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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1  

Bu yönetmeliğin amacı; Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kuruluşunu, 

Müdürlük emrinde görevli tüm personelin görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, 

görevlerin ifası esnasında yapılacak iş ve işlemleri düzenlemektir.  İş bu Yönetmelik Buca 

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve bağlı alt birimlerini kapsar.   

 

Dayanak 

MADDE 2  

5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve ilgili diğer tüm 

mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;  

a) Belediye   : Buca Belediyesini,  

b) Belediye Başkanı  : Buca Belediye Başkanını,  

c) Belediye Başkan Yardımcısı : Buca Belediye Başkan Yardımcısını 

d) Belediye Meclisi  : Buca Belediye Meclisini,   

e) Belediye Encümeni  : Buca Belediye Encümenini,  

f) Belediye Zabıtası  : Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü emrinde 

görevli Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memurunu 

g) Müdürlük   : Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü 

h) Zabıta Müdürü  : Buca Belediyesi Zabıta Müdürünü 

i) Zabıta Amiri   : Buca Belediyesi Zabıta Amirini 

j) Zabıta Komiseri  : Buca Belediyesi Zabıta Komiserini 

k) Zabıta Memuru  : Buca Belediyesi Zabıta Memurunu 

l) Diğer Personel   : Hizmet için gerekli diğer kadroları 

m) Zabıta Teşkilatı  : Buca Belediyesi Zabıta Biriminin Tamamını 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

 

Kuruluş ve Teşkilat 

MADDE 4  

Zabıta Müdürlüğü’nün 23.03.1989 Tarih 01/53 Sayılı İl İdare Kurulu Kararı ile 

Belediyemize devri yapılmıştır. Müdürlük 1989 yılında kurulmuştur.  

Teşkilat; Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memuru ve Diğer 

Personel den oluşur. Birimler; ihtiyaç duyulan Amirlikler ve Ekip Amirliklerinden oluşur. 

Teşkilat yapısı a) Zabıta Amirliği, b) Zabıta Ekip Amirliği şeklindedir.  

a) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 

Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapılması halinde, Zabıta 
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Teşkilatı yapılan değişiklik hükümlerine göre yeniden düzenlenir.  

b) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, 

zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler 

kurulabilir. 

c) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, 

trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir. 

d) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev 

yapar. 

 

Diğer Birimlerle İlişkiler 

MADDE 5  

Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği, Belediye birimleri, diğer 

kamu kurum, kurul, kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile görevinin gerektirdiği şekilde 

koordineli olarak çalışır. 

 

Bağlılık 
MADDE 6   

Belediye Zabıta Teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, Zabıta Teşkilatı 

üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan Yardımcısı’na devredebilir. 

Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri Belediye 

Zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda Belediye Başkanlığına bilgi verilir. 

 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Sorumluluk 

Müdürlüğün Görevi 

MADDE 7 

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri; 
aa) 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. 

ab) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin 

mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca 

yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak. 

ac) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları 

uygulamak ve sonuçlarını izlemek. 

aç)  Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak 

törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek. 

ad) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları 

yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak. 

ae) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve 

yasaklayıcı hususları yerine getirmek. 

af) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve 

encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 

gerekli işlemleri yapmak. 

ag) 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. 

ah) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi 

çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında 
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işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa 

zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını 

kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.  

aı) 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. 

ai) 23/2/1995 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. 

aj) 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. 

ak) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası 

Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek 

Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 

11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara 

Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla 

müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak. 

al) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin 

verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat 

görevlilerine yardımcı olmak. 

am) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye 

sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına 

yardımcı olmak, 

an) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci 

Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı 

Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı 

Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş 

bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında 

toptan satışlara mani olmak. 

ao) 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. 

aö) 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. 

ap) 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. 
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ar) 5/12/1951 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. 

as) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla 

yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak. 

aş) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri 

yerine getirmek. 

at) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, 

kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun 

zarara uğratılmalarına meydan vermemek. 

au) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle 

ilgili emirlerini yerine getirmek. 

 

b) İmar ile ilgili görevleri 

aa) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek. 

ab) 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 fen kuruluşlarının yetkili 

elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem 

yapmak. 

ac) 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. 

ad) 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. 

 

c) Sağlık ile ilgili görevleri  
aa) 24/04/1930 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. 

ab) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili 

olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

hükümlerine göre işlem yapmak. 

ac) 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. 

ad) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani 

olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek. 
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ae) 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. 

af) 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. 

ag) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban 

kesilmesini önlemek. 

ah) 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. 

ai) 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. 

aj) 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. 

ak) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile 

belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 

al) 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. 

