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KARARIN ÖZÜ:
Zabıta Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği.

TEKLİF:
Zabıta Müdürlüğü'nün 03.03.2017 tarih, 2017/6519 sayılı teklifi.
                                               BAŞKANLIK MAKAMI'NA  
 
       Bilindiği gibi Zabıta Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48 ve 51 inci 
maddeleri gereğince faaliyet göstermektedir.

         Zabıta hizmetlerinin sunumu esnasında kaliteyi arttırmak, nizam intizamı temin etmek, 
kamu düzenini etkin kılmak amacı ile "Zabıta Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair 
Yönetmelik" hazırlanarak ekte sunulmuştur.

          Ekte sunulan "Zabıta Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" 
taslağının, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (m) bendi gereğince 
görüşülüp karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim. (Başkan 
Yardımcısı.)
 

T.C.
İSTANBUL İLİ

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARINA DAİR
YÖNETMELİK

TASLAĞI
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç
MADDE 1–(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Zabıta Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve 
sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik Kartal Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünü kapsamaktadır.
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Dayanak
MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelik, 03/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 ve 51 
inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Başkan                          : Kartal Belediye Başkanını,
b) Başkan Yardımcısı      : Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısını,
c) Müdür                           : Kartal Belediyesi Zabıta Müdürünü,
ç) Belediye Zabıtası          : Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve 
huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta 
kuvvetini, 
d) Belediye Zabıta Personeli: Belediye Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta 
Memurlarını ve diğer personeli,
e) Zabıta Tembihnamesi :Kartal Belediye Meclisi tarafından 09.06.2011 tarih ve 2011/82 sayılı 
karar ile kabul edilen ve hâlihazırda Zabıta Müdürlüğü tarafından uygulanan "Belediye Emir ve 
Yasakları Yönetmeliğini" ifade eder.       
f) Zabıta birim amirliği   : Bu yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen birimleri ifade eder.
 
Temel İlkeler
MADDE 5- (1) Zabıta Müdürlüğü çalışmalarında; 
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde saydamlık, 
 b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
c) Hesap verebilirlik,
ç) Kurum içi yönetimde ve kenti ilgilendiren kararlarda katılımcılık,
d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, Temel ilkeleri esas alır.

 
 

İKİNCİ BÖLÜM
Zabıta Teşkilatının Kuruluş, Organizasyon ve Personel Yapısı

Kuruluş
MADDE 6 –  (1) Zabıta Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesine 
dayanılarak çıkartılan, 22.2.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediye ve 
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Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 
gereğince kurulmuştur.  

Kadro ve Unvanlar
MADDE 7 –  (1) Zabıta Müdürlüğü teşkilatı; Zabıta Müdürü, Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, 
Zabıta Memuru ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek diğer 
unvanlı kadrolar ve "Zabıta Hizmetlerine Yardımcı Personel Hizmeti alımı ihalesi" neticesinde 
yüklenici firma tarafından görevlendirilen diğer personelden oluşur. 

 
Bağlılık
MADDE 8 – (1) Zabıta Müdürlüğü personeli belediye başkanına bağlı olarak çalışır. Belediye 
başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına devredebilir.

Görev alanı
MADDE 9 – (1) Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü emrinde görev yapan personel belediye 
sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir.

Çalışma düzeni
MADDE 10 – (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 
saati aksatılmadan sürdürülür. 
(2)     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 Zabıta Müdürünün teklifi ve belediye 
başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer 
alan hükümler uygulanır. 
 (3) 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 sayısının 
yetersiz kalması halinde 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.
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Organizasyon Yapısı
MADDE 11 –  1) Zabıta Müdürlüğü personeli, Belediye Başkanına veya Başkanın 
görevlendirdiği veya yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar. 
 
2)Zabıta personeli, "Sabit veya Gezici Ekipler" ile mahallelerde kurulan "Zabıta 
Amirliklerinde" görevlendirilir.

3)Zabıta Müdürlüğü emrinde görev yapan personelinin ekiplere dağılımı, Zabıta Müdürünün 
teklifi Belediye Başkanının Onayı ile yapılır.  
 

 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 12 –  (1) Müdürlük Belediyenin stratejik planında belirlenen amaç ve hedeflerine ve 
ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak yetki ve sorumluluk alanındaki görevleri yürütür. 
Müdürlük, zabıta işleri kapsamında Zabıta Yönetmeliği'nin 10, 11 ve 12'nci maddelerinde hüküm 
altına alınan görev, yetki ve sorumluluklar ile görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile 
Kartal Belediyesi Zabıta Tembihnamesi Uygulama Yönetmeliği ile oluşturulan "Belediye Emir ve 
Yasaklarını" takip etmek ve başkan tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.
 
