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T.C.  
BERGAMA BELEDİYESİ 

 
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
 
MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Bergama Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 
Kapsam 
 
MADDE 2-(1) Bu Yönerge; Zabıta Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin kuruluşu ile görev, yetki 

ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 
 
Dayanak 
 
MADDE 3-(1) Bu Yönerge; 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Kuruluş 
 
MADDE 4-(1)Müdürlük; 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı 
Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine 
istinaden Belediye Meclisinin 09.05.2014 tarih ve 14/41 sayılı kararı ile kurulmuştur. 
 

 

İlkeler 
 
Madde 5-(1) Belediye hizmet ve faaliyetlerinde etkinlik, eşitlik, hizmette kaliteyi artırmak, belediyenin güçlü 

ve zayıf yönlerini tespit ederek fırsat ve tehditleri analiz etmek, sorunlara kalıcı ve yerinde çözüm üretmek, 

geleceğe dönük stratejiler belirlemek, mevcut kaynakları optimum şekilde kullanmak, çalışanların kuruma 
bağlılığını artırmak, yönetime kullanılabilir ve etkin bir karar almada destek sağlayıcı nitelikte bilgi sunmak, 

yönetici ve diğer pozisyonlarda görev yapan personelin motivasyonunu sağlamak, performansını artırmaktır. 
 
Faaliyetlerini yüksek nitelikli insanların çalıştığı, çalışanları ortak değer ve amaçlar etrafında kenetlenmiş, kabul 
edilebilir ve sürekli iyileştirme sağlayan, teknolojik altyapıyı etkin ve verimli kullanan ve öğrenen organizasyon 
yapısına sahip, öncü ve örnek bir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirmektir. 

 
Bu anlayışa uygun amaç ve hedeflere ulaşabilmek için gerekli nitelik ve yetkinliklere sahip personel yapısını 
oluşturmaktır. 
 
Tanımlar 
 
MADDE 6-(1) Bu yönergede geçen:  

a) Büyükşehir     : İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni,  
b) Belediye : İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulmuş olan Bergama Belediyesi’ni,  
c) Başkanlık: Bergama Belediye Başkanlığı’nı,  
ç) Başkan  
d) Meclis 

 
: Bergama Belediye Başkanı’nı,  
: Bergama Belediye Meclisi’ni,  

e) Encümen         : Bergama Belediye Encümeni’ni,  
f) Müdürlük        : Zabıta Müdürlüğü’nü,  
g) Müdür  : Zabıta Müdürü’nü,  
ğ) Yönerge  : Zabıta Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge’sini,  

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM  
Teşkilat ve Bağlılık 

 
Teşkilat Yapısı 

 
MADDE 7-(1) Zabıta Müdürlüğü’nün personel yapısı;  

a) Müdür, 

b) Amir,  
c) Komiser

ç)    Memur, 

d) Sürekli İşçi, 

e) Sözleşmeli Personel, 

f) Hizmet ihaleleri kapsamında çalışan personel, şeklindedir. 

(2) Müdürlüğün teşkilat yapısı;  
a) Zabıta Müdürlüğü,  

 1. Merkez Zabıta Amirliği, 

      a) Kırsal Mahalleler Zabıta Komiserliği, 

              b) Trafik Zabıta Komiserliği, 

              c) Pazar Yerleri Zabıta Komiserliği, 

              ç) Turizm Zabıta Komiserliği, 

              d) Çevre ve İmar Zabıta Komiserliği, 

              e) Sağlık, Ruhsat ve İş Yerleri Zabıta Komiserliği, 

              f) Gece Nöbetçileri, 

                 aa) Zabıta Hizmetleri Nöbetçiliği, 

                 bb) Belediye Tesisleri Nöbetçiliği, 

              g) Evrak – Büro Servisi, 

    2. Ruhsat İşleri Şefliği, 

                                         3. Veterinerlik İşleri Birimi, 

               a) Geçici Hayvan Bakım Evi, 

               b) Canlı Hayvan Pazarı,  
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Bağlılık 
 
MADDE 8-(1) Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.  
Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür. 
 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki ve Sorumluluk 

 

Zabıta Müdürlüğü’nün Görevleri 

 
 
MADDE 9-(1) Aşağıda belirtilen görevler, müdürlük tarafından yürütülür; 

 

a) Genel Hükümler 

1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla 

ilgili mevzuatta, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibarıyla belediyenin mevcut diğer birimlerini 

ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 

3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak, alınan karar, emir 

ve yasaklara uymayanlar hakkında gerekli müeyyideleri uygulamak. 

4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği 

hizmetleri görmek. 

5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, 

bayrak asılmasını sağlamak. 

6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine 

getirmek. 

7) Belediyeye ait taşınır veya taşınmaz mallara verilen zararın tespiti halinde ilgili birimlere bildirmek, 

gerekli işlemleri başlatmak, bu konuda ilgili birimlerin talebi halinde müşterek çalışmak, ivedi hallerde gerekli 

tedbirleri almak. 

8) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim 

etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı 

alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak. 

9) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkında Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, 

bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını 

veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli 

kanuni işlemleri yapmak. 

10) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların 

ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak, belediyelerce dikilen trafik 

işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek ve zarar verenler hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak. 

11) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 

belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. 

12) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi 

yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya 

satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak. 

13) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak 

Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak 

bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna 

göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. 

14) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline 

engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak. 

15) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman 

emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak. 

16) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer 

Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna ve ilgili yönetmeliklerine göre belediye zabıtasına verilen 

görevleri yapmak. 

17) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler 

gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak. 
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18) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve 

tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili 

tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi 

ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması hususunda görevli ölçü ve ayar 

memurlarına yardımcı olmak. 

19) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleri ile ilgili olarak 14/6/1989 tarihli 

ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 

Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp 

almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak, denetim ve gereken 

diğer işlemleri yapmak. 

20) Deniz, göl, nehir veya benzeri sular üzerinde motorlu veya motorsuz yüzer araçları; yolcu taşıma, 

yeme/içme, eğlence, barınma ve benzeri amaçlarla çalışma izni veya işyeri açma ruhsatı olmaksızın kullananlar 

hakkında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre faaliyetten men işlemlerini 

uygulamak ve bu araçların yetkili birimlerle yediemin limanlarına bağlanmasını sağlamak. 

21) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre belediye 

alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak. 

22) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek. 

23) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, 

tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek. 

24) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine 

getirmek. 

b) İmar ile ilgili görevleri; 

1) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan 

kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik 

çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına 

dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli 

tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin ilgili 

birimlerinin görevlileri ile birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak, boşaltılması ve 

yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar ve talimatları doğrultusunda yapı veya iş yerleriyle ilgili kanuni 

yetkililerle birlikte diğer tedbirleri almak ve yasal işlem uygulamak. 

2) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, 

izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer 

tedbirleri almak. 

3) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma 

alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek. 

 

c) Çevre ve sağlık ile ilgili görevleri; 

1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve gıda mevzuatı çerçevesinde belediye 

zabıtası tarafından yerine getirilmesi emredilen görevleri yerine getirmek, bu konuda ilgili kurumlar ve 

belediyenin ilgili diğer birimleri ile müşterek çalışma yapmak. 

2) Ev, apartman ve işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, umumi çöp ve ayrıştırma 

kutularına zarar verilmesini ve bu kutulardaki atıkların çevreye dökülmesini önlemek, aykırı davrananlar 

hakkında yasal işlem yapmak, atıklarını kurallara aykırı olarak bertaraf edenler hakkında işlem yapmak ve/veya 

yetkili mercilere bildirimde bulunmak. 

3) 5393 sayılı Kanunun 15/m maddesi doğrultusunda, cadde, sokak, park, meydanlar, kaldırımlar, deniz, 

göl, nehir ve benzeri yerlerde mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men 

etmek, satışa sunulan emtiaları emanete almak, emanete alınan gıda maddelerinden bozulabileceklerin cezası 

ödenmeyerek iki gün içinde alınmaması halinde gıda bankasına, gıda bankası bulunmayan yerlerde devlete ait 

sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarına teslim etmek, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde teslim alınmayan gıda 

dışı malları kanunla belirlenen yerlere tutanak karşılığı teslim etmek ve ilgilileri hakkında işlem yapmak. 

4) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek, 

ilgililer hakkında yasal işlem yapmak. 

5) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına 

zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, 

atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda 

kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 

6) 22/2/1989 tarihli ve 13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve 

Zabıtası Yönetmeliğine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi 
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halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü 

yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların yetkililer tarafından itlaf edilmesine yardımcı olmak, bunların 

insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak. 

7) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve 

Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğe göre her türlü hayvan ve hayvansal ürünlerin naklinde 

kullanılan pasaport, nakil belgesi, veteriner sağlık raporu ve nakil beyannamesi gibi belgeleri kontrol etmek ve 

ilgili belgeler olmadan yapılan hayvan ve hayvansal ürünleri alıkoyarak mülki idare amirine bildirilmesini 

sağlamak. 

8) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri 

içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 

9) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin 

sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide 

gramajını, fiyat tarifelerini kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak. 

 

ç) Trafikle ilgili görevleri; 

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alan 

içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için gerekli belgeleri aramak, belgesi olmayanlar 

hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek. 

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü 

servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını 

denetlemek, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapmak. 

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve 

benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak. 

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediyenin yetkili organlarınca, belediye 

zabıtası tarafından yapılması uygun görülenleri yürütmek. 

5) Belediyelerce yapılan alt ve üst yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 

6) Belediye sınırları içerisinde kaldırımları, toplu taşıma araçlarına ait durakları, yangın musluğu, 

doğalgaz kutusu, yeşil alan, engelli geçişi ve benzeri yerleri motorlu veya motorsuz araçlar ile işgal edenler 

hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu doğrultusunda işlem yapmak, bu araçların sahipleri tarafından 

kaldırılmaması ve sahibinin bulunamaması halinde yetkili birimlerle en yakın otoparka çekilmesini sağlamak, 

ruhsatında belirtilen amacı dışında kullanılan motorlu araçları emniyet birimlerine bildirmek. 

7) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile belediye zabıtasına verilen yetkileri 

kullanmak ve yolcu terminalleri ile diğer garajlardaki görevleri ile ilgili denetimleri yapmak. 

 

d) Yardım ile ilgili görevleri; 

1) Beldede, beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak, yolda kalmış kişilerin tespiti halinde 

yetkili kurumlara bildirmek. 

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine 

verilen görevleri yerine getirmek. 

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların, engellilerin, yaşlıların ve yardıma muhtaç kişilerin tespiti 

halinde bu durumu sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. 

 

e) Belediye zabıtasının; ilgili mevzuatın ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine 

getirebilmek için belediye sınırları içindeki yetkileri şunlardır: 

1) Görevleri ile ilgili konularda işyerlerinde denetim yapmak, sahip veya işletenlerinden ilgili belgeleri 

istemek ve haklarında tutanak düzenlemek. 

2) Mevzuatla kendilerine verilen görevleri yapmaya mani olanlar ile görev sırasında mukavemet 

gösterenleri, görevi yaptırmamak için direnen, küfür, hakaret, tehdit edenler ile sözlü veya fiili saldırıda 

bulunanları kolluğa bildirmek, kovuşturma yapmak üzere tutanak düzenlemek. 

3) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve 

yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile gazete, dergi ve kitapların 

umumi yol, kaldırım, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, 

köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermemek, bunların satışını engellemek ve ilgili makamlara 

bildirmek. 

4) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş 

ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmak, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi 

yapmak.” 
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Müdürlük Yetkisi 

 

MADDE 10-(1) Bergama Belediye Meclisi tarafından kurulmuş olan Zabıta Müdürlüğü’ne ait bu yönerge; 

03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmış olup 

yetkiler tanımlanmıştır. 
 
 
Müdürlüğün Sorumluluğu 
 
MADDE 11-(1) Müdürlük, Başkan tarafından verilen ve bu yönergede tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda 

belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

 

Zabıta Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
 
MADDE 12 - Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir; 
 

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder, 

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir, 
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle 

yürütür, 
4)  Müdürlüğün sevk idare ve disiplininden sorumludur, 

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımını yapar,  
6) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci amiri olup, personelin başarı ve 

performans değerlendirmesini yapar,  
7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu programlar 

doğrultusunda yürütülmesini sağlar, 
8) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine 

getirilmesini sağlar, 

9)  Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir, 

10) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince 

yürütülmesi için karar verir, tedbirler alır ve uygulatır,  
11) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için 

Başkanlık Makamına önerilerde bulunur, 

12) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir, 

13) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir,  
14) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapar, 

rastlayacağı aksaklıkları giderir,  
15) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri 

için bağlı bulunduğu Başkan yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunur,  
16) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder, 

17) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapar, 

18) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşir,  
19) 5393 Sayılı Kanunun ve diğer belediye mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve 

zamanında kullanılmasından sorumludur.  
20) Müdür, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı 

olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir, alt birim yöneticilerine ait 
görevlerde değişiklikler yapabilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. 

 

Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 
 
MADDE 13 

 
1) Zabıta Amiri; Kendisine bağlı bölümlerin iş ve işlemlerini ilgili mevzuat ile müdürden alacağı 

talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamaktır. 
2) Amirliği sorumluluğunda bulunan birimler arasında gerekli koordinasyonu sağlayarak yapılacak 

olan  iş ve işlemlerin etkin bir biçimde yapılmasını sağlamaktır. 
3) Görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak, 
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Zabıta Komiserinin Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 
 
MADDE 14 

 
1) Amir ve Müdürün verdiği yazılı ve sözlü emirler ile yönergede belirtilen görevleri kanun, tüzük ve 

yönetmeliklere uygun olarak en etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesini sağlamaktır. 
2) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak  
3) Komiserliği sorumluluğunda bulunan  personele gerekli yönlendirmeleri yaparak iş ve işlemlerin etkin 

bir biçimde yapılmasını sağlamak 
 

Zabıta Memurunun Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 
 
MADDE 15 

 
1) Kendisine verilen görevleri alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik, verimli ve 

koordineli olarak yerine getirmek, 
 

2) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak, 

 

Veterinerlik İşleri Birimi Sorumlusu  Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 

MADDE 16 

 
1) Veterinerlik İşleri Birimi Sorumlusu  kendisine bağlı bölümlerin iş ve işlemlerini ilgili mevzuat ile 

müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini 
sağlamaktır. 

2) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmaktır 
3) Biriminde sorumluluğunda bulunan  personele gerekli yönlendirmeleri yaparak iş ve işlemlerin etkin bir 

biçimde yapılmasını sağlamaktır. 
 

Ruhsat  Şefi  Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 

MADDE  17  

 
1) Ruhsat Şefi ; Kendisine bağlı bölümün iş ve işlemlerini ilgili mevzuat ile müdürden alacağı talimat ve 

yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamaktır 
2) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak ve 

yaptırmaktır. 
3) Şefliği sorumluluğunda bulunan  personele gerekli yönlendirmeleri yaparak iş ve işlemlerin etkin bir 

biçimde yapılmasını sağlamaktır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
Bağlı Birimler 

 

Evrak ve Büro Servisi 
 
MADDE 18  Zabıta Servisi’nin görevleri aşağıda belirtilmiştir; 
 

(1) İdari ve Mali İşler 
 

1) Müdürlüğün tüm yazışmalarını yapmak; dosyalama düzeni ve müdürlük arşivini oluşturmak,  
2) Faks ve telefon kullanımı ve arayanların notunu tutmak, şikayetleri alarak gerekli birimlere 

yönlendirmek,  
3) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,  
4) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,  
5) İşçi personelin puantaj cetvellerini çıkartarak Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek,  
6) Müdürlüğün hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,  
7) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,  
8) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre 

yürütmek,  
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9) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,  
10) Müdürlüğün kırtasiye, fotokopi, ozalit, dosyalama vb. taleplerini ve ihtiyaçlarını yerine getirmek,  
11) Gelen raporlar ve yapılan toplantılar sonucunda belirlenen aksaklıkların giderilmesine yönelik olarak 

uygulamaya konulan önleyici faaliyetlerin takibini yapmak ve etkinliğini denetlemek,  
12) Müdürlüğü ile ilgili Belediye Meclisi ve Encümen Kararları ile Başkanlıkça yapılan toplantılarda alınan 

kararların uygulanmasını sağlamak,  
13) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak,  
14) AB’nin yerel yönetimler alanındaki mevzuatını ve uygulamalarını takip etmek ve araştırmak,  
15) Türkiye-AB uyum sürecinde yerel yönetimlerle ilgili gelişmeleri, projeleri ve fonları takip etmek, 