 

d) Trafikle ilgili görevleri 

aa) 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. 

ab) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu 

üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin 

sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. 

ac) 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. 

ad) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye 

başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek. 

ae) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini 

almak. 
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af) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit 

etmek. 

ag) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve 

zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. 

 

e) Yardım Görevleri 

aa) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 

ab) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma 

hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 

ac) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, engellileri, yaşlıları ve yardıma 

muhtaç kişileri tespit halinde görevli sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. 

 

f) Belediye Emir ve Yasaklarıyla ilgili görevleri  

Belediye karar organlarının belirlemiş olduğu emir ve yasaklar ile belirlenen 

görevleri yerine getirmek, takip etmek, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta 

öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamak.  

   

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 8 

a) Müdürlüğün görev sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde, Zabıta 

Teşkilatıyla, Belediye Zabıta hizmetlerinin 24 saat esasına göre yürütülmesini 

sağlar  

b) Müdürlüğü, Başkanlığa ve diğer kurum ve birimlere karşı temsil eder,   

c) 5018 sayılı kanun gereğince Müdürlüğün harcama yetkilisidir. 

d) Müdürlüğün yazışmalarını kontrol eder imzalar, paraflar.  

e) Müdürlük bünyesinde bulunan personel, araç, gereç ve demirbaşların sorumlusu, 

sevk ve idarecisidir.  

f) Zabıta Teşkilatının disiplin amiridir,  

g) Yönetmeliğin Bağlılık başlıklı 6.maddesi kapsamında mevzuata uygun emir veren 

üst makamların emir ve talimatlarının yerine getirilmesi için gerekli sevk ve 

idareyi yapar.  

h) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin kararlarının uygulanması için gerekli 

sevk ve idareyi yapar.  

ı) Müdürlük ile diğer birimler arasındaki koordineyi, görevlendirmeyi sağlayan üst 

kişidir.  

i) Şikayet ve taleplerin Mevzuat hükümlerine uygun şekilde değerlendirilmesini 

sağlamak üzere görevlendirme yapar, talimat verir. 

j) Belediyenin faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için, ar-ge konularında 

ilgili Müdürlükler ve Başkanlık Makamıyla koordineli olarak çalışmalar yapar.  

k) Kendisinin ile personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak 

üzere eğitim planlamasını yapar,  

l) Personelinin azimli ve başarılı çalışması için Zabıta Teşkilatı çalışanlarının öneri 

ve tekliflerini değerlendirir.  

m) Mevzuat değişikliklerini takip eder, Yönerge, Tamim ve Talimat yayımlar. Zabıta 

Teşkilatının güncel kalması için çalışmalar yapar.  

n) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenler, 

çalışmaları değerlendirir,  

o) Emrindeki personelin, yıllık izinlerin, iş bölümlerinin, kullanacakları araç gereç ve 

ekipmanın, çalışma düzeninin koordinasyonunu yapar, onaylar.  

r) Görev bilinci, ifa ediliş şekli, sonuçlarının izlenmesi ve standartların oluşumu için 

gerekli kontrolleri yapar tedbirleri alır, talimatlar verir.  

s) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın 

tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini, takibinin yapılmasını, önemli olan 
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evrak ve malzemenin muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere 

göre hareket edilmesini sağlayacak tedbirler alır,  uygular. 

ş) Zabıta Teşkilatının görev yerini, görev sahasını, mesai saatlerini, görevlerin 

devamlılığını, iletişimini, çalışmalarını, kullandığı araç gereç, kıyafet ve ekipmanları 

ile performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeyi yapar.  

t) Çalışmaların verimli ve daim olması hususunda gerekli idari tedbirleri alır, uygular 

ceza ve mükafat için üst makamlara teklifte bulunur.  

u) Emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur. 

ü) Müdürlüğün stratejik planı, performans programı ve yıllık faaliyet raporunun 

hazırlanmasını sağlar. Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin 

gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır, uygular. 

v) Zabıta amir ve memurlarının genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve 

verimliliklerini arttırmak, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, geliştirmek, gelişen 

şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgülerini arttırmak ve daha üst kadrolara 

hazırlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek amacıyla çalışmalar yapar. 

y) Zabıta personelinin fiziki niteliklerini, hazırlanan spor programları ile 

desteklemek. Kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge 

sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri ile iş verimliliklerini 

artırmak için çalışmalar yapar. 

z) Yokluğunda Belediye Başkanının onayacağı bir kişi müdüre vekalet eder. Vekil 

kişi yönetmelikte tanımlı tüm görev, yetki ve sorumluluklara haizdir. 

