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YEġĠLYURT ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYET RAPORU

1- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ ġEMASI

ZABITA MÜDÜRÜ
KALEM (YAZI ĠġLERĠ)

EVRAK EKĠBĠ
SEMT PAZARI KONTROL EKĠBĠ
MÜHÜRLEME EKĠBĠ
ĠMAR MÜDÜRLÜĞÜ ORTAK ÇALIġMA EKĠBĠ
RUHSAT MÜDÜRLÜĞÜ ORTAKLAġA ÇALIġMA
EKĠBĠ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ORTAK ÇALIġMA EKĠBĠ
KARAKOL NÖBET EKĠBĠ

GECE NÖBET VE BÖLGE KONTROL EKĠBĠ

TEBLĠGAT EKĠBĠ

ĠġYERĠ RUHSAT DENETĠM EKĠBĠ
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YEŞİLYURT ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA
TAKVİMİNE GÖRE HALİ HAZIRDA BULUNAN
PERSONEL SAYISI
F- İHTİYAÇ OLAN
ZBITA MEMURU
SAYISI(23) KİŞİ

A- ZABITA
MÜDÜRÜ (1) KİŞİ
B- ZABITA KOMSERİ
(2) KİŞİ

E -İŞÇİ (1 ) KİŞİ
C- ZABITA
MEMURU (11) KİŞİ

D- ZABITA
YARDIMCI
PERSONELİ(ŞİRKET
HİZMET ALIMI) (11 )
KİŞİ
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HALĠ HAZIRDA BULUNAN PERSONEL
SAYISI VE DAĞILIMI

2-

Hizmet Alımı
Zabıta
MemurPersoneli

Güvenlik
Müdürü

Güvenlik
Personeli

ĠĢçi

Güvenlik ġefi

Özel Güvenlik

Zabıta
Müdürlüğü

1

13

1

11

0

0

0

0

26

2

Ġzinli
Raporlu
Personel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toplam

1

13

1

11

0

0

0

0

26

Birim Adı

Toplam

Zabıta Memur

1

S.NO

Zabıta Müdürü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL
SAYISI VE DAĞILIMI
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3- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ĠFA EDĠLDĠĞĠ MEKÂNLAR VE HĠZMET
BĠRĠMLERĠ AġAĞIYA ÇIKARILMIġTIR.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET BĠRĠMLERĠMĠZ
S.NO

KULLANIM AMACI

SAYI

1-

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI
(Eski Ġl Özel Ġdaresi Binası )

1

2-

ZABITA KARAKOLU
(Bostan baĢı Mahallesi Barguzu
Caddesi )

1

3-

ZABITA KALEM(ĠDARĠ
BÜRO)
(Eski Ġl Özel Ġdaresi Binası)

1

TOPLAM :

3

4

4- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ HĠZMET ARAÇLARI
HĠZMET ARAÇLARI LĠSTESĠ
S.NO
123-

ARAÇ CĠNSĠ

TOPLAM

Ford Minibüs
Fiat Fiorino
Magane (Zabıta Trafik Aracı )

1
2
1

TOPLAM :
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5- EYLÜL AYI FAALĠYET RAPORUMUZDA
2014 YILI EYLÜL AYI FAALĠYET RAPORUMUZDA
Zabıta Müdürlüğümüzde Belediye ve diğer birimlerden gelen
tebligatlar ile tespit, araĢtırma ve istek, Ģikâyetler Zabıta ekiplerimizce
zamanında değerlendirilip ivedi olarak gerekli iĢlemler yapılmaktadır. Bu
kapsamda;
BELEDĠYE ZABITA TEġKĠLATININ 188.YILI KUTLAMALARINDA
BELEDĠYE BAġKANIMIZIN MAKAMINDA BAġKAN YARDIMCIMIZ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELLERĠMĠZ ĠLE YAPTIĞIMIZ ZĠYARET
ETKĠNLĠĞĠ

5

6

BELEDĠYEMĠZĠN PLANLADIĞI 30 GÜNDE 30 PARK PROJESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ
FAALĠYETLERĠMĠZ
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YEġĠLTEPE YEġĠL KAYNAK MAHALLESĠ HAYVAN PAZARI ĠLE
ASKERĠ HASTANE ARKASI BAĞLANTI YOLU FEN ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠMĠMĠZ KOORDĠNASYONUNDA ASFALTLAMA
ÇALIġMASI ĠLE ĠLGĠLĠ FAALĠYETLERĠMĠZ
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YEġĠLYURT BELEDĠYESĠ SORUMLULUK SAHASINDA BULANAN SEMT
PAZARLARIMIZ

YeĢilyurt Bölgesinde Haftalık Kurulan (10) Adet Semt pazarlarımız

SALI

1. ÖZALPER MAH. (HAVADĠS SOK.)

