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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM

 

Resm� Gazete Tar�h�: 03.02.2005 Resm� Gazete Sayısı: 25716
 

 

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmel�ğ�n amacı, 3213 sayılı Maden Kanununun I (a) Grubu madenler� �le �lg�l� yapılacak �şlemlere a�t usul ve esasları

düzenlemekt�r.
Kapsam
Madde 2 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Bu Yönetmel�k; 4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanunu hükümler�ne göre I (a) Grubu kapsamındak� �nşaat �le yol yapımında

kullanılan ve tab�atta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, %80’�n altında S�O2 �çeren kum, akarsu yataklarındak� ve S�O2 oranına bakılmaksızın
den�zlerdek� kum, çakıl alanları �le ar�yet malzemes� alanlarının �hale ed�lmes�n�, ruhsatlandırılmasını, faal�yete başlamak �ç�n alınacak �z�nler�, bu
madenler�n �şlet�lmes�n�, üret�m esaslarını, �şletme dönemler� �şlemler�n�, faal�yetler�n denet�m ve kontrolünü, terk, dev�r ve �nt�kal �şler�n�, ruhsat
sah�pler� tarafından düzenlenecek belgeler�, ödenecek bedeller�, maden s�c�l� �le �lg�l� yapılacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Bu Yönetmel�k, 4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Kanun: 4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanununu,
b) Bakanlık: Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Maden İşler� Genel Müdürlüğünü,
d) İlg�l� Val�l�k: Ruhsatın ver�ld�ğ� ve ruhsat alanının bulunduğu �l�n val�l�ğ�n�,
e) (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661) İlg�l� İdare: İl özel �dares�n�,
f) Banka : İl özel �dares�nce bel�rlenecek banka şubeler�n�,
g) Satış B�lg� Formu: Yıllık üret�m m�ktarı, satış tutarı, toplam gel�r ve tahakkuk eden Devlet hakkı g�b� mal� durumu gösteren belgey�,
h) Faal�yet B�lg� Formu: Yıllık �şletme faal�yet�ne �l�şk�n üret�m, satış, stok ve bunun g�b� b�lg�ler� �çeren belgey�,
(ı) (Değ�ş�k: RG-15/07/2007-26583) Ar�yet Malzemes�: Kayaçların doğal ve jeoloj�k etkenler sonucu kırılması, ufalanması, alterasyonu,

taşınması ve/veya yer�nde çökel�m� �le oluşan; çakıl, kum, s�lt ve m�l �çeren gevşek malzeme �le yamaç molozu n�tel�ğ�nde olan ve dolgu olarak
kullanılan malzemey�,

�) Tekn�k Nezaretç�: İşletmelerdek� faal�yetler�n tekn�k ve emn�yet yönünden nezaret�n� yapan, Kanunun 29 uncu maddes� gereğ� faal�yet
b�lg� formunun  hazırlanmasın-dan sorumlu ve yetk�l� maden mühend�s�n�,

j) İşletme: Madenc�l�k faal�yetler�n�n yapıldığı �şyer�n�,
k) (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661) Tekn�k Nezaretç� Defter�: Muhafazasının sorumluluğu ruhsat sah�b�ne a�t olan, noter tarafından

onaylanmış, tekn�k nezaretç�n�n raporunu yazdığı ve ruhsat sah�b�/vek�l� �le b�rl�kte �mzaladığı defter�,
l) (Mülga:RG-29/5/2013-28661)

m) (Ek:RG-29/5/2013-28661) Muhammen Bedel: I (a) Grubu madenler �ç�n mülk sah�b�n�n �zn� alınarak ver�len ruhsatlarda veya ruhsat
süre uzatım �şlemler�nde maden�n c�ns�, rezerv� ve yer� d�kkate alınarak �lg�l� �l özel �dares� tarafından bel�rlenen bedel�,

n) (Ek:RG-29/5/2013-28661) Sevk F�ş�: 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 240 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (A)
bend�nde yer alan taşıma �rsal�yeler�ndek� b�lg�ler� �ht�va eden beyan n�tel�ğ�ndek� �l özel �dares� tarafından bastırılan belgey�,

o) (Ek:RG-29/5/2013-28661) Sevk İrsal�yes�: I (a) Grubu maden�n alıcıya tesl�m ed�lmek üzere ruhsat sah�b� tarafından taşındığı veya
taşıttırıldığı hallerde ruhsat sah�b�n�n, tesl�m ed�len I (a) Grubu maden�n alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması hal�nde alıcının taşınan veya
taşıttırılan I (a) Grubu maden �ç�n 213 sayılı Verg� Usul Kanununa göre düzenlenm�ş belgey�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Temel Esaslar
Maden hakkı
Madde 5 – I (a) Grubu maden hakları, meden� hakları kullanmaya eh�l T.C. vatandaşlarına, madenc�l�k yapab�leceğ� statüsünde yazılı

Türk�ye Cumhur�yet� Kanunlarına göre kurulmuş tüzel k�ş�l�ğ� ha�z ş�rketlere, bu hususta yetk�s� bulunan kamu �kt�sad� teşebbüsler� �le müesseseler�,
bağlı ortaklıkları ve �şt�rakler� �le d�ğer kamu kurum, kuruluş ve �dareler�ne gerçek veya tüzel tek k�ş� adına ver�l�r.

İl ve �lçe özel �dareler�nde çalışan yevm�yel� ve sözleşmel� personel, çalıştığı �l sınırları dah�l�nde I (a) Grubu ruhsat alamaz.
Ruhsatlandırma
Madde 6 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
I (a) Grubu madenler, �l özel �dares�nce �hale yolu �le ruhsatlandırılır. İhaleler �l özel �dares�n�n tab� olduğu mevzuata göre yapılır. Bu

madenler�n �hale bedel� �l özel �dareler�n�n hesabına yatırılır.
Özel mülk�yet �çer�s�nde bulunan I (a) Grubu maden sahaları �hale ed�lemez. Mülk�yet sah�b�n�n kend� mülk�yet� üzer�nde ruhsat talep etmes�

hal�nde b�r bedel alınmaz. Bu madenler �ç�n, özel mülk�yete tab� alanlarda mülk sah�b�n�n �zn�n�n alınması hal�nde �lg�l� �dare tarafından bel�rlenen
muhammen bedel�n yatırılmasını müteak�p üçüncü şahıslara da ruhsat ver�l�r.

İhale ed�lecek alanların bel�rlenmes�
Madde 7 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
İhale ed�lerek ruhsatlandırılacak I (a) Grubu maden alanları, �lg�l� �darece Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak bel�rlen�r. Genel

Müdürlük, talep ed�len alanın n�tel�ğ�, talep alanında d�ğer grup ruhsatların bulunup bulunmadığı, ruhsat bulunması hal�nde yapılan nazar� ve/veya
mahall� �nceleme sonucu d�kkate alınarak görüşünü b�ld�r�r.

İlg�l� �darece �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarından da görüş alınır. İlg�l� �darece gerekl� görülmes� hal�nde mahall�nde tetk�k �ç�n �lg�l� kamu
kurum ve kuruluşlarının yetk�l�ler�nden oluşan b�r heyet oluşturulur. İlg�l� kamu kurum ve kuruluşları tetk�k sonucu yazılı görüşler�n� otuz gün �ç�nde
�lg�l� �dareye b�ld�r�r. Bu süre �ç�nde görüş b�ld�r�lmemes� olumlu görüş olarak değerlend�r�l�r. İlg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıdak� şek�lde
görüşünün alınmasını tak�ben �lg�l� �darece �hale yolu �le �şletme ruhsatı ver�l�r.

Yapılan �ncelemelerde ruhsat ver�lmes� uygun görülen alanlar bel�rlenerek tek pol�gon olarak �hale ed�l�r. İhale ed�lecek alanlar; 6 derecel�k
d�l�m esas alınarak, otuz noktayı geçmeyecek şek�lde, yed� basamaklı koord�natlar �le 1/25000 ölçekl� pafta adı yazılarak, koord�natları �se saat �bres�
dönüş yönünde sağa (y), yukarı (x) olarak bel�rlen�r. Bu alanın büyüklüğü 10 hektarı geçemez. Den�zlerde kum üret�m� �ç�n ruhsat ver�lecek alanlar
bel�rlen�rken bu alanların etrafında 100 metre gen�şl�ğ�nde b�r kuşak bırakılır.

Özel mülk�yete tab� alanlara ruhsat ver�lmes�
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Madde 8 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Kend� mülkü �ç�nde I (a) Grubu maden ruhsatı almak �steyen gerçek veya tüzel k�ş�ler, �lg�l� �dareye talep harcı �le müracaat ederek ruhsat

taleb�nde bulunur. İl özel �dares�nce Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak bu alanların yer�nde tetk�k� �ç�n �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının
yetk�l�ler�nden oluşan b�r heyet oluşturulur. Bu heyet tetk�k sonucu yazılı görüşler�n� otuz gün �ç�nde �l özel �dares�ne b�ld�r�r. Bu süre �ç�nde görüş
b�ld�r�lmemes� olumlu görüş olarak değerlend�r�l�r.

İlg�l� kamu kurum ve kuruluşlarının yukarıdak� şek�lde görüşünün alınmasını tak�ben uygun görülen alanlara �hale ed�lmeden ruhsat ver�l�r.
Özel mülk�yete tab� alanlarda mülk sah�b�n�n �zn�n�n alınması hal�nde �lg�l� �dare tarafından bel�rlenen muhammen bedel�n yatırılmasını müteak�p
üçüncü şahıslara da ruhsat ver�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İz�nler ve İşletme Dönem� İşlemler�

Ruhsat ver�lmes� ve gerekl� �z�nler�n alınması
Madde 9 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
I (a) Grubu maden ruhsatı almak �ç�n, �hale sonrası gerekl� bedeller�n yatırılmasını veya özel mülk�yet�ndek� alan �ç�nde de taleb�n uygun

bulunmasını tak�ben en geç �k� ay �çer�s�nde �şletme ruhsatı talep harcı, yıllık �şletme ruhsat harcı �le tem�natı yatırılarak, Ek Form-1’e uygun
hazırlanmış taahhütnamey� ve Ek Form-2’ye uygun olarak hazırlanmış, ek�ndek� akarsu yatağı, den�z ve göller dışında talep ed�len alanlarda uygun
ölçekl� hal� hazır har�tanın yer aldığı �şletme projes�n�n �lg�l� �dareye ver�lmes� zorunludur. Aks� takd�rde, ruhsat taleb� redded�l�r. Bu durumda talep
harcı dışında yatırılan ruhsat harç ve tem�natı �ade ed�l�r.

İlg�l� �darece Ek Form-3’e göre ruhsat ver�lmes�n� müteak�p, Kanunun 7 nc� maddes� gereğ�nce alınması zorunlu olan �z�nler alınarak çevre
�le uyum tem�natının yatırıldığına da�r makbuz �le b�rl�kte �dareye ver�l�r. Alınan �z�nler ruhsata �şlen�r. Ruhsat sah�b�nce bu �şlemler yapılmadan
üret�m faal�yetler�ne başlanamaz. İdarece ver�len ruhsatların b�r suret� b�r ay �ç�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r.

Kanunun 7 nc� maddes� gereğ�nce alınması zorunlu olan �z�nler�n ruhsata �şlenmes�n� tak�ben en geç b�r yıl �ç�nde �şletme faal�yet�ne
başlanması zorunludur. İşletme projes�nde beyan ed�ld�ğ� şek�lde üret�m�n veya üret�me yönel�k hazırlık çalışmalarının, tes�s ve altyapı tes�sler�n�n
yapılması maden�n �şletmeye alınması sayılır. Beklenmeyen haller ve mücb�r sebepler dışında süres� �ç�nde �şletmeye alınmayan veya projes�nde
bel�rt�len yıllık üret�m m�ktarının %10’unun altında üret�m yapılan ruhsat sahalarından, çalışılmayan her yıl �ç�n, projede bel�rt�len üret�m m�ktarının
%10’u üzer�nden Devlet hakkı alınır. Ancak Devlet hakkı yıllık �şletme ruhsat harcından az olamaz.

Beş yıllık sürede mücb�r sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üret�m yapılmayan ruhsatlar, tem�natları �rat kayded�lerek
�ptal ed�l�r. Bu üç yıllık süre �çer�s�nde yapılan toplam üret�m�n projede beyan ed�len b�r yıllık üret�m m�ktarının %10’undan az olması hal�nde de bu
hüküm uygulanır.

