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         Yaklaşık beş milyonu geçkin nüfusu olan Ankara da yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Büyükşehir 
yaşamının zorluklarının farkındayız. Bu sebeple sizlerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve mutlu, huzurlu bir 
kent yaşamı sunmak için elimizden geleni yapıyoruz.
       Bildiğiniz gibi şehir yönetimi bir ekip işidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu sorumluluğun bilincinde 
olup, her birimimiz Ankara ve Ankaralılar için titizlikle çalışmaktadır. Özellikle belediyelerin vatandaşa dönük 
yüzü olan zabıta teşkilatı, vatandaşla direk iletişimde olarak bizleri sokakta ve tüm yaşam alanlarında temsil 
etmektedir.
      191 yıllık geçmişi olan Zabıta Teşkilatı, bugüne kadar hep gülümsemeyen bir yüz ve ceza olarak tanındı. 
Fakat son yıllarda yapılan gerek düzenlemeler, gerekse eğitim seviyesinin yükselmesiyle; kamuoyunda pozitif 
bir algı oluşmaya başladı.
     Biz sosyal belediyeciliği benimsemiş bir belediye olarak zabıta hizmetlerini çok önemsiyoruz. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi olarak 285 zabıta personeli ve 20’si motosikletli olmak üzere 90 aracımızla Ankara’ya 
hizmet ediyoruz. 

         Çünkü zabıta direkt olarak “insan odaklı” bir birimdir. Zabıta, şehrin güven unsurudur. Şehre ve insana dair 
her ne varsa; denetim ve güvenliğini sağlayarak bizleri sağlık ve huzur yönünden tehdit eden,  tüm olumsuz 
koşullardan korumaya çalışır.

       Sevgili Ankaralılar,
       Hep birlikte Zabıta Teşkilatı nın 191. yılını kutlarken; ağır sorumluluklar taşıyan değerli zabıta teşkilatımıza 
bugüne kadar göstermiş oldukları sabır ve gayretten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünden sonra da 
inşallah zabıta teşkilatı daha modern ve güçlü adımlarla ilerlemeye devam edecektir.
       
      Teşkilatımızın 191. yılı kutlu olsun.

Sevgili Ankaralılar

İ.Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Başkanı
Küresel Tasarım Kentler Birliği Başkanı
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    Değerli Hemşehrilerimiz; 
Türkiyede’ki tüm zabıta birimlerince kutlanmakta olan 
Zabıta Haftası nedeniyle, Ankara Zabıta Koordinasyon 
Kurulumuz tarafından belirlenmiş program doğrultu-
sunda  Zabıta Teşkilatımızın 191. kuruluş yıldönümünü 
kutlamaktayız. 
        Öncelikle; Ankara’mızın  bugüne kadar görev yapmış 
olan Belediye Başkanları ve Zabıta Müdürlerinden 
aramızda bulunmayanları rahmetle ve hayırla yâd eder, 
hayatta olanların  saygı ve hürmetle selamlarız. 
 Asr-ı Saadet, Selçuklu, Osmanlı vb. belirgin dönemlerden 
günümüze değin İslam Medeniyetinde ve Türk Devlet 
Geleneğinde kurumsal bir yapı olarak varlığını sürdüren 
Zabıta Teşkilatı; günümüzde de belediyelerin vatandaşa 
dönük yüzü olarak Başkent Ankaramızın insan odaklı 
yaşam kalitesini yükseltme, iyileştirme, mutlu ve 
huzurlu bir kent yaşamı sunma gayesiyle ekonomik ve 
sosyal hayatta sağlığın, huzurun ve güvenin teminatı 
olarak çalışmalarını fedakârca sürdürmektedir.
 ANKARA ZABITA KOORDİNASYON KURULU; Büyükşehir 

Belediyemizin desteği ile Zabıta Daire Başkanlığımız 
koordinesinde 2014 yılındaki özverili girişim ve 
çalışmalarla İlçe belediye Zabıta müdürlüklerinin görev 
ve yetki alanlarındaki Ankara’mızın ortak sorunlarını 
birlik, beraberlik ve bütünlük anlayışı içerisinde çözmeye 
başlaması, alınan başarılı sonuçların  görülmesi üzerine 
Belediye Meclisimizce alınan karar doğrultusunda 
oluşturulmuştur. 
     Bu alanda Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu, Zabıta 
hizmetlerinin KURUMSAL şuur ve irade kontrolünde 
icra edilmesi için kurulmuş ilk ve tek örnek olup, 
şehrimizin sorunlarının çözümünde, görevlerimizin 
birliktelik, bütünlük ve sorumluluk duygusuyla yerine 
getirilmesinde ve halkımızın sağlık, güven ve huzurunun 
sağlanmasında kararlılığımız tamdır.
 Bu inançla Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu olarak 
ortak çalışmalarımızın ve Zabıta Haftamızın milletimize 
ve Zabıta Teşkilatları’na hayırlı olmasını diliyor, en derin 
saygılarımızı sunuyoruz.

Abdurrahman KARABUDAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Zabıta Dairesi Başkanı
Ankara Zabıta KoordinasyonKurulu Başkanı

Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı
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1972
Kars Doğumlu

Kars İmam Hatip Mezunu
Evli 3 Çocuk Babası

1963
Şereflikoçhisar Doğumlu

Gazi Teknik Lisesi Mezunu
Evli 2 Çocuk Babası

1983
Ankara Doğumlu

Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesi Mezunu

Evli 1 Çocuk Babası

Faik ECE
Zabıta Şube Müdürü

Ercan ERBAY
Zabıta Şube Müdürü

Recep AŞKIN
Zabıta Şube Müdürü

Abdurrahman KARABUDAK 

İş Deneyimleri 

Sertifikalar 

Eğitimler

Türkiye Belediyeler Birliği Eğitmeni Olarak Verdiği Eğitimler

• T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü/ Şube Müdürü
• Altındağ Belediyesi / Zabıta Müdürü

• Diksiyon ve Beden Dili Eğitimi
• Kişisel Eğitim Semineri
• Sendika Mevzuatı ve Personel Hakları Eğitimi

Türkiye’deki Belediyeler ve İştiraklerine, Belediye Mevzuatı, Zabıtayı İlgilendiren Kanunlar, Gıda Denetiminin 
Belediyedeki Konumu, Zabıta Yönetmeliği ve Polis Vazife Salahiyet Kanununun Saha Uygulaması, Görevde 
Yükselme Eğitimi ve Ayrıca Kanun ve Yönetmeliklerin Sahada Uygulanırlığı ve Saha Problemlerini Davranış ve 
Halkla İlişkiler Mantığına Göre Çözümleri ve Önerileri Hakkında Ankara Ağırlıklı Kahramanmaraş, Nevşehir, 
Çanakkale, Bursa, Antalya, Afyonkarahisar, Konya ve İstanbul’da eğitim seminerleri, ayrıca Türkiye Belediyeler 
Birliği Adına eğitim seminerleri Vermiştir.

Görev Aldığı Sivil Toplum Kuruluşları
• Çankırı Dernekler Federasyonu / Başkan Vekili 
• Zabıta Teşkilatı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği / Başkan
• Zabıta Teşkilatı Federasyonu / Genel Başkanı
• Memur-Sen Konfederasyonu / Bem-Bir-Sen Ankara Şube Başkanı
• Memur-Der Federasyonu / Başkan Vekili
• İdareci ve Bürokratlar Derneği / Genel Başkanı

Anadolu Üniversitesi / İşletme Fakültesi Mezunu / Lisans
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / Teknoloji Politikaları Ve İnovasyon Yönetimi / Yüksek lisans
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tarİhten günümüze 

zabıta
      Günümüzde hayatımızın bir parçası olan belediye zabıtasının kökeni, belediye hizmetlerinin 
yürütülmesi amacıyla 1826 yılında İhtisap Nazırlığı’nın kurulduğu Osmanlı dönemi İhtisap 
Kurumu’na dayanır. Osmanlı’da sistematik bir kimlik kazanan İhtisap Teşkilatı’nın izlerini ise 
İslam’ın ilk yıllarında da bulmak mümkündür. O dönemde ve sonrasında şehirde zabıtanın 
görevlerine benzer görevleri yerine getiren Muhtesip, iyiliği emretmek, kötülükten de men 
etmekle görevliydi.
  
  Osmanlı İmparatorluğu’nda, Bostancıbaşı,  Kavaşbaşı, Kuloğlu Başçavuş ve günümüz 
Türkiye’sinde, Zabıta Teşkilatının kuruluşu olarak adlandırılan, İhtisap Neferi ile son bulan bu 
teşkilat Türkiye Cumhuriyeti’nin modern anlayışında yerini almıştır.
  
  Belediyemizin yasalar ve tüzüklerle belirlenmiş, beldenin düzenini koruyup devam 
ettirmeye ve belde halkının sağlık, huzur ve esenliğini sağlamaya yönelik birçok görevleri 
vardır. Belediyemiz, bu görevlerini yerine getirmek için emirler vermek, yasaklar koymak ve 
uygulamak, bunlara aykırı hareket edenleri cezalandırmak hak ve yetkisine sahip olduğundan 
bu görevlerini teşkilatı ve personeli eliyle yerine getirmektedir

ZABITA TEŞKİLATI FEDERASYONU EYLÜL 2017 5
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KURUMSAL 
ZABITA KİMLİĞİMİZ
   Kainattaki mevcudiyetinin ekoloji kurumsallığına bağlı mükemmel ahenk ve bütünlük 
içerisinde varlığını devam ettirdiği alemde ekoloji kurumunun varlık sebebi olan insanın, 
gelişerek değişen global yaşamındaki kurumsallaşmasının beşeri sermayeye ve yaşam 
kalitesine sağladığı faydalar, insanların sosyal hayat ve çalışma hayatındaki senkronizasyonunda 
kurumsal kimlik ihtiyacını ön plana çıkarmaktadır.

   Devlet, himayesindeki insanların yasama, yürütme, yargı çerçevesinde, eğitim, sağlık, 
adalet, sosyal yaşam vb. hizmetlerini yerine getirirken mahalli mahiyette müşterek, medeni 
ihtiyaçlarının yerine getirilmesinde belediyelerin varlık unsurlarından Zabıta Teşkilatları da 
süreç içerisinde kurumsallaşmayı, görev sorumluluğunun bulunduğu alanda koordinasyon 
içerisinde teknik işbölümü, ikame ile faktörlerin gelirini semere veren dinamik kurumsal 
kimliğe dönüştürmüşlerdir.

   Teknolojinin hızla ilerlediği, bilginin kolaylıkla ulaşılabilir hale geldiği dünyamız aslında 
gelişirken küçülmektedir. Bu hızlı gelişme ışığında, merkezden yönetilen ve sadece onay mercii 
olan, klasik kamu yönetimi anlayışı yerine katılımcı, şeffaf ve gelişmeleri yakından takip eden 
ve ona uygun politikalar ve uygulamalar geliştiren yönetimler ve buna katkıda bulunan yerel 
yönetimler tercih edilmiş ve ülkemizde de bu anlayış ön plana çıkmaya başlamıştır.

    Belediyelerimizin yüz akı, aynası ve toplum refahının, düzenli bir kent yaşamının ana 
gayesi olan sağlık, huzur, esenliğin sağlanmasında önemli görevler üstlenmiş olan Zabıta 
Daire Başkanlığımız, Cumhuriyetimizin ve demokrasinin teminatı olan kurumlarımız arasında 
kanunların ve ilgili mevzuatların kendisine verdiği görevler ve belirlenen vizyon, misyon 
doğrultusunda resmi kisveli bir kolluk kuvveti olarak hizmet vermek için 24 saat görev 
yapmaktadır.
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KURUMSAL 
DEĞERLERİMİZ
    Huzurlu ve sağlıklı bir Başkent için esin kaynağı olarak çalışan birim olma vizyonu 
ile belediyemiz kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, bilgilerin 
güvenilirliği, bütünlüğü ve zamanında elde edilebilirliği, hesap verilebilirliği, risk, 
kontrol ve yönetim sistemlerinin, genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun 
olarak, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirilerek, iyileştirilmesine 
katkıda bulunmak misyonumuzdur.

