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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE 

ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Temel İlkeler ve Tanımlar 

 

 

Amaç 

 

MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, 

görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.  

 

Kapsam 

 

MADDE 2 Bu yönetmelik, Develi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar.  

 

 

Hukuki Dayanak 

 

MADDE 3 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta 

Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar. 

 

Temel İlkeler  

MADDE 4 Develi Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tüm çalışmalarında;  

a) Uygulamalara ilişkin kayıt ve belgelerin her an denetime hazır bulundurulması,  

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda, yerindelik, kalite ve ihtiyaca uygunluk,  

c) Kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulması,  

ç) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik,  

d) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,  

e) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,  

f) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,  

g) Hesap verebilirlik, temel ilkelerini esas alır.  
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Tanımlar 

 

MADDE 5 Bu yönetmeliğin uygulanmasında;  

Başkan   : Develi Belediye Başkanını, 

Başkan Yardımcısı  : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Başkan 

Yardımcısını,  

Belediye   : Develi Belediyesini, 

Birim    : Zabıta Müdürlüğünü, 

Müdür : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı 

alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini 

kullananları,  

Zabıta    : Develi Belediye Zabıtasını, ifade eder. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, Personel ve Organizasyon Yapısı 

 

Kuruluş 

 

MADDE 6 Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare 

Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak kurulmuştur. 

 

Personel Yapısı 

 

MADDE 7 Develi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün personel yapısı; Norm Kadro Cetvelindeki unvan 

ve sayıyı aşmamak üzere; 

a) Müdür 

b) Amir 

c) Komiser 

d) Memur 

e) Büro Personelinden oluşur. 

 

 

Organizasyon Yapısı 

MADDE 8 Zabıta Müdürlüğü, Üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının 

görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Belediye Başkanı 

organizasyon yapısını re ’sen değiştirmeye yetkilidir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yönetim Planı, Müdürlük Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

Yönetim Planı 

MADDE 9 Zabıta Müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur. 

 

a) Merkez Büro 

b) Zabıta Bölge Amirliği 

c) Pazaryerleri Amirliği 

d) Sindelhöyük Bölge Amirliği  

 

 

Müdürlük Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 

MADDE 10-1 Zabıta Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

1. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

2. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek 

3. Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütmek. 

4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumlu olmak. 

5. Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapmak. 

6. Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak. 

7. Müdürlük Bünyesinde görev yapan amirlik ve ekiplerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru 

olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. 

8. Zabıta Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak. 

9. Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek. 

10. Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve 

mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak. 

11. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin 

etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dâhilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini belirlemek, 

yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alınması hususunu üst 

makamlara bilgi vermek. 

12. Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar 

yaparak hazırlamak. 

13. Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların bu emri 

altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, 

özlük haklarını gerçekleştirmek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, 

personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak. 

14. Personeli ihtisas ve becerilerine göre, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde uygun gördüğü birim ve 

görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta 

amir ve memurlarını geçici olarak görevlendirmek. 

15. Gerektiğinde denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanlarını, kendi 

takip ve kontrolündeki Zabıta amiri veya komiserlerine devretmek, (Zabıta Müdürüne yasalarda 

tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi devredilemez). 
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16. Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları 

yapmak, Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek. 

17. Teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme 

cihazlarının yenilenmesini sağlamak için talepte bulunmak. 

18. Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan, yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, 

Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak. 

19. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden, yetkisi içinde olanların yapılmasını 

sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak. 

20. Zabıta teşkilatının daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dış 

kuruluşlardan bilgi alışverişinde bulunmak, incelemeler yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla iş 

birliği sağlamak. 

21. Müdürlüğünün sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde ve konularda zabıta hizmetlerinin 

yürütülmesini sağlamak, 

22. Başkan, Başkan Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye 

Meclisi, Belediye Encümeni kararlarını uygulamak, 

23. Müdürlüğünün görevleri ile ilgili konularda, amirlikler arası koordineyi sağlamak, amirliklerin 

çalışmalarını denetlemek, amirlere emir ve talimat (hizmet durumuna göre sözlü ya da yazılı) 

