
                                  

İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 
 

        10.08.2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Belediye ve mücavir alanlar dışındaki Sıhhi, 

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ile 1. , 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselere ruhsat vermek 

ve denetlemek, mevzuata aykırı hareket eden Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri sahiplerine 2559 

Sayılı Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunu hükümleri çerçevesinde idari para cezası ve kapatma 

uygulaması işlemleri ile Yönetmelik gereği diğer Kurum ve Kuruluşlarla koordineli olarak gerekli 

denetimlerin yapılmasını sağlamak, 5177 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu ve bu 

Kanuna göre çıkarılan Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve I (a) Grubu Madenleri İle İlgili 

Uygulama Yönetmeliğine göre; I (a) Grubu (Kum-Çakıl-Ariyet) maden sahalarının ihale işlem 

dosyalarını hazırlamak, ihale sonrasında ruhsatlarını düzenlemek, ruhsatlı ocakların kanun ve 

yönetmelik hükümleri çerçevesinde zaman zaman denetimlerini yapmak, Maden Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği hükümlerine göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ihtiyacı olan I (a) Grubu (Kum-Çakıl-

Ariyet) madenleri için sahada gerekli tetkiklerin yaptırılarak uygun görülen alanlara “Hammadde 

Üretim İzin Belgesi” düzenlemek. İzinli sahalarda teknik nezaretçi atamasının yapılıp yapılmadığı, sevk 

fişlerinin kullanılıp kullanılmadığı, izin sahası dışına çıkılıp çıkılmadığı hususlarının zaman zaman takip 

ve denetimlerini yapmak,dere yataklarından kaçak malzeme (Kum-Çakıl) alımının önlenmesi amacıyla 

diğer Kurum ve Kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalar yapmak ve 3213 sayılı Maden Kanunu ve 

buna dayalı çıkarılan yönetmelik hükümleri kapsamında cezai işlemleri yapmak,İl Özel İdaresine ait 

gayrimenkullerin satış ve kiraya verme işlemleriyle ilgili ihale dosyasını hazırlamak; İl Özel İdaresine 

ait taşınmazların satış, trampa, tahsis işlemleri için yetkili organlardan karar alınması için gerekli iş ve 

işlemleri yapmak, İçme ve kullanma suyu ve bunun gibi amaçlarla kullanılmak üzere 2886 Sayılı Kanun 

Hükümlerine göre incelenerek kiraya verilmek üzere ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihale 

sonrasında sözleşme hükümlerine uygun hareket edilip edilmediğini tespit etmek, Jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli  Sular Kanunu ve Uygulama  Yönetmeliğinde  belirtilen iş ve işlemleri yapmak, 

ayrıca Kamu Konutları Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında 

konut tahsis işlemleri müdürlüğümüzce yapılmaktadır. 

 

         2017 Ağustos ayı itibariyle Birimimizce İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği kapsamında 1 işyeri 

kontrolü yapılmıştır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