Projeye uygun faal�yette bulunulması
MADDE 9/A – (Ek:RG-29/5/2013-28661)
İlg�l� kamu kurum ve kuruluşlarından alınan �z�nler�n ruhsata �şlenmes�ne tak�ben üret�m faal�yetler�, projes�ne ve Kanuna uygun olarak

yürütülür. Madenc�l�k faal�yetler� sürdürülürken ve/veya tamamlandıktan sonra çevre �le uyum planı uygulanır.
Çevre �le uyum tem�natı
MADDE 9/B – (Ek:RG-29/5/2013-28661)
Kanunun 7 nc� maddes� gereğ�nce alınması zorunlu olan �z�nler� ruhsata �şlenm�ş sahalarda çevre �le uyum tem�natı, özel kanunlarında

bel�rt�len hükümler har�ç yıllık �şletme ruhsat harç bedel� kadar her yıl Haz�ran ayının son günü mesa� saat� b�t�m�ne kadar yatırılır. Bu tem�natın
süres� sonuna kadar yatırılmaması ya da eks�k yatırılması hal�nde ruhsat tem�natı �rat kayded�l�r.

Ruhsat hukukunun sona ermes� durumunda, faal�yet yapılan alanların çevre �le uyumlu hale get�r�ld�ğ�n�n tesp�t�n� müteak�p, çevre �le uyum
tem�natı �ade ed�l�r.

İşletme ruhsat süres� ve süren�n uzatılması
Madde 10 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
I (a) Grubu madenler�n �şletme ruhsat süres� beş yıldır. Ruhsat süres�n�n b�t�m�nden önce talep harcı ve yen� b�r projeyle uzatma taleb�nde

bulunulması, maden rezerv�n�n yeterl� ve rasyonel b�r şek�lde �şlet�lmes� �ç�n gerekl� yatırımların yapılmış ve tes�sler�n �nşa ed�lm�ş olması, projen�n
uygun bulunması, geçm�ş ruhsat dönem�nde projeye uygun faal�yette bulunulması, yapılmış olan faal�yet�n çevresel etk�ler�, çevre �le uyum planına
uyulup uyulmadığı ve yerleş�m b�r�mler�n�n konumu, geçm�ş ruhsat dönem�ndek� faal�yetler ve üret�m durumu, geç�c� tat�lde geç�r�len süre, sahadak�
mevcut tes�sler �le yapılması planlanan �lave tes�sler, projes�nde öngörülen üret�m�n özell�ğ� de d�kkate alınarak ruhsat süres� beş yıl uzatılab�l�r.
Ruhsatın temd�d�nden önce Kanunun 7 nc� maddes� kapsamında alınan �z�nler müktesep hak olarak devam eder. Toplam ruhsat süres� altmış yılı
geçemez. Altmış yıldan sonrak� süren�n uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetk�l�d�r.

I (a) Grubu maden sahalarının ruhsat süres�n� uzatma talepler�nde bu madden�n b�r�nc� fıkrasındak� kr�terler d�kkate alınarak; �hale yoluyla
ver�len ruhsatlarda �lk �hale bedel�nden az olmayacak ve �lk �hale bedel�n�n 213 sayılı Verg� Usul Kanunu uyarınca bel�rlenen yen�den değerleme
oranı �le bel�rlenen tutarını geçmeyecek şek�lde, özel mülk�yete tab� alanlara mülk sah�b�ne ver�len ruhsatlar dışındak� ve �hale yapılmadan ver�len
ruhsatlarda �se on yıllık �şletme ruhsat harcının beş katından az, y�rm� katından fazla olmamak kaydıyla bu bedel, �lg�l� �dare tarafından bel�rlen�r.

Tekn�k nezaret
Madde 11 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
I (a) Grubu maden üret�m�, 6/11/2010 tar�hl� ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madenc�l�k Faal�yetler� Uygulama Yönetmel�ğ�ne

uygun olarak tekn�k nezaretç� atama belges�n�n (Ek Form-7) onaylanması �le atanan maden mühend�s�n�n nezaret�nde yapılır.
I (a) Grubu maden �şletme ruhsat sahalarına �lg�l� �darece yapılan tekn�k nezaretç� atamaları, atama yapıldığı tar�hten, tekn�k nezaretç�n�n

�st�fa ett�ğ� sahalar �ç�n �se �st�fa tar�h�nden �t�baren en geç onbeş gün �çer�s�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r.
İşletme faal�yet belgeler�
Madde 12 – (Başlığı �le b�rl�kte değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Ruhsat sah�b� her yıl N�san ayı sonuna kadar; Kanunun 29 uncu maddes� gereğ�nce Ek Form-4’tek� �şletme faal�yet b�lg� formu �le Ek Form-

5’e uygun olarak hazırladığı satış b�lg� formunu ve üret�m yapılmış �se �malat har�tasını �lg�l� �dareye ver�r. Akarsu yatağı, den�z ve göllerde bulunan
I. Grup (a) bend� maden �şletme ruhsatlı sahalardan �malat har�tası �stenmez.

Üret�m yapılan ruhsat sahalarında faal�yet b�lg� formu ve �malat har�tası, üret�m yapıldığı dönemde ruhsat sahası �ç�n atanmış olan tekn�k
nezaretç� veya �dareye ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla ruhsat sahası �ç�n atanmış durumda olan tekn�k nezaretç� tarafından �mzalanır. Tekn�k nezaretç� �mzası
olmadan �dareye ver�len bu fıkrada sayılan belgeler geçers�z sayılır.

İşletme faal�yet�nde bulunulmaması hal�nde, ruhsat sah�b� gerekçes�n� yazılı olarak �dareye b�ld�r�r. Bu durumda, Kanunun 29 uncu
maddes�nde bel�rt�len belgelerden sadece satış b�lg� formunun ver�lmes� yeterl�d�r.

İlg�l� �dare, �l bazında yapılan I (a) Grubu maden üret�m, satış ve Devlet hakkı m�ktarlarını, her yıl Haz�ran ayı sonuna kadar maden c�ns�ne
göre ayrı ayrı olarak Genel Müdürlüğe b�ld�rmek zorundadır.

Bu madde kapsamında ruhsat sah�b�n�n yükümlülükler�n� yer�ne get�rmemes� hal�nde ruhsat tem�natı �lg�l� �dare adına �rat kayded�l�r ve
yükümlülük yer�ne get�r�l�nceye kadar ruhsat alanındak� faal�yet durdurulur.

Geç�c� tat�l
Madde 13 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
I (a) Grubu madenler �ç�n sel baskını, taşkın, çökme, heyelan g�b� geçerl� sebeplerle veya ulaştırma altyapı durumlarında beklenmeyen

değ�ş�kl�kler olması, ruhsat sah�b� ş�rket�n �flasına karar ver�lm�ş olması ya da yargı kararları sonucu faal�yet�n yapılamaz duruma gelmes� haller�nde
�lg�l� �darece b�r yıla kadar geç�c� tat�l ver�leb�l�r.

Geç�c� tat�l�n gerekçeler�n�n devam etmes� durumunda ruhsat sah�b�n�n taleb� �le geç�c� tat�l taleb� yen�den değerlend�r�l�r.
Ruhsat sah�b� geç�c� tat�l�n b�t�ş tar�h�nden �t�baren üç ay �çer�s�nde faal�yete geçmek zorundadır. Üç ay �ç�nde faal�yete geç�lmemes�

durumunda ruhsat tem�natı �rat kayded�l�r. Tak�p eden altı ay �ç�nde de faal�yete geç�lmemes� hal�nde �şletme projes�nde beyan ed�len üret�m
m�ktarının %10’u üzer�nden Devlet hakkı alınır.

Geç�c� tat�l süres� �ç�nde Kanunun 29 uncu maddes�ndek� belgeler�n ver�lmes� zorunlu değ�ld�r.
Geç�c� tat�l taleb� �le �lg�l� olarak, �lg�l� �dareye ver�len b�lg� ve belgeler�n eks�k olması durumunda, ruhsat sah�b�ne �k� ay süre ver�lerek eks�k

b�lg� ve belgeler �sten�r. Ver�len süre �çer�s�nde eks�kl�kler�n tamamlanması durumunda �lk d�lekçe tar�h� esas alınarak geç�c� tat�l taleb�
değerlend�r�l�r. Aks� halde talep redded�l�r.

Röper noktaları
Madde 14 – I (a) Grubu maden ruhsat sah�b� faal�yette bulunduğu alanın yakınında faal�yet alanını görecek şek�lde yaptığı har�talarda ve

yapılacak denet�mlerde kullanmak üzere 6 derecel�k d�l�me esas en az �k� adet beton sütun ya da benzer� röper noktası bel�rler. Bu noktaların kot ve
koord�natları gerçek değerler kullanılarak har�ta tekn�ğ�ne uygun hassaslıkta uygun b�r ölçüm alet� �le bel�rlenerek araz�de muhafaza ed�l�r.
Den�zlerdek� bu grup madenler bu hükmün dışındadır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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Maden Sevkıyatı
Maden sevkıyatı
Madde 15 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Ruhsat sahasında açılan ocaktan doğrudan satışlarda, stok alanları, kırma-eleme tes�s� veya zeng�nleşt�rme tes�sler�ne kadar yapılan b�r�nc�l

sevk�yatlarda Genel Müdürlüğün bel�rled�ğ� formatta, �lg�l� �darece bastırılarak ver�lecek sevk f�şler�n�n kullanılması zorunludur. Ayrıca doğrudan
satışlarda, sevk�yat güzergâhı üzer�nde kantar olması hal�nde sevk f�ş�ne kantar f�ş�n�n eklenmes� gerek�r. Stok alanından dışarıya satışlarda veya
yukarıda bel�rt�len tes�slerde �şleme tab� tutulduktan sonra yapılan �k�nc�l sevk�yatlarda �se 213 sayılı Verg� Usul Kanununa göre düzenlenm�ş sevk
�rsal�yes�n�n kullanılması gerekl� ve yeterl�d�r.

Sevk f�şler�n�n b�r�m satış f�yatı her yıl Genel Müdürlükçe bel�rlen�r ve bu bedel üzer�nden ruhsat sah�pler�ne ver�l�r. İlg�l� �darece, z�mmet
karşılığında ruhsat sah�b�ne ver�len sevk f�ş� koçanlarının numarası, özel b�r deftere kayıt ed�lerek düzenl� şek�lde tak�p ed�l�r.

Sevk f�şler�, 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 240 ıncı maddes�nde yer alan taşıma �rsal�yes�ndek� b�lg�ler� taşır ve mezkûr Kanunun 230
uncu maddes�nde yer alan sevk �rsal�yes� n�tel�ğ�nde olup sevk �rsal�yes� yer�ne geçer. Genel Müdürlük, mahall� mülk� �dare am�rl�kler� veya �lg�l�
�dare tarafından görev ver�len yetk�l� k�ş�ler, ruhsat sahasında açılan ocaktan doğrudan satışlarda, stok alanları, kırma eleme tes�s� veya zeng�nleşt�rme
tes�sler�ne kadar yapılan b�r�nc�l sevk�yatlarda maden sevk�yatının sevk f�ş� �le yapılıp yapılmadığını tak�p ve denetleyerek Kanunun �lg�l�
hükümler�ne göre �şlem yapar.

Ruhsat sahasından üret�len I (a) Grubu maden�n, karayoluna çıkmadan ruhsat sahası �ç�nde ya da mücav�r�ndek� stok alanına veya tes�se
sevk�yatında, ocak-tes�s mesafes�, nak�l güzergâhının durumu d�kkate alınarak sevk�yatın, ocaktan taşıma araçları �le yapılması durumunda,
ağırlık/hac�m bel�rlenerek y�rm� dört saat zarfında ölçülen maden m�ktarı �ç�n b�r adet sevk f�ş� kes�lmes� yeterl�d�r.

Sevk f�ş�, ver�len ruhsat dışında başka b�r ruhsat alanı �ç�ndek� maden�n sevk�yatı �ç�n kullanılamaz.
Sevk f�ş� olmadan sevkıyat
Madde 16 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Maden�n nakl�yes� esnasında sevk f�ş� olmaksızın maden sevk ed�ld�ğ�n�n mülk� �dare am�rl�kler� veya �lg�l� �dare tarafından b�r tutanak �le

tesp�t ed�lmes� hal�nde, sevk ed�len madene el konulur. Bu tutanakta üret�m�n yapıldığı yer, taşımada kullanılan araç plakası, aracı kullanan k�ş�, sevk
ed�len maden�n c�ns� ve tartılması mümkün �se m�ktarı veya tartılması mümkün değ�lse yaklaşık m�ktarı g�b� b�lg�ler yer alır. Söz konusu maden�
üreten veya sevk�yatını sağlayan gerçek veya tüzel k�ş�ye, el konulan maden�n ocak başı satış bedel�n�n beş katı tutarında �dar� para cezası ver�l�r. Bu
fıkradak� f��l� �şleyen ruhsat sah�b� �se madene el konulmaz, ruhsat sah�b�ne ver�l�r.

