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YÖNETMELİK

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından:
MADEN YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�n hüküm ve tasarrufu altında olan ve

�çer�s�nde bulundukları arzın mülk�yet�ne tab� olmayıp Devlet�n mülk�yet�nde olan maden kaynaklarının, m�ll�
menfaatlere uygun olarak aranması, �şlet�lmes�, gel�şt�r�lmes� ve üret�lmes� amacıyla gerçek ve tüzel k�ş�lere Bakanlık
tarafından bell� b�r süreyle hak ver�lmes� �ç�n 4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması �le �lg�l�
usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tab�� olarak bulunan, ekonom�k ve t�carî değer� olan

petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde maden sayılır.
(2) Bu Yönetmel�k;
a) Ruhsat ve sert�f�ka verme, maden arama, �şletme dönemler� �şlemler�ne, ruhsat alanlarının değ�şt�r�lmes�ne,

faal�yetler�n denet�m ve kontrolüne, buluculuk hakkına, terk, �ptal, dev�r ve �nt�kal �şler�ne, arama �le �şletme ruhsatı
aşamalarında maden arama ve üret�m esaslarına, Genel Müdürlüğe �braz ed�lecek rapor, proje ve belgelere, ödenecek
bedellere, faal�yette bulunmak �ç�n alınacak �z�nlere, maden s�c�l�ne, kamu yararı ve kamulaştırma �şlemler�ne,

b) Maden arama ve �şletme faal�yet� �le kamu yararı n�tel�ğ� taşıyan kamu veya gerçek/tüzel k�ş�lere a�t
yatırımların b�rb�rler�n� engellemes�, kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarından dolayı maden arama ve �şletme
faal�yet�n�n yapılamaz hale gelmes�, kamu veya gerçek/tüzel k�ş�lere a�t yatırım �ç�n başka alternat�f alanların
bulunamaması durumunda yapılacak �şlemlere,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya yap-�şlet-devret model� �le yapılan kamu yatırımları �ç�n görevl�
ş�rketçe projelerde kullanılacak yapı ve �nşaat hammaddeler�n�n üret�m� �ç�n �z�n ver�lmes�ne,

�l�şk�n usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Altyapı tes�s�: Madenc�l�k faal�yetler� �ç�n zorunlu ve temd�t dah�l ruhsat süres� �le sınırlı olan yol, su,

haberleşme, enerj� nak�l hattı, bant konveyör, hava� hat, kuyu tes�sler�, şant�ye b�nası, yemekhane, atölye, kantar
tes�sler�, maden stok alanı, pasa döküm alanı, atık barajı, trafo, patlayıcı madde ve müştem�latı deposu g�b� geç�c� yapı
ve b�naları,

b) Arama dönem�: Arama ruhsatının düzenlenmes�nden başlayarak maden kaynağının tesp�t� ve ekonom�k
olarak �şlet�leb�l�rl�ğ�n�n bel�rlend�ğ�, maden gruplarına göre ön, genel ve/veya detay arama �le uygun bulunması
hal�nde f�z�b�l�te dönemler�nden oluşan dönem�,

c) Arama ruhsatı: Bel�rl� b�r alanda, bell� b�r süreyle maden arama faal�yetler�nde bulunulab�lmes� �ç�n ver�len
yetk� belges�n�,

ç) 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 yapılarda dolgu olarak kullanılan malzemey�,

d) Bakanlık: Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığını,
e) Banka: Bakanlıkça bel�rlenen bankayı,
f) Beklenmeyen hal: Tenör, jeoloj�, pazarlama, ulaştırma ve alt yapı şartlarındak� beklenmeyen değ�ş�kl�kler �le

�lg�l� mevzuat gereğ�nce d�ğer kurumlardan alınması gereken �z�nler�n alınamaması durumlarını,
g) Beyan: İlg�l�ler�n resmî kuruluşlara herhang� b�r durumu bel�rlemek veya açıklamak maksadı �le verm�ş

oldukları yazılı belgey�,
ğ) Buluculuk: Herhang� b�r ruhsat dönem�nde bu Yönetmel�kte bel�rt�ld�ğ� şek�lde b�r maden varlığının ortaya

çıkartılmasını,
h) Buluculuk hakkı: Ruhsat sah�b�n�n, arama veya �şletme ruhsatı süres�nce ulusal/uluslararası standartlarda

hazırlanan tekn�k raporlar �le b�rl�kte kanıtlanan görünür rezerv olarak b�ld�r�len ve Genel Müdürlük tarafından uygun
bulunan m�ktar �le sınırlı madenden doğan hakkı,

ı) ÇED: Çevresel etk� değerlend�rmes�n�,
�) Çevre �le uyum planı: Madenc�l�k faal�yet�nde bulunulan alanın faal�yet süres�nce ve sonrasında projes�ne

uygun olarak, can ve mal emn�yet�n�n sağlanarak araz�n�n ıslah ed�lmes� ve doğaya yen�den kazandırılması
faal�yetler�n� gösteren planı,
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j) Da�m� nezaretç�: İşletmede da�m� olarak �st�hdam ed�lmek üzere ataması talep ed�len ve Genel Müdürlük
tarafından ataması onaylanan maden mühend�s�n�,

k) Da�m� nezaretç� defter�: Noter tarafından onaylanmış olan, da�m� nezaretç�/nezaretç�ler�n�n proje
faal�yetler�ne �l�şk�n eks�kl�k, aksaklık ve öner�ler�n�n yazıldığı, vard�yalı çalışan �şletmelerde �se tekn�k elemanın da
�lg�l� bölümler�n� doldurduğu, �st�hdam edenler �le b�rl�kte �mzaladığı Ek-4’de yer alan formata uygun olarak
düzenlenen defter�,

l) Detay arama faal�yet raporu: Detay arama dönem�nde madene yönel�k maden arama projes�nde bel�rt�len
yöntem ve uygulamalar �le sondaj, yarma, kuyu, galer� g�b� arama faal�yetler�ne �l�şk�n b�lg�ler� ve d�ğer belgeler�
kapsayan Ek-13’te yer alan kaynak raporunu,

m) Devlet hakkı: Maden üret�m�nden sağlanan gel�rden ve/veya üret�m yapılmayan ruhsat sahalarından ruhsat
taban bedel�nden az olmamak üzere alınan Devlet payına düşen kısmı,

n) Faal�yet� gerçekleşt�ren: Hammadde üret�m �z�n sah�b� adına hammadde üret�m �z�n sahasında madenc�l�k
faal�yet� yürüten gerçek veya tüzel k�ş�y�,

o) F�z�b�l�te dönem�: Detay arama faal�yetler� sonunda bel�rlenen maden kaynağının ekonom�k değer olarak
�şlet�leb�l�rl�ğ�n� göstermek amacıyla yapılacak çalışmaların gerçekleşt�ğ� dönem�,

ö) F�z�b�l�te raporu: B�r maden kaynağının ekonom�k olarak �şlet�leb�l�rl�ğ�n� göstermek amacıyla jeoloj�k,
madenc�l�k, metalürj�k, ekonom�k, pazarlama, yasal, çevresel, sosyal ve mal� etkenler�n öner�len maden projes�nde
yeterl� ayrıntıda �ncelend�ğ� Ek-25’te yer alan raporu,

p) Geç�c� tes�sler: Maden ruhsatının süres�ne bağlı olarak yapılan tes�s ve altyapı tes�sler�n�,
r) Genel arama faal�yet raporu: Genel arama dönem�nde madene yönel�k maden arama projes�nde bel�rt�len

yöntem ve uygulamalar �le detay arama dönem�ne �l�şk�n öngörülen sondaj, yarma, kuyu, galer� g�b� arama
faal�yetler�ne a�t b�lg�ler� �çeren Ek-12’de yer alan kaynak raporunu,

s) Genel Müdürlük: Maden İşler� Genel Müdürlüğünü,
ş) Görünür rezerv: Kaynağın üç boyutu �le bel�rlenm�ş olan ve bu boyutlar �çer�s�nde sürekl�l�ğ� konusunda en