 

(2) İhale ve Satın Alma İşlemleri 
 

1) Yapılacak olan mal veya hizmet alımı eğer müdürlük tarafından yapılacak ise 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununa göre ihaleyi yapmak ve sözleşmenin onaylanarak mal veya hizmet teminini sağlamak, 

 
2) İhalenin bitişiyle birlikte hakkediş raporlarını hazırlamak, 

 
3) Alınan mal veya hizmetin muayene kabulünü hazırlamak, 

 
4) Yapılan ihalede bütün süreçleri takip etmek, 

 
5) İhale müdürlük tarafından değil, Alım-Satım, İhale ve Ayniyat Birimi tarafından yapılacak ise teknik 

şartnameyi hazırlamak, 

 

(3) Taşınabilir Kayıt ve Kontrol İşlemleri 
 

1) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre 
sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları 
sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,  

2) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin 
kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek, 

3) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve 

4) taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek, 

5) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,  
6) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için 

gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,  
7) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine 

bildirmek,  
8) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin 

altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,  
9) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve 

yaptırmak,  
10) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,  
11) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak, 

 

(4) Depo 
 

1) Seyyar ekiplerin denetim faaliyetleri esnasında emanete alınan malzemelerin, depoda emanete alınıp, 

muhafazasını sağlamak, 
 

2) Depoya emanete alınan malların cins ve âdetine göre kayıt defterine işlemek, 
 

3) Sahipleri tarafından talep edilen malzemelerin yasal iadeleri esnasında, Müdüriyet Makamının ve 

amirliğin emirleri doğrultusunda işlem yapmak, 

 

   (5) Telsiz Haberleşme Merkezi 
 

1) Telsiz Yasası ve Yönetmeliğine uygun olarak, belediyemizin telsiz haberleşme sistemini yürütmek, 

Müdürlüğün telsiz ihtiyaçlarının tespit ve teminini sağlamak, 
 

2) Telsizlerin ilgili personele zimmet karşılığı verilmesini ve görev sonunda Telsiz Merkezine teslimini 

sağlamak, tüm telsizlerin kayıtları, düşümleri, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, 
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3) Telsiz Merkezine iletilen ihbar ve şikâyetleri kayıt altına alarak, ilgili birimlere bildirmek ve takibini 
yapmak, 

 

(6) Evrak Tebliği 
 

1) Müdürlüğe evrakları ve Belediye idaresince Zabıta tarafından yapılması uygun görülen tebligatların 

7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre vatandaş, işyeri, ilgili müdürlük ve diğer tüm resmi kurumlara ulaştırmak 
maksadıyla hazırlamak ve Zabıta ekiplerine teslim etmek, tebliğ sonucunu takip etmek ve ilgili kurumlarla olan 
yazışmaları sağlamak. 
 

(7) Şikayet Kayıt – Alo 153 İhbar 
 

1) Alo 153 hattına gelen tüm ihbarların alınması Zabıta Amirinin koordinesinde ilgili komiserliklere 
aktarılması, 

2) Komiserliklerin gün içerisinde tuttuğu İdari Yaptırım Kararları ile Durum Tespit Tutanaklarının 
dosyalanması gerekli yazışmaların yapılması. 

 
 
Kırsal Mahalle Komiserliği 

 

MADDE 19  Kırsal Mahalle Zabıta Komiserliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

1) 6360 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle kapanıp, Belediyemize bağlanan beş beldemiz ve Kozak 

Bölgesindeki Mahallelerin sorunlarıyla ilgilenmek, Zabıta Yönetmeliği’nin verdiği görevleri yerine getirmek 

üzere 2 adet Zabıta Komiserliği oluşturulmuştur. Bunlar; Bölcek Mahallesi, Göçbeyli Mahallesi, Ayazkent 

Mahallesi, Kozak Bölgesi ve civar mahallelerinden oluşan Kuzey Bölge Zabıta Komiserliği ile Yenikent 

Mahallesi, Zeytindağ Mahallesi ve civar mahallelerinden oluşan Güney Bölge Zabıta Komiserliği şeklindedir. 

2) Kırsal Mahalle Komiserlikleri bu yönetmelikte belirlenen hususlar ve sorumlu bulunduğu mevzuatlar 

kapsamında; Bölgesinde ki Çevre,İmar,Sağlık,Trafik,Pazar Yerleri ve Ruhsat konularını takip etmek, gerekli 

gördüğü iş ve işlemleri uygulamak ve sonuçlarını amirine rapor etmekle yükümlüdür. 

3) Zabıta Müdürü ve Zabıta Amirinin verdiği tüm yazılı ve sözlü emirlerini yerine getirmek, 

4) Bölgesinde ki muhtarlarla sürekli koordinede olmak ve bölgenin Belediye tarafından karşılanabilecek 

her türlü ihtiyacını Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne rapor etmek,  

5) Sorumlu bulunduğu bölgede ivedilikle yapılması gereken hususların tespiti halinde İlgili Belediye 

birimleriyle görüşmek ve sonucu hakkında Zabıta Amiri ve Zabıta Müdürünü bilgilendirmek, 

6) Bölgesinde Belediye tarafından yapılan çalışmaları takip etmek aksaklık ve eksiklikleri rapor etmek, 

7) Ekibinde bulunan personelin yıllık izinlerini hizmetin aksamamasını sağlayacak şekilde planlamak 

teklif ve önerilerini amirine bildirmek, 

8) Bölgesinde Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren her konudaki ihbar ve şikâyetlere müdahale 

etmek, gerekli önlemleri almak ve yasal yaptırımları uygulamak, 

9) Bölgesinde bulunan fırın , kasap , kıraathane,kahvehane,lokanta vs.gıda işletmelerinin ilgili kamu 

kuruluşlarıyla birlikte denetimini yapmak ve sonucunu amirine rapor etmek, 
10) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak ve 

yaptırmaktır. 

11) Bölgelerindeki pazar yerlerinin yerleşim planlarının hazırlanması, pazar esnafının sicil fişlerinin 

tutulması, pazarcıların önlük-yaka kartı kullanması, tahsis edilen yerlerin başkasına kullandırılmaması,  
çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılmaması ve pazarda yolların sürekli açık olmasını sağlamak, 
 

12) Semt pazarı alanlarının temizlik, ışıklandırma, ulaşım vb. sorunları ile pazar esnafının günlük insani 13)  
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri almak, Belediyenin ilgili birimlerini bu hususlar çerçevesinde 

bilgilendirmek ve takibini yapmak, 
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Trafik Zabıta Komiserliği 

 

MADDE 20 Trafik Zabıta Komiserliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alan 

içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için gerekli belgeleri aramak, belgesi olmayanlar 

hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek. 

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü 

servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını 

denetlemek, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapmak. 

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve 

benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak. 

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediyenin yetkili organlarınca, belediye 

zabıtası tarafından yapılması uygun görülenleri yürütmek. 

5) Belediyelerce yapılan alt ve üst yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 

6) Belediye sınırları içerisinde kaldırımları, toplu taşıma araçlarına ait durakları, yangın musluğu, 

doğalgaz kutusu, yeşil alan, engelli geçişi ve benzeri yerleri motorlu veya motorsuz araçlar ile işgal edenler 

hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu doğrultusunda işlem yapmak, bu araçların sahipleri tarafından 

kaldırılmaması ve sahibinin bulunamaması halinde yetkili birimlerle en yakın otoparka çekilmesini sağlamak, 

ruhsatında belirtilen amacı dışında kullanılan motorlu araçları emniyet birimlerine bildirmek. 

7) 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile belediye zabıtasına verilen yetkileri 

kullanmak ve yolcu terminalleri ile diğer garajlardaki görevleri ile ilgili denetimleri yapmak. 

8) Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Zabıta Memuruna verilen tüm görev, yetki ve sorumlulukları yerine 

getirmek, 

9) 5393 Sayılı Belediye Kanununda belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda diğer zabıta 

hizmetlerini yerine getirmek, 

10) Şehiriçi trafik uygulamalarında Belediye Meclisinin vermiş olduğu görevleri yerine getirmek, 

11) İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, izinsiz seyyar satıcıları men etmek, beldenin temizlik, 

güvenlik, düzen ve esenlik hizmetlerini en uygun bir şekilde yerine getirmek, 

12) Belediyemiz sınırları içindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve 

yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD, DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım 

vb. yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim 

etmek. 