Sevk f�ş� üzer�nde yer alan b�lg�lerden maden�n m�ktarı, sevk�yat tar�h�, ruhsat numarası, maden�n c�ns�, güzergah ve araç plakasının eks�k
doldurulduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde geçers�z sayılarak sevk f�şs�z sevk�yat olarak değerlend�r�l�r.

Bakanlık, mülk� �dare am�rl�kler� ve �lg�l� �dareler tarafından Kanuna göre ver�len �dar� para cezaları 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanununa göre tahs�l ed�l�r. Tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları �le ruhsat harçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü
Hakkında Kanun hükümler�ne göre tak�p ve tahs�l ed�lmek üzere �lg�l� tahs�l da�res�ne b�ld�r�l�r.

Üret�m ve sevkıyatın b�ld�r�lmemes�
Madde 17 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Denet�m, �nceleme ve ölçümler sonucunda, yaptığı üret�m ve sevk�yatı b�ld�rmed�ğ� veya eks�k b�ld�rd�ğ� tesp�t ed�len ruhsat sah�pler�ne,

ödenmes� gereken Devlet hakkına �laveten b�ld�r�lmeyen m�ktar �ç�n hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında �dar� para cezası ver�l�r. Ayrıca,
bu f��l haksız yere hak �kt�sabı kapsamında yapılmış f��l sayılarak Kanunun 10 uncu maddes� kapsamında �şlem tes�s ed�l�r. Ancak, bu kapsamda
uygulanan �dar� para cezasına esas Devlet hakkı m�ktarının yıllık ruhsat harcından az olması hal�nde, üret�len m�ktar üzer�nden hesaplanan Devlet
hakkı tutarı esas alınır.

Ruhsat ve �z�n olmadan üret�m
Madde 18 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Ruhsatı olmadan veya başkasına a�t ruhsat alanı �çer�s�nde üret�m yapıldığının Genel Müdürlüğün, mülk� �dare am�rl�kler�n�n veya �lg�l�

�dareler�n yetk�lend�rd�ğ� k�ş�ler tarafından tesp�t ed�lmes� hal�nde, durum b�r tutanak �le tesp�t ed�l�r. Bu tutanakta üret�m�n yapıldığı yer, üret�m�
yapanın adı ve adres�, maden c�ns� ve m�ktarı g�b� b�lg�ler yer alır. Üret�len madene mülk� �dare am�rl�ğ�nce el konulur. Bu k�ş�lere, bu fıkra
kapsamında üret�lm�ş olup el konulan ve/veya el konulma �mkânı ortadan kalkmış olan tüm maden�n, ocak başı satış bedel�n�n üç katı tutarında �dar�
para cezası uygulanır. El konulan madenler, mülk� �dare am�rl�kler�nce satılarak bedel� �lg�l� �dare hesabına aktarılır.

Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üret�m yapıldığının Genel Müdürlük, �lg�l� �dare veya mülk� �dare am�rl�kler�nce tesp�t� hal�nde
faal�yetler durdurularak üret�len madene mülkî �dare am�rl�kler�nce el konulur. Bu f��l� �şleyenlere, bu fıkra kapsamında üret�lm�ş olup el konulan
ve/veya el konulma �mkânı ortadan kalkmış olan tüm maden�n, ocak başı satış bedel�n�n �k� katı tutarında �dar� para cezası uygulanır. El konulan
madenler, mülk� �dare am�rl�kler�nce satılarak bedel� �lg�l� �dare hesabına aktarılır.

Ruhsatlı ancak Kanunun 7 nc� maddes�nde bel�rt�len �z�nler alınmadan üret�m yapıldığının tesp�t ed�lmes� durumunda, gerekl� �z�nler
alınıncaya kadar ruhsat sahasındak� üret�m faal�yetler� durdurularak tem�nat �rat kayded�l�r. Bu kapsamda üret�len maden�n beyan süres� geçm�ş �se
ödenmes� gereken Devlet hakkına �lave olarak b�ld�r�lmeyen m�ktar �ç�n hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında �dar� para cezası ver�l�r.
Ayrıca bu f��l haksız yere hak �kt�sabı kapsamında yapılmış f��l sayılarak Kanunun 10 uncu maddes�n�n haksız yere hak �kt�sabı kapsamında �şlem
tes�s ed�l�r. Beyan etme süres�n�n bulunması hal�nde �se faal�yet durdurularak tem�nat �rat kayded�l�r.

T�car� amaç taşımayan üret�m
MADDE 18/A – (Ek:RG-29/5/2013-28661)
Köyde yaşayan köylüler, kend� köy sınırları �ç�nde ev, avlu, tarla sınırları, yol ve köyün ortak olarak kullandığı �badethane, yol, okul,

mezarlık, çeşme g�b� t�car� amaç taşımayan �şlerde kullanılmak üzere gerekl� I (a) Grubu maden� tem�n etmek �ç�n muhtarlıktan �z�n alab�l�rler. İz�n
ver�lecek alanların �lg�l� köy sınırları dâh�l�nde olması zorunludur. Özel mülk�yete tab� alanlarda mülk sah�b�n�n �zn� olmadan bu üret�m yapılamaz.

Talep sah�pler� talepler�n� köy muhtarlığına b�r d�lekçe �le �let�r. İht�yar mecl�s�n�n yazılı tekl�f�, köy muhtarının onayı �le �z�n ver�l�r. Köy
muhtarı, ver�len �zn� on beş gün �ç�nde �lg�l� mülk� �dare am�rl�ğ�ne b�ld�rmek zorundadır. Bu şek�lde ver�len �z�nle üret�lerek sevk ed�len I (a) Grubu
madenler �ç�n harç, tem�nat ve Devlet hakkı alınmaz. İzne tab� alanlarda gerekl� �z�nler alındıktan sonra üret�m yapılır. Üret�lmes�ne �z�n ver�len I (a)
Grubu madenler�, üreten ve �z�n alan k�ş�n�n dışında b�r başkası tarafından kullanılamaz ya da b�r menfaat karşılığı takas ed�lemez, t�car� amaç �le
satılamaz. Aks� takd�rde üret�len madene mülk� �dare am�rl�kler�nce el konulur. Bu k�ş�lere, bu fıkra kapsamında üret�lm�ş olup el konulan ve el
konulma �mkânı ortadan kalkmış olan tüm maden�n, ocak başı satış bedel�n�n üç katı tutarında �dar� para cezası uygulanır. El konulan madenler,
mülk� �dare am�rl�kler�nce satılarak bedel� �lg�l� �dareye aktarılır.

Bu amaçla yapılacak üret�m�n I (a) Grubu ruhsatlı alanlar dışında, çevre ve �nsan sağlığına zarar vermeyecek şek�lde yapılması zorunludur.
Madenc�l�k faal�yet�ne yönel�k olmayan yol, dem�ryolu, hava l�manı, l�man, tünel, toplu konut yapılacak alanlar, kanal, baraj, gölet g�b�

yapıların gerçekleşt�r�lmes� �le yapı ve �nşaat alanı �ç�n kazı faal�yetler�n�n yapılması esnasında zorunlu olarak çıkarılan hafr�yat malzemes�, mülk
sah�b� veya mülk sah�b�nden �z�n alınarak faal�yet sah�b� tarafından 18/3/2004 tar�hl� ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafr�yat Toprağı,
İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmel�ğ� kapsamında değerlend�r�leb�l�r.

Yol, dem�ryolu, hava l�manı, l�man, tünel, toplu konut yapılacak alanlar, kanal, baraj ve göller�n su rezervuar alanı g�b� alanlarda, bu yapı ve
�nşaat çalışmaları sonucunda zorunlu olarak çıkarılan hafr�yat malzemes�n�n, t�carete konu ed�lmemes� kaydıyla çıkarılması durumunda I (a) Grubu
ruhsat veya hammadde üret�m �z�n belges� alınması zorunlu değ�ld�r. Çıkarılan malzeme, projes� kapsamında değerlend�r�leb�l�r. Ancak, söz konusu
yapı ve �nşaat çalışmalarından arta kalan hafr�yat malzemes�n�n t�carete konu ed�lmes�n�n gerekmes� hal�nde bu malzeme �lg�l� �dareye devred�l�r. Söz
konusu malzeme �lg�l� �dare tarafından �hale ed�l�r, �hale bedel� �lg�l� �dareye gel�r kayded�l�r.

Balıkçı barınakları, l�man, baraj alanlarında b�r�ken ve dere yataklarında taşkınları önlemek �ç�n b�r�ken kum çakıl malzemes�n�n üret�lmes�
�ç�n �lg�l� kurumun uygun görüşü veya projes� doğrultusunda bu alanlar �lg�l� �darece ruhsatlandırılab�l�r.

Ruhsat sınırında yapılan üret�m
Madde 19 – (Mülga:RG-29/5/2013-28661)
Usulsüz sevkıyat
Madde 20 – (Değ�ş�k �bare:RG-29/5/2013-28661) I (a) Grubu maden�n, �lg�l� �dareden alınacak sevk f�ş� �le sevk ed�lmes� zorunludur.

Ancak, yapılan sevk�yatın 213 sayılı Verg� Usul Kanununa göre düzenlenm�ş sevk �rsal�yes� �le yapılmış ve  sevkıyatın karşılığı Devlet hakkının
ödenm�ş olması durumunda, ruhsat sah�b� yazılı olarak uyarılır. Aynı �şlem�n tekrarında tem�nat �rat kayded�l�r.

(Mülga �bare:RG-29/5/2013-28661) (…) sevk �rsal�yes� �le yapılmış sevkıyatın karşılığında Devlet hakkının ödenmem�ş olması
durumunda, Devlet hakkı gec�kme cezası �le b�rl�kte tahs�l ed�lerek �l özel �dares�nden alınan sevk f�şler�n�n kullanılması yönünde ruhsat sah�b� yazılı
olarak (Değ�ş�k �bare:RG-29/5/2013-28661) uyarılır. Aynı �şlem�n tekrarında tem�nat �rat kayded�l�r.

İl özel �dares�nden alınmış sevk f�ş�n�n, (Mülga �bare:RG-29/5/2013-28661) (…) aynı ruhsat sah�b�ne a�t başka b�r ruhsat sahasında
kullanılması ve yapılmış sevkıyatın karşılığı Devlet hakkının ödenm�ş olması durumunda, ruhsat sah�b� yazılı olarak uyarılır. Aynı �şlem�n tekrarında
tem�nat �rat kayded�l�r.

(Mülga dördüncü fıkra:RG-29/5/2013-28661)
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(Mülga beş�nc� fıkra:RG-29/5/2013-28661)
Sevk f�şler�n�n �ade ed�lmes�
Madde 21 – Ruhsatın �ptal�, terk ed�lmes� veya sevk f�şler�n�n amacına uygun kullanılmaması durumunda sevk f�şler� �l özel �dares�ne �ade

ed�l�r. Sevk f�şler�, tebl�gat tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde �ade ed�lmed�ğ� takd�rde mevcut tem�nat �rat kayded�l�r.
Sevk f�şler�n�n saklanması
Madde 22 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
İlg�l� �dareden alınan sevk f�şler�n�n �nceleme ve denet�mler esnasında �sten�lmes� hal�nde ruhsat sah�b�nce �braz ed�lmes� zorunludur.

Kullanılmış sevk f�şler�n�n kullanıldığı tar�h� tak�p eden takv�m yılından başlayarak beş yıl süre �le saklanması gerekl�d�r. Sevk f�şler�n�n herhang� b�r
nedenle kaybed�lmes� hal�nde, kaybed�lme tar�h�nden �t�baren ruhsat sah�b�n�n bu durumu en geç b�r ay �ç�nde �lanla veya resmî makamlardan alınmış
b�r yazı �le belgelemes� ve �lg�l� �dareye b�ld�rmes� zorunludur. Aks� takd�rde bu durum beyanlardak� hata ve noksanlık olarak kabul ed�lerek �şlem
yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Faal�yetler�n İncelenmes� ve Denetlenmes�

İnceleme ve denet�m
Madde 23 – I (a) Grubu maden ruhsatlı alanlarda �nceleme ve denet�m, Genel Müdürlüğün veya �l özel �dares�n�n gerek duyduğu

zamanlarda yapılır.
İnceleme ve denet�mler Genel Müdürlük tarafından ve �l özel �dares�nce, Maden Tetk�k ve Arama Genel Müdürlüğü başta olmak üzere �ldek�

�ht�saslaşmış, d�ğer kamu kuruluşlarının �nceleme ve denet�m�n gerekt�rd�ğ� meslek� tecrübeye sah�p tekn�k ve mal� elemanlarından yararlanılarak
yapılır. Denet�mler� yapacak heyet en az üç k�ş�den oluşur.

