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Belediye Ýçi Diðer
Müdürlüklerden Gelen
Tebligatlar

Belediyenin Yazý Ýþleri Müdürlüðünce Zabýta Müdürlüðü
Kalemine teslim edilen evraklar kayýt altýna alýnarak ilgili
Bölge Amirliklerine teslim edilir.

Önemli Bilgi: Teblið edilmesi istenen evrak
Encümen kararý ise ve iþyeri sürekli kapalý ya da
muhataba hiçbir þekilde ulaþýlamýyor olsa dahi
karar Zabýta Müdürlüðü Kaleminde bekletilerek
düzenli olarak kontrol ettirilir. Kesin sonuç
alýnýncaya kadar evrak arþivlenmez.

Tebligat için tespit edilen adrese gidilmesi
(Mümkün olduðu kadar en az iki
memur görevlendirilir)

EVET

Tebligat gönderilen
muhattap
adreste mi?

Teblið ve Tebellüð Tutanaðý doldurularak
imza karþýlýðý tebligatýn muhattaba
teblið edilmesi

EVET

HAYIR
Ýkinci Kez Tekrar Gidilir

EVET

Muhattaba
ulaþýlabilindi mi?

HAYIR

Tutanak muhattaba
imzalatýlmýþ mý?

EVET

HAYIR

Ýlanen ya da diðer
yollardan teblið için
Zabýta Müdürlüðü
Kalemine yazý yazýlýr

Muhattaba
ulaþýlabilindi mi?

HAYIR

Konusuna göre

Ýmzadan imtina yazýsý
düzenlenerek tutanak
teslim edilir

Üçüncü Kez Tekrar Gidilir

Muhattabýn mahalle
muhtarlýðýndan
kaydý sorgulanýr

Muhtarlýk yolu ile
tebligat iþlemi
tamamlanýr

Muhtar ile beraber tutanak
düzenlenir, bir nüshasý
muhtara býrakýlýr, bir nüshasýda
muhattabýn adresine býrakýlýr

EVET

Muhattabýn
kaydý var mý?

HAYIR

Tamamlanan tebligat iþlemi sonunda; tebligat bölge ekip amirliklerince oluþturulmuþ ise
baðlý olduðu evrak yok ise müdürlükte dosyalanýr. Dýþarýdan gelen bir tebligat ise ya da
baðlý olduðu bir evrak mevcut ise gerekli memur raporlarý düzenlenir üst yazýsý yazýlýr
Zabýta Müdürü tarafýndan imzalanarak çýkýþ numarasý ile ilgili birime gönderilmek
üzere Zabýta Müdürlüðü Kalemine teslim edilir.

Tebligat belediye içi baþka
müdürlüðe ait ise;
Zabýta Müdürlüðü
Kalemince
üst yazýsý yazýlarak
paraflanýr, üst sorumlu
parafladýktan sonra
Zabýta Müdürü tarafýndan
imzalanýr, zimmet kayýtlarý
yapýlarak ilgili
birime gönderilir

Tebligat belediye dýþý
kurumlardan gelmiþ ise
Zabýta Müdürlüðü Kalemince
yazýsý yazýlýr ve paraflanýr
Zabýta Amiri tarafýndan
paraflanýr, Zabýta Müdürü
tarafýndan paraflandýktan
sonra Belediye Baþkan
Yardýmcýsý tarafýndan
imzalanýr ve gerekli zimmet
kayýtlarý yapýlarak
Yazý Ýþleri Müdürlüðüne
teslim edilir

Ýlanen tebligatlarda ise;
ilan edilecek olan tebligatlarýn
listesi oluþturulur ve toplu
olarak yerel veya ulusal
gazetede yayýnlanmak üzere
üst yazýsý Zabýta Müdürlüðü
Kalemince yazýlýr ve paraflanýr,
Zabýta Amiri paraflar,
Zabýta Müdürü paraflar ve
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
imzaladýktan sonra gerekli
zimmet kayýtlarý yapýlarak
Yazý Ýþleri Müdürlüðüne
teslim edilir

Memur tarafýndan hazýrlanan raporda
süreç belirtilir, üst yazý hazýrlanýr,
o yerin muhtar veya ihtiyar azasýndan birine
imza mukabilinde teslim edilir.
Ýhbarnameyi gösterilen adresteki binanýn
kapýsýna yapýþtýrýlýr.(Belediye dýþýndan ya da
diðer müdürlüklerden gelen bazý
tebligat yazýlarý için ilanen tebligat
Müdürlüðümüztarafýndan yapýlmaz)

