
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ 
 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Meram Belediyesi sınırları dâhilinde mevzuatların 
kendisine yüklemiş olduğu görev ve sorumlulukları etkin ve sürekli bir şekilde 
yürütmektedir. 
 

A- Misyon ve Vizyon 
 
Misyonumuz: 

Belediyemiz tarafından yasalarla belirlenen kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza 
ulaştırılması sürecinde oluşabilecek aksaklıkları ve sorunları, Belediyenin beşeri ve maddi 
olanaklarını en iyi biçimde kullanarak gidermek ve halen yürürlükte olan; 

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği 

İdari-Fenni Zabıta Yönetmeliği, Sağlık Zabıta Yönetmeliği, Kent Estetiği, Reklam, 
Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği ve diğer yasal düzenlemelerle birimimize verilen yetkiler 
çerçevesinde Belediye menfaatlerini, aynı zamanda kamu menfaatlerini korumak; zamanında, 
tatmin edici, kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet yürüterek bu sayede şehir halkının esenlik, 
huzur ve sükûnunu temin etmektir. 

• Konusu ile ilgili iş ve işlemler çerçevesinde gerçek-tüzel kişi ve kamu kurum-
kuruluşları ile koordinasyon ve işbirliğini tesis ederek faaliyetlerini sürdürmek. 

 
Vizyonumuz: 

 
Kentimizde ülke kalkınma politikaları ile uyumlu, planlama çalışmalarına dayanan, 

sürdürebilirlik ilkesi kapsamında; 
Zabıta Müdürlüğü olarak bürokratik kültürden vatandaş odaklı kamu hizmeti kültürüne 

geçiş programında vizyonumuz; 

• Çağdaş teknolojinin tüm olanaklarını kullanabilen ve gelişmelere açık, 

• Gelişen ve değişen koşullara ayak uydurarak, sürekli kendini yenileyen, 

• Sosyal Belediyecilik anlayışını benimsemiş, 

• Hizmetin merkezine insan sevgisini ve vatandaşa güven duygusunu koyan, 

• Mesleki anlamda her türlü gelişmeyi izleyen ve uygulayan, ekip çalışmasına yatkın, 
kişisel yeteneklerini hizmetlere yansıtabilen personele sahip, 

• Hizmette kaliteyi, verimliliği ve tasarrufu esas alan, 

• Zabıta-Vatandaş işbirliğini sağlayıp, etkin bir Zabıta Hizmeti sunan bir birim olmaktır. 

• Toplumun her kesiminin isteklerini dikkate alan, çağdaş teknolojinin tüm imkânlarını 
kullanan ve gelişmelere açık bir şekilde hizmet sunulması 

 
Yetki Görev ve Sorumluluklar 
       5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddedeki “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” 
doğrultusunda, aynı kanunun 51.maddesi gereği “ Belediye Zabıtası, Beldenin esenlik, 
huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi 
tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve 
yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer 
yaptırımları uygular ” denilerek görev tanımı yapılmıştır. 

Bu nedenle Meram Belediye Zabıtası 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51.maddesi 
gereğince aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir. 



Görevleri 
 Belediye zabıtasının görevleri şunlardır: 

I- Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri 
a) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp 
korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği 
belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 
b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer 
birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan 
görevleri yapmak, 

c) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve 
sonuçlarını izlemek, 

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

e) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar 
ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan 
eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan 
sonra bulana verilmesini sağlamak, 

f) 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, 

g) 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, 

h) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel 
olmak, işgaller ile ilgili tahsilât görevlilerine yardımcı olmak, 

i) 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanun ile 10.8.2005 tarih ve 25851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 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, 

j) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek, 

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

II- İmar ile ilgili görevleri 
İmar Müdürlüğü kaçak inşaat ekibine iki memur görevlendirip, zaman zaman ekip ile 

yardımcı olmak, 

II- Sağlık ile ilgili görevleri 
a) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 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) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak 
10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak, 

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



d) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan 
seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili merilerin kararlarında zabıta tarafından yerine 
getirilmesi istenen hizmetleri yapmak, 

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

f) Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını 
Gösteren Tüzük hükümlerine göre insan sağlığına zararlı gıda ürünlerinin satılmasını 
engellemek, gerekli kanuni işlemleri yapmak, 

g) 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, 

Yetkileri 
Belediye zabıtası, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının 

yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde; 

a) Umuma açık yerlere girmeye, gerekli kontrolleri yapmaya, sahip veya işletenlerinden 
kontrol konusu ile ilgili belgeler istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye, 

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, 
ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girmeye ve yasal yaptırım uygulamaya, 

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli 
kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemeye, 

d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemeye, 

e) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve 
başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şeklide yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal 
edenleri men etmeye, 

f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir 
edilerek satışını önlemeye, 

g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların 
tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır 
kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait 
yerlerde satışına izin vermemek ve bunların satışını engellemek, satışına teşebbüs edilen 
materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim etmek 

h) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, ikaz ve tembihatta 
bulunmaya, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapmaya yetkilidir. 

i) Müdürlüğümüzü ilgilendiren hususlarda hazırlanan plan ve projelere katkıda bulunmak, 

j) Sağlık İşleri Müdürlüğü ile birlikte sağlık ve hijyen konularını ilgilendiren hususlarda 
işyerleri denetimlerinde bulunmak. 

 


