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Giindee No: 13
Befediyemiz zablta Müdürfüğü'ne ait Görev ve Çalaşma Yönetme]-iği' nin Belediye

Meclisince görüşülerek değeIlendirilmesine ait qündem maddesinde;
Konuyla ilgi],i zablta Müdüİlüğünce yaz].1an 13.a5.2022 tarih Ve 1]676 sayala yazanln

I,4ec 1i se okı,nmasIyla;
"A.LaŞehir Belediye Meclisimizin 07.01 .2a27 tarihli, 202ı/279 sayl]1 toplantlsrnda 7

Nolu gündem maddesi olarak görüşülüp karara baq]anan, Müdürlüğijmüze ait "zablta Müdürlüğü
Görev ve çaflşma Yönetmeliği" yen,iden günce]]erimiştir. Hazrİlanan Ve aŞağlda belirtilen
yeni zabata Müdürlüğü Görev Ve Ça]lŞma Yönetmel-iğioi bilqilerinize arz ederiıo"

T.c.
AtA5EHiı B!ıED|YE BAşnN Ğl

zabıta Müdürlüğü 6rev ve Çallrma Yönetmeliği

BiRiNci BötuM
Amaç Kapsam Dayanak ve Tanlmlaİ

AMAç
MADDE ı - Bu Yönetmeliğin amacl; Alaşehir Belediye Başkan|lğü zab|ta Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetkive sorumlUİuklarl ıle

çal!şma usu.Ve esaslarlnl düzenlemektir, 
yAsA. DAyAt{Ax

MADD€ 2 - Bu yönetmelik;5393 sayll Belediye Kanunu,5215 saylı Büyükşehir belediyesi Ka nun U,6360 saylll on üç ilde büyükŞehjr

belediyesi ve yirmi altl ilçe kurulmas| ile baZı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapllma§üna dair kanun ve ilgili diğer

Mevzuata dayanllarak hazlrlanmüştlr.
ı(APsAM

MADoE 3- gu yönetmelik, Alaşehir Belediye Başkanllğl zabta Müdürlüğü'nün kuruluş, gör€v, yetkiVe 50rumluluklarl ileçallşmausul

ve esaslarlna ilişkin hükümleri kapsar.
TANlM[AR

MADDE 4 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Başkan : Alaşehir Belediye Başkan"nl,
Belediye : Alaşehir Belediye 8aşkanllğl'nl,

Müdür : zablta Müdürü'nü,
Müdürlük : zabta Müdürlüğü'nü,
Personel : Müdürlüğe bağll çalışan tüm personeli ifade eder.

ldNci BötüM
Ku.uluş veTeşkilat

l(uruluş

MADDE 5

1) Belediye zabfa M üdiirlİjğn;22l2/2oo7 İarihlive 26442 sayıll Re5mi 6azete'de yayümlanan Belediye ve Bağll KuruluŞla n ile Mahalli

ıdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarlna Dair yö hükümIeri çerçevesinde belediye meclisi kararl i

T.c
AıAŞEEiR BEIEDİYESİ

MEcLis KARARI



T.c
ALAşEHİR BELEDiYEsi

MEcLis KARjARI
Sayfa 2 / 8

Müdür|ük oluşturulurken kaynakların etkilive verimlİ kullanİ|ma5|, zablta hizmetlerinin kalitesinin artırllması, ihtiyaç duyulan nıtelik,

unvan Ve saylda per5onel istihdamınln sağlanmasl gözetiljr.

2) 8eldenin nüfusu, fiuikive coğrafi yap15l ile gelişme potansiyeli dikkate aılnarak zab,ta müdürlüğü için ihtiyaç duyulacak alt birimler

kurulabilir.

3) 8elediye zabltasl, hjzmetin 8ereğine ve yoğunluğu.a göre, imar, çevre, sağllk, trafik, turizm, işyeri ruhsat, tüketici haklarl 8ibi alt

birimlere ayrllabilir.
4) 8elediye zabltasl, hizmetin özelliğine göre 5abit, gezici Veya birlikte görev yapar.

T€şkilatlanma
MAoDE 6 - Belediye zabta müdürlüğü personel kadro ve unva nla rl; Belediye Ve Bağll KurulUşlarl ile Mahalli idare Birlikleri Norm

Kadro ilke ve standartlarlna ilişkin Eraslara göre belirlenmiş; zablta müdürü, zablta amiri, zablta komiserive zabta memuru unvanll
kadroIar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur, Müdüre yardlmcl olmak baklmlndan, yeteri kadar ü5t sorumlu görevlendirilir,

üçüNcü BötuM
Görev y€tkl ve sorumluluklar

Görev|eİi

MAoDE 7

a) ilçenin Düzenive Esenliği ile il8i|i Görevleri;

1) Belediye s|n|rlarl içinde beldenin düzenini, belde halklnln huzurunu Ve sağIlğlnl ko.umak amaclyla ilgili mevzuatta, belediye

zablta5lnca yerine getirjleceği belirtİlen görevleri yapmak Ve yetkileri kullanmak-

2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibarlyla belediyenin mevcut diğer birimlerini il8ilendirmeyen ve belediye 2ablta

kuruluşunca Yerine getirilmesi tabii ola n görevleri ya pmak.

