ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

Zabıta Müdürlüğü hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
ve diğer kanunlarla Belediyelere verilen yetki ve görevler ile Zabıta Yönetmeliği doğrultusunda Erdemli
Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenli bir ortamda
yaşamlarını, ihtiyaçlarını temin ettikleri işyerlerinin temiz ve sağlıklı yerler olması için denetimleri
yapmak, izinsiz yapılan faaliyetler ile ilgili yasal işlemleri yapmak ve gerektiğinde ilgili mercilere
bildirmek, halkın şikâyetlerini değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak vb. görevler ile Belediye
Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirerek yürütmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7. ve 8. maddeleri ile 5393 sayılı
Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden 2013 mali yılı faaliyet raporu aşağıya sunulmuştur.

Esra ÖZCAN
Zabıta Müdürü

1-GENEL BİLGİLER
A-Misyon ve Vizyon
Misyon : Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde , Beldenin düzeni, belde halkının sağlık
ve huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak,
Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak ve işlenen belediye suçlarını takiple, kolluk
kuvveti olarak ,değişen, gelişen belde halkının istek ve beklentilerini zamanında karşılamak ,halkın
Yasa ve Yönetmelikler çerçevesinde yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük etmek, halka etkin ve
güvenilir en iyi hizmeti vermek.
Vizyon: Vatandaş odaklı Erdemli halkının beklentileri üzerinde, bilgili, nitelikli, yeniliklere açık ve
kararlı hizmet veren örnek bir müdürlük olmak.
B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar
5393 sayılı Belediye Kanunun 51. maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Zabıta
Personeli Yönetmeliği doğrultusunda; bölgemizde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile
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 uygulamak.
Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği
hizmetleri yapmak. 394 sayılı Hafta Tatili Kanuna göre Pazar günleri izinsiz çalışan işyerleri hakkında
gerekli işlemleri yapmak. Belediye Encümenine ve karar neticesinde tahsili için Mali Hizmetler Birimine
göndermek. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre belediye sınırları içinde her türlü
hayvan ve hayvan maddelerinin menşei şahadetnamesi kontrollerini yapmak ve gerekli önlemleri almak
.Belediyemize bağlı tüm Müdürlüklere görevlerinde Zabıtayı ilgilendiren konularda yardımcı olmak.
Belediye Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
C-İdareye İlişkin Bilgiler:
1- Fiziksel Yapı
Zabıta Müdürlüğünde; 1 adet müdür odası, 1 adet zabıta servis odası, 1 adet arşiv odasından
oluşmaktadır.

Tablo 1. Zabıta Müdürlüğü Fiziki Kaynaklarına İlişkin Bilgiler
Fiziki Kaynak

Adet

Sabit telefon

3

Masaüstü Bilgisayar

3

Yazıcı

3

Dizüstü Bilgisayar

1

Pikap (Nissan)

1

3- Personel Durumu:
Zabıta Müdürlüğü bünyesinde; 1 Adet Zabıta Müdürü,
1 Adet Zabıta Amiri,
6 Adet Zabıta Memuru,
1 Adet İtfaiye Memuru,
1 Adet Gıda Teknikeri,
1 Adet Zabıta görevlisi olmak üzere 11 adet personel görev yapmaktadır.

Sunulan Hizmetler

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 393 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 831 sayılı Sular
Hakkındaki Kanun, 1003 sayılı Binaların numaralanması

Hakkındaki

Kanun, 4077 sayılı

Tüketicinin korunması hakkında kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6831 sayılı
Orman Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirleriyle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma
Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararname,5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu, 3194 sayılı imar Kanunu,775 sayılı gecekondu Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların
Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun,

2872 sayılı çevre Kanunu ve ilgili

yönetmelikler, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve genelgelerin vermiş oldukları
yetkiler çerçevesinde faaliyette bulunmaktadır.

II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

a-Kurumsal Hedefler









Kurum içerisinde İnternet yoluyla etkin bir iletişim planı geliştirmek.
Tüm iş ve işlemlerin bilgisayar ortamında denetlenmesi, arşivleşmesi ve veri otomasyonun web
tabanlı hale dönüştürülmesi. ( Her Yıl)
Vatandaşın kendisini ilgilendiren bilgilere, telefon ve internet yoluyla erişilebilmesinin
sağlanması.( Her Yıl)
Belde sınırları içerisinde diğer kurumlar tarafından yürütülen işlerle ilgili, kurumlarla bilgi
alışverişini sağlamak, destek olmak ve vatandaşı bilgilendirerek işler sonuçlanıncaya kadar takip
etmek.
Belediye gelirlerinin artırılması ve giderlerinin azaltılması amacıyla; Ruhsatsız olarak faaliyet
gösteren bütün işyerlerinin ruhsatlandırılması.
Çağdaş, disiplinli, eğitimli, kültürlü ve sevecen bir Zabıta Birimi oluşturmak.
Nüfusa orantılı olarak, 1500 nüfusa 1 adet düşecek şekilde personel istihdamını gerçekleştirmek.
Halkımızın dini ve vicdani duygularını su istimal ederek, haksız kazanç elde eden dilencilerin
kaldırtması.