az r�sk taşıyan, jeoloj�k, madenc�l�k, metalürj�k, ekonom�k, pazarlama, hukuk�, çevresel, sosyal, mal� etkenler�n altında
ve günün şartlarında �şlet�leb�l�r kısmını,

t) Hammadde üret�m �zn�: Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya yap-�şlet-devret model� �le yapılan kamu
yatırımları �ç�n görevl� ş�rketçe projelerde kullanılacak yapı ve �nşaat hammaddeler�n�n üret�m� �ç�n ver�len �zn�,

u) Har�tacı: Har�ta ve kadastro mühend�s�, har�ta tekn�ker�, har�ta tekn�syen� ve topografı,
ü) İht�saslaşmış Devlet kuruluşu: Bakanlıklar, Bakanlıkların bağlı, �lg�l� ve �l�şk�l� kuruluşlar �le ün�vers�teler�,
v) İmalât har�tası: İşletmelerde üret�m yapılan yerler�, m�ktarları, yapılış şekl�n� ve b�r sonrak� yılın üret�m

programını, depolanan pasa yerler�n� göster�r, uygun ölçekl� ve üç boyutlu beyan n�tel�ğ�ndek� har�tayı,
y) İşletme dönem�: İşletme ruhsatının düzenlenmes�nden başlayarak ruhsat hukukunun herhang� b�r nedenle

hükümden düşmes�ne kadar madenc�l�k faal�yetler�n�n yapıldığı dönem�,
z) İşletme faal�yet raporu: Yıllık �şletme faal�yetler�n�n projeye uygunluk, üret�m, satış tutarı ve m�ktarı, stok

ve bunun g�b� b�lg�ler �le toplam gel�r ve tahakkuk eden Devlet hakkı g�b� mal� durumu gösteren ve şekl� Ek-27 ve Ek-
28’de göster�len belgey�,

aa) İşletme �zn�: B�r maden�n �şletmeye alınab�lmes� �ç�n ruhsat sahasında bel�rl� b�r alanda, bel�rl� b�r süreyle
ver�len Ek-16’da yer alan belgey�,

bb) İşletme projes� uygulama raporu: Üret�m faal�yet�ne geç�l�nceye kadar �şletme projes�n�n uygulanmasına
�l�şk�n olarak her yıl N�san ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe sunulması gereken Ek-32’de yer alan raporu,

cc) İşletme ruhsatı: Bel�rl� b�r alanda, bel�rl� b�r süreyle maden �şletme faal�yetler�n�n yürütüleb�lmes� �ç�n
ver�len Ek-15’te yer alan yetk� belges�n�,

çç) Kamulaştırma: İşletme ruhsat süres� boyunca ruhsat alanında kalan özel mülk�yet araz�ler�nde yapılacak
madenc�l�k faal�yet� �ç�n alınan kamu yararı kararı ve 4/11/1983 tar�hl� ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğ�nce
�şlemler�n sonuçlandırılmasını,

dd) Kantar f�ş�: Sevk ed�len maden�n ağırlığını göster�r tartı makbuzunu,
ee) Kanun: Maden Kanununu,
ff) Kaynak: Yerkabuğunda veya der�nl�kler�nde; b�ç�m, n�tel�k ve n�cel�k olarak muhtemel ekonom�k

beklent�ler� karşılayacak katı, sıvı ve gaz b�r�k�mler�n�,
gg) Kaynak raporu: Yerkabuğunda veya der�nl�kler�nde; b�ç�m, n�tel�k ve n�cel�k olarak muhtemel ekonom�k

beklent�ler� karşılayacak katı, sıvı ve gaz b�r�k�mler�ne �l�şk�n b�lg�ler� �çeren raporu,
ğğ) Kurul: Kanunun 7 nc� maddes�n�n on yed�nc� fıkrası uyarınca Kalkınma Bakanının başkanlığında

oluşturulan, maden �şletme faal�yetler� �le d�ğer yatırımların kamu yararı açısından öncel�ğ�n� ve önem�n� tesp�t ederek
karar veren kurulu,

hh) Maden arama faal�yetler�: Jeoloj�k prospeks�yon, jeoloj� har�tası yapımı, numune alma, jeof�z�k araştırma,
jeok�mya, h�drojeoloj�k ve jeotekn�k etütler �le üret�me yönel�k olmayan sondaj, galer� sürme, yarma ve kuyu açma
g�b� faal�yetler�,

ıı) Maden arama projes�: Arama ruhsat sahasında b�r term�n planı dah�l�nde, ekonom�k olarak �şlet�leb�lecek
b�r maden yatağı bulab�lmek �ç�n arama süres� boyunca yapılacak olan arama faal�yetler�n� ve bu faal�yetler�n
gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k yatırım b�lg�ler�n� ve mal� yeterl�l�ğ� �çeren Ek-8’de yer alan projey�,

��) Maden hakları: Madenler�n aranması, bulunması ve �şlet�leb�lmes� �ç�n ver�len �z�nler ve maden yataklarının
bulunmasına yardımcı olanlara tanınan madd� �mkânları,

jj) Maden �şletme faal�yetler�: Üret�me yönel�k hazırlık çalışmaları ve üret�m yapılması �ç�n gerekl�
faal�yetler�,
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kk) Maden �şletme projes�: Rezerv� üç boyutlu olarak bel�rlenen b�r maden yatağındak� maden�, b�r term�n
planı dah�l�nde, teknoloj�k ve ekonom�k olarak �şlet�lmes� �le çevresel önlemler� alarak maden�n kapanma sonrası
rehab�l�tasyon planlamasını �çeren Ek-14’de yer alan temel ve detay mühend�sl�k projes�n�,

ll) Maden s�c�l�: Ruhsat hukuku �le �lg�l� b�lg�ler�n kayded�ld�ğ� yer�,
mm) Madenc�l�k faal�yetler�: Madenler�n aranması, üret�me yönel�k hazırlık çalışmaları, üret�lmes�, sevk�yatı,

cevher hazırlama ve zeng�nleşt�rme, atıkların bertarafı, ruhsat sahasındak� stoklama/depolama �şlemler�, maden
�şletmeler�n�n kapatılması ve çevre �le uyumlu hale get�r�lmes� �le �lg�l� tüm faal�yetler ve bu faal�yetlere yönel�k
tes�sler�n yapılmasını,

nn) MTA Genel Müdürlüğü: Maden Tetk�k ve Arama Genel Müdürlüğünü,
oo) Muhtemel Rezerv: Sürekl�l�ğ� görünür rezervde olduğu kadar tar�f ed�lemeyen, ekonom�k �şlet�leb�l�rl�ğ�

jeoloj�k, madenc�l�k, metalürj�k, ekonom�k, pazarlama, hukuk�, çevresel, sosyal ve mal� etkenler �le �lg�l� bel�rs�zl�kler
�çeren cevher m�ktarını,

öö) Mücb�r sebep: Sel, yangın, deprem, gr�zu patlaması, çökme, heyelan g�b� haller�,
pp) Oda s�c�l belges�: Mühend�sler�n bağlı oldukları odaya üyel�kler�n�n devam ett�ğ�ne da�r yılda b�r kez

alınan belgey�,
rr) Ön arama faal�yet raporu: Ön arama dönem�nde maden arama projes�nde bel�rt�len madene yönel�k elde

ed�len ver�ler doğrultusunda hazırlanan tenör/kal�te tahm�n�n� �çeren Ek-11’de yer alan kaynak raporu,
ss) Ön görünüm alanı: Bulunulan yerden ufuk ç�zg�s�ne kadar olan bölgedek� görünen alanı,
şş) Ön �nceleme raporu: Hedef sahayı seçmen�n gerekçeler�, nedenler� ve aranacak maden/madenler�n

bel�rt�ld�ğ�; mevcut b�lg�ler doğrultusunda hazırlanmış yorum ve değerlend�rmeler� �çeren Ek-7’de yer alan raporu,
tt) Öncel�k hakkı: Maden hakkı �ç�n �lk müracaat edene tanınan hakkı,
uu) Pasa: Mevcut ekonom�k ve tekn�k şartlara göre �şlet�lmes� mümkün olmayan, ancak �şletme gereğ� �st�hsal

ed�len maddey�,
üü) Prospeks�yon: Maden arama faal�yetler�ne dayanak teşk�l edecek jeoloj�k, m�neraloj�k, jeok�myasal

araştırmalar temel�nde ön b�lg�ler�n toplanması �ş�n�,
vv) Rezerv: Kaynağın, boyutları ve tenörü/kal�tes� bel�rlenm�ş ve günün şartlarında ekonom�k olarak