      13) Kaldırım ve yol üzerindeki ayaklı levhalar ve dubaları kaldırtmak, 

 

14) Yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmakla görevli 

ve yetkilidir. 
     15) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak ve 

yaptırmaktır. 

 

 16)  Ekibinde bulunan personelin yıllık izinlerini hizmetin aksamamasını sağlayacak şekilde planlamak 

teklif ve önerilerini amirine bildirmek, 

17) Bölgesinde Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren her konudaki ihbar ve şikâyetlere Zabıta Amiri 

veya Zabıta Müdürünün görevlendirmesiyle müdahale etmek, gerekli önlemleri almak ve yasal yaptırımları 

uygulamak, 

18) Zabıta Müdürü ve Zabıta Amirinin verdiği tüm yazılı ve sözlü emirlerini yerine getirmek, 

 

Pazar Yeri Zabıta Komiserliği 

 

MADDE 21 Pazar Yeri Zabıta Komiserliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

1) Pazar esnafının uygunsuz durumları için işlem yapmak, 
 

2) Semt sakinlerinin rahat alış veriş yapabilmesi gereksiz işgallerin kaldırılması ile Pazar esnafının satışa 

sunduğu emtiaların etiketleri, kılık kıyafetleri, bağırarak satış yapmama, doğru tartı, tüketiciye saygılı davranma 

konularına ağırlık verilerek denetimlerini aralıksız bir biçimde sürdürmek, 
 

3) Seyyar satıcılığı engellemek, 
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4) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerin Belediye Zabıtasına verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 
 

5) 5393 Sayılı Belediye Kanununda belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda diğer zabıta 

hizmetlerini yerine getirmek. 

6) 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 

düzenlenmesi hakkında kanun , 12.07.2012 tarihli 28351 sayılı Pazar Yerleri Yönetmeliği ile 04.12.2012 tarihli 

Gıda Maddesi Dışında Kalan Giyim Bölümünü kapsayan yönetmelik kapsamında verilen görevleri yapmak, 

7) Yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmakla görevli 

ve yetkilidir. 

8) Ekibinde bulunan personelin yıllık izinlerini hizmetin aksamamasını sağlayacak şekilde planlamak 

teklif ve önerilerini amirine bildirmek, 

9) Bölgesinde Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren her konudaki ihbar ve şikâyetlere Zabıta Amiri 

veya Zabıta Müdürünün görevlendirmesiyle müdahale etmek, gerekli önlemleri almak ve yasal yaptırımları 

uygulamak, 

10) Zabıta Müdürü ve Zabıta Amirinin verdiği tüm yazılı ve sözlü emirlerini yerine getirmek, 

11) Mevzuatla kendilerine verilen görevleri yapmaya mani olanlar ile görev sırasında mukavemet 

gösterenleri, görevi yaptırmamak için direnen, küfür, hakaret, tehdit edenler ile sözlü veya fiili saldırıda 

bulunanları kolluğa bildirmek, kovuşturma yapmak üzere tutanak düzenlemek. 

12) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve 

yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile gazete, dergi ve kitapların 

umumi yol, kaldırım, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, 

köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermemek, bunların satışını engellemek ve ilgili makamlara 

bildirmek. 

13)Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş 

ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmak, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi 

yapmak.” 

14) Kapalı Pazar yerinde bulunan tesisleri kontrol etmek tesislerin aksaklıklarını tespit ederek ilgili 

Belediye birimlerine bildirmek ve amirini rapor etmek, 

15) Pazar Yerlerine giren araç giriş çıkışlarını takip etmek Pazar esnafının kart basmasını sağlamak kartı 

olmayan veya kaybolan esnafa kart sağlamak, 

16) Pazar yerindeki esnafların tahakkuk ve tahsilat ödemlerinin düzenli yapılmasını takip etmek ve gerekli 

gördüğü yazışmaları yapmak, 

17) Pazar yerinde  tahsisi olmayan yerlerin takibini yapmak bu yerlerin tahsisi yapılmadan açılmamasını 

sağlamak, 

18) Pazar yerlerinde tahsisi yapılmasına rağmen açılmayan yerlerin takibini yapmak, açılmayan yerler ile 

ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari işlemleri yapmak(Tahsis İptali vs.), 

19) Üreticilerin (Müstahsil) Pazar yerlerinde ki yer tahsislerini yapmak , Müstahsillerin yer temini 

vb.sorunlarının çözümünü sağlamak, 

20)  Pazar Yerleri Tahsis listesini güncel tutmak ve listeleri amirine rapor etmek, 

21 ) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak ve 
yaptırmaktır. 

 

Turizm Zabıta Komiserliği 

 

MADDE 22 Turizm Zabıta Komiserliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

1) Kentimizin tarihi ve kültürel mirasını, turistik özelliklerini ve değerlerini tanıtmak amacıyla araştırma, 

geliştirme, benimsetme ve tanıtma çalışmaları yapmak, Kentimize yerli ve yabancı turistleri çekmek için tanıtım 

ve organizasyon çalışmalarına katkıda bulunmak, 

2) Kentimizin millî, manevî, tarihî, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerini yurt içinde ve yurt dışında 

tanıtmak için gerekli yayın, doküman ve malzemeyi hazırlamak, hazırlatmak ve Zabıta Müdürü koordinesinde 

dağıtmak, 

3) Turizmin halka mal edilmesi, tanıtılması, turistle yöre halkı arasındaki iletişimin en iyi şekilde 

gerçekleştirmesi için halkın eğitilmesi konusunda çalışmalar yapmak, 

4) Kentimizin turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel mirası, turistik özelliklerini tanıtmak maksadıyla  

yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen sempozyum, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri, kermes vb. 

etkinliklerde tanıtım stantları açmak ve bu gibi etkinliklere katılım sağlamak, 
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5) Kültür Turizmi, Spor Turizmi, Sağlık Turizmi, Tatil Turizmi, Kongre ve İş turizmi, Dağcılık ve Doğa 

Turizmi gibi turizmin tüm alanlarında, kentimizin öncelikli konum elde etmesi amacıyla, her tür tanıtım ve 

geliştirme çalışmaları yapmak, buna yönelik projeler geliştirmek,  

6) Kent Rehberliği hizmetleri sunmak, Kentimizin tarihi ve kültürel mirasını, turistik değerlerini tanıtıcı 

turlar ve geziler düzenlemek talep veya ihtiyaç halinde rehberlik yapmak,  

7) Belediyemizce Turizm alanında çeşitli ülkeler ile,yerel – ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile 

yapılacak işbirliği anlaşmalarını takip etmek ve gereğini yapmak.  

8) Şehir turizmine katkı sağlayacak her türlü çalışma alanına giren tüm faaliyet ve etkinlikler ile ilgili 

Üniversiteler, Eğitim Kurumları, Meslek Odaları, Kamu Kurumları, Özel Kuruluşlar, Vakıflar, Dernekler, Sivil 

Toplum Kuruluşları ile ön görüşmeler yapmak, 

9) İlçe Turizm Danışma Bürosu ve Müze Müdürlüğü  ile koordineli olarak çalışmak yapılacak iş ve 

işlemleri takip etmek amirlerini faaliyetler ile alakalı bilgilendirmek, 

10) Şehrimize gelen yerli yabancı turistlerin ortalama istatistiğini tutmak ve aylık periyotlarla amirlerine 

rapor etmek, 

11) İlçemize gelen tur otobüslerini kontrol etmek, şehrimize gelen turistleri karşılamak yardımcı olmak 

yönlendirmek, 

12) Turist rehberleri ile bağlı bulundukları acenteler ile bağlantı kurmak şehrimize gelen kafilelerin geliş 

zamanlarını, rotalarını vb. hususları öğrenmek, acenteleri rota konusunda bilgilendirmek yardımcı olmak 

13) İlçemizde Turizm Otelciliği yapan işletmelerin kontrolünü sağlamak doluluk boşluk oranlarını günlük 

olarak takip etmek ihtiyaç dahilinde acenteleri bilgilendirmek, 

14) Şehirimizde bulunan Ören Yerlerinin (Asklepion,Akropol,Bazelika,Antik Selinos Çayı,Kozak 

Yaylası,Tarihi Rum Evleri) tarihçesini rehberlik edecek düzeyde bilmek, 

15) Ekibinde bulunan personelin yıllık izinlerini hizmetin aksamamasını sağlayacak şekilde planlamak 

teklif ve önerilerini amirine bildirmek, 

16) Zabıta Müdürü ve Zabıta Amirinin verdiği tüm yazılı ve sözlü emirlerini yerine getirmek, 

17) Bölgesinde Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren her konudaki ihbar ve şikâyetlere Zabıta Amiri 

veya Zabıta Müdürünün görevlendirmesiyle müdahale etmek, gerekli önlemleri almak ve yasal yaptırımları 

uygulamak, 

18) Mevzuatla kendilerine verilen görevleri yapmaya mani olanlar ile görev sırasında mukavemet 

gösterenleri, görevi yaptırmamak için direnen, küfür, hakaret, tehdit edenler ile sözlü veya fiili saldırıda 

bulunanları kolluğa bildirmek, kovuşturma yapmak üzere tutanak düzenlemek. 
19) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak ve 

yaptırmaktır. 