 

Zabıta Amirinin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 9 

a) Amirliğin sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde Belediye Zabıta 

hizmetlerinin 24 saat esasına göre yürütülmesi için emrindeki Belediye Zabıtası, 

Diğer Personel, araç gereç ve ekipman ile mevzuatın getirmiş olduğu görev ve 

sorumlulukları, yetkileri dahiline icra eder ve ettirir.  

b) Yönetmeliğin Bağlılık başlıklı 6.maddesi kapsamında mevzuata uygun emir veren 

üst makamların emir ve talimatlarını yerine getirir veya getirilmesini sağlar, 

gerekli sevk ve idareyi yapar.  

c) Belediye Meclisinin, Belediye Encümeninin Müdürlüğün görev alanı ile ilgili 

aldığı kararları uygular veya uygulanmasını sağlar, gerekli sevk ve idareyi yapar. 

d) Amirliğine gelen evrakların, şikayet ve taleplerin, incelemesini yapar. Mevzuat 

hükümlerine uygun şekilde değerlendirilmesini sağlar. Konuyla ilgili 

görevlendirme yapar, talimat verir. Yasal sürecin takibini ve sonuçlandırılmasını 

izler. Gerekli gördüğü hususları diğer birimlere havale eder.  

e) Amirliğin yazışmalarını kontrol eder, imzalar, paraflar.  

f) Birimindeki personelin, yıllık izinlerinin, iş bölümlerinin, kullanacakları araç gereç 

ve ekipmanın, çalışma düzeninin koordinasyonunu yapar.  

g) Birimindeki personelin görev yerini, görev sahasını, mesai saatlerini, görevlerin 

devamlılığını, iletişimini, çalışmalarını, kullandığı araç gereç, kıyafet ve 

ekipmanları ile performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeyi yapar.  

h) Çalışmaların verimli ve daim olması hususunda gerekli idari tedbirleri alır, uygular 

ceza ve mükafat için üst makama teklifte bulunur.  

i) Mevzuat değişikliklerini takip eder, Zabıta Teşkilatının güncel kalması için 

çalışmalar yapar. Gerekli gördüğü hususlarda Zabıta Müdürünü ve emrindeki 

personeli bilgilendirir. 

j) Amirlikte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenler, 

çalışmaları değerlendirir,  

k) Görev bilinci, ifa ediliş şekli, sonuçlarının izlenmesi ve standartların oluşumu için 

gerekli kontrolleri yapar tedbirleri alır, talimatlar verir.  

l) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın 
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tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini, takibinin yapılmasını, önemli olan 

evrak ve malzemenin muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere 

göre hareket edilmesini sağlayacak tedbirler alır,  uygular. 

m) Emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur. 

n) Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli 

tedbirleri alır, uygular 

o) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine yazılı veya sözlü olarak verilen 

emirlerin zamanında ve etkin biçimde yerine getirilmesinden emri veren makama 

karşı sorumludur. 

 

Zabıta Komiserinin görev, yetki ve sorumluluğu  

MADDE 10 

a) Ekip Amirliğinin sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde 24 saat 

esasına göre yürütülen Belediye Zabıta hizmetlerinde emrindeki Belediye 

Zabıtası, Diğer Personel, araç gereç ve ekipman ile mevzuatın getirmiş olduğu 

görev ve sorumlulukları, yetkileri dahiline icra eder ve ettirir.  

b) Yönetmeliğin Bağlılık başlıklı 6.maddesi kapsamında mevzuata uygun emir 

veren üst makamların emir ve talimatlarını yerine getirir veya getirilmesini 

sağlar, gerekli sevk ve idareyi yapar.  

c) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Müdürlükle ilgili kararlarını 

uygulamak veya uygulanmasını sağlar, gerekli sevk ve idareyi yapar. 

d) Ekibine gelen evrakların, şikayet ve taleplerin, incelemesini yapar. Mevzuat 

hükümlerine uygun şekilde değerlendirilmesini sağlamak üzere görevlendirme 

yapar, talimat verir, havale eder. Yasal sürecin takibini ve sonuçlandırılmasını 

izler.  

e) Ekip Amirliğinin yazışmalarını, tutanaklarını imzalar, paraflar.  

f) Birimindeki personelin, yıllık izinlerin, iş bölümlerinin, kullanacakları araç 

gereç ve ekipmanın, çalışma düzeninin koordinasyonunu yapar.  

g) Birimindeki personelin görev yerini, görev sahasını, mesai saatlerini, 

görevlerin devamlılığını, iletişimini, çalışmalarını, kullandığı araç gereç, 

kıyafet ve ekipmanları ile performans durumunu izler, gerekli değerlendirmeyi 

yapar.  

h) Çalışmaların verimli ve daim olması hususunda gerekli idari tedbirleri alır, 

uygular ceza ve mükafat için üst makama teklifte bulunur.  

