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KASIM  2015 FAALİYET RAPORU 
 



  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. 



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                                                       :  5  ADET  
• 2. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE                                     :  1 ADET 
• UMUMA AÇIK İÇKİSİZ İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ   :   2  ADET 
• İÇKİLİ İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ                                :  1  ADET 
  İşyerine ruhsat verilmiştir. 
   
   



ŞİKAYET DİLEKÇELERİ 

    İlçemiz mahallelerinden gelen 13 adet 
şikâyet dilekçesine istinaden şikâyetler 
mahallinde incelenerek 21 adet Durum Tespit 
Tutanağı tutulup, 8 şikayet konusu giderilmiş ve 
kişilere cevap verilmiş olup, 4 adet şikayet 
konusu giderilmesi için süre verilmiştir. Yapılan 
işlem sonucu şahıslara resmi yazı ile tebliğ 
edilmektedir. Ayrıca Alo 153 Zabıta hattına 
gelen 3 adet şikâyete mahallinde inceleme 
yapılmış, şikayet konuları uyarı yapılarak 
ortadan kaldırılmıştır. 
 



ŞİKAYET MAHALLERİNDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLAR 

         EVRENBEY MAHALLESİ 
 
                Vatandaşımızın dilekçesine istinaden, Komşusunun kanalizasyon şebekesine bağlı 

olmayan atık su ve ahırdan çıkan pis suyun çevreye  
 verdiği rahatsızlık,  gerekli kontroller ve uyarı yapılarak şikayet konusu giderilmiştir.  
   



 ÇINARALTI MAHALLESİ 
       Vatandaşımızdan gelen şikayet dilekçesine istinaden; hayvancılık 

yapan komşusunun ahırından çıkan pis suyu gelişigüzel şekilde dışarıya 
akıtan vatandaş gerekli kontroller ve uyarılar yapılarak fosseptik çukuru 
yaptırılarak şikayet konusu giderilmiştir. 



  YENİ MAHALLE 
  Vatandaşımızdan gelen şikayet dilekçesine istinaden; küçükbaş 

hayvancılık yapan tavuk köpek eşek besleyerek komşusuna 
rahatsızlık veren şahıs gerekli kontroller ve uyarılar 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. 



  HAFRİYAT KAMYONLARI DENETİMLERİ 
  İlçemiz sınırları içerisinde hafriyat çalışması yapan firmalar 

kontrol edilerek, hafriyat toprağını, izin aldıkları saha içerisine 
dökmeleri denetlenmektedir. 

 



  1 Kasım 2015 Pazar Günü Yapılan Millet Vekili Genel Seçimleri 
İçin Okullara  dağıtılan Şeffaf Sandık Ve Paravanlar  Toplanarak depoya 
kaldırıldı. 



  İlçemiz sınırları içerisinde hafif yük ve eşya taşımacılığı yaparak 
geçimini sağlayan at arabası sahipleri kayıt altına alınıp, arabalarına 
plaka takılmış olup, resmiyete kavuşan at arabaları daha sağlıklı bir 
şekilde denetlenecektir. 



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

asfalt kazıma, ve asfalt serim çalışmaları tamamlandıktan sonra 
Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yol çizgi çalışmaları 
yapılmış ve yol trafiğe açılmıştır. 



  ilçemiz Karaidemir ve İshakça mahalleleri arasında bakım ve 
sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi Yol Ağında olan köprünün herhangi bir 
yan korkuluğu olmadığı ve araç sürücüleri için tehlike arz eden köprünün 
her iki tarafına kedi gözü (Trafik Levhası) takılarak gerekli önlemler alınmış 
olup Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bildirilmiştir. 



  Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 
otobüs durağı bekleme kulübeleri Yaylagöne ve Yörük 
Mahallelerinde belirlenen yerlere montajı yapılmıştır. 



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.     

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

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

bilgilendirilmiştir.      
 



MEZBAHA VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ 

 Belediyemiz tarafından işletilen 1 nci Sınıf Gayri 
Sıhhi Müessese Ruhsatlı Mezbahamızda 737 adet 
Büyükbaş ve 994 adet küçükbaş hayvan kesimi 
yapılmıştır.  
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