 

Çevre ve İmar Zabıta Komiserliği 

 

MADDE 23 Çevre ve İmar Zabıta Komiserliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

1) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir 

alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan 

kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik 

çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına 

dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli 

tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin ilgili 

birimlerinin görevlileri ile birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak, boşaltılması ve 

yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar ve talimatları doğrultusunda yapı veya iş yerleriyle ilgili kanuni 

yetkililerle birlikte diğer tedbirleri almak ve yasal işlem uygulamak. 

2) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, 

izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer 

tedbirleri almak. 

3) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma 

alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek. 

4) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve gıda mevzuatı çerçevesinde belediye 

zabıtası tarafından yerine getirilmesi emredilen görevleri yerine getirmek, bu konuda ilgili kurumlar ve 

belediyenin ilgili diğer birimleri ile müşterek çalışma yapmak. 

5) Ev, apartman ve işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, umumi çöp ve ayrıştırma 

kutularına zarar verilmesini ve bu kutulardaki atıkların çevreye dökülmesini önlemek, aykırı davrananlar 

hakkında yasal işlem yapmak, atıklarını kurallara aykırı olarak bertaraf edenler hakkında işlem yapmak ve/veya 

yetkili mercilere bildirimde bulunmak. 
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6) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek, ilgililer 

hakkında yasal işlem yapmak. 

7) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına 

zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, 

atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda 

kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 

8) 22/2/1989 tarihli ve 13838 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hayvan Sağlığı ve 

Zabıtası Yönetmeliğine göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi 

halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü 

yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların yetkililer tarafından itlaf edilmesine yardımcı olmak, bunların 

insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak. 

9) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve 

Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliğe göre her türlü hayvan ve hayvansal ürünlerin naklinde 

kullanılan pasaport, nakil belgesi, veteriner sağlık raporu ve nakil beyannamesi gibi belgeleri kontrol etmek ve 

ilgili belgeler olmadan yapılan hayvan ve hayvansal ürünleri alıkoyarak mülki idare amirine bildirilmesini 

sağlamak. 

10) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri 

içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 

Gerçek ve tüzel kişilerce çevre kirliliğine neden olabilecek her türlü faaliyete engel olmak, çevre kirliliğine 

neden olan gerçek ve tüzel kişilere idari yaptırım uygulayarak yasal süreci başlatmak, 

 

11)Ekolojik dengeyi bozan bütün olumsuzluklarda gerektiğinde teknik elemanlarla birlikte yasal işlem 

yapmak, 
 

12)Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının 

eşelenmesini önlemek, 
 

13)2872 sayılı Çevre Kanunu’na ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin 

huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri 

gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri 

yerine getirmek, 

İzinsiz dağıtılan el ilanlarını kontrol etmek, 
 

14)Levha ve totem levhalarının uygunluğunu kontrol etmek, 
 

15)Kaldırım ve yol üzerindeki ayaklı levhalar ve dubaları kaldırtmak, 
 

16)Asılan bez afişlerin uygun olup olmadıklarını kontrol etmek, 
 

17)Elektrik direkleri, elektrik trafoları, otobüs durakları ve kamuya ait duraklara afiş asmak yazı yazmak ve 

izinsiz yapıştırılan reklâm afişlerini tespit ederek kaldırtmak, 
 

18)Bergama Belediyesi İlan Reklâm Yönetmeliği, Bergama Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin 

“İlan ve Reklâm ile İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 11. madde de belirtilen hususlara ve 5326 Sayılı Kabahatler 

Kanunu’na uygun olarak işlem yapılmasını sağlamak, 
 

19)5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda diğer zabıta 

hizmetlerini yerine getirmek. 

20)Ekibinde bulunan personelin yıllık izinlerini hizmetin aksamamasını sağlayacak şekilde planlamak 

teklif ve önerilerini amirine bildirmek, 

21)Zabıta Müdürü ve Zabıta Amirinin verdiği tüm yazılı ve sözlü emirlerini yerine getirmek, 

22)Bölgesinde Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren her konudaki ihbar ve şikâyetlere Zabıta Amiri 

veya Zabıta Müdürünün görevlendirmesiyle müdahale etmek, gerekli önlemleri almak ve yasal yaptırımları 

uygulamak, 

23)Mevzuatla kendilerine verilen görevleri yapmaya mani olanlar ile görev sırasında mukavemet 

gösterenleri, görevi yaptırmamak için direnen, küfür, hakaret, tehdit edenler ile sözlü veya fiili saldırıda 

bulunanları kolluğa bildirmek, kovuşturma yapmak üzere tutanak düzenlemek. 
24)Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak ve 

yaptırmaktır. 
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Sağlık,Ruhsat ve İş Yerleri Zabıta Komiserliği 

 

MADDE 24 Sağlık,Ruhsat ve İş Yerleri Zabıta Komiserliğinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

1) 5393 sayılı Kanunun 15/m maddesi doğrultusunda, cadde, sokak, park, meydanlar, kaldırımlar, deniz, 

göl, nehir ve benzeri yerlerde mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men 

etmek, satışa sunulan emtiaları emanete almak, emanete alınan gıda maddelerinden bozulabileceklerin cezası 

ödenmeyerek iki gün içinde alınmaması halinde gıda bankasına, gıda bankası bulunmayan yerlerde devlete ait 

sosyal hizmet ve yardım kuruluşlarına teslim etmek, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde teslim alınmayan gıda 

dışı malları kanunla belirlenen yerlere tutanak karşılığı teslim etmek ve ilgilileri hakkında işlem yapmak. 

2) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve gıda mevzuatı çerçevesinde belediye 

zabıtası tarafından yerine getirilmesi emredilen görevleri yerine getirmek, bu konuda ilgili kurumlar ve 

belediyenin ilgili diğer birimleri ile müşterek çalışma yapmak. 

3) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına 

zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, 

atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda 

kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 

4) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin 

sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide 

gramajını, fiyat tarifelerini kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak. 

5) Bergama Merkez Mahalleler sınırları içerisinde bulunan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı kapsamında 

Belediyemize bağlı tüm işletmelerin ilgili yönetmelik kapsamında kontrol edilmesi, 

6) Bergama Merkez Mahalleler sınırları içerisinde açılan yeni işletmelerin İş Yeri Açma ve çalışma ruhsatı 

almak için Belediyeye başvurulmasının sağlanması, 

7) Ruhsatsız tespit edilen işletmeler hakkında tutulan tüm tutanakları Ruhsatlandırma Şefliğine teslim 

edilmesi ve sonucunun takip edilmesi, 

8) Müdürlüğe evrakları ve Belediye idaresince Zabıta tarafından yapılması uygun görülen tebligatların 

7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre vatandaş, işyeri, ilgili müdürlük ve diğer tüm resmi kurumlara ulaştırmak, 

9) Bergama Belediyesi Encümeni tarafından Ticari ve Sanat İcrasından Men kararı verilen tüm 

işletmelerin mühürlenme işlemlerinin takibi, 

10)Bergama Merkez Mahalleler sınırları içerisinde bulunan işletmelerin her sene başından itibaren kontrol 

edilmesi mevcut listelerin güncellenmesi ve en geç Mart ayının ilk haftasına kadar rapor edilmesi, 

11)Ekibinde bulunan personelin yıllık izinlerini hizmetin aksamamasını sağlayacak şekilde planlamak 

teklif ve önerilerini amirine bildirmek, 

12)Zabıta Müdürü ve Zabıta Amirinin verdiği tüm yazılı ve sözlü emirlerini yerine getirmek, 

13)Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak ve 
yaptırmaktır. 

