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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 



   
  İlçemizde faaliyet gösteren Kasapların genel temizliği 

ile Ücret tarife denetimleri yapıldı. 



HAZİRAN AYI İÇERİSİNDE VERİLEN İŞYERİ AÇMA 
VE ÇALIŞTIRMA RUHSATLARI 

             İş Yeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı talebinde bulunan Kişilerin iş 
yerlerinde gerekli kontrol ve denetimler yapılarak işyerleri 
ruhsatlandırılmıştır. 

  
• SIHHİ İŞYERİ RUHSATI                                             :  7  ADET  
• 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE           :  1 ADET 
   İşyerine ruhsat verilmiştir. 
   
   



ŞİKAYET DİLEKÇELERİ 

    İlçemiz mahallelerinden gelen 16 adet 
şikâyet dilekçesine istinaden şikâyetler 
mahallinde incelenerek 32 adet Durum Tespit 
Tutanağı tutulup, şikayet konuları 
sonuçlandırılarak kişilere cevap verilmiştir. 
Yapılan işlem sonucu şahıslara resmi yazı ile 
tebliğ edilmektedir. Ayrıca Alo 153 Zabıta 
hattına gelen 9 adet şikâyete mahallinde 
inceleme yapılmış, şikayet konuları uyarı 
yapılarak ortadan kaldırılmıştır. 
 



ŞİKAYET MAHALLERİNDE ÇEKİLMİŞ 
FOTOĞRAFLAR 

 Küçükhıdır mahallesi 
  Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Hayvan gübresi biriktiren vatandaş 

uyarılıp süre verilerek, verilen süre içerisinde gübrelerini kaldırarak şikayet 
konusu giderildi. 



Tekke Mahallesi 

 Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine; hayvan damının 
çevresinde gübre biriktiren vatandaş gerekli uyarılar yapılıp 
süre verilerek verilen süre içerisinde gübrelerini kaldırmıştır. 



Gözsüz Mahallesi 
           Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Büyükbaş hayvan damından çıkan 
hayvan pisliklerini gelişi güzel şekilde dışarıya salan vatandaş uyarılıp süre 
verilmiş verilen süre sonunda atık su kanalizasyon şebekesine bağlattırılmıştır. 



Hacıevhat Mahallesi 
Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine evinin yanında hurda biriktiren vatandaş uyarılıp 
süre verilerek süre sonunda hurdaları kaldırmıştır. 



  Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine İlçemiz Şehit Temizer 
caddesinden geçerken yola beton akıtan beton mikserleri hakkında 
İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenmiştir. 



ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ 
  İlçemiz Camiatik Mahallesi Ömer Kahraman sokak üzerinde bulunan 

köprünün korkuluk demirleri olmadığından tehlike arz etmesi sebebiyle 
köprü kenarlarına ekiplerimiz tarafından kedigözü çalışması yapılmıştır.  



İlçemiz Atatürk Bulvarında eskimiş olan trafik yön 
levhası ekiplerimiz tarafından onarılmıştır. 



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.     

 
•  17 Adet ısırık vakasına bakılarak, gereken yapılmış ve Devlet Hastanesine 

Bilgi verilmiştir. 
 
•  6 adet şikâyet dilekçesine işlem yapılmış, şikâyet sahipleri 

bilgilendirilmiştir.      
 



  Vatandaşlar tarafından Belediyemiz Veterinerlik Birimine 
getirilen yaralı kedi tedavisi yapılarak iyileşene kadar gözlem altında 
tutulmuştur. 



  Belediyemiz Veterinerlik Hizmetleri Birimi kapsamında 
yapımına başlanan sokak hayvanları barınağı için hangar yapımı 
tamamlanmıştır. 



MEZBAHA VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ 

 Belediyemiz tarafından işletilen 1 nci Sınıf Gayri 
Sıhhi Müessese Ruhsatlı Mezbahamızda 759 adet 
Büyükbaş ve 2001 adet küçükbaş hayvan kesimi 
yapılmıştır.  
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