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  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 



İŞYERİ DENETİMLERİ 
Ekmek Fırını Denetimleri 
 İlçemizde faaliyet gösteren 16 adet ekmek fırınında; genel hijyen şartları ve 
satışa sunulan ürünlerin gramaj kontrolleri yapılmıştır.  



İŞYERİ DENETİMLERİ 
Kahvehane Denetimleri 
 İlçemiz merkezinde faaliyet gösteren 81 adet, mahallelerde (köylerde) faaliyet 
 gösteren 18 adet kahvehane ; işyeri açma ve çalışma  ruhsatları ve genel hijyen açısından  
denetlenmiştir. 



İŞYERİ DENETİMLERİ 

Taksi Durağı Denetimleri 
 İlçemizde faaliyet gösteren 8 adet Ticari Taksi durağında, Tekirdağ Büyükşehir 
 Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleriyle birlikte denetim yapılarak 
 izin belgeleri kontrol edilmiştir. 



NİSAN 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  
• 2. SINIF G.S.M.                                    :   1   ADET          

 
 İşyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmiştir. 
   

İŞYERİ DENETİMLERİ 



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 

      Levha Çalışmaları 
  İlçemiz E-84 karayolunda yapılan dalçık çalışması sebebiyle ulaşımın rahat 

sağlanabilmesi için ilçe genelinde yön levhası çalışması yapılmış olup  İstanbul ve 
Keşan istikametleri açıldığından, Yeni sanayi sitesi içine yönlendiren levha 
kaldırılmıştır.  



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 
Delinatör Çalışmaları  
 İlçemiz Kurtuluş Caddesi ve Atatürk Bulvarına bağlanan tali yollardan  
Dönüşe araç park edilmesinin önüne geçmek amacıyla delinatör  konularak  
trafik rahatlatılmaktadır.   



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 

Delinatör Çalışmaları 
 İlçemiz Orta Okul Caddesi Akbank önüne park eden araçlar çift yönlü  
akan trafiği engellediğinden,  söz konusu yol delinatörler vasıtasıyla bölünerek 
araç parkı önlenmiş trafik akışı rahatlatılmıştır. 



İŞPORTACILARIN TAKİBİ 

 İlçemizde seyyar olarak işportacılık yapan simitçi ve  tatlıcı esnafın 
takibi yapılmaktadır. 



İŞYERİ MÜKELLEF DENETİMİ 

Nisan Ayı İçerisinde ; 
 
129  Adet Kahvehane 
16  Adet Fırın 
8    Adet Taksi Durağı,  denetimi yapılmıştır. 
 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 

    İlçemiz mahallelerinden gelen; 3 tanesi BİMER 
dilekçesi olmak üzere 11 adet şikâyet dilekçesine 
istinaden şikâyetler mahallinde incelenerek 14 adet 
Durum Tespit Tutanağı tutulup,4 adet şikayet konusu 
ve BİMER’ den gelen 3 adet şikayet sonuçlandırılarak 
cevap verilmiştir. Diğer 4 adet şikayet dilekçesi takip  
edilmektedir. Yapılan işlem sonucu şahıslara resmi 
yazı ile tebliğ edilmektedir. Ayrıca 153 hattından 
bildirilen 4 adet şikayete istinaden mahallinde gerekli 
kontroller ve uyarılar yapılarak şikayet konuları 
giderilmiştir. 
 



 Hacıevhat mahallesi 
  Komşusunun Biriktirdiği hurda ve geri dönüşüm maddelerinin çevreye pis 

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

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



      İbribey  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. 

 
 

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



 Şahin 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. 

   

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 
Gözsüz Mahallesi 
 Belediye Başkanlığından havaleli şikayet dilekçesine istinaden, 
şikayet edilen şahsın arsasında yapılan incelemede şikayet konusuna 
rastlanmamış, yapılan şikayetin asılsız olduğu ve şahsi anlaşmazlıklarını bu 
şekilde yansıttıkları anlaşılmıştır.  



HAFRİYAT DENETİMLERİ 

İlçemiz sınırları içerisinde yapılan hafriyat çalışmaları denetlenmektedir. 



HAZIRBETON MİKSERLERİ DENETİMİ 

 İlçemizde  yapımı devam eden inşaatlara Hazırbeton temin eden 
firmalara ait beton mikserlerinin, faaliyetleri esnasında yollara beton dökmesinin 
önüne geçebilmek için gerekli denetimler yapılmaktadır. 



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. 



 İlçemizde  Pazartesi günleri kurulan Pazar yerinde, Belediyemize ait dükkanların  
Önünde bulunan, Betonun deforme olduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiş ve ilgili  
birimlere bildirilerek  Gerekli beton dökme  işi yaptırılıp  esnafımızın hizmetine sunulmuştur.   

PAZARYERİ TAMİRAT ÇALIŞMALARI 



VETERİNERLİK HİZMETLERİ 

  Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri  
Birimimizce; 
 
•  14 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 708 adet Büyükbaş ve 3037 adet küçükbaş hayvan 
kesimi yapılmıştır.  
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