i) Mevzuat değişikliklerini takip eder, Zabıta Teşkilatının güncel kalması için 

çalışmalar yapar. Gerekli gördüğü hususlarda üstlerini ve emrindeki personeli 

usulünce bilgilendirir. 

j) Biriminde yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar 

düzenler, çalışmaları değerlendirir,  

k) Görev bilinci, ifa ediliş şekli, sonuçlarının izlenmesi ve standartların oluşumu 

için gerekli kontrolleri yapar tedbirleri alır, talimatlar verir.  

l) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü 

kaydın tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini, takibinin yapılmasını, 

önemli olan evrak ve malzemenin muhafaza edilmesini, bu konulardaki 

mevzuat ve usullere göre hareket edilmesini sağlayacak tedbirler alır,  uygular. 

m) Emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur. 

n) Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli 

tedbirleri alır, uygular 

o) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine yazılı veya sözlü olarak 

verilen emirlerin zamanında ve etkin biçimde yerine getirilmesinden emri 

veren makama karşı sorumludur. 
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Zabıta Memurunun görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 11  

a) Görevli olduğu Amirlik ve Ekip Amirliğinin sorumluluk ve yetki alanında bulunan 

yerlerde Belediye Zabıta hizmetlerinin 24 saat esasına göre yürütülmesi için Zabıta 

Memuru olarak Diğer Personel, araç gereç ve ekipman ile mevzuatın getirmiş 

olduğu görev ve sorumlulukları, yetkileri dahiline icra eder. 

b) Yönetmeliğin Bağlılık başlıklı 6.maddesi kapsamında mevzuata uygun emir veren 

üst makamların emir ve talimatlarını yerine getirir. 

c) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Müdürlükle ilgili kararlarını uygular. 

d) Gelen evrakların, şikayet ve taleplerin, Mevzuat hükümlerine uygun şekilde 

değerlendirilmesini sağlamak üzere yapılan görevlendirme ve talimatlara uygun 

şekilde yasal sürecin takibini ve sonuçlandırılmasını yapar. 

e) Gerekli yazışmaları, tutanakları hazırlar, imzalar, paraflar.  

f) Görev aldığı biriminde yıllık izinlerin, iş bölümlerinin, kullanılacak araç gereç ve 

ekipmanın, çalışma düzeninin plan ve koordinasyonuna uyar.  

g) Görev aldığı birimin görev yerini, görev sahasını, mesai saatlerini, görevlerin 

devamlılığını, iletişimini, çalışmalarını, kullandığı araç gereç, kıyafet ve 

ekipmanları ile performans durumundan sorumludur.    

h) Çalışmaların verimli ve daim olması hususunda gerekli nizam ve intizama uyum 

sağlar, üstlerinin uyarı, ikaz ve tavsiyelerini dikkate almakla yükümlüdür.  

i) Mevzuatı bilmek ve değişikliklerini takip etmek. Zabıta Teşkilatının güncel 

kalması etkin hizmet üretmesi için çalışmalar yapar. Gerekli gördüğü hususlarda 

üstlerini usulünce bilgilendirir. 

j) Amirlikte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla yapılan toplantılara 

katılır. Uygulamalar hakkında bilgi alır, çalışmalarını değerlendirir,  

k) Görev bilinci, ifa ediliş şekli, sonuçlarının izlenmesi ve standartların oluşumu için 

alınan tedbir ve talimatlara uyar. 

l) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın 

tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini, takibinin yapılmasını, önemli olan 

evrak ve malzemenin muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere 

göre hareket edilmesini sağlayacak tedbirlere uyar. 

m) Disiplin, hal ve hareketinden sorumludur. 

n) Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesi için alınan tedbir 

ve kararlara uyar.  

o) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine yazılı veya sözlü olarak verilen 

emirlerin zamanında ve etkin biçimde yerine getirilmesinden emri veren makama 

karşı sorumludur. 

 

Diğer Personelin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 12  

a) Belediye Zabıtası haricinde Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Hizmet Sınıflarında görevli Memur, 

Sözleşmeli Memur, İş Kanuna tabi Geçici veya Daimi İşçi kadrosunda bulunan 

kişiler, Diğer Personel olarak tanımlanmaktadır.  

b) Diğer Personel 24 saat esasına göre çalışan Zabıta Müdürlüğü dahilinde bulunan 

yada yeni kurulacak Amirlik, Büro, Haber Merkezi vb… birimlerde ihtiyaç 

duyulan hizmetlerin gereklerini yerine getirmek üzere tabi olduğu yasaya uygun 

olarak görevlendirilir.  

c) Büro hizmetlerinde çalışan Diğer Personel 

ca) Birim Amirlerinin talimat ve gözetiminde yazışmaları yapar, 

cb) Evrak Kayıt ve zimmet işlemlerini tamamlar.  

cc) Personelin, özlük işleri, puantaj ve diğer yazışmalarını tamamlar takip eder. 

cd) Demirbaşların sayım ve kontrolleri ile TİF işlemlerini tamamlar. 
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ce) Gerçekleştirme Görevlisi iş ve işlemlerini yapar, tamamlar. 

cf) Evrakların yasal süreç içerisinde tamamlanmasını takip eder.  

cg) Telefon ve diğer haberleşme araçlarını takip eder dinler cevaplandırır. 

