GENEL GEREKÇE
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi b bendi uyarınca belediyeler
yönetmelik çıkarmak ile yetkilendirilmiştir.
Bu yönetmelik, Suluova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün görev, yetki ve
sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, teşkilat yapısını, hukuki statüsünü belirlemek ve
hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
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T.C.
SULUOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü teşkilat yapısını, hukuki statüsünü,
görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerinin daha
etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 - Bu yönetmelik Zabıta Müdürlüğü’nün; hukuki statüsünü, görev, yetki ve
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - Bu yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Görev alanı
MADDE 4 – Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca,
mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler
bakımından da yetkili ve görevlidir.
Çalışma düzeni
MADDE 5 – Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24
saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı
olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci
maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye
zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur.
Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
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(2) Zabıta personelinin 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.

Tanımlar
MADDE 6 - Bu yönetmelikte geçen
Belediye: Suluova Belediyesi’ni,
İdare: Suluova Belediye Başkanlığı’nı,
Meclis: Suluova Belediye Meclisi’ni,
Encümen: Suluova Belediye Encümeni’ni,
Başkan (Üst Yönetici): Suluova Belediye Başkanı’nı,
Başkan Yardımcısı: Zabıta Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
Müdürlük: Suluova Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,
Müdür: Suluova Belediyesi Zabıta Müdürünü,
Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst
yöneticisi veya üst yöneticinin yetki verdiği memuru,
j) Harcama Birimi: Belediyenin bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi
bulunan birimi,
k) Birim Sorumlusu: Suluova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sorumlularını,
İfade eder.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Teşkilat ve Personel Yapısı

Kuruluş
MADDE 7 - Suluova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince kurulmuştur.
Teşkilat Yapısı
MADDE 8 - Zabıta Müdürlüğü; Belediye Başkanı veya Başkanın görevlendirdiği ve yetki
verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak Cenaze Hizmetleri Şefliği, Parkomat Hizmetleri
Şefliği, Hal Hizmetleri Şefliği, Ruhsat İşleri Şefliği ve Otogar Hizmetleri Şefliğinden oluşur.
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BELEDİYE BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCISI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Zabıta Amirliği

Parkomat Hizmetleri

Hal Hizmetleri Şefliği

Cenaze Hizmetleri Şefliği

Otogar Hizmetleri Şefliği

Ruhsat İşleri Şefliği

Şefliği

(2) Zabıta Müdürlüğü; üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Başkanının
görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.
(3) Belediye Başkanı teşkilat yapısını re’sen değiştirmeye yetkilidir.
(4) Zabıta Müdürü hizmet gereklerine uygun olarak birimleri, çalıştırılacak personelin
dağılımı ve yapılacak işlerle ilgili düzenlemeleri ve işlemleri mevzuat çerçevesinde yapar.
(5) Müdürlüğün teşkilat şemasındaki yapılanmalardaki değişiklikler; Müdürün teklifi,
ilgili başkan yardımcısının uygun görüşü ve Belediye Başkanının onayıyla oluşturulur ve
yürürlüğe girer.
Personel Yapısı
MADDE 9 - Müdürlükte Suluova Belediyesi norm kadro standartlarına uygun nitelik ve
sayıda memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve hizmet satın alma yoluyla çalıştırılan
personel görev yapar. Birim sorumluları Belediye Başkanınca re'sen, Zabıta Müdürü
tarafından Belediye Başkanının onayı ile Şef, Memur ve İşçi personeller arasından atanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Müdürlüğün Görevleri
MADDE 10 –Müdürlüğün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.
a) Müdürlüğün faaliyet konularına ilişkin mevzuatı takip etmek ve mevzuatın
gereklerini süresi içerisinde yerine getirmek.
b) Müdürlüğün diğer idareler nezdinde takibi gereken iş ve işlemlerini yürütmek ve
sonuçlandırmak.
c) Yıllık çalışma programına, yatırım programına ve müdürlük bütçesine uygun olarak
çalışmalarını yürütmek.
ç) Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçeleri süresi içerisinde cevaplamak. 3071 sayılı kanun
gereği; dilekçe yoluyla yapılan başvurulara 30 gün içinde yazılı bilgi vermek, işlem
safahatının duyurulması halinde alınan sonucu ayrıca bildirmek.
d) Başkan ya da ilgili Başkan Yardımcısının bilgisi ve onayıyla, 4982 sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, istisnalar dışındaki bilgi ve belgeleri başvuru sahibinin
bilgisine sunmak.
e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü
mal alımı, hizmet alımı ile gerçekleştirmek, hak edişlerini düzenlemek, kabullerini yaparak
sonuçlandırmak.
f) Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını sağlamak. Gerektiğinde
bunların arşivlenmesini, korunmasını ve muhafazasını sağlamak.
g) Gerektiğinde Belediyenin diğer birimleriyle, resmi kurum ve kuruluşlarla, ilgili
meslek odalarıyla, ihale sürecindeki ilgililerle yazışmalar yapmak.
ğ) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Suluova Belediyesi resmi
web sitesinde (www.suluova.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Birimine fotoğraf, video
ve yazılı olarak veri akışı sağlamak.