üret�leb�l�r ve �şleneb�l�r kısmını,
yy) Rezerv raporu: B�r veya b�rden çok boyutu ve tenörü/kal�tes� bel�rlenm�ş maden m�ktarına �l�şk�n b�lg�ler�

�çeren raporu,
zz) Rödövansçı: Ruhsat sahalarındak� madenler�n üret�lerek değerlend�r�lmes� amacıyla ruhsat sah�pler�n�n

rödövans sözleşmes� �mzaladığı gerçek ve tüzel k�ş�ler, kamu kurum ve kuruluşları �le bunların �şt�rakler�n�,
aaa) Rödövans sözleşmes�: Ruhsat sahalarındak� madenler�n �şlet�lerek değerlend�r�lmes� amacıyla üçüncü

k�ş�lere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da b�r kısmı �ç�n ruhsat
sah�pler�n�n, bu k�ş�lerle yapmış oldukları sözleşmeler�,

bbb) Ruhsat hukuku: Ruhsat sah�pler�n�n ruhsattan doğan hak ve yükümlülükler�n�,
ccc) Ruhsat bedel�: Taban bedel�n�n, maden grubu ve alan büyüklükler�ne göre bel�rlenen katsayılarla

çarpılarak Kanunun ekl� (1) ve (2) sayılı tablolarında göster�ld�ğ� şek�lde hesaplanarak her yıl ocak ayının sonuna
kadar; arama ruhsatlarında tamamı genel bütçeye gel�r kayded�lmek üzere �lg�l� muhasebe b�r�m� hesabına, �şletme
ruhsatlarında �se %70’� genel bütçeye gel�r kayded�lmes� �ç�n �lg�l� muhasebe b�r�m� hesabına, %30’u da çevre �le
uyum planı çalışmalarını tem�n etmek üzere maden gruplarına göre tem�nat olarak ruhsatı veren �daren�n muhasebe
b�r�m� hesabına yatırılması gereken tutarı,

ççç) Sert�f�ka: V. Grup madenler�n aranması ve �şlet�lmes� �ç�n bel�rl� b�r alanda, bel�rl� b�r süreyle ver�len Ek-
17’de yer alan belgey�,

ddd) 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 sevk �rsal�yeler�ndek� b�lg�ler� �ht�va eden beyan n�tel�ğ�ndek� belgey�,

eee) Taks�r: Ruhsat alanlarının Kanun ve bu Yönetmel�k gereğ�nce küçültülmes�n�,
fff) Tekn�k belge: Maden arama ve �şletme faal�yetler� �le Kanunda bel�rt�len d�ğer �şler �ç�n �lg�l� mühend�s ve

d�ğer tekn�k elemanlar tarafından hazırlanan arama faal�yet raporları, arama/�şletme projeler�, �şletme faal�yet
raporları, �malât har�tası, jeoloj�k, jeof�z�k, h�drojeoloj�k etüt, har�ta, kes�tler, laboratuvar anal�zler�, sondaj ver�ler�,
çevre �le uyum planı, raporlar ve bunun g�b� tekn�k �çer�kl� belgey�,

ggg) Tekn�k eleman: İşletme tekn�ğ�, büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne alınarak, Kanun ve bu
Yönetmel�k kapsamında �st�hdam ed�len maden, jeoloj�, jeof�z�k ve �ht�yaç hal�nde har�ta ve kadastro mühend�sler� �le
d�ğer mühend�sler�,

ğğğ) Tem�nat: Madenc�l�k faal�yetler�nde Kanun hükümler�ne ve tekn�ğe uygun çalışmayı tem�n amacı �le
alınan nak�t para, banka ve özel f�nans kurumları tarafından ver�len süres�z tem�nat mektupları, Haz�ne bonosu ve
devlet tahv�l� olarak alınan değerler�,

hhh) Tenör/Kal�te: Tetk�k, gözlem, anal�z, teknoloj�k test, ölçüm sonucunda ortaya konulan kalor�f�k değer,
bome, konsantrasyon, karat/ayar, denkl�k, reçeteye uygunluk g�b� f�z�ksel, k�myasal ve jeok�myasal özell�kler�ne göre
p�yasa koşullarında değ�ş�k amaçlı değerlend�r�leb�lme kıstaslarını/oranlarını,

ııı) Tes�s: Madenc�l�k faal�yetler� �ç�n zorunlu olan her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tes�sler�
�le �şleme tes�s� kapsamında asfalt üret�m, hazır beton, yapı elemanı tes�sler�, sallantılı masa, j�g, konsantratör,
flotasyon, l�ç, kals�nasyon, b�oks�dasyon ve benzer� cevher hazırlama ve zeng�nleşt�rme tes�sler�, karıştırma,
depolama, stoklama, atık kazanma ve atık bertaraf tes�sler� g�b� geç�c� ün�teler�,

���) TPAO: Türk�ye Petroller� Anon�m Ortaklığını,
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jjj) Vard�ya: 22/5/2003 tar�hl� ve 4857 sayılı İş Kanununda yer alan çalışma süres�ne uygun olarak y�rm� dört
saat �çer�s�nde çalışmanın yapıldığı zaman d�l�m�n�,

kkk) Yatırım g�der�: B�r projen�n �şletmeye geçmes�ne yönel�k bu Yönetmel�kte bel�rlenen varlık ve h�zmetler
�ç�n harcanan toplam tutarı,

lll) Yerl� kömür: Yurt �ç�nde üret�len turba, leonard�t, l�ny�t, taşkömürü, antras�t, asfalt�t, b�tümlü ş�st ve
b�tümlü şeyl’�,

mmm) Yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�ler (YTK): Genel Müdürlükçe yetk�lend�r�len, Kanun kapsamında Genel
Müdürlüğe ver�lmes� gereken rapor, proje ve her türlü tekn�k belgey� hazırlamaya yetk�l�, ş�rket h�sseler�n�n yarısından
fazlasının sah�b�n�n mühend�s olduğu ya da bünyes�nde n�tel�k ve n�cel�kler� 3/6/2016 tar�hl� ve 29731 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yetk�lend�r�lm�ş Tüzel K�ş�ler �le İlg�l� Yönetmel�k �le bel�rlenen mühend�sler çalıştıran maden
arama ruhsat sah�b� veya �şletmes� olan tüzel k�ş�ler�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Madenler�n Gruplandırılması
Madenler�n gruplandırılması
MADDE 5 – (1) I. Grup madenler:
a) İnşaat �le yol yapımında kullanılan ve tab�atta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, %80’�n altında S�O2

�çeren kum, ar�yet malzemes� ve S�O2 oranına bakılmaksızın den�zlerdek� ve akarsu yataklarındak� kum ve çakıllar,

b) Tuğla-k�rem�t k�l�, ç�mento k�l�, baraj, gölet ve benzer� yapılarda kullanılan k�ller, marn, puzolan�k kayaç
(tras), ç�mento ve seram�k sanay�ler�nde kullanılan ve d�ğer gruplarda yer almayan kayaçlar �le;

1) %25’den az Al2O3 �çeren k�ller,

2) %50’den az montmor�llon�t m�neral� �çeren k�ller,
3) %50’den az �ll�t m�neral� �çeren k�ller,
4) %50’den az zeol�t m�neral� �çeren kayaçlar,
5) Na2O ve K2O toplamı %5’den az olan ve II. Grupta yer almayan kayaçlar,

6) K�l grubunda ağırlıkça b�r�nc� sırada kaol�n�t m�neral� bulunmayan ve kaol�n�t m�neral� oranı %20’den az
olan, %2’den fazla Fe2O3 ve K2O, %1’den fazla Na2O �çeren ve %44’den az S�O2 �çeren k�ller.