3) Belediye karar organlarl taraflndan alünmlş kararlarl, emir ve yasaklan uygulamak, allnan karar, emir ve yasaklara uymayanlar

hakkünda gerekli müeyyideleri uygulamak.

4) Ulusal baYram Ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapllacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

5) cumhuriYet 8ayramında iş yerlerinin kapall kalmas| için gerekli uyanlarl yapmak, tedbirleri aImak, bayrak asllmaslnl sağlamak,

6} Kanunlarln belediyeleİe görev olarak verdiğitakip, kontrol, izin ve yasaklay|ct hususlar| yerine getirmek.

7} Belediyeye ait taşınlr veya taşlnmaz mallara verilen zarar|n tespiti halinde ilgili birjmIere biIdirmek,8erekli işlemleri başlatmak, bu

konuda itgili birimlerin talebi halinde müşterek çallşmak, ivedi hallerde gerekli tedbirleİi almak.

8) Bulunmuş eşya ve mallarl, mevzuat hükümlerine göfe korumak; 5ahipleri anlaşlldlğnda onlara teslim etmek; sahipleri çlkmayan eşya

Ve mallarln, mevzuatta aynca özel hüküm yoksa baklm Ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verjlmesini 5ağlamak.

g| 28/4hg26 ta(ihli ve 831 saylll sular Hakklnda Kanuna 8öre, umumi çeşmelerin klr|lmasln|, bozı]lmasını önlemek; kran ve bozanlar

hakklnda işlem yapmak, §ehir içme suyuna başka suyun kar§tlrllmasln| veya sağlığa zararll herhangi bir madde atllmasınl önlemek,

kaynaklarln etraflnl kirletenler hakk|nda görekli kanuni işlem leri ya pmak.

70| 25/412006 ra.;hli ve 5490 saylll Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 3Il712006 ra,ihli ve 26245 saylll Re5mi 6azete'de yaylmlanan Adres ve

Numaralamaya ilişkin Yönetmelik çerçevesinde b|nalara verilen numaralarln ve sokaklara verilen isimlere ait levhalann sökülmesine,

bozulmas|na mani olmak, belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarlna verilen hasarlafl tespit etmek Ve zarar verenler hakkında

yasal işlem yapllmaslnl sağlamak.

71.| 7/1ll2o73 tarihli ve 6502 sayılt Tüketicinin Korunmas| Hakklnda xanun hükümleri çerçevesinde belediyelere Verilen görevleri

yerine getirmek.

12) Kanunen belediyenjn izni veya vergi ve harçlafa tabi iken izin allnmakslzln veya harç ve verg: yatlnlmaks|zln yap|lan iŞleri tespit

etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanllmaslnda veya satlmaslnda saklnca Varsa derhal men etmek Ve kanuni iŞlem

yapmak.

|3| 30/6/|g34 tarihli ve 2548 saylll ceza Evleriyle Mahkeme Binalarl inşasl Karşl|lğl olarak Allnacak Harçlar ve Mahkümlara

Ödettirilecek Yiyecek 8edelleri Hakklnda Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli Ve 4109 sayıll Asker

Ailelerinden Muhtaç olanıara Yardlm Hakktnda Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakklnda muhtaÇllk

durumu araştlrmasl yapmak
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14| 2615/1987 tarihlj ve 2464 saylll Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin Verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili

tah5ilat görevlilerjne yardümcl olmak.

15} 31/8/1956 tarihli ve 6831 saylll orman Kanunu hükümlerİnce belediye slnlrlar| içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman

memurlarlna yardlmcl olmak.

16!, 7l/3/2070 tarihlj ve 5957 saylll sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin

Düzenlenmesi Hakklnda Kanuna Ve ilgiliyönetmeliklerine göre belediye zabltaslna verilen görevleri yapmak.

17} 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayllı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayı5lyla Allnacak Tedbirlerle Yap||acak Yardümlara Dair Kanun

gereğince yangln, deprem ve su basklnü gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

8| 7lh/I989 tarihli ve 3515 sayüll Ölçüle. ve Ayar Kanununa ve ilgjli yönetmeliklerine göre, ölçü Ve tartl aletlerinin damgalarını

kontrol etmek, dam8aslz ölçü aletlerlyle satlş yapllmaslnl önlemek, yetkilitamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamlş

hileli, ayan bozuk terazi, kantar, ba5kül, litre gibi ölçü aletlefini kullandIrmamak, kullananlar ile ilgili gerekli işlemlerin yaptlma5l

hu5usunda görevli ölçü Ve ayar memurlarlna yardlmcl olmak.

t9} Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata ayklrl olarak işletilen işyerleri ile ilgili olarak 14/5/1989 tarihli ve 3572 saylll işyeri Açma ve

Çallşma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile |4/7 /2oo5lalihli ve 2005/9207 saylll

Bakanlar Kurulu Karaı ile yürürlüğe konulan işyeri Açma ve Çal|şma Ruhsatlarlna ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin

açma ruhsatl alıp almad|ğlnl kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen i5yeri kapatma cezaslnı uygulamak, denetim ve gereken diğer

işlemleri ya pma k.