vermek, 

24. Müdürlük gelen evrakları ilgili amirlikler havale etmek, takibini yapmak, 

25. Müdürlük yazışmaları imzalamak, 

26. Müdürlük bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak, 

27. Müdürlük faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak, 

28. Müdürlük stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak, 

29. Müdürlük arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak, 

30. Bilgi edinme başvurularını ilgili amirliklere göndermek ve takibini yapmak, 

31. Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak, 

32. Personel arasında görev yazılı olarak dağılımını Başkanlık Makamının bilgisi dâhilinde 

gerçekleştirmek,  

33. Müdürlük personelinin yıllık izin planlamasını yapmak, 

34. Müdürlük personelin görevleri yerine getirilmesi ile ilgili periyodik ve ani denetimleri yapma, 

aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak, 

35. Müdürlük emrinde görev yapan personelin terfi, ödül, takdirname vb. için Başkanlık Makamına 

önerilerde bulunma, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yazışmalar yaparak bilgi vermek, 

36. Müdürlüğün faaliyet alanları ile ilgili gerekli araştırma ve görüşmeleri yürütmekle birinci 

dereceden Başkanlık Makamının bilgisi dâhilinde yürütmekten sorumludur, 

37. Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar 

yaparak hazırlamak, 

38. Amirliklerden gelen günlük, aylık ve yıllık çalışma raporlarını düzenleyerek Başkanlık Makamına 

sunmak,  

39. Zabıta Müdürlüğü çalışma saatlerini Günün zaman ve şartlarına göre Zabıta Müdürünün Başkanlık 

Makamına teklifi ve Başkanlık Makamı Olurları ile belirlenmesini sağlamaktır. 
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MADDE 10-2 Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

1. Zabıta Amiri Belediye Zabıta hizmeti veren birimin başı olarak; birimin sevk ve idaresi, disiplini, 

her türlü hal ve hareketinden sorumludur, 

2. Amiri olduğu birimin kanun tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle, Belediye Başkanlığı ve 

üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur, 

3. Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak Zabıta 

Müdürlüğüne sunup icra ettirmek, 

4.  Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin 

programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunar. 

5. Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden bulunduğu amirliğin 

görevlerini öncelikle icra etmek, 

6. İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden, Zabıta 

Müdürüne karşı sorumludur. 

7. Emrinde görevli personelin takdir ve ödüllendirmesi hakkında Zabıta Müdürüne teklif sunar. 

8. Emrindeki personelin iș bölümünü yapmak, koordinasyonu sağlamak. 

 

MADDE 10-3 Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

1. Zabıta Birim Amirinin verdiği görevi yürütmek, 

2. Ekip Amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst 

makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve 

emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur, 

3. İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta 

Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur. 

4. Zabıta birim amirinin verdiği görevi yürütmek, 

5. Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve Yönetmelikle üst 

makamların verdiği yazılı ve sözlü emirleri zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve 

emrinde çalıştığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur. 

6. Hizmetle ilgili olarak başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. İş ve işlemlerin, iş akışına uygun 

olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur. 

7. Emrindeki diğer görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, tecziyesi hakkında zabıta Amirine 

görüş ve teklif sunar. 

8. Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin 

programını hazırlar. 

9.  Emrindeki personelin iş bölümünü yapar, koordinasyonu sağlar, 

10. Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire bilgi verir. Bizzat 

denetimlerin başında bulunur. 

 

MADDE 10-4 Zabıta Memurunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

a) Belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü 

emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmektir. 
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b) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta 

Komiserine, Zabıta Amirine ve Zabıta Müdürüne karşı sorumludur. 

 

MADDE 10-5 Müdürlüğe Bağlı Amirlikler: 

 

A) Merkez Büro Amirliği 

 

Merkez Büro-  

Evrak Kayıt Masası; 

1- Gelen evrakların kayıt işlemini yapmak ve ilgili birime havale ve teslimini sağlamak. 

2- Gerekli işlem sonrası havale ve kayıt çıkışı yapılacak evrakın zimmet işlemi yapılarak ile ilgili 

birim ve müdürlüklere teslimini sağlamak, 

3- Sonuçlanan evrakların dosya ve arşivlenmesini yapmak, 

4- Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak amacıyla kayda 

giren tüm evrakların takibini yapmak, 

5- Evrak Kayıt defterinin her yıl onaylatmak, 

6- Tamimler ve çoklu olarak birden fazla birime gönderilen evrakların takibini yapmak, yasal süre 

içerisinde cevaplanmasını sağlamak,  

A) Zabıta Bölge Amirliği 

 