İnceleme ve denet�mlerde sahanın tekn�k nezaretç�s� ve/veya ruhsat sah�b�n�n kend�s� ya da vekalet �le görevlend�rd�ğ� b�r k�ş� denet�mlerde
hazır bulunmak zorundadır.

İnceleme ve denet�mlerde ruhsat sah�b�, tekn�k ve mal� belgeler�n hazırlanmasına esas olacak bütün belgeler�n asıllarını, yapılmış hesapları
talep hal�nde heyet üyeler�ne göstermek zorundadır.

Denet�m raporlarının hazırlanması
Madde 24 – İnceleme ve denet�mlerde faal�yet b�lg� formu, projeler, sevk f�şler�, satış b�lg� formları ve bunlara a�t kanun� defterler,

makbuzlar, d�ğer belgeler �ncelen�r. Mevzuat gereğ� her türlü �nceleme ve tesp�t yapılır. (Ek cümle:RG-29/5/2013-28661) Her türlü denet�mde çevre
�le uyum planına uygun çalışılıp çalışılmadığı kontrol ed�l�r.

İnceleme ve denet�m sonunda düzenlenen tutanak maden ruhsat sah�b� veya vek�l� tarafından �mzalanır. İmzadan �mt�na ed�lmes� ya da
ruhsat �le �lg�l� yetk�l� b�r�n�n tetk�k esnasında bulunmaması hal�nde durum tutanakla tesp�t ed�l�r.

Yapılan �nceleme sonuçları, gerekçeler� ve belgeler� �le b�rl�kte b�r tutanak hal�nde �k� kopya olacak şek�lde tanz�m ed�l�r. Tutanağın aslı
dosyasında saklanır, �k�nc�s� ruhsat sah�b�ne ver�l�r. Bu tutanakta bel�rt�len hususlar ruhsat sah�b�ne tebl�ğ ed�lm�ş sayılır.

İnceleme ve denet�mler sonucu rapor kapsamında ruhsat sah�b�n�n yükümlülükler� ve uygulanan yaptırımlar yapılacak tek tebl�gatla
b�ld�r�l�r. Bu tebl�gat, maden ruhsat sah�b�n�n dosyasındak� taahhütnames�ne dayalı olarak ruhsat sah�b�nce ver�lm�ş adrese yapılır.

Ruhsat sahasında yapılan tetk�klere a�t detay b�lg�ler� �çeren rapor hazırlanır. Ruhsat sah�b�n�n talep etmes� durumunda b�r örneğ� ver�l�r.
İnceleme ve denet�m g�derler�
Madde 25 – I (a) Grubu maden ruhsat alanlarında �l özel �dares�nce madenc�l�k faal�yetler�n�n �ncelenmes� ve denet�m� �le �lg�l� olarak

yapılacak görevlend�rmelerde görev yollukları, Kanunun 35 �nc� maddes� hükümler� çerçeves�nde �l özel �dares�nce öden�r.
Ruhsat sah�b�n�n taleb� veya ş�kayet� �le görevlend�r�len heyete ruhsat sah�b�n�n katılmaması sonucu tetk�k�n yapılamaması durumunda, aynı

konuda tekrar heyet görevlend�rmeler�nde tetk�k g�derler� ruhsat sah�b�nce karşılanır.
ALTINCI BÖLÜM

Dev�r, İnt�kal ve Terk İşler�
Dev�r
Madde 26 – I (a) Grubu maden ruhsatları talep hal�nde, hukuk� b�r sakınca bulunmadığı takt�rde, Kanunun 6 ncı maddes�ndek� maden

haklarını kullanma �le �lg�l� şartları taşıyan gerçek veya tüzel k�ş�lere �l özel �dares� tarafından dev�r ed�leb�l�r. Ancak, özel mülk�yete konu taşınmaz
üzer�ne ver�lm�ş ruhsat, bu alanın satılması durumunda satın alan k�ş�ye dev�r ed�leb�l�r.

(Değ�ş�k �k�nc� fıkra:RG-29/5/2013-28661) Dev�r �şlemler� yapılacak ruhsatların yıllık harçları �le Devlet hakkının eks�ks�z ödenm�ş
olması, çevre �le uyum tem�natının yatırılmış olması ve devred�ld�ğ� tar�he kadar geçen süre �ç�n satış b�lg� formu �le �şletme faal�yet� b�lg� formunun
ve tekn�k nezaretç� ücret�n�n tam olarak ödend�ğ�ne da�r belgeler�n ver�lmes� zorunludur.

Ruhsatı dev�r alacak k�ş�n�n; dev�r alacağı ruhsata a�t Kanundan doğan bütün hakları ve ruhsata uygulanmış yaptırımlar �le yükümlülükler�
aynen kabul ett�ğ�n�; ruhsat sah�b�n�n de ruhsatını bütün hak ve yükümlülükler� �le dev�r etmek �steğ�n� Ek Form-6’dak� ruhsat devr� d�lekçes� �le �l
özel �dares�ne müracaat etmeler� gerek�r.

Dev�r alan k�ş�n�n ruhsat tem�natını, ruhsat �le �lg�l� uygulanmış tem�nat �ratları esas alınarak hesaplanacak güncel tem�nat üzer�nden yen�den
yatırması, ruhsatın yıllık harcı kadar dev�r harcı yatırması zorunludur. Dev�r sonrası devreden�n tem�natı �ade ed�l�r.

İnt�kal
Madde 27 – I (a) Grubu maden ruhsatları �le �lg�l� hak ve yükümlülükler, m�ras yolu �le b�r bütün olarak �nt�kal eder. Bu haklar m�rasçıların

rızası olsa da bölünemez.
M�rasçıların altı ay �ç�nde, �nt�kal eden haklarını b�r bütün olarak kullanması ve bu hakkı aralarından maden hakkı alab�lecek b�r�ne ya da

maden hakkı alab�lecek özel ya da tüzel k�ş�ye dev�r etmek üzere �l özel �dares�ne müracaat etmeler� zorunludur. Aks� takt�rde ruhsat �ptal ed�l�r.
M�rasçıların anlaşamamaları hal�nde �çler�nden b�r�n�n mahkemeye müracaat etmes� ve ruhsat �le �lg�l� konunun yargıya �nt�kal ett�ğ�n�

göster�r b�r belge ve veraset �lamı �le b�rl�kte �l özel �dares�ne müracaat etmes� durumunda mahkeme sonucu beklen�r.
Dava sonuçlanıncaya kadar, mahkeme, Kanuna göre durumu uygun olan b�r�n� mümess�l olarak tay�n eder. Ruhsatlarla �lg�l� hukuk�

sorumluluklar m�rasçılara; ceza� sorumluluklar mahkeme tarafından tay�n ed�len mümess�le a�tt�r. M�rasçıların mümess�le, vek�l tay�n ed�lm�ş �se
vek�le rücu hakları saklıdır.

Davanın ver�len altı aylık yasal süreden sonra kes�nleşmes� hal�nde, mahkemen�n ruhsat hakkını verd�ğ� k�ş�n�n mahkeme kararı �le b�rl�kte
�k� ay �ç�nde �nt�kal �ç�n gerekl� belgelerle �l özel �dares�ne müracaat etmes� zorunludur. Aks� halde ruhsat �ptal ed�lerek m�rasçıların Kanun �le �lg�l�
hakları sona erer.

Ölüm tar�h�nden �t�baren altı ay �çer�s�nde �l özel �dares�ne �nt�kal �şlemler� �ç�n müracaat ed�lmed�ğ� takd�rde, ruhsat �ptal ed�l�r. İnt�kal
taleb�n�n ruhsat süres� �ç�nde yapılması zorunludur. Ancak ölüm tar�h�n�n ruhsat süres�n�n son �k� ayı �ç�nde olması durumunda, Kanun �le �lg�l�
yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n ruhsat süres� sonundan �t�baren �k� ay ek süre ver�l�r.

Ruhsat sah�b�n�n vefatı �le �nt�kal �şlem� tamamlanıncaya kadar geçen sürede ruhsat hukukundan m�rasçılar sorumludur.
Dev�r ve �nt�kal belgeler� �le gerekl� harç ve tem�nat makbuzlarının �l özel �dares�ne ver�lmes�n� tak�ben �nt�kal �şlemler� yürütülür.
İcra yoluyla dev�r
Madde 28 – Dev�r, �cra �le satış veya mahkeme kararına dayalı yapılıyor �se, ruhsatı dev�r alması gereken k�ş� veya ş�rket, devr� gerekt�ren

belgeler�n aslı veya noter onaylı kopyası, harç ve tem�natların yatırıldığını gösteren belgeler �le �l özel �dares�ne müracaat eder.
Bu durumda da ruhsatı dev�r alacak k�ş�n�n Kanunun 6 ncı maddes�ndek� maden haklarını kullanab�lecek özell�kler� taşıması gerek�r.
Ruhsatın hükümden düşmes� ve alınacak tedb�rler
Madde 29 – Ruhsat sah�b�nce; ruhsat sahası �ç�nde faal�yette bulunulmuş olması durumunda, sahada can ve mal güvenl�ğ� �le �lg�l�

önlemler�n alınması zorunludur.
(Değ�ş�k �k�nc� fıkra:RG-29/5/2013-28661) Üret�me yönel�k faal�yette bulunulmuş I (a) Grubu maden ruhsatı sah�b�; sahanın tekn�k

nezaretç�s� tarafından hazırlanmış, �şletme projes� �le b�rl�kte ver�len çevre �le uyum projes�n�n uygulanıp uygulanmadığını ve ruhsat alanında can ve
mal güvenl�ğ� �le �lg�l� alınan önlemler�, çalışılan her bölge �ç�n alınan emn�yet tedb�rler�n� �çeren rapor �le sahanın son durumunu göster�r �malat
har�tası �le �lg�l� �dareye terk taleb�nde bulunab�l�r. İlg�l� �dare, bu rapora dayalı olarak terk taleb�n� değerlend�r�r. İlg�l� �darece terk taleb� �le �lg�l�
�şlemler yapılmadan, saha yer�nde de tetk�k ed�leb�l�r.

(Değ�ş�k üçüncü fıkra:RG-29/5/2013-28661) Yapılan tetk�kte, can ve mal güvenl�ğ� �le �lg�l� tedb�rler�n alınıp alınmadığı ve çevre �le uyum
planının uygulanıp uygulanmadığı kontrol ed�l�r. Bu tedb�rler yer�ne get�r�lmem�ş �se ruhsat sah�b�ne alınması gerekl� önlemler b�ld�r�lerek altı aylık
b�r süre ver�l�r. Mücb�r sebepler dışında bu süre �çer�s�nde yukarıdak� tedb�rler� almayan ruhsat sah�b�ne üç aylık ek süre ver�l�r. Ver�len bu sürede
çevre �le uyum planı çerçeves�nde gerekl� güvenl�k ve çevresel önlemler�n alınmaması durumunda tedb�r alınana kadar sorumluluk ruhsat sah�b�n�n
olması şartıyla, bu durum orman araz�ler�nde �dare tarafından �lg�l� orman �dares�ne b�ld�r�l�r. Çevre �le uyum çalışması �ç�n gerekl� tedb�rler, çevre �le
uyum planına uygun olarak orman araz�ler�nde �lg�l� orman �dares�, d�ğer alanlarda �lg�l� �dare tarafından yer�ne get�r�l�r. Orman �dares� veya �lg�l�
�dare tarafından çevre �le uyum planına uygun olarak yapılan masrafların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 37 nc�
maddes�ne göre b�r ay �çer�s�nde ödenmes� gerekt�ğ�, ödeme yapılmadığı takd�rde tem�natların paraya çevr�leceğ� hususu ruhsat sah�b�ne tebl�ğ ed�l�r.
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Ver�len süre �çer�s�nde ödenmemes� hal�nde yapılan masraflar ruhsat ve çevre �le uyum tem�natından karşılanır. Tem�natların yeterl� olmaması
durumunda çevre �le uyum planı çerçeves�nde eks�k kalan masraflar 6183 sayılı Kanuna göre ruhsat sah�pler�nden tahs�l ed�l�r. İlg�l� �dare tarafından
çevre �le uyum planı dışında başkaca b�r proje veya uygulama yapılması hal�nde buna �l�şk�n masraflar, �lg�l� �dare tarafından karşılanır ve ruhsat
sah�b�nden herhang� b�r bedel talep ed�lmez.

