularında ilgili kurumlarla işbirliği halinde proje ve uygulamalar yapmak. 

j) Tarım fuarı, çiftçi şenlikleri vb. çalışmalara destek vermek, diğer tarım ve hayvancılık 
kuruluşlarıyla ortak projeler gerçekleştirmek. 

k) Yöresel ürünlerin ve tatların yok olmaması için pazarlar, köy fırınları, el sanatları vb. 
çalışmaları desteklemek, geleneksel kültür değerlerinin yaşatılmasını sağlamak. 

m) Organik Tarım, iyi tarım ve ÇATAK alanları için projeler yapmak ve uygulamak. 
n) Tıbbi ve aromatik bitkiler ile kültür mantarı üretiminin yaygınlaştırılması, işlenme, 

depolanma ve paketlemesi vb. destekleme çalışmaları yapmak. 
o) Araştırma çalışmaları yürüten üniversiteler, araştırma enstitüleri, Tarım ve Orman 

Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla AR-GE çalışmaları yapmak, projeler uygulamak. 
p) Toprağı koruyucu ve düzenleyici faaliyetler yürütmek. 
r) Modern tarımı geliştirmek amacıyla; tarımsal amaçlı sulama depoları, his göletleri ve 

sulama bentleri yapım, bakım ve onarımı işlemleri ile belediyemize bağlı göletlerin bakım 
onarımı ve dağıtım organizasyonunu yapmak, kapalı ve açık sulama sistemleri konusunda 
proje ve uygulama desteği sağlamak. 

s) Daire Başkanı ve üstü yöneticilerin verdikleri diğer görevleri yapmak.  
 

 
Muhtarlıklar ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü 
MADDE 9- (1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Şube Müdürlüğü ile ilgili resmi yazışmaları tam ve zamanında yapmak, takip etmek ve 
sonuçlandırılmasını sağlamak, işlerle ilgili idari sunum ve raporları hazırlamak, 
Belediyemizin diğer birimleriyle koordinasyonu sağlamak. 

b) İhale olarak yapılan işlerde 4734 sayılı yasa hükümleri ve uygulama yönetmelikleri 
doğrultusunda denetlenmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak (hakediş, 
geçici ve kesin kabul, tasfiye, fesih vb.) bağlı bulunduğu Daire Başkanlığına göndermek. 

c) Şube Müdürlüğü faaliyet alanlarına giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f ve 22/d 
maddesi gereğince pazarlık usulü ihaleleri ve doğrudan temin işlemlerini yürütmek. İhalesi 
Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen tüm 
ihalelerin yazışma, takip ve kontrollerini yapmak. 5018 sayılı kanun ve Mahalli İdareler 
Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Satın alma iş ve işlemleri yapmak, 

d) Mahallelerimizin ihtiyaçlarının teminine yönelik Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Valilik, 
Muhtarlıklar ve tüm resmi kurumlardan muhtarlarımız adına; dilekçe veya elektronik 
ortamda iletilmiş olan taleplerin en kısa sürede yetkili birimlere iletilmesi ve 
neticelendirilmesi sağlamak ve geri dönüşlerini yapmak. 

e) Muhtarlık hizmetlerinin yürütülmesinde etkin rol alan tüm resmi birimler arasında bilgi 
paylaşımını sürekli kılmak ve verimliliği arttırmak için düzenli toplantılar yapmak ve 
koordinasyonu sağlamak; Samsun il sınırlarında hizmet vermekte olan muhtarlarımızla 
düzenli olarak irtibata geçmek, mahallelerinde ve çalışma ortamlarında ziyaret etmek, bilgi 
paylaşımında bulunmak, görüş, öneri, taleplerini almak ve koordinasyonunu sağlamak. 

f) Mahalle ve muhtarlık ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için, kanunlar ve 
Bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlamak. 

g) Muhtarlarımızla kamusal fayda sağlayacak ortak proje ve etkinlikler gerçekleştirmek ve 
Kurumumuzun yatırım, proje ve hizmetlerini muhtarlarımıza tanıtmak ve sosyal faaliyetler 
düzenlemek. 

h) Daire Başkanı ve üstü yöneticilerin verdikleri diğer görevleri yapmak.  
 
MADDE 10- Şube Müdürlerinin Yetki ve Sorumluluğu  

(1) Şube Müdürlüğünün iş ve işlemlerini sürekli gözetim ve denetim altında bulundurur, 
hizmetin aksamaması için gerekli tedbirleri alır. 