a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
1) 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,
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer
birimlerini ilgilendirmeyen ve Belediye Zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan
görevleri yapmak.
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3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve
sonuçlarını izlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin
gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak,
tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6) Kanunların Belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları
yerine getirmek.
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin
koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Belediyeden izin almadan çalışan
işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
9) 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.
10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin
kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme
suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını
önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
11) 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.
12) 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.
13) 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.
14) 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 içerisinde yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat
edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen
yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
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16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde
kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
18) 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.
19) 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.
20) 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, işyeri açma ruhsatının olup olmadığını kontrol etmek,
yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasının uygulama aşamasında ilgili birimlerin
talebi doğrultusunda gerekli tedbirleri almak kolluk kuvveti görevini yerine getirmek.
21) 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.
22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna
göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
24) Korunması Belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine,
çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına
meydan vermemek.
25) Mülki idare amiri, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili
emirlerini yerine getirmek.
26) 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ görevini yerine getirmek

b) İmar ile ilgili görevleri;
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 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,
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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.
3) 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.
4) 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;
1) 24/4/1930 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.
2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3) 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.
5) 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.
6) 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.
7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini
önlemek.
8) 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.
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9) 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.
10) 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.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın
görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) 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 ;
1) 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.
2) 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.
3) 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.
4) Kanunlarla Belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden Belediye Başkanlığınca
uygun görülenleri yürütmek,
5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman
tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
e) Yardım görevleri;
1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin
gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
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3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç
kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.
f) Ruhsat ile ilgili görevleri;
1) Belediye sınırları içerisinde açılmış veya açılacak tüm sıhhi ve 2.ve 3. Sınıf gayri
sıhhi işyerlerini 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ile ruhsat
yönünden denetlemek ve ruhsatlandırmak, ruhsatsız faaliyette bulunan işyerleri hakkında
yasal işlem yapmak.
2) umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetlemek ve ruhsatlandırmak.
3) 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerini
uygulamak.
4) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına esas olmak üzere, işyerlerinde meydana
gelebilecek olumsuzlukları ve şikayetleri yerinde incelemek, ilgili yasa ve yönetmelik
doğrultusunda işlem yapmak, gerek görülürse ilgili birimlere havale etmek.
5) 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa tabi işyerlerine Hafta Tatili Ruhsatı vermek.
6) Canlı Müzik İzni ile ilgili talepleri değerlendirmek.
7) Okul kantinlerini gıda ve hijyen açısından denetlemek.
8) Ruhsatsız olduğu, kurallara uymadığı tespit edilen işyerlerine, belediye
encümenince cezai işlem uygulanmasını sağlamak.
9) İşyerini kapatan esnaflarla ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının iptali ile
ilgili her türlü işlemleri ve yazışmaları yapmak.
10) Kesinleşen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının arşivlenmesini yapmak.
Yetkileri
MADDE 11 – (1) 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,
ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,
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d) Umumi yerlerde Belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve
başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal
edenleri men eder,
e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine
mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,
f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir
edilerek satışını önler,
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 vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri
toplayarak yetkili makamlara teslim eder,
ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan
bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha
eder,
ı) 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.

Sorumluluğu
MADDE 12 – (1) 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.