YEġĠLYURT
BELEDĠYESĠ

1. ZAVĠYE MAH.TEVFĠK TEMELLĠ (YENĠ YOL )
YEġĠLYURT
2. TECDE PAZARI(ALĠBEY SOKAK)
BELEDĠYESĠ

ÇARġAMBA
1. KĠLTEPE MAH.( MEHTEROĞLU SOK. )

PERġEMBE

2. KOYUNOĞLU MAH.ÇUKURDERE CAD.
(SITMAPINARI)

YEġĠLYURT

3. ĠSTASYON PAZARI

BELEDĠYESĠ

1. YEġĠLTEPE KOġU MAH. (BAĞLICA SOK.)

CUMA

CUMARTESĠ

PAZAR

2. ESKĠ (SSK) HASTAHANESĠ ARKASI
(SALTANAT SOKAK)
1. BOSTANBAġI MAHALLESĠ FATĠH
CAD.(AKKENT)
1. KARAKAVAK MAHALLESĠ PAZARI

YEġĠLYURT
BELEDĠYESĠ
YEġĠLYURT
BELEDĠYESĠ
YEġĠLYURT
BELEDĠYESĠ
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2014 YILI MART AYINDAN 31 ARALIK 2014 TARĠHĠNE KADAR
YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI
FAALĠYETLERĠMĠZ

1-Zabıta Görevleri ve Son Çıkan Kanunlarda Zabıtayı ilgilendiren DeğiĢiklikler
2-Etik Kültürü hakkında hizmet içi eğitimi
3-Bilgi Edinme Kanunu (BĠMER) ile YazıĢma Kuralları ve Uygulamaları
4-KiĢisel GeliĢim Eğitimi, Bütçe Programı Eğitimi
5-Ġç Kontrol Sistemi ve ĠĢleyiĢi Eğitimi
7-Takım Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi
8-Kurumsal Kimlik ve KurumsallaĢma Eğitimi
9-Halkla ĠliĢkiler ve KiĢisel GeliĢim Eğitimi
10-TaĢınır- TaĢınmaz Mallar Mal Yönetmeliği
11-ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
12-Ġlk Yardım Eğitimi gibi hizmet-içi eğitim seminerleri vermek.
13-Stratejik Planlama Bütçe ve Performans Semineri Eğitimi
14-Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMAÇ VE HEDEFLERĠ
STRATEJĠK AMAÇ: Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının
huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde
açıkça; Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve
yetkilerini kullanmak. Ġlçedeki emniyet güçleriyle iĢbirliği halinde halkın daha
güvenli ve huzurlu bir ortamda yaĢamasına fırsat sağlanmasını sağlamak.
HEDEF : Her türlü (özellikle Pazar yerleri ve açık alanda satıĢ yapan, halk sağlığını
tehdit eden, kayıt dıĢı ekonomiye yönelik tüm faaliyetlerin kontrol altına alınması)
denetim ve bu denetimlerin niteliğinin arttırılması. Zabıtanın varlığını ön plana
çıkaracak etkinlikleri arttırarak kamu düzenini bozmaya eğilimli kiĢilerde denetim
bilinci oluĢturmak ve vatandaĢlarda Zabıtaya güven ve iĢbirliği duygusunun
geliĢtirilmesi. VatandaĢlarda tüketici bilincini geliĢtirerek Belediye Zabıtasının
etkinliğinin arttırılması ve iĢletmeler üzerindeki oto kontrolün vatandaĢlar aracılığı ile
sağlanması.
Malatya Gibi özellikli bir ilde YeĢilyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak
vatandaĢın yanında ve kanunlar çerçevesinde özverili olarak devamlı 7/24 çalıĢmak.
GeliĢen teknolojiyi kullanarak vatandaĢlarımıza hızlı ve çağdaĢ bir Ģekilde en kısa
sürede en kaliteli hizmeti sunmak.
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MĠSYON VE VĠZYONUMUZ
Misyonumuz
YeĢilyurt Sınırları içerisinde halkının sağlığını, huzurunu ve esenliğini sağlayabilmiĢ,
Ģehrine de bu yüzünü yansıtabilmiĢ, ülkemizde örnek ve önde özel statülü kolluk
gücünü oluĢturup; Bölge halkının mutluluğunu hedefleyen, Ģeffaf insan odaklı ve
katılımcı bir hizmet anlayıĢıyla; kaliteli, eĢit ve sürdürülebilir hizmetler sunmaktır”.
Vizyonumuz
Belediye zabıtası hizmetlerini yasalara dayalı, görev, yetki ve sorumluluk anlayıĢı ile
beldesi halkına etkin ve verimli olarak verip çağdaĢ bir yaĢam çevresi oluĢturmaktır.