    Toplumun çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutma,  görev ve sorumlulukların 
bilincinde, devlete ve kanunlara bağlı,  adil ve barışçı,  bağımlı hale gelecek 
bağlantılara girmeme, ölçülü hareket ve riayet etme,  şeffaf, açık ve dürüst olma,  
davranışlarla ilkeleri yaşama, etkin olma, sürekliliği benimseme,  İstikrar ve 
kararlılıkla hareket etme, dengeli, sabırlı ve hoşgörülü olma, planlı çalışma ise etik 
değerlerde istikametimizdir.
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GÜVENİNİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
   Kent yaşamının olmasa olmazı olan ve her alanda durum tespiti ile kente yön veren bir mev-
zuat ilkesinde çalışan Zabıta Teşkilatı’nı anlamak ve anlatmak çok önemlidir. Halkın yiyip içti-
ği, yatıp uyuduğu, eğlendiği, alışveriş yaptığı kentlerimizde, her alanda kente karşı işlenen suç-
ların en aza indirilebilmesi için 24 saat çalışan ve bilinçli bir çalışma olabilmesi için hizmet 
içi eğitime önem veren bir yapı içerisinde hedefleri olan Zabıta Teşkilatı; 20 den fazla kanun 
ve 200 den fazla yönetmelik ile düzenli bir kent için mevzuatlar çerçevesinde çalışmaktadır.

  Bakmak ve görmek çok önemlidir. Bizler mevzuatlar çerçevesinde çevresel değerlere, eğiti-
me, bilinçli bir toplum oluşturmaya ve kent yaşamına empati kurarak bakıyor ve burada dev-
let adına yasal çerçevede Belediyenin emir ve yasaklarını uyguluyoruz. Ancak; çoğu kurum ve 
kuruluş bizim görev, hizmet alanımızı ve en önemlisi devlet memuru olduğumuzu idrak ede-
miyor ve bize bakarken de vasıfsız bir perspektiften bakıyor. Bu konularda lobicilik faaliyet-
lerini yapmak duyarlı ve eğitimli zabıtalar oluşturmak adına kurumsal adımlar atmaktayız.

  Belediye zabıtası toplumun kendisine ve dürüstlüğüne güvenini sağlamak için sade bir va-
tandaştan çok daha yüksek bir dürüstlük düzeyini temsil etmesi gerekmektedir. Zabı-
ta gerek görev sırasındaki, gerekse görev dışındaki davranışları bakımından kusursuz olma-
ya ve mensubu bulunduğu teşkilatı en iyi şekilde temsil etmeye özen göstermek zorundadır.

   Belediye zabıtası, sunacağı etkili, sürekli ve kaliteli zabıta denetim hizmetleri karşılığında, kent 
halkının güvenini ve beğenisini kazanmak ve görevini tam manasıyla yapmanın gururunu ya-
şamayı istemenin yanı sıra kentin düzenini ve huzurunu sağlamak, kentin ve kentlinin hakları-
nı korumak için hayata dair doğrulara hizmet etmenin çok yüksek bir değer olduğuna inanır.

     Bu nedenle, kurumsal anlayış önceliğinde,  sosyalliğin insanî boyutu içerisinde, evrensel değerler 
çerçevesinde, sürekli gelişmenin öğrenmeye bağlı olduğu düşüncesiyle,  toplum menfaati gözeterek 
GÜVENİNİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ ve bunu çok önemsiyoruz.
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YENİ TÜRKİYE’DE ZABITANIN YERİ
  Değişen, gelişen ve hızla büyüyen Başkent Ankaramız’da, iş yükü ve sorunların, gün geçtik-
çe artması ve 6360 sayılı Kanun ile de birimlerimizin görev alanları da il sınırlarını kapsaya-
cak şekilde genişletilmesinden dolayı belediye zabıta hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekil-
de yerine getirilmesi hususunda kamunun topluma yansıyan yüzü olarak sahada çalışan kolluk 
birimlerimiz verilen görev ve sorumluluk oranında yetki konusunda hukuki sorunlarla karşılaşılmaktadır.

   Karşılaşılan güçlükler arasında mevcut belediye kaynakları ölçüsünde etkin ve verimli hizmet sunul-
ması ve koordinasyon gerektiren, hizmet bütünlüğünü zorunlu kılan, yaya trafiğinin yoğun olduğu yer-
lerde yapımı, bakımı, korunması, denetlenmesi gerektiren bulvar, cadde, kavşak, meydan, park, ca-
mii,  okul önlerini vb. işgal ederek faaliyet gösteren, duygu istismarı yapan, dilenen, görüntü, gürültü ve 
çevre kirliliği oluşturarak halkın huzurunu bozan, vergi kaybına ve haksız kazanca yol açan, sabit esna-
fın yerine getirdiği çok çeşitli ödentilerden muaf kalan kayıt dışı ekonomi ile mücadele önemli yer teşkil 
etmektedir. Ankara’mızın ana artellerinde, cadde ve bulvarlardaki düzensizliklerin, işgallerin sadece teş-
kilatımıza değil hem Belediyemize hemde tüm Ankaramıza olumsuz yansıdığı ve yansıyacağı bir gerçektir.

  Kurumsal adımlar atmak için özellikle 5216 Büyükşehir Belediye Kanunu’nun ve Belediye Zabı-
ta Yönetmeliğimizin Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlıklarımıza verdiği yetki çerçevesin-
de koordinasyon yetkimizi kullanarak kente karşı işlenen suçların bir ekip ruhu ile çözüme kavuş-
turmak adına, belediyemizin tasarrufu altındaki alanlardaki uygulamalarda oluşan olumsuzlukların 
çözümü, İlçe belediyeleri ile ilgili işlemlerin uyum içerisinde sürdürülmesinin sağlanması açısından karşı-
lıklı değerlendirme ve bilgilendirmenin yapılması, sorunların birlikte çözümünü bir öneri olarak, Sayın Be-
lediye Başkanı’mız Melih GÖKÇEK’e arz ettik. Başkanımız önerimize sıcak baktılar ve “Büyükşehir ve ilçe 
zabıtalarının beraberce hareket etmesinin son derece mükemmel bir olay” olabileceğini ifade ettiler.

   Tüm İlçe Belediyeleri ile görüşülerek fikir birliği sağlanan ve Sayın Belediye Başkanı’mız Melih GÖKÇEK’in 
hüsnü kabullerinden sonra yaptığımız uygulamalarda Ankara’mızın ortak sorunlarının birlik, beraberlik ve 
bütünlük anlayışı içerisinde çözülmeye başlaması üzerine Türkiye’de bir ilke imza atarak Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız ve 25 İlçe Belediye Başkanlarımızın da desteği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Mec-
lisinden alınan karar doğrultusunda İlçe Belediye Zabıta Müdürlüklerinin oluşturduğu Mevzuat Hukuk, 
Eğitim Rehberlik, Çevre, Kent Yaşamı komisyonları ve Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’nın ko-
ordinasyonunda kurumsal kimliğimizin bir yüzü olan “Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu” oluşturuldu.
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ZABITA 
DEVLETİNE MERHABA DEDİ
   Başta Belediye Başkanları olmak üzere kurumsal silsile ve görev etkileşimi içe-
risinde bulunduğumuz tüm kamu kurumlarının yöneticilerine alternatif ziyaretler 
yapıldı. Tüm bu ziyaretler sosyal medya argümanları ile kamuoyuna duyuruldu.

   Özel günlerde engelliler, yaşlılar, öğretmenler vb. unutulmadı, ziyaret edildi, anıl-
dı hayırla yad edildi. Polis Haftası olması münasebetiyle Büyükşehir ve İlçe Beledi-
yeleri olarak İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri Zabıta Koordinasyon Kurulu ve Komis-
yonları adına ziyaretler yapıldı.

   Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler 
Birliği işbirliği İleAntalya’da “Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu ve Komisyonları 
Eğitim ve İstişare Toplantısı yapıldı.

    Ankara Zabıtaları Koordinasyon ve Komisyon birlikteliği kapsamında halen mo-
tosikletli zabıta ekipleri mevcut ve aktif olan İlçe Zabıta Müdürlükleri’nin katılımı 
ile yapılan Motosiklet İleri Sürüş teknikleri ve eğitiminde; güvenli ve ileri sürüş tek-
nikleri, pratik ilk yardım bilgileri, pratik motor bakım bilgi, püf noktaları vb. bilgileri 
ve eğitimi verildi.

  Türkiye’de bir ilk olan “Ankara Zabıtası Koordinasyon Kurulu” sayesinde Baş-
kent’te pek çok başarılı çalışmaya atılan imza semeresi, önemli ortak sorunlar-
dan biri olan işporta yani kayıt dışı ekonomiyle mücadelede de kendini gösterdi.
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ZABITA 
KAMUNUN TOPLUMA YANSIYAN YÜZÜDÜR…
    Bizler sizler için çalışıyoruz. Halkın yiyip içtiği, yatıp uyuduğu, eğlendiği gezdiği her alanda 
ceza yazan bir birim değil çözüme ulaştıran bir birim haline gelmeye çalışıyoruz. Ahi lik kültü-
rünün temsilcileriyiz. Ahilik kültürü esnaflık kültürüdür. Doğru es nafın yanında doğru olma-
yan esnafın karşısında biz varız. Esnaf odalarının doğru kararlarının yanındayız. Yönetmelikleri 
güncelliyoruz. Es naf odalarıyla beraber planlamalar yapıyoruz. Sahanın her yerinde varız. Baş-
kent ve Başkentli için biz varız var olmaya devam edeceğiz.

     Koordinasyon Kurulu olarak bundan sonraki çalışmalarda her işi beraberce başaracağımıza 
olan tam inancımızla, Kurul olarak üzerimizde teşkilata, kurula, kurumlara ve ülkemize karşı 
büyük bir vebal bulunduğunun bilinci içerisinde Ankara Koordinasyon Kurulu yapılanmasının; 
Hepimiz “Biriz”,  “Biziz” ve hep beraber olsun yaklaşımı ile Türkiye’deki meslektaşlarımıza iyi 
örneklerimizin yansıması düşüncesindeyiz.

   ORTAK PAYDAMIZ TOPLUMSAL FAYDA  Bugünün ve geleceğin Türkiye’si için üreten, aktif, 
dinamik, özverili, “Güven odaklı bir Türkiye Zabıta Birliği” hedefinde çalışma anlayışıyla güçlü, 
etkili bir TÜRKİYE ZABITA BİRLİĞİ; ancak beraberlik, güven, samimiyet, çalışma azmi ve gayreti 
ile sağlanabilir…

     Kurumsal Aile çatısı altında hep birlikte el ele, gönül gönüle olmalıyız. Teşkilatımızın sevin-
ciyle sevinmeli, kederiyle dertlenmeliyiz.

“Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.”
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ZABITA 
TEŞKİLATI FEDERASYONU
    Zabıta Teşkilatları farklı bölgelerde görev yapmalarına rağmen, ortak sorunlara 
aynı zamanda ortak değerlere sahiptirler. Zabıta Teşkilatı personelleri, belediyele-
rin bir birimi olarak bulundukları il sınırları içerisinde görev yapmalarının yanı sıra 
teşkilat olma özelliğine sahiptir. Ortak bir geçmişe, değerlere, ortak problemlere 
sahip olan tüm zabıta personellerinin teşkilat olma bilinciyle koordineli şekilde 
çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Problemlere birlikte çözümler aramak, birbir-
lerinden destek alarak büyümek, ortak kültürü yaşatmak ve en önemlisi teşkilat 
olma bilinciyle hareket etmek amacıyla Zabıta Teşkilatı Federasyonu oluşturul-
muştur.

     Kent huzuru ve esenliğinin daimi koruyucuları olarak görev yapmakta olan Za-
bıta Teşkilatları’nın birlikte uyum içerisinde çalışmasının teminatı olan Zabıta Teş-
kilatı Federasyonu 2017 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Baş-
kanlığı öncülünde kurulmuştur. Kent yaşamının düzenlenmesinden sorumlu olan 
belediyeler adına kentine sahip çıkan teşkilatlarımız, Zabıta Teşkilatı Federasyonu 
çatısı altında birleşerek güçlenmiştir. Zabıta Teşkilatı Federasyonu Türkiye’de ilk 
olması bakımından önemli ve öncü bir girişimdir
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KOORDİNASYON KURULU 
OLARAK YAPILAN FAALİYETLER
   Koordinasyon Kurulu çalışmalarından sonra böyle bir girişimin gerçekleştirilmemesinden 
dolayı şimdiye kadar yaşanabilir bir kent güzellikleri’nin sağlanamadığı ortak sorunlarda (çev-
re, görsel kirlilik, seyyar, dilenci vb.) İlçe belediyeleri ile istisnasız uyum sağlandı ve başarılı 
çalışmalar yapıldı.

    Yapılan görev işbirliği ve başarılı ortak çalışmaların semeresi sosyal paylaşımları da artırdı.          
Her türlü konuda rahatlıkla görev, bilgi, paylaşım alışverişi samimiyetle yerine getirilir oldu. 
Kurumsal işbirlikleri ve çalışmalar görev alanı dışında eğitim, motivasyon, sosyal aktivitelerde 
de faydasını gösterdi. Mesleki eğitim faaliyetleri birlikte yapılmaya başladı.