20) Deniz, göl, nehir Veya benzeri 5ular üzerinde motorlu veya motorsuz yüzer araçlarl; yolcu taşlma, yeme/içme, eğlence, barınma ve

benzeri amaçlarla çallşma izni veya işyeri açma ruhsatl oImaksluln kullananlar hakktnda işyeri Açma ve Çallşma Ruhsatıarlna ilişkin

Yönetmelik hükümlerine göre faaliyetten men işlemlerini uygulamak,ve bu araçların yetkili birimlerle yediemin limanlarlna

bağlanmaslnl sağlamak.

27| 2I/1 l7953 lalihli ve 6183 saylll Amme Alacaklarınln Tahsil Usulü Hakktnda Kanuna göre belediye alacaklarlndan dolayl haciz yoluyla

yapllacak tahsilatlarda yardlmcl olmak.

22} 3o/3/2oo5 tarihiiVe 5326 say|ll Kabahatler Kanunu ile verilen görevleriyerine getirmek.

23) Korunmasl belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek. kirletilmesine, çalünmalar!na, tahrip edilmelerine ve her ne

suretle olursa olsun zarara uğratılmalarlna meydan Vermemek.

24) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili k!ldlğl amirlerin hizmetle il8ili emirlerini yerine getirmek.

b) imar i|e il8ili Görevleİi;
1) Fen elemanlarlyla birlikte yapllacak ya5a l işıemleri yerine getirmek,

2) 3/5/1985 ta rihli ve 3194 saylll ima r Kanun u Ve ilgili ima r yönetmeliklerine göre belediye Ve mücavir alan 5ınürlarl içinde güvenlik

tedbirleri alünması gerekligörülen arsalartn çevrilmesini sağlamak, açlkta bulunan kuyu, mahzen 8ibi yerleri kapattlrarak zararlarlnl ve

tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarlnln 5lzlntl yapmalarlna mani olmayl sağlamak, hafriyat atlklarlnln müsaade

edilen yerler dlşlna dökülmesini önlemek, ylkllacak derecedeki binalarl boşalttlrmak. ylklm kararlarlnln uygulanmasünda gerekli

tedbirleri almak, ruhsatslz yapllan inşaatlarl tespit etmek Ve derhal inşaatl durdurarak belediyenin ilgili birimlerinin görevlileri ile

birlikte tutanak düzenlemek ve haklarlnda kanuni işlem yapmak, boşaltllmasl Ve ylktürllmasl hu5usunda yetkilj mercilerin karar ve

talimatlan doğruttu5unda Yap| Veya iş yerleriyle ilgili kanuni yetkililerle birlikte diğer tedbirleri almak ve yasal iŞlem uygu lamak.

3}20/7/1966 tarihli ve 775 saylll Gecekondu Kanununa göre izjn5iz yapllaşmaya meydan Vermemek, izinsiz yapllarln tespitini yapmak ve

fen elemanlarlnln gözet|minde ylkllma5lnl sağ|amak ve 8ereklidiğer tedbirlerialmak,

4| 27/7/|g83larihli ve 2853 sayıll Kültür ve Tabiat Varllklarlnı Koruma Kanununa gÖre, sit ve koruma alanlarlnda ruhsatsız yapl, iıinsiz

ka2ı Ve sondaj yaptlranlarl, izinsi2 define arayanlarl ilgili mercilere bildirmek,

c) Çevre ve sağllk ile il8ili Görevleri;

1| 24/4/lg3o talihli ve 1593 saylll umumi Hlfzl§slhha Kanunu ve glda mevzuatl çerçevesinde belediye zabltasl taraflndan yerine

getirilmesi emredilen görevleri yerine getirmek, bu konuda ilgili kurumlar ve belediyenin ilgili diğer birimleri ile müŞterek ÇallŞma

yapmak. Ruh5at5lz olarak açllan Veya .uhsata ayklrl olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak işye.iAçma Ve Çallşma Ruhsatlanna iliŞkin

Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

2) Ev, apartman ve işyerlerinin çöp lerinin 5okağa atllmaslna mani oImak, umumi çöp ve ayrlştlrma kutularlna zarar es ln bu
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kutulardaki atıklarln çevreye dökü lmesini ön lemek, aykün davrananlar hakklnda yasal işlem yapmak, atüklarlnl kurallara ayklr| olarak

bertaraf edenler hakklnda işlem yapmak ve/veya yetkili mercilere bildirimde bulunmak. EV, apartman ve her türlü işyerle.inin

çöplerinan 50kağa atllmaslna mani olmak, çöp kutu ve atlklarınln eşelenmesini önlemek.