KAMU SATANDART VE ĠLKELERĠMĠZ
ġeffaflık ve Güvenilirlik: Zabıta Müdürlüğümüzce Tüm ekibimizle hizmetin en iyi
ve kaliteli Ģekilde uygulanmasını kararın uygulanmasında, sonucun açıklanmasında,
hizmet üretiminin tüm aĢamalarında, vatandaĢların taleplerinin değerlendirilmesi ve
sonucun bildirilmesinde Ģeffaflık ve güvenilir olmak ilkesi ile hareket edilmektedir.
Tarafsızlık: YeĢilyurt Bölge Halkımız ve farklı yerlerden gelen vatandaĢlarımız ile
turist amaçlı gelen halka kendi vatandaĢımız gibi davranmak, vatandaĢ taleplerinin
değerlendirilmesi ve yerine getirilmesinde, dil, din, siyasi düĢünce, sosyal ve
ekonomik yapı vb. hiçbir konuda ayrım yapılmaksızın herkese eĢit, adaletli ve
tarafsız davranılmaktadır.
Katılımcılık: YeĢilyurt Belediyesini Temsil eden Zabıta Personelimiz Yönetimin ve
hizmet üretiminin her aĢamasında ilgili tarafların düĢünce ve fikirlerini güvenli bir
Ģekilde ortaya koymaları ve tartıĢma ortamının özgürce kullanılması sağlanarak
katılım maksimum düzeye çıkarılmaktadır. OluĢan ortak fikirler çerçevesinde
oluĢturulan projelerin ve alınan kararların uygulanmasının her aĢamasında da katılım
en üst seviyede sağlanmaktadır.
Kalite: Zabıta Personeli ile ve Diğer birimlerimizle koordineli olarak hizmetlerin
gerçekleĢtirilmesinde ilçedeki yaĢam kalitesinin sürekli artırılmasına yönelik bir
belediye ve kamu anlayıĢı ile hareket edilmektedir.
Dürüstlük ve Ġlkellik: Zabıta Müdürlüğümüzce Personelin bilgi ve yeteneklerinin
değerlendirilmesinde, görevlendirilmesinde, personel arasındaki iliĢkilerde, personel
ile vatandaĢlar arasındaki iliĢkilerde, hizmetlerin projelendirilmesinde,
uygulanmasında ve kamu kaynakların kullanılmasında dürüst ve ilkeli davranıĢlardan
ödün verilmemektedir.
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Üretkenlik: Zabıta Personelimizle Kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde
nitelikli, üretken ve rasyonel yöntemler kullanarak verimliliğin artırılması
sağlanmaktadır. Sorumluluk çerçevesinde Tüm çalıĢanların sorumluluk bilincinin
geliĢtirilmesi, sorumsuz yetki kullanılmaması, yetkilerle sorumlulukların
dengelenmesi, üretimde, kaynak kullanımında, zamanın verimli kullanılmasında
çalıĢanların kendi aralarında ve vatandaĢlara karĢı davranıĢlarında sorumluluk bilinci
ile davranmaları için çalıĢanların oto kontrolüne dikkat edilmektedir.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- Belediye Zabıtası beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli
olup bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından
yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında
mevzuatta
öngörülen
ceza
ve
diğer
yaptırımları
uygular.
-Görevini yaparken Zabıtaya karĢı gelenler kolluk kuvvetlerine karĢı gelenler gibi
cezalandırılır.
-Belediye Zabıta TeĢkilatı’nın çalıĢma usul ve esasları, çalıĢanların görev ve yetkileri,
memurluğa alınması için taĢımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim,
görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı
olarak kullanacakları aletler ile Zabıta TeĢkilatı’nda hizmet gereklerine göre
oluĢturulacak birimler, ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler
yapılabilir. Zabıta hizmetleri kesintisiz olarak yürütülür. Zabıta personelinin çalıĢma
süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen çalıĢma süre ve
saatlerine bağlı olmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak Ģekilde
düzenlenir.

