AT ARABASI / SEYYAR SATICI ARABASI MÜSADERE TALİMATI
( ZBMD – TL – 09 )
A. UYGULAMA ÖNCESİNDE
1. At arabası / Seyyar satıcı arabası müsaderesi uygulaması yapılacağı zaman, en az bir gün
öncesinde plânlama yapılır. Plânlama yapılmadan (İstisnâi haller hariç) uygulama yapılmaz.
Prensip olarak plân dışı bir zamanda at arabası veya seyyar satıcı arabası müsadere edilecekse en
az iki ekibin marifetiyle müsadere edilir.
2. Uygulamaya ait planlamada, uygulamanın hangi mahâlde, saat kaçta başlayıp biteceği, kaç
ekibin ve kimlerin görev alacağı, gerekli malzeme v.s. dikkate alınır.
3. Mutlaka Emniyet Müdürlüğünden “polis ekibi” talep edilir. Uygulama, polis ekibi ile müşterek
yürütülür. Pazar yerlerinde ki “Yardımcı Güvenlik Elemanları” uygulamada görevlendirilir.
Uygulamaya azami sayıda personel ile çıkmak esastır.
4. En az iki “Zabıta Komiseri” ekibinin başında bulunur. Kıdemli olan Komiser, uygulamadan bu
talimat esaslarına göre yürütülmesinden sorumludur.
5. Uygulamanın hacmine göre, 032 plâkalı araç faâl değil ise Gazhaneden traktör (römorklu) talep
edilir. Veya Temizlik İşleri Müdürlüğünden üzeri açık pikap talep edilir.
6. At arabasının / seyyar satıcı arabasının Gazhaneye götürülürken bağlamak için gereken urgan
veya sicim ipinin olup olmadığı kontrol edilir. İp yok ise temin edilir.
7. Plânlamadan sonra ve uygulama sonucunda Başkan Yardımcısına gerekli bilgi arz edilir.
Uygulama Sonuç Tutanağından bir suret Başkan Yardımcısına takdim edilir.
B. UYGULAMA SIRASINDA
8. At arabasının sürücüsü / seyyar satıcı araba sahibi, arabasını kaçırmak ve zabıtaya vermemek
maksadıyla “canhıraş bir vaziyette” arabasını semti meçhule doğru sürüyor ise bu araba
kovalanmaz.
9. Araba yakalandığında ilk iş olarak araba ana cadde veya kavşak üzerinde ise bulunduğu
noktadan uzaklaştırılır. Uygulama sırasında araç ve yaya trafiğinin aksamasına, halkın merhamet
duygularının kabarmasına fırsat vermemek için araba tenha ve insanların ilgi ve görüşünden
uzak bir mekâna kadar götürülür, müsadere işlemi burada yapılır.
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10. Arabanın sahibinin adı soyadı, adresi ve varsa telefon numarası kayıt altına alınır.
11. Bu arada iki memur, arabacıyı kontrol altına alır. Onun muhtemel bir mukavemetine veya
olumsuz tepkisine karşı uyanık olunur. Arabacıyla konuşarak işlem süresince meşgul edilir.
12. Atın, arabanın koşumundan çıkarılıp, seyyar satıcı arabasının bizim aracımıza yüklenmesi işlemi
çok pratik ve kısa sürede fakat sağlamca yapılır.
13. Müsadere işlemi asla çok sayıda insanların bulunduğu veya geçiş noktası olduğu bir yerde
yapılmaz, oldukça gözden ırak bir yerde yapılır.
14. Arabacı mukavemetle bulunuyorsa derhal ekip aracının yanından uzaklaştırılır polis ekibinin
kontroluna verilir.
15. At arabasının müsadere işlemi biter bitmez bulunulan yerden uzaklaşılarak başka bir noktaya
intikâl edilir.
16. Araba üzerinde her hangi bir eşya/mal var ise münasip bir şekilde kaldırıma boşaltılır.

C. UYGULAMA SONUCUNDA
17. Uygulama sonucunda “Uygulama Sonuç Tutanağı” tanzim edilir. Tutanağa arabası müsadere
edilenlerin listesi eklenir.
18. Tutanak görevli polis ekibinden görevlilerle birlikte tanzim ve imza altına alınır.
19. At araba Gazhaneye inince yağlı boya ile numaralandırılır.
20. Tutanağın bir sureti polislere verilir, bir sureti Başkan Yardımcısına takdim edilir.
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