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 14 –  (1) Zabıta Müdürlüğü personeli; 

      a)Görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini 
bunların  hükümleri dairesinde yapmakla,

      b)Görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle,
      c)Ast üst ilişkilerine, hiyerarşik kurallara, sıralı üst amirlerine karşı, disiplin kuralları 
içersinde  sorumludur.

 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Zabıta Müdürünün Görevleri
Madde 15 –  (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün görevleri aşağıda belirtildiği 
gibidir. 
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 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, ihalelerde ihale yetkilisi 
sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.

c) Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve 
yönergeler  hazırlayarak uygulamaya koymak.

ç) Müdürlük arşivinin oluşturulması ve muhafazasını temin etmek. 
d) Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi 
ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
e) Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve 
korunmasını sağlamak.
f) İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü 
önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak.
g) Müdürlüğün çalışmalarının stratejik plan ve performans programındaki hedeflerine uygun 
olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
ğ) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
h) Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini hazırlamak.
ı) Performans planında belirtilen, birim hedeflerine ilişkin gerçekleştirme raporlarının her 
ay düzenli olarak "Belediye Yönetim Sistemine" girilmesini sağlamak. 
 i) Entegre Yönetim Sistemi kapsamında Müdürlük çalışmalarını takip etmek. 
 j) Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ile birinci derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya 
imzalamak.
k) Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde 
çalışmalar hakkında bilgi ve belge vermek ile teftiş ve denetim raporlarının gereğinin yapılmasını 
sağlamak.
   l) Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek, süresi içinde gereğinin 
yapılmasını  ve cevaplandırılmasını sağlamak.
 m) Yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısına 
rapor vermek. 
 n) Başkanlık Makamından gelen görev ve talimatların yaptırılmasını sağlamak. 
 o) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen müdürlüğün çalışma alanıyla 
ilgili  talepleri ve şikâyetleri  değerlendirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve 
cevaplandırılmasını sağlamak.
ö) Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek.
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p) Disiplin Amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili işlemlerinin yapılmasını 
sağlamak.
r) Müdürlük personelinin çalışma performanslarını değerlendirmek.
s) Yönetimindeki personele görev vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, 
bilgi  ve rapor istemek.
ş) Çalışanların iş koordinasyonunu ve motivasyonunu sağlamak ve birim içi çalışma akışını 
kontrol  etmek.
t) Astlarından gelen teklif, talep ve şikâyetleri değerlendirerek gerekli gördüğü 
hususlarda düzenlemeler ve işlemler yapmak ile görevlidir.
Müdürün Yetkileri
Madde 16 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir.
a) Müdürlüğü;
1) Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine 
ve personeline karşı doğrudan;

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, 
 b) Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare 
etmeye, 
 c) Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye, 
 ç) Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye, 
 d) İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi 
imzalamaya, 
 e) Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri 
almaya, 
 f) Başkanlık Makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme, 
alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye, 
 g) İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya veya 
yaptırmaya, 
 ğ) Performans ölçümü ve istatistikî çalışma yapmaya veya yaptırmaya, 
 h) İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve 
belgeyi istemeye,

ı) Çalışma gurupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya,
i) Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,
j) Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin 
sürecini başlatmaya, 
 k) Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,
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l) Bütçe Kanununda belirtilen sınırlarda olmak kaydıyla; gerekli durumlarda üst yönetici 
onayıyla personele fazla mesai yaptırmaya,
m) Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü veya İç Denetim Biriminden 
Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanının onayıyla görüş sormaya, 
 n) İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
 
Müdürün Sorumlulukları 
Madde 17 –  (1) Zabıta Müdürünün sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir;

a) Müdürlüğün görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye 
mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;
1) Belediye Başkanına, 
 2) Başkan Yardımcısına,
b) Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve 
işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık 
Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

1) Sayışta' ya,
2) İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,
3) Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,
4) İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak 
ulaştırmakla sorumludurlar.

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.