(2) II. Grup madenler:
a) Kals�t, dolom�t, kalker, gran�t, andez�t, bazalt g�b� kayaçlardan agrega, mıcır, geometr�k şek�l ver�lmeden

yol, baraj, gölet ve l�man g�b� alanlarda kullanılan taşlar, dolgu, �st�nat ve d�ğer yapı duvarı g�b� yerlerde kullanılan
yapı taşları (dekorat�f amaçlı kullanılan taşlar har�ç), hazır beton ve asfalt üret�m�nde kullanılan kayaçlar,

b) Mermer, traverten, on�ks mermer�, gran�t, andez�t, bazalt, d�yabaz g�b� blok olarak üret�len taşlar,
boyutlandırılarak geometr�k şek�l ver�len taşlar �le kayraktaşı, arduvaz, tüf, �gn�mb�r�t ve benzer� dekorat�f amaçla
kullanılan doğal taşlar,

c) Kals�t, dolom�t, kalker, gran�t, andez�t, bazalt g�b� kayaçlardan entegre ç�mento, k�reç ve kals�t öğütme,
dem�r çel�k tes�sler�, enerj� santral� �le metal üret�m�ne yönel�k tes�slerde hammadde olarak kullanılan kayaçlar.

(3) III. Grup madenler:
a) Den�z, göl ve kaynak sularında er�y�k halde bulunan tuzlar, jeotermal, doğal gaz ve petrol alanlarının

dışında bulunan karbond�oks�t (CO2) gazı, h�drojen sülfür (30/5/2013 tar�hl� ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu

hükümler� mahfuz kalmak kaydıyla), IV. Grup madenler� er�y�k olarak �çeren ve 3/6/2007 tar�hl� ve 5686 sayılı
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal M�nerall� Sular Kanunu kapsamına g�rmeyen çeş�tl� amaçlarla kullanılan gaz ve sular.

(4) IV. Grup madenler:
a) Endüstr�yel hammaddeler; kaolen, d�k�t, nakr�t, halloys�t, endell�t, anaks�t, benton�t, montmor�llon�t

(%50’den fazla montmor�llon�t m�neral�), bayd�l�t, nontron�t, sapon�t, hektor�t, �ll�t (%50’den fazla �ll�t m�neral�),
verm�kül�t, allofan, �malog�t, klor�t, sep�yol�t, pal�gorsk�t (atapulj�t), logl�n�t ve bunların karışımı k�ller, refrakter k�ller,
ş�ferton, alçıtaşı (j�ps, anh�dr�t), alün�t (şap), hal�t, sodyum, potasyum, l�tyum, kals�yum, magnezyum, klor, n�trat, �yot,
flor, brom ve d�ğer tuzlar, bor tuzları (koleman�t, uleks�t, boras�t, t�nkal, panderm�t veya bünyes�nde en az %10 B2O3

�çeren d�ğer bor m�neraller�), strons�yum tuzları (selest�n, strons�yan�t), bar�t, vollaston�t, talk, steatt�t, p�rof�ll�t,
d�atom�t, ol�v�n, dun�t, s�ll�man�t, andaluz�t, dumort�or�t, d�sten (kyan�t), fosfat, apat�t, asbest (amyant), manyez�t,
hunt�t, tab�î soda m�neraller� (trona, nakol�t, davson�t), zeol�t (%50’den fazla zeol�t m�neral�), pomza, pekştayn, perl�t,
obs�dyen, graf�t, kükürt, flüor�t, kr�yol�t, zımpara taşı, korundum, d�yaspor�t, kuvars, kuvars�t ve b�leş�m�nde en az
%80 S�O2 �ht�va eden kuvars kumu, feld�spat (feld�spat ve feld�spato�d grubu m�neraller), m�ka (b�yot�t, muskov�t,

ser�s�t, lep�dol�t, flogop�t), nefel�nl� s�yen�t, kalsedon (s�leks, çört), harzburg�t, radyolar�t,
b) Enerj� hammaddeler�; turba, leonard�t, l�ny�t, taşkömürü, antras�t, asfalt�t, b�tümlü ş�st, b�tümlü şeyl,

kokol�t-sapropel (Petrol Kanunu hükümler� mahfuz kalmak kaydıyla),
c) Metal�k madenler; altın, gümüş, plat�n, osm�yum, bakır, kurşun, ç�nko, dem�r, p�r�t, manganez, krom, c�va,

ant�muan, kalay, vanadyum, arsen�k, mol�bden, tungsten (volfram�t, şel�t), kobalt, n�kel, kadm�yum, b�zmut, t�tan
(�lmen�t, rut�l), alüm�nyum (boks�t, g�ps�t, böhm�t), nad�r toprak elementler� (seryum grubu, y�tr�yum grubu) ve nad�r
toprak m�neraller� (bastnaz�t, monaz�t, ksenot�m, ser�t, oyksen�t, samarsk�t, ferguson�t), sezyum, rub�dyum, ber�lyum,
�nd�yum, galyum, talyum, z�rkonyum, hafn�yum, germanyum, n�obyum, tantalyum, selenyum, telluryum, renyum,

ç) Uranyum, toryum, radyum g�b� elementler� �çeren radyoakt�f m�neraller ve d�ğer radyoakt�f maddeler.
(5) V. Grup madenler: Kıymetl� ve yarı kıymetl� m�neraller; Elmas, saf�r, yakut, ber�l, zümrüt, morgan�t,

akuvamar�n, hel�odor, aleksand�r�t, agat, s�l�s kökenl� on�ks, sardon�ks, jasp, karnol�n, hel�otrop, kantaşı, kr�zopras,
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opal (�r�ze opal, kırmızı opal, s�yah opal, ağaç opal), kuvars kr�staller� (amet�st, s�tr�n, neceftaşı (dağ kr�stal�), dumanlı
kuvars, ked�gözü, avantur�n, venüstaşı, gül kuvars), turmal�n (rubell�t, vardel�t, �nd�gol�t), topaz, aytaşı, turkuaz
(f�ruze), spodümen, kehr�bar, lazur�t (lap�slazul�), oltutaşı, d�ops�t, amozon�t, lületaşı, labrodor�t, ep�dot (zeos�t,
tanzon�t), sp�nel, jade�t, yeş�m veya jad, rodon�t, rodokroz�t, granat m�nareller� (spesart�n, grosüllar hessan�t,
dermonto�t, uvarov�t, p�rop, almand�n), d�aspor kr�staller�, kemerer�t, kr�zober�l, fenak�t, taaffe�t, oyklas, kr�zol�t,
zebercet, uv�t, s�ber�t, akro�t, saf�r�n, praz�ol�t, sarder, karneol, jasp�s, moldav�t, enstat�t, akt�nol�t, ateş opal, braz�l�an�t,
vezüvyan (�dokras), kord�yer�t, sfen kr�staller�, d�optas, apof�ll�t, prehn�t, petal�t, f�brol�t, ben�to�d, san�d�n, b�tovn�t,
andez�n, adularya, skapol�t, natrol�t, hayün, pektol�t, polus�t (polluks), datol�t, kornerup�n, danbur�t, s�nhal�t,
kurnokov�t, lazul�t, ambl�gon�t, sodal�t, kr�zokol, vard�t, nefr�t, sedef, operkül.

Madenler�n grubunun tesp�t�
MADDE 6 – (1) Kanunda sayılan ve bu Yönetmel�kte bel�rt�len madenler dışında yen� b�r maden�n tesp�t

ed�lmes� durumunda bu maden�n grubu; m�neraloj�k, f�z�ksel ve k�myasal özell�kler�, kullanım alanları göz önünde
bulundurularak bu Yönetmel�kte gerekl� değ�ş�kl�k yapılarak bel�rlen�r.

(2) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan IV. Grup madenlerden enerj� hammaddeler� başlığı altındak�
kokol�t ve sapropel har�ç madenler yerl� kömür olarak adlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Maden Hakkı, Ruhsat Müracaatları

Maden hakkı
MADDE 7 – (1) Maden hakları, meden� hakları kullanmaya eh�l Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşlarına,

madenc�l�k yapab�leceğ� statüsünde yazılı Türk�ye Cumhur�yet� Kanunlarına göre kurulmuş tüzel k�ş�l�ğ� ha�z
ş�rketlere, 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.