Müdürün Görevleri
MADDE 13 – Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün görevleri aşağıda belirtildiği
gibidir.
a) Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal
mevzuat değişikliklerinde Müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların
yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek.
b) Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi
sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.
c) Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlık çalışmalarını yürütmek.
d) Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve yönergeler
hazırlayarak uygulamaya koymak.
e) Müdürlüğün çalışma programlarını (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) hazırlamak ve
sürekli güncel halde bulundurmak.
f) Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını temin etmek.
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g) Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin
görevlendirilmesi ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
h) Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve
korunmasını sağlamak.
i) İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her
türlü önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak.
j) Astlarından gelen teklif, talep ve şikâyetleri değerlendirerek gerekli gördüğü
hususlarda düzenlemeler ve işlemler yapmak.
k) Çalışanların iş koordinasyonunu ve motivasyonunu sağlamak, gizli işsizliği önlemek
ve birim içi çalışma akışını kontrol etmek.
l) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
m) Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak.
n) Müdürlüğün varsa yıllık yatırım programını hazırlamak.
o) Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir
şekilde yapılmasını sağlamak ile 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya
imzalamak.
p) Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde
Müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek ile teftiş ve denetim
raporlarının gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırmak.
q) Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin
yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
r) Yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısına
rapor vermek.
s) Başkanlık Makamından gelen görev ve talimatların yaptırılmasını sağlamak.
t) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen müdürlüğün çalışma
alanıyla ilgili talepleri ve şikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğinin
yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
u) Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek.
v) Müdürlüğe yeni gelen veya görev yeri değişen personelin oryantasyon eğitimini
sağlamak.
w) Disiplin Amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili işlemlerinin yapılmasını
sağlamak.
x) Müdürlük personelinin çalışma performanslarını değerlendirmek.
y) Müdürlükteki personelin izin işlemlerinde imza yetkisine sahip olmak.
z) Yönetimindeki personele görev vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde
uyarmak, bilgi ve rapor istemek.
aa) Müdürlüğe bağlı bulunan kültür merkezleri, fuar alanları vs.nin tahsisini onaylamak.
Müdürün Yetkileri
MADDE 14 – Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün yetkileri aşağıda belirtildiği
gibidir.
a) Müdürlüğü;
1) Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt
birimlerine ve personeline karşı doğrudan;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

2) Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek
kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık
Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil
etmeye,
Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare
etmeye,
Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,
Gerçekleştirme görevlilerini, taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini ve birim
mutemedini belirlemeye ve görevlendirmeye,
İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi
imzalamaya,
Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi
geri almaya,
Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme,
alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye,
İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve
yaptırmaya,
Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,
İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi istemeye,
Çalışma gurupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya,
Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,
Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin
sürecini başlatmaya,
Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,
Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici
onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya,
Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden başkan yardımcısı ve
başkan onayıyla görüş sormaya,
İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya
yetkilidir.

Müdürün Sorumlulukları
MADDE 15 – Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün sorumlulukları aşağıda
belirtildiği gibidir.
a) Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin
mevzuata uygun olarak yürütülmesinde;
1) Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,
2) Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,
3) Gerektiğinde Belediye Encümenine,
4) Kollektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki müdürlüklere
veya müdürlere ya da kurullara karşı sorumludurlar.
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b) Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve
işlemlerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını
bilgilendirmek kaydıyla;
1) Sayıştay’a,
2) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,
3) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,
4) İç Denetim organlarına,
ulaştırmakla sorumludurlar.

gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak

c) Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve
soruşturma aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli
bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludurlar.
MADDE 16 – Birim Sorumlularının Görevleri
1) İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü
önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini ve takibini sağlamak,
2) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlere hakim olmak, ilgili değişiklikleri takip etmek,
3) Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlanmasını sağlamak,
4) Müdürün yetki verdiği durumlarda müdürlüğe gelen talep, şikâyet ve önerileri
değerlendirmek,
5) Üstlerinin verdiği talimatları ve görevleri yerine getirmek, yapılan çalışmalar hakkında
bilgi vermek,
6) Üstlerinden aldığı görevleri personele dağıtarak işlemlerin yapılmasını sağlamak,
7) Personelin koordinasyonunu sağlamak, çalışmalarını kontrol etmek ve yönlendirmek,
8) Problemli konularda müdürlüklerden ve ilgili kurumlardan bilgi alıp, üstleriyle irtibat
kurarak çözüme kavuşturmak,
9) Gerektiğinde Müdürün yerine vekalet etmek,
10) Personelin daha verimli çalışması için eğitim almalarını sağlamak, motive etmek,
çalışmalarına yön vermek,
11) İş ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin
edilmesi ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve üst yönetime tekliflerde
bulunmak,
12) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve
eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak,
13) Harcama Birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve yapılışlarına ilişkin işlemleri,
ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini
sağlamak,
14) Müdürlüğünde görevli personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak
planlamayı yapmak ve işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak
ile görevlidir.
15) Müdürün tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız zamanında yapmakla görevlidir.
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CENAZE HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ
a) Belediye hudutları içerisindeki cenazelerin (sorumluluk alanı dışından getirilip Suluova
Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklara defin yapılacak cenazeler dâhil) defnedilebilmesi
için gerekli tedbirleri alır ve takip eder, cenaze arabaları ve gerekli levazımatın alınmasını
temin eder, bu hususta stratejiler ve projeler üreterek Belediye Başkanına teklifte bulunur.
b) 1593 sayılı hıfzıssıhha kanun gereğince belediye mezarlıklarına defin edilmesi mezar nakli
için mezardan çıkartılması ve diğer bir mezar ve mezarlığa tekrar gömülmesi işleminin
mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
c) Vatandaşların Mezarlıkları rahat ziyaret etmeleri konusundaki tüm organizasyonları yapar.
Ziyaret amacı dışında gelenler(dilenci ve çocukların)mezarlığa girmesine engel olmak.
ç) Cenazelerin defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve takip etmek.
d) Cenaze için gerekli levazımatı alınmasını sağlamak ve temin etmek.
e) Ölüm kayıtlarının arşivlenmesini sağlamak.
f) Arşivde bulunan eski belgelerin düzenli saklanması ve bu belgelerin bilgisayar ortamına
aktarılarak mezarlık bilgi sisteminin oluşmasını ve yürütülmesini sağlamak.
g) Yeni mezarlık alanlarının açılması çalışmalarını yürütmek.
ğ) Cenaze ile ilgili gelen mezar yeri taleplerinin (mezar kazma .gasil hane ,cenaze nakil ve
defin hizmetleri)yerine getirilmesini dini bayram ulusal bayram ve hafta tatil günlerinde de
aksatılmadan yürütmek.
PARKOMAT İŞLERİ ŞEFLİĞİ
a) Belediyemizin parkomat uygulaması ile şehir içi yollarda işgal eden araçların işgal
harçlarını toplamak takip etmek ve düzenli uygulamaların gerçekleştirilmesini sağlamak.
b) Belediye Meclisi veya Encümen tarafından belirlenen saat ve ücret tarifesini gösteren
levhaların en az 50 metre aralıklarla asılması,
c) İl Trafik Komisyonu tarafından belirlenen park başlangıç ve bitiş noktalarının levhalarla
belirtilmesi,
HAL HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ
a) Hal dâhilinde intizamı temin etmek. Satıcılar, müşteriler ve çalışan bilumum şahısların
gerek birbirleri ile gerekse personeli ile olan ilişkilerinin tanzimi ve aralarındaki ihtilafların
çözümüne yardımcı olmak,
b) Hal'e giriş ve çıkış kontrolü ile malların gece ve gündüz muhafazasına ait tedbirleri almak.
Belgesi ( fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu gibi) ibraz edilmeyen malların hale giriş ve
çıkışına engel olmak,
15

c) Serbest rekabetin ortadan kaldırılmasına, engellenmesine ve bozulmasına yönelik eylemleri
önlemek ve malların toptan ve perakende alım satımına ilişkin Kanun ve bu Yönetmelik
hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için alıcı ve satıcıların faaliyetlerini denetlemek, bu
faaliyetlerin aksamadan sürdürülmesi için her türlü idari ve inzibati tedbirleri almak,
ç) Hal Müdürlüğü görevleriyle ilgili olarak belediye mücavir alanı içerisinde yapacağı
denetimi Zabıta Müdürlüğü ile koordineli olarak yapmak.
d) Hal Müdürlüğü; Bakanlık Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasıyla
ilgili olarak talimat ve yönergeler uygulamaya koyabilir.
OTOGAR HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ
a) Otogara giriş çıkış yapan araçlar, otogarda bulunan yazıhaneler, işyerleri ve hizmet veren
gerçek veya tüzel kişilerin iş ve işlemlerinin düzenlenmesini sağlamak.
b) Otogarı verimli ve düzenli bir şekilde yönetmek,
c) Belediyenin diğer birimleri ile işbirliğini sağlamak,
d) İhtiyaçları temin etmek,
e) Otogar personelini denetlemek, olumlu yöne sevk etmek,
f) Otogar ile ilgili ücretlerin tahsilâtını denetlemek,
g) Personel kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
h) Otogarda yeterli güvenlik ve temizlik hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
i) Başkanlıkça belirlenecek konularda uyarı, bilgi ve duyuru levhalarını uygun yerlerde
bulundurmak, asmak ve yerleştirmek,
k) Otogar iş ve işlemlerine ilişkin Belediye Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından
verilecek görevleri yapmak.

Birim Sorumlularının Yetkileri
MADDE 17 –Müdürlük bünyesinde görev yapan Birim sorumlularının yetkileri aşağıda
belirtildiği gibidir.
a) Personeli, ekipmanı ve Birimin sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,
b) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve
belgeyi istemeye,
c) Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,
d) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya
yetkilidir.