3) 5393 saylll Kanunun 15/m maddesi doğrultu5unda, cadde, 50kak, park, meydanlar, kaldlrümlar, deniz, göl, nehir ve benzeri Yerlerde
mevzuata Ve sağllk şanlanna ayk!rı olarak satlş yapan seyyar satlcllarl men etmek, satlşa sunulan emtialart emanete almak, emanete

allnan glda maddelerinden bozulabileceklerin cezası ödenmeyerek ikigün ıçinde allnmamasl halinde güda bankaslna, glda bankası

bulunmayan yerlerde devlete ait sosyal hizmet ve yardlm kuruluşlarına teslim etmek, cezası ödenmeyerek otuı gün içinde teslim

alınmayan gıda dlşı mallarl kanunla belir|enen yerle.e tutanak karşlllğ! teslim etmek ve ilgilileri hakkünda işlem yapmak.

4} Yetkili mercilerin kara rla n doğru ltusunda belirlenen yer|er d|şlnda kurban kesilmesini önlemek, il8ililer hakklnda yasal işlem

yapmak,

5) 9/8/1983 tarihli Ve 2872 saylll Çevre Kanununa ve ilgili yönetmelik|ere göre çevre ve insan sağlığlna zarar veren, kişilerin huıur Ve

sükünunu, beden ve ruh sağllğinl bozacak şekilde 8ürültü yapan fabrika, işyeri, atölye. eğlence yerleri gibi müesseseleri tuta nak

düzenleyerek yetkjli mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleriyerine getirmek.

6| 22/2l1989lal|hli Ve 13838 sayll Bakanlar Kurulu Karar, İIe yürürlüğe konulan Hayvan sağhğl Ve zabltasl Yönetmeliğine göre bir

yerde hastalük çlkmasl Veya 5ebebi belli olmayan hayvan ölüm|erinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici

kordon altlna almak, yetkjlilere bu konuda her türlü yardIml yapmak, imhasl gereken hayvanlarln yetkili|er tarafından itlaf edilmesine

yardümcl olmak, bunlarln insan sağllğlna zarar Vermeyecek şekilde imhaslnı yapt|rmak.

7| Il/I2/2o1,1tarihlive 28145 saylll Resmi Gazete'de yaylmlanan Yurt içindecanll Hayvanve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakklnda

Yönetme|iğe göre her türlü hayvan ve hayvansal ürünlerin naklinde kullanllan pasaport, nakil belgesi, veteriner sağllk raporu Ve nakil

beyannamesi gibi belgeleri kontrol etmek Ve ilgili belgeler olmadan yapllan hayvan ve hayvansal ürünleri allkoyarak mülki idare amirine

bildirilmesini sağlamak.

8| 24l6/2oo4 ta.ihli Ve 5199 saylll Hayvanlarl Koruma Kanunu ile belediyelere, zabltanln göfevleri içerisinde verilen yetkileri

kullanmak.

9} ilgili kuruluşlar ile işbirliği halinde flrınlarün Ve ekmek fabrikala rln ln ve diğer glda ü retim yerle rin in sağllk şa rtlarüna uygu nluğu n u n

denetiminde ilgili kuruluşlarln talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide 8ramajlnı, fjyat tarifelerini kontrol etmek, gerekli kanuni

işlemleri ya pmak.

ç) Trafikle ilgili Görevıeri;
1| 73holtg83 tarihli ve 2918 saylll Karayollarl Tralik Kanununa 8öre belediye sın|.|arl ve mücavir alan içerisindeki karayollarl

kenarlarlnda yapllan yapl ve tesısler için gerekli belgeleri aramak, bel8esi olmayanlar hakktnda fen e|emanlarl ile birlikte tutanak

diizenlemek,
2) Yetkili organların kararl uyarlnca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis Ve toplu taşlma araçlarl ile

tak5ilerin sayılarlnl, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergahlarlnl denetlemek, kurallara uymayanlar hakklnda ya5al işlem yapmak.

3) Yetkili organlarln kararl uyarlnca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan Ve benzeri yerler üzerindeki araç

park yerlerinde gereken denetimlerive djğer iş ve işlemleri ya pma k,

4) Kanunlarla belediyelere Verilen trafik görev ve yetkilerinden belediyenin yetkili organlarlnca, belediye zabtasl taraflndan yapllmasl

uygun görülenleri yürütmek.

5) Belediyelefce yapllan alt ve üst yapl çalışmalarlnda gereklitrafjk önlemlerini almak.

6} Belediye slnIrları içerisinde kaldırlmlarl. toplu taşlma araçlarlna ait durakları, yangın musluğu, doğal8az kutusu, yeşil alan, engelli

geçişi ve benzeri yerleri motorlu veya motorsuz araçlar ile işgal edenle. hakklnda 5326 sayllü Kabahatler Kanunu doğrultusunda iŞlem

yapmak, bu araçlann sahipleri taraflndan kaldlrl|mamas! Ve sahibinin bulunamamasl halinde yetkiii birimlerIe en yakln otoparka

çekilmesinisağlamak, ruhsatında belirtilen amacldlşlnda kullanllan motorlu araçlarlemniyet bjrimlerine bildirmek.

