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……….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi : ……….. tarihli ve ……….. sayılı yazınız. 

 

 Belediye Zabıta Yönetmeliğinde zabıtanın görev ve yetkileri arasında sayılan denetim 

faaliyetleri ile yasal işlem uygulama yetkilerinin, ……….. tarihli ve ……….. sayılı Meclis 

Kararına istinaden kurulan Yerel Hizmetler Müdürlüğünün görevleri arasına alınmasına 

ilişkin ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir. 

 5393 sayılı Belediye Kanununun Zabıtanın görev ve yetkileri başlıklı 51 inci 

maddesinde; “…Belediye zabıta teşkilatının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve 

yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, 

görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak 

kullanacakları aletler ile zabıta teşkilatında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, 

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye, bu yönetmeliğe 

aykırı olmamak üzere ek düzenlemeler yapabilir…” hükmü, 

 Aynı Kanunun İtfaiye başlıklı 52 nci maddesinde; “İtfaiye teşkilâtının çalışma usûl ve 

esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, 

alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve 

savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile itfaiye teşkilâtında hizmet gereklerine göre 

oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Belediye bu yönetmeliğe aykırı olmamak 

üzere ek düzenlemeler yapabilir…” hükmü, 

 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Belediye Zabıta Yönetmeliğin Amaç başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı, 

belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının 

niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve 

esaslarını düzenlemektir.” hükmü, 

Aynı Yönetmeliğin Dayanak başlıklı 3 üncü maddesinde; “Bu Yönetmelik, 3/7/2005 

tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.” 

hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, söz konusu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde zabıtanın görevleri, 11 

inci maddesinde de yetkileri hüküm altına alınmıştır.  

Yukarıda yer verilen Kanun ve Yönetmelik hükümleri incelendiğinde; zabıtanın görev 

ve yetkileri ile itfaiye hizmetlerine ilişkin olarak, 5393 sayılı Kanunun 51 inci ve 52 nci 

maddeleriyle kanun koyucu tarafından özel bir düzenleme öngörülmüş olup, bu bağlamda da 

Belediye Zabıta Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.  

Buna göre, Belediye Zabıta Yönetmeliğinde sayma yoluna gidilerek sıralanan zabıtanın 

görev ve yetkilerinin belediyeniz bünyesinde kurulan Yerel Hizmetler Müdürlüğünün 

görevleri arasına alınamayacağı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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