Zabıta Bölge Amirliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir; 

1- Belediye zabıta yönetmeliğinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak, 

2- Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalışmaların (araçlı ve araçsız) yasalara uygun, en kısa 

zamanda verimli, düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak, 

3- Yapılan işlemlerin takibinin ve tebligatlarının ilgili kanunlar çerçevesinde neticelendirilmesini 

sağlamak, 

4- Kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların ilgililere tebliğini yapmak, takibini yaparak 

neticelendirilmesini sağlamak, 

5- Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat hilafı oluşturacak şekilde 

dükkânının dışına (yol-meydan yaya kaldırımı vb) noktalara teşhir ve satış amaçlı bırakılan 

işgallerin kaldırılmasını sağlamak, kaldırmayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında yasal işlem 

yapmak, 

6- Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda 

faaliyetler hakkında rapor vermek, 

7- İlçemiz dâhilinde hizmet veren değişik meslek gruplarına ait esnafları denetlemek, ruhsatı olmayan 

esnaflara yasal işlem yapmak, 

8- Sıhhi ve gayri sıhhi (2. ve 3.sınıf) işyerlerini hijyen ve belirtilen şartlara uygunluğu açısından ilgili 

kanun çerçevesinde yetkili birimlerle ortaklaşa denetlemek, yapılan denetlemelerde sağlık 

şartlarına uygun olmadığı tespit edilen gıda maddeleri el koymak, 

9- İş yerlerindeki mevcut ruhsatların faaliyet konumuna uygun olup olmadığını tespit etmek, ruhsat 

hilafı var ise ilgili makama bilgi vermek, 

10- Belediyemiz tarafından ruhsat verilmeyen işyerlerini ruhsat veren kurumlara bildirmek, 

11- 3194 sayılı imar kanununa göre ilgili müdürlükçe yapılan çalışmalara nezaret etmek, 
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12- Statik rapor gereği yıkılması tehlike arz eden binaların nüfus ve eşyadan tahliye ederek mühür 

altına almak, 

13- Her türlü gayri yasal inşai faaliyetlere engel olmak, 

14- Mühürlenerek faaliyetten men edilen işyerlerinin kontrolünü yapmak, mühür fekki yapan ilgililer 

hakkında gerekli yasal işlem yapmak, 

15- 3194 sayılı İmar Kanununa göre ilgili müdürlükten izin alınmamış durumda başlayan tadilatların 

faaliyetlerine engel olmak, tespit tutanağı tanzim ederek ilgili Müdürlüğe göndermek, 

16- Belediye sınırları dâhilinde faaliyet gösteren inşaatların yasal saatler dışında çalışmasına müsaade 

etmemek, yasal saatler dışında çalışanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal işlem yapmak, 

17- Belediye sınırları dahilinde yol, meydan, yaya kaldırımına bırakılan molozları, inșaat artıklarını 

ilgililerine kaldırtmak, bırakanlar hakkında ilgili kanunlara göre yasal ișlem yapmak, 

18- Hafriyat ve diğer malzeme tașıyan araçların, cadde, sokak ve meydanları kirletmelerine mani 

olmak, yasal ișlem yapmak, 

 

19- Yetkili makamlardan izin alınmadan faaliyet gösteren Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin 

faaliyetlerine son vermek ve haklarında yasal ișlem yapmak, 

20- Her türlü gıda imalatı yapan iș yerlerini belirli zamanlarda periyodik olarak denetimini yapmak, 

uygun șartlarda faaliyet göstermeyenlere yasal ișlem yapmak, gerekli görülen hallerde İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirmek, 

21- İlçemiz dâhilinde hizmet veren değișik iș gruplarına ait ișyerlerinde 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma 

Kanununa göre denetim çalıșması yapmak, 

22- Umuma açık ișyerleri ile ilgili denetim çalıșması yapmak ve takip etmek, 

23- Pazarlar ilgili denetimi yapmak, nizam ve intizamı sağlamak, 

24- Her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak, 

25- İșgalli olarak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek ve takibini yapmak, 

26- Yasaların vermiș olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına alarak depolama 

yapmak, 5393 sayılı kanunun 15/m maddesine göre 1 ayı geçen ve sahiplerince alınmayan 

malzemeleri okul kermesleri ve hayır kurumlarına tutanak ile teslim etmek, 

27- İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak, haklarında yasal ișlem yapmak, 