Sahada can ve mal güvenl�ğ� �ç�n gerekl� önlemler�n alınmaması neden� �le meydana gelecek kazalardan ruhsat sah�b�n�n ceza� ve hukuk�
sorumluluğu devam eder.

Herhang� b�r nedenle hükümden düşmüş ruhsatın sah�b� de, gerekl� emn�yet tedb�rler�n� almak zorundadır. Gerekl� emn�yet önlemler�n�n
alınmaması durumunda, can ve mal emn�yet� �le �lg�l� kazalardan, ruhsat sah�b�n�n yasal sorumluluğu devam eder.

Terk �şlemler� �le �lg�l� olarak ruhsat sah�b�n�n yasal sorumluluklarını yer�ne get�rmemes�, ruhsatın �ptal� veya �hale ed�lmes� �le �lg�l�
�şlemler� gec�kt�rmez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Satış B�lg� Formu ve Devlet Hakkı Ödemeler�

Satış b�lg� formunun ver�lmes�
Madde 30– Ruhsat sah�b� her yıl N�san ayı sonuna kadar b�r öncek� yıl gerçekleşt�rd�ğ� �şletme faal�yetler� �le �lg�l� satış b�lg� formu ver�r.

Ek Form-5’dek� satış b�lg� formunun Kanunun 14 üncü maddes�ne göre ödenmes� gereken Devlet hakkı ve d�ğer bedeller�n hesaplanmasına esas
teşk�l edecek şek�lde doldurularak �l özel �dares�ne ver�lmes� zorunludur.

Satış b�lg� formunun zamanında ver�lmemes� durumunda Kanunun 29 uncu maddes� hükümler� uygulanır.
Devlet hakkının bel�rlenmes�
Madde 31 – (Değ�ş�k b�r�nc� fıkra: RG-15/07/2007-26583) Devlet hakkı ocak başı satış tutarı üzer�nden alınır. Ocak başı satış tutarı

ocaktan üret�len maden�n bedel�d�r. I (a) grup madenlerde ocak başı satış tutarı boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış olarak satılan maden�n f�yatıdır.
Üret�len madenlerden alınacak Devlet hakkı, I (a) Grubu madenlerde ocak başı satış tutarının %4’üdür.
Devlet hakkına esas olan ocak başı satış tutarı;
a) Ocak başından satılan cevher�n tutarı,
b) Üret�len cevher�n ruhsat sah�b�n�n kend� tes�s�nde kullanılması durumunda, benzer �şletmelerdek� ocak başı satış tutarı,
c) Tüvenan cevher�n ocak dışında satılması durumunda, yol masrafları çıkarılarak tesp�t ed�lecek ocak başı satış tutarı,
d) (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661) Üret�len maden�n ruhsat sah�b�ne a�t tes�ste kullanılıyor olması hal�nde, aynı maden�n p�yasadak� ocak

başı satış f�yatının emsaller�nden az olamayacağı,
göz önüne alınarak bel�rlen�r.
(Mülga dördüncü fıkra:RG-29/5/2013-28661)

(Ek fıkra:RG-29/5/2013-28661) Devlet hakkı �şletme ruhsat harç m�ktarından az olamaz.

(Ek fıkra:RG-29/5/2013-28661) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, l�man g�b� projeler�n �nşasında kullanılacak yapı ve
�nşaat hammaddeler�n�n üret�m�nden Devlet hakkı alınmaz.

(Ek fıkra:RG-29/5/2013-28661) Ocak başında satışı yapılan maden �le üret�m sahası dışındak� tes�slere sevk ed�len madenlerde sevk�yat
tar�h� �t�barıyla Devlet hakkı tahakkuk eder. Üret�m sahasında stokta beklet�len madenden Devlet hakkı alınmaz. Ancak, stoktan satış yapıldığı zaman
Devlet hakkı alınır.

(Ek fıkra:RG-29/5/2013-28661) Ruhsat sah�b� tarafından beyan ed�len ocak başı satış tutarının aynı pazar ortamındak� emsaller�nden az
olması durumunda süres�nde tahakkuk ett�r�lmeyen Devlet hakkına, tahakkuk ett�r�lmes� gereken ayın son gününden tahakkuk ett�r�ld�ğ� tar�he kadar
geçen süre �ç�n 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre hesaplanacak gec�kme zammı oranında fa�z uygulanır.

(Ek fıkra:RG-29/5/2013-28661) Ruhsat alanında madenc�l�k faal�yet� göster�len alanın orman, haz�ne ve/veya özel mülk�yete tab� alan
olması hal�nde yapılan üret�m m�ktarından dolayı oluşan Devlet hakları, alanın n�tel�ğ� esas alınarak yüzey alanına göre orantı yapılmak suret�yle
hesaplanır.

Haz�nen�n özel mülk�yet�nde veya Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler �le orman alanlarındak� faal�yetlerde
ödenecek Devlet hakkı (Değ�ş�k başlık:RG-29/5/2013-28661)

Madde 32 – (Değ�ş�k b�r�nc� fıkra: RG-15/07/2007-26583) (Ek �bare:RG-29/5/2013-28661) Haz�nen�n özel mülk�yet�nde veya Devlet�n
hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak madenc�l�k faal�yetler�nden devlet hakkı % 30 fazlasıyla alınır.  (Ek cümle:RG-29/5/2013-
28661) Bu hüküm gereğ�nce Devlet hakkı, �şletme ruhsat harcı kadar Devlet hakkı yatıranlarda da %30 fazlası �le alınır.

Bu yerler�n Devlet ormanlarına rastlaması ve Çevre ve Orman Bakanlığınca ver�len �zn�n beş hektarı geçmemes� hal�nde, bu alana a�t fazla
alınan Devlet hakkı �le ağaçlandırma bedel�, Orman Genel Müdürlüğünün �lg�l� hesabına yatırılır. B�r ruhsat sahasında (Değ�ş�k �bare:RG-
29/5/2013-28661) defaten ver�len �zn�n beş hektarı geçmes� hal�nde, beş hektarı aşan kısımdan fon bedeller� har�ç orman mevzuatı hükümler�ne göre
d�ğer bedeller alınır. Beş hektarı aşan kısımdan %30 fazla Devlet hakkı alınmaz.

Devlet hakkının dağıtılması
Madde 33 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Ruhsat sah�b� tarafından yatırılan Devlet hakkının %25’� �l özel �dare payı olarak ruhsatın bulunduğu �l�n özel �dares�ne, %25’� ruhsatın

bulunduğu en yakın köyden başlamak kaydıyla köyler�n yer aldığı bölge �le sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere faal�yet alanındak�
payı oranında, doğrudan �lg�l� �lçe veya �lçeler�n Köylere H�zmet Götürme B�rl�kler� hesabına, %50’s� de Haz�ne hesabına yatırılır.

Tahakkuk eden ve süres�nde ödenmeyen Devlet hakkının, 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre tak�p ve tahs�l ed�lmek üzere, aktarılacağı �l
özel �dareler� ve Köylere H�zmet Götürme B�rl�ğ�n�n payı bel�rt�lmek suret�yle �lg�l� tahs�l da�reler�ne �l özel �dares�nce b�lg� ver�l�r ve bu Devlet
hakkı 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre gec�kme zammı oranı uygulanarak tahs�l ed�l�r.

Süres�nde tahakkuk ett�r�lmeyen Devlet hakkına, tahakkuk ett�r�lmes� gereken ayın son gününden tahakkuk ett�r�ld�ğ� tar�he kadar geçen süre
�ç�n 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre hesaplanacak gec�kme zammı oranında fa�z uygulanır.

Beled�ye payı
Madde 34 – (Değ�ş�k �bare:RG-29/5/2013-28661) Maden�n tüvenan olarak üret�ld�ğ� alanın beled�ye sınırları ve mücav�r alanlar �ç�nde

olması durumunda, üret�len maden�n ocak başı satış tutarının %0,2’s� beled�ye payı olarak ruhsat sah�b� tarafından Haz�ran ayı sonuna kadar �lg�l�
beled�yeye öden�r.

Beled�ye payı, �lg�l� beled�ye tarafından tak�p ed�l�r.
Devlet hakkının ödenmes�
Madde 35 – Devlet hakkı her yıl Haz�ran ayının son günü mesa� b�t�m�ne kadar ruhsat sah�b� tarafından �lg�l� yerlere yatırılır. Yatırıldığına

da�r makbuzları �l özel �dares�ne ver�r. Süres�nde tahakkuk ett�r�lmeyen Devlet hakkına, tahs�l ed�lmes� gereken ayın son gününden tahs�l ed�ld�ğ�
tar�he kadar geçen süre �ç�n 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre gec�kme zammı oranında fa�z uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Beyan, Tem�nat İratları ve Harçlar

Beyan usulü
Madde 36 – Ruhsat sah�b� veya yetk� verd�ğ� k�ş�n�n Kanun hükümler�ne göre verd�ğ� belgeler ve yazılı beyanları aks� tesp�t ed�lmed�ğ�

sürece doğru kabul ed�l�r. Genel Müdürlük veya �l özel �dares� gerekt�ğ�nde ver�len belgeler� veya beyanları yer�nde tetk�k ve kontrol edeb�l�r.
Belgelerdek� hata ve noksanlıklar, ruhsat sah�b�ne �l özel �dares� tarafından yapılacak tebl�gat tar�h�nden �t�baren �k� ay �çer�s�nde düzelt�l�r.

Bu sürede gerekl� düzeltmen�n yapılmaması hal�nde tem�nat �rat kayded�l�r.
(Değ�ş�k üçüncü fıkra:RG-29/5/2013-28661) Sahada faal�yetler�n projes�ne uygun sürdürülmemes�, faal�yetler�n ver�len faal�yet raporları

�le uyum �ç�nde olmaması, �malat har�talarının gerçeğ� yansıtmaması, denet�mlere tekn�k nezaretç� ya da ruhsat sah�b� veya vek�l�n�n �şt�rak
etmemes�, denet�me mesnet teşk�l eden belgeler�n ver�lmemes�, �sten�len anal�z ücret�n�n ödenmemes�, tekn�k nezaretç� ücret�n�n ödend�ğ�ne da�r
belgeler�n her yıl N�san ayı sonuna kadar �l özel �dares�ne ver�lmemes�, mühend�sler tarafından hazırlanan her türlü proje, arama faal�yet raporu,
faal�yet b�lg� formları �ç�n geçerl� olduğu yıla a�t kayıtlı oldukları oda s�c�l belges�n�n �l özel �dares�ne ver�lmemes� hata ve noksanlık olarak kabul
ed�l�r. Bu hata ve noksanlıkların, �l özel �dares� tarafından ruhsat sah�b�ne b�ld�r�lerek �k� ay �çer�s�nde düzelt�lmes� �sten�r. Bu sürede gerekl�
düzeltmen�n yapılmaması hal�nde tem�nat �rat kayded�l�r.

(Değ�ş�k dördüncü fıkra:RG-29/5/2013-28661) Kanuna göre;
a) Ruhsatın a�t olduğu grup dışında, üret�m hakkı olmayan d�ğer grup maden�n üret�lmes� ve/veya sevk ed�lmes�,
b) İdarece faal�yet� durdurulan sahalarda üret�m faal�yet�nde bulunulması,
c) Ruhsat sahasında yapılan üret�mler�n beyan ed�lmemes�,
haksız yere hak �kt�sabı sayılır. Haksız yere hak �kt�sabına �mkan veren bu hususlarla �lg�l� yapılmış beyanlar da gerçek dışı ve yanıltıcı

beyan olarak kabul ed�l�r.
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(Değ�ş�k beş�nc� fıkra:RG-29/5/2013-28661) Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suret�yle Kanun hükümler�n�n uygulanmasını
engelleyen ve haksız surette hak �kt�sabına sebep olan tekn�k elemanlar uyarılır. Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanların üç yıl �ç�nde tekrarı hal�nde
tekn�k elemanların, Kanun gereğ�nce yapacakları beyanlar b�r yıl süreyle geçers�z sayılır. F��l�n her tekrarında hak mahrum�yet� uygulamasına
devam ed�l�r. Uygulanan uyarı ve hak mahrum�yet�, tekn�k elemanın bağlı bulunduğu meslek� teşekküle b�ld�r�l�r.