BELEDĠYE ZABITA YÖNETMELĠĞĠNE GÖRE
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
BELEDĠYE ZABITA YÖNETMELĠĞĠ
Belediye Zabıta Yönetmeliği
ĠçiĢleri Bakanlığından:
Resmi Gazete Tarihi : 11/04/2007
Resmi Gazete Sayısı : 26490
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Madde 10 - (1) Belediye zabıtasının görevleri Ģunlardır:
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 kuruluĢunca yerine getirilmesi
tabii olan görevleri yapmak.
3) Belediye karar organları tarafından alınmıĢ kararları, emir ve yasakları uygulamak
ve sonuçlarını izlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taĢıyan günlerde yapılacak
törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramında iĢ 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 koymuĢ olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli
iĢlemleri yapmak.
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan
çalıĢan iĢyerlerini kapatarak çalıĢmalarına engel olmak ve haklarında kanuni iĢlemleri
yapmak.
9) BulunmuĢ eĢya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu
konudaki karar ve iĢlemlerine göre korumak; sahipleri anlaĢıldığında onlara teslim
etmek; sahipleri çıkmayan eĢya 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 çeĢmelerin
kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında iĢlem yapmak, Ģehir
içme suyuna baĢka suyun karıĢtırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde
atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni iĢlemleri
yapmak.

13

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
Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve
sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıĢtan kaçınma,
taksitli ve kampanyalı satıĢlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri
yerine getirmek.
13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya
harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan iĢleri tespit etmek, bunların yapılmasında,
iĢletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve
kanuni iĢlem yapmak.
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları ĠnĢası KarĢılığı
Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında
Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109
sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma
muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araĢtırması
yapmak.
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin
verilmeyen yerlerin iĢgaline engel olmak, iĢgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine
yardımcı olmak.
16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları
içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci
Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin
Sureti Ġdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı YaĢ Sebze ve Meyve
Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine göre verilmiĢ bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını
yerine getirmek ve hal dıĢında toptan satıĢlara mani olmak.
18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve
su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili
yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız
ölçü aletleriyle satıĢ yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini
kontrol etmek, damgalanmamıĢ hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi
ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli iĢlemleri yapmak.
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20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı ĠĢyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve
2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, ĠĢyeri Açma ve
ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri gereğince, iĢyerinin açma ruhsatı
alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen iĢyeri kapatma cezasını
uygulamak ve gereken iĢlemleri yapmak.
21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında
korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi
taĢıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde
satıĢına izin vermemek ve satıĢına teĢebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere
teslim etmek.
22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki
Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda
yardımcı olmak.
23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine
getirmek.
24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek,
kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara
uğratılmalarına meydan vermemek.
25) Mülki idare amiri, belediye baĢkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili
emirlerini yerine getirmek.
b) Ġmar ile ilgili görevleri;
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal iĢlemleri yerine getirmek.
2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre
belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen
arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri
kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik
çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade
edilen yerler dıĢına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boĢalttırmak,
yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan
inĢaatları tespit etmek ve derhal inĢaatı durdurarak belediyenin fen kuruluĢlarının
yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni iĢlem yapmak.
3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaĢmaya
meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının
gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa
göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları,
izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
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c) Sağlık ile ilgili görevleri;
1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli
ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun
Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve
yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde
görevli personele yardımcı olmak.
2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak iĢletilen iĢyerleriyle ilgili olarak
ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine göre iĢlem
yapmak.
3) Ġlgili kuruluĢlarla iĢbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve
eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
4) Ev, apartman ve her türlü iĢyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak,
çöp kutu ve atıklarının eĢelenmesini önlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık Ģartlarına aykırı olarak
satıĢ yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla
zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler
gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya piĢirilmeden yenen gıda maddelerinin
açıkta satılmasına mani olmak, karıĢtırıldıklarından Ģüphe edilenlerden tahliller
yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teĢkilata bilgi vermek, yetkili
personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun
olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları
tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dıĢında kurban
kesilmesini önlemek.
8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre
ve insan sağlığına zarar veren, kiĢilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını
bozacak Ģekilde gürültü yapan fabrika, iĢyeri, atölye, eğlence yerleri gibi
müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda
kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili
yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan
ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon
altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken
hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek
Ģekilde imhasını yaptırmak.
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10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan
ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menĢe
Ģahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dıĢı kesimleri önlemek,
bunların hakkında kanuni iĢlemler yapmak.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere,
zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) Ġlgili kuruluĢlar ile iĢbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer
gıda üretim yerlerinin sağlık Ģartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluĢların
talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni
iĢlemleri yapmak.
ç) Trafikle ilgili görevleri;
1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye
sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve
tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak
düzenlemek.
2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde
iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve
tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol,
cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken
denetimleri ve diğer iĢ ve iĢlemleri yapmak.
4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye
baĢkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalıĢmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
6) Belediyelerce dikilen trafik iĢaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
7) ġehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman
tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
d) Yardım görevleri;
1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) SavaĢ ve savaĢa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin
gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaĢlıları ve yardıma muhtaç
kiĢileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
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Yetkileri
Madde 11 - (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye
organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya iĢletenlerinden
kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,
b) BoĢaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri
bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım
uygular,
c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında
adli kovuĢturma yapılmak üzere tutanak düzenler,
ç) Belediyenin taĢınır ve taĢınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satıĢta bulunan
kimseleri ve baĢkalarının ticarethane önlerini de kapatacak Ģekilde yaya
kaldırımlarını, izinsiz iĢgal edenleri men eder,
e) TaĢıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip
geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını iĢgallerini önler,
f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların
yerde teĢhir edilerek satıĢını önler,
g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve
yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taĢıyıcı materyallerin,
pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar,
iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satıĢına izin vermez ve bunların satıĢını
engeller, satıĢına teĢebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim
eder,
ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmıĢ tahliller sonunda sabit olan
bozulmuĢ, kokmuĢ ve çürümüĢ gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine
imha eder,
h) Sahipsiz olup, beldede baĢıboĢ dolaĢan hayvanların muhafaza altına alınmasını
sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü
dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,
ı) Umumi yerlerde aĢırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve
panayır yerlerinde geliĢ ve gidiĢi zorlaĢtıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur,
uymayanlar hakkında gerekli yasal iĢlemi yapar.
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Sorumluluğu
Madde 12 - (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine iliĢkin kanun,
tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde
yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle
yükümlü ve sorumludurlar.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ EKĠPLERĠNCE YAPACAĞIMIZ DĠĞER
DENETĠM ĠLE ĠLGĠLĠ
ÇALIġMALARIMIZ;
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Belediye Suç ve cezaların Takibi
Semt Pazarları ile ilgili iĢler
Sağlık Veteriner iĢleri
Dini ve Mili Bayramı ile ilgili iĢler
Ġmar Müdürlüğü, Fen Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri ile ilgili iĢler
Ruhsat Denetim ile ilgili iĢler
Ġl ve Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ile Koordinasyon
Dilenciliği Men iĢleri,4207 Sayılı Tütün ürünleri ve sigara içmenin yasak
Olduğu yerlerin denetimleri.
Yabancılara ve Turistler ile ilgili iĢ ve iĢlemler
ġehit Gazi ve Asker aileleri ile ilgili iĢler
Seyyar Satıcıları engelleme ve yasal iĢlemler
775 Sayılı Gece Kondu Kanunu Uygulaması
Zabıta Haftası Etkinliği
YeĢilyurt Kiraz Festivali ile ilgili Gerekli çalıĢmaları yapmak
(BĠMER ) ġikâyetleri ve diğer Ģikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak.
BaĢkanlık Makamının isteklerine cevap vermek.
Ġlçe Trafik Komisyonun kurulmasına yardımcı olmak
Malatya Büyük ġehir belediyesi Zabıta dairesi ve diğer birimlerle
Koordineli çalıĢmak.
1608 Sayılı Ġdari Yaptırım Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve
Diğer Kanunlara göre yapılacak ĠĢ ve ĠĢlemler.

Ġbrahim BĠNGÜL
Zabıta Müdürü
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