14)Bölgesinde Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren her konudaki ihbar ve şikâyetlere Zabıta Amiri 

veya Zabıta Müdürünün görevlendirmesiyle müdahale etmek, gerekli önlemleri almak ve yasal yaptırımları 

uygulamak, 

15)Mevzuatla kendilerine verilen görevleri yapmaya mani olanlar ile görev sırasında mukavemet 

gösterenleri, görevi yaptırmamak için direnen, küfür, hakaret, tehdit edenler ile sözlü veya fiili saldırıda 

bulunanları kolluğa bildirmek, kovuşturma yapmak üzere tutanak düzenlemek. 

 

Gece Nöbetçileri 

 

MADDE 25 Gece Nöbetçilerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

1)  Zabıta Hizmetleri Nöbetçiliği, 

      

a. Zabıta Hizmetlerini gerçekleştirecek Gece Nöbetçileri görevini saat 17:30’da teslim alır, ertesi 

gün saat 08:30’da teslim eder. 

b. Gece Nöbetçileri göreve başlamadan önce Zabıta Amirinden gece yapılacak olan faaliyetler 

hakkında bilgi alır, nöbetini teslim ettikten sonra Zabıta Amirine bilgi verir. 

c. Gece gelen tüm şikayetleri “Şikayet Kayıt Defterine” yazarak yetkisi dahilindeyse müdahale 

eder, yetkisi dışında ki şikayetleri ilgili birimlere bildirir. Nöbetin sonunda Şikayet Kayıt defterini 

imzalar ve Zabıta Amirine imzalatır. 

d. Zabıta hizmetleri 24 saat devamlılık arz ettiğinden ilçe sınırları dâhilinde her türlü Belediye 

Emir ve Yasakları ile ilgili hizmetleri takip eder, uygular. 
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e. İşletmelerin açılış kapanış saatlerine riayet etmesini sağlar , uymayanlar hakkında idari işlem 

yapar, 

f. Kolluk kuvvetlerine ihtiyaç halinde destekte bulunur, 

g. Şehrimiz cadde ve sokaklarında bulunan ağaç,trafik levhası,durak kaldırım,yol vb.hasarları 

takip eder, hasarlara sebebiyet verenler hakkında tutanak tanzim eder. 

h. Gece devriyesi esnasında yada başvuru halinde korunmaya ve bakıma muhtaç çocukların, 

engellilerin, yaşlıların ve yardıma muhtaç kişilerin tespiti halinde bu durumu sosyal hizmet kurumlarına 

yada kolluk kuvvetine ivedi bildirir, sonucunu takip eder. 

i. Gece Tesisler Nöbetçilerinin görevlerini laikiyle yerine getirmesi için Nöbet Yerlerini kontrol 

eder, uyarılarda bulunur, aksaklık tespiti halinde tutanak tutar. 

j. Zabıta Müdürü ve Zabıta Amirinin verdiği tüm yazılı ve sözlü emirlerini yerine getirir, 

k. Mevzuatla kendilerine verilen görevleri yapmaya mani olanlar ile görev sırasında mukavemet 

gösterenleri, görevi yaptırmamak için direnen, küfür, hakaret, tehdit edenler ile sözlü veya fiili saldırıda 

bulunanları kolluğa bildirir, kovuşturma yapmak üzere tutanak düzenler. 

l. İzin planlamasını Zabıta Amiri koordinesinde yapar. 

m. Zabıta Hizmetleri Nöbetçiliği personelinden veya ekiplerden Zabıta Müdürü tarafından 

görevlendirilecek Gece Vardiya Amiri Belediye Tesisleri Nöbetçiliğinin çalışma ve izin planlamasını 

yapmaktan ayrıca sorumludur. 

n. Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları 

yapmak ve yaptırmaktır. 

 

             2)   Belediye Tesisleri Nöbetçiliği; 

 

a. Mesai saatleri dışında nöbet alanında her türlü koruyucu tedbirleri almak, 
 

b. Giriş-çıkışları engellemek, 
 

c. Kuruma ait her türlü demirbaş eşyalara sahip çıkmak, 

d. Yangın, deprem, su baskını, vb. doğal afetlere karşı tedbirli olmak ve derhal ilgililere bilgi 

vermek, 

e. Nöbete Başlama ve Bitiş saatlerine riayet eder. Nöbet yerini diğer nöbetçi gelmeden teslim 

etmez. 

f. Sorumlu bulunduğu tesisin güvenliğini sağlar , her saat başı tesiste devriye atar, aksaklıkları 

ivedi bir şekilde Zabıta Hizmetleri Nöbetçiliğine bildirir. 

g. Zabıta Müdürü ve Zabıta Amirinin verdiği tüm yazılı ve sözlü emirlerini yerine getirir, 

h. Zabıta Hizmetleri Nöbetçiliği koordinesinde çalışır, her türlü aksaklığı ve olağanüstü hali 

bildirir. 

i. Zabıta Müdürünün belirleyeceği Gece Vardiya Amiri koordinesinde yıllık izinlerini hizmetin 

aksamamasını sağlayacak şekilde planlar, nöbet yerlerinde ki görevlendirmeleri Gece Vardiya 

Amirinden öğrenir, Gece Vardiya Amirinin emir ve talimatları çerçevesinde hareket eder, 

 

MADDE 26  Ruhsatlandırma şefliği 

 

Ruhsatlandırma Şefinin görevleri aşağıda belirtilmiştir; 

 

1) Umum açık istirahat ve eğlence yeri, sıhhi iş yerleri ile 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müessese 

işyerlerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemek, 

2) Ruhsat verilen iş yerlerinin dosyalarını hazırlamak ve arşivlemek 

3) Mesul Müdürlük Belgesi işlemlerini yürütmek, 

4) Gerekli görülmesi halinde müdürlük çalışması ile ilgili olarak belediye meclisi ve belediye 

encümeninden karalar aldırmak. 

5) Yapılan çalışmalarla ilgili rapor hazırlayarak başkanlığa sunmak. 

6) Ruhsatsız olduğu veya kurallara uymadığı tespit edilen iş yerleri ile ilgili gerekli yasal işlemleri 

yapmak 

7) İşyeri ruhsat denetimlerini yapmak, 

8) Servise gelen ve servisten çıkan evrakların kayıt altına alınmasını sağlamak, 

9) Servis’in demirbaş işlemlerini takip etmek, 

10) Üst yönetici tarafından verilen görevleri yapmak, 
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11) Denetime tabi evrakların muhafazasını sağlamak, 

12) İç ve dış mali denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak, 

13) Şefliğinde bulunan personelin yıllık izinlerini hizmetin aksamamasını sağlayacak şekilde 

planlamak teklif ve önerilerini amirine bildirmek, 

14) Zabıta Müdürü verdiği tüm yazılı ve sözlü emirlerini yerine getirmek, 

15) Bölgesinde Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren her konudaki ihbar ve şikâyetlere Zabıta 

Müdürünün görevlendirmesiyle müdahale etmek, gerekli önlemleri almak ve yasal yaptırımları 

uygulamak, 

 

 Ruhsatlandırma Şefliği Personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

1) Birim personeli gerçekleştirdiği iş ve işlemlerinde; öncelikle Müdüre, Başkan Yardımcısına ve Başkana 

karşı sorumludur. 

2) Müdürlükçe havale edilen konuları en kısa ve en ekonomik koşullarda sonuçlandırmak, 

3) Birim içi haberleşme ve birime ait evrak akışını Müdürlüğün talimatları doğrultusunda yapmak, 

4) Birime gelen ve giden tüm evrakı kayda almak ve takip ederek, sonuçlandırmak, 

5) Beceri ve mesleki bilgi ihtiyacını Müdürlüğe iletmek, 

6) İşbölümü esasları dâhilinde, eş düzey ve diğer pozisyonlarla koordinasyon içerisinde çalışmak, 

7) Şefliğin tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili 

mevzuata riayet etmek, 

8) Birimde verimliliğin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için 

çalışma metotlarını geliştirmek, 

9) Vatandaşlarla iletişimde örnek tutum davranış sergilemek, 

10) Verilen talimatlara uygun iş ve işlemleri gerçekleştirmek, 

11) Birimin tertip düzen ve temizliğini özen göstermek, 

12) Birimde bulunan demirbaş malzemeyi etkin kullanmak için gereken önlemleri almak, 

13) Birim ihtiyaçlarını Mali Hizmetler Servisi ile koordineli temin etmek, satın alma işlemlerini 

14) Sıhhi müesseseler sınıfındaki işyerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları başvurularının kabul 

edilmesi, gerekli evrakların istenmesi, ruhsatların düzenlenmesi veya reddedilmesi ile ilgili tüm yazışmaları 

yapmak. 

