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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 fırınların genel temizliği ile satışa 
sunulan Ramazan pidelerinin ve ekmeklerin gramaj denetimleri 
yapıldı. 



  İlçemizde faaliyet gösteren pastane ve tatlı imalathanelerinde 
genel temizlik denetimleri yapıldı. 



         2013 yılı damgalı ölçü ve tartı aletleri için ocak ve 
şubat aylarında beyanname veren mükelleflerin tartı 
aletlerinin damgalanıp mühürlenmesi için Süleymanpaşa 
Belediyesi Ölçü ve Tartı Aletleri ayar memuru 01.07.2015-
27.07.2015 tarihleri arasında belediyemize gelerek ölçü ve 
tartı aletlerinin muayeneleri yaptırılmıştır . 



  Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler doğrultusunda Zabıta 
Müdürlüğü ekiplerince  özellikle Cuma Namazlarında Cami önlerinde 
yapılan kontrollerde çevre il ve ilçelerden gelerek dilendikleri tespit edilen 
kişiler ekiplerimizce dilenmeleri engellenmiş olup geldikleri il ve ilçelerine 
gönderilmişlerdir.    



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                                             :  4  ADET  
• UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ       :  3  ADET 
• 3. SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE           :  1 ADET 
   İşyerine ruhsat verilmiştir. 
   
  Ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerinde yapılan 

denetimde  tutulan tutanağa istinaden Belediye Encümeninin kararı ile 
para cezası ile cezalandırılmış olup, ruhsat alması için 15 gün süre 
verilerek, ruhsat tahkikatı devam etmektedir. 



ŞİKAYET DİLEKÇELERİ 

    İlçemiz mahallelerinden gelen 16 adet şikâyet 
dilekçesine istinaden şikâyetler mahallinde incelenerek 
25 adet Durum Tespit Tutanağı tutulup,9 adet şikayet 
konusu sonuçlandırılarak kişilere cevap verilmiştir. 
Biriktirdiği hayvan gübresini uyarılara rağmen 
temizlemeyen bir vatandaşa cezai işlem uygulanmış, 3 
adet şikayet konusunun giderilmesi için süre verilmiş, 3 
adet şikayet konusu ilgili birime sevk edilmiştir. Yapılan 
işlem sonucu şahıslara resmi yazı ile tebliğ edilmektedir. 
Ayrıca Alo 153 Zabıta hattına gelen 18 adet şikâyete 
mahallinde inceleme yapılmış, şikayet konuları uyarı 
yapılarak ortadan kaldırılmıştır. 
 



ŞİKAYET MAHALLERİNDE ÇEKİLMİŞ 
FOTOĞRAFLAR 

 Kermeyan mahallesi 
  Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Hayvan gübresi biriktirip ahırın pis 

suyunu dışarıya gelişigüzel şekilde bırakan vatandaş uyarılarak şikayet 
konusu giderildi. 



Haliç Mahallesi 

Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine; yol kenarına konulmuş 
saman balyalarının olası bir yangına sebebiyet vermemesi için 
balyaların sahibi uyarılarak duvar yaptırılmıstır. 



Kürtüllü Mahallesi 
           Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine mahalle içerisinden geçen dereye 
hayvan pisliği akıtan vatandaşlar tespit edilip uyarılarak  pis suları kanalizasyon 
şebekesine bağlattırılmıştır. 



Çınaraltı Mahallesi 
Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine, ahırından çıkan pis suyu komşusunun bahçesine  
Akıtan vatandaş uyarılarak , pis suyu kanalizasyon şebekesine bağlattırılmıştır. 
 



ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ 
  İlçemiz Şahin Mahallesi yoluna Büyükşehir Belediyesi tarafından yol 

tesfiye çalışmalarında  mıcır dökülerek tamirat yapılmıştır, ancak 
sürücülerimizin tehlikelere karşı uyarılması açısından karayollarından 
temin edilen 5 adet gevşek zemin ve hız limit levhaları Büyükşehir 
belediyesi yol ekibi ve Zabıta müdürlüğü ekipleriyle monte edilmiştir. 



Kabilçeşme sokak delinatör konma çalışması 



  Asfaltlama çalışması bitmiş olan İsmet İnönü caddesine Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı Ekipleri ile Yol çizgisi çizme çalışması.  



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.     

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

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

bilgilendirilmiştir.      
 



MEZBAHA VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ 

 Belediyemiz tarafından işletilen 1 nci Sınıf Gayri 
Sıhhi Müessese Ruhsatlı Mezbahamızda 769 adet 
Büyükbaş ve 2154 adet küçükbaş hayvan kesimi 
yapılmıştır.  
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