(2) İş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak süratli, güvenli, etkin ve verimli 
yürütülmesinin sağlanmasından sorumludur. 

(3) İş ve işlemlerin yürütülmesinde koordinasyonu sağlayarak, gerekli iş bölümü ve iş 
birliğini sağlar. 

(4) Kendi görev alanı ile sınırlı olmak kaydıyla belirli periyotlarla birim amirine 
raporlama yapmak, 

(5) Bu yönetmelikte belirtilen hizmet veya görevlerinin yerine getirilmesinden öncelikle 
Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanına ve sıralı olarak bağlı 
oldukları amirlerinin gözetimi ve denetimi altında, onların emir ve direktifleri yönünde; 
mevzuat ile stratejik plan ve programa uygun olarak düzenlemek ve yürütülmesini sağlamakla 
sorumludur. 
 
MADDE 11- Diğer Personelin Sorumluluğu 

Daire Başkanlığı emrinde çalışan bütün görevliler kendilerine verilen işleri zamanında hızlı, 
verimli ve nitelikli olarak yapmaktan hiyerarşik olarak üstlerine karşı sorumludur.  

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ortak Hükümler 

 
Daire Başkanlığının Bütçe, Performans Programı ve Faaliyet Raporu 
MADDE 12- (1) Daire başkanlığı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 
sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 
hükümleri uyarınca yıllık gider bütçe tasarılarını, performans programlarını, faaliyet raporlarını 
hazırlamak ve süresi içerisinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır. 
 
Daire Başkanlığının İdari İşlerinin Yürütülmesi 
MADDE 13- (1) Daire başkanlığını ilgilendiren idari işler, satın alma ve taşınır mal işlemleri 
ile yazışmalar daire başkanlığına bağlı ilgili şube müdürlüğü tarafından yürütülür.  
 
Daire Başkanlığının Taşınır Mal İşlemleri ve İhtiyaçların Temini 
MADDE 14- (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 60. Maddesi uyarınca 
proje alımları dışında mal ve hizmet alımları ilgili daire başkanlığınca gerçekleştirilir. Ayrıca 
doğrudan temin sınırları içerisinde kalan tamir, bakım, onarımlar ile yedek parça alımları daire 
başkanlığınca gerçekleştirilir. İlgili daire başkanlığınca gerçekleştirilecek ihaleler daire 
başkanlığıyla koordineli olarak gerçekleştirilir. Daire başkanlığı, birimine ait mal ve 
malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerini yapmak, bunlara ilişkin kayıtları tutmakla 
görevli ve yükümlüdür. 
 
İnceleme ve Araştırma 
MADDE 15 - (1) Daire başkanı, daire başkanlığının faaliyet alanları ile sınırlı olmak üzere; 
yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme-araştırma yapmak üzere 
personel görevlendirebilir. Bu tür görevlendirmelerde Başkanlık Makamından onay alınması 
gerekir. Ancak tüm personelin yurtdışı görevlendirmeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 
Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilir. 
 
Yazışmalar 
MADDE 16 - (1) Daire Başkanlığı; İmza Yetkileri Yönergesi uyarınca Resmi Yazışmalarda 
Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yazışma yapar. 
Belediyenin diğer birimleri ile yazışması olduğu takdirde, aralarındaki yazışmaları öncelikle 
ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır. Dosyalama işlemleri “Standart Dosya Planı” 
hükümleri çerçevesinde yürütülür. 
 



Ortak Görevler 
MADDE 17- (1) Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu 
olduğunda koordinatör daire başkanlığı Başkanlık Makamı tarafından belirlenir. 
 
Yönergeler 
MADDE 18- (1) Yukarıda sayılan görev alanları ile ilgili gerekli olduğu durumlarda yönerge 
çıkartılabilir. Söz konusu yönergeler bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Daire 
Başkanlığı tarafından hazırlanır ve Başkanlık Makamının onayı ile yürürlüğe konur. 
 
Değişiklik 
MADDE 19- (1) Bu yönetmelikte yapılacak her türlü değişiklik Meclis kararı ile yapılır. 

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

Yürürlük 
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 
kabul edildikten sonra kararın kesinleşmesi ile birlikte yürürlüğe girer. Kurumun internet 
sayfasında yayımlanır. 
 
Yürütme 
MADDE 21- (1) Bu yönetmelik hükümleri Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 
yürütülür. 
 