(Ek fıkra:RG-29/5/2013-28661) Tekn�k nezaretç�n�n atandığı ruhsat sahasındak� faal�yetler� düzenl� b�r şek�lde denetleyerek tesp�t ve
öner�ler�n� tekn�k nezaretç� defter�ne kaydetmes� zorunludur. Aks� takd�rde tekn�k nezaretç� uyarılır. İk�nc� kez aynı ruhsat �le �lg�l� olarak bu
yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmemes� durumunda tekn�k nezaretç� hakkında beş�nc� fıkra hükümler� uygulanır. Tekn�k nezaretç� defter�n�, tekn�k
nezaretç� �le ruhsat sah�b�/vek�l� b�rl�kte �mzalar.

(Ek fıkra:RG-29/5/2013-28661) Tekn�k Nezaretç� Defter�n�n �braz ed�lmemes� veya Ek Form-8’de bel�rt�len şek�lde düzenl� tutulmaması
hal�nde, ruhsat sah�b�ne on yıl sürel� �şletme ruhsatları �ç�n bel�rlenen yıllık �şletme ruhsat harcı tutarında �dar� para cezası uygulanır.

Ruhsat sah�pler�n�n gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunulan ruhsatlarının tem�natları �rat kayded�lerek �k� katına çıkarılır. Bu alandak�
faal�yetler durdurulur. Bu f��l�n �k�nc� kez �hlal� hal�nde b�r öncek� ceza katlanarak uygulanır. (Değ�ş�k �bare:RG-29/5/2013-28661) Üç yıl �ç�nde
madde hükümler�n�n üç kez �hlal ed�lmes� hal�nde tem�nat �rat kayded�lerek ruhsat �ptal ed�l�r.

Gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlarla �kt�sap ed�len haklar ger� alınır.
Madenc�l�k faal�yet�nde �z�nler
Madde 37 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Tarım toprağı, s�t alanı, m�ll� parklar, tab�at parkları, tab�at anıtı ve tab�atı koruma alanları, orman sayılan alanlar, mera alanları ve sulak

alanlar g�b� �zne tab� alanlarda �z�n alınmadan veya ÇED, gayr�sıhh� müessese �z�nler�n�n sınıfı dışındak� �z�nlerle faal�yette bulunulduğunun tesp�t�
hal�nde faal�yetler durdurulur. ÇED, gayr�sıhh� müessese �zn� ve mülk�yete a�t �z�n alınmadan faal�yette bulunulduğunun tesp�t� hal�nde üret�m
faal�yet� durdurulur ve tem�nat �rat kayded�l�r. Bu �hlaller�n üç yıl �ç�nde üç kez yapıldığının tesp�t� hal�nde �se tem�nat �rat kayded�lerek ruhsat �ptal
ed�l�r.

Madenc�l�k faal�yetler� ve/veya bu faal�yetlere bağlı tes�sler �ç�n �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarından alınan �z�n veya görüşler, ruhsatın
süres�n�n uzatılması hal�nde de geçerl�d�r.

Proje eks�kl�kler� tem�nat �radı
Madde 38 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Projelerdek� eks�kl�kler, yapılan b�ld�r�mden �t�baren üç ay �ç�nde tamamlanır. Eks�kl�kler�n� ver�len sürede tamamlamayan ruhsat sah�pler�ne

�k�nc� b�r b�ld�r�m yapılarak tem�natları �k� katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eks�kl�kler�n� tamamlamayanların talepler�
kabul ed�lmez ve proje �le b�rl�kte ver�len tem�nat �rat kayded�l�r.

İşletme faal�yet� tem�nat �radı
Madde 39 – İşletme açısından tehl�kel� durumların tesp�t� hal�nde, bu haller� g�dermek �ç�n ruhsat sah�b�ne altı aya kadar süre ver�l�r, mücb�r

sebepler dışında bu süre uzatılmaz. Bu süre sonunda projeye uygun faal�yette bulunulmaması veya tehl�kel� durumun ortadan kaldırılmaması hal�nde
tem�nat �rat kayded�lerek �şletme faal�yet� durdurulur.

Ruhsat sah�b�, her yıl N�san ayı sonuna kadar b�r öncek� yıl �ç�nde gerçekleşt�rd�ğ� �şletme faal�yetler� �le �lg�l� satış b�lg� formunu �l özel
�dares�ne vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yer�ne get�r�lmemes� hal�nde tem�nat �rat kayded�l�r. Yükümlülük yer�ne get�r�l�nceye kadar faal�yet
durdurulur.

Beş yıllık sürede mücb�r sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üret�m yapılmayan ruhsatlar, tem�natları �rat kayded�lerek
�ptal ed�l�r.

Tekn�k nezaretç� olmadan yapılan üret�m
Madde 40 – Maden mühend�s� �st�hdamı veya nezaret� gerçekleşmeden üret�m yapılması hal�nde ruhsat tem�natı �rat kayded�lerek faal�yet

durdurulur. Maden mühend�s� �st�hdamı/nezaret� sağlanması �le faal�yete �z�n ver�l�r.
Geç�c� tat�llerde tem�nat �radı
Madde 41 – Geç�c� tat�l gerekt�ren durumun ortadan kalkmasından �t�baren üç ay �ç�nde ruhsat sah�b� faal�yete geçmek zorundadır. Aykırı

hareket edenler�n tem�natı �rat kayded�lerek en geç altı ay �ç�nde faal�yete geçmes� tebl�ğ ed�l�r. Ver�len bu süre �çer�s�nde faal�yete geç�lmemes�
hal�nde �şletme projes�nde beyan ed�len üret�m m�ktarının %10'u üzer�nden Devlet hakkı alınır.

Tem�nat �ratları �le �lg�l� genel hükümler
Madde 42 – Tem�natlarla �lg�l� genel hükümler şunlardır:
a) İrat kayded�len tem�natların her defasında güncel değerler üzer�nden yatırılması zorunludur.
b) Süres� �ç�nde yatırılmayan tem�natlar her defasında �k�ye katlanır.
c) Belge eks�kl�kler� neden� �le tem�natın �rat kayded�lmes� durumunda; ver�len süreler �ç�nde eks�k belgeler�n ve tem�natın tamamlanması

zorunludur. B�r�n�n ver�lmes� �le eks�kl�kler tamamlanmış sayılmaz. Bunun �ç�n ayrı b�r tebl�gat yapılmaz.
d) Kanunun uygulanması �le �lg�l� ruhsat sah�b�n�n adres�ne (Mülga �bare:RG-29/5/2013-28661) (…) tebl�gat yapılır ve �şlemler�n

tamamlanması �le �lg�l� bütün süreler �le yapılacak �şlemler, Kanun gereğ� yasal süres� �ç�nde, tem�nat ve d�ğer yasal yükümlülükler�n eks�ks�z olarak
yer�ne get�r�lmes�n�n zorunlu olduğu b�ld�r�l�r.

e) (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661) Yen� b�r tem�nat �radının yapılması durumda tem�nat, öncek� tem�nat cezaları d�kkate alınmaksızın güncel
değer üzer�nden tamamlattırılır.

f) Ruhsat sah�b�n�n, Kanunun tem�nat �radı gerekt�ren hükümler�nden b�rden fazlasını aynı anda �hlal ett�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda
uygulanacak tem�nat cezalarının en fazla olanı uygulanır.

g) (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661) İrat kayded�len tem�natın üç ay �ç�nde yatırılması gerek�r. Ver�len üç ay �ç�nde tem�nat yatırılmaz �se
yatırılması gereken tem�nat �k� katına çıkarılarak tebl�gatla üç aylık �k�nc� b�r ek süre ver�l�r. Ver�len bu süre �ç�nde de tem�nat yatırılmaz �se faal�yet
durdurulur. Ruhsat sah�b�ne tebl�gat yapılarak altı aylık ek süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde tem�nat dört kat olarak tamamlanmaz �se ruhsat �ptal ed�l�r.

h) (Ek:RG-29/5/2013-28661) Her yıl N�san ayı sonuna kadar ver�lmes� gereken Kanunun 29 uncu maddes�nde sayılan belgeler�n
ver�lmemes� veya geç ver�lmes� durumunda Kanunun 29 uncu maddes�nden doğan tem�nat �rat �şlem� her yıl �ç�n ayrı ayrı yapılır.

(Değ�ş� �k�nc� fıkrak:RG-29/5/2013-28661) Ruhsat sah�b�nce �l özel �dares�ne ver�len banka tem�nat mektubu, nak�t tem�nat �le nak�t
tem�nat �se banka tem�nat mektubu �le güncel değer üzer�nden değ�şt�r�leb�l�r.

(Mülga üçüncü fıkra:RG-29/5/2013-28661)
(Değ�ş�k dördüncü fıkra:RG-29/5/2013-28661) Ruhsat süres� sonunda yükümlülükler�n� yer�ne get�ren ruhsat sah�b�n�n tem�natı �ade ed�l�r.
Harç ve tem�nat m�ktarları
Madde 43 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Tem�nat m�ktarları, her yıl harç bedeller�n�n açıklanmasını tak�ben Genel Müdürlük ve �lg�l� �dare tarafından �lan ed�l�r. Ruhsat tem�natı,

ruhsat süres�ne bağlı olarak hektar başına yıllık ruhsat harcının %1’�d�r. Tem�nat m�ktarı 2013 yılı �ç�n bel�rlenm�ş olan 12802 TL’n�n her yıl 213
sayılı Verg� Usul Kanunu uyarınca bel�rlenen yen�den değerleme oranı n�spet�nde artırılmış m�ktardan az olamaz.

I (a) Grubu madenler�n tem�natları �le �rat kayded�len tem�natlar, �lg�l� �dare hesabına yatırılır.
İdar� para cezalarına, Kabahatler Kanunu hükümler� uygulanır. Süres�nde ödenmeyen Devlet hakları �le ruhsat harçları 6183 sayılı Kanun

hükümler�ne göre tak�p ve tahs�l ed�lmek üzere �lg�l� tahs�l da�res�ne b�ld�r�l�r.
DOKUZUNCU BÖLÜM

S�c�l Kayıtları
S�c�l Kayıtları
Madde 44- I (a) Grubu ruhsatlarına a�t aşağıdak� b�lg�ler, �l özel �dares�nce maden s�c�l�ne �şlen�r:
a) Ruhsat numarası,
b) Ruhsat sah�b�n�n adı ve soyadı,
c) T.C. K�ml�k No,
d) Verg� numarası,
e) Ruhsatın yürürlük tar�h�,
f) Ruhsatın sınır noktalarının koord�nat değerler�,
g) Dev�r ve �nt�kal b�lg�ler�,
h) Hac�z, reh�n, �ht�yat� tedb�r ve �potek b�lg�ler�,
�) Ruhsatla �lg�l� uygulanmış hak düşürücü cezalar,
j) Saha �le �lg�l�, Kanun gereğ� yapılmış sınır değ�şt�rme �şlemler�,
k) Ruhsatın kanunen sona ermes� durumları ve sebepler�.
Ruhsatın aslı s�c�l dosyasında saklanır.
S�c�l�n �ncelenmes�
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Madde 45 – Maden s�c�l�n�, ruhsat sah�b�, ruhsat sah�b�n�n vek�l�, dev�r taleb� söz konusu olduğunda dev�r alacak k�ş� �lg�l� memurun
nezaret�nde göreb�l�r.

S�c�l kayıtlarının yazılmasında hata yapılması
Madde 46 – S�c�l kayıtlarında s�l�nt�, kazıntı, ç�z�nt� yapılmaz. S�c�l kaydında b�r yanlışlık yapıldığı takd�rde s�c�l sorumlusu, �l özel �dare

müdürünün ya da görevlend�rd�ğ� yetk�l� �le b�rl�kte yapılan yanlışlığı üzer� okunab�lecek şek�lde ç�zerek, gerekl� düzeltmeler� yapar. Yapılan
düzeltme değ�ş�kl�k defter� adı altında b�r deftere tar�h ve sıra numarasına göre �şlen�r. Bu kayıt, s�c�l sorumlusu ve �l özel �dare müdür ya da
yetk�lend�rd�ğ� eleman tarafından �mzalanır.