    Kurumsal olarak oluşturulan  “kent yaşamı, mevzuat-hukuk, eğitim-rehberlik ve çevre ko-
misyonlar”ınca düzenli kent yaşamı için yapılan toplantılar’da alınan başarılı sonuçlara en çok 
ilçe zabıtaları sevindi. Çalışma alanları aynı olmasına rağmen düzenli ve kurumsal toplantılar-
da Zabıta Koordinasyon Kurulu çatısı altında tüm ilçe zabıta birimleri ortak sorunlarına çözüm-
lerde karar ve işbirliğine varıp uygulamada başarılı sonuçlar aldılar.

     Daha önceleri sadece bazı zabıta birimlerince standart ve dar dairede yapılan zabıta haftası 
kutlamaları Ankara’mızda ilk defa Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı öncülük ve koordine-
sinde organize ve kurumsal olarak kapsamlı etkinliklerle düzenlendi ve düzenlenmeye devam 
etmektedir.
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   Bir insan neden zabıta olur 
diye düşündüğünüz oldu mu? 
Hiç düşünmediniz, çünkü in-
sanlar zabıta ile ilgili olumlu 
düşünmezler. Çünkü, kolaydır 
yok saymak, aşağılamak, dal-
ga geçmek, dizilerde olumsuz 
tiplemelere konu yapmak. Ko-
laydır zabıta mesleği ile ilgili ön 
yargılara sahip olmak, mesleğe 
dair olumsuz yaftalar yapıştır-
mak….Bazı meslekler dışında 
seçemezseniz yaptığınız işi, 
iş-meslek sizi bulur, sizde yap-
mak zorundasınızdır o mesleği, 
zabıtalıkta böyle bir şeydir.
    Önce, yeni yürümeye başla-
yan bir çocuk gibi ürkek adım-
larla başlarsınız mesleğe, katı 
bir hiyerarşik yapı önce ürkü-
tür, sonra anlamaya çalışırsınız 
mesleği ve üstünüze gelen dış 
dünyanın baskılarından son-
ra anlarsınız mesleğin kendi 
çalışanlarından başka yoktur 
kendine yakın olan hiç kimse. 
Katılaşmaya ve içine kapanma-
ya başlarsınız, sürekli kendinizi 
savunma refleksiyle hep ge-
rilirsiniz, bu şartlarda hep en 
iyisini yapmak zorundasınızdır. 
Yokla kolaydır infaz edilmeniz.

İşte zabıta böyle biridir. Bu psi-
kolojiyle sizlere yaz-kış, bay-
ram, tatil demeden haftanın 
yedi günü, günün 24 saati hiz-
met etmeye çalışır. Şikayet, so-
run, talep olduğunda en yakını-
nızda yine zabıta vardır. Ancak 
her sorunun doğal olarak şika-
yet edeni ve edileni vardır. Ne 
yapsa mutlu edemez her iki ta-
rafı da, sonuç zabıtadır yine si-
tem edilen.Görevi gereği kent 
suçu işleyenlerle mücadelesi, 
ne zaman kavga olsa kamuo-
yuna yansıyan kent suçu işle-
yenin masum-mağdur olduğu, 
görevini yapan zabıtanın ne 
kadar acımasız olduğudur, yok 
mudur bizim mesleğinde kötü-
leri, işini kötüye kullananları? 
Elbette var, ama neden bütün 
meslek mensuplarını yok say-
mak, kötülemek…Zabıtaların 
mesleğinin zorlukları içerisin-
de aile yaşamı ve sosyal yaşa-
mı yok denecek kadar azdır. 
Bu nedenledir ki; çocuklarının 
eğitimi için elinden geleni ya-
par ve bilir misiniz ki çoğunun 
çocukları eğitimde çok başarı-
lıdır ve dereceyle okuyanı çok 
sayıdadır.Görevimizi 

yaptığı işleri yapmak o kadar kolay mı? Kolay mı hep arada kalmak?
Zabıta olmasaydı yaptığı işleri kim yapacaktı 

  Ankara İlçe belediyele-
ri Zabıta müdürlerimiz ile 
yaptığımız istişare toplan-
tıları sonucu oluşturduğu-
muz Ankara Zabıta Koordi-
nasyon Kurulu ile Belediye 
Zabıta Müdürlükleri ara-
sında hizmet birlikteliği, 
dayanışma ve sorunlara 
ortak çözümler noktasın-
da bir araya gelmemizin 
verimliliğini yaşıyoruz. .

1963 - Elazığ Doğumlu 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Mezunu 
Evli 1 Çocuk Babası

     Çankaya Belediyesi 
      Zabıta Müdürü

    Kent Yaşam
    Komisyonu Başkanı
Tel : 0 312 230 03 20

    

Bülent ÇEVİK 
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yaparken biliriz esnafın 
ne zorluklar içerisinde 
ayakta kalmaya çalıştı-
ğını, biliriz pazarcının 
soğukta-sıcakta sabahın 
köründen, gecenin ya-
rısına ne zorluklarla ya-
şamaya çalıştığını. Biliriz 
baba mesleğidir, bildik-
leri başka bir iş olmadı-
ğından bu işi yaptıkları-
nı, biliriz seyyar satıcılığı 
hangisinin ekmek parası 
için, hangisinin rant için 
yaptığını.Biliriz bundan-
dır vicdanlı-merhametli 
yaklaşmaya çalışmamız 
ama karşımızdakiler bil-
mez bizi.Sizlerden iste-
ğimiz; azıcık olsa da bi-
raz düşünmeniz, Zabıta 
olmasaydı yaptığı işleri 
kim yapacaktı, yaptığı işleri yapmak o kadar kolay mı? Kolay mı hep arada kalmak? Bütün 
bunlara rağmen biz sağlıklı ve güvenilir bir şehirde yaşamanız için hep birlikte görevimizi en 
iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz, bizler burada olmaya, çalışmaya devam edeceğiz, bizim 
kent ve kentliye karşı sorumluluğumuz var.

ÇANKAYA  ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
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Huzurlu ve Keyifli 
Alışveriş Dönemi Başladı 
    Keçiören Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü görevine ilk başladığımız 
günlerde eksik personel, eksik alt 
yapı ve teçhizatla göreve başladık. 
Mevcut durumu Belediye Başkanı-
mız Sn. Mustafa AK’ a arz ederek, 
yeni bir vizyon oluşturmak için 
kollarımızı sıvadık. Belediye Baş-
kanımızın tam desteğiyle alt yapı, 
araç-gereç ve personel konusunda-
ki eksiklikleri-
mizi hızla ta-
mamlayarak, 
yeni düzenle-
melerle birlik-
te dinamik bir 
zabıta teşkilatı 
oluşturduk. 
Zabıta Müdür-
lüğümüz bün-
yesinde ve birimler arasında yeni 
düzenlemeler yaptık, bütün yönet-
meliklerimizi günün şartlarına göre 
güncelleyerek Belediye meclisin-
den de onay aldıktan sonra uygula-
maya başladık. Atıl durumda bulu-
nan, resmi bina özelliği taşımayan 
zabıta karakollarımızı yenileyerek 
vatandaşlarımızın rahatlıkla gelebi-
lecekleri, dileklerini, isteklerini ve 
ş ikayet ler in i 
rahatlıkla ile-
tebi lecekleri 
rahat ve hu-
zurlu ortamlar 
sağlayarak “Za-
bıta Merkezle-
ri”  adı altında 
örnek birimler 
haline getirdik.
Vatandaşlarımızdan gelen şikayet-
lerin en kısa zamanda çözümlene-
bilmesi ve gelişebilecek olaylara 
seri bir şekilde anında müdahale 
edilebilmesi için motorize ekiple-
rimizi hayata geçirdik. Bunun yanı 
sıra tüm araç-gereç ve ekipmanları-
mızı yeniledik.
Bizler, meslek olarak vatandaşla 
birebir ilişki içerisinde olduğumuz 

için, insan ilişkileri, insan psikolojisi, 
iş sağlığı ve iş güvenliği, öfke kont-
rolü ve stresle baş etme  konula-
rında tüm teşkilatımızın katılımının 
sağlandığı eğitim seminerleri dü-
zenledik.
    Zabıta teşkilatı denilince, bu za-
mana kadar sadece ceza yazan, si-
mitçi ve seyyar kovalayan bir anlayış 
akla gelirdi. Biz, bu negatif yaklaşı-

mı kırarak, za-
bıtanın insan-
lara yarayışlı 
hizmetler ve-
ren, rehberlik 
ederek kanuni 
çerçevede kal-
malarını sağ-
layan bir birim 
olduğunu, her 

şeyin ceza yazmakla çözümlenme-
diğini, “amacımızın ceza yazmak 
değil, çözüm üretmek” olduğunu 
göstermeye çalıştık ve bunu da ba-
şardık.
    Daha önce, pazar büro amirliği-
miz yoktu. Semt pazar yerlerindeki 
esnaf sayısı arşivlerimizde yoktu. 
Bu konuda “Pazar yerleri yönetme-
liğimizi hazırlayarak süratle uygula-

maya geçtik. 
Pazar yerle-
rinde çizim işi-
ni başlattık. 
Her esnafın 
kaç metreka-
re yeri varsa 
tezgah numa-
ralarını belirtir 
şekilde uygu-

ladık. Keçiören  semt pazarlarında  
bağırmak, çağırmak, argo kelimeler 
kullanmak, vatandaşa kaba mua-
melede bulunma devri tamamıyla 
kapandı. Huzurlu ve keyifli alış-ve-
riş dönemi başladı. Pazarlarımızda 
alışveriş sonrası aldığı ürünün ağır-
lığından tereddüdü olan vatandaş-
larımızın bu tereddütlerini ortadan 
kaldırmak amacıyla tüm pazar yer-

Mehmet GÜNDOĞMUŞ
Keçiören Belediyesi 

Zabıta Müdürü

1967 Çankırı Doğumlu 
Ankara Esenevler Lisesi Mezunu

  Zabıta teşkilatı denilince, bu zama-
na kadar sadece ceza yazan, simitçi 
ve seyyar kovalayan bir anlayış akla 
gelirdi. Biz, bu negatif yaklaşımı kı-
rarak, zabıtanın insanlara yarayışlı 
hizmetler veren, rehberlik ederek 
kanuni çerçevede kalmalarını sağ-
layan bir birim olduğunu, her şeyin 
ceza yazmakla çözümlenmediğini, 
“amacımızın ceza yazmak değil, çö-
züm üretmek” olduğunu gösterme-
ye çalıştık ve bunu da başardık.
   Kalaba kent meydanındaki Keçiören 
Belediyesi hizmet binası içerisindeki 
Müdürlüğümüzde  10,  ilçemizin de-
ğişik mahallelerinde bulunan  9 adet 
zabıta merkezlerimizle Toplam: 182 
personelle hizmet vermekteyiz.