28- Bölge dahilinde halkın huzur ve sükununu bozacak, yaya kaldırımlarını ișgal edecek șekilde kağıt 

toplayanların faaliyetine engel olmak, 

29- Bölge dahilinde yaya kaldırımlarını ișgal edecek ve halkın geliș ve geçișini engelleyecek șekilde üç 

tekerlekli araçlar ile hurda toplayanların faaliyetlerine engel olmak, gerekli hallerde araçlarını 

toplayıp depolarda muhafaza altına almak, 

30- Belediye Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu konser, açılış tiyatro sinema ve çeşitli kültürel 

nitelikteki etkinliklerde nizam ve intizamı sağlayacak şekilde görev yapmak, 

31- Yangın, sel vs. gibi felaketlerde görevlilerin almış oldukları tedbirlere yardımcı olmak, 

32- İş yerleri denetiminde iş yeri sahibi ve çalışanlarla ilgili bilgilerin 5510 Sayılı Kanun kapsamında 

değerlendirilmesi ve bildirilmesini sağlamak. 

 

B) Zabıta Ekipler Amirliği 

 

1- Hizmet Bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalıșmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, 

düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak, 



Develi Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri 

 

 Sayfa 8 
 

2- Ekiplerin çalıșmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda 

faaliyetler hakkında rapor vermek, 

3- Her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak, 

4- Bölge amirlikleri ve diğer ekip amirliklerinin yapmıș olduğu (ișgal, yıkım, tahliye vb) çalıșmalara 

yardımcı olmak, 

5- İlçe sınırları dâhilinde dilencilik faaliyetlerine mani olmak, haklarında yasal ișlem yapmak, 

6- İșgalli olarak faaliyet gösteren esnafların faaliyetlerini denetlemek ve takibini yapmak, 

7- Yasaların vermiș olduğu yetkiler çerçevesinde el konulan malları kayıt altına alarak depolama 

yapmak, 5393 sayılı kanunun 15/m maddesine göre 1 ayı geçen ve sahiplerince alınmayan 

malzemeleri okul kermesleri ve hayır kurumlarına tutanak ile teslim etmek, 

8- Bölge dahilinde halkın huzur ve sükununu bozacak, yaya kaldırımlarını ișgal edecek șekilde kağıt 

toplayanların faaliyetine engel olmak, 

9- Bölge dahilinde yaya kaldırımlarını ișgal edecek ve halkın geliș ve geçișini engelleyecek șekilde üç 

tekerlekli araçlar ile hurda toplayanların faaliyetlerine engel olmak, gerekli hallerde araçlarını 

toplayıp depolarda muhafaza altına almak, 

10- Belediye Bașkanlığımızın düzenlemiș olduğu konser, açılıș tiyatro sinema ve çeșitli kültürel 

nitelikteki etkinliklerde nizam ve intizamı sağlayacak șekilde görev yapmak, 

11- Bölge dahilinde bulunan kaldırım üzerine park eden her türlü araçların kaldırılması yönünde 

gerekli yasal ișlemleri yapmak. 

12- Yangın, sel v.b. gibi felaketlerde görevlilerin almıș oldukları tedbirlere yardımcı olmak, 

13- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta 

Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur, 

 

C) Zabıta Pazar Yerleri Amirliği 

 

1- Hizmet bölgesindeki ekiplerin yaptığı çalıșmaların yasalara uygun, en kısa zamanda verimli, 

düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak, 

2- Ekiplerin çalıșmalarında verimin artması amacı ile öneriler getirmek ve istenilen zamanda 

faaliyetler hakkında rapor vermek, 

3- Pazar kurulan yerlerin çevresinde her türlü seyyar faaliyetlerine mani olmak, 

4- Tezgâh kurma belgesi olmayanların faaliyetine engel olmak, Pazarcı esnaflarına tahsis edilen 

tezgâhları kontrol etmek, 

5- Pazaryeri içinde yüksek sesle satıș yapan esnaflar ile Pazar kurulan sokaklardaki bina, kapı ve 

pencerelere ip bağlayan esnaflara engel olmak, 

6- Pazar tezgâhında satıșı yasak olan (cd, kitap, canlı hayvan vs.) ürünlerin satıșına engel olmak ve 

yasal ișlem yapmak, 

7- Belediye gelirleri açısından tezgâh kurma ücretlerini yatırmayan esnafları tespit ederek 

faaliyetlerine mani olmak, 

8- Gıda maddelerinin açıkta satıșını engellemek, hijyen șartlarını olușturacak șekilde gerekli 

önlemleri almak, 

9- Vatandaşların yapmış olduğu alışverişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını 

denetlemek, 

10- Tezgâhlarda bulunan yanıltıcı fiyat etiketlerinin bulunmasına mani olmak, 

11- Pazarlar ilgili nizam ve intizamı sağlamak, 
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12- İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden Zabıta 

Amirine ve Zabıta Müdürüne karșı sorumludur. 