b-Toplumsal Hedefler
A- Mevcut kaynaklar ve rutin kontrollerle, ilçe içindeki başıboş hayvanların çoğalmasının
engellenmesi. (Sürekli)
B- Asayişle ilgili, ilçe halkının beklentilerine cevap verebilmek için ilgili kurumlarla işbirliği
yapmak.
C- güvenilir gıdanın hangi şartlar altında hazırlanıp, nasıl tüketime sunulması gerektiği konusunda
ilçedeki üreticiler ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi. (devamlı bir şekilde)
D- Vatandaşları trafik konusunda bilinçlendirmeye yönelik, halka açık seminerler ve okullarda
eğitim programları düzenlemek , trafik bilincini geliştirmek üzere trafik eğitim parkları kurmak.
E- Yapılacak sabit semt pazarlarında ve sabit tek tip dükkanlarda, özürlülere yer tahsil edilip
özürlü vatandaşlarımızı topluma kazandırmak.
F- İlçemizde gıda güvenliğinin sağlanması ve gereken şartları yerine getiren işletmelerin, beyaz
bayrakla veya plaketle ödüllendirilmesi.
G- Rutin kontrollerle, ilçe içindeki hayvan besiciliğinin kademeli olarak bölge dışına çıkarılması.
c-Kentsel Hedefler:
 Beldenin doğal afetlere karşı güvenliğinin artırılması .
 Yol yüzeylerinde bulunan bilgilendirme yazılarının güncelleştirilmesi
 Yapılacak denetimlerle yaya kaldırımlarının ve yol kenarlarının işgallerden arındırılması.
 Görüntü kirliliği yaratan tabelaların kaldırılması.
 Yol kenarındaki barakaların kaldırılması
 Yol kenarındaki reklam panolarının düzenli hale getirilmesi
 Hurdacı, hafriyatçı, briket hane, hızar ve galeri işletmelerinin yerleşim alanı dışarısına
taşınması.
Temel Politikalar ve Öncelikler
1- İdarenin amaç ve hedefleri doğrultusunda en yüksek performansı göstererek belirtilen hedefe
ulaşmak.
2- Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde bölge halkı için, tüm olumsuzlukların yerinde ve
zamanında giderilmesi.
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Müdürlüğümüz 2013 yılı Bütçesi 942.850,00.-TL olup; 2013 yılında bütçe içi 205.000,00 TL aktarma
yapılmış ve 436.586,16.-TL harcama yapılmıştır. Harcamanın dağılım tablosu aşağıya çıkarılmıştır.
01 Personel Giderleri
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına
03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

BÜTÇE
EKLENEN BÜTÇE
219.450,00.-TL
190.000,00.-TL
36.400,00.-TL
15.000,00.-TL
367.000,00.- TL
--

HARCAMA
334.904,30.-TL
51.141,45.-TL
50.540,46.- TL

05 Cari Transferler
06 Sermaye Giderleri
09 Yedek Ödenek
TOPLAM
olarak dağılmıştır.

40.000, 00.-TL
60.000,00.- TL
220.000,00.- TL
942.850,00.-TL

---205.000,00.-TL

---436.586,16.-TL

Yapılan denetimlerde 144 adet işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmiş olup, 23.729,50.-TL
harç kesilmiştir.2013 yılı içerisinde 100 Adet servis plakası tahsisi yapılmış olup, 100.000,00.-TL harç
kesilmiştir.2013 yılı içerisinde 112 Adet minibüs plakası tahsisi yapılmış olup, 140.000,00.-TL harç
kesilmiştir.
2013 yılı içerisinde 9 adet işyerine de hafta tatili ruhsatı verilmiş olup, 2.246,00.- TL harç kesilmiştir.
Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar dosyalama usulü ile günlük raporlar halinde
düzenlenmektedir. Düzenlenen raporlar üzerinde müdürlüğümüzce çalışmalar yapılarak, faaliyetlerimizde
eksik olan yönler tespit edilip, o yönde çalışmalar başlatılmaktadır.
Müdürlüğümüz görev alanlarına giren hizmetlerini imkanları dahilinde en iyi şekilde yerine
getirmeye çalışmaktadır.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve
mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm .
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları
ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan
ederim.(Erdemli 05/03/2014)

Esra ÖZCAN
Zabıta Müdürü
Harcama Yetkilisi