Tel : 0 312 361 10 80
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lerimize hassas terazilerimizi görünür noktalara yerleştir-
dik. Pazar esnafının kurallara uyup uymadığının kontro-
lünün yanı sıra; hırsızlık, yankesicilik gibi olumsuzlukların 
da engellenmesi için üzeri kapalı pazar yerlerimizi kamera 
sistemi ile donattık. 
16 personelimizi Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı’ na kursa 

göndererek ölçü ayar kontrol yetki belgeleri aldırdık.
    Tüm sabit esnaf ve pazarcı esnaflarımızın kullanmakta 
oldukları terazileri kayıt altına aldık ve Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirerek hizmeti vatandaşın ayağına götürdük. 
Yerinde kontrol ve muayeneler sonucu uygunluğu tespit 
edilen terazileri yerinde damgaladıktan sonra üzerine de 
kontrolün yapıldığına ilişkin Keçiören Belediyesi ve zabıta 
logolu “sticcer” yapıştırarak alışverişte güvenilirliği sağla-
dık. 
     Daha önce, terazini kontrole götürmek için dükkanını, 
işyerini kapatarak türlü zahmetle belediye binasına götü-
ren esnafımızı biz bu zahmetten kurtararak zaman ve iş 
kaybını önledik. Bundan da büyük mutluluk duymaktayız.
Vatandaşlarımızı kurban bayramlarında eziyetten kurtar-
dık. Kesim alanında gerekli düzenlemeler yaparak  2 daki-

kada bir kurban kesimi gerçekleştirir duruma geldik.
   Teşkilatımızı ve yaptığımız çalışmalarımızı daha geniş 
kitlelere ulaştırmak, Facebook, Twitter, Youtube, Google+ 
gibi sosyal medyada, ulusal ve yerel  yazılı ve görsel basın-
da  tanıtmak amacıyla birim oluşturduk. Yaptığımız örnek 
çalışmaları içeren Zabıta tanıtım filmi, kurban hizmetleri 
tanıtım filmi ve zabıta dergisi hazırlayarak Türkiye gene-
linde tüm il ve ilçe belediyelerine gönderdik. Yaptığımız 

denetimlerde uygunluğu tespit edilen çeşitli meslek grup-
larına ait 334 esnafımıza ‘Teşekkür Belgesi” verdik.
    Personelimizin birbirleriyle daha iyi kaynaşabilmele-
ri açısından her yıl eş ve çocuklarıyla birlikte katıldıkları 
piknik gezisi, iftar yemeği ve zabıta gecesi düzenleyerek 
Keçiören’e ve Keçiören’ liye hizmet etmiş emekli persone-
limize de Teşekkür Belgesi vererek onları unutturmadığı-
mızı hissettirdik. 
    Her ayın ilk haftası düzenli olarak Zabıta Müdür Yar-
dımcıları ve Zabıta merkez amirlerimizin katıldığı istişare 
toplantılarımıza mahalle muhtarlarımızı da davet ederek 
mevcut veya oluşabilecek sorunların çözümü aşamasında 
bilgi alışverişinde bulunarak ayın en başarılı zabıta mer-
kezini seçerek personelini sinema bileti ile ödüllendirdik.
Çeşitli meslek odaları, dernekler ve STK.’ larla ortaklaşa 
seminerler, paneller düzenledik.
Sosyal belediyecilik kavramından hareketle sosyal zabı-
ta anlayışının oluşturulması ve geliştirilmesini sağlamak 
amacıyla ;
Hatay’ dan gelen, evi olmayan ve parklarda yaşadığı tespit 
edilen 4 kişilik bir aileye şefkat elimizi uzatarak barınabi-
lecekleri bir eve yerleştirdik. Engelliler Haftası’nda engelli 
aileleri, Anneler ve Babalar gününde, Yaşlılara saygı Hafta-
sı’nda huzur evlerinde kalan insanlarımızı, tıp bayramında 
doktorlarımızı ziyaret ederek gönüllerini aldık. Şehit ai-
lelerimize ziyaretler gerçekleştirerek yalnız olmadıklarını 
hissettirmeye çalıştık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nda tedavi görmekte olan çocuk hastalarımızı zi-
yaret ederek ve onlara çeşitli hediyeler dağıtarak gönül-
lerini fethettik. 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına tablo 
hazırlatarak çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretlerimiz ne-
ticesinde hediye ettik.
      Haftanın 7 günü, günün 24 saati halkın huzuru ve sağlığı 
için görev başında olan teşkilatımız, son yıllarda zabıtanın 
hizmet çıtasını daha da yükseğe çıkararak, yalnız Başkent-
te değil, tüm Türkiye’de uygulamaları gıptayla takip edilen 
örnek bir zabıta teşkilatı oldu.
Zabıta, korunmaya, geliştirilmeye ve çağın gereksinimleri 
olan yeni teknolojik imkanlarla donatılmaya ihtiyaç duy-
maktadır. Göreve başladığımız ilk günden itibaren itibarlı 
ve halka güven veren, nitelikli dinamik bir zabıta imajının 
oluşturulması için gerekli donanım, araç gereç ve diğer alt 
yapı ile ilgili örnek olacak çalışmalar sergilemekteyiz. bu 
konuda da bu güne kadar çok önemli mesafeler kat etmiş 
bulunmaktayız.
    Halk sağlığını ve huzurunu ön planda tutarak, cezacı 
değil , güler yüzlü ve yapıcı denetim anlayışı içinde olan, 
halkla iç içe bir zabıta teşkilatı anlayışını oluşturmak ve ge-
liştirmek için devletimizin, belediyemizin ve Belediye baş-
kanımız Sn. Mustafa AK’ ın bize sağlamış olduğu imkanlar-
la zabıta teşkilatına yakışır hizmetler üretmeye, Keçiören’i 
ve Keçiörenliyi başı boşluğa teslim etmemekte kararlılığı-
mız devam edecektir.
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   Her yıl 1-7 Eylül tarihleri aralı-
ğında kutlanan Zabıta Haftası’nı 
bu yılda  diğer belediye zabıta 
personellerinin hep birlikte 
katılımıyla  çeşitli etkinliklerle 
kutluyor olmanın heyecanını 
yaşıyoruz. Nasıl ki aynı kandan 
olan insanlar kardeştir, birbirle-
rini çekerler misali, aynı görevi 
yapan, ailesinden daha çok iş 
arkadaşıyla vakit geçiren zabıta 
personeli de tüm Ankara Zabı-
tasıyla bu haftayı birlikte ge-
çirerek aralarında kaynaşmayı 
sağlayacak, birlik ve beraberli-
ğini pekiştirecek olmanın duy-
gu yoğunluğunu yaşamaktadır.  
   Az sayıda personelle birçok 
sorunla baş etmeye çalışan za-
bıta teşkilatının, canla başla, 
özveriyle gerçekten çalışanların 
fark edilmeye ve onurlandırıl-
maya ihtiyaçları vardır, Nispe-
ten de olsa Zabıta Haftasında 
düzenlenecek etkinliklerle hem 
toplumda bir farkındalık yarat-
mak hem de hoş güzel bir hafta 
geçirmenin zabıta personelinin 
motivasyonunu olumlu etkile-
yeceği kanaatindeyim.
Belediyeler, Kamu Kurumları 
ve halkımızla  güzel bir hafta 
geçireceğimizi temenni ediyo-
rum. Buradan bu haftayı orga-
nize eden, bizleri bir araya geti-
ren, yaptığı çalışmalarla büyük 
emeği olan, özveride bulunan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Daire Başkanımız Sayın 
Abdurrahman KARABUDAK’a  
çok teşekkür ediyoruz. Altında-

ğımız sosyo-ekonomik yapısı iti-
bariyle köklü sorunların yaşan-
dığı bir bölgedir.(Gecekondu 
yoğunluğu, işsizlik, eğitimsizlik 
vb). Seyyar, dilenci, işgalci gibi 
cadde ve sokakların hem gö-
rüntü-gürültü kirliliğine hem de 
haksız kazanca neden olan  ve 
vatandaş güvenliğine zarar ve-
ren etmenlerle mücadele edil-
mektedir.  
   Altındağ Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü olarak Altındağ’da hu-
zur içinde, sağlıklı bir ortamda 
yaşayabilme adına doğumdan 
ölüme yaşamın her alanında 
Zabıta olarak üstümüze düşen 
ne görev varsa yapılmaya çalı-
şılmaktadır. Çok geniş bir alan-
da hizmet veren Müdürlüğü-
müz pazardan markete, patates 
soğan depolarından hurda de-
polarına, seyyarlardan dilenci-
lere, yıkımlardan hafriyata vb 
konularda yapılan denetimlerle 
güvenli, sağlıklı ve düzenli bir 
yaşam alanı oluşturmak için 24 
saat görev yapmaktadır.   
   Belediyemizce düzenlenen 
Hamamönü Ramazan Etkinlik-
leri, Karapürçek Yağlı Güreşleri 
gibi vb açılış ve festivallerde Za-
bıta Personelimiz görev almak-
tadır.
    Altındağ Zabıtamız 24 saat 
görev başında olup, halkımı-
zın olumsuzlukları 24 saat açık 
olan 507 00 50 nolu telefona ve 
zabita@altindag.bel.tr adresi-
ne bildirmeleri gerekmektedir. 

Süleyman ONAYCI
Altındağ Belediyesi 

Zabıta Müdürü
Eğitim ve Rehberlik
Komisyonu Başkanı

1963 - Sungurlu Doğumlu 
Evli 2 Çocuk Babası 
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu

     
    Her yıl 1-7 Eylül tarihleri aralığında kutlanan 
Zabıta Haftası’nı bu yılda  diğer belediye zabıta 
personellerinin hep birlikte katılımıyla  çeşitli 
etkinliklerle kutluyor olmanın heyecanını yaşı-
yoruz. Nasıl ki aynı kandan olan insanlar kar-
deştir, bir birlerini çekerler misali, aynı görevi 
yapan, ailesinden daha çok iş arkadaşıyla vakit 
geçiren Zabıta Personeli de tüm Ankara Zabı-
tasıyla bu haftayı birlikte geçirerek aralarında 
kaynaşmayı sağlayacak, birlik ve beraberliğini 
pekiştirecek olmanın duygu yoğunluğunu ya-
şamaktadır. 
   Az sayıda personelle bir çok sorunla baş et-
meye çalışan zabıta teşkilatının, canla başla, 
özveriyle gerçekten çalışanların fark edilmeye 
ve onurlandırılmaya ihtiyaçları vardır, Nispe-
ten de olsa Zabıta Haftasında düzenlenecek 
etkinliklerle hem toplumda bir farkındalık ya-
ratmak hem de hoş güzel bir hafta geçirmenin 
zabıta personelinin motivasyonunu olumlu 
etkileyeceği kanaatindeyim. 
    Özveride bulunan Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi  Zabıta Daire Başkanımız Sayın 
Abdurrahman KARABUDAK’a  çok teşekkür 
ediyoruz. Altındağımız sosyo-ekonomik yapısı 
itibariyle köklü sorunların yaşandığı bir bölge-
dir.(Gecekondu yoğunluğu, işsizlik, eğitimsiz-
lik vb). Seyyar, dilenci, işgalci gibi cadde ve so-
kakların hem görüntü-gürültü kirliliğine hem 
de haksız kazanca neden olan  ve vatandaş 
güvenliğine zarar veren etmenlerle mücadele 
edilmektedir.  

Tel : 0 312 507 00 50

Birlik   ve  beraberliğini   pekiştirecek   olmanın duy-
gu yoğunluğunu yaşamaktadır. 

Zabıta Personeli 



ZABITA TEŞKİLATI FEDERASYONU EYLÜL 2017 19

ALTINDAĞ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ALTINDAĞ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
      Müdürlüğümüz üç şube müdürlüğü şeklinde yapılandırıl-
mış, Personel ve Satınalma Bürosu, Yazı İşleri Bürosu , Mü-
racaat ve Şikayet Bürosu, Denetim Bürosundan oluşan İdari 
İşler Şube Müdürlüğü, Küşat Şube Müdürlüğü ve bölge kara-
kollarından oluşan Zabıta Şube Müdürlüğü’nden oluşmakta-
dır. 
Müdürlüğümüz bünyesinde, Belediye ekiplerinin denetimleri 

tek çatı altında toplanmıştır. Bu doğrultuda İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne bağlı Denetim Bürosu adı 
altında bir birim oluşturulmuş, bu birimde zabıta personeli, Ölçü Ayar Memuru, Gıda Mühendisleri, 
Veteriner Hekimler ve İktisat Müfettişleri bulunmaktadır. 
   Müracaat ve şikayet bürosu ile telefon, şahsen, dilekçe ve e-mail yoluyla gelen şikayetler ilgili birim-
lere anında bildirilip en kısa sürede sonuçlandırılmakta ve ilgililerine bilgi verilmektedir
   Küşat Şube Müdürlüğümüz içinde bulundurduğu Küşat Müracaat, Küşat Heyet, Evrak Takip Bürosu 
birimleri ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının düzenlenmesini ve günlük evrak akışının takibini 
sağlamaktadır
    İlçemiz dahilinde bulunan 3 Zabıta Karakolu ve Ulus bölgesinde bulunan 5 Adet Zabıta Noktası 
ile Zabıta Şube Müdürlüğümüz geniş bir alanda hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz bölgesinde 11 
adet semt pazarı kurulmaktadır. Merkezi yerlerdeki seyyar ve dilenci denetimleri, semt pazarlarının 
denetimleri, bölge şikayetleri vb çalışmalar Zabıta Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.
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    Kent yaşamının her alanın-
da kente karşı işlenen suçlarla 
mücadele eden Zabıta Teşki-
latı’nın, mevzuat hükümleri 
gereğince yürütülen tüm fa-
aliyetlerini Sincan İlçesi ge-
nelinde gerçekleştirmekteyiz. 
Gurur duyarak belirtmek iste-
rim ki Sincan Belediyesi Zabı-
ta Müdürlüğü’nü yaklaşık 20 
senedir yürütmekteyim. Teş-
kilatımız her geçen gün kendi-
ni yenilemekte ve gelişmekte 
olan çağı yakalamak adına 
üzerine düşen her faaliyeti 
gerçekleştirmektedir. Kayıt 
dışı ekonomi ile mücadelemiz 

dışında ilçe 
halkının re-
fahı, esen-
liği, huzuru 
ve sağlığı 
için üzeri-
mize düşen 
tüm alan-
larda ce-
z a l a n d ı r -
manın yanı 

sıra bilinçlendiren bir teşkilat 
olarak 500.000 nüfuslu ilçe-
mizde 90 Zabıta Personeli ile 
görevimizi en iyi şekilde yeri-
ne getirmenin haz ve gururu-
nu yaşıyoruz. 
 Ankara ilinde Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Dairesi 
Başkanlığının öncülüğünde 
oluşturulan Ankara Zabıta 
Koordinasyon Kurulu ve ilgili 
komisyonlardan kurul baş-
kanlığımızca Sincan Zabıta 
Müdürlüğü’ne verilen görev 
olan Mevzuat ve Hukuk Ko-
misyon Başkanlığını da yürüt-
mekteyiz. Rutin görevlerimiz 

İhsan DUMAN
Sincan Belediyesi 

Zabıta Müdürü
Mevzuat ve Hukuk 
Komisyonu Başkanı

1960 - Tokat Doğumlu
Ankara Üniversitesi İşletme Fakültesi Mezunu 
Evli 2 Çocuk Babası

   

  Önce zabıtanın görev ve yetkilerini 
daha iyi anlayabilmek için zabıtayı 
tanımak zabıtanın ne anlama geldi-
ğini bilmek gerekir. Belediye zabıtası 
belediye sınırları içerisinde beldenin 
intizam, sıhhat ve halkın huzurunu 
temin ve muhafazası ile mükellef 
olup; Belediye Encümeninden çıkan 
kararları uygulamakla görevli bir kol-
luk kuvvetidir.

