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MARMARAEREĞLisl BELEDiYE BAŞKANLlĞl

ZABlTA MÜDÜRLÜĞÜ
GöREV VE çALlşMA YöNETMEL|Ği

BiRiNci BöLüM
GENEL HÜKÜMLER

AMAA

Madde ,l: Bu yönetmeliğin amacl Marmaraereğlisı Belediye Başkanllğl zablta
Müdürlüğü'nün kuruluş, görev, yetki Ve sorumluluklarl ile görevli personelin çallşma
usul ve esaslarınl düzenlemektir.

KAPsAM

Madde 2: Bu yönetmelik, zablta Müdürlüğü'ndeki personelin görev, yetkive
sorumluluklafl Ve müdürlüğün çallşma usulü ilğ birlikte işleyişini kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönetmelik
1) 03.07.2005 tarihli ve 5393 §ayılı Belediye Kanununun,
2) 657 saylh Devlet lvl€rTlurlarl Kanunu,
3) 1 1,04.2007 tarih Ve 264Ö0 sayılı Zabıta Yönetmeliği ,

hükümlerine dayanllarak hazldanmlştlr.

TANlMLAR

Madde 4: Bu yönetmelikte adl geçen;

1. Belediye: Marmaraereğlisi Belediyesi'ni
2. Belediye Başkanl: Marmaraereğlisi Belediye Başkanl'nl
3. Belediye Başkan Yardlmclsl: Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardlmclsl'nl
4. Müdür: Marmaraereğlisi Belediyesi zablta Müdürü'nü
5. Müdürlük: Marmaraereğlisi Belediyesizablta NIüdürıüğü'nü
6. Personel: Marmaraereğlisi Belediyesi zablta Müdürlüğü'nde çahşan personeli
tanlmlar.

TEsKiLAT VE BAĞLlLlK

Madde 5: zablta Müdürlüğü Belediye Başkanl Ve Başkan'ün yetki Verdiği Belediye
Başkan Yardlmclsl'na bağlı olarak çallşmaktadlr, zablta Müdürlüğü ; Müdür, zab(a
Memuru , Daimi işçi ,Büro personeliVe Hizmet allmı ile çallşan personelden oluşur.

zablta Müdürlüğü, Ruhsat lşleri birimi, Trafik zablta Birimi, Kaçak Yapl Denetim
Birimi, Pazar Yeri Ve Kaldlnm lşgaliye Birimi, sahil GüVenlik Ve Plaj Birimi , Merkez
Büro dan oluşur.



iKiNci BöLüM
GÖREV, YETK| VE SORUMLULUKLAR

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLER|

Maddg 6:
1) llçenin esenlik, sağlık, huzur Ve düzenini sağlamakla görevli olup, bu amaçla