ç) Amirliklerde, ekiplerle birlikte görev alan, İş Kanununa tabi geçici veya daimi işçi 

statüsünde olan Üniformalı Diğer Personel  

ça) Birim Amirlerinin talimat ve gözetiminde en az iki Belediye Zabıtası ile 

birlikte, Belediye tarafından verilen üniforma ile göreve çıkar.  

çb) Birim Amirlerinin talimat ve gözetiminde yazışmaları yapar 

çc) Kendi yazılı isteği ve üstlerinin onayı doğrultusunda ekip aracını 

kullanabilir. 

çd) Birim amirlerinin talimatı ve gözetiminde işgal malzemelerinin 

toplanmasına, evrakların ilgili birimlere ulaştırılmasına, pazaryeri, meydan, 

park gibi kamusal alanlarda yapılacak düzenleme, anons, pankart, afiş toplama, 

yabancılara yardım etme, kimsesiz ve korunmaya muhtaç engelli, yaşlı ve 

çocukların ilgili kurumlara bildirimi için refakatçı olma, imarla ilgili 

görevlerde tehlike arz eden yerlere şerit çekme, tedbir alma, Resmi Bayram ve 

etkinliklerde Çelenk koyma, siren çalma vb. görevlerde Belediye Zabıtasına 

görevleriyle ilgili olarak yardımcı olur. 

çe) Belediye Zabıtasını asli görevlerini ifa edemez, Belediye Zabıtası Görevleri 

ile ilgili Ceza Zaptı, İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenleyemez, 

imzalayamaz. 

çf) Belediye Zabıtasına mahsus araç ve ekipmanları izinsiz kullanamaz. 

d) Amirliklerde ekiplerle birlikte görev alan Uzman Diğer Personel 

da) Belediye Başkanı veya Yetkili diğer birimlerin Zabıta Müdürlüğü 

bünyesinde görevlendirdiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 

Hizmet Sınıflarında görevli Memur, Sözleşmeli Memur, veya Kamu İşçisi 

kişiler Birim Amirlerinin talimat ve gözetiminde en az iki Belediye Zabıtası ile 

birlikte göreve çıkar. 

db)Yapılacak iş ve işlemin mahiyeti ile görevlendirilen Diğer Personelin 

uzmanlığı ile alakalı olan durumlar için Belediye Zabıtasıyla birlikte ilgili 

evrak tanzim edilir ve imzalanır, sonuçları izlenir. 

e) Yönetmeliğin Bağlılık başlıklı 6.maddesi kapsamında mevzuata uygun emir veren 

üst makamların emir ve talimatlarını yerine getirmek. 

f) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Müdürlükle ilgili kararlarının 

uygulanmasına yardımcı olmak.. 

g) Gelen evrakların, şikayet ve taleplerin, Mevzuat hükümlerine uygun şekilde 

değerlendirilmesini sağlamak üzere yapılan görevlendirme ve talimatlara uygun 

şekilde yasal sürecin takibini ve sonuçlandırılması için Belediye Zabıtasına 

yardımcı olur.  

h) Gerekli yazışmaları, tutanakları hazırlar, imza ve paraf için üstlerine sunar.  

i) Görev aldığı biriminde yıllık izinlerin, iş bölümlerinin, kullanılacak araç gereç ve 

ekipmanın, çalışma düzeninin plan ve koordinasyonuna uyar.  

j) Görev aldığı birimin görev yerini, görev sahasını, mesai saatlerini, görevlerin 

devamlılığını, iletişimini, çalışmalarını, kullandığı araç gereç, kıyafet ve 

ekipmanları ile performans durumundan sorumludur.    

k) Çalışmaların verimli ve daim olması hususunda gerekli nizam ve intizama uyum 

sağlar, üstlerinin uyarı, ikaz ve tavsiyelerini dikkate almakla yükümlüdür. 

l) Gerekli gördüğü hususlarda üstlerini usulünce bilgilendirir. 

m) Amirlikte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla yapılan toplantılara 

katılır. Uygulamalar hakkında bilgi alır, çalışmalarını değerlendirir,  

n) Görev bilinci, ifa ediliş şekli, sonuçlarının izlenmesi ve standartların oluşumu için 

alınan tedbir ve talimatlar uyar. 
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o) Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın 

tutulmasını, gerekli belgelerin düzenlenmesini, takibinin yapılmasını, önemli olan 

evrak ve malzemenin muhafaza edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere 

göre hareket edilmesini sağlayacak tedbirlere uyar. 

p) Disiplin, hal ve hareketinden sorumludur. 

r) Stratejik planlama ile müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesi için alınan tedbir 

ve kararlara uyar.  

s) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine yazılı veya sözlü olarak verilen 

emirlerin zamanında ve etkin biçimde yerine getirilmesinden emri veren makama 

karşı sorumludur. 