Tel : 0 312 444 4 762 

Üzerimize düşen görevimizi en iyi şekilde yeri-
ne getirmenin haz ve gururunu yaşıyoruz

HALKIN REFAHI, ESENLİĞİ, HUZURU VE SAĞLIĞI İÇİN

BELEDİYE ZABITASI NE 
ANLAMA GELMEKTEDİR
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haricinde tüm personelimin katkısı ve büyük bir 
özverisi ile Zabıta Teşkilatı’nın sorumlu olduğu 
tüm kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatlar kap-
samında çalışmalar yapmaktayız. Görev sahamız-
da karşılaştığımız sorunlar ve daha yaşanabilir bir 
Ankara’nın oluşumunda üzerine çok görev dü-
şen zabıta teşkilatının gereksinimleri için Zabıta 
Koordinasyon Kurulu Mevzuat ve Hukuk Komis-

yonu olarak gerekli 
çalışmalar tüm ko-
misyon üyesi zabı-
ta müdürlüklerinin 
görüş ve önerileri 
kapsamında değer-
lendirilerek alınan 
kararlar Koordinas-
yon Kurulumuza 
sunulmaktadır. Ko-
ordinasyon Kuru-
lunun kurulduğu 
günden bu yana 
Mevzuat ve Hukuk 
Komisyonumuzca 
karara bağlanan hu-
suslardan bir kısmı 
yapılan girişimler 
sonucu sonuçlan-

mış ve haklı gururunu biz Ankara Zabıtasına ya-
şatmıştır. Ankara Zabıtasının gerçekleştirdiği bu 
faaliyet ve birlikteliğin tüm ülke genelinde zabıta 
teşkilatına bir örnek teşkil edeceği temennim ile 
meslektaşlarımın 191.yıl Zabıta Haftası’nı kutlar 
görevlerinde başarı ve esenlikler dilerim.     
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     Gündüz nüfusu 1,5 mil-
yon gece nüfusu 700 bin 
olan bir ilçede toplam 124 
Zabıta ile Belde halkının 
sağlık ve esenliğini koru-
mak, düzeni sağlamak, Be-
lediye emir ve yasaklarını 
takip etmekteyiz. Bu çalış-
malarımıza 6 adet Zabıta 
Karakolu, 10 adet motorize 
ekip ve 26 adet hizmet ara-
cı ile görev yapılmaktadır.
   Bu doğrultuda hizmet-

lerimiz devam ederken 
Ankara Büyükşehir Beledi-
ye Başkanlığı Zabıta Daire 
Başkanlığımız öncülüğün-
de kurulmuş olan Zabıta 
Koordinasyon Kurulunun 
kurulması tüm İlçe Beledi-
yelerine büyük bir destek 
olmuştur. Bu birliktelik tüm 
Zabıta Teşkilatına başta 
Kadrolar olmak üzere çok 
şey kazandırmaya başla-
mıştır. 

Necati BAYRAKTAR
Yenimahalle Belediyesi 

Zabıta Müdürü

1973 - Rize Doğumlu 
Evli 2 Çocuk Babası 
Anadolu Üniversitesi İktisat 
Fakültesi Kamu Yönetimi Mezunu    

  

  Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Zabıta Daire Başkan-
lığımız öncülüğünde kurulmuş 
olan Zabıta Koordinasyon Ku-
rulunun kurulması tüm İlçe Be-
lediyelerine büyük bir destek 
olmuştur. Bu birliktelik tüm Za-
bıta Teşkilatına başta Kadrolar 
olmak üzere çok şey kazandır-
maya başlamıştır. 

Tel : 0 312 315 40 13

BELDE HALKININ 
SAĞLIK VE ESENLİĞİNİ KORUMAK İÇİN...
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    Çalışmalarımız devam ettiği sürece 
sadece Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ve İlçe Belediyeler değil tüm 
Türkiye’deki Zabıta Teşkilatlarına büyük 
katkı sağlayacağı görüşündeyim.
    Başta Daire Başkanımız olmak üzere 
şahsım ve teşkilatım adına diğer koor-
dinasyon üyelerine ve teşkilatlarına ba-
şarılar diliyorum.                                                                
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     Müdürlüğümüz 5393 sa-
yılı kanun, tüzük ve  yönelt-
meliklerde belirtilen görevler 
ile yetkili organların alacak-
ları kararların yürütülmesini 
belediye suçlarını takip ve 
çözümlenmesinde görevli 
kılınmış 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 51 inci madde-
sine dayanılarak hazırlanan 
zabıta yöneltmeliği doğrul-
tusunda Müdürlüğümüz Eti-
mesgut Belediye Başkanı 
Enver DEMİREL’e bağlı olarak 
çalışmaktadır.
    Zabıta Müdürlüğümüz ça-
lışma alanlarında  verdiği 
hizmetler açısından vizyonu  
yaptığı görevler ile ilgili ola-
rak öncelikli hizmet verdiği 
halkımızın memnuniyetini en 
üst seviyede tutmak, temiz, 
gürültüsüz bir şehirde hal-
kın huzurunun, güvenliği-
nin ve sağlığının korunması 
amacıyla gıda ve çevre te-
mizlik denetimlerinden,sey-
yar satıcılarla mücadeleye 
kadar pek çok konuda faali-
yet gösteren Etimesgut Bele-

diyesi Zabıta Müdürlüğümüz 
halkıyla bütünlük içerisinde 
hizmetlerini gelen taleplere  
göre değerlendirmek ve bu 
amaçla  gelişen teknoloji ve 
mevzuatı takip ederek sürek-
li kendini yenileyerek hizmet 
sunduğu insan öğesini de 
değerlendirip hizmet kalite-
sini yükseltmektir.  Amacımız 
kente karşı işlenen suçlarla 
mücadele ederek, vatan-
daşların huzurlu, sağlıklı bir 
çevrede ve güven içerisinde 
yaşamasını sağlamaktır.İlçe-
mizde işyerlerine, pazarlara, 
inşaat ve çevre denetimleri-
miz aralıksız sürdüğü amacı-
mız ceza yazmak olmadığını, 
asıl amaçlarının işyerlerinin 
eksikliklerin giderilmesi ile 
kaliteli ve düzenli bir hizme-
tin verilmesi İlçemiz sınırları 
içerisinde faaliyet gösteren 
esnafımıza eğitici, öğretici bir 
yaklaşımla denetimler yapıl-
makta cezai işlem son çare 
olarak düşünülmekte olup,  
Etimesgut Belediye Başkan-
lığı Zabıta Müdürlüğümüz 
ekipleri halkın sağlık, huzur 
ve güvenliğinin sağlanması 
yönünde 7 gün 24 saat esası-
na göre “Zabıta Ekiplerimiz’’ 
düzenli olarak yapılan dene-
timlerin yoğunlaşarak devam 
edecektir. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Daire Baş-
kanlığı önderliğinde Ankara 
ilindeki  25 ilçenin Zabıta Mü-
dür ve Amirleri, düzenlenen 
“Koordinasyon Kurulu Top-
lantıların’ da’’ bir araya gele-
rek Başkent Ankara Zabıta

Mustafa ALTINDAL
Etimesgut Belediyesi 

Zabıta Müdürü

1965 - Ankara/Ayaş Dogumlu
Evli 3 Çocuk Babası  

  

 Etimesgut Zabıta Müdürlüğü-
müz; müdür, 3 adet zabıta amirli-
ği, bunlara bağlı 12 adet komiser-
lik ve birim/servislerden oluşur.  
Müdürlüğün, görevlerini daha et-
kin ve verimli yürütebilmesi  için 
3 adet Zabıta Amirliği , 12 adet 
Zabıta Komiserliği, Gıda Denetim 
ve Gürültü ile Mücadele servisi 
olmak üzere en fazla 15 birim/
servis Başkan onayı ile kurula-
bilir. Birimlerin görev, yetki ve iş 
bölümlemeleri başkan tarafından 
yapılır.

Tel : 0 312 244 10 00

7/24 HUZURLU BİR ETİMESGUT İÇİN
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ETİMESGUT ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

sı’nın birlikte ve beraberliği sağlanmakta pek çok 
konuyu ele alarak  “Çevre, Kent ve Yaşam, Eğitim 
ve Araştırma, Hukuk ve Mevzuat” başlıkları al-
tında oluşturulacak komisyonlarla da Ankara’da 
yürütülen faaliyetler, yaşanan sıkıntılar ve çözüm 
önerileri masaya yatırılarak  çözümleri aranmak-

ta, zabıta mesleğini icra eden bizler zabıta per-
sonellerinin sorunları çözümleri konusunda  ilgili 
kanunlar yöneltmelikler doğrultusunda kararlar 
alınmaktadır.
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MAMAK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

    Zabıta Müdürlüğü olarak 168 personel, İdari İşler Birimi, 
Karakollar Şube Birimi, Küşat Şube Birimi, 5 Zabıta Karakolu, 
bir Çevre Koruma ve Kontrol Amirliği, 16 araç ve 24 adet Pa-
zaryeri ile 600.000 nüfuslu İlçemize en iyi hizmeti vermeye 
çalışmaktayız.
    Mamak Zabıta Müdürlüğü olarak, temiz, düzenli ve yaşana-
bilir bir Mamak için belde halkının sağlığı, huzuru, esenliği ve 
sunulan hizmetlerden duyacağı memnuniyeti en üst seviye-
de tutmak amacıyla görev, yetki ve sorumluluklarını yasalara 
bağlı kalarak adalet, dürüstlük ve eşitlik anlayışından ödün 
vermeden etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ama-
cıyla 24 saat esasına göre çalışmaktadır.
   İlçemizde, düzensiz ve zamanından önce çöp çıkarmadan 
kaldırım işgallerine, görüntü ve gürültü kirliliğinden seyyar 
satıcıya kadar şehir suçları diyebileceğimiz bir dizi olumsuz-
lukla karşı karşıya kalıyoruz. Bu suçların cezai müeyyideleri ol-
masına rağmen biz daha ziyade eğitim ve bilinçlendirme yolu 
ile halkımız ile birlikte bu sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. 
    Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Ab-
durrahman KARABUDAK’ın katkıları ile kurulan ve ülkemiz 
genelindeki Büyükşehir Belediyelerine örnek olan Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı İl İlçe Belediyeleri 
Zabıta Müdürlükleri ve Amirlikleri Koordinasyon Kurulu ça-
lışmaları sayesinde Ankara Belediyeleri Zabıta Müdürlükleri 
arası birliktelik sağlanmış, yapılan istişare toplantıları ile fikir 
alış verişinde bulunularak çalışmalarımıza ışık tutmuştur. Ko-
ordinasyon Kurulu olarak devlet büyüklerine yapılan ziyaret

Refah ARSLAN
Mamak Belediyesi 

Zabıta Müdürü
Çevre Komisyonu

Başkanı

1961 Yozgat Doğumlu 
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Lisans Mezunu. 
Evli 3 Çocuk Babası

  
   Temiz, düzenli ve yaşanabilir bir 
Mamak için belde halkının sağlığı, 
huzuru, esenliği ve sunulan hiz-
metlerden duyacağı memnuniye-
ti en üst seviyede tutmak amacıy-
la görev, yetki ve sorumluluklarını 
yasalara bağlı kalarak adalet, dü-
rüstlük ve eşitlik anlayışından 
ödün vermeden etkin ve verimli 
bir şekilde yerine getirmek ama-
cıyla 24 saat esasına göre çalış-
maktadır.