(2) Madenler 5 �nc� maddede bel�rt�len gruplara göre ruhsatlandırılır.
(3) Kanuna göre ver�len ruhsatlar başka amaçla kullanılmaz.
(4) Madenler üzer�nde tes�s olunan �lk müracaat, arama ruhsatı, buluculuk hakkı ve �şletme ruhsatı haklarının

h�ç b�r�s� h�sselere bölünemez. Her b�r� b�r bütün hal�nde muameleye tab� tutulur. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarına
a�t IV. Grup (b) bend� madenlere �l�şk�n ruhsatlar, rezerv kaybına sebep olmayacak şek�lde, elektr�k üret�m�ne yönel�k
olmak üzere Bakanlık onayı �le ayrı ruhsatlara bağlanab�l�r.

Genel müracaat
MADDE 8 – (1) Kanunun 6 ncı maddes�nde bel�rt�len n�tel�kler� taşıyan gerçek veya tüzel k�ş�ler, maden

hakkı �ç�n I. Grup (a) bend� madenlerde büyükşeh�r beled�yes� olan �llerde val�l�klere d�ğer �llerde �l özel �dareler�ne,
d�ğer grup madenlerde Genel Müdürlüğe müracaat yapılır.

(2) I. Grup (a) bend� madenlerde büyükşeh�r olan �llerde val�l�kler d�ğer �llerde �l özel �dareler�, Genel
Müdürlüğün uygun görüşünü alır. 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. D�ğer kamu kurum ve kuruluşlarının olumlu görüşünün alınmasını tak�ben val�l�klerce/�l özel
�dares�nce �hale yolu �le �şletme ruhsatı ver�l�r. Bu madenler�n �hale bedel� büyükşeh�r beled�yes� olan �llerde �lg�l�
muhasebe b�r�m� hesabına, d�ğer �llerde �l özel �dareler�n�n hesabına yatırılır.

(3) I. Grup (b) bend�, II. Grup (a) ve (c) bend� madenler �ç�n �şletme ruhsatı, III. Grup madenler �ç�n arama
ruhsatı, V. Grup madenler �ç�n arama sert�f�kası �hale �le ver�l�r. II. Grup (b) bend� ve IV. Grup madenler �ç�n arama
ruhsatı �se �lk müracaat yoluyla ver�l�r.

(4) I. Grup (b) bend�, II. Grup (a) ve (c) bend� madenlere �şletme ruhsatı, III. Grup madenlere arama ruhsatı, V.
Grup madenlere arama sert�f�kası, II. Grup (b) bend� ve IV. Grup madenlerde arama ruhsatı almak �ç�n Genel
Müdürlüğe müracaat yapılır.

(5) II. Grup (b) bend� ve IV. Grup madenler �ç�n yapılan müracaatlarda öncel�k hakkı esastır. Yapılan
müracaatlar, müracaat numarası, gün, saat ve dak�ka esas alınarak değerlend�r�l�r. Müracaata esas olan b�lg�ler� ve
sonucunu �çeren belgeler müracaat sah�b�ne ver�l�r.

Arama ruhsatı/sert�f�kası müracaatı ve değerlend�r�lmes�
MADDE 9 – (1) II. Grup (b) bend� ve IV. Grup madenler �ç�n arama ruhsat müracaatı, �şletme ruhsat taban

bedel� yatırılarak Ek-6’da yer alan taahhütname ve Ek-5’te örneğ� ver�lm�ş d�lekçe �le üç nüsha hal�nde Genel
Müdürlüğe doğrudan veya Genel Müdürlük �nternet sayfasında yayımlanan müracaat formu �le �nternet ortamında
yapılır.

(2) II. Grup (b) bend� ve IV. Grup madenlerde, arama ruhsatı almak �ç�n müracaat ed�len alan, altındak�
mevcut haklar d�kkate alınarak değerlend�r�l�r. Talep ed�len alanın hak sağlamaya müsa�t olan kısmına a�t b�lg�ler�
�çeren belge müracaat tar�h�nde müracaat edene ver�l�r. Ayrıca sonuçlar, Genel Müdürlük �lan panosunda ve �nternet
sayfasında müracaatı tak�p eden günden başlayarak �k� ay süre �le �lan ed�l�r. Sonuç �le �lg�l� olarak müracaat sah�b�ne
ayrıca yazılı b�r tebl�gat yapılmaz.

Ruhsat müracaat esasları
MADDE 10 – (1) Müracaatlar aşağıdak� esaslar doğrultusunda yapılır;
a) Müracaatlar, müracaat alanı düzlemsel olarak II. Grup (b) bend� madenlerde 100 hektarı ve IV. Grup

madenlerde 2000 hektarı, tamamı den�zlere yapılan IV. Grup ruhsat müracaatları �se 50000 hektarı geçmeyecek
şek�lde yapılır.

b) Müracaat ed�len alanın koord�natları, saat �bres� dönüş yönünde sağa (Y), yukarı (X) olarak ver�l�r.
Müracaatlar tek pol�gon olarak yapılır.
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c) Müracaatlar; UTM Projeks�yon ED 50 Datum 6 derecel�k d�l�m esas alınarak, on noktayı geçmeyecek
şek�lde, Y koord�natı altı basamaklı, X koord�natı yed� basamaklı olarak 1/25000 ölçekl� pafta adı yazılarak yapılır.
Pafta sayısı dördü, ancak tamamı den�zlere yapılan IV. Grup ruhsat müracaatlarında �se pafta sayısı sek�z� geçemez.
Talep ed�len alanla �lg�l� en az b�r pafta adının bel�rt�lmes� zorunludur.

(2) Bu maddedek� esaslara aykırı müracaatlar geçers�z sayılır. Müracaat �ç�n yatırılan �şletme ruhsat taban
bedel� �ade ed�lmez.

Müracaatların ruhsatlandırılması/sert�f�kalandırılması �ç�n gerekl� belgeler
MADDE 11 – (1) İlk müracaat yoluyla hak sağlayan müracaatların ruhsatlandırılması veya �hale yoluyla

arama ruhsatı/sert�f�kası almaya hak sağlayan müracaatların �hale bedel�n�n yatırılmasına müteak�p arama ruhsatının
düzenleneb�lmes� �ç�n müracaat gününden �t�baren �k� ay �ç�nde talep sah�b�n�n aşağıdak� belgeler� tamamlayarak
Genel Müdürlüğe vermes� zorunludur.

a) Gerçek k�ş�ler;
1) T.C. k�ml�k numarası beyanı,
2) Onaylı �mza beyanı,
3) Ruhsat bedel�n�n yatırıldığına da�r belge,
4) Ek-7’de yer alan ön �nceleme raporu,
5) Ek-8’de yer alan maden arama projes�,
6) Mal� yeterl�l�k belgeler�,
7) KEP adres�.
b) Tüzel k�ş�ler;
1) Müracaatçı tüzel k�ş�ye a�t güncel ş�rket ana sözleşmes�n�, yönet�m kurulunu ve ş�rket�n ortaklarının pay

oranlarını �çeren T�caret S�c�l Müdürlüğünden onaylı T�caret S�c�l Gazetes� örneğ�,
2) Tüzel k�ş�n�n bağlı olduğu verg� da�res�, �l� ve verg� numarasını göster�r belge,
3) Tüzel k�ş�y� tems�l ve �lzama yetk�l� k�ş�ler�n onaylı �mza s�rküler�,
4) Ruhsat bedel�n�n yatırıldığına da�r belge,
5) Ek-7’de yer alan ön �nceleme raporu,
6) Ek-8’de yer alan maden arama projes�,
7) Mal� yeterl�l�k belgeler�,
8) KEP adres�.
(2) Ancak, II. Grup (b) bend� ve IV. Grup madenler �ç�n talep ed�len alanın hak sağlamaya müsa�t olan