7| |o/7l2oo3 talihli ve 4925 saylll Karayolu Taşlma Kanunu ile belediye zabıtaslna verilen yetkileri kullanmak ve yolcu terminalleri ile

diğef ga rajlarda ki görevleri ile ilgiIi denetimleri ya pmak.

d) Yardlm Görevleİi;
1) Beüdede, beldenin yabanclsl bulunan kimselere Yardlmc| olmak, yolda kalmlş kişilerin tespitj halinde yetkili kurumlara bildirmek.

2) Savaş ve savaşa hazırllk gibi olağanüstij hallerde siviI savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendi5ine verilen görevleri yerine

getirmek.

3) xorunmaya ve baklma muhtaç çocuklarln, engellilerin, yaşlllann ve yardlma muhtaç kişilerin tespiti halinde bu durumu sosyal

hizmet kurumlaOna bildirmek,

MADDE 8 - Belediye zabta görevlilerine rlzasldlşlnda zabta hizmetleri ha ricinde bir 8örev Ve rilemez, Ancak, olağanüstü hallerde

mülki amir veya belediye başkanlnln emri ile geçici olarak hiz
yetkileri

metin rektirdiği başka görevler de verilebilir
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MADDE 9 - Belediye zablta5lnln; ilgili mevzuatln ve yetkili beledjye organlarlnln yükledjği görevleri yerine getirebilmek lçln belediye
slnlrlan içindeki yetkileri şunlardır:

1) Görevleri ile ilgili konula.da işyerlerinde denetim yapmalÇ 5ahip Veya işletenlerinden ilgili bel8eleri istemek Ve haklarlnda tutanak

dü2enlemek.

2} Mevzuatla kendilerine Verilen görevleri yapmaya mani olan|ar ile görev s|ra5lnda mukavemet gösterenlerj, görevi yaptırmamak için

direnen, küfür, hakaret, tehdjt edenler ile sözlü veya fiili sald|rıda buıunanlarü kolluğa bildirmek, kovuşturma yapmak üzere tutanak

düzenlemek.

3| 5/72/195| tarihli Ve 5846 sayıll Fikjr ve sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yaplmlarün tespit edildiği kitap,

kaset, cD, VcD ve DVD gibi taş|Ylcl materyaller ile gazete, dergi ve kitaplarün umumi yol, kaldlr|m, pazar veya panaylr kurulan yerler,

meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satlşlna izin Vermemek, bunlarün satlşlnl

engellemek ve ilgili makamlara bildirmek.

4) tJmumi yerlerde aşlrü derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panaylr yerlerinde geliş Ve gidişi zorlaştlranlara

gerekli ikaz ve tembihatta bulunmak, uymayanlar hakklnda gerekliyasal işlemiyapmak.
sorumluluğu
MADDE 1o - Belediye za btasl amir Ve memurIa r|, görevlerine ilişkin kanun, tüzü k, yönetmelik Ve em irleri bilmekle, hizmetlerini

bunlarln hükümlerİ dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi straslnda birbirlerine yaİdlm etmekle yükümlü ve

sorumludurlar.
Müdğrün Gö.ev Yetki ve sorumluluğu
MADDE 11 _ zablta Müdürü, görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başka nl Ve bağll olduğu Başkan Ya rd lmclslna karşl soru mlu

olup;
1) Bu Yönetmelikte beli.tilen Müdürlük hizmetle.inin il8ilimevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütü lmesini sağlamak,

2} Müdünüğün görev a|anına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarlnl ve yaYlnlarltakip etmek, personeljni bilgilendirmek ve

eğitmek,

3) Müdürlük görevlerinin kapsamlna giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

4) Per5onelinin tüm öılük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

5) ilgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdüriüğün kaylt ve kontrol yetki|ilerini belirlemek; ta§lnır ışlem|erinin gerçekleştirilmesini

5ağlamak,

6) Müdürıüğün çaılşma ve stratejik planlarlnın, faaliyet raporlaİlnln, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve

istatistiklerin oluşturulmasl; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme Ve sonuçlar üretilerek uygulamaya 8eÇirilmesi

çallşmalarınl yijrütmek,

7) Müdürlüğün genel lş yüri.jtümü konularlnda iIgilive yetkili meİcilere Müdürlük görüşü haztrlamak,

8) Müdürlüğün bütçe taslağlnl hazlrlatmak; harcama yetkilisi olarak, 5018 saylll yasada belirlenen ış ve işlemleri gerçekleştirmek,

9) Disiplin Ve sicilamiri sıfatlyla ilgili Yönetmelikler çerçevesinde hareket etmek,

10) Müdürlükler arasl görev ve koordinasyonlarda gerekliçallşma ve desteği sağlamalç

l1) çalışma alanına giren ve Başkanllk Makamlnca verilen diğer görevleri yapmak ile göİevliVe yetkilidir.

