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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 



   
  OKUL KANTİNİ DENETİMLERİ 

  İlçemiz Okullarında faaliyet gösteren Okul Kantinlerin genel hijyeni ile satışa 
sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri ve etiket denetimi yapıldı. 



PASTANE DENETİMLERİ 
  İlçemizde faaliyet gösteren Pastaneler, Simit, Poğaça üretim ve satış yerleri 

denetlenerek genel hijyen ve gramaj kontrolleri yapıldı. 



İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSAT DENETİMLERİ 
  İlçemizde faaliyet gösteren işyerleri denetlenerek işyeri açma ve 

çalıştırma ruhsatları kontrol edilmiş, ruhsatsız çalıştığı tespit edilen 
işyerleri yazılı olarak uyarılmış ve ruhsat almaları için süre verilmiş olup 
ruhsat başvuruları alınarak işlemlerine başlanmıştır.  



HAFRİYAT KAMYONLARI DENETİMLERİ 
  İlçemiz sınırları içerisinde hafriyat çalışması yapan firmalar kontrol 

edilerek, hafriyat toprağını izin aldıkları saha içerisine dökmeleri 
denetlenmektedir. 



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                                         :  4  ADET  
• 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE                       :  1 ADET 
   İşyerine ruhsat verilmiştir. 
   
   



ŞİKAYET DİLEKÇELERİ 

    İlçemiz mahallelerinden gelen 4 adet 
şikâyet dilekçesine istinaden şikâyetler 
mahallinde incelenerek 8 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 12 adet şikâyete mahallinde 
inceleme yapılmış, şikayet konuları uyarı 
yapılarak ortadan kaldırılmıştır. 
 



ŞİKAYET MAHALLERİNDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR 

 Doluköy mahallesi 
  Belediye başkanlığına verilen şikayet dilekçesine istinaden; evinin yanında 

bulunan doğal su yolunu kapatarak komşusunun evine yağışlar sonucu yağmur suyu 
girmesine sebebiyet veren vatandaş uyarılarak şikayet konusu giderilmiştir. 



   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. 



         1 Kasım 2015 Pazar Günü Yapılacak Olan Millet Vekili Genel Seçimleri İçin 
Okullara Şeffaf Sandık Ve Paravan Dağıtımı Yapıldı. 



ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ 
  İlçemiz Atatürk Bulvarı ve Kurtuluş Caddesinde yağmur suyu, asfalt 

kazıma, ve asfalt serim çalışmaları esnasında vatandaşların şehir içi 
ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Yeniyol sokak ve Kızılay sokak delinatörler 
vasıtasıyla bölünerek çift yön olarak trafiğe açılmıştır. 



  İlçemiz Londra Asfaltına Üst geçit ve Dalçık  çalışması 
yapıldığından ilçemize Sanayi Sitesi üzerinden giriş yapan 
araçlar için levha çalışmaları yapılmıştır. 



  İlçe Merkezi ve Mahallelerimizde daha önceden 
Müdürlüğümüzce belirlenen otobüs durağı bekleme 
yerlerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 
gönderilen bekleme kulübeleri montajı yapılmaya başlandı. 



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. 
 
•  3 adet şikâyet dilekçesine işlem yapılmış, şikâyet sahipleri 

bilgilendirilmiştir.      
 



MEZBAHA VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ 

 Belediyemiz tarafından işletilen 1 nci Sınıf Gayri 
Sıhhi Müessese Ruhsatlı Mezbahamızda 734 adet 
Büyükbaş ve 1237 adet küçükbaş hayvan kesimi 
yapılmıştır.  
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