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
Madde 47 – (Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Bu Yönetmel�kte yer almayan hususlar, Madenc�l�k Faal�yetler� Uygulama Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre yürütülür.
Büyükşeh�r beled�ye sınırları �ç�ndek� �şlemler
EK MADDE 1 – (Ek:RG-29/5/2013-28661)
Bu Yönetmel�kte �l özel �dareler�nce yürütülen �ş ve �şlemler, bu madden�n yürürlüğe g�rmes�nden sonrak� �lk mahall� �dareler genel

seç�m�nden sonra �l özel �dareler�n�n tüzel k�ş�l�ğ�n�n kaldırıldığı �llerde val�l�klerce yürütülür.
İl özel �dareler�n�n tüzel k�ş�l�ğ�n�n kaldırıldığı �llerde;
a) I (a) Grubu maden ruhsatları �ç�n �l özel �dareler� ve köylere h�zmet götürme b�rl�kler�ne ver�len Devlet hakkı, I (a) Grubu madenler �ç�n

alınan harçlar �le val�l�klerce yapılan I (a) Grubu maden �haleler�nden eldse ed�len gel�rler,
b) Kanun gereğ�nce val�l�k ve kaymakamlıklarca uygulanan �dar� para cezaları,
c) Kanuna göre tem�natlardan elde ed�len gel�rler,
�lk mahall� �dareler genel seç�m�nden sonra genel bütçeye gel�r kayded�l�r.
Mahalleye dönüştürülen köyler
EK MADDE 2 – (Ek:RG-29/5/2013-28661)
Bu madden�n yürürlüğe g�rmes�nden sonrak� �lk mahall� �dareler genel seç�m�nde 12/11/2012 tar�hl� ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşeh�r

Beled�yes� ve Y�rm� Yed� İlçe Kurulması �le Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun uyarınca
mahalleye dönüştürülen köylerdek� köylüler, 18/A maddes�nde bel�rt�len haklardan, dönüşen mahalle sınırları kapsamında yararlanmaya devam
ederler. Mezkûr madde uyarınca ver�len �z�n ve d�ğer �şlemler, bu yerler�n mahalle muhtarınca yer�ne get�r�l�r.

Geç�c� Madde 1 – 3213 sayılı Maden Kanununun 6 ncı maddes�ndek� hükümler� taşımayan taşocağı ruhsat sah�pler�, bu Yönetmel�ğ�n
yayımı tar�h�nden �t�baren altı aylık süre �ç�nde durumlarını Kanunun 6 ncı maddes�ne uygun hale get�rmek zorundadırlar. Aks� halde ruhsat, süres�
sonunda �ptal ed�l�r.

Yürürlük
Madde 48 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
Madde 49 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.

 
Ek Form-1

 
ADRES BİLDİRİMİ TAAHHÜTNAMESİ

 
 

.................... VALİLİĞİNE
(İl Özel İdare Müdürlüğü)

 
 

 
Sah�b� olduğum.......................... sayılı ruhsatla �lg�l� 3213 sayılı Maden Kanunu, I (a) Grubu Madenlerle İlg�l� Maden Kanununun

Uygulanmasına Da�r Yönetmel�k ve d�ğer mevzuat kapsamında tarafıma her türlü tebl�gatın yapılacağı yazışma adres�m aşağıda ver�lm�şt�r.
 
Adres değ�ş�kl�ğ�m� ve yen� adres�m� b�ld�rmed�ğ�m takd�rde aşağıdak� adres�me yapılan tebl�gatların tarafımdan tebellüğ ed�lm�ş

sayılacağını kabul ve taahhüt eder�m.
 

 
      ........../......./200

 
Ruhsat sah�b�

Adı, soyadı, �mzası
     

 ADRES:
..........................................................
..........................................................
..........................................................

Telefon              :
Faks                    :
e-posta               :
T.C. K�ml�k No :
Verg� Da�res� ve Numarası:
 
 

(Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Ek Form-2

 
İŞLETME PROJESİ

 
BÖLÜM I

RUHSAT BİLGİLERİ
1.1. Ruhsat Sahasının
İl�                                :
İlçes�                           :
Beldes�                       :
Köyü                          :
Ruhsat Numarası    :
Ruhsat Grubu           : I (a)
Maden C�ns�             :
 
1.2. Ruhsat Sah�b�n�n
Adı Soyadı                                       :
Adres                                                  :
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Verg� Da�res� ve Verg� Numarası   :
Tel, Faks, e-posta                            :

 
1.3 Ruhsat Sınır Koord�natları, Paftası ve Alanı
 
1.4 Yer Bulduru Har�tası
Açıklama: Ruhsat sahasını yerleş�m yerler�yle, sahada çalışma yapılan bölgeler� gösteren uygun ölçekl� b�r har�tası hazırlanacaktır.
 
1.5 Talep Ed�len İşletme İz�n Koord�natları ve Alanı
Açıklama: İşletme �zn� görünür rezerv�n ortaya çıkarıldığı alanlar �ç�n talep ed�lecekt�r. Bu alan �şletme ruhsatı ve yapılmış jeoloj� har�tası

üzer�nde göster�lecekt�r.
 

BÖLÜM II
PROJE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

 
2.1 Kuruluş Yer�
Açıklama: Projen�n yatırım ve faal�yet yer� bel�rt�lecekt�r.
 
2.2 Projen�n Gerekçes�
Açıklama: Sahadan üret�lecek olan kum, çakıl ve ar�yet malzemes�n�n özell�kler�ne göre hang� sektörde kullanılacağı, p�yasanın ürün

özell�kler� �le satışa sunulan ürün özell�kler� açıklanacaktır.
 
2.3 Yatırımın Başlama Tar�h�
Açıklama: İşletme dönem� yatırımlarına başlanacağı tar�h bel�rt�lecekt�r.
 
2.4 Yatırım ve Proje Süres� �le İlg�l� Term�n Planı
Açıklama: Üret�m, kapas�te, üret�me bağlı tes�s yatırımı �le �lg�l� term�n planı ver�lecekt�r.
Rezerv ve kapas�te kullanımı göz önüne alınarak projen�n ekonom�k ömrü bel�rt�lecekt�r.
 
2.5 Rezerv B�lg�ler�
Açıklama: Bu bölümde görünür rezerv alanları, boyutları, m�ktarı ve üret�m kayıpları bel�rt�lecekt�r.
 

BÖLÜM III
ÜRETİM SAHASI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 
3.1 Alt Yapı Durumu
Açıklama: Yol, elektr�k, su ve �kl�m durumu bel�rt�lmel�d�r.
 
3.2 İst�hdam Durumu
Açıklama: İşletmede çalışacak personel sayısı, çalışacakların vasıfları, ücret düzey� ve üret�me bağlı �st�hdamın yıllara göre term�n�

konusunda b�lg� ver�lecekt�r.
 
3.3 Araz� Mülk�yet�, Araz�den Faydalanma Durumu
Açıklama: Maden sahasının mülk�yet� �le �lg�l� b�lg� ver�lecekt�r.
 

BÖLÜM IV
PROJENİN TEKNİK YÖNÜ

 
4.1 Maden Yatağı �le İlg�l� B�lg�ler
Açıklama: Uygun ölçekl� topoğraf�k har�ta üzer�ne �şlenm�ş ve hazırlayan tarafından �mzalanmış jeoloj� har�tası hazırlanacaktır.
 
4.2 Numune Alma İşlemler�
Açıklama: Sahada numuneler alınmış �se, alınış yöntemler�, numune alınan yerler�n koord�natları ve alınan numunen�n anal�z raporları

ver�lecekt�r.
 
4.3 Rezervler ve Rezerv�n Tesp�t Yöntemler�
Açıklama: Ruhsat sahasında tesp�t ed�lm�ş görünür rezerv m�ktarları, rezerv hesaplama yöntem�, hesaplamalar, bu yöntem �ç�n kullanılmış

ver�ler �le �lg�l� b�lg� yazılacaktır.
 
4.4 İşletme Yöntem�
Açıklama: Projeye konu cevher�n �şletme yöntem� bel�rt�lerek uygulamaya yönel�k açıklayıcı b�lg� ver�lecekt�r. Bu b�lg�ler, basamak

yüksekl�ğ�, şev açısı, basamak gen�şl�ğ�, vb b�lg�ler� �çerecekt�r. Üret�mde kullanılacak �ş mak�neler� ve kapas�teler� hakkında b�lg� ver�lecekt�r. Yer
üstü b�na, tes�s, kantar, s�lo, trafo, yol, vs. hakkında b�lg� ver�lecekt�r.

 
4.5 Tes�slerle İlg�l� B�lg�ler
Açıklama: Tes�s�n yerleş�m planı ve d�ğer açıklayıcı b�lg�ler ver�lecekt�r.
 

BÖLÜM V
Çevre �le Uyum Planı

 
              5.1 Çevre �le Uyum Planı Çerçeves�nde Faal�yet Önces� Mevcut Durum:
a) Araz�n�n yer�.
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b) Sahanın durumu.
c) Ruhsat alanının sınırlarını ve çevres�n� gösteren 1:5000 ölçekl� topoğraf�k har�ta, çevre araz� kullanımlarını da �çermel�d�r.
ç) Faal�yet sahasında çevre �le uyum hale get�r�lecek alanların, faal�yet esnasında ve/veya sonrası kullanım senaryolarını gösteren 1:1000 / 5000
ölçekl� topoğraf�k har�ta ver�lmel�d�r. 
d) Jeoloj�k, h�drojeoloj�k ve h�droloj�k durum ve özell�kler.
e) Örtü tabakası durumu.
f) Meteoroloj�k özell�kler.
g) Araz� kullanımı ve altyapı durumu.
 
             5.2 Çevre �le Uyum Planı Çerçeves�nde Faal�yet Sahasının Yen�den Düzenlenmes�:
a) İşletme sahasına g�r�ş�n ç�t ve engellerle sınırlandırılması.
b) Pasa ve atıkların depolanacağı alan �le alınacak güvenl�k önlemler�.
c) Şevler ve yüksek duvarlarla �lg�l� alınacak güvenl�k önlemler�.
ç) Hendek, ocak çukurları, pasalar, depolama alanları ve benzer� g�b� yerlerle �lg�l� alınacak güvenl�k önlemler�.
d) B�nalarla �lg�l� alınacak güvenl�k önlemler�.
e) Korunması gereken üst toprağın kaybını en aza �nd�recek sıyırma tekn�kler� ve seç�len sıyırma tekn�ğ�, malzemen�n taşınması, geç�c� olarak
depolanması ve saklanması.
f) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının çevreye ve günlük yaşama uyumlu hale get�r�lmes�.
g) Pasalar ve depolama alanlarının tesv�yes�.
ğ) Bozulan topografyanın morfoloj�k özell�kler�n�n d�kkate alınarak duraylılığının sağlanması.
h) Yen�den düzenlenen alanlara üst toprağın ger� ser�lmes�.
ı) Kazı boşluklarının suyla doldurulması hal�nde su k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� ve su kal�tes�n�n korunması.
�) Yüzey ve yeraltı sularının k�rl�l�ğe karşı korunması.
j)  Ağaçlandırma.
k) K�rlenm�ş alanların tem�zlenmes�.
l) B�naların yıkımı ve temel betonlarının sökümü veya farklı kullanımlara sunumu.
m) Ek�pmanların sökümü ve kaldırılması.
n) Altyapı söküm ve tem�zl�ğ� (yollar, enerj� hatları ve depolama alanlarının kaldırılması).
o) Proje sınırını ç�zen engeller�n kaldırılması.
 
 

BÖLÜM VI
PROJENİN MALİ BOYUTU

 
6.1. Düşünülen F�nansman Kaynakları
Açıklama:Sahadak� yatırımlar �ç�n f�nansmanın kend� öz kaynaklarından veya gerek duyulması durumunda kred� alınarak karşılanıp

karşılanmayacağı bel�rt�lmel�d�r.
 
6.2 Toplam Yatırım Tutarı
Açıklama: Yatırıma esas tüm harcama kalemler� l�ste hal�nde ver�lecekt�r. Bu kapsamda sab�t yatırım tutarı ve �şletme sermayes� hakkında

b�lg� ver�lecekt�r.
 
6.3 Üret�m Mal�yet�
Açıklama: Mal�yet� oluşturan her b�r kalem açıklanacaktır.
 
6.4 Pazar ve Satış F�yatı
Açıklama: Üret�m yapılan maden�n satış �ç�n düşünülen pazarı ve ocak başı satış f�yatı bel�rt�lecekt�r.

 
BÖLÜM VII

İŞLETME DÖNEMİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ
 

7.1.Yıllık İşletme Gel�rler�
Açıklama: Maden�n satışından elde ed�lecek yıllık gel�rler bel�rt�lmel�d�r.
 