kısmının �lg�l� kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe b�ld�r�len; özel çevre koruma bölgeler�, m�ll� parklar, yaban
hayatı koruma ve gel�şt�rme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990 tar�hl� ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre
korunması gerekl� alanlar, 1 �nc� derece asker� yasak bölgeler, 1/5000 ölçekl� �mar planı onaylanmış alanlar, 1 �nc�
derece s�t alanları, 25/6/2010 tar�hl� ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşk�lat ve Görevler� Hakkındak�
Kanunda bel�rt�len alanlar �le madenc�l�k amacı dışında tahs�s ed�len ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş
ver�len elektr�k santraller�, organ�ze sanay� bölgeler�, petrol, doğal gaz ve jeotermal boru hatları g�b� yatırım alanları
�ç�nde hak sağlaması hal�nde, �k� ay �ç�nde ruhsat bedel�n�n yatırılmasından sonra bu alanlara �l�şk�n �lg�l� kurumlardan
�z�n alınması �ç�n müracaat sah�b�ne b�r yıl süre ver�l�r. İk� aylık süre �çer�s�nde ruhsat bedel�n�n tam olarak
yatırılmaması hal�nde bu alan müracaatlara açık hale gel�r. Bu süre �ç�nde �z�n alınması durumunda Ek-6’dak� d�ğer
belgeler �le ön �nceleme raporu, mal� yeterl�l�ğ� �çeren maden arama projes� ve �z�n alındığına da�r belgen�n eks�ks�z
olarak Genel Müdürlüğe ver�lmes� zorunludur. Aks� takd�rde, �lg�l� kurumlardan �z�n alınması �ç�n müracaat sah�b�ne
ver�len b�r yıllık süren�n sonunda müracaat redded�l�r ve bu alan müracaatlara açık hale gel�r.

(3) Müracaat ed�len alanın b�r kısmının �k�nc� fıkradak� bahse konu alanlarla çakışması hal�nde, çakışan alan
dışındak� serbest alana �l�şk�n olarak b�r�nc� fıkrada yer alan hükümlere göre �şlem yapılır. Aks� halde, çakışan alan
dışındak� serbest alan �k� aylık süre sonunda müracaatlara açık hale gel�r. Çakışan alanla �lg�l� olarak �k� aylık süre
�ç�nde ruhsat bedel�n�n yatırılmasını müteak�p gerekl� �z�nler�n alınması �ç�n müracaat sah�b�ne b�r yıl süre ver�l�r. Bu
alan �ç�n gerekl� �zn�n alınması hal�nde bu müracaat �le alınan ruhsata �lave ed�l�r. Ayrı b�r ruhsat yoksa yen� ruhsat
düzenlen�r. Aks� takd�rde, �lg�l� kurumlardan �z�n alınması �ç�n müracaat sah�b�ne ver�len b�r yıllık süren�n sonunda,
müracaatın çakışan alanla �lg�l� kısmı redded�l�r ve bu alan müracaatlara açık hale gel�r. Müracaat sah�b� �le
yatırımcının aynı k�ş� veya kurum olması hal�nde �z�n alınmasına gerek duyulmaksızın hak sağlanan alana ruhsat
düzenlen�r.

(4) Den�zlerde yapılan kokol�t ve sapropel �le �lg�l� arama ruhsatı müracaatları maden �sm� bel�rt�lerek yapılır.
Maden �sm� bel�rt�lmeyen müracaatlar kokol�t ve sapropele hak sağlamaz. Müracaatta öncel�k hakkı esastır. D�ğer
madenlerle �lg�l� müracaatlar net�ces�nde ver�lm�ş �şletme �zn� bulunan alanlar, bu madenler �ç�n hak sağlamaz. Adaları
kapsayacak şek�lde yapılan müracaatlarda, adalara �sabet eden alanlar taks�r ed�l�r. Bu madenler�n üret�m� sırasında
�şletme faal�yet�n�n zarur� net�ces� olarak çıkarılan d�ğer grup madenler �ç�n Kanunun 16 ncı maddes� uygulanır.

(5) Den�zlerde alınan kokol�t, sapropel ve h�drojen sülfür ruhsatı sah�pler�, arama ruhsat yürürlük tar�h�nden
�t�baren b�r yıl �çer�s�nde, TPAO veya TPAO’ya bağlı b�r ş�rket� en az b�r yönet�m kurulu üyel�ğ� �le b�r denetç� üye
vererek, sermaye koyma şartı aramaksızın en az yüzde on h�sse vermek kaydıyla ş�rket�ne ortak almak zorundadır.
Ancak, TPAO veya TPAO’ya bağlı ş�rket�n, h�sse oranının %10’dan fazla artırılması taleb� tarafların anlaşmasına
bağlıdır. Ruhsat sah�b�n�n, b�r yıllık süre �ç�nde TPAO veya TPAO’ya bağlı b�r ş�rket�ne başvurmaması hal�nde ruhsat
�ptal ed�l�r. Ortaklık �şlemler�, TPAO veya TPAO’ya bağlı ş�rket� tarafından yürütülür.

(6) Ruhsat sah�b�n�n gerçek k�ş� olması hal�nde b�r yıllık süre �çer�s�nde b�r sermaye ş�rket� kurarak ruhsatı bu
ş�rkete devretmes� ve TPAO veya TPAO’ya bağlı ş�rket�ne h�sse devr� �ç�n müracaat etmes� zorunludur.
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(7) Ruhsat sah�b�n�n sermaye ş�rket� olması hal�nde TPAO veya TPAO’ya bağlı ş�rket�, bu ş�rkete ortak
alab�leceğ� g�b� yen� b�r sermaye ş�rket� kurup ruhsatı bu ş�rkete devrederek h�sse devr� yapab�l�r. Süres� �çer�s�nde
yapılan müracaatlara a�t �şlemler�n, TPAO tarafından tamamlanması gerek�r.

(8) Kanun ve 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanunu hükümler�ne uygun olarak ruhsat sah�b�
tarafından yapılan ortaklık müracaatının, TPAO tarafından sonuçlandırılmamasından TPAO sorumludur.

(9) Ruhsat sah�b� �le TPAO veya TPAO’ya bağlı b�r ş�rket ortaklığı �le kurulan ş�rket, bu kapsamda daha sonra
yapılan ruhsat müracaatları �ç�n ortaklık şartını sağlamış sayılır. Ayrıca ortaklık �ç�n TPAO’ya yen�den müracaat şartı
aranmaksızın mevcut ş�rket �le ruhsat �şlemler� yürütülür.

Ön �nceleme raporu
MADDE 12 – (1) Ek-7’de yer alan ön �nceleme raporunda, hedef sahayı seçmen�n gerekçeler� ve grubu �ç�nde

aranacak maden/madenler�n bel�rt�lmes�, öncel�kle bölgesel jeoloj�k etütler, bölgesel jeoloj� har�taları g�b� mevcut b�lg�
ve belgeler�n yer alması gerekl�d�r. Bu b�lg� ve belgeler kullanılarak, jeoloj�k çıkarsamalar ve öngörülere dayanılarak
hedef madenlere yönel�k b�lg�ler bel�rlen�r.

(2) Den�z ve göllere yapılan müracaatlarda �se araması hedeflenen maden�n c�ns�, yapısı ve arama
gerekçeler�n� �çeren ön �nceleme raporu ver�l�r. Bu alanlarda varsa yapılmış �lg�l� har�talar ver�l�r.

