
T.C. 
MALKARA BELEDİYESİ 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 
 

MART 2016 FAALİYET RAPORU 
 



  Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai 
başlangıcında hazırlanan program ile 
sorumluluk sahasında verilen görev ve 
denetimlerini yapmakta ve mesai bitiminde 
tüm çalışmalarını yazılı olarak raporlandırarak 
bildirmektedir.   

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE 
YAPILAN DENETİMLER 



   
Ekmek Fırını Denetimleri 
 
  İlçemizde faaliyet gösteren 18 Adet Ekmek fırınında, iş 

yerinin genel temizliği ile satışa sunulan ekmeklerin gramaj 
denetimleri yapıldı. 



İnternet Cafe Ve Oyun Salonu Denetimleri 

    İlçemiz kaymakamlığı, Emniyet, Toplum Sağlığı 
ve Zabıta ekiplerimiz tarafından oluşturulan 
komisyon tarafından, İlçemizde faaliyet 
gösteren 8 adet internet cafe ve 2 adet oyun 
salonu denetimi yapılmıştır. 



Kahvehane Denetimleri 
  İlçemiz mahallelerinde faaliyet gösteren 84 adet Kahvehane; 

İşyeri Ruhsatı Bulunup bulunmadığı kontrol edilerek, Hijyen şartları 
açısından denetlenmiştir. Denetimlerimiz devam etmektedir. 

 



MART 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                                                          :  18  ADET  
• UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ                    :  2    ADET 

 
 İşyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmiştir. 
   



ŞİKAYET DİLEKÇELERİ 

    İlçemiz mahallelerinden gelen 13 adet 
şikâyet dilekçesine istinaden şikâyetler 
mahallinde incelenerek 20 adet Durum Tespit 
Tutanağı tutulup, şikayet konuları 
sonuçlandırılarak 10 adet dilekçeye cevap 
verilmiştir. Diğer 3 adet şikayet dilekçesi ilgili 
birime sevk edilmiştir. Yapılan işlem sonucu 
şahıslara resmi yazı ile tebliğ edilmektedir. 
Ayrıca 153 hattından bildirilen 7 adet şikayete 
istinaden mahallinde gerekli kontroller ve 
uyarılar yapılarak şikayet konuları giderilmiştir. 
 



ŞİKAYET MAHALLERİNDE ÇEKİLMİŞ 
FOTOĞRAFLAR 

 Davuteli mahallesi 
 Komşusunun Biriktirdiği büyükbaş hayvan gübresinin çevreye pis 

koku yaydığı ve sağlık şartlarını olumsuz etkilediğini bildiren 
vatandaşımızın şikayeti üzerine; şikayet mahallinde gerekli 
çalışmalar yapılarak gübreyi kaldırması için süre verilen şahsın 
gübreyi temizlemesi sonucu şikayet konusu giderilmiştir. 



      İbrice  Mahallesi  
     Komşusunun Biriktirdiği büyükbaş hayvan gübresinin çevreye pis 

koku yaydığı ve sağlık şartlarını olumsuz etkilediğini bildiren 
vatandaşımızın şikayeti üzerine; şikayet mahallinde gerekli 
çalışmalar yapılarak gübreyi kaldırması için süre verilen şahsın 
gübreyi temizlemesi sonucu şikayet konusu giderilmiştir. 

 
 



Camiatik Mahallesi 
 İlçemiz Atatürk Bulvarında bulunan inşaat şantiyesine 

tuğla getiren kamyonun yaya kaldırımına zarar verdiğinin 
bildirilmesi üzerine gerekli kontroller yapılmıştır.  



Camiatik Mahallesi 

Evinde çöp biriktiren vatandaşın komşularına verdiği 
rahatsızlığın şikayet edilmesi üzerine söz konusu daire kontrol 
edilerek gerekli uyarı yapılmıştır. 



     İlçemiz Pazar Yerlerinde Yapılan Çalışmalar 
  İlçemizde Pazartesi ve Perşembe günleri kurulan 

Pazar yerlerinde gerekli denetimler ve kontroller 
yapılarak esnafımıza ve vatandaşımıza rahat ve 
güvenilir bir alış veriş ortamı sağlanmaktadır. 



Pazaryeri Çalışmaları 
İlçemizde  Pazartesi günleri kurulan Pazar yerinde bulunan, umumi tuvaletlerin sıhhi  
Şartlarını yitirdiği, ekiplerimiz tarafından tespit edilmiş ve ilgili birimlere bildirilerek  
Gerekli tamir ve temizliği yaptırılıp  halkımızın hizmetine sunulmuştur.   



ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ 
   İlçemiz Camiatik mahallesinde Zincirlihan sokağın Atatürk Bulvarına 

bağlandığı noktaya ; Trafik akışını zorlaştırdığından araç park edilmesinin 
önlenebilmesi ve trafik akışının rahatlatılması için Delinatör montajı 
yapılmıştır. 



ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ 
İlçemiz Şehitlik caddesinin düzenlenerek araç trafiğine kapatılması kapsamında;  
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım koordinasyon merkezinin ilgili 
kararı ve  Caddenin motorlu araç trafiğine açılış ve kapanış saatlerinin 
vatandaşlarımıza bildirilmesi İçin şehitlik caddesi üzerinde levha çalışması 
yapılmıştır.   



ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ 
     İlçemiz londra asfaltında devam eden dal çık çalışması sebebiyle 

oluşabilecek kargaşanın önlenebilmesi için gerekli trafik levha 
çalışmaları yapılarak, İlçe merkezine Ağır vasıtaların girişi yasak 
olduğundan İlçemiz Şehit Temizer Caddesine ağır vasıta giremez levhası 
konulmuştur. 



VETERİNERLİK HİZMETLERİ 
  İlçemiz Çöplüğünde barınan Başı boş hayvanlar için toplama 

ve bakım ekiplerimiz tarafından düzenli olarak lokanta ve 
yemekhanelerden yemek artıkları toplanarak besleme 
yalaklarına dökülerek beslenmeleri sağlanmaktadır.     

 
•  7 Adet ısırık vakasına bakılarak, gereken yapılmış ve Devlet 

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

bilgilendirilmiştir.   
  
 



MEZBAHA VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ 

 Belediyemiz tarafından işletilen 1 nci Sınıf Gayri 
Sıhhi Müessese Ruhsatlı Mezbahamızda 711 adet 
Büyükbaş ve 2555 adet küçükbaş hayvan kesimi 
yapılmıştır.  
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