çlkartllmlş yasalardaki belediye emir ve yasaklarlna riayğt etmeyenler hakklnda
öngörülen ceza Ve yaptlrümlan uygulamak.
2 ) Belediye karar organlarl taraflndan allnmlş kararlarl, emir Ve yasaklarl uygulamak
ve sonuçlannl izlemek.
3 } Belediye zabıta Yönetmeliği Ve diğer iİgili mevzuatlarla Belediye zabltaslna
verilmiş görev Ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
4 ) Belediye'nin karar organları taraflndan allnmlş Ve uygulanmasü zablta
Müdürlğğünü ilgilendiren kararlarln, emir Ve yasakların uygulanmasl kontrol Ve takip
edilerek sonuçlandırllmaslnl sağlamak.
5 ) Belediye cezalarl ile ilgili mevzuatlar uyarlnca, belediye nizam Ve yasaklarlnln Ve
bunlara dayanllarak Verilen emirlerin Ve hükmedilmiş cezalarln yerine getirilmesi
işlemlerinin yapllmaslnl, kontrol Ve takip edilerek sonuçlandlrllmaslnl sağlamak,
6 ) Bağh bulunulan mevzuat hükümleri çerçevesinde Başkanllk Makamınca Verilen
emir Ve direktifleri yerine getirmek.
7 ) Belediye cezalarl ile ilgili olarak kanunlar uyarlnca belediye meclisi Ve
encümeninin koymuş olduğu yasaklara ayklrl hareket edenler hakklnda gerekli
işlemleri yapmak.
8 } Belediye suçlannln işlenmesini önleyici idari tedbirleri almak, suçu işleyenlere
yasalarda öngörülen cezai işlemin uygulamaslnl takip Ve kontrol ederek
sonuçlanmaslnt sağlamak.
9 } llgili mevzuata göre denetim yetkisi bulunan işyerlerinin dğnetimlerini yapmak,
doğrudan işlem yapllmasl gerekenlere yasal işlem yapmak, ilgili birim Ve kurullara
bildirilmesi gerekenleri bildirmek, kontrol ve takip edilerek sonuçlandlrllmaslnl
sağlamak.
l0 ) RUhsatslz olarak açllan Veya ruhsata ayklrl olarak işletilen işyerleriyle iıgili olarak
lşyeriAçma ve Çalışma Ruhsatlarlna llişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem
yapmak.
1'l ) Belediyenin iznine, resim, Vergi Ve harçlanna tabi iken yükümlülüklerini yerine
getirmeyenlerin tespit edilerek haklannda gerekli yasal işlemıerin yapllmaslnı
sağlamak.
12 ) Belediyenin diğer birimlerine talep halinde destek Vererek birimlerle gerekli
koordinasyonu sağIamak.
13 ) Meydan, cadde, sokak Ve Parklarda belediyenin belirlediği kurallara Ve sağllk
şartlarlna ayklrl satlş yapan seyyar satlcllarla bilinçli mücadele edilmesinj sağlamak,
l4 ) Belediyece izin verilirken taahhüt edilen şartlara uyulup uyulmadlğlnln
denetlenmesi işlemlerini kontrol ve takip etmek.
l5 ) Bulunmuş eşya Ve mallarl, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu
konudaki karar Ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşlldlğlnda onlara teslim
etmek; sahipleri çlkmayan eşya Ve malların, mevzuatta ayrlca özel hüküm yoksa
baklm ve gözetim masrafl allndlktan sonra bulana Verilmesini sağlamak.
16 ) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle doğrudan doğruya
veya ilişkisi itibariyle diğer belediye kuruluşlan iIe işbirliği halinde yürütülmesiyetkili
belediye organlarlnca belediye zabltaslndan istenen hizmetleri ifa etmek.