 

D) Dış Müdürlüklerde Görevli Personel 

 

1- Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediyelere verilen görev ve yetkiler doğrultusunda belediye 

suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni işlem yapmak, 

2- Başkanlık Makamının verdiği emirleri yerine getirmek, 

3- Görevli olduğu müdürlüğün teknik elemanları ile müşterek olarak çalışmalar yapmak, belediye 

suçu işleyenler hakkında kanuni işlem yapmak, 

4- Dış Müdürlüklerde çalışan zabıta memurları görevle ilgili iş ve işlemleri çalıştığı müdürün kendi 

sorumluluğunda olup, disiplin ve özlük işlemleri Zabıta Müdürlüğünün denetimine tabidir. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Uygulama Usul ve Esaslar, Ortak Hükümler Koordinasyon, Yürürlük ve Yürütme 

 

 

Zabıta Müdürlüğü Uygulama Usul ve Esaslar 

 

MADDE 11 Zabıta Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, 

müdürlüğün görev alanına giren iș ve ișlemleri așağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun 

olarak yerine getirir. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki ilgili mevzuat 

hükümlerine uyulur. 

 

Ortak Hükümler  

MADDE 12 Zabıta Müdürlüğünde çalıșan tüm personel;  

a) Tetkik ișlerini, göreve gidecekleri yerleri ve yapıkları, yapacakları ișleri gizli tutar. Bu konuda 

yetkili ve ilgililerden bașkasına açıklamada bulunmaz.  

b) Irk, sınıf ve unvan farkı gözetmeden, her vatandașa eșit davranır.  

c) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı, 

kendisinden sonra göreve bașlayan personele devretmedikçe, görevinden ayrılamaz.  

ç) Müdürlüğü ilgilendiren çeșitli hizmetlerin, uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki 

düzenin sağlanması için herkes gayret ve çaba gösterir. Olumsuz bir durumda konu müdüre yansıtılır. 

Müdür bu konuda gerekli önlemleri alır.  

d) Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda adaletli 

olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalıșılır.  

e) Anayasaya, kanunlara, belediye mevzuatına ve hizmet standartlarına uygun olarak çalıșır.  
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f) Faaliyetleri; Belediyemiz misyonu, vizyonu ve hizmet kalitesine paralel bir anlayıșla yürütür.  

g) Uygulamalara ilișkin kayıt ve belgeleri her an denetime hazır bulundurur.  

ğ) Kayıtları usulüne uygun saydam ve erișebilir bir șekilde tutar.  

h) Zabıta Müdürlüğü faaliyet konularına ilișkin mevzuatı takip edip, mevzuatın gereklerini süresi 

içinde yerine getirir.  

 

Koordinasyon  

MADDE 13  

a) Müdürlükler arası yazıșmalar Müdürün imzası ile yürütülür.  

b) Müdürlüğün, Belediye dıșı özel ve tüzel kișiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kurulușları ve diğer 

șahıslarla ilgili gerekli görülen yazıșmalar; yazıyı tanzim eden personelin, Müdürün ve Bașkan 

Yardımcısının parafı, Belediye Bașkanının veya yetki verdiği Bașkan Yardımcısının imzası ile 

yürütülür. 

c) Yapılan ișlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuatlara dayanak olmak üzere Hukuk İșleri 

Müdürlüğünden veya Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden görüș alınabilir.  

Yürürlük  

MADDE 14 Bu yönetmelik hükümleri; Develi Belediye Meclisince kabulü tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 15 Bu yönetmelik hükümlerini, Develi Belediye Bașkanı yürütür. 

 

Meclis Başkanı 

Mehmet CABBAR 

Belediye Başkanı 

 

                                       Katip             Katip 

                                 Ali KABAK                   Adnan SEZER 

                                  Meclis Üyesi         Meclis Üyesi 

 