zabta Amirinin Göreu Yetkive so.umluluklafl
MADDE 12
1} Birimin sevk Ve idaresinden, disiplininden, her türlü halve hareketinden 5orumludur,

2) Amiri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmelİkler|e belirlenen görevlerle 8elediye Başkanlığl ve üst mercilerin vermiŞ olduğu

emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve ettirmeken sorumludur,

3) Biriminin görevtefiniicra etmesi için her türlü ted biri allp planlama5lnt yapara k zab(a M üdürlüğüne 5un up, ıcra ettirir,

4) Görevin en etkin ve zamanInda icrasl için birimindeki personelan ayllk çahşma Ve yllllk izin programlnl hazlrlayarak Müdürlük

Makamlna sunar,

5) Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip ve sonuçlandlrmak,

Sayfa 5 / 8

zablta Komiserinin Görev, Yetki ve soİumluluklarl

MADDE 13
1)zabta birim amirinin verdiği 8örevi yürütmek,

2) Ekip amiriolarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamlarln verdiğiyazılı ve 5özlü

".i|.lerin 
,"man,nda u" en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çallştlrd!ğl personelin disiplininden, hal Ve hareketinden

sorumludur.
3) Karakol amiriolarak görevlendirildiğinde; belediyele.i ilg ilend Un tüzük ve yönetmelikle üst makamlarln Verdiği yazll e
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5ö2lü emi.lerin zamanlnda ve en etkin biçimde yerine 8etirmelç emrinde çallştlrd|ğ| personelin disiplininden, halve hareketinden
50rumludur.
4) 8üro Amiriolarak görevlendirildığinde, hizmetle i|giliolardk büroya başVuran kişilerin mercive muhatabldlr. Bürodaki iş ve
işlemle.in, iş ak|mına uygun olarak, süratli, verimli Ve gİvenli yürütülmesini sağlamakla gö.evli, yükümlü Ve 50rumludul.
Beledıye zabıta Memuru Görev, Yetki ve sorumlulukla.l
MADDE ı4
ı) Kendisine Verilen görevlerikanun, tüzük, yönetmelik, yasal mevzuatlar, talimat ve yetkiler çerçevesinde Uygun, etkilı, ekono mik,
VerimlaVe koordineli olarak yerine getirmek.
2} Kendisine verilen araç ve gereçleri korumak. görevi ile ilgili gerekli rapor ve yaz|şmaları yapmak.
3) il8ili mevzuat ve bu yönetmelik gereği kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden zablta Komiseri, Zablta Amiri, zabıta
Müdürü Ve sırall disiplin amirlerine karşı 50rumludur.
zabta lGrakol Amirlikleri
MADDE 15- zabıta karakol Amirlikleri no.m kadro ilke Ve standartlar hükümleri çerçevesinde; işyükü yoğüjnluğu, nüfus, ekonom!k
Ve sosyalyaşamın gerekleri gibi kriterleİ dikkate allnarak ihtiyaca 8öre zabta Müdürünün teklifi Ve Başkanlük Makamlnln oluı'u ile
kurulur, Vej

1) Bölgesindeka zablta karakollarınln iş Ve işlemlerinin mevzuata yasa ve yönetmeliklere uygun, etkili, ekonomjk ve verimli

yürütülme5ini 5ağlamakamacryla gerekli koordinasyonve denetimiyapmak,

2) Bu Yönetmelihe belirlenen görev Ve yetkilere uygun olarak bölgelerinde düzeniVe esenliği, imar, sağllk, trafik Ve yardlm|a ilgiIi

görevleri yapmak,

3) Bölge sınırları içinde faaliyette bulunan işyerlerine ait isim, adres, faaliyet alanl, çallşan saylsı, slnf ve öze]likleri gibi ulaşllabilen

tüm bilgileri bilgisayaf ortamlnda kaydetmek, bu bilgileri kullanarak bölge esnaf denetim planlarl oluşturmalç

4) Bölgesinde zabıta Müdürlüğünün görev ala nlna giren her konudaki ihbaİ Ve şikayetlere mü daha le etmek, gerekli önlemleri almak

Ve yasal yaptlrlmlarl uygulamalç

5) «arakolun görevi ile ilgilıtüm yazlşmalar|, gelen-8iden ve zimmetli evrak kaylt ve dağütlmİnl yapmakj dosyalama düzenive karakol

arşivioluşturmak,

6) Karakolun zimmetine Verilen her türlü aİaç, gereç ve tesis ile kullanlmlna tahsi5 edilen araçların baklmll Ve işler durumda

olmalarlnı sağlamak,

7) Belediyemiz ve gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarlna ait tebligatları gerçekleşti.mek,

8) Denetimler sonucu tespit edilen eksiklik ve ayk|rıllkla. için kesilen maktu cezalar Ve verilen ihtarlar ile tanzim edilen durum tespit

tutanaklarlnln dökümünü içeren günlük ve ayllk faaliyet raporlarl düzen|eyerek Müdürlüğe göndermek,

9) Müdürlük taraflndan verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkiıidir.

