ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV ,YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
Amaç

:

MADDE-1
Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam

:

MADDE-2
Bu yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde, Araklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev, yetki ve
çalışma usulü ile işleyişini kapsar.
Dayanak

:

MADDE-3
5393 sayılı Kanunu’nun 15/b maddesi ile 3572, 394, 4077, 5846, 5326, 1593 ,5179 ve 4207 sayılı
kanunlara ve İçişleri Bakanlığınca Resmi Gazetede yayınlanan Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmelik ‘e dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

:

a)

Belediye

: Araklı Belediyesi’ni

b)

Başkanlık

: Araklı Belediye Başkanlığı’nı

c)

Müdürlük

: Zabıta Müdürlüğü’nü

d)

Zabıta

: Zabıta Memurunu

e)

Yönetmelik

: Zabıta Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ ini

İKİNCİ BÖLÜM
TEŞKİLAT YAPISI VE BAĞLILIK
Teşkilat

:

MADDE-4
1-

2-

Zabıta Müdürlüğünün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
a)

Zabıta Müdürü

b)

Zabıta Memuru

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar
çerçevesinde birimlerin hizmet alanları , görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik
ve sayıda iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği
“Büro Sorumlusu” ve “Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapabilir.

Bağlılık

:

MADDE-5
Zabıta Müdürlüğü , Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği personel
eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK
Zabıta Komiserliğinin Görevleri
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

:

Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri
İmar ile ilgili görevleri
Sağlık ile ilgili görevleri
Trafikle ilgili görevleri
Cenaze işlemleri ile ilgili görevleri
Yardım görevleri

Ruhsat İle İlgili Görevleri
Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Görevleri

MADDE-6
Aşağıda belirtilen görevler, Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür:
a)

5393 Belediye Kanununa göre görev ve yetkileri belirlenmiştir.

b)

Belediye Zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere aksatılmadan sürdürülür. Fazla
çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı kanunda belirtilen hükümler uygulanır.

c)

Belediye hizmet alanı içindeki halkın müşterek ve ferdi ihtiyaçlarını karşılayabilecek faaliyetleri yapmak.

d)

Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup bu amaçla, Belediye meclisi
tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara
uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak.

e)

Halk ve esnafı bilgilendirmek, Hizmetlerin yürütülmesinde halkımızın ve esnafımızın işbirliğini
sağlamak.

f)

Şehrin estetiğini bozacak hiçbir duruma izin vermemek.

g)

14-6-1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma 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 ve gereken işlemleri yapmak.

h)

Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine
getirmek. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve
sonuçlarını izlemek,

i)

Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu
yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

j)

02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini
kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

k)

Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve
işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek, sahibi bulunamayanları
Belediye Başkanlığına aylık raporlar halinde bildirmek.

l)

23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde
etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim
konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

m) 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç
olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
n)

05.12.1951 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 materyallerin yol, meydan, pazar,
kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen
materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

o)

21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye
alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

p)

5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

q)

Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.
Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği
hizmetleri görmek.

r)

25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli
ve 25245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine,
bozulmasına mani olmak.

s)

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, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat
görevlilerine yardımcı olmak.

t)

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.

u)

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 hakkında gerekli işlemleri yapmak.

İmar İle İlgili Görevleri
a)

İmar İşleri elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

b)

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 İmar İşleri yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni
işlem yapmak.

c)

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.

d)

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.

Sağlık İle İlgili Görevleri
a)

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların
Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine
getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

b)

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya
pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe
edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili

personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi
bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile
imha etmek.
c)

Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek

d)

Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

e)

İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi
uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını
denetlemek.

f)

Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının
eşelenmesini önlemek.

g)

Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar
satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen
hizmetleri yapmak.

h)

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.

i)

8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe 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 itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını
yaptırmak.

j)

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin
nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha
ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

k)

24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde
verilen yetkileri kullanmak.

l)

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 kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

Trafikle İle İlgili Görevleri
a)

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar
içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen
elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

b)

Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen karayolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma
araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

c)

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.

d)

Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri
yürütmek,

e)

Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

f)

Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

g)

Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek,
uymayanlara tutanak düzenlemek.

Cenaze İşlemleri İle İlgili Görevleri
a)

Mahalle mezarlığına defnedileceklerle ilgili işlemlere yardımcı olmak,

b)

Cenaze aracını görevlendirmek,

Yardım Görevleri
a)

İlçenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

b)

Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine
verilen görevleri yerine getirmek.

c)

Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde
sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

Ruhsat Birimi’nin Görevleri
MADDE-7
Ruhsat Birimi tarafından yürütülecek görevler şunlardır:
a)

Zabıta Birimine gelen evrak ve dilekçelerin kaydını yapmak.

b)

Hazırlanan dosyanın ruhsat harcını tahakkuk ederek, tahsilini sağlamak. Ruhsat defterine kaydını
yaparak , İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı düzenlemek.
Düzenlenen ruhsatı zimmet defterine kayıt yaparak, işyeri teftiş defteri hazırlamak ve hizmet

c)

masalarına teslim etmek.
d)

Ruhsatın ikinci nüshasını dosyasına takmak.

e)

Birimler arası yazışmaları hazırlayarak defter kayıtlarının tutmak.

f)

Müdürlükler arası yazışmaların takibini yaparak dosyasını klasörün kaldırmak ve Gelen giden
evrakların kaydını yapmak.

g)

Bilgi edinme Kanununa istinaden vatandaştan gelen istek ve önerilere göre gerekli bilgi akışını
sağlamak.

h)

Umuma açık işyerlerine tutulan tutanakların kaydının yapılması, encümen‘e sunulması, encümence
verilen cezanın yada uyarının vatandaşa ve gelir servisine bildirmek.

i)

Birime gelen vatandaşların taleplerine cevap vermek

Müdürlük Yetkisi

:

MADDE-8
Zabıta Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunun ve İçişleri
Bakanlığı 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zabıta yönetmeliği hükümlerine uygun
olarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir.
Görevin Yürütülmesi

:

MADDE-9
Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda
gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme
Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem :

MADDE-10
a) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür veya vekili tarafından ilgili personele havale edilir.
Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
b) 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.
Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.
Arşivleme ve dosyalama

:

MADDE-11
a) Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde
saklanır.
b) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
c) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili
amiri sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim
Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri :
MADDE-12
a) Zabıta Müdürü veya Vekili tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
b) Zabıta Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
c) Zabıta Müdürü1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
d) Zabıta Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve
cezalandırma vs işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur.
e) Birimdeki personelin mesai saat’lerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetleri konusunda birim müdürü ile
Belediye Başkanı sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

;

MADDE-13
İş bu Yönetmelik hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük

:

MADDE-14
Bu Yönetmelik Hükümleri Belediye Meclis Kararının kesinleştiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme

:

MADDE-15
Bu Yönetmenlik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