16

Birim Sorumlularının Sorumlulukları
MADDE 18 – Müdürlük bünyesinde görev yapan birim sorumluları, temsil ettikleri Birimin
ve kendi görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına
uygun olarak yürütülmesinde müdüre karşı sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşbirliği ve Koordinasyon, Uygulama Usul ve Esasları
İşbirliği ve Koordinasyon
MADDE 19 – (1) Müdürlük içi işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.
a) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından
sağlanır.
b) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre
iletilir.
c) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.
d) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle
görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü
dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak
yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan
görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.
e) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin
hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.
(2) Müdürlükler arasında işbirliği ve koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.
a) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ün imzası ile yürütülür.
(3) Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon aşağıdaki gibi sağlanır.
a) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları
ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının
parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile
yürütülür.
b) Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak ve dilekçe kayda geçirilip, müdür tarafından
ilgili birime havale edilir.
c) Havale edilmiş evrakı veya dilekçeyi alan personel, bu evrak veya dilekçeye mevzuata
uygun olarak işlem yapar. Eğer evrakta bir eksiklik veya yanlışlık varsa Müdürün
bilgisi dahilinde ilgililere bu yanlış düzelttirilir veya eksiklik tamamlattırılır.
Tamamlanamayacak veya düzeltilemeyecek bir yanlışlık veya eksiklik söz konusu
olduğunda işlem yapılmaz.
d) Birimler arasında yazışma, dosyalama, arşivleme gibi konularda standartlaşmaya
gidilmesi için zaman zaman iş akış şemaları ve ölçümlemeler kontrol edilir.
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e) İmza karşılığı alınan veya elektronik ortamda evrak kayıt sistemi üzerinden müdürlüğe
aktarılan evrak veya dilekçe, evrak kayıt sistemine kaydı yapıldıktan ve numara
verildikten sonra tasnif edilerek havalesi için müdüre sunulur. Müdür tarafından
ilgilisine havalesi yapılır. İlgilisi tarafından, teslim alınan evraka yasal süresi içinde
gereği yapılır.
f) Tüm işlemleri ve imzaları tamamlanan evrak, evrak kayıt sistemi üzerinden numara
verildikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere zimmet defterine kaydı yapılarak
veya elektronik ortamda ilgilisine/ilgili müdürlüklere teslim edilir.
g) Tüm işlemleri yapılarak ilgilisine gönderilen evrakların müdürlükte kalan sureti
konusuna göre dosyasına konur. Arşiv mevzuatına uygun olarak belirli süre birim
arşivinde saklandıktan sonra kurum arşivine devredilir.
h) Yazışmalarda, Belediye Başkanı veya müdürlüğün bağlı bulunduğu Başkan
Yardımcısının denetim ve gözetiminde, Suluova Belediye Başkanlığı İmza Yetkileri
Yönergesi ve Yazışma Kuralları ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları
MADDE 20 –Zabıta Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla,
müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun
olarak yerine getirir.
a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
b) 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanuna göre çıkarılmış 9207 ve
11882 Sayılı Yönetmelik
c) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,
d) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
f) 4857 sayılı İş Kanunu,
g) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
ğ) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,
h) 6245 sayılı Harcırah Kanunu,
ı) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun,
i) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
j) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,
k) 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu,
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l) 5179 Sayılı Gıdaların Üretilmesi, Tüketilmesi ve Denetlenmesine Dair Kanun,
m) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
n) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
o) 2918 Sayılı Karayolları ve Trafik Kanunu
ö) 3194 Sayılı İmar Kanunu,
p) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,
r) 394 Sayılı Hafta Tatil Kanunu,
s) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,
ş) 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu,
t) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,
u) 1608 Sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkındaki Kanun ve bu kanuna
muadil 486 Sayılı Kanunun bazı maddeleri,
ü) 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa muadil 5259 Sayılı Kanun,
v) İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik,
y) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği,
z) Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
aa) Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik,
bb) Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği,
cc) 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler,
dd) İlgili bakanlıkların tebliğ ve genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatlar .

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar
MADDE 21 –Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır.
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Yürürlük
MADDE 22 –Bu yönetmelik, Suluova Belediye Meclisi tarafından kabulü ve Suluova
Belediyesi’nin internet sitesinde ilanı ile yürürlüğe girer.
MADDE 23- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 06/07/2009 tarihli Suluova
Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Görev Yetki Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 24 –Bu yönetmelik hükümlerini Suluova Belediye Başkanı yürütür.

Fatih ÜÇOK
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

Mustafa TEMEL
Meclis Üyesi
Katip Üye

Hadi ŞAHİN
Meclis Üyesi
Katip Üye
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