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MAYIS 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 birim müdürüne 
bildirmektedir.   

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN 
DENETİMLER 



İŞYERİ DENETİMLERİ 
Ekmek Fırını Denetimleri 
 İlçemizde faaliyet gösteren 1 ekmek satış yeri ve 17 adet ekmek fırınında; 
genel hijyen şartları ve satışa sunulan ürünlerin gramaj kontrolleri yapılmıştır.  



İŞYERİ DENETİMLERİ 
Bakkal ,Tekel Bayii, Büfe, Berber, İçkili Lokanta, Pastane, İçkili Lokanta Denetimleri 
 İlçemiz mahallelerinde (köylerde) faaliyet gösteren 49 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 8 adet Berber, 6 adet 
 İçkili Lokanta, 1 adet Pastane,2 adet Lokanta işyeri açma ve çalışma ruhsatları ve genel 
 hijyen şartları açısından denetlenmiştir. 
 



İŞYERİ DENETİMLERİ 
Mühürlenen İşyerleri  
 İlçemiz ÇınaraltıMahallesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan faaliyet 
 Gösteren 1 adet içkili lokantada İlçe Jandarma Ekiplerince düzenlenen tutanağa istinaden; , 
Belediye Encümeninin  kararı ile işyerine para cezası uygulanmış olup, işyerine işyeri açma 
 ve çalışma ruhsatı alıncaya kadar  mühürlenerek kapatılmıştır, 
 Belediyemize BİMER aracılığıyla bildirilen şikayet dilekçesine istinaden 
 İlçemiz Sağlamtaş mahallesinde faaliyet  gösteren, 1 adet büfede yapılan denetimde İşyeri  
Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan çalıştığı tespit Edilmiş ve Encümen kararına istinaden  
mühürlenerek kapatılmış olup işyeri açma ve çalışma ruhsatını alıp Beyan etmesiyle işyeri 
 mührü kaldırılmıştır. 
 Yine İlçemiz Sağlamtaş mahallesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan  
faaliyet gösteren İnternet Salonu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda resen mühürlenerek  
kapatılmıştır.    



MAYIS 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                    :  17  ADET  
• 3. SINIF G.S.M.                                    :   7   ADET          

 
 İşyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmiştir. 
   

İŞYERİ DENETİMLERİ 



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 

      Levha Çalışmaları 
  İlçemiz D-110-03 karayolunda yapılan yol çalışmaları sebebiyle yolun 

karşısına geçemeyecek olan Ballısüle istikametinden Yörük ayrımına gelen 
araçların geri dönmek zorunda kalmamaları için Dereköy mahallesi  yol 
ayrımına yön levhası konulmuştur. 



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 
Levha Çalışmaları  
 İlçemiz Camiatik Mahallesi 100. yıl caddesi ile Cumhuriyet caddesinin  
Bahar tesisleri yanında  Kesiştiği noktaya olası kazaların önüne geçebilmek için  
karşılıklı olarak, Dur Levhası konulmuştur. 



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 

Delinatör Çalışmaları 
 İlçemiz kurtuluş caddesinde çökme meydana geldiği ekiplerimize 
bildirilmiş olup herhangi bir kaza oluşmaması için gerekli tedbir alınarak ilgili 
birimlere bildirilmiştir. 



İŞPORTACILARIN TAKİBİ 

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



İŞPORTACILARIN TAKİBİ 

  Seyyar olarak Balık sattığı tespit edilen bir balıkçı; İlçe Gıda Tarım 
ve hayvancılık ekipleri ile birlikte denetlenerek, sezon itibariyle avlanması ve 
satılması yasak olan balıkları avlayıp satış yaptığı tespit edilmiş ve İlçe Gıda 
Tarım ve hayvancılık ekipleri tarafından mevzuat hükümlerince cezai işlem 
uygulanmıştır.  