Tel : 0 312 550 72 32

ADALET, DÜRÜSTLÜK VE EŞİTLİK  
Anlayışından ödün vermeden 24 saat görevinin başında
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MAMAK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

ler sayesinde bu güne kadar pek fazla 
bilinmeyen Zabıta Teşkilatları’nın Dev-
letimiz nezdinde tanınması sağlanmış-
tır. Koordinasyon Kurulunun kurulma-
sına öncülük eden Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Ab-
durrahman KARABUDAK’ a çalışmala-
rından ve bizlere vermiş olduğu deste-
ğinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
    Çağımız iletişim çağıdır. Zabıta ile 
ilgili yapılan çalışmaları ve projeleri 
kamuoyu ile paylaşmadıktan sonra, 
yapılan çalışmaların hiçbir kıymet-i 
harbiyesi yoktur. Bu sebeple tanıtım 
ve bilgilendirme çok önemlidir. Bu 
vesile ile Bugüne kadar yaptıkları fe-
dakârca çalışmalardan dolayı başta 
Ankara Belediyeleri Zabıta Teşkilatları 
olmak üzere Ülkemizin dört bir yanın-
da vatandaşların huzur ve sağlığı için 
görevini özverili bir şekilde sürdüren 
tüm zabıta teşkilatlarımızın 191. yıl 
dönümü kutlanan Zabıta Haftası’nı en 
içten dileklerimle kutlar, hayırlara ve-
sile olmasını temenni ederim. 
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GÖLBAŞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurtuluş ÇİFTCİ
Gölbaşı Belediyesi 

Zabıta Müdürü

1976 - Gölbaşı Doğumlu
Anadolu Üniversitesi İşletme 
Fakültesi mezunu
Evli 2 Çocuk Babası

  

  Her yıl coşkuyla kutladığımız 
Zabıta Haftası’nın 191. yılının 
her türlü zorluğa rağmen Tür-
kiye’nin dört bir yanında feda-
karca görev yapan tüm Zabıta 
personeline hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu kapsamda yapı-
lacak tüm çalışma ve kutlama-
ların Zabıta Teşkilatının toplum 
nezdinde itibarının artmasına, 
personelin moral ve motivas-
yon kazanmasına vesile olaca-
ğına inanıyorum. 

Tel : 0 312 485 51 95
         

     Başkentimizin yüzölçümü olarak en büyük ilçelerinden 
biri olan Gölbaşı Belediyesi 1965 yılında kuruldu. İlçemiz 
2014 TÜİK sayımına göre 118.000 nüfusa sahiptir. Bele-
diyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Zabıta Müdürlü-
ğü’nde 1 Zabıta Müdürü 37 Zabıta personeli ve 2 işçi bu-
lunmaktadır. Ayrıca Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet 
gösteren Ruhsat Denetim, Ölçü ve Ayar ve Bağlama Kütü-
ğü birimlerinde ise 5 personel vardır. Müdürlüğü’müzde 
4 Zabıta Amirliği, 2 Zabıta Merkezi’ne bağlı olarak çalışan 
Personel, Yazı İşleri, Levazım ve Muh., Ceza ve Sicil kısım-
ları, 1. Bölge, 2. Bölge merkezleri, Pazar Denetim Ekibi, 
Gece Vardiyası, Telsiz ve Haberleşme, Talep ve Şikayet 
Kabul, Basın ve Turizm Zabıtası birimleri mevcuttur.
Ekiplerimiz imkanların elverdiği ölçüde motorlu taşıtlar-
la, yönetmelikte de belirlendiği üzere 365 gün boyunca 
24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmaktadırlar. 
   Talep ve Şikayet birimimizin kullandığı (0312 485 50 50) 
ve (0312 485 51 85) numaralı Alo Şikayet Hattı’na gelen 
ve ALO 153 şikayet hattından gelen tüm şikayet ve talep-
ler ilgili birimimize yönlendirilerek, sorunların çözümü en 
kısa sürede sağlanmaktadır. Bu yönüyle Gölbaşı Zabıtası 
halkla sürekli içiçe olmakta ve halkın nabzını tutmakta-
dır. İlçemizde Zabıta ekiplerimiz ilgili yönetmelikler doğ-
rultusunda yoğun olarak, kaçak hafriyat dökümü, seyyar 

GÖLBAŞI 
ZABITASI EMRİNİZDE
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GÖLBAŞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

satıcı faaliyetleri, dilenciyle mü-
cadele, yeni açılan işyerlerinin 
ruhsatlandırılması ve mevcut 
işletlemelerin ruhsat kontrolleri 
ve rutin esnaf kontrolleri başta 
olmak üzere birçok alanda faali-
yet göstermektedir. 
   Her yıl coşkuyla kutladığımız 
Zabıta Haftası’nın 191. yılının her 
türlü zorluğa rağmen Türkiye’nin 
dört bir yanında fedakarca görev 
yapan tüm Zabıta personeline 
hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
kapsamda yapılacak tüm çalışma 
ve kutlamaların Zabıta Teşkilatı-
nın toplum nezdinde itibarının 
artmasına, personelin moral ve 
motivasyon kazanmasına vesile 
olacağına inanıyorum. 
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ÇUBUK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

   İlçemiz genelinde faaliyet 
gösteren işyerleri halkın sağ-
lığının korunması ve halksız 
rekabetin önlenmesi amacı 
ile  rutin aralıklarla denetlen-
mekte olup, mevzuata aykırı 
olarak faaliyet gösterenler 
hakkında gerekli yasal işlem-
ler yapılmaktadır.   Ayrıca İş-
yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
olmadan faaliyet gösterdiği 
tespit edilen işletmeler hak-
kında da gerekli yasal işlem-
ler yapılmaktadır. 
    İşgal, dilencilik, seyyar sa-
tış, çevre ve görüntü kirliğinin 
önlemesi amacı ile gerekli 
denetim ve kontroller yapıl-
makta, söz konusu suçların 
tespiti halinde gerekli cezai 

işlem uygulanmaktadır. 
Kaçak yapılaşma, ruhsat ve 
ruhsat eklerine aykırı olarak 
yapılaşmanın engellenmesi 
amacı ile Belediyemiz İmar 
Şehirlik Müdürlüğü ekipleri-
mizle gerekli kontroller yapıl-
maktadır.
Pazar yerleri halk sağlının ko-
runması ve haksız rekabetin 
önlemesi için denetlenmek-
tedir.   
 Müdürlüğümüz ekiplerince 
yapılan denetim ve kontrol-
lerde; hiçbir ayrımcılığa izin 
verilmeden, tüm çalışmala-
rımızı program dahilinde en 
etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmektedir.      

Ahmet KARAKUŞ
Çubuk Belediyesi 
Zabıta Müdürü

1961 - Çubuk Doğumlu
İlahiyat Üniversitesi Mezunu
Evli 4 Çocuk Babası

   

  Müdürlüğümüz 28 kişilik kad-
rosu, 3 aracı ile 7 gün 08:00 ile 
24:00 saatleri arasından İlçemi-
zin düzenini muhafaza etmek, 
halkının esenlik, sağlık ve huzu-
runu korumak, yetkili organla-
rın bu amaçla alacakları karar-
ları uygulamakla görevli olup,
Gerek tespit edilen gerekse 
Müdürlüğümüz istek şikayet 
hattına bildirilen ihbarların so-
nuçlandırılması amacı ile ekip-
lerimiz tarafından zaman kay-
bedilmeksizin gerekli denetim 
ve kontroller yapılmaktadır.

Tel : 0 312 838 25 52   

HUZURUNUZ  
İÇİN ÇALIŞIYORUZ
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ELMADAĞ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ali TAK
Elmadağ Belediyesi 

Zabıta Müdürü

1984 - Adıyaman Doğumlu
Todaie Yüksek Lisans Mezunu
Evli 1 Çocuk Babası

   
   1 Zabıta Müdürü, 1 Zabıta Ami-
ri, 10 Zabıta Memuru, ile bir-
likte 2 adet aracımızla  43.600  
Nüfuslu 573 km² alana sahip 
30 Mahalleden oluşan İlçemi-
zin; Düzenini, huzur ve sağlığını 
korumak amacıyla daha kalite-
li hizmet vermek için 7 gün 24 
saat çalışmaktayız.

Tel : 0 312 863 06 50 

   Zabıta Dergisi sıkıntılarımızın ve sorunlarımızın azalma-
sı, bilgi ve mutluluğunun artmasının en önemli platfor-
mu durumundadır. 
   Bu vesile ile Zabıta Dergisi’ne emek harcayan tüm ça-
lışanlarına yürekten teşekkür ediyorum ve başarılarının 
devamını diliyorum. Son olarak tüm zabıta arkadaşları-
mın ve teşkilatın Zabıta Haftası’nı kutluyor esenlikler di-
liyorum.

7 GÜN 24 SAAT 
ÇALIŞMAKTAYIZ
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KAHRAMANKAZAN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

      Değişik kültürlerde yetişen 
vatandaşlarımıza yönelik hiz-
metlerimizi kaliteli ve verimli 
bir biçimde yürütme çabası 
içerisindeyiz. İlçemizde kuru-
lan bir pazarımız bulunmakta 
olup, en son yayımlanan Pa-
zaryerleri yönetmeliğine uy-
gun şekilde ve son teknoloji 
ile donatılarak halkımızın ne-
zih bir ortamda alış veriş yap-
malarını sağlamaktayız. Yeni 
kurduğumuz Motorize ekip-
lerimizle de şikâyetler daha 

hızlı müdahale ederek çözüm 
üretmekteyiz. Vatandaşları-
mızın sağlığının ve huzuru-
nun korunması için etkin de-
netim çalışmaları yapılmakta 
ve şikâyetlerin asgari düzeye 
indirilmesi için çaba göster-
mekteyiz. Hizmet vermekte 
sınırların aşıldığı çağımızda 
en güzel ve en kaliteli hizmeti 
vatandaşlarımıza vermek için 
çaba göstermekteyiz.  Seyyar 

satıcı,dilenci,işgal,Pazarye-
ri, Esnaf, vb. birçok kalemde 
denetim hizmeti veren zabıta 
personelimizi de yeni çıkan 
yönetmelik ve kanunlar çer-
çevesinde hizmet içi eğitime 
tabi tutarak bilgi ve becerile-
rini artırmaktayız. 
   Gece nüfusu 50.000 Gün-
düz nüfusu 100.000 i bulan 
ilçemizde 1 Müdür, 1 Amir, 
3 Komiser ve 20 Zabıta me-
murundan oluşan persone-
limizle, 2 araç ve 2 motorla 

hizmet vermekteyiz. 
    Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 
öncülüğünde kurulan Ankara 
Zabıta Koordinasyon Kuru-
lu’nun da hizmet birliği ve 
kalitesini artıracağı inancın-
dayım. Bu duygu ve düşün-
celer içerisinde 191.   kuruluş 
yıl dönümünün teşkilatımız 
ve ülkemize hayırlara vesile 
olmasını dilerim.   

Ünal ARAÇ
KahramanKazan 

Belediyesi 
Zabıta Müdürü

1962 - Kızılcahamam Doğumlu 
Anadolu Üniversitesi 
İşetme Fakültesi Mezunu       
  
  

  Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı öncü-
lüğünde kurulan Ankara Zabıta 
Koordinasyon Kurulu’nun da hiz-
met birliği ve kalitesini artıracağı 
inancındayım. Bu duygu ve dü-
şünceler içerisinde 191.   kuruluş 
yıl dönümünün teşkilatımız ve 
ülkemize hayırlara vesile olmasını 
dilerim.   

Tel : 0 312 814 49 71    

ÇÖZÜM ÜRETMEKTEYİZ
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KIZILCAHAMAM ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Kemal CİVAN
Kızılcahamam 

Belediyesi 
Zabıta Müdürü

1965 - Ankara Doğumlu
Ankara Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Mezunu
Evli 3 Çocuk Babası

      

     Yaklaşık 25.000 nüfuslu ilçemiz-
de zabıta hizmetlerini en iyi şekil-
de yerine getirmeye çalışmakta-
yız. Ankara Zabıta Koordinasyon 
Kurulu’nun bir üyesi olarak birlik-
teliğimizden gurur duymaktayız. 
Tüm meslektaşlarımın 191.yıl Za-
bıta Haftasını kutlarım.

