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  Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai 
başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı ile 
sorumluluk sahasında verilen görev ve denetimlerini 
yapmakta, mesai bitiminde tüm çalışmalarını yazılı 
olarak hazırlanan raporları ile birim müdürüne 
bildirmektedir.   

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN 
DENETİMLER 



İŞYERİ DENETİMLERİ 
Ekmek Fırını Denetimleri 
 İlçemizde faaliyet gösteren 17 adet ekmek fırınında; genel hijyen şartları ve 
satışa sunulan ürünlerin gramaj kontrolleri yapılmıştır.  



İŞYERİ DENETİMLERİ 
 İlçemizde faaliyet Gösteren 17 adet fırın, 1 afet oto elektrik, 3 adet elektrikli ev 
 aletleri satış yeri, 4 adet oto tamircisi, 1 adet oto lastikçi, 2 adet sıhhi tesisatçı, 4 adet 
 sıcak demirci, 1 adet oto kaportacı, 2 adet demir doğrama, 1 adet tornacı, 1 adet terzi, 3 adet 
Berber, 1 adet halı yıkama atölyesi, 3 adet nalbur, 1 adet kasap, 1 adet içkili lokanta, 2 adet 
 köfteci, 5 adet zahireci, 2 adet bakkal, 1 adet aperatif yiyecek satış yeri, 2 adet mobilya satış 
 yeri, 1 adet değirmen  ruhsatlı işyerleri denetlenmiştir. 
 



TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA 
RUHSATLARI 

           
 
    İş Yeri açma ve Çalışma Ruhsatı talebinde bulunan Kişilerin iş yerlerinde gerekli 

kontrol ve denetimler yapılarak işyerleri ruhsatlandırılmıştır. 
  
• SIHHİ İŞYERİ RUHSATI                    :   6  ADET  
• 3. SINIF G.S.M.                                    :   1   ADET          

 
 İşyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmiştir. 
   

İŞYERİ DENETİMLERİ 



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 

      Levha Çalışmaları 
  İlçemiz Kurtuluş caddesi, ve Kızılay sokağın kesiştiği noktada kurtuluş 

caddesi tek yön olduğundan girilmez ve kızılay sokak istikametine yön levhası 
konulmuştur.  



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 
Levha Çalışmaları  
 İlçemizde hız sınırı levhası eksik olan noktalarda gerekli çalışmalar yapılarak  
Hız sınırı levhaları tamamlanmıştır. 



ŞEHİRİÇİ TRAFİK DÜZENLENMESİ 
Delinatör Çalışmaları  
 İlçemiz 14 Kasım Caddesinde, minibüs durak yerlerini bölmek için kullanılan  
Sabit delinatörler zamanla deforme olduğundan yenileri ile değiştirilmiştir.   



İŞPORTACILARIN TAKİBİ 

 İlçemizde seyyar olarak işportacılık yapan simitçi ve  tatlıcı esnafının 
satışa sunmuş olduğu yiyecek maddelerinin (tatlı) imalathaneleri ile ilgili 
evraklarının kontrolleri yapılmaktadır. 



İŞYERİ MÜKELLEF DENETİMİ 

17 adet fırın, 
 1 afet oto elektrik,  
3 adet elektrikli ev aletleri satış yeri, 
 4 adet oto tamircisi,  
1 adet oto lastikçi,  
2 adet sıhhi tesisatçı,  
4 adet sıcak demirci,  
1 adet oto kaportacı,  
2 adet demir doğrama,  
1 adet tornacı,  
1 adet terzi,  
 
 

3 adet Berber,  
1 adet halı yıkama atölyesi, 
 3 adet nalbur,  
1 adet kasap,  
1 adet içkili lokanta,  
2 adet köfteci,  
5 adet zahireci,  
2 adet bakkal,  
1 adet aperatif yiyecek satış yeri,  
2 adet mobilya satış yeri,  
1 adet değirmen 
 

TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE DENETLENEN İŞYERLERİ 

59  Adet işyeri denetlenmiştir. 



İŞYERİ MÜKELLEF DENETİMİ 

 İlçemiz Izgar Mahallesinde ruhsatsız olarak  çalıştığı tespit edilen bir adet Tekel bayii 
 ve bir adet kahvehane mühürlenerek kapatılmıştır. 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 

    İlçemiz mahallelerinden gelen; 11 adet 
şikâyet dilekçesine istinaden şikâyetler 
mahallinde incelenerek 22 adet Durum Tespit 
Tutanağı düzenlenip ,11 adet şikayet konusu 
sonuçlandırılarak cevap verilmiştir. Yapılan 
işlem sonucu şahıslara resmi yazı ile tebliğ 
edilmektedir.  
 