İŞYERİ MÜKELLEF DENETİMİ 

Mayıs Ayı İçerisinde ; 
 
49  Adet Bakkal, Tekel Bayii, Büfe 
17 Adet Fırın  
1     Adet Unlu Mamuller satış yeri 
8 Adet Berber 
6 Adet İçkili Lokanta   
1 Adet Pastane  
2 Adet Lokanta   
3 Adet Tuhafiye 
4 Adet Nalbur 
9 Adet Kahvehane 
 
Toplam : 100 adet işyeri denetlenmiştir. 
 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 

    İlçemiz mahallelerinden gelen; 1 tanesi BİMER 
dilekçesi olmak üzere 20 adet şikâyet dilekçesine 
istinaden şikâyetler mahallinde incelenerek 33 adet 
Durum Tespit Tutanağı düzenlenip ,12 adet şikayet 
konusu ve BİMER’ den gelen 1 adet şikayet 
sonuçlandırılarak cevap verilmiştir. Diğer 7 adet 
şikayet dilekçesi takip  edilmektedir. Yapılan işlem 
sonucu şahıslara resmi yazı ile tebliğ edilmektedir. 
Ayrıca 153 hattından bildirilen 3 adet şikayete 
istinaden mahallinde gerekli kontroller ve uyarılar 
yapılarak şikayet konuları giderilmiştir. 
 



 Ballı Mahallesi 
  Komşusunun Biriktirdiği Hayvan Gübresinin çevreye pis koku yaydığı ve 

sağlık şartlarını olumsuz etkilediğini bildiren vatandaşımızın şikayeti üzerine; 
şikayet mahallinde gerekli çalışmalar yapılarak şikayet konusu giderilmiştir. 

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



      Ballı   Mahallesi  
       Belediyemize ait yeşil alanı, tente ve tel örgü ile çevirip büyükbaş hayvancılık 

yaptığı şikayet sonucunda tespit edilen vatandaş, inceleme ve uyarılar yapılarak söz 
konusu yerden çıkması sağlandı. 

 
 

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



 Ballı Mahallesi 
  Kendisine ait olmayan arsada çit çevirerek büyükbaş hayvan baktığı şikayet 

edilerek bildirilen vatandaşa gerekli uyarı yapılarak söz konusu yeri terk etmesi  
sonucu şikayet konusu giderilmiştir. 

   

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 
Yayla 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 
Gazibey Mahallesi 
 Komşusunun küçükbaş hayvancılık faaliyeti yaptığından çevreye 
kötü koku yayarak kirlilik yarattığını şikayet eden vatandaşımızın dilekçesine 
istinaden şikayet mahallinde gerekli kontroller ve uyarılar yapılarak hayvan 
sahibinin hayvanlarını şehir dışına çıkarmasıyla şikayet konusu ortadan 
kaldırılmıştır. 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 
Gazibey Mahallesi 
 Komşusunun küçükbaş hayvancılık faaliyeti yaptığından çevreye 
kötü koku yayarak kirlilik yarattığını şikayet eden vatandaşımızın dilekçesine 
istinaden şikayet mahallinde gerekli kontroller ve uyarılar yapılmış ancak 
sonuç alınamadığından cezai işlem uygulanmış olup konu ile ilgili şikayet 
gerekli işlemlerin yapılabilmesi için İlçe Gıda Tarın ve Hayvancılık 
Müdürlüğüne bildirilmiştir. 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 
Camiatik Mahallesi 
 Vatandaşlarımız tarafından bildirilen şikayet üzerine, ilçemiz asri 
mezarlık yanında, kime ait olduğu bilinmeyen ve dereye bırakılmış ölü at 
mahallinde tespit edilerek söz konusu yerden kaldırılıp uygun bir yere 
gömülmesi sağlandı. 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 
Yeni Mahalle 
 İlçemiz Gülbaba tesislerinden dökülen sıvaların tehlike oluşturduğunun 
bildirilmesi üzerine zabıta ekipleri tarafından yerinde tespit yapılarak, gerekli 
önlemler alındıktan sonra ; Belediyemize ait sepetli araç vasıtasıyla kabaran sıva 
parçaları kontrollü bir şekilde indirilerek, olası bir kazanın önüne geçilmiştir. 



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, Belediye gelirlerimizin tahsili için Belediyemiz Tahsildarlarına eşlik edilmekte ve 
 Pazar bitiminde temizlik ekiplerimizin daha etkin çalışabilmeleri  için esnaflarımızın 
çöplerini toplayabilecekleri çöp poşeti dağıtılması  sağlanmaktadır. 



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

verilmiştir. 
 
•  2 adet şikâyet dilekçesine işlem yapılmış, şikâyet sahipleri bilgilendirilmiştir.   
 
• 13 adet telefon ile bildirilen Sokak Hayvanı şikayetine bakılmıştır.  
 

MEZBAHA VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ 

  Belediyemiz tarafından işletilen 1 nci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese 
Ruhsatlı Mezbahamızda 721 adet Büyükbaş ve 3228 adet küçükbaş hayvan 
kesimi yapılmıştır.  
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