 

Birimlerin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 13  

Tüm birimler aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek 

zorundadır. 

a)Kanun, tüzük, yönetmelik ve Belediye karar organlarınca mevzuata uygun belirlenen 

Belediye Emir ve Yasaklarını uygulamak, konusu itibarıyla görev alanını ilgilendiren talep ve 

şikayetleri değerlendirmek, takip etmek ve sonuçlarını izlemektir. 

b)Irk, cinsiyet, yaş, inanç, siyasi düşünce, sınıf, kabiliyet ve benzeri hiçbir ayrımcılığı 

gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak. 

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

evrakı, bilgiyi kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmek. Devir işlemini 

gerçekleştirmeden görevinden ayrılmamak. 

ç)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek. 

Uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak. 

 

Yetkileri 

MADDE 14� 

Belediye Zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının 

yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;  

a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden 

kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler, 

b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri 

bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal 

yaptırım uygular, 

c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar 

hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler, 

d) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce 

önler, 

e) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan 

kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya 

kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder. 

f) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin 

gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler. 

g) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların 

yerde teşhir edilerek satışını önler, 

h) 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 vermez ve 

bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak 

yetkili makamlara teslim eder, 
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i) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit 

olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve 

raporu üzerine imha eder, 

j) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını 

sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince 

usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur, 

k) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve 

panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta 

bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar. 

 

Görev alanı 
MADDE 15  

a) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir 

b) Büyükşehir belediye zabıtası ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye 

zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon 

yetkisi, büyükşehir zabıta biriminin en üst amirine aittir. Bu durumda 

büyükşehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve ilk kademe 

belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı 

rütbede ise kıdemli olması şarttır.  

c) Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği, Belediye birimleri 

ve diğer kamu kurum-kuruluşları, özel ve tüzel kişiler ile görevinin gerektirdiği 

şekilde koordineli olarak çalışır 

 

Çalışma düzeni 

MADDE 16 

a) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 

saati aksatılmadan sürdürülür. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 

sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.   

b) Zabıta Teşkilatının çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 

saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. 

Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati 

geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 

saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı 

hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 

sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir 

gün ilave izin verilebilir 

 

Sorumluluğu 

MADDE 17 �  

Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve 

emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine 

getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Personelin Hak ve Yükümlülükleri 

Belediye vasıtalarından yararlanma 

MADDE 18  

Belediye Zabıtasının, belediyenin kurduğu, işletme hakkını devrettiği veya belediyeye 

bağlı işletmelerin şehir içi yolcu taşıma vasıtalarından yararlanmalarında; 8/1/2002 tarih ve 

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 

Bakanlar Kurulu kararları uygulanır. 



 
 

13 
 

 

Yemek 

MADDE 19  
24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan Belediye Zabıtasına 2; 12 saat iş, 24 saat 

istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan Belediye Zabıtasına 1 öğün yemek 

verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece 

karşılanır. 

 

İzin hakkı 

MADDE 20 

Zabıta Teşkilatının izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş düzenini 

aksatmamak kaydı ile verilir. İzin planlaması yıllık olarak zabıta birim amirliğince yapılır. 

 

Ödüllendirme 

MADDE 21  

Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren Belediye Zabıta ve zabıta personeline, 

başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak ödül 

verilebilir. 

 

Kılık ve kıyafet 

MADDE 22  

Zabıta personeli üniformalı olup, kıyafet ve teçhizatı, İçişleri Bakanlığı tarafından 

hazırlanıp 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta 

Yönetmeliğinin 33. Maddesinde belirtildiği şekilde olup Kılık ve kıyafete ilişkin kurallar 

şunlardır: 

a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş haller dışında kıyafet üzerine başka bir 

teçhizat, madalya, rozet ve benzeri şeyleri takamaz. 

b) Belediye zabıta personeline verilen kıyafet ve rütbe işaretleri ile bağlı bulunduğu 

belediyenin amblemleri bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun 

olarak giyilir, takılır ve taşınır. 

c) Kıyafet, temsil edilen görevin şeref ve itibarına yakışır bir şekilde temiz ve bakımlı 

olmalıdır. 
d) Resmi kıyafetle bulunanlar, üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunamazlar. 