17 ) Belediye slnlrlarl içerisinde daimi Ve günlük pazaryerleri kurma, yerlerini,
değiştirme, gerektiğinde iptaletme, kaldlrma yetkisi Meclise ait olup lüzumu halinde
bununla ilgili çahşmalar yaplImasl, denetimlerin yapllmasl, gerek pazarcı esnafının
gğrekse tüketicilerin sorunlarlnı ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak
çözümlenmesi işlemlerinin yapllmaslnl, kontrolVe takip edilerek sonuçlandınlmasını
sağlamak, Pazarlarln nizam Ve intizamlnln sağlanması ve vatandaşların
şikay€tlerinin giderilmesini sağlamak, Belediye Meclisince çlkanlmiş yönetmelik
gereklerine riayet edilip edilmediğini denetlemek,riayet etmeyenler hikkında gerekli
yasal müeyyideyi uygulamak.
18 ) llgili mevzuatİarln verdiğiyetki çerçevesinde ilçe halklnın slhhat, selamet Ve
refahlnl sağlamak, ilçenin düzenini bozucu hareketlere mani olmak.
19 ) Etrafl rahatsız edecek şekilde hayvan bulundurulmaslna engel olmak.
20 ) Parlaylcl Ve patlaylcl maddelerin belediye sınırları içerisinde depolanmaslna
maniolmak satlş Ve laşlnmaslnda mevzuata uygun davranılıp, davranmadığı
denetlemek, aykln hallerin tespitinde failler hakklnda kanun'i işlem yapllmaslnı
sağlamak.
21 ) Gıda maddeleri tüzüğü gereğince, açlkta satllmasl sakıncall gtda ürünlerinin
tespit edilmesi, zablt tutulmasl, sağlık lşleri N,lüdurlüğü'ne bildirilmesi Ve müdürlğkle
müşterek imha raporu düzenlenerek imha edilmesi işlemlerinin yapllmaslnl
sağlamak.
22 ) lşyerlerine verilmiş bulunan sanat Ve ticaretten men cezaslnln yerine getirilmesi
işlemlerinin yapılmaslnl sağlamak.
23 ) Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapllaşmaya meydan vermemek, izinsiz
yaplların tespitiniyapmak ve fen elemanlannln gözetiminde ylkllmaslnl sağlamak Ve
gerekli diğer tedbirleri almak,
24 ) Binalardan d|şarıya soba borusu, baca, kanalizasyon foseptik Ve her türlü çirkef
sularln aklntı Ve slzlntlslnln giderilmesini sağlamak, gidermeyenler ile yağmur suyu
borularınl tabana kadar indirmeyenlere gerekli yasal işlemi uygulamak,
25 ) Bina önlerinde Ve yollarda araç, halı Vs. malzemeleri ylkamak suretiyle çevreyi
kirletenlere engel olmak.
26 ) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapl numaralarl Ve çöp
kutularlnın yerlerini değiştirenlere, zarar Verenlere engel olmak.
27 ) Dükkan Ve binalarln sokak cephelerine dikey olarak ilan-reklam asanlara,
belirlenen yükseklikten aşağlya perde, saçak Ve siper yapanlar seyyar Veya sabit
işaret levhasl, ayakll tabela, reklam panosu koyanlara engel olmak, haktarlnda yasal
işlem uygulamak.
28 ) Her türlü inşaat tamirat artlk Ve molozlarlnl yollara, arsalara dökenlere engel
olmak.
29 )zablta Hizmet Birimıeri ile dlşarlda görev yapan kendisine bağll ekiplerin kontrol
edilmesi ve çallşmalann gereği gibi yürüyüp yürümediğinin denetlenmesi işlemlerini
yapmak,
30 ) Gıda, Hijyen Eğitim Programl çerçevesinde diğer müdürlükler ile birlikte
işyğrlerinde müşterek denetimler yapmak.

Glda lmalatl yapan işyerlerini denetlemek.
Umuma Açlk Istirahat Ve Eğlence Yerlerini denetlemek,

3l
32
33 ) Belediyemizin stratejik Planlarl doğrultusunda N4üdürlüğümüzce belirlenen hedef
çallşmalarl yerine getirmek.
34 ) Yüksek sesle bağlrarak, ses yiJkseltici Ve hoparlörlü araçlarla satlş, reklam, iian
yapan Ve müşteri celbi maksadlyla bağlrlp çağlranlara engel olmak.
35 ) lşyeri önlerinde işgal çtkarttlmaslna mani olmak aksi davranlşta bulunanIara
cezai işlem uygulamak.



36 ) Korsan olarak satlşl yapllan her türlü bandrolsüz materyalin (cd, Vcd, Dvd, Kitap
Vs- gibi) depolanmaslna, çoğaltllmaslna Ve sat|şlna mani olmak, el konulan
materyallerin imhaslnl sağlamak, ilgiliIeri hakklnda gerekliyasal işlemleri yapmak.
37 ) Yerleşik halde bulunan At arabalannı bölgemizden tamamen uzaklaştlrlcl
çallşmalar yapmak,
38 ) Devamh park halinde olan, çoğu zaman ilgilisi bulunamayan, çirkin görünüm arz
edğn, plakaslz Ve değişik amaçlar için kullanllan motorlu ya da motorsuz hurda
araçlarln bulunduğu taktirde ilgilisince, bulunamazsa kaldlrılmaslnl temin etmek
plakall araçlarln kaldlnlmasl için Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerine bilgi Vermek,
çalüşmalarda ekiplere yardlmcl olmak.
39 ) Belediye Gelirlerine ilişkin yasaya göre işgaline izin verilmeyen yerlerin işgalinğ
engel olmak.
40 ) zabıtadan eleman bulunması gerekliçeşitli komisyonlara memur
görevlendirmek, çallşmalarü takip etmek, yönlendirici işlemler yapllmaslnl sağlamak.
41 ) Nizam Ve intizamln sağlanması amacl ile belediye suçlarünı işleyenlerin takibinin
yapllmasl, suç işleyenlerin kovuşturulmasl, suçlular hakklnda yasal işlemler
yapllmasınl sağlamak,