15) Gayri sıhhi müesseseler sınıfındaki işyerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları başvurularının kabul 

edilmesi, gerekli evrakların istenmesi işyerlerinin ruhsatlandırılması veya reddedilmesi ile ilgili tüm yazışmaları 

yapmak. 

16) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin iş yeri açma ve çalışma ruhsat başvurularının kabul 

edilmesi, bu tip işyerleriyle alakalı olarak kolluk kuvvetleri, belediye zabıta müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü 

ve itfaiye daire başkanlığı ile koordineli çalışma ve yazışmalar yapmak, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 

düzenlenmesi veya talebin reddi ile ilgili tüm yazışmaları yapmak. 

17) İşyerleri ile ilgili gerek duyulan konuların belediye encümenine veya belediye meclisine havale edilmesi 

ve çıkan kararları, iş yeri sahiplerine tebliğ ile ilgili yazışmaları yapmak. 

MADDE 27 Veterinerlik İşleri Birimi Sorumlusu  

 

1) Belediye sınırları içinde yaşayan tüm hayvanların veteriner tıp, bölge insanlarının veteriner halk sağlığı 

hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, 

2) Birim personeli gerçekleştirdiği iş ve işlemlerinde; öncelikle Müdüre, Başkan Yardımcısına ve Başkana 

karşı sorumludur.  
3) Belediyemiz sınırları içinde yaşayan sahipli ve sahipsiz tüm evcil hayvan varlığını kayıt altına almak, 

kimliklendirmek, (Marka, karne, soğuk damgalama, vb. yöntemlerle) 

4) Acil durumlarda, sahipli hayvanlara ücret karşılığı, sahipsiz hayvanlara ücretsiz olarak tıbbi ilk yardım   

hizmetlerinde bulunmak, 
  

5) Isırılma olaylarında, ısırma yapan hayvanı, hayvan sahipli ise sahibinde, değilse belediyeye ait 

padoklarda  
6) 10 gün süreyle müşahede altına almak, konu ile ilgili hastane ve laboratuvar yazışmalarını yapmak, 

gerekirse laboratuvara marazi madde sevk etmek, 
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7) Güçten düşmüş, sakat, yaralanmış ve sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumdaki hayvanların, geçici 

hayvan bakım evinde rehabilite edilene kadar, bakımını sağlar. Bu hayvanların sahiplendirilmesi işini 

gerçekleştirmek,  
8) Belediyeye ulaşan hayvanla ilgili şikâyetlerini değerlendirmek, şikâyete konu olayı ya da hayvanı 

yerinde incelemek, yetkileri doğrultusunda sonuçlandırmak,  
9) Sokak hayvanlarında üremenin denetlenmesi konusunda etkin yöntemler tespit etmek ve uygulamak,  
10) Bölgede başıboş ve sahipsiz hayvan kavramının zaman içinde sona erdirilmesi için çalışmak,  
11) Hayvan  satış  yerlerini,  kurban  ve  diğer  kesim  yerlerini  denetler  ve  hijyenik  koşullarda  

işletilmesini  
12) sağlamak, hayvan üretim ve satış yerlerini kayıt altına almak,  
13)Hayvan hareketlerini zabıta marifetiyle izlemek, usulüne uygun menşei belgesi düzenler, 

uygunsuzlukları ilgili mercilere ihbar etmek,  
14) Belediye sınırları içindeki evcil hayvanların karne ve kayıt kontrollerini yapmak; ortamlarının mevzuata 

uygunluğunu denetlemek; gerektiğinde ihtar vererek, yönetmeliklere aykırı durumların giderilmesini sağlamak, 

15) Salgın hastalık durumlarında, bölgeyi karantina altına almak, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini 

uygulamak, diğer karantina gereklerini yerine getirmek,  
16) Kapalı ve açık alan ilaçlaması yapmak, kapalı alanları fare, hamam böceği, sinek, kene, bit, pire, güve, 

tahtakurusu gibi zararlılara karşı ilaçlar; açık alanlarda larva mücadelesi, kapak çalışması, sel ve salgın hastalık 

durumlarında bölgenin dezenfeksiyonu, fare mücadelesi, yaz sezonunda tüm mahallelerin uçkun sivrisinek ve 

karasinek zararlılarına karşı ilaçlanması faaliyetlerini yürütmek, 

17) Kişisel hijyen, gıda hijyeni, zararlılarla mücadele, hayvan sağlığı, zoonozlardan korunma, çevre sağlığı, 

vb. hekimliği ilgilendiren pek çok konuda talep edilmesi halinde eğitim vermek, seminer, doküman, broşür ve 

kitapçık hazırlamak, 

18) Hayvan Pazarı ve Köpek Bakım Evi personelimizin hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirmek, 

19) Hayvan Pazarında çalışan personelin işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışma esaslarına uygun çalışmasını 

sağlamak, 

20) Veteriner Hekim kontrolü, kulak küpesiz, pasaport ve küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi, il dışından 

gelenlerin Veteriner Sağlık Raporu olmadan pazar yerine girişini ve çıkışını engeller, 

21) Pazar yerindeki kontrollerde hastalıklı görülenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerini uygulamak. İl 

Gıda Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünü sözlü ve yazılı olarak bilgilendirmek, 

22) Salgın hastalıkların önlenmesi noktasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile koordineli 

çalışmak, karantinalı işletmelerden gelen hayvanları Hayvan Pazarına almamak, 

23) Hayvanlardan insanlara geçebilecek bulaşıcı hastalıklarla mücadelede, ilgili diğer teşkilatlarla işbirliği 

yapmak, çalışmaların verimini artırmak, yapılan tarama ve dezenfeksiyon çalışmalarında bulunmak, 

24) Hayvan pazarının şartlarını iyileştirmek, daha iyi şartlarda alışveriş hizmetinin gerçekleştirilmesi için 

ilgili mevzuatları takip etmek, gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek uygulama ve teknik bilgileri güncel 

tutmak, 

25) Kurban bayramında halkımızın kurban alım satım ihtiyacını karşılamak için hayvan pazar yerlerinin 

açık olmasını sağlamak, 

26) Hayvan Pazarında haşerelerle ve kemirgenlerle mücadele programını uygulatmak, kayıt altına almak, 

27) Hayvan Pazarı kotralarının dağılmasına müteakip temizlik ve nakliye işlemlerinin araçların 

dezenfeksiyonunun hijyenik şartlarda naklinin sağlanması, dezenfeksiyon belgelerini düzenlemek, 

28) Hayvan Pazarının atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için bütün atık ve 

artıkların depolanarak en yakın biyogaz tesisine naklinin sağlamak, 

29) Hayvan Pazarına evraksız,kulak küpesiz,ve hastalıklı olan hayvanları karantine kotrasına alınıp ilgili 

mevzuata göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü elemanları ile birlikte iş ve işlemlerin yapılmasını 

sağlamak 

30) Kaçak hayvan satışını önlemek için gerekli desteği ilgili birimlerle sağlamak. 

31) Hayvan Pazarının çalışmasındaki eksiklik ve noksanlıkları ilgili şube müdürlüğüne yazılı olarak 

bildirmek ve yapılıp yapılmadığını kontrol ve takip etmek 

32) Biriminde bulunan personelin yıllık izinlerini hizmetin aksamamasını sağlayacak şekilde planlamak 

teklif ve önerilerini Zabıta Müdürüne bildirmek, 

33) Zabıta Müdürü verdiği tüm yazılı ve sözlü emirlerini yerine getirmek, 
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34) Bölgesinde Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren her konudaki ihbar ve şikâyetlere Zabıta 

Müdürünün görevlendirmesiyle müdahale etmek, gerekli önlemleri almak ve yasal yaptırımları uygulamak, 

35) Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak, görevi ile ilgili gerekli rapor ve yazışmaları yapmak ve 
yaptırmaktır. 

