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EYLÜL  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 



   
  İlçemizde faaliyet gösteren ekmek fırınlarının 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  
• UMUMA AÇIK İÇKİSİZ İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ                   :  3 ADET 
   İşyerine ruhsat verilmiştir. 
   
   



ŞİKAYET DİLEKÇELERİ 

    İlçemiz mahallelerinden gelen 7 adet 
şikâyet dilekçesine istinaden şikâyetler 
mahallinde incelenerek 11 adet Durum Tespit 
Tutanağı tutulup, şikayet konuları 
sonuçlandırılarak kişilere cevap verilmiştir. 
Yapılan işlem sonucu şahıslara resmi yazı ile 
tebliğ edilmektedir. Ayrıca Alo 153 Zabıta 
hattına gelen 5 adet şikâyete mahallinde 
inceleme yapılmış, şikayet konuları uyarı 
yapılarak ortadan kaldırılmıştır. 
 



ŞİKAYET MAHALLERİNDE ÇEKİLMİŞ 
FOTOĞRAFLAR 

 Camiatik mahallesi 
  Belediye başkanlığına verilen şikayet dilekçesine istinaden; 

bahçesindeki incir ağacının çok fazla büyüyüp komşusunun balkonunu 
kapatması ve ağaçtan dökülen yaprak ve incirlerin kirlilik oluşturmasından 
dolayı ev sahibi uyarılıp ağacın budanmasıyla şikayet konusu giderilmiştir. 



Gazibey Mahallesi 

 Belediye Başkanlığı’na verilen şikayet dilekçesine 
istinaden evinin bitişiğinde küçükbaş hayvan bakan 
vatandaşın; hayvan pisliği ve yaydığı kokunun çevreye 
rahatsızlık vermesinden dolayı gerekli uyarılar yapılmış, 
gerekli önlemleri almadığı için cezai işlem uygulanmıştır.   



Elmalı Mahallesi 
           Belediye Başkanlığı’na verilen şikayet dilekçesine istinaden; mahalle 
içerisine ve yol kenarlarına gelişigüzel şekilde bırakılmış olan tarım aletleri 
gerekli uyarılar yapılarak kaldırılması sağlanmıştır.  



Kurban Pazarı Çalışmaları 
  Kurban bayramı münasebetiyle ilçemizde kurulacak olan 

kurban pazarında, gerekli düzenlemeler yapılarak pazaryeri hazır 
hale getirilmiştir. 



ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ 
  İlçemiz Atatürk İlkokulunun kapısının bulunduğu 

kaldırıma araç park edilip, öğrenciler kaldırımı 
kullanamadığından kaldırım işgalinin önlenebilmesi için 
kaldırıma kompozit sabit duba monte edilmiştir. 



               İlçemiz Başçeşme caddesi üzerinde araç park 
edilmesini önleyip trafiği rahatlatmak amacıyla sabit 
delinatör çalışması yapıldı. 



  28.09.2015 Pazartesi günü ilçemizi etkisi altına alan 
şiddetli sağanak yağıştan dolayı ilçe merkezi ve 
mahallelerde hasar gören yollar tespit edilip gerekli 
güvenlik tedbirleri alınarak, ilgili birimlere bildirilmiştir.  



  28.09.2015 Pazartesi günü ilçemizi etkisi altına alan 
şiddetli sağanak yağıştan dolayı ilçe merkezi ve 
mahallelerde hasar gören yollar tespit edilip gerekli 
güvenlik tedbirleri alınarak, 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.     

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

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

bilgilendirilmiştir.      
 



  Belediyemiz Veterinerlik Hizmetleri Birimi kapsamında yapımı 
devam eden sokak hayvanları barınağı için yapılan hangarın yalıtım 
çalışması yapılmış ve çevresine tel örgü çekilmiştir. 



MEZBAHA VE SOĞUK HAVA TESİSLERİ 

 Belediyemiz tarafından işletilen 1 nci Sınıf Gayri 
Sıhhi Müessese Ruhsatlı Mezbahamızda 619 adet 
Büyükbaş ve 1338 adet küçükbaş hayvan kesimi 
yapılmıştır.  
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