Mesai saatleri içerisinde; 

da) Görevde bulunan Belediye Zabıtası ve Üniformalı Diğer Personelin, yazılı 

talimat haricinde sivil kıyafetle görev ifa etmesi yasaktır.  

db) Görevi esnasında şapkasız gezmek, şapkayı elde taşımak, eller cepte dolaşmak, 

zincir, tespih sallamak, umumi yerlerde sigara puro, pipo, nargile vb… şeyler 

içmek, çiklet çiğnemek, Laubali tavır ve hareketlerde bulunmak, yasaktır. 

dc) Ütüsüz, lekeli, çamurlu, kirli elbise, boyasız ayakkabı giymek yasaktır. 

dd) Kıyafet yönetmeliğine aykırı renkte ayakkabı, gömlek, çorap giymek, kravat, 

rütbe, amblem, işaret, arma, eşarp takmak yasaktır.  

de) Rütbe işaretleri, isimlik ve düğmeleri noksan resmi kıyafetle görev ifa edilmesi 

yasaktır. 

df) Her sabah sakal tıraşı olmamak, saçları ve sakal başları normalden daha fazla 

uzun olması yasaktır. 

dg) Bayan personel için, etek boyunun yönetmelikte belirtilenden kısa olması, 

farklı ayakkabı giyilmesi, dikkat çekecek şekilde makyaj yapılması, takı 

takılması, uzun saçın dağınık ve açık bırakılması yasaktır. 

e) Belediye zabıtası için yaptırılacak kıyafette kullanılacak malzemenin iyi kalitede 

olması gözetilir. 
f) Belediye zabıtalarına verilecek kıyafetin, mevsim ve iklim şartlarına göre giyilme 

zamanlarını belediye başkanları belirler. 
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g) Belediye zabıta kuruluşunun amirleri ve bu kuruluşu denetim ve teftiş yetkisine sahip 

bulunanlar, belediye zabıta personelinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun nitelikte 

giyinmelerini ve hareket etmelerini sağlamakla yükümlüdürler. 

h) Belediye zabıta personeli kollarına 4. maddedeki görevlerine göre kolluk ve işaretleri 

takabilir. 
i) Verilen giyecek eşyasının iyi, temiz, sağlam ve noksansız bulundurulması ve 

kullanılması zorunludur. Giyim eşyasının bakım ve tamiri kullanan personel 

tarafından yapılır. 

 

Zabıta araç ve kıyafetini kullanma yasağı 

MADDE 23  

Belediye Zabıta teşkilatı, görevli bulunduğu fiili çalışma süresi ve görevi dışında resmi 

kıyafetini ve araçlarını kullanamaz. Belediye zabıta personeli için bu Yönetmelikte şekli 

gösterilen resmi kıyafet ile işaretler, başka bir özel veya kamu kuruluşu mensubu tarafından 

kullanılamaz. 

 

Disiplin cezaları 

MADDE 24  

(1) Zabıta personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır: 

a) Uyarma, 

b) Kınama, 

c) Aylıktan kesme, 

d) Kademe ilerlemesinin durdurulması, 

e) Meslekten çıkarma, 

f) Devlet memurluğundan çıkarma 

(2) Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı 

Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

(3) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar 

şunlardır: 

a. Amir ya da üstlerinin zabıta hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve 

görev yapılmasını engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme 

katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek, 

b. Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak 

amacıyla kullanmak. 

c. Suç kanıtlarını kasıtlı olarak yok etmek, bilerek ve isteyerek yok olmasına 

neden olmak, saklamak, saklanmasına yardımcı olmak veya değiştirmek. 

d. Kasıtlı olarak gerçek dışı tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek, 

e. Kimlik belgesini başkalarının kullanımına vermek, 

f. Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri 

görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak, 

g. Görev yerinde uyuşturucu madde kullanılmasına göz yummak, 

h. Uyuşturucu maddelerin yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, 

yollanmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak, 

i. Kumar oynamak veya oynatmak, 

j. Görev sırasında yardım isteyen zabıta personeline haklı bir neden yokken 

yardımdan kaçınmak, 

k. Kaçakçılık yapmak, 

l. Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada 

bulunduğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek, 

m. Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da üyelerini güvenlik 

kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı olmak, 

n. Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek. 
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Geçici görevlendirme 

MADDE 25  
Zorunlu hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta 

biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir. 

Geçici görev süresi bir yıl içinde altı ayı geçemez.  

 

Belediye Zabıtasına başka hizmet verilmesi 

MADDE 26  
Belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemez. Ancak, 

olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının emri ile geçici olarak hizmetin 

gerektirdiği başka görevler de verilebilir. 