Tel : 0 312 736 10 30
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HAYMANA ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

    İlçemiz ve mahallelerinde 
toplam 400 civarı ticaretle 
uğraşan esnafımız bulun-
maktadır.Müdürlüğümüz 
olarak yılın 12 ayında ilçe-
mizdeki tüm esnaf ve işlet-
melerin temizlik ,hijyen, gü-

venlik ve sağlık konularında, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe 
Sağlık Grup Başkanlığı ve İlçe 
Tarım ve Gıda Müdürlükleriy-
le birlikte koordineli olarak 
rutin denetimler yapılmak-
tadır. Bunun yanında ilçemi-

ze termal turizmi için gelen 
misafirlerimizin daha temiz 
ve huzurlu bir ortamda ta-
tillerini geçirmeleri amacıyla 
tüm otel ve pansiyonlarında 
denetimleri düzenli olarak 
yapılmaktadır.

Zabıta Müdürlüğü olarak il-
çemizin huzur ve güven or-
tamı içersinde hayatını sür-
dürmesi için elimizden gelen 
tüm gayreti göstermekteyiz. 
Sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Nuri GÜNEY
Haymana Belediyesi 

Zabıta Müdürü

1964 - Haymana Doğumlu
Haymana Lisesi Mezunu
Evli 2 Çocuk Babası

 

   İlçemiz Ankara ya 74 km me-
safede 77 Mahallesi bulunan 
32.000 civarı nüfusa sahip Termal 
Turizminde önemli bir yere sahip 
küçük şirin bir ilçemizdir. İlçemiz-
de yılın 12 ayında sürekli olarak 
kaplıca turizmi devam etmekte 
olup, özellikle yaz aylarında kap-
lıca sezonu çok yoğun bir şekilde 
geçmektedir.

Tel : 0 312 658 20 07

ELİMİZDEN GELEN 
TÜM GAYRETİ GÖSTERMEKTEYİZ
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PURSAKLAR ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

       Pursaklar Belediyesi Başkanı Selçuk ÇETİN’in oluru ile iki yıldır 
Zabıta Müdürü olarak 15 zabıta personeli ile İlçemizin refah ve 
huzurunu temin etmek ve daha kaliteli bir yaşam alanı oluştur-
mak için hizmet vermekteyiz. Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemi-
ze karşı işlenen suçlar ve kabahatlerle mücadele edilmekte ve 
kayıtdışı ekonomiye karşı dur denilmektedir. Müdürlük olarak 
hedefimiz ceza yazan değil, yaşanabilir bir ilçe olunabilmesi 
için her alanda çözüm bulan ve halkımızın gerçek manada al-
gıladığı, sevip saygı duyduğu bir teşkilat olarak algılanmaktır. 
Büyükşehir ve ilçe de yaşayan insanların birlikteliğinden 
yola çıkarak zabıta hizmetlerinin de farklılık gözetmeksi-

zin sunulması gerektiği düşüncesi ve zabıta insan odak-
lı bir hizmet anlayışı ile verilmesi gerekliliği düşüncesi 
ile Pursaklar halkına en iyi şekilde hizmet sunmaktayız. 
Zabıta teşkilatının kuruluşunun 191. yılını kutladığımız bu 
yıl bir ilke imza atıp Zabıta Koordinasyon Kurulu olarak za-
bıtanın tanıtımının ve etkinliklerinin de beraber yapıldığı bir 
birliktelik sağlanmıştır. Belediye zabıtası olarak ayrıştırılan 

bir olgudan uzaklaşıp birliktelik sağlayan, kurumsallaşmaya giden bir yola girildiği aşikârdır. Ülkemi-
ze yakışır bir Başkent olarak yaşanabilirlik düzeyinin üstümüze düşen kısmı için, Pursaklar Zabıtası 
olarak Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde yirmi dört saat aralıksız gereğinin yapıldığı bilinmelidir. 
Ankara zabıtasının başardığı bu birlikteliğin tüm ülkeye yayılması dileğiyle meslektaşlarımızın “Zabıta 
Haftasını” kutlar, görevlerinde başarılar dilerim.  

ZABITA 
SİZİN İÇİN SİZLE ELELE

Ali AYTAŞGIN
Pursaklar Belediyesi 

Zabıta Müdürü

1978 - Çankırı Doğumlu
Anadolu üniversite İşletme Fakül-
tesi Mezunu
Evli 3 Çoçuk Babası

   Pursaklar Zabıtası olarak Kanun 
ve Yönetmelikler çerçevesinde 
yirmi dört saat aralıksız gereğinin 
yapıldığı bilinmelidir. 
   Ankara zabıtasının başardığı bu 
birlikteliğin tüm ülkeye yayılması 
dileğiyle meslektaşlarımızın “Za-
bıta Haftasını” kutlar, görevlerin-
de başarılar dilerim.  

Tel : 0 312 527 65 90
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POLATLI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Abdil SEZER
Polatlı Belediyesi 
Zabıta Müdürü

1969 - Polatlı Doğumlu  
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makine Mezunu 

   Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı öncü-
lüğünde kurulan Ankara Zabıta 
Koordinasyon Kurulu’nun da 
hizmet birliği ve kalitesini artı-
racağı inancındayım. Bu duygu 
ve düşünceler içerisinde 191.   
kuruluş yıl dönümünün teşkila-
tımız ve ülkemize hayırlara ve-
sile olmasını dilerim.   

Tel : 0 312 623 13 32

POLATLI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SAYISI
   Zabıta Teşkilatımız toplam 28 (Yirmi sekiz ) personelden 
mevcut olup 24 saat hizmet vermekteyiz. Polatlımızda 13 
(On üç)  Merkez Mahalle , 83  (Seksen üç ) kırsal  mahalle 
olmak üzere    toplam  96 ( doksan altı) mahalleye hizmet 
vermeye çalışmaktayız.

POLATLI ZABITASI FAALİYETLERİ
    Teşkilatımız sıhhi, gayrisıhhi, işgaliye,  seyyar, pazar yerleri 
dilenciler , inşaatçılar,  dilekçeli ve telefonla gelen şikayetler  
hayvan besleyenler , tüm ilan ve anonslar,  şehir içi dolmuş-
ları,  işyerlerinin açılış kapanış saatleri  olmak üzere her türlü 
denetimi  süreklilik içinde yapmaktadır.

191. YILIMIZ HAYIRLI OLSUN
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EVREN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Atilla YILDIZ
Evren Belediyesi 

Zabıta Amiri

1986 - Ankara Doğumlu
Konya Selçuklu Üniversitesi Şehir 
ve Planlama Mezunu
Evli 1 Çocuk Babası      

   

   Ankara ilinin merkeze uzak ilçe-
lerinden biri olan, yaklaşık 3000 
nüfuslu ilçemizde bir zabıta ami-
ri olarak görev yapmaktayım. İl-
çemizde zabıta hizmetlerini im-
kânların elverdiği en iyi şekilde 
yerine getirmeye çalışmaktayım. 
Bu teşkilatın bir mensubu olarak 
görev yapmanın gururu ile be-
lirtmeliyim ki merkeze uzak bir 
noktada olsa da zabıtanın ver-
diği hizmetleri vatandaşlarımıza 
hissettirmekteyiz. Bu kapsamda 
191.yıl Zabıta Haftası’nı kutlar et-
kinliklere önder olan Büyükşehir 
Zabıta Dairesi Başkanlığı’na şük-
ranlarımı iletirim. 

Tel : 0 312 893 50 01
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ŞEREFLİKOÇHİSAR ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Şeref KOZANOĞLU
Şereflikoçhisar 

Belediyesi 
Zabıta Müdürü

Şerelikoçhisar Doğumlu 
Evli 2 çocuk Babası 

    Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı öncü-
lüğünde kurulan Ankara Zabıta 
Koordinasyon Kurulu’nun da 
hizmet birliği ve kalitesini artı-
racağı inancındayım. Bu duygu 
ve düşünceler içerisinde 191.   
kuruluş yıl dönümünün teşkila-
tımız ve ülkemize hayırlara ve-
sile olmasını dilerim.   

Tel : 0 312 687 17 45

İLÇE HALKININ 
SAĞLIĞI, HUZURU VE ESENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMAKTAYIZ
       İlçe halkının sağlığı, huzu-
ru ve esenliği için çalışmakta-
yız. Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi Zabıta Daire Başkanlığı 

ile beraber koordineli bir şe-
kilde görev yapılmaktadır. Za-
bıta Müdürlüğü Ekipleri va-
tandaşlardan ve 153 Zabıta 
hattına gelen genel şikayetle-
ri yerinde zamanında değer-

lendirdiği, Cumartesi ve Salı 
günleri kurulan semt Pazar-
yerinde düzenin sağlandığı, 
şehir dışından gelen dilenci-

lerin ilçe genelinde dilenme-
lerine fırsat verilmediği, Be-
lediye imar işleri Müdürlüğü 
personelleri ile beraber ilçe 

genelinde yeni 
yapılan inşaat-
ların kontrolle-
rinin yapıldığı 
çarşı merkezin-
de bulunan es-
nafların kal-
dırım işgaline 
karşı düzeni 
sağlanması ve 
günlük ekmek 

denetiminin yapıldığı, ba-
şıboş köpeklerle mücadele 
edildiği, Ankara Büyükşehir 
Belediyesinin asfalt ekibinin 
çalışmalarında asfalt ekibine 
yardımcı oluyoruz. İlçe ge-

nelinde faaliyette bulunan iş 
yerlerine işyeri açma ve ça-
lışma ruhsatları Zabıta Mü-
dürlüğünce verilmektedir.
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ÇAMLIDERE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ahmet Naci TAŞKAN
Çamlıdere Belediyesi 

Zabıta Müdürü

   1966 - Ankara doğumlu 
Etlik Lisesi Mezunu

  Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Zabıta Daire Başkan-
lığımız öncülüğünde kurulmuş 
olan Zabıta Koordinasyon Ku-
rulunun kurulması tüm İlçe Be-
lediyelerine büyük bir destek 
olmuştur. Bu birliktelik tüm Za-
bıta Teşkilatına başta Kadrolar 
olmak üzere çok şey kazandır-
maya başlamıştır. 

Tel : 0 312 753 23 01



ZABITA TEŞKİLATI FEDERASYONU EYLÜL 201740

BEYPAZARI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Özkan TANRISEVEN
Beypazarı Belediyesi 

Zabıta Müdürü

1965 - Beypazarı Doğumlu 
Evli 3 Çocuk Babasıdır. 

   Vatandaşlar ve esnaflar-
dan bir isteğim var, ‘’ Bey-
pazarı’nı hak ettiği konu-
ma getirmek için Zabıta 
Müdürlüğü personelimiz-
le gece gündüz demeden 
çalışıyoruz. 

Tel : 0 312 762 25 10

    Bu nadide ilçeye hiz-
met etmekten gurur du-
yuyorum. ‘’Hizmet kali-
tesini artıran ve personel 
yapısını sürekli dinamik 
tutan bir anlayışla günün 

24 saat, çalışarak halkı-
mızın bize göstereceği 
anlayış ve destekle ça-
lışmaya devam edeceğiz 
Zabıta Teşkilatı’nın 191. 
Kuruluş  yıldönümü do-
layısıyla çeşitli etkinlikler 

gerçekleştirecek . Vatan-
daşlar ve esnaflardan bir 
isteğim var, ‘’ Beypaza-
rı’nı hak ettiği konuma 
getirmek için Zabıta Mü-
dürlüğü personelimizle 

gece gündüz 
demeden çalışı-
yoruz. Kıymet-
li halkımızdan 
onların rahatlığı 
ve memnuni-
yeti için aldığı-
mız tedbirlere 
uymalarını ve 
bizlere yardım-

cı olmalarını istiyoruz. 
Alo 153 Belediye Zabıta 
istek ve şikayet hattı 24 
saat açık. Bize buradan 
ulaşıp istek, dilek, ve şi-
kayetlerini iletebilirler’’

ZABITA TEŞKİLATININ 
191. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI
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NALLIHAN ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