Madde 7:
a) Belediye Başkanl'nln Ve/Veya yetki verdiği Başkan Yardlmclslnln gözetimiVe
denetimi altlnda, mevzuat gereği Müdürlüğün; sevk Ve idaresini, organize
edilmesini, gerektiğinde kadrolar araslnda görevlerin dağltllmaslnl, iş Ve işlemlerin
yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapar,
b) Başkanllğln amaçlarlnü Ve genel politikalannl kendi Uğraş alanlarınl ilgilendirdiği
derecede bilir, genel politikalann uygulanmaslnl devamlı olarak izler, amaçlara
uygunlUğUnu araştlrır, genel politikalarda yapllmasl gerekli değişiklikleri bildirir.
c} Müdürlüğü için, Başkanllğln gayeleri, politikalan, bütçeleri ile uyumlu hedefler,
planlar, programlar geliştirir ve Verilen sorumluluğa göre icraat yapar,
d} GöreV alanl içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta Ve kısa Vadeli planlar
hazlrlar, Planlarln uygunluk Ve yeterliliğini devamll oIarak izler, gerekiyorsa,
düzeltmeye yönelik tedbirleri alır.
e) Müdürİüğün işlerini en klsa zamanda Ve en ekonomik oıarak istenen şekilde
sonuçlandlrmak üzere planlar,
f) Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap Verebilecek şekilde elindeki kadro, makine,
işyeri Vğ teçhizatln planlamaslnı yapar,
g) Müdürlüğün haberleşme ve evrak aklşlnl, üst kademelere istenen bilgileri
zamanlnda ulaştlrabilecek Ve alt kademelere kurum karar, politika Ve yönetmeliklerini
hakklnda zamanlnda Ve doğru bilgi verebilecek şekilde planlar,
ğ) Müdürlüğün yllhk faaliyet planlnı Başkanhğln stratejik hedeflerine göre hazlrlar,
faaliyet planına göre yllllk bütçesini Mali Hizmetler Müdür|üğü ile koordineli olarak
hazlrlar, Başkanllkça belirlenmiş zamanda amirine Verir,
h) Kendisinin Ve personelinin becerive mesleki bilgi açlslndan gelişmesini sağlamak
üzere eğitim planlamaslnl yapar,
l) organizasyon yaplslnda ve/Veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklik
ihtiyaçlannl amiri vasltaslyla Insan Kaynaklarından sorumlu Müdürlüğe bildirir,
i) Çalüştlrdıklan 9örevlilerin iş tariflerinive performans kriterlerini hazlrlaylp amirine
teklif eder,
j) Çallşİrdlklan görevlilerin, işbölümü esaslan dahilinde, sorumıuluklannl belirler Ve
bu görevleri benimsetir,
k) lş tariflerinde mevcut olmayan görevleri emrindekilere usulünce Verir,



l) Emrindeki elemanlara görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekliyetki
delegasyonunu yapar, onlan inisiyatiflerini Ve yetkilerini kullanmaya teşVik eder,
m) Yokluğunda görevlerin aksatllmadan yürütülebilmesi için yerine bakacak şahsa
Vekalet Verir Ve görevlerini taksim eder,
n) lşgücünün en faydaIl şekilde kullanllmasl Ve işlerin en az maliyetle yürütülmesi
için, emrindeki personelin görev ve sorumluluklarlnl açlk, seçik Ve anlayabilecekleri
sadelikte belirtir, iş Ve işlemlerin buna Uygunluğunu denetler,
o) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş
metotlan ve diğer ilgili mevzuata riayeti sağlar, bunlarln uygulanmastnl sürekli
kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneriVe teklifleri, bir üst
amirinin görüşünğ sunar,
ö) Müdürlüğün Verimliliğinin arttlrlImaslnl Ve işlerin daha kaliteli, düzenli Ve süratli
şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çallşma metotlarlnl geliştirmeleri için astlanna
mesleki yardlmda bulunur, genelahlaka Ve adaba uygun hareket etmeleri için
disiplini temin eder,
p} Belediye slnırlarl içerisinde, Belediye'nin özel kolluk gücü olarak beldenin

düzeninin, halktn huzur Ve sağllğlnln sağlanmasl Ve korunmasl amaclyla,
mevzuatında belirtilen yaptlrlmlarln uygulanmaslnl sağlar,
r) PersoneIin moral motivasyonunu arttlrmaya dönük tedbjrler alarak, prodüktivite

artışınl sağlar,
s) sicil amiri slfatl ile personelin performans değerlendirmelerini yapar Ve gizli sjcil
raporlarlnl tanzim eder,

