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HAZİRAN 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 3 ekmek satış yeri ve 16 adet ekmek fırınında; 
genel hijyen şartları ve satışa sunulan ürünlerin gramaj kontrolleri yapılmıştır.  



İŞYERİ DENETİMLERİ 
Ramazan Pidesi Denetimleri 
 Ramazan Ayı münasebetiyle satışa sunulan Ramazan Pidelerinin üretildiği 
17 adet ekmek fırınında; genel hijyen şartları ve satışa sunulan Ramazan Pidelerinin 
gramaj kontrolleri yapılmıştır.  



İŞYERİ DENETİMLERİ 
 İlçemizde faaliyet Gösteren 5 Adet İçkili Lokanta, İlçemiz mahallelerinde (köylerde)  
faaliyet gösteren; 57 adet, Bakkal Tekel Bayii ve büfede işyeri açma ve çalışma  ruhsatları  
ve 4077- 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun  hükümlerince fiyat etiketleri ile 
satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri kontrol edilmiştir.  
Ayrıca İlçemiz mahallelerinde (köylerde) faaliyet gösteren 4 adet Berber, 4 Adet Yem satış yeri, 
2 adet Pastane, 2 adet Tuhafiye, 1 Adet Çiğ Köfte satış yeri işyeri açma ve çalışma ruhsatları 
ve genel hijyen şartları açısından denetlenmiş, ayrıca İlçemizde faaliyet Gösteren 5 Adet İçkili 
Lokantanın Ruhsat Şartları açısından gerekli denetimleri yapılmıştır. 
 



HAZİRAN 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                    :  23  ADET  
• 3. SINIF G.S.M.                                    :   2   ADET          

 
 İşyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmiştir. 
   

İŞYERİ DENETİMLERİ 



  2014 yılı damgalı ölçü ve tartı aletleri için ocak ve şubat aylarında 
beyanname veren mükelleflerin tartı aletlerinin damgalanıp mühürlenmesi 
için, Süleymanpaşa Belediyesi Ölçü ve Tartı Aletleri ayar memuru 20.06.2016- 
tarihinde belediyemize gelerek, ölçü ve tartı aletlerinin muayeneleri 
yapılmaya başlanmış olup 18.07.2016 tarihinde sona erecektir. 

ÖLÇÜ TARTI ALETLERİ MUAYENELERİ 



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 

      Levha Çalışmaları 
  İlçemiz Kurtuluş caddesi, Atatürk Bulvarı ve Başçeşme sokak üzerinde 

bulunan bazı delinatör ve trafik levhaları eskidiğinden, yenileri ile değiştirilip, 
yenileme çalışması yapılmıştır.  



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 
Delinatör Çalışmaları  
 İlçemiz Atatürk Bulvarı ve 14 Kasım caddesi üzerinde bulunan minibüs  
Durak yerleri Delinatörler vasıtasıyla bölünerek diğer araçlar tarafından işgal edilmesi 
 önlenmiştir. 



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 

Önleyici  Çalışmalar 
 İlçemiz D-110 karayolu ve yan yollarda yapımı devam eden Dalçık 
çalışması sebebiyle trafik akışı yan yoldan verildiğinden; yan yola bitişik olan 
Öztrak parkında vakit geçiren vatandaşlarımızın ve çocukların kontrolsüz 
şekilde yola çıkmamaları ve istenmeyen kazalara sebebiyet verilmemesi 
açısından Öztrak parkı D-110 Karayolu tarafı bariyer ile kapatılarak gerekli 
önlemler alınmıştır. 



İŞPORTACILARIN TAKİBİ 

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



İŞYERİ MÜKELLEF DENETİMİ 

Mayıs Ayı İçerisinde ; 
 
57   Adet Bakkal, Tekel Bayii, Büfe 
16   Adet Fırın  
3     Adet Unlu Mamuller satış yeri 
4     Adet Berber 
5     Adet İçkili Lokanta   
2     Adet Pastane  
2 Adet Tuhafiye 
1 Adet Çiğ Köfte Satış Yeri 
4     Adet Yem  Satış Yeri 
 
Toplam : 94 adet işyeri denetlenmiştir. 
 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 