      Yerel Yönetimlerin asli unsurlarından birisi ve olmazsa ol-
mazı belediye  zabıtasıdır. Bir belde de insanların doğumun-
dan ölümüne kadar geçen süre zarfında, insanların ihtiyaçları-
nı hizmet vermesi beklenen, halk ile günün her saatinde iç içe 
yaşayan bir teşkilattır. Bu teşkilat belde ve belde halkının sağ-
lık, selamet ve esenliği için, beldenin intizamını korumak için 
yetkili kılınmıştır. Günümüz de hergün kent yaşamında birçok 
Belediye emir ve yasakları ihlal edilmekte, suçlar işlenmekte-
dir. İşte bu emir ve yasakları ihlal edenlerle mücadele edecek 
Belediyenin kolluk kuvveti belediye zabıtasıdır. Küreselleşen 
dünyada ve Türkiyemiz’de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 
daha etkin ve faal çalıştırılması öngörülüyorsa, belediyenin ku-
ruluşunun saç ayaklarından biri olan belediye zabıtası’nın ih-
mal edilmemesi gerekir. Gerçekte Zabıta “ İmar, çevre, ruhsat, 
trafik, denetim, turizm, sağlık, İlan reklam gibi geniş bir alanda 
çalışmasına rağmen, günümüz Türkiyesinde belediye zabıtası 
denince ilk akla seyyar, işportacı ve simitçi avcısı olarak göste-
rilmekte böyle bir algı oluşturulmaktadır. Hatta bazı televizyon 
dizilerinde, hatta haberlerde belediye zabıtasının simitçile-
ri kovaladığı, simitçilerin masum olduğu gibi  yayınlar yapıl-
maktadır. Halbuki belediye zabıtası yaşadığı beldenin Aşığıdır, 
24 saat halkın huzur ve güvenliği için çalışan bir ‘‘nefer’’ dir.
belediye zabıtası’nında birçok zorlukları ve sorunları da bu-
lunmaktadır. Her şeyden önce mevzuatta bulunan eksik-
liklerin ve çelişkilerin giderilmesi gerekir.” belediye zabıta-
sına karşı gelenler devlet zabıtasına karşı gelmiş gibi ceza 
görür” hükmünün ne derecede uygulandığı, mağdurun kim 
olduğu gibi çelişkilerinin giderilmesi gerekir. Belediye zabı-
tasının görev ve yetkileri incelendiğinde  men etmek, de-
netlemek, izin vermek veya vermemek, muhafaza etmek, 
yaptırmak, yıktırmak, kaldırmak, müdahale etmek, tespit 
etmek gibi emir ve yasakları yerine getirmekle sorumlu ol-
duğu,  fakat bu sorumlulukları yerine getirirken üniforma-
sının dışında herhangi bir gücünün olmadığı görülmektedir. 
Halbuki görev başında şehit olan, yaralanan, dövülen birçok 
arkadaşımız bulunmaktadır. Belediye zabıtasının kendini sa-
vunacak teknik donanımı bulunmamaktadır. Bu nedenle de :
belediye zabıtası bir kolluk kuvvet ise caydırıcı bir unsur güç 
olarak belediye zabıtasına silah taşıma yetkisinin bir an önce 
verilmesi, Siyasi otoriterden arındırılması ve Ülke genelinde 
tek çatı altında  toplanması.
Mesleki eğitimin artırılması ve Zabıta Meslek Yüksek Okulların 
açılması gerekmektedir. 
Bu duygu ve düşüncelerle Tüm Zabıta Teşkilatı’nın Zabıta Haf-
tası’nı kutlar, saygılar sunarım.

Zekeriya BAĞCI
Nallıhan Belediyesi 

Zabıta Müdürü

  Zabıta Teşkilatımızın 
191. yılını kutlar saygıları-
mı sunarım.

Tel : 0 312 785 10 11

1968 - Nallıhan Doğumlu
Gazi Üniversitesi Mezunu
Evli 2 Çocuk Babası
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AYAŞ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İsa ERDOĞAN
Ayaş Belediyesi 
Zabıta Müdürü

 1964 - Ayaş Doğumlu  
Evli 1 Çocuk Babası

   
    Ankara İlçe belediyeleri Zabıta 
müdürlerimiz ile yaptığımız is-
tişare toplantıları sonucu oluş-
turduğumuz Ankara Zabıta Ko-
ordinasyon Kurulu ile Belediye 
Zabıta Müdürlükleri arasında 
hizmet birlikteliği, dayanışma 
ve sorunlara ortak çözümler 
noktasında bir araya gelmemi-
zin verimliliğini yaşıyoruz. .

Tel : 0 312 712 27 10
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BALA ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Ziyattin GÜLTEKİN
Bala Belediyesi 
Zabıta Müdürü

1966 -  Bala doğumlu 
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler 
Mezunu
Evli 4 Çocuk Babası
 

   Müdürlüğümüz personeli 
arasında sorumluluk bilinci-
ni geliştirilip ekip çalışması 
ruhunu yerleştirerek kurum 
kültürünü oluşturmaya katkı 
sunmak, ilçe halkının zabı-
taya olan güven ve işbirliği 
duygusunu geliştirmek ve iş-
letmeler üzerindeki oto kont-
rolün hemşerilerimiz aracılığı 
ile sağlanmasıdır.

Tel : 0 312 876 10 19

    Belediye’miz 1889 yılında kurulmuş 23200 nüfusa 
sahip yüzölçümü 2350 km² olup 55 mahalleden 
oluşmaktadır. İlçemiz Kent merkezine 70 km mesafede 
olup ilçemizin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. 
İlçemizin düzenini muhafaza eden, ilçe halkının 
esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların 
bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta 
kuvvetidir.
Misyonumuz: İlçe sınırlarımız içerisinde halkımızın 
sağlık, esenlik  ve huzurunu koruyan ve sağlayan, 
görev ve sorumluk bilinci içerisinde hemşerilerimize 
bu yüzünü yansıtan, örnek özel statülü kolluk gücü 
olmak.
Vizyonumuz: Yasalar ile verilen yetkiler çerçevesinde, 
görev yetki ve sorumluluk bilinci ile hizmetlerimizi 
hemşerilerimize etkin ve verimli şekilde ulaştırıp, 
yaşanabilir çağdaş bir yaşam çerçevesi oluşturmaktır.
Stratejik Amacımız: Kamu düzenine ilişkin sorunlara, 
yasal yetki ve sorumluluklar çerçevesinde müdahale 
ederek belde halkının daha güvenli ve huzurlu bir 
ortamda yaşamasına fırsat sağlamaktır.
Hedefimiz: Yaşanabilir Bala için; Müdürlüğümüz 
personeli arasında sorumluluk bilincini geliştirilip 
ekip çalışması ruhunu yerleştirerek kurum kültürünü 
oluşturmaya katkı sunmak, ilçe halkının zabıtaya olan 
güven ve işbirliği duygusunu geliştirmek ve işletmeler 
üzerindeki oto kontrolün hemşerilerimiz aracılığı ile 
sağlanmasıdır.
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GÜDÜL ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Hüseyin ASLANTAŞ
Güdül Belediyesi 

Zabıta Amiri

1963 - Güdül Doğumlu 
Güdül Lisesi  Mezunu
Evli 1 Çocuk Babası

  Her yıl coşkuyla kutladığı-
mız Zabıta Haftası’nın 191. 
yılının her türlü zorluğa rağ-
men Türkiye’nin dört bir ya-
nında fedakarca görev yapan 
tüm Zabıta personeline ha-
yırlı olmasını diliyorum. Bu 
kapsamda yapılacak tüm ça-
lışma ve kutlamaların Zabıta 
Teşkilatının toplum nezdinde 
itibarının artmasına, perso-
nelin moral ve motivasyon 
kazanmasına vesile olacağı-
na inanıyorum. 

Tel : 0 312 728 10 86

    Güdül Belediyesi Zabıta Amirliğince ruhsatsız iş-
yerleri kalmamıştır. Esnafımıza ruhsatları takdim 
edildi.
   Güdül Belediyesi Zabıta Amirliğince ilçe pazarı-
mız her hafta düzenli bir şekilde denetlenmekte-
dir. Güdül Belediyesi Zabıta Amirliğince ilçe esna-
fımız denetlenmektedir.
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                     KALECİK ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Adem ÇAKMAK
Kalecik Belediyesi 

Zabıta Müdürü

1974 Ankara Doğumlu
Anadolu üniversitesi Yerel Yönetim-
ler Mezunu
Evli 3 Çocuk Babası

     

  Büyükşehir Zabıta Daire 
Başkanımız Abdurrahman 
KARABUDAK Bey’e ve emeği 
geçen herkese teşekkür edi-
yor. ‘’Zabıta Haftası’’tüm za-
bıta camiasına ve ülkemize 
hayırlı olsun. Saygılarımla

Tel : 0 312 857 10 17

       Başkent Ankara’nın Kuzey ilçelerinden Kalecik, Tarım ve Turiz-
me dayalı Ekonomisiyle 14 000(ondört bin) nüfusu barındırmak-
tadır.İlçemiz belediyesi 1878 yılında kurulan bir Osmanlı Beledi-
yesidir.
      Halen Ak Partiden seçilen Belediye Başkanımız Sayın Filiz ULU-
SOY tüm gücüyle ilçemiz halkına hizmet vermeye devam etmekte-

dir.Bu arada Zabıta Teşkilatımızı da önemli ölçüde güçlendirmiştir.
1 adet sıfır km araç ve zabıta memuru takviyesi yaparak daha iyi 
hizmet ve denetim yapabilmemizi sağlamıştır. Büyükşehir Be-
lediyemizin başkanlığında kurulan Zabıta Koordinasyon Kurulu 
sayesinde İlçe  Teşkilatlarımızın ve Büyükşehir Zabıta Daire Baş-
kanlığı’nın vizyonu daha da güçlenmiş ve tüm ülkemize örnek bir 
birliktelik,teşkilatlanma ve yapılanmayı ortaya koymuştur.İnanıyo-
rum ki Büyükşehir ve İlçe Zabıta Teşkilatlarımız her konuda birbir-

lerini daha iyi tanımış ve karşılıklı her konuda birbirlerini tanımış-
lardır. Bu duygu ve düşüncelerle  Büyükşehir Zabıta Koordinasyon 
Kurulunu planlayıp kuran ve bu günlere getiren başta Büyükşe-
hir Zabıta Daire Başkanımız Abdurrahman KARABUDAK Bey’e ve 
emeği geçen herkese teşekkür ediyor. ‘’Zabıta Haftası’’tüm zabıta 
camiasına ve ülkemize hayırlı olsun. Saygılarımla
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AKYURT ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih MERCAN
Akyurt Belediyesi 

Zabıta Müdürü

1976 - Ankara Doğumlu
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi 
Mezunu
Evli 2 Çocuk Babası

   

   Yaşamın her alanında yer alan 
teşkilatımızın, 2014 yılında An-
kara Büyükşehir Belediyesi Za-
bıta Dairesi Başkanlığı’nın öncü-
lüğünde kurulan ve Ankara’nın 
25 ilçesinin zabıta müdürlükleri 
ile amirliklerinden oluşan  Anka-
ra Zabıta Koordinasyon kurulu, 
Şehir merkezi ve ilçelerde ortak 
sorunlara çözüm bulmak için fi-
kir alışverişinde bulunarak birlik 
ve beraberlik içerisinde kent karşı 
işlenen suçlarla mücadele nokta-
sında önemli atılımlar yapmıştır.

Tel : 0 312 844 21 55

AKYURT’A 
ZABITA ELİ DEĞDİ
     AKYURT, 1990 yılında ilçe olmasından bu güne kadar sü-
rekli büyüyen, artık merkez haline gelen, herkesin günden 
güne adına daha da aşına olduğu bir ilçe. Büyümesi bünye-

sinde barındırdığı sanayi kuruluşlarına ve bunun beraberin-
de getirdiği göçe bağlı olan ilçemizde Belediye Başkanımız 
Sayın Gültekin AYANTAŞ’ın da katkılarını unutmamak gere-
kir.   Bizlerde Zabıta Müdürlüğü olarak, nüfusu 30 bini gecen 
Akyurt’ta 11 personel, 3 araç ve 3 zabıta noktası ile hem-
şerilerimizin huzuru için görev yapmaktayız.  Bu kutsal zor 
görevi 24 saat esasına göre aksatmaksızın yürütmekteyiz.
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ABDURRAHMAN KARABUDAK
Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Zabıta Dairesi Başkanı 
Ankara Zabıta Koordinasyon Kurulu Başkanı

Zabıta Teşkilatı Federasyonu Başkanı

EMRAH ARABACI

EYLÜL 2017

YAYIN YÖNETİCİSİ

YAYIN KOORDİNATÖRÜ

EDİTÖRLER

GRAFİK TASARIM

ERCAN ERBAY
Zabıta Şube Müdürü

Bu Dergi Zabıta Teşkilatı Federasyonu tarafından hazırlanmış olup tüm hakları saklıdır.

Sincan Zabıta Teşkilatı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Mamak Zabıta Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Çankaya Zabıta Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Yenimahalle Zabıta Teşkilatı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Keçiören Zabıta Teşkilatı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Zabıta Teşkilatı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

KEMAL BAŞ
MEHMET KOÇER

GÖKHAN DÜZYURT
NURTEN MERDİVENCİ
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Geçmişten Günümüze
Güveniniz için
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Zabıta direkt olarak 
“insan odaklı” bir 
birimdir. Şehrin güven 
unsurudur. Şehre ve 
insana dair her ne varsa; 
denetim ve güvenliğini 
sağlayarak bizleri sağlık 
ve huzur yönünden 
tehdit eden, tüm 
olumsuz koşullardan 
korumaya çalışır.