 

Başka bir belediyede görev alma 

MADDE 27  

Bir belediyede görevli zabıta amir ve memuru, atamaya yetkili amirin muvafakati ve 

memurun kabul etmesi ile 15/1/1974 tarihli 7/7753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinde belirtilen 

ilkelere uyulması şartıyla başka bir belediyede geçici olarak görevlendirilebilir. 

            

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

               Belediye zabıtasının motorlu araçları 

           MADDE 28  

Belediye zabıtalarının, kiralama yöntemi dahil kullanacağı motorlu araçların hakim 

rengi gök mavisi olup; araçların ön kaputunun üzerinde zabıta kokardı bulunur. Ayrıca 

araçların arka kısımlarında büyük harfler ile yazılmış "ZABITA" yazısı bulunur. 

           Aracın sağ çamurluğundan başlayarak aracın arkasını da dolaşacak şekilde sol 

çamurluğun bitiminde son bulan 20 santimetre genişliğinde beyaz renkli bir kemer ve bu 

kemerin sağ ve sol ortasına gelecek şekilde birer "ZABITA" yazısı ve kapı ortalarına gelecek 

şekilde zabıta kokardı bulunur. Bu yazıların altında küçük harflerle yazılmış elektronik posta 

ya da telefon-faks bilgilerini içeren ilgili belediyenin ismi yer alır. 

           Zabıta araçlarının tepe lambaları mavi ve turuncu çift renklidir.  

  

Savunma amaçlı teçhizat 

           MADDE 29 

Belediye zabıta personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı 

durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı 

teçhizat verilebilir. 

 

           Kimlik belgesi 

           MADDE 30  

Her Belediye Zabıtasına personeline belediyelerce seri numaralı olarak bastırılacak 

olan üzerinde belediye zabıtası kokardı bulunan bir kimlik belgesi verilir. 

           Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil 

numarası, unvanı ve kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır. 

           Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan 

yardımcısı imzalar. 

           Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir. 

           Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan Belediye Zabıtası, kimliğini belediye 

başkanlığına teslim eder. 
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           Hizmetin gereğini yapmada uyulacak esaslar 

           MADDE 31  

Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin 

uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan 

işlerde belediye zabıtası kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, 

keyfiyeti en kısa zamanda merciine bildirir. 

 

          Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması 

           MADDE 32  

Zabıta Teşkilatına teslim edilmiş vasıta, malzeme, teçhizat ve eşyanın kaybolması, 

tahribi, kötü, hor ve amaç dışı kullanımı durumunda kanunların ilgili hükümleri uygulanır. 

Denetim 

MADDE 33 
Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları; 

a) Bakanlık denetim elemanları, 

b) Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer 

personel tarafından denetlenir   

 

Tespit ve işlem  

MADDE 34  

Zabıta hizmetlerinin ifası esnasında Mevzuata, Emir ve Yasaklara aykırılık teşkil ettiği 

anlaşılan husus hakkında aykırılığı tespit eden görevliler tarafından “Tespit Tutanağı” 

düzenlenir. Tutanak içeriğinde aykırılığı yapan kişi ya da kuruma ait TC Kimlik veya vergi 

kimlik numarası, Ad, Soyad, Unvan, Adres vb…  bilgiler ile aykırılığın gerçekleştiği adres, 

ilgili delil, fotoğraf, sade ve yalın bir Türkçe ile aykırılığın izahatı, tarih, saat ve görevlilerin 

imzası yer almak zorundadır.  

Birimler tarafından düzenlenen yasal işleme esas teşkil eden Tespit Tutanağı ve ekleri 

de gerekli mercilere gönderilecektir.   

Makul sürede aykırılığın giderilmesi için sebep olan kişiye Birim Amiri tarafından 

yazılı süre verilebilir.  

Tespite dayalı olarak Belediye imkanlarıyla sonuçlandırılan iş ve işlemler nedeniyle 

oluşan giderler belediyenin ilgili birimleri tarafından Müdürlüğe bildirilir, tahakkuk işlemi 

yürütülür. Kararın kesinleşmesiyle birlikte 6183 Sayılı Yasa kapsamında tahsilat için 

belediyenin ilgili birime gönderilir.  

 

Hüküm bulunmayan hususlar  

MADDE 35  

Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır.  

 

Yürütme  

MADDE 36 

Bu Yönetmelik hükümleri Buca Belediye Başkanlığı’nca yürütülür.  

 

Yürürlük  

MADDE 37 
Bu Yönetmelik; 5393 Sayılı Kanun’un 18. maddesinin 1-m bendi gereği Buca 

Belediye Meclisi’nde kabul edildikten sonra 3011 Sayılı Kanun’un 2. maddesi gereği 

mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 