    İlçemiz mahallelerinden gelen; 22 adet şikâyet 
dilekçesine istinaden şikâyetler mahallinde 
incelenerek 34 adet Durum Tespit Tutanağı 
düzenlenip ,14 adet şikayet konusu sonuçlandırılarak 
cevap verilmiştir. Diğer 6 adet şikayet dilekçesi takip  
edilmekte, diğer 2 şikayet veterinerlik birimi ve İlgili 
mera komisyonuna havale dilmiştir. Yapılan işlem 
sonucu şahıslara resmi yazı ile tebliğ edilmektedir. 
Ayrıca 153 hattından bildirilen 8 adet şikayete 
istinaden mahallinde gerekli kontroller ve uyarılar 
yapılarak şikayet konuları giderilmiştir. 
 



 Ahievren Mahallesi 
  Mahalle sakinleri tarafından tarlasının girişine atılan inşaat artığı, hayvan 

gübresi vs. gibi çöplerin atıldığı ve belirsiz kişiler tarafından atılan çöplerin yakılarak 
imha edilmeye çalışıldığı bildirilmiş olup yerinde yapılan kontrolde atılan çöpler 
temizlenerek şikayet konusu ortadan kaldırılmıştır. 

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



      Yenidibek  Mahallesi 
  Komşusu tarafından bahçesine atılan inşaat artıklarının kaldırılması için şikayette 

bulunan vatandaşın dilekçesi incelenmiş olup; zabıta müdürlüğü ekiplerince mahallinde 
yapılan kontrolde; İnşaat artıklarını atan kişi tespit edilerek, atıkların yerinden 
kaldırılması için süre verilerek yapılan kontrolde , arsanın temizlendiği tespit edilmiştir. 

        

 
 

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



 Gözsüz Mahallesi  
  İlçemiz Gözsüz mahallesinde faaliyet gösteren tarımsal kalkınma 

kooperatifine ait üretim tesisinin kanalizasyonunun tıkanarak atık suyun dışarıya 
taşması sonucu çevreye rahatsızlık verdiği ve olay mahallinde gerekli incelemeler 
yapılarak arızanın giderilmesi için süre verilmiş ve süre sonunda  tıkanıklığın 
giderilmesi ile  şikayet konusu ortadan kaldırılmıştır. 

   
   

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 
Karacahalil Mahallesi 
 Komşusunun hayvancılık faaliyeti yaparak evinin yanında biriktirdiği  
gübrelerin çevreye kötü koku yayarak kirlilik yarattığını şikayet eden 
vatandaşımızın dilekçesine istinaden şikayet mahallinde gerekli kontroller ve 
uyarılar yapılarak şikayet konusu ortadan kaldırılmıştır. 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 
Hacıevhat Mahallesi 
 İlçemiz Hacıevhat mahallesinde faaliyet gösteren bir çay ocağının, işyeri 
dışına, karşı kaldırıma ve karşısında bulunan boş arsaya masa sandalye koyarak yaya 
kaldırımını işgal ettiğinin dilekçe ile bildirilmesi üzerine; şikayet mahallinde gerekli 
kontroller ve uyarılar yapılarak şikayet konusu ortadan kaldırılmıştır. 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 
Hacıevhat Mahallesi 
 İlçemiz Hacıevhat mahallesinde faaliyet gösteren bir Kahvehanenin, 
işyeri dışına, tabure, sehpa koyarak yaya kaldırımını işgal ettiğinin dilekçe ile 
bildirilmesi üzerine; şikayet mahallinde gerekli kontroller ve uyarılar yapılarak 
şikayet konusu ortadan kaldırılmıştır. 



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. 



VETERİNERLİK HİZMETLERİ 
  Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri  
Birimimizce; 
 
•  18 Adet ısırık vakasına bakılarak, gereken yapılmış ve Devlet 

Hastanesine Bilgi verilmiştir. 
 
•  2 adet şikâyet dilekçesine işlem yapılmış, şikâyet sahipleri 

bilgilendirilmiştir.   
 
 

MEZBAHA VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ 

  Belediyemiz tarafından işletilen 1 nci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese 
Ruhsatlı Mezbahamızda 746 adet Büyükbaş ve 3683 adet küçükbaş hayvan 
kesimi yapılmıştır.  
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