 
Zabıta Amirlerinin Görevleri,
Madde 18 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan Zabıta Amirlerinin görevleri;

a)Gelen evrakı incelemek ve ilgili birimlere sevk etmek,
b)Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlere hâkim olmak, ilgili değişiklikleri takip etmek,
c)Müdürlükle ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlanmasını sağlamak,
d)Müdürlüğe gelen talep, şikâyet ve önerileri değerlendirilmesinde gerekli kontrolleri 
yapmak,
e)Zabıta Müdürünün verdiği talimatları ve görevleri yerine getirmek, yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi vermek.

f) Zabıta Müdüründen aldığı görevleri alt birimlere dağıtarak işlemlerin yapılmasını sağlamak. 
g) Birimler arası koordinasyonu sağlamak, çalışmalarını kontrol etmek ve yönlendirmek.
ğ) Gerek görülmesi halinde ilgili müdürlük veya kamu kurum kuruluşlarından bilgi alıp, 
üstleriyle irtibat kurarak sorunları çözüme kavuşturmak.
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h) Gerektiğinde Müdürün yerine vekâlet etmek. 
ı) Personelin daha verimli çalışması için eğitim almalarını sağlamak, motive etmek, 
çalışmalarına yön vermek. 
 i) İş ve hizmetlerin; etkin, verimli, ekonomik, en az emek ve malzeme kullanılarak temin edilmesi 
ve yapılmasını sağlayacak tedbirleri uygulamak ve üst yönetime tekliflerde bulunmak.
j) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yetkili organlarca belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz 
olarak yapmak veya yaptırmak.
k) Harcama Birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal, hizmet ve yapılışlarına ilişkin işlemleri, ilgili 
kanun, yönetmelik ve tebliğlere uygun biçimde yürüterek, temin edilmesini sağlamak.
ı) Müdürlüğünde görevli personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak 
planlamayı yapmak ve işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak. 
 i) Sorumlu olduğu personel veya ekipleri sevk ve idare etmek,
 
Zabıta Komiserlerinin Görevleri,
Madde 19 –  (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan Zabıta Komiserlerinin görevleri aşağıda 
belirtildiği gibidir.
 a)Zabıta birim amirinin verdiği görevleri yürütmek.
b)Ekip veya Karakol Amiri olarak görevlendirildiğinde, Belediyeyi ilgilendiren kanun, tüzük 
ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve yerinde en 
etkin biçimde yerine getirmek. 
 c) Emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketini takip etmek, gerek 
görülmesi halinde disiplin işlemlerini başlatmak.
ç) Büro Amiri olarak görevlendirilmesi halinde; 
1) Hizmetle ilgili olarak büroya müracaat edenlerin talep ve önerilerini dinler, yasal mevzuat 
kapsamında çözüm üretir veya ilgili birime bildirir.
2) Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akımına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli 
yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur.
3) Büronun yürütülmesinde gerekli iş bölümünü yapar. Bürodaki personelin görev 
dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. Büro içinde koordinasyonu sağlar.
4) Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında bölge amirine yazılı ve 
sözlü bilgi verir.
Zabıta Memurunun Görevleri,
Madde 20 – (1) Müdürlük bünyesinde görev yapan Zabıta Memurlarının görevleri aşağıda 
 belirtildiği gibidir.
a) Kanun, tüzük, yönetmelik veya yasal mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek. 
b) Yetkili makamların veya sıralı üst amirlerinin, yasal mevzuata uygun olarak verilen sözlü 
veya yazılı emirleri zamanında ve yerinde en etkin biçimde yerine getirmek.
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c) Kartal Belediyesi Zabıta Tembihnamesi Uygulama Yönetmeliği ile oluşturulan "Belediye Emir 
ve Yasaklarını" takip etmek ve gerekli yasal işlemleri yapmak.
ç) İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden 
 Zabıta Komiseri, Zabıta Amiri, Zabıta Müdürü ve sıralı disiplin amirlerine karşı sorumludur.
 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Genel Kültür
Eğitim
MADDE 21 – (1) Belediye, 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 düzenleyebilir. 
(2) Ayrıca zabıta teşkilatlarının personelinin temel ve teknik eğitimleri, gerektiğinde eğitim 
merkezi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri veya ilgili sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak gerçekleştirebilir.
 
 
 
Spor
MADDE 22 – (1) Zabıta personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. 
Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun 
görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.
(2) Zabıta personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli 
alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu 
konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. Zabıta teşkilatına yurt içi ve yurt 
dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve zabıta spor müsabakalarına katılma imkânı sağlanır.
 
 

ALTINCI BÖLÜM
Belediye Zabıtasının Kılık Kıyafeti ve Ekip Ekipmanları

MADDE 23 –  1) Zabıta Müdürlüğü emrinde görev yapan Zabıta personelinin kılık ve kıyafeti, 11 
Nisan 2007 tarih ve 26490 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye Zabıta 
Yönetmeliğinde" belirtilen kılık kıyafet giyilir. 

2)Zabıta personelinin kılık kıyafeti Belediye tarafından temin edilir ve personel Belediye 
tarafından temin edilen kılık kıyafeti giymek zorundadır.
3)Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen kılık kıyafetin haricin herhangi bir kıyafet giyilmez.