10) Mü racaat ekibi; her türlü 8elediye suçla rı ile ilgili şikayetleri, kayt defterine işleme k ve anında bakllması gereken şikayetleri ilgili

birimlere telSiz ya da telefon aracll|ğl ile iletmek.
,tl) Nöbetçi Ekibi; tatil günle.inde ve mesaı saatleri dlşlnda görev Yaparak birimine intikaleden her türlü belediye yasakla n ile ilgili

gelen şikğyetlerin gereğini yapar

12) Kendisine tutanakla zimmet olunan her türlü zablt, maktu ve demirbaş eşyalan korumak ve kollamakla görevlidiİ

13} Nöbeti esnasındaki her tülü faaliyetini ra por ha linde M üdürlük ma ka m|na 5u nma kla görevlidir.

Ruhsat ve oenetim Birimininin Görev, Yetkİve sorumluluklan
MADDE 16- Aşağlda belirtilen görevler, ruhsat Ve denetim birimi taraflndan yürütülür;

ı) slhhi işyerlerinin ruhsatlandIrllmasl işlem lerini yapma k,

2} Gayrl slhhi işyerlerinin ruhsatlandInlmasl işlemlerini ya pma k,

3) umuma aç|k istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsat|andlrllmasl işlemlerini yapma k,

4} Birimi ile ilgili her türlü evrak| takip etmek ve neticelendirmek,

5) Ruhsat komisyonlarlnın çallşmalar|nI koordıne etmelÇ

6) Müdür taraflndan verilecek diğer görevlerin yapllmaslndan sorumludur,

7) Hazırlanan ruhsatlarl ilgilisine teslim etmek.

8} slhhi, gayrl slhhi, umuma açlk istirahat ve eğlence yerlerinin rutin, periyodik talep Ve şikayet Üzerine istenilen denetimlerini

2oo5/92o7 5aylll işyeriAçma ve Çahşma Ruhsatlar|na ilişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesine gö.e yapmak,

9)Denetim ekiplerinin iş. görev ve çalışmalarlnl organize etmek,

10} Denetim çallşmalarınl günlük, aylık dönemler ve ytlllk raporlaİ halinde birim müdürüne Vermek.

11) Denetimlerde zablta Müdürlüğü,

Müdürlüğü ile koordinasyon sağlamak.

sağllk aşleri Müdürlü lik işleri Müdürlüğü Çevre koruma bölümü, imar ve Şehircilik
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12) Bilgi edinme kanununa istinaden vatandaştan geIen istek ve önerilere göre gerekli bil8i aklşlnl sağlamak.

14) Birime 8elen vatandaşlarln taleplerine cevap vermek.

15) sorumlU olduğu bi.imin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle Belediye Başkanllğü ve üst mercilefın Veİmiş olduğu

emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek Ve ettirmekten sorumludur,

Ölçü ve Ayaİ Bi.imin Görev, Yetki vE sorumluluklan

MADDE 17

1) 11l1/1989 tarihli Ve 3516 say|lı Ölçüler ve Ayaf (anununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarlnl kontrol

etmek, damgaslz ölçü aletleriyle satlş yapllmaslnl önlemek, yetkili tamircilerin yetki be|gelerini kontrol etmek, damgalanmamlş hileli,

ayarü bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandlrmamak, kul|ananlar hakklnda gerekli işlemleri yapmak.

2} Birimi ile ilgili her türlü evrakln takip ve neticelendirilmesinden sorumludur.

a) Müdür taraflndan verilecek diğer görevlerin yapllmaslndan sorumludur.

4) Bilgi edinme kanununa istinaden vatandaştan gelen istek ve önerilere göre 8erekli bil8i aklşlnl sağlamak.

5) Birime gelen Vatandaşlarln taleplerine cevap vermek.

6) sorumlu olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleİle Belediye Başkanllğl ve ü5t merc;lerin vermiş olduğu

emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve ettirmekten sofumludur,
DÖRDÜNCÜ BÖtÜM

Göıev ve ıaiımetlerin icrasl

Görevin Ahnma5|

MADDE 18- Müdürlüğün tüm elemanlarlna Verilen be|geler, dosyala r ve tü m işlef 2immet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin Planlanmas|

MADDE 19 - za blta Müdürlüğündeki iş ve işlemler Mİdü r ve Am irler tarafl ndan düzenlenen plan dahilinde yürütü lü r.

Görevın yürütülmesi

MADDE 2o - Müdürlükte görevlitüm per5onel, kendi|erine Verilen görevleriyasa Ve yönetmeliklef doğrultusunda gereken öıenve
süratle yapmak zorundadlr.

BEşiNcİBÖ[ÜM
işbi.liği ve l(oordinasyon

Müdürlük Birlmleİi Arastnda lşbir|iği

MADDE 21
1) Müdü rlük da hilinde çalışanla r araslndaki iş birliğiVe koordinasyon, Müdürtaraflndan sağlanlr.