Maden arama projes�
MADDE 13 – (1) Maden arama projes�n�n aşağıdak� hususları �çermes� zorunludur:
a) Maden arama projes�n�n �çer�ğ�: Ek-8’de yer alan maden arama projes�nde, projen�n amacı açık b�r şek�lde

�fade ed�lerek müracaat sah�b�n�n beklent�s� ortaya konulur. Arama yapılacak sahanın seç�m�nden başlayıp, kaynağın
bel�rlenmes�, değerlend�r�l�p sınıflandırılması, raporlama aşamasının sonuna kadar geçen tüm maden arama sürec� (ön
arama, genel arama, detay arama) b�r term�n planı kapsamında bel�rt�l�r. Bu faal�yetler�n gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k
yatırım ve mal� yeterl�l�k b�lg�ler� belgelen�r. Maden arama faal�yetler� kapsamında gerekl� görülen çalışmalar;
yöntem, �çer�k ve uygulama b�ç�m� �le açıklanır ve bunlar sıraya konularak takv�me bağlanır. Gerekl� ek�p/ek�pman
bel�rlenerek tüm bu �şler�n mal�yet� hesaplanır ve f�nansman kaynakları göster�l�r. Maden arama projes�, arama faal�yet
dönemler� kapsamında yapılan çalışmalardan elde ed�lecek ver�lere göre, gerekt�ğ�nde �lg�l� dönem başlamadan veya
dönem �çer�s�nde rev�ze ed�lerek Genel Müdürlüğe ver�l�r.

b) Maden arama projes� faal�yet yeterl�l�ğ�: Maden arama projes�n�n yeterl� sayılab�lmes� �ç�n, arama
dönemler� �le �lg�l� ön, genel ve detay arama �le f�z�b�l�te dönemler� sonunda ver�len faal�yet raporlarında yer alan
asgar� faal�yetler� �çermes� zorunludur. Genel Müdürlükçe gerek görülmes� hal�nde ek arama faal�yetler�n�n yapılması
�steneb�l�r.

c) Maden arama projes� yatırım tutarı yeterl�l�ğ�: Maden arama projes�n�n yeterl� sayılab�lmes� �ç�n, ön, genel
ve detay arama dönemler�nde yapılması öngörülen faal�yetlere a�t toplam harcama tutarına �l�şk�n açıklamaların yer
alması zorunludur.

ç) Term�n planı ve yeterl�l�ğ�: Arama dönemler� �t�bar�yle yapılacak faal�yetler�n dönemler� ve süreler� bu plan
kapsamında bel�rt�lmek zorundadır. Maden arama projes� kapsamında dönemler �t�bar�yle toplam yatırım tutarını
oluşturacak harcama kalemler�n�n ayrı ayrı bel�rlenmes� gerek�r.

d) Mal� Yeterl�l�k:
1) Gerçek veya tüzel k�ş�ler Ek-2’de bel�rt�len mal� yeterl�l�k tutarındak� kullanılab�l�r nakd� kred� l�m�t�

ve/veya vadel�/vades�z mevduat m�ktarını göster�r banka referans mektubunu �braz etmek zorundadır. Tüzel k�ş�ler,
maden gruplarına göre mal� yeterl�l�k tutarlarının %30’unu sermayeler�yle, %70’�n� banka referans mektubuyla,
gerçek k�ş�ler �se banka referans mektubuyla �braz etmek zorundadır.

2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ruhsat alma �şlemler�nde mal� yeterl�l�k aranmaz.
3) Ruhsat talep sah�pler�, her b�r ruhsat taleb� �ç�n ayrı ayrı Ek-2’de bel�rt�len mal� yeterl�l�ğ�n� belgelemek

zorundadır. B�r ruhsat �ç�n ver�len mal� yeterl�l�k belges�nde yer alan m�ktarın, bu ruhsat �ç�n mal� yeterl�l�kte aranan
kısmı dışında kalan m�ktar yeterl� olduğu takd�rde başka b�r ruhsat �ç�n kullanılab�l�r.

4) Her yıl Aralık ayının sonuna kadar b�r sonrak� yıl �ç�nde yapılacak müracaatlarla �lg�l� geçerl� olacak Ek-
2’de yer alan mal� yeterl�l�k tutarları, yen�den değerleme oranlarında artırılarak Genel Müdürlüğün �nternet s�tes�nde
�lan ed�l�r.

Arama ruhsatı veya sert�f�kası ver�lmes�
MADDE 14 – (1) Müracaat sah�b�; ruhsat bedel�n�n yatırıldığına da�r belgey� ve Ek-6’dak� d�ğer belgeler �le

ön �nceleme raporu, maden arama projes� �le mal� yeterl�l�k belgeler�n� müracaat gününden �t�baren �k� ay �ç�nde Genel
Müdürlüğe vermek zorundadır. Belgeler�n ver�lmes�n� müteak�p Ek-9’da yer alan arama ruhsatı veya Ek-10’da yer
alan arama sert�f�kası düzenlen�p s�c�le �şlenerek yürürlüğe g�rer. Aks� takd�rde, bu alanlar başka b�r �şleme gerek
kalmaksızın müracaatlara açık hale gel�r.

(2) Yapılan müracaatın b�rden fazla alana hak sağlaması durumunda, müracaat sah�b�n�n taleb� hal�nde her alan
�ç�n �k� ay �ç�nde ayrı ayrı ruhsat bedel�n�n yatırılması ve Ek-6’dak� d�ğer belgeler �le ön �nceleme raporu, maden
arama projes� �le mal� yeterl�l�k belgeler�n�n tamamlanması durumunda ayrı olarak ruhsatlandırılır. Müracaat sah�b�n�n
ruhsatını almak �stemed�ğ� alanlar başka b�r �şleme gerek kalmaksızın bu süre sonunda yen� müracaatlara açık hale
gel�r.

(3) Müracaat sah�b�n�n Genel Müdürlükte başka b�r �şlem �ç�n onaylı belgeler�n�n (�mza beyanı/s�rküler�,
Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�, oda s�c�l belges�) bulunması, müracaat sah�b�n�n bu hususu d�lekçes�nde beyan etmes�
ve yapılan kontrolde tey�t ed�lmes� durumunda bu belgeler�n örnekler�n�n ver�lmes� yeterl�d�r.

(4) Ruhsat bedel�n�n yatırıldığını gösteren belge, Ek-6’dak� d�ğer belgeler, 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş borcun
bulunmadığına �l�şk�n belge, ön �nceleme raporu, maden arama projes� ve mal� yeterl�l�k belgeler�n�n Genel
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Müdürlüğe süres� �ç�nde ve eks�ks�z olarak ver�lmes� zorunludur. Bu b�lg� ve belgeler�n eks�ks�z ve tam olarak
ver�lmemes� durumunda, bu alanlar müracaatı tak�p eden günden �t�baren �k�nc� ayın son gününü tak�p eden �lk �ş günü
herhang� b�r �şleme gerek kalmaksızın yen� müracaatlara açık hale gel�r. Bu durumda �şletme ruhsat taban bedel�
dışındak� ruhsat bedel� �ade ed�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Arama Dönemler� ve Faal�yetler�

Arama ruhsatı/sert�f�kası
MADDE 15 – (1) Arama faal�yetler�, II (b), III. ve IV. Grup madenler �ç�n arama ruhsatı, V. Grup madenler

�ç�n arama sert�f�kası alınarak yapılır.
Arama dönem� ve faal�yetler�
MADDE 16 – (1) Arama faal�yet dönem�; sırasıyla ön arama, genel arama, detay arama ve uygun bulunması

hal�nde f�z�b�l�te dönemler�nden oluşur.
(2) Arama ruhsatı/sert�f�kası sah�pler�, her b�r arama dönem�ne a�t faal�yet raporunu hazırlayarak Genel

Müdürlüğe süres� �çer�s�nde vermek zorundadır.
(3) Ön arama dönem�nden genel aramaya, genel arama dönem�nden detay arama dönem�ne geç�şlerde, yen�

dönem öncek� dönem�n b�tt�ğ� günün ertes� günden �t�baren başlar. Detay arama dönem� �çer�s�nde f�z�b�l�te dönem�
taleb� yapılması ve Genel Müdürlükçe uygun bulunması hal�nde arama ruhsatları, detay arama dönem�n�n b�tt�ğ�
günün ertes� günden �t�baren f�z�b�l�te dönem�ne hak sağlar.

(4) Arama ruhsat sah�pler�n�n arama dönemler�ndek� yükümlülükler�n� süres�nden önce tamamlamaları
hal�nde, dönem süre sonu beklenmeden b�r sonrak� döneme ve/veya �şletme aşamasına geç�leb�l�r.