 

           1.  Geçici Hayvan Bakım Evi Personeli 

  
a) Sokaklarımızdaki başıboş hayvanların toplanarak, bakım evinde veteriner hekimlerimizce 

bakımlarının ve gerekli aşılarının yapılmasını sağlamak, 

b) Veterinerlik İşleri Birirmi sorumlusunun vermiş olduğu her türlü görevi yapmak, 

c) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Sokak Hayvanlarına müdahale etmek, 

d) Köpek Bakım evindeki köpeklerin beslenmesi , bakımı ve tedavisine yardımcı olmak, 

e) Sokak hayvanları besleme noktalarına münferit zamanlarda mama takviyesi yapmak besleme 

noktalarını gün içerisinde kontrol etmek, 

f) Gelen şikayetlere derhal müdahale etmek sonucundan Veterinerlik Birimi Sorumlusuna 

bilgilendirmek, 

g) Mevcut araçların bakımını takip etmek ,arızalanan araçların derhal tamir ettirilmesi için gerekli 

tedbirleri almak, 

h) Kurumlar , marketler vb.yerlerden köpekler için alınan artık yemeklerin toplanmasını sağlamak 

ve Veterinerlik İşleri Birimi Sorumlusuna miktar raporu vermek, 

i) Tesislerin temiz tutulmasını şefin verdiği görevler kapsamında uygulamak, 

 

          2. Canlı Hayvan Pazarı Personeli 

 

a) Veterinerlik İşleri Birimi Sorumlusunun  vermiş olduğu her türlü görevi yapmak, 

b) Tesisin Temiz tutulmasını sağlamak, 

c) Tesiste bulunan her türlü donanımın arızasını tespit etmek ve şefine bilgi vermek 

d) Padokların her havyan pazarından sonra kontrolünü sağlamak , arızasını tespit edip raporlamak, 

e) Tesis giriş çıkışlarını kontrol etmek, 
 
Müracaat ve Danışma Ekibi 
 
MADDE 28- (1) Müracaat ve Danışma Ekibi; her türlü suç ve şikâyetleri, kayıt defterine işlemek ve anında 

bakılması gereken şikâyetleri ilgili birimlere telsiz ya da telefon aracılığı ile iletmek, 
 
(2) Tatil günlerinde ve hafta sonunda görev yaparak, birimine intikal eden her türlü suç ve gelen şikâyetlerin 

gereğini yapmak, 
 
(3) Kendisine tutanakla zimmet olunan her türlü zabıt, maktu ve demirbaş eşyaları korumak ve kollamakla 

görevlidir. 
 
 
Emir-Talep Zinciri 
 
MADDE 29 -(1) Kıdem ve amir-memur ilişkisi içerisinde oluşturulan emir, talep zincirlemesi; tüm personel 
tarafından esas alınır. Verilen emir personelin bağlı olduğu üstüne iletilir. Talepler ise bir üste bildirilir. 

 

Kılık Kıyafet ve Sivil Görev Alma 
 
MADDE 30-(1) Zabıta personeli kılık ve kıyafetinde “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine uymakla ve 

görevi başında üniforma giymekle yükümlüdür. Ancak, görevi itibariyle Zabıta personeli sivil olarak da 
çalıştırılabilir. 

 

Kıyafet ve Davranış Denetimi 
 
MADDE 31-(1) Zabıta Müdürlüğü’nde amir ve üstler, astların kılık kıyafetleri ile davranışlarını kontrol etmek, 
gördükleri aksaklıklara ve hatalı davranışlara müdahale etmek, kılık kıyafetleri uygun olmayanlar ile hatalı 
davranışlarda bulunanların kimliklerini Müdüriyet Makamına rapor etmekle görevli, yetkili ve sorumludurlar. 
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Selamlama 
 
MADDE 32-(1) Zabıta personeli görevde veya görev dışında üstlerini resmi iken el ile, kapalı yerde veya sivil 
iken baş ile selamlamak zorundadır. Ayrıca üst, ast gözetmeksizin personelin birbirine selam vermesi 

zorunludur. 

 

Çalışma Düzeni 
 
MADDE 33-(1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati 

aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 

belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde 

aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince belediye zabıta müdürünün teklifi ve belediye başkanının onayı ile 

tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır. 

 

 

 

Çalışma Saatleri 
 
MADDE 34-(1) Zabıta personelinin çalışma saatleri günlük çalışma saati ile fazla çalışma saati toplamından 

oluşur. 

 

Olağanüstü Hallerde Çalışma 
 
MADDE 35-(1) Zabıta personeli doğal afet, savaş, yangın, deprem, su baskını vb. gibi olağanüstü durum 

halinde düzenlenen çalışma saatleri dışında çalışmak zorundadır. Zarureti takdir hali Belediye Başkanına aittir. 

 

Zabıta Müdürlüğü Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları 
 
MADDE 36-(1) Müdürlük emrinde görevli personel; kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, 

yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri 

doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Bütçe 

 

Müdürlük Bütçesi 
 
MADDE 37-(1) Zabıta Müdürlüğü, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Mahalli İdareler 
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca Belediye Başkanının bütçe çağrısına istinaden yıllık gider 
bütçe tasarılarını hazırlayarak yasal süresi içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır. 
 

ALTINCI BÖLÜM  
Görev ve Hizmetlerin İcrası 

 

Görevin Alınması 
 
MADDE 38-(1) Müdürlüğe gelen belgeler, dosyalar ve işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir. 
 
 

Görevin Planlanması 
 
MADDE 39-(1) Müdürlükteki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. 
 
 

Görevin Yürütülmesi 
 
MADDE 40-(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler 

doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 
 

YEDİNCİ BÖLÜM  
İşbirliği ve Koordinasyon 
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İşbirliği ve Koordinasyon 
 
MADDE 41-(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. 
 

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar konularına göre dosyalanır ve müdüre iletilir,  
b) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele yönlendirir,  
c) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır,  
ç) Bu yönergede adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları 

durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında 

bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-

teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 
 

d) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir 

tutanakla yeni görevliye teslim edilir,  
e) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür,  
f) Müdürlüğün, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ilgili gerekli görülen yazışmaları, 

yazıyı düzenleyen personelin ve Müdürün parafı, Belediye Başkanı veya yetki devri yaptığı Başkan  
Yardımcısının imzası ile yürütülür, 

  
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Evrak İşlemleri 

 

Evraklarla İlgili İşlemler 
 
MADDE 42-(1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir.  
Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. 
 

a) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt 

defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. 
 

b) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da 

düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa 

numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda 

muhafaza edilir. 
 

c) Müdürlük; Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak yazışma yapar. Belediyenin diğer birimleri ile yazışması olduğu takdirde, aralarındaki 

yazışmaları öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır. 
 
Arşivleme ve Dosyalama 
 
MADDE 43-(1) Müdürlüklerde yapılan yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde 

saklanır. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman 

çıkarılmasından arşiv görevlisi sorumludur. 
 
 
Ortak Görevler 

 

MADDE 44-(1) Birden fazla belediye birimini ilgilendiren iş veya görev söz konusu olduğunda koordinatör 

müdürlük Başkanlık Makamı tarafından belirlenir. 

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM  
Denetim  

 

Denetim ve Disiplin Hükümleri 
 
MADDE 45-(1) Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. Kurumsal bütünlük içerisinde 

genel disiplini sağlamak zorundadır. 
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ONUNCU BÖLÜM 

Çeşitli Ve Son Hükümler 
 
 
 
Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller 
 
MADDE 46-(1) İşbu yönergede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine 

uyulur. 
 
Değişiklik 
 
MADDE 47-(1) Bu yönergede yapılacak her türlü değişiklikler Başkan onayı ile yapılır, değişiklik teklifinin 

Başkan onayına sunulması işlemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde gerçekleştirilir. 
 
 
 

Yürürlük 
 
MADDE 48-(1) Bu yönerge Belediye Meclisinin 09.05.2014 tarih ve 14/41 sayılı kararı doğrultusunda 

Belediye Başkanı’nın onayı ve tüm birimlere yazılı talimatı ile yürürlüğe girer. 
 

 

Yürütme 
 
MADDE 49-(1) Bu yönerge hükümlerini Bergama Belediye Başkanı yürütür. 
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