2) Müdürlüğe EBYs ve KBs üzerinden geIen tüm evraklar müdi]re iletiIir.

3) Müdür, evraklarl gereği için ilgili personele tevzi eder.

4) Bu Y6netmelikte adl geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle gö.evlerinden ayrllmalarl durumunda görevleri gereği

yanlarlnda bulunan her türlü dosya. yazl ve belgeler ile zimmeti altlnda bulunan eşyalarl bir çi2elgeye bağll olarak yeni görevliye devlr

tesıimini yapmalarl zorunludur. oevir- teslim yapllmadan görevden ayrllma işlemleri YaplImaz.

5) çallşanln ölümü halinde, kendisine verilen ya2l, bel8e ve diğer eşyalar birim amirinin hazlrlayacağı bir tutanakla yeni görevliye

te§lim edilir.

Diğer lfurum vE xuruluşlar|a l(oordinasYon
MADDE 22
ı ) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür'ün im2a5l ile yürütülür.

2} Müdürlüğün, Belediye d!şl özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehır Belediyesi, Kamu Kurum Ve Ku ruluşlan ve diğer Şahl5larla İlgili

gerekli 8örülen yazışmalar; Müdür Ve Be|ediYe Başkanl veya yetki Verdiği Başkan Yardlmclslnın imıasü ile yürütÜlür.

ALTlNcl BötüM
Evraklarla ilgiti İşlemler Ve A.şivl€me

Gelen Giden Evrakla llsiliYapllacak işlem
MADoE 23
1) Müdürlüğe gelen başvu.ularl kontrolederek faaliYet alanlna giren başVurulann sevkinifizikselVeya elektronik ortamda kabuleder.

2} Müdürlüğe gelen başvurular EBYs üzerinden ilgili per5onele müdür veya yetkilendirdiği kişı eliyle doğrudan zimmetlenerek iŞlemlerin

vapllmasl sağlanlr. Personel evrakln gereğini zaman!nda ve noksanslz yapmakla yükümlüdür.

3) işlemleri ta ma mlana n evraklar müdürlük arşivinde fizikselVe elektronik ortamda saklanlr,

Arşivleme Ve Dosyalama
MADDE 24
1) Müdürlükıerce yapllan tüm yazlşmalarln birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı k|asörlerde saklanlr.

2) işlemi biten evraklararşive kaldlnllr.
3) Ar§ivdeki evIakların muhafazaslndan ve istenildiği zaman ndan ilgili birim persone]i sorumludur
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YEDlNci BötÜM
Denetim

Denetim, Personel sicilve Disiplin Hüküm|eri
MADDE 25 - zablta Müdürütüm personelini her2aman denetleme yetkisine sahiptir.

sEKİziNcıBötüM
Çeşitli ve son Hükümler

MADDE 26. Belediye zabta personeli, belediyenİn kurduğu, işletme hakktnı devrettiği veya belediyeye bağll işletmelerin şehır içi

yolcu taştma Vasltalarlndan 8/1/2oo2 tarihli Ve 4736 saylh Kamu Kurum ve Kuruluş]arlnın Ürettikleri Mal Ve Hizmet Ta.ifeleri ile Bazl

Kanunlarda Değişiklik Yapllmasl Hakklnda Kanun ve bu Kanuna dayanllarak çlkarılan Bakanlar Kurulu/cumhurbaşkanl kararlarlna

istinaden görevli olduğu il slnIrlarl içinde ücretsiz o|arak istifade ederler.

MADDE 27- Yemek

1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çallşan zablta personeline 3; 12 saat iş, 24 5a3t isti.ahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde

çallşan zablta personeline 2, 12 saatten az çalışan zab|ta persone|ine 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 say|ll Kanunun 212 nci

madde5i esas aIınarak belediyece karşılanlr.

2) Görev Ve çallşma şartlarlnIn gereKirdiği koşullara bağll olarak mutat yemek saatlerinde kurumlannca sağlanan yemek hizmetinden

istifade edemeyen personele ve bunlarla birlikte çallşmaya iştirak eden diğer personele birinci flkrada belirtilen öğün saylslnca

kumanya yardlml belediyece verilebilir,
MADDE 28- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MAooE 2 9 - BU yönetmelik Belediye Meclisinin ka bu lü tarihinde yü rürlüğe girer.

MADDE 3 o - Bu Yönetmelik H ü kü mlerini Alaşehir Belediye Başka nI Yü rütür.

Konuyla i]gili zabata Müdüİlüğünce yapllan gene1 bifgilendirmenin ardlndan, 5393

say1]1 Belediye Kanununun ]_B/m maddesine istinaden bahse konu yönetmefiğin kabulüne ait
alinan bu karar gereği, yönetneliğin Befediyemiz ifan servlsi, Belediyemiz t{eb Sitesinde
yayrnlanmaslna. oturrrmda mevcut tijm üyelerrn ve Belediye Başkanlnrn evet oylarlyla
oybirliğiyle kabul edildi.