 4)Kılık kıyafete ilişkin başlıca kurallar şunlardır:
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         a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş haller dışında kıyafet üzerine başka bir 
teçhizat veya 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. 
 ç) Resmi kıyafetle bulunanlar, üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunamazlar.
 d)Belediye zabıtası için yaptırılacak kıyafette kullanılacak malzemenin iyi kalitede 
olması gözetilir.
 e)Belediye zabıtalarına verilecek kıyafetin, mevsim ve iklim şartlarına göre giyilme 
zamanlarını Zabıta Müdürü tarafından belirlenir.
f) 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.
g) Belediye zabıta personeli kollarına 10 uncu maddedeki görevlerine göre kolluk ve işaretleri 
takabilir.
ğ) Verilen giyecek eşyasının iyi, temiz, sağlam ve noksansız bulundurulması ve 
kullanılması zorunludur. Giyim eşyasının bakım ve tamiri kullanan personel tarafından 
yapılır.

      

Belediye zabıtasının motorlu araçları
MADDE 24 –  (1) Ülke genelinde belediye zabıtalarının, kiralama yöntemi dâhil kullanacağı 
motorlu araçların hâkim rengi gök mavisi olup; araçların ön kaputunun üzerinde zabıta kokardı 
bulunur. Ayrıca araçların arka kısımlarında büyük harfler ile yazılmış "ZABITA" yazısı bulunur.
(2) 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. 
(3) Zabıta araçlarının tepe lambaları mavi ve turuncu çift renklidir.
       
Savunma amaçlı teçhizat
MADDE 25 – (1) Belediye zabıta personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili 
saldırı durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı 
teçhizat verilebilir.

Evrak Tarih ve Sayısı: 24/03/2017-E.9134

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MART AYI 
TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT 

M E C L İ S  K A R A R I D I R 

KARAR NO : 2017/49
KARAR TARİHİ : 10/03/2017

11

 
 
 

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kimlik belgesi
MADDE 26 – (1) Her zabıta personeline belediyelerce seri numaralı olarak bastırılacak olan 
üzerinde belediye zabıtası kokardı bulunan bir kimlik belgesi verilir.

     2)Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası, 
unvanı ve kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır.

3)Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan 
yardımcısı veya genel sekreter imzalar.
4) Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

    5) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan zabıta personeli, kimliğini Zabıta 
Müdürlüğüne  teslim eder.

Hizmetin gereğini yapmada uyulacak esaslar
MADDE 27 – (1) Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin 
uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hâsıl olan 
işlerde belediye zabıtası memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, 
keyfiyeti en kısa zamanda merciine bildirir.
Kendisine teslim edilen eşyanın  iyi kullanılması ve korunması
MADDE 28 – (1) Zabıta personeline teslim edilmiş vasıta, malzeme, teçhizat ve eşyanın 
kaybolması, tahribi, kötü, hor ve amaç dışı kullanımı durumunda kanunların ilgili hükümleri 
uygulanır.

Denetim
MADDE 29 – (1) Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları; 
a) Bakanlık denetim elemanları, 
 b) Mülki İdari Amirleri,

c) Belediye başkanı veya başkanının görevlendireceği diğer personel,
ç) Zabıta teşkilatı kendi içerisinde sıralı amirleri tarafından ast üst hiyerarşik kurallara uyulmak 
sureti ile denetlenir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler ve üst 
yöneticinin talimatları uygulanır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1)  Bu Yönetmelik 01.06.2017 tarihinde yürürlüğe girer.
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Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

RAPOR    :
Hukuk Komisyonu'nun 09.03.2017 tarih, 32 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Zabıta 
Müdürlüğünden gelen Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İlgili madde komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
 
SONUÇ    :                                                                                                                        
Zabıta Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk Komisyonu 
Raporu doğrultusunda KABULÜNE; Belediye Meclis Üyeleri; Temel YAZ, Hüseyin 
KARAKAYA, Fatma GENÇ ÜNAY, Yunus Fırat AYDIN, Ahmet KARAKIŞ, H.Kubilay 
SALİHVATANDAŞ, Muhammer BEKTAŞ, F.Filiz ELİBOL, Haydar GÖKSOY, Zekeriya 
DURANOĞLU, Yüksel GÜLHAN, Bayram YÖNDEM, Halil KOYUN'un Red oyuna 
karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2017/MART AYI TOPLANTILARI'NIN 10.03.2017 
TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE  OYÇOKLUĞU  İLE KARAR VERİLDİ.

ALİ EKBER ŞAHİN
BELEDİYE MECLİSİ
1.BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET TİRGİL
MECLİS KATİBİ

HALİL ŞENER
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2017

OP. DR. ALTINOK ÖZ
BELEDİYE BAŞKANI
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