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TARİHLERİ  FAALİYET RAPORUDUR 

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN DENETİMLER 

 

• İlçemizde faaliyet gösteren 18 adet ekmek fırını, gramaj ve genel temizlik 
yönünden, 

•  İlçemizde faaliyet gösteren (yemek, tahin helvası, peynir helvası, tatlı) 
imalathaneleri ruhsat ve işyeri fiziki şartları yönünden, 

• İlçemiz pazaryerinde 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanun 
gereğince satışa sunulan ürünlerin etiket kontrolü, 

• İlçemizde Faaliyet Gösteren Perakende Gıda Ürünleri Satışı Yapan işyerleri 
tarım ilçe müdürlüğü gıda denetim ekibiyle birlikte denetlenmiştir. 
Denetimlerimiz devam etmektedir. 

 

 

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                                             :   11  ADET  
UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ       :     3 ADET 
 
  İşyerine ruhsat verilmiştir. 
 

2013 yılı damgalı, ölçü ve tartı aletleri için 1 ocak-28 şubat 2015 tarihleri 
arasında 51 kişi terazi beyanı vermiş olup terazilerin muayenelerinin yapılabilmesi için 
Süleyman Paşa Belediyesi Ayar Memurluğuna terazi beyanı isimlisteleri bildirilmiştir.  

 
 



 
 
 
 

CENAZE HİZMETLERİ 

Belediyemiz tarafından ücretsiz karşılanmakta olan cenaze defin işlemleri 
kapsamında 35  Adet Cenaze defnedilerek Defin Malzemesi ihtiyacı karşılanmıştır. 

 

ŞİKAYET DİLEKÇELERİ  

İlçemiz mahallelerinden gelen 14 adet şikâyet dilekçesine istinaden şikâyetler 
mahallinde incelenerek 10 adet Durum Tespit Tutanağı tutulup, 5 adet şikâyet 
dilekçesi sonuçlandırılarak kişilere cevap verilmiştir,  4 adet şikâyet konusu dilekçe 
ilgili birime sevk edilmiştir.   Yapılan işlem sonucu şahıslara resmi yazı ile tebliğ 
edilmektedir. Ayrıca Alo 153 Zabıta hattına gelen 6 şikâyetten 4’üne mahallinde 
inceleme yapılmış, diğer şikâyetler ilgili birimlere bildirilmiştir. 

 
 
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. 
• 1 adet kısırlaştırma yapılmış, 
• 2 adet yaralı köpeğe tedavi uygulanmıştır. 

 
 

 

 

 

 



MEZBAHA VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ 

Belediyemiz tarafından işletilen 1 nci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlı 
Mezbahamızda 959 adet Büyükbaş ve 1903 adet küçükbaş hayvan kesimi yapılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

Belediyemize ait mezbaha ve soğuk hava tesislerinde ihtiyaç olduğu düşünülen 
mescitin yapılması hususunda plakajı Belediyemiz tarafından atılmış olup veteriner 
hekimimizin girişimleri ile bir adet prefabrikten yapılmış mescit Ermiş Et firması sahibi 
tarafından getirilerek iç dizaynıyla birlikte montesi yapılarak halkımızın hizmetine 
açılmıştır. 



 

DENETİM FOTOĞRAFLARI 

Fırın Denetimleri 

İlçemizde Faaliyet Gösteren 18 Adet Ekmek Fırını; gramaj ve genel temizlik yönünden 
denetlenmiştir. 

 

 

 

 



 

İmalathane denetimleri 

İlçemizde faaliyet gösteren (yemekhane, tahinhelvası, peynir helvası, tatlı) 
imalathaneleri İş Yeri Açma Ruhsatı ve işyeri fiziki şartları kontrolleri yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pazaryeri denetimleri 

            İlçemiz pazaryerinde 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanun 
gereğince satışa sunulan ürünlerin etiket kontrolü yapılmıştır. 

 

 

 

 

İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleriyle Yapılan Ortak Denetimler 

İlçemizde Faaliyet Gösteren Perakende Gıda Ürünleri Satışı Yapan işyerleri tarım ilçe 
müdürlüğü gıda denetim ekibiyle birlikte denetlenmiştir. 

 

 

           



TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 
 
İlçemiz Minibüs Durak Yeri Çizgileri Yenilenmiş ve deforme olmuş bazı trafik 
delinatörleri yenilenmiştir. 
 
 

              
 
 
 
 

 
 

Kaldırım Üzerinde Meydana Gelen Arızayı Zabıta Memurlarının Yakın Bir İnşaattan 
Almış Oldukları Harç İle Tamir Yapma Çalışmaları. 
 
 



 
 
 
ŞİKAYET MAHALLERİNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR 
 
Camiatik Mahallesi 

 

 

 

 

 

 

 

 



Develi Mahallesi 

 

Yaylaköy Mahallesi 

Gelen şikayet dilekçesine istinaden maden sahasından atık suların dereye akıtıldığıTespit edilmiş, 
müdahale edilerek atık suyun dereye akıtılmaması sağlanmıştır. 

Çavuşköy Mahallesi 

Gelen şikâyet dilekçesine istinaden şikâyet mahalline gidilerek hayvan gübrelerinin çevreye verdiği 
zarardan dolayı kendisine cezai işlem uygulanmıştır. 



Veterinerlik Birimimizin Faaliyet Fotoğrafları 

          

Sahipsiz Köpeğe Veterinerimiz Tarafından Yapılan Tedavi 

    

                                     

                      Veterinerimiz Tarafından Yapılan Kısırlaştırma İşlemi 

 
 

       Ercan DOĞAN 
                                                        Zabıta Müdür V. 


