
 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 Belediye Zabıta Müdürlüğü Kadrosu; 1 Zabıta Müdür Vekili, 1 Zabıta Komiseri, 9 

Zabıta Memuru, 1 Memur, 3 Daimi işçi, 7 Destek Hizmet Personelinden ibarettir. 

 Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak yürütülen cenaze defin işlemleri hizmetleri 1 

İmam, 1 Kadın cenaze yıkayıcı ve 2 mezar kazıcı personel ile Zabıta Müdürlüğü’ ne 

bağlı olarak yürütülmektedir.   

 Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı olarak yürütülmektedir. 20.06.2014 

Tarihinde Toprak Analiz A.Ş. Tarafından işletilen Mezbahanın sözleşmesi bitti ve 

23.06.2014 tarihinde Mezbaha tekrar Malkara Belediye Başkanlığı tarafından 

işletilmeye başlandı. 

 Yeni Mezbaha için Çavuşköy’de bir kısmı şahıslara, bir kısmı mali hazineye ait 100 

dönüm arazi yeri belirlendi. İmar planları içine dahil edildi. Yerin planı için kurum 

görüşleri alınmak üzere yazılar yazıldı çalışmalar devam etmektedir. 

 İlçemizde mevcut gıda üreten ve satan iş yerlerini denetlemek Zabıtanın asli görevleri 

arasında yer aldığından, İlçemizde faaliyet gösteren Ekmek Fırınları, Lokanta, Pastane 

ve Börek imalathaneleri hafta içerisinde belirsiz saatlerde Zabıta Memurları tarafından 

kontrol edilmekte olup, Market, Tekel Bayii, Bakkal ve Büfe gibi iş yerleri 4077 

Sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince rutin etiket ve ücret tarifelerinin denetimleri 

yapılmaktadır.  Haziran ayında 20 adet fırın denetimi yapılmıştır. 

 Mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine Tutulan Tutanaklara 

istinaden, Belediye Encümeninin kararları ilgili birime ve kişilere 5 adet havale işlemi 

yapılmıştır. 

 İlçemizde faaliyet gösteren İnternet Salonları, oluşturulan Komisyon tarafından aylık 

periyotlar halinde denetlenmektedir. Mevzuat hükümlerine aykırı faaliyet gösteren 1 

adet İnternet Salonu hakkında tutanak tutulmuştur. 

 Zabıta Müdürlüğüne bağlı olarak Otobüs işletme hizmetleri, Cenaze Nakil hizmetleri, 

Otogar işletmeciliği ile İlçemizde mevcut işyerleri; Sıhhi İşyerleri, Umuma açık 

istirahat ve eğlence yerleri ile 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese işyerlerinin 

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi yapılmaktadır.  

 Zabıta Memurlarınca şehir içi trafiğini rahatlatacak alınan kararlar doğrultusunda 

trafik işaret ve levhalarının gerekli yer işaretlerinin tespit edilerek levhaların 

konulmasını sağlamak, cadde ve sokakların temizliğini yaptırmak, halkımızdan gelen 

şikayetleri değerlendirip yerinde takip etmek, yaz sezonu boyunca halkımızın gezinti 

alanı olarak kullandığı alanların düzenini sağlamaktadır.  13 adet şikayet alınmış ve bu 

talepler çözümlenmiştir. 



 Pazaryeri Takip Sistemi Projesinin oluşturulması aşamasında üretici ve esnaftan 

gerekli belgeler temin edilmeye başlanmış ve amacı Pazaryerimizin düzenli işleyiş 

sistemine kavuşturulması ile ilgili bu tür çalışmalar devam etmektedir. 

 Belediyemize ait Otobüs Terminalindeki Ulaşım Hizmetlerinin denetim ve işlemleri 

görevlendirilen personelimizce yürütülmektedir. Otogara 18 otobüs, 8 minibüs giriş 

çıkış yaparak günlük yaklaşık olarak 380 tl gelir elde edilmiştir.  

 05.06.2014 Tarih ve 85 Karar no’ lu Belediye Meclisi Kararı İle Müdürlüğümüze 

devredilen Mezbaha ve Soğuk hava Tesisleri İşletmelerindeki hizmetler 

yürütülmektedir. 

 İş Yeri açma ve Çalıştırma Ruhsatı talebinde bulunan Kişilerin iş yerleri gerekli 

kontrol ve denetimler sonucunda uygun görüldüğü üzere 13 adet  ruhsat verilmiştir. 

 

 