7.2 Yıllık İşletme G�derler�
 Açıklama: Sab�t ve değ�şken g�derler olarak (arama g�derler�, elektr�k g�derler�, yakıt ve yağ g�derler�, su g�derler�, personel ve �şç�l�k

g�derler�, bakım ve onarım g�derler�, amort�smanlar, harç ve tem�nat, anal�z ücretler�, satış masrafları ve d�ğer g�derler) ver�lmel�d�r.
 
7.3 Yıllık İşletme Karı
 Açıklama: Proje karı bel�rt�lerek yatırımın ger� dönüşü, kâra geç�ş noktası, projen�n üretkenl�ğ� hakkında b�lg� ver�lmel�d�r.
 
7.4 Projen�n Ülke Ekonom�s�ne Katkısı
Açıklama: Gel�r ve kurumlar verg�s�, devlet hakkı ve �şç� ücretler�nden kes�len gel�r stopaj verg�s� bel�rt�lerek devlet�n projeden elde

edeceğ� gel�r bel�rt�lecekt�r.
 
 
PROJEYİ HAZIRLAYANIN                                                                               RUHSAT SAHİBİNİN:            
Mühend�s/Mühend�sler                                                                                                  Adı ve soyadı     
         Adı ve soyadı
     Oda Numaraları
Projen�n hazırlanış tar�h�
        İmzası/İmzalar 
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Ek Form-3

 
….VALİLİĞİ

İl Özel İdare Müdürlüğü
 

I (a) GRUBU MADEN İŞLETME RUHSATI
 
 
İl�                                                             :
İlçes�                                                       :
Köyü                                                      :
 
Ruhsat Numarası                                  :
Ruhsatın Yürürlüğe G�r�ş Tar�h�         :
Ruhsat Süres� Sonu                             :
Ruhsat Alanı                                         :
Maden�n C�ns�                                      :
Ruhsat Sah�b�                                       :
T.C. K�ml�k No                                      :
Verg� Da�re ve No                                 :
 
Ruhsatın A�t Olduğu Paftalar             :
 

RUHSAT SINIRLARININ KOORDİNATLARI
 
 
                   1.NOKTA          2. NOKTA             3.NOKTA          4.NOKTA          5.NOKTA
Sağa (Y)     ………….          …………..             ……………        ……………         …………..
Yukarı (X) ………….          …………..             ……………        ……………         …………..
 
                    6.NOKTA         7.NOKTA              8.NOKTA          9.NOKTA         10.NOKTA
Sağa (Y)     ………….          …………..               ……………        ……………            …………..
Yukarı (X)  ………….        ……………..            …………..         …………….         ………….
 
                  11.NOKTA        12.NOKTA            13.NOKTA        14.NOKTA        15.NOKTA
Sağa (Y)     ………….          …………..             ……………        ……………         …………..
Yukarı (X)  ………….          …………..             ……………        ……………         …………..
 
                  16.NOKTA        17.NOKTA            1 8.NOKTA       19.NOKTA        20.NOKTA
Sağa (Y)     ………….          …………..               ……………        ……………             …………..
Yukarı (X) ………….         …………….         ………………      …………….      ……………..
 
 
 
                                                                                                                           VALİ
 
 
 
 

Ek Form-4
 

I (a) GRUBU RUHSATLAR
İŞLETME FAALİYETİ BİLGİ FORMU

 
1 – Sahanın Hukuk� Durumu        
Ruhsatın İl�                                              :
Ruhsatın İlçes�                                        :
Maden�n C�ns�                                         :
Ruhsat No                                                 :
Ruhsat Yürürlük Tar�h�                        :
İşletme İz�n Tar�h�                                  :
T.C. K�ml�k No                                        :
Verg� Da�res� ve Verg� Numarası       :
                                                 
2 – Üret�m B�lg�ler� :

a) Projede beyan ed�len yıllık üret�m m�ktarı              :
b) Gerçekleşen Yıllık Tüvenan Üret�m (ton – m3)      :
c) İmalat Har�tası                                                            :

 
3 – Çalışan Personel Sayısı                              :
 
4 – Mak�ne Parkı                                                :
 
5 – Satış M�ktarı                                                 :
 
6 – Stok M�ktarı                                                 :
 
7 – Ocak Başı Satış Tutarı                               :
 
8 – İşletme Yöntem� ( kısaca açıklanacak)       :
 
 
 
 
TEKNİK NEZARETÇİ                                                                      RUHSAT SAHİBİ
Adı ve Soyadı       :                                                                               Adı ve Soyadı            :
Adres�                    :                                                                               Adres�                       :
Tel                          :                                                                               Tel – Faks                :
e-posta                   :                                                                               e-posta                      :
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Tar�h                       :                                                                               Tar�h                        :
İmza                                                                                                        İmza                       
 
 

(Değ�ş�k:RG-29/5/2013-28661)
Ek Form-5

SATIŞ BİLGİ FORMU
 

ÖDEME DÖNEMİ
01 / 01 / …….. – 31 / 12 / ………

 
 

RUHSAT NO: …………………………………………………..
RUHSATIN İLİ: …………………………………………………..
MADEN CİNSİ: …………………………………………………..
RUHSAT SAHİBİ: …………………………………………………..
İŞYERİ ADRESİ: …………………………………………………..
VERGİ DAİRESİ ADI: …………………………………………………..
VERGİ NUMARASI: …………………………………………………..
T.C. KİMLİK NO:

 

ÜRETİM MİKTARI (ton-m3): …………………………………………………..

SATIŞ MİKTARI (ton-m3): …………………………………………………..

STOK MİKTARI (ton-m3): …………………………………………………..
KULLANILAN SEVK FİŞİ ADEDİ:……………………………………..
 
 
DEVLET HAKKINA ESAS:
 

OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ MİKTARI (ton-m3): …………………
OCAK BAŞI TOPLAM SATIŞ TUTARI (TL):…………………………..

ORTALAMA OCAK BAŞI SATIŞ BEDELİ (TL/ton-m3):
 

DEVLET HAKKI
 

I (a) GRUBU MADENLER
 
 
Ocak başı satış tutarı x %4 =………..x 0.04 =……….…..TL

 
HAZİNE, DEVLET VE ORMAN ARAZİLERİNDE EK DEVLET HAKKI

 
Ödenecek ek devlet hakkı: Devlet Hakkı x 0.30 = …………………. TL
 
Not: Bu bedel orman alanlarındak� 5 hektarlık alan �ç�ndek� faal�yetlerde Orman Genel Müdürlüğü hesabına yatırılır.
 TOPLAM DEVLET HAKKI:
 =……………………….TL

 
DEVLET HAKKININ DAĞITILMASI

1-ÖZEL İDARE PAYI = DEVLET HAKKI x %25 =……………TL
2-KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ= DEVLET HAKKI x %25=…………TL
3-HAZİNE PAYI = DEVLET HAKKI x %50 =…………………TL
 
  TOPLAM =…….………….………. TL
 

BELEDİYE PAYI
BELEDİYE PAYI= Ocak başı satış tutarı x 0.002= ……………TL

 
 
 
 
RUHSAT SAHİBİ            
Adı ve Soyadı  :
Tel – Faks         :
e-posta               :
Tar�h                  :

İmza 
 
 

(Değ�ş�k:RG-4/4/2012-28254)   

Ek Form-6

I (a) GRUBU RUHSAT DEVRİ
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…..VALİLİĞİNE

(İl Özel İdare Müdürlüğü)

Ruhsatın İl�                          :

Ruhsatın İlçes�                     :

Maden�n C�ns�                      :

Ruhsat No                            :

Ruhsat Yürürlük Tar�h�     :

 

Yukarıda bel�rt�len ruhsatın, 3213 sayılı Maden Kanunundan doğan tüm hak ve vec�beler� �le b�rl�kte aynen ve tamamen Kanunun 5 �nc�
maddes� uyarınca dev�r ed�lmes�n� onayınıza arz eder�z.

 

RUHSATI DEVİR EDEN                                       RUHSATI DEVİR ALAN:

 

Tar�h                                                                         Tar�h

Adı Soyadı                                                                Adı Soyadı

İmza                                                                          İmza

Adres:                                                                       Adres:

 

EK BELGELER:

Dev�r eden �le �lg�l� ekler:

• Ş�rketlerde dev�r �le �lg�l� karar

Dev�r alan �le �lg�l� ekler:

Genel;

a) Bağlı olduğu verg� da�res�, �l� ve verg� numarası beyanı,

b) Dev�r harcı makbuzu,

c) Ruhsat tem�nat makbuzu,

d) Noter onaylı �mza s�rküler�n�n aslı veya kurumca onaylı suret�,

e) Adres taahhütnames�.

Gerçek k�ş�ler;

a) T.C. k�ml�k numarası beyanı.

Tüzel k�ş�ler:

a) Ş�rket�n T�caret unvanı, t�caret s�c�l numarası ve kayıtlı olunan T�caret memurluğunun adının beyanı (Ş�rket�n kuruluş statüsünü ve son
yönet�m�n� göster�r T�caret S�c�l Gazetes� 1/10/2003 tar�h�nden önce yayımlanmışsa T�caret S�c�l Gazetes�n�n aslı veya kurumca onaylı örneğ�),

b) Ş�rket�n dev�r �le �lg�l� kararı.

Tem�natımın ……………………..Banka şubes�ndek�  ……………………… hesabıma �ades�n� arz eder�m.

 
 
 

Ek Form-7
 

…..VALİLİĞİ
İl Özel İdare Müdürlüğü

 
TEKNİK NEZARETÇİ ATAMA BELGESİ

   
Ruhsat İl�                                               :
Ruhsatın İlçes�                                      :
Maden�n C�ns�                                      :
Ruhsat No                                             :
Ruhsat Yürürlük Tar�h�                        :
 
RUHSAT SAHİBİNİN:
Adı ve Soyadı                                       :
T.C. K�ml�k No                                      :
Telefon                                                  :
Verg� Da�res� ve Verg� No’su              :



21.11.2017 Mevzuat B�lg� S�stem�

http://mevzuat.basbakanl�k.gov.tr/Met�n.Aspx?MevzuatKod=7.5.7332&MevzuatIl�sk�=0&sourceXmlSearch= 13/14

e-posta                                                   :
Harç Makbuz Tar�h ve No’su             :
İmza                                                       
 
TEKNİK NEZARETÇİNİN:
Adı ve Soyadı                                       :
T.C. K�ml�k No                                      :
Telefon                                                  :
D�ploma Tar�h ve No’su                      :
Maden Mühend�sler� Oda S�c�l No    :
Tekn�k Nezaretç�l�k Yaptığı D�ğer
Sahaların Aded�, İl� ve Numaraları     :
 
S�gorta S�c�l No’su                               :
Verg� Da�res� ve Verg� No’su              :
 
Yazışma Adres�                                     :
e-posta                                                   :
 
İmza                                                        :
Maden Mühend�sler� Odası V�zes�    :
 
  Yukarıda b�lg�ler� ver�len sahaya Maden Mühend�s�……………………………., 3213 sayılı Maden Kanununun 31 �nc� maddes� gereğ�nce tekn�k
nezaretç� olarak tay�n ed�lm�şt�r.
 
 
 

ONAY
…./…./200

 
VALİ

 
 
 
 

(Ek:RG-29/5/2013-28661)
 

Ek Form-8
 

TEKNİK NEZARETÇİ DEFTERLERİNDE RAPOR EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 

                                                                                                     DENETİM TARİHİ: …/…./…..
 
Mevcut ocak/ocakların tems�l� koord�natı:
 
Üret�len maden�n c�ns�:
 
 
Faal�yetler, �z�n alanları (7. madde �z�nler�, ÇED, Orman, GSM vs.) hakkında b�lg�:

Basamak şev açısı, basamak yüksekl�ğ�, gen�şl�ğ� ve basamak sayısı:

Şevlerde tehl�kel� durum olup olmadığı hakkında b�lg�:

15 günlük üret�m ve stok m�ktarı (ton, m3):

Üret�m� yapan hakkında b�lg� (ruhsat sah�b�, rödövansçı, taşeron vs):

İşletme faal�yetler�nde çalışan personel sayısı:

Ocak/ocaklarda faal�yetler�n projeye uygun yürütülüp yürütülmed�ğ� hakkında b�lg�:

D�ğer Hususlar (Yukarıdak�ler�n dışında tesp�t ed�len eks�kl�k, hata ve öner�lerle �lg�l� b�lg�ler bel�rt�lecekt�r.):
 

*: Denet�m tar�h� �t�barıyla tesp�t ve önlemlere yer ver�lecekt�r.
 
 
 

RUHSAT SAHİBİ İMZASI                                    TEKNİK NEZARETÇİ İMZASI
 

 
Sayfa
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