(5) II. Grup (b) bend�, III. ve V. Grup madenlerde genel arama dönem�, IV. Grup madenlerde detay arama
dönem�, IV. Grup (b), (c) ve (ç) bend� madenlerde talep ed�lmes� ve Genel Müdürlükçe uygun bulunması hal�nde
f�z�b�l�te dönem�ne �l�şk�n yükümlülükler� yer�ne get�rmeks�z�n �şletme projes� ver�lemez ve �şletme dönem�ne
geç�lemez.

(6) İşletme projes� ver�ld�ğ� tar�he kadar arama dönem�nde yapılan harcamaları �çeren l�sten�n ek�nde; fatura,
g�der pusulası, maaş ödemes� ve d�ğer harcamalara �l�şk�n belgeler�n ayrı ayrı ver�lmes�, gerek duyulması hal�nde �se
Genel Müdürlüğün �sted�ğ� ek b�lg�, belge ve açıklamaların ver�lmes� zorunludur.

Ön arama dönem�
MADDE 17 – (1) Arama ruhsatının düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıllık süre, ön arama dönem�d�r. Ön

arama dönem�nde; ön �nceleme raporunda bel�rt�len s�stemat�k arama yöntemler� uygulanab�l�r. Arama yöntemler�;
mostra (yüzlek) tanımlama ve örnek alımı, jeoloj�k har�ta alımı �le jeok�mya, jeof�z�k g�b� çalışmaları kapsar.

(2) Ön arama dönem� sonuna kadar, Ek-11’de yer alan ön arama faal�yet raporunun ver�lmes� zorunludur. Ön
arama dönem� faal�yet raporunun uygun olarak ver�lmes� hal�nde genel arama dönem�ne hak sağlar.

(3) Ön arama faal�yet raporunun veya yatırım harcama kalemler�ne a�t belgeler�n uygun bulunmaması hâl�nde
tesp�t ed�len eks�kl�kler�n b�r ay �ç�nde g�der�lmes� ruhsat sah�b�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r. Tebl�ğ tar�h�nden �t�baren
eks�kl�kler�n bu sürede tamamlanmaması veya ver�len raporların ya da yatırım harcama kalemler�ne a�t belgeler�n
uygun bulunmaması hâl�nde Kanunun 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası uygulanır ve genel
arama dönem�ne hak sağlar.

(4) Ön arama faal�yet raporunun süres� �ç�nde ver�lmemes� hâl�nde Kanunun 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası
gereğ�nce �dar� para cezası uygulanır ve faal�yet raporu aranmaksızın genel arama dönem�ne hak sağlar.

(5) Genel arama dönem�ne geçmeye hak sağlayan ruhsat sahaları Genel Müdürlük �nternet sayfasında �lan
ed�l�r.

Genel arama dönem�
MADDE 18 – (1) Genel arama dönem�, ön arama dönem�n�n sonundan �t�baren başlamak üzere IV. Grup

madenlerde �k� yıl, d�ğer grup madenlerde b�r yıldır.
(2) Bu dönem, maden�n genel özell�kler�yle bel�rlenmes�ne yönel�k arama dönem�d�r. Amaç, kaynağın boyut,

b�ç�m, yapı, tenör/kal�te ve muhtemel ekonom�k beklent�ler açısından kabul ed�leb�l�r b�r güven�l�rl�k düzey�nde
tahm�n ed�leb�lmes�n� sağlayarak b�r cevherleşme ya da maden yatağının temel jeoloj�k özell�kler�n� bel�rlemekt�r.
Cevherleşme ya da maden yatağının sınırları ve sözü ed�len özell�kler�; mostra, yarma ve sondaj g�b� lokasyonlardan
örnekleme yapılarak, alınan örnekler�n anal�z ve test ed�lmes� suret�yle elde ed�len ver�lere dayalı olarak tahm�n ed�l�r.

(3) Genel arama dönem� süres� sonuna kadar Ek-12’de yer alan genel arama faal�yet raporunun ver�lmes�
zorunludur. Genel arama faal�yet raporunun uygun bulunması hal�nde IV. Grup ruhsatlarda detay arama dönem�ne hak
sağlar. II. Grup (b) bend�, III. ve V. Grup ruhsatlarda �se genel arama dönem� sonuna kadar kaynak ve rezerv b�lg�ler�n�
�çeren �şletme projes� ver�lerek �şletme ruhsat taleb�nde bulunulmaması hal�nde arama ruhsatı �ptal ed�l�r.

(4) Genel arama faal�yet raporunun veya yatırım harcama kalemler�ne a�t belgeler�n uygun bulunmaması
hâl�nde tesp�t ed�len eks�kl�kler�n b�r ay �ç�nde g�der�lmes� ruhsat sah�b�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r. Tebl�ğ tar�h�nden
�t�baren eks�kl�kler�n bu sürede tamamlanmaması veya ver�len raporların ya da yatırım harcama kalemler�ne a�t
belgeler�n uygun bulunmaması hâl�nde Kanunun 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası
uygulanır ve arama ruhsat süres� sona erm�ş �se ruhsat �ptal ed�l�r.

(5) Genel arama faal�yet raporunun süres� �ç�nde ver�lmemes� hâl�nde Kanunun 17 nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası uygulanır ve faal�yet raporu aranmaksızın IV. Grup ruhsatlarda detay arama
dönem�ne hak sağlar. II. Grup (b) bend�, III. ve V. Grup ruhsatlarda, arama süres� sona erm�ş �se ruhsat �ptal ed�l�r.

(6) Detay arama dönem�ne geçmeye hak sağlayan ruhsat sahaları Genel Müdürlük �nternet sayfasında �lan
ed�l�r.

Detay arama dönem�
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MADDE 19 – (1) Detay arama dönem�, genel arama dönem�n�n sonundan �t�baren başlamak üzere IV. Grup
madenlerde dört yıldır.

(2) M�ktar, yoğunluk, şek�l, f�z�ksel özell�kler, tenör/kal�te ve m�neral �çer�ğ�n�n yüksek b�r güven�l�rl�k
düzey�nde hesap ed�lmes� amacıyla yapılan çalışmaları kapsar. Dört yıl sürel� olan bu dönemde, maden yatağını üç
boyutlu olarak ortaya koymak ve yüksek b�r güven�l�rl�k düzey�nde hesaplama yapab�lmek amacıyla yeter sayı ve
sıklıkta mostra, kuyu, yarma, sondaj ve galer� açma çalışmaları yapılması gerek�r. Buralardan yeterl� sayı ve sıklıkta
örnekleme yapılır. Maden yatağının sınırları ve sözü ed�len özell�kler�, örnekler�n test ve anal�z ed�lmes� suret�yle elde
ed�len ver�lere dayalı olarak ortaya konulur, kaynak hesaplanır ve maden yatağının �şlet�lmes�ne yönel�k özell�kler de
bel�rlen�r.

(3) Detay arama dönem� süres� sonuna kadar Ek-13’te yer alan detay arama faal�yet raporunun ver�lmes�
zorunludur. Detay arama faal�yet raporunun uygun bulunması hal�nde IV. Grup (b), (c) ve (ç) bend� maden arama
ruhsatlarında detay arama dönem�n� tak�ben f�z�b�l�te çalışmalarına �ht�yaç duyularak gerekçes� �le b�rl�kte Genel
Müdürlüğe müracaatta bulunmaları ve taleb�n uygun bulunması hâl�nde, detay arama dönem� sonrasında �k� yıllık b�r
f�z�b�l�te dönem�ne hak sağlar. IV. Grup (a) bend� maden arama ruhsatlarında �se detay arama dönem� sonuna kadar
kaynak ve rezerv b�lg�ler�n� �çeren �şletme projes� ver�lerek �şletme ruhsat taleb�nde bulunulmaması hal�nde arama
ruhsatı �ptal ed�l�r.

(4) Detay arama faal�yet raporunun veya yatırım harcama kalemler�ne a�t belgeler�n uygun bulunmaması
hâl�nde tesp�t ed�len eks�kl�kler�n b�r ay �ç�nde g�der�lmes� ruhsat sah�b�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r. Tebl�ğ tar�h�nden
�t�baren eks�kl�kler�n bu sürede tamamlanmaması veya ver�len raporların ya da yatırım harcama kalemler�ne a�t
belgeler�n uygun bulunmