
T.C. 
MALKARA BELEDİYESİ 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

EYLÜL 2016 FAALİYET RAPORU 
 



  Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai 
başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı ile 
sorumluluk sahasında verilen görev ve denetimlerini 
yapmakta, mesai bitiminde tüm çalışmalarını yazılı 
olarak hazırlanan raporları ile birim müdürüne 
bildirmektedir.   

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN 
DENETİMLER 



İŞYERİ DENETİMLERİ 
Ekmek Fırını Denetimleri 
 İlçemizde faaliyet gösteren 18 adet ekmek fırınında; genel hijyen şartları ve 
satışa sunulan ürünlerin gramaj kontrolleri yapılmıştır.  



İŞYERİ DENETİMLERİ 
 İlçemizde faaliyet Gösteren 21 adet çay ocağı, 20 adet kasap, 18 adet ekmek fırını 
6 adet kahvehane, 5 adet nalbur, 5 adet berber, 3 adet tekel bayii, 1 adet lokanta, 1 adet 
veteriner, 1 adet pastane, İşyeri açma ve çalışma ruhsatları, satışa sunulan ürünlerin 
gramajları, ücret tarifeleri, genel hijyen şartları, sınıfına ait şartları açısından denetlenmiştir. 



AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA 
RUHSATLARI 

           
 
    İş Yeri açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunan Kişilerin iş yerlerinde gerekli 

kontrol ve denetimler yapılarak işyerleri ruhsatlandırılmıştır. 
  
• SIHHİ İŞYERİ RUHSATI                    :   10  ADET  
• 3. SINIF G.S.M.                                    :   1   ADET  
• 2. SINIF G.S.M.        :    1 ADET 
• MESUL MÜDÜR BELGESİ                :   1  ADET 

 
 İşyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmiştir. 
   

İŞYERİ DENETİMLERİ 



12 Eylül günü kutlanacak olan Kurban Bayramı münasebetiyle, satışa 
sunulacak kurbanlıklar için, Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan alan 
Kurbanlık Pazarı olarak belirlenmiş olup, Zabıta Müdürlüğü öncülüğünde  
gerekli planlamalar yapıldıktan sonra pazaryeri çizilmiş, satış yerleri 54 

kurbanlık satıcısına, 7 adet yiyecek, içecek satıcısına, kura çekimi usulüyle 
tahsis edilmiştir. Zabıta Müdürlüğünce; Satıcıların satış çadırı, su,elektrik, 
temizlik hizmetlerinden faydalanabilmesi için ilgili Müdürlükler ile gerekli 

çalışmalar yapılmıştır. Pazaryeri kurulduktan sonra anlaşmazlıkların 
giderilmesi, düzen ve intizamın sağlanması için Zabıta Müdürlüğü ekipleri 
pazaryerinde bulunan zabıta noktasında gerekli çalışmaları yapmış, ayrıca 
traktör römorklarında Kurbanlık satmak isteyen vatandaşlarımızın işgaliye 

harçlarını ödemeleri için gerekli tespitleri yapmıştır. 

KURBANLIK SATIŞ YERİ 



KURBANLIK SATIŞ YERİ 



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 

      Delinatör Çalışmaları 
  İlçemiz Başçeşme sokak ve zincirlihan sokakta dönüş ve kesişim 

noktalarında araç parkının önlenerek trafiğin rahat bir şekilde akmasını 
sağlamak amacıyla belirlenen noktalara delinatör konulmuştur. 



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 
Levha Çalışmaları  
 İlçemizde inşası tamamlanan Bölge Hastanesine ulaşımın sağlanabilmesi için  
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi  Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri ile İlçemiz 
merkezinde gerekli levha dikme çalışmaları yapılmıştır. 



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 
Yol Çalışmaları Sırasında Trafiğin Düzenlenmesi 
 İlçemiz Yeniyol sokak ve Karaağaç sokakta parke taş döşeme çalışmaları 
esnasında Trafik Düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 
Kompozit  Delinatör Çalışmaları  
 İlçemiz Şehitlik caddesinde bulunan kompozit delinatörler den  deforme  
olanlar  Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleriyle koordine edilerek yenileriyle 
 değişimi sağlandı. 
  



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 
Şikayetlerin Değerlendirilmesi 
 Büyükşehir Belediyesi Çağrı merkezinden bildirilen ihbar  üzerine İlçemiz 
 Camiatik mahallesi Cumhuriyet caddesine  yağ döküldüğü ve araç trafiğini tehlikeye  
Attığı tespit edilip gerekli önlemler alındıktan sonra Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 
 ekipleri ile görüşülerek yağ dökülen yerlerin kumlanması sağlanmıştır. 



İŞPORTACILARIN TAKİBİ 

 İlçemizde seyyar olarak satış yapan simitçi ve  tatlıcı esnafının satışa 
sunmuş olduğu yiyecek maddelerinin (tatlı) imalathaneleri ile ilgili evraklarının 
kontrolleri yapılmaktadır. 



İŞYERİ MÜKELLEF DENETİMİ 

AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE DENETLENEN İŞYERLERİ 

Olmak üzere toplam 81  adet işyeri denetlenmiştir. 

21  Adet Çay Ocağı 
20  Adet Kasap  
18  Adet Ekmek Fırını 
6  Adet Kahvehane 
5  Adet Nalbur 
5 Adet Berber 
3 Adet Tekel Bayii 
1 Adet Lokanta 
1     Adet Veteriner 
1     Adet Pastane 
 
 
 
 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 

    İlçemiz mahallelerinden gelen; 9 adet 
şikâyet dilekçesine istinaden şikâyetler 
mahallinde incelenerek 7 adet şikayet konusu 
sonuçlandırılarak cevap verilmiş, 2 şikayet 
konusu takip edilmektedir. Büyükşehir 
Belediyesi çağrı merkezinden bildirilen 4  adet 
şikayet ve vatandaşlarımız tarafından şifai 
olarak bildirilen 7 adet şikayet konusu 
giderilmiş olup, Yapılan işlem sonucu şahıslara 
resmi yazı ile tebliğ edilmektedir.  
 



 Gazibey  Mahallesi 
  İlçemiz Gazibey mahallesinde ikamet eden vatandaşımızın arsasının dışına  
      Taşarak komşu parseline kümes tarım aletleri vs. bırakması hakkında şikayette 

bulunan  vatandaşımızın şikayetine istinaden gerekli uyarılar yapılarak işgal 
konusu ortadan kalkmıştır. 

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



      Camitik  Mahallesi 
  İlçemiz Camiatik mahallesinde  ikamet eden, evinde tadilat yaptırarak tadilat 

atıklarını çuvallayarak çöp konteynerinin yanına bırakan vatandaşımız tespit edilerek, 
gerekli uyarı yapılmış ve  inşaat atıklarını kendi imkanlarıyla kaldırması ve 
Belediyemizin belirlerdiği bir yere atması sağlanmıştır. 

        

 
 

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



 Camiatik  Mahallesi  
  İlçemiz Camiatik mahallesinde bir apartmanın saçak sularının bahçesine  

aktığını şikayet eden vatandaşımızın şikayetine istinaden mahallinde incelemeler ve 
uyarı yapılarak söz konusu saçak sularının aktığı boru uzatılarak mağduriyet ortadan 
kalkmıştır. 

   
   

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 
Camiatik Mahallesi 
 İlçemiz Sanayi sitesinde Sanayi sitesi yönetim kurulu tarafından 
belirlenen yerler dışına, yeşil alanlar ve cadde üzerine  gelişigüzel şekilde 
bırakılan tarım aletleri ve hurda araçlar tespit edilerek söz konusu makine ve 
hurda araçları bırakanlar çevre kirliliği yarattığı, yeşil alanlara zarar verdiği ve 
işgal suçu işlediği konusunda uyarılmıştır. 



AFET DURUMLARINDA TOPLANMA 
NOKTALARI KONTROLÜ VE DÜZENLENMESİ 

Afet durumlarında toplanma  
Noktaları Yeniden gözden  
geçirilerek  kontrol edilmiştir; 
 
1. Toplanma noktası Belediye önü, 
 
2.    Toplanma noktası Belediyemiz  
       kademesidir 
       



PAZARYERİ DENETİMLERİ 

 İlçemizde Pazartesi ve Perşembe Günleri kurulan Pazar yerlerinde vatandaşlarımızın  
rahat bir şekilde alış verişlerini yapabilmeleri için pazarlarımızda  terazi ve etiket denetimleri 
yapılmakta, Pazar bitiminde temizlik ekiplerimizin daha etkin çalışabilmeleri  için 
esnaflarımızın çöplerini toplayabilecekleri çöp poşeti dağıtılması  sağlanmaktadır. Pazaryeri 
işgaliye bedelleri pazaryeri içerisinde konuşlandırılan mobil tahsilat aracında yapılmaktadır. 



PAZARYERİ DENETİMLERİ 

 İlçemizde Pazartesi ve Perşembe Günleri kurulan Pazar yerlerinde vatandaşlarımızın  
rahat bir şekilde alış verişlerini yapabilmeleri için pazarlarımızda  terazi ve etiket denetimleri 
yapılmakta, Pazar bitiminde temizlik ekiplerimizin daha etkin çalışabilmeleri  için 
esnaflarımızın çöplerini toplayabilecekleri çöp poşeti dağıtılması  sağlanmaktadır. Pazaryeri 
işgaliye bedelleri pazaryeri içerisinde konuşlandırılan mobil tahsilat aracında yapılmaktadır. 



PAZARYERİ DENETİMLERİ 



VETERİNERLİK HİZMETLERİ 

  Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri  
Birimimizce; 
 
•  9 Adet ısırık vakasına bakılarak, gereken yapılmış ve Devlet Hastanesine Bilgi 

verilmiştir. 

 
 

 
 

MEZBAHA VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ 

  Belediyemiz tarafından işletilen 1 nci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese 
Ruhsatlı Mezbahamızda 714 adet Büyükbaş ve 1876 adet küçükbaş hayvan 
kesimi yapılmıştır.  
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