 Camiatik  Mahallesi 
  İlçemiz Camiatik mahallesi Cumhuriyet caddesinde hazır beton taşıyan beton 

mikserlerinin cadde üzerine döktüğü betonlar vatandaşlarımızın şikayeti üzerine tespit 
edilip, yapılan uyarılar sonucunda temizlenerek  söz konusu zarar ortadan 
kaldırılmıştır. 

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



      Bayramtepe  Mahallesi 
  Komşusu tarafından biriktirilen hayvan gübresinin kaldırılması için şikayette 

bulunan vatandaşın dilekçesi incelenmiş olup; zabıta müdürlüğü ekiplerince 
mahallinde yapılan kontrolde;  gerekli uyarılar yapılarak biriktirdiği hayvan 
gübresini temizlemesi  sonucunda şikayet konusu ortadan kalkmıştır.  

        

 
 

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



 Camiatik Mahallesi  
  İlçemiz Camiatik mahallesinde  ikamet eden vatandaşlarımızın şikayeti 

üzerine; boş arsaya bırakılmış olan ve kötü alışkanlıkları olan vatandaşlar 
tarafından kullanılarak çevre sakinlerini rahatsız eden araç, Zabıta Müdürlüğü 
personelince sahibine ulaşılarak kaldırılması sağlandı. 

   
   

ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 



ŞİKAYETLERİN TAKİBİ 
Camiatik Mahallesi 
 İlçemiz Camiatik mahallesinde bulunan arsasına, komşu parselde 
Açık Düğün Salonu işleten Kişinin izinsiz olarak Zıpzıp oyuncağı koyarak işgal 
ettiğini  şikayet eden vatandaşımızın şikayetine istinaden; mahallinde yapılan 
inceleme ve uyarı sonucunda  şikayet konusu ortadan kaldırılmıştır. 



AFET DURUMLARINDA TOPLANMA 
NOKTALARI KONTROLÜ VE DÜZENLENMESİ 

Afet durumlarında toplanma  
Noktaları Yeniden gözden  
geçirilerek  kontrol edilmiştir; 
 
1. Toplanma noktası Belediye önü, 
 
2.    Toplanma noktası Belediyemiz  
       kademesidir 
       



PAZARYERİ DENETİMLERİ 

 İlçemizde Pazartesi ve Perşembe Günleri kurulan Pazar yerlerinde vatandaşlarımızın  
rahat bir şekilde alış verişlerini yapabilmeleri için pazarlarımızda  terazi ve etiket denetimleri 
yapılmakta, Pazar bitiminde temizlik ekiplerimizin daha etkin çalışabilmeleri  için 
esnaflarımızın çöplerini toplayabilecekleri çöp poşeti dağıtılması  sağlanmaktadır. Pazaryeri 
işgaliye bedelleri pazaryeri içerisinde konuşlandırılan mobil tahsilat aracında yapılmaktadır. 



PAZARYERİ DENETİMLERİ 

 İlçemizde Pazartesi ve Perşembe Günleri kurulan Pazar yerlerinde vatandaşlarımızın  
rahat bir şekilde alış verişlerini yapabilmeleri için pazarlarımızda  terazi ve etiket denetimleri 
yapılmakta, Pazar bitiminde temizlik ekiplerimizin daha etkin çalışabilmeleri  için 
esnaflarımızın çöplerini toplayabilecekleri çöp poşeti dağıtılması  sağlanmaktadır. Pazaryeri 
işgaliye bedelleri pazaryeri içerisinde konuşlandırılan mobil tahsilat aracında yapılmaktadır. 



VETERİNERLİK HİZMETLERİ 
  Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Veterinerlik Hizmetleri  
Birimimizce; 
 
•  7 Adet ısırık vakasına bakılarak, gereken yapılmış ve Devlet Hastanesine Bilgi 

verilmiştir. 
 
•  11 adet şikâyet dilekçesine işlem yapılmış, şikâyet sahipleri bilgilendirilmiştir.   
 
•  3 Adet yaralı köpek tedavi edilmiştir. 

 
 
 MEZBAHA VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ 

  Belediyemiz tarafından işletilen 1 nci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese 
Ruhsatlı Mezbahamızda 639 adet Büyükbaş ve 2323 adet küçükbaş hayvan 
kesimi yapılmıştır.  
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