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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 



   
   EKMEK FIRINI DENETİMLERİ 
  İlçemizde faaliyet gösteren fırınların genel hijyeni ile 

satışa sunulan ekmeklerin gramaj denetimi yapıldı. 



KAFE DENETİMLERİ 
  İlçemizde faaliyet gösteren kafelerde, İşyeri açma ve 

çalışma ruhsatı ve genel temizlik denetimleri yapılmıştır. 



PAZAR YERİ DENETİMLERİ 
  İlçemiz merkez ve Balabancık, Sağlamtaş, Kozyörük mahallelerinde 

kurulan pazaryerlerinde faaliyet gösteren esnafların sergi yerleri ölçümü 
yapılıp gerekli bilgi ve belgeler alınarak kayıt altına alınma çalışması 
yapılmıştır. 



PAZAR YERİ DENETİMLERİ 
   İlçemiz Pazar yerinde faaliyet gösteren esnaflardan 

işgaliye ücreti tahsil eden tahsildarlara zabıtalarca eşlik 
edilmektedir. 



EYLÜL 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                                                       :   8  ADET  
• UMUMA AÇIK İÇKİSİZ İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ    :   1  ADET 
  İşyerine ruhsat verilmiştir. 
   
   



ŞİKAYET DİLEKÇELERİ 
    İlçemiz mahallelerinden gelen 3 adet 

şikâyet dilekçesine istinaden şikâyetler 
mahallinde incelenerek 6 adet Durum Tespit 
Tutanağı tutulup,  şikayet konuları giderilmiştir. 
Yapılan işlem sonucu şahıslara resmi yazı ile 
tebliğ edilmektedir. Ayrıca Alo 153 Zabıta 
hattına gelen 5 adet şikâyete mahallinde 
inceleme yapılmış, 3 şikayet konuları uyarı 
yapılarak ortadan kaldırılarak, diğer şikayet 
konuları ilgili birime ve şahıslara bildirilmiştir. 
 



ŞİKAYET MAHALLERİNDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR 

         DAVUTELİ MAHALLESİ 
     Vatandaşımızın dilekçesine istinaden, Komşusunun hayvan gübresini 

biriktirmesinin 
 verdiği rahatsızlık sebebiyle gerekli kontroller ve uyarı yapılarak şikayet konusu 

giderilmiştir.   



 YENİDİBEK MAHALLESİ 
       Vatandaşımızdan gelen şikayet dilekçesine istinaden; hayvancılık 

yapan komşusunun ahırından çıkan hayvan gübresini biriktiren vatandaş 
gerekli kontrol ve uyarı yapılarak şikayet konusu giderilmiştir. 



  CAMİATİK MAHALLESİ 
  İlçemizdeki inşaatlara hazır beton getiren firmaya ait beton 

mikserleri Camiatik Mahallesi Şehit Temizer caddesi üzerine beton dökerek 
çevreyi kirletme suçu işlediğinden ilgili firmaya 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu Hükümlerince cezai işlem uygulanmıştır. 



  Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi ve satışı 
için yapılacak ihale için mahallelerimizde ilan dağıtımı 
gerçekleştirildi. 



  Nöbetçi zabıta memurları nöbetleri esnasında vatandaşların 
bildirmesi üzerine, yanan bir çöp kazanına olası bir yangına 
sebebiyet vermemesi için acilen müdahale ederek söndürmüştür. 



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.     

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

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

bilgilendirilmiştir.      
 



MEZBAHA VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ 

 Belediyemiz tarafından işletilen 1 nci Sınıf Gayri 
Sıhhi Müessese Ruhsatlı Mezbahamızda 464 adet 
Büyükbaş ve 923 adet küçükbaş hayvan kesimi 
yapılmıştır.  
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