PERSONEL GÖREV YETK| VE SORUMLULUKLAR|

Madde 8 :

Mğdürlüğün görev alanlna giren görevler; Müdürlüğe norm kadro Ve Başkanllk
onaylyla tahsis edilen kadrolar taraflndan icra edilir Görevlerin, mevcut tahsisli
kadrolar arasında dağlllml Müdür taraflndan yapllır. Müdür, görevleri mevcut
kadroların sahip olduklan; nitelikleri, yetedikleri, verimlilikleri, performans başarl
seviyeleri Vb. kriterize edilğbilir yetkinliklerine göre dağltlr. Verilen görev
geciktirilmeden Ve tam olarak yerine getirilir.
a) Müdürlüğünün görev alanl ile ilgili olarak, Başkanhğln gayeleri, politikalan,
bütçeleri ile uyumlu hedefler, planlar ve programlann getiştirilmesinde tüm
operasyonal, teknik Ve uygulamalarda amirine gerekli desteği eksiksiz Verir,
b) Başkanllğln amaçlarlnı ve genel politikalarlnl, çahştlğ| müdürlüğün uğraş
alanlarlnl ilgilendiren boyutuyla öğrenir Ve buna uygun tutum davranlş sergiler,
c) GöreV alanl içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta Ve klsa Vadeli planlann
hazlrlanmaslnda amirinin direktiflerine uygun iş Ve işlemleri yapar,
ç) Müdüdüğün kendisine tevdiedilen işlerinien klsa zamanda Ve en ekonomik
şekilde icra ederek sonuçlandlnr,
d) Müdürlüğün yllllk faaliyet planlnl Başkanıtğln stratejik hedeflerine göre
hazürlanmaslnda amirinin istediğitüm iş Ve işlemleri yapar, yürütür,
e) BeceriVe mesleki bilgi açlslndan kendini geliştirir, bu amaçll ğtkinliklere istekli
olarak katlIlr,

fl organizasyon yaplslnda Ve/veya iş tariflerinde zamanla doğacak değişiklikler için
kendini geliştirir,
g) Gerektiği durumlarda ekip başl olarak ekibine iş tariflerini izah eder, iş tariflerinde
belirtilen görev Ve sorumlulukların doğru anlaştlmalarlnl sağlar,
h) Kendisinin verimli Ve etkin çallşmaslna yardlm edecek bütün konularda bilgisini
devamll arttlrır,



l) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş
metotlarl Ve diğer ilgiIi mevzuata riayet eder,
i) Müdürlüğün Verimliliğini arttlnlmasl Ve işlerin daha kaliteli, düzenli Ve süratli şekilde
yürütülmesi için çahşma metotlarlnl geliştirir, genel ahlaka vğ adaba uygun harekğt
eder,
j) Faaliyeti için amirince talep edilen veya faydall gördüğü bütün raporlarl eksiksiz
haAllal,
k) Çahşmalannda örnek tutum davranış sergiler,
l) Verilen direktife uygun iş ve işlemleri gerçekleştirir,
m) Faaliyetlerin devamlıllğlnl sağlamak için, yapllan işlemlerle ilgili her türlü kaydl

tutar, gerekli belgeleri düzenler ve takip eder, önemli olan evrakl usulune uygun
muhafaza eder,
n) Başkanhğa ilişkin bilgilerin dlşarl slzmamasl hususunda azami itinayl Ve dikkati
göslerir,
o) Başkan Ve amirinin uygun göreceği her türlü görevi ilgiIi mevzuat Ve amirinin
talimatlartna göre yerine getirir,
ö) Belediye suçlarınln işlenmesini önleyici idaritedbirleri allnmasl, bu suçlarl
işleyenlere ceza Verilmesi işlemlerinin yapllmaslnl sağlar,
p) Belediye cezalarl ile ilgili mevzuat uyarlnca, belediye nizam Ve yasaklarlnln Ve
bunlara dayanllarak verilen emirlerin ve hükmedilmiş cezalarln yerine getirilmesi
işlemlerinin yapllmaslnl sağlar,
r) Herhangi bir şekilde bulunarak birimine getirilmiş kaylp eşya Ve mallarl belediye
idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre Ve ilgili mevzuata göre korunmasl,
sahipleri çlkmayan eşya Ve mallarla ilgilj olarak mevzuatta belirtilğn şekilde hareket
edilmesi işlemlerinin yapllmasınl sağlar,
s) cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda belediye kurallanna Ve sağllk şartlarlna
aykln olarak satlş yapan seyyar satlcllarla bilinçli bir mücadele için ekibin organize
edilmesi işlemlerinin yapllmaslnl sağlar,
ş) Belediye Gelirlerine ilişkin mevzuata göre, işgaline izin Verilmeyen yerlerin işgaline
engel olunmasl, tahakkuku tahsile bağh belediye gelirlerinden Ve borcunU
ödemeyenlerden mevzuata göre haciz yolu ite tahsilatların yapllabilmesi için ekiple
ilgili birimlere destek verir,
t) Özel kolluk gücü olarak ekibin Belediye'nin diğer birimlerine gerekli desteği verir ve
birimlerle oluşturulan ekip koordinasyonda yer aIlr,
u) Mevzuatla gayri slhhi müessese olarak nitelendirilen işyerlerinin ruhsatslz olarak
açllmalarl Ve işletilmeleri halinde, ruhsat aIlnlncaya kadar faaliyetten allkonulmastnl
sağlar,
ü) lşyerlerine verilmiş bulunan sanat ve ticarğtten men cezaslnln yerine getirilmesi
işlemlerinin yapllmaslnl sağlar,
v) Gecekonduyla ilgili mevzuata göre kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapllan
yapllarln Belediye'nin ilgili birimleri taraflndan ylkllmasl için gerekli tedbirlerin
alnmasünl sağlar,
y) Pazarlarln nizam Ve intizamlnl sağlar,
z) Nizam Ve intizamln sağlanması amacı ile belediye suçlannl işleyenlerin takibini
yapar, suç işleyenlerin kovuşturulmasl, suçlular hakklnda yasal işlemlerinin
yapılmaslnl sağlar,
aa) GöreV aldlğl çeşitli komisyonlarda görevini etkin biçimde yapar,
bb) Belediye birimleriVeya kamu kurum ve kuruluş|arl taraflndan ilçede yaptlan
altyapl Ve üst yapl çallşmalarlnda, eksik kalan, yapllmayan Veya yapllmasl gereken
çukur, bozuk yol, tamir, baklm gibi işlemIeri tespit ederek ilgili birimlere bildirilmesini
sağlar,
cc) Ekibin görev dağlllmlnl belirten program Ve çizelgeleri hazırlar,



dd) Çöp, süprüntü, kAğ(, meyve artıklarl, yemiş kabuklarl, inşaat artlklan ile yerleri
kirletenlğre engel olur,
ee) Her türlü ylklm Ve tamiratlarda etrafl rahatslz edici toz Ve molozlarln etrafa
yayllmaslnl önlemeyenlere engel olur,
ff} Kanalizasyon ve kanaltemizliği için ruhsatslz baca açan ve kanal bağlantlsl
yapanlara engel olur,
gg) Yollara paspas atanlara engel olur, budanan, kesilen ve kürllan ağaçları, ağaç
dallarlnü, park Ve bahçe artlklannl yollara blrakanlara engel olur,
ğğ} Kapl, pencere, balkon, teras Ve apa(man aydınllklarlndan sokağa, caddeye,
arsaya, bahçeye Ve bitişik evIerin teras ve damlarlna çöp, kağlt, bulaşlk Şuyu vs.
atanlara engel olur,
hh) Meskon mahalde ahlr bulunduranlara engel olur,
ll) Şehrin içindeki arsalarda bulunan sarnlç Ve kuyu gibi çukurlarl açlk
bulunduranlara ve kuyulafln etraflnl çevirmeden gerekli önlem almayanlara engel
olur,
ii) Merkezi sistemle lsltllan binalarda dlş hava slcakllğl ,13 derecenin aItlna düştüğü
zamanlarda yakltl olmaslna rağmen, kaloriferleri yakmayan bina yöneticileri hikkanda
gerekli işlem yapar,
ii) Her türlü bina Ve dairelerde üst kat banyo Ve wc'sinden akan su slzlntllarlna
meydan verenlere engel olur,
kk) Pazarcl esnaflnln satlşa az ettiğiemtia üzerine fiyat ğtiketi konulup,
konulmadığlnl kontrol eder, etiket koymayanlar hakkında işlem yapar,
ll) lş yerlerinin ruhsatslz faaliyet göstermelerine engel olur,
mm) |ş yerlerini işleten Ve çallşanlarln yeterlilik belgelerini kontrol eder,
nn) lş yerlerinde umumi temizliği kontroİ eder,
oo) Bu tür işyerlerinde çallşanlarln sağllk muayene çüzdanlarlnü kontroleder,
öö) Bahsi geçen işyerlerinde yapllan denetimlerin izlendiği Belediye Tefriş
Defterlerinjn bulundurUlmaslnl sağlar,
pp) Yapllmtş olan gecekondulan ylklmtnl sağlar,
rr) Kaçak inşaat yapImlnl engeller,
ss) Yetkili Müdürlük ile işbirliği halinde, ulusal bayram günleri ile özellik taşlyan
günlerde yaplıacak törenlerin gerektirdiği çallşmalarl yürütür,
şş) Yangln, deprem, su baskını gibi afet hallerinde görevliekipler gelinceye kadar
gereklj tedbirleri allr,

üçüNcü BöLüM
lşBiRLiĞi VE KooRDiNAsYoN

BiRiMLER ARAsl isBiRLlĞl VE KooRDlNAsYoN
Madde 9 : Müdürlük dahilinde çallşanlar araslndaki işbirliği Ve koordinasyon, Mğdür
taraflndan sağlanür,

DiĞER KURUM VE KURULUSLARLA KOORDINASYON
Madde l0:
1. Müdürlükler arasl yazışmalar ile özel, tüzel kişiler Ve dığer şahıslarla yapllan
yazlşmalar Müdürün imzasl ile yürütülür.
2. Müdürloğün Belediye dlşl Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum Ve
KurulUşlan ile gerekli 9örülen yazlşmalarl; Müdür Ve Başkan Yardlmclsl'nln parafl,
Belediye Başkanl'nln veya yetki Verdiği Başkan Yardlmclsl'nln imzasl ile yürütülür.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
çEşlTLı VE soN HüKüMLER, YüRüRLüK VE YüRüTME

tEsiTLi VE soN HÜKÜMLER
Madde 11:
1. Bu yönetmeliktğ adl geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle
görevlerinden ayrılmalarl durumunda görevleri gerğği yanlarlnda bulunan her türlü
dosya, yazl Ve belgeleri zimmeti altlnda bulunan eşyalarl bir çizelgeye bağh olarak
yğni görevliye devir teslim yapmalarl zorunludur.
2. Çallşanln ölümü halinde, kendisine Verilen yazl, belge Ve diğer eşyalar birim
amirinin hazlrlayacağü bir tutanakla yeni görevIiye teslim edilir,

YÜRÜRLÜKTEN KALD|RMA
Madde,l2: Bu Yönetmeliğin yairürlüğe girmesinden itibaren yürürlükte var ise önceki,
Marmaraereğlisi Belediyesi zablta Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldlnlmlştır.

YüRÜRLüK
Madde,r3: Bu Yönetmelik, 5393 sayllı Kanunun 18/m bendigereği Marmaraereğlisi
Belediye Meclisi'nde kabul edildikten sonra 3011 saylll Kanunun 2inci maddesi
gereği mahallinde çlkan gazete veya diğer yayln yollan ile ilan edildiği tarihte
yürüdüğe girer,

YURuTME
Madde 14: Bu yönetmelik hükümlerini Marmaraereğlisi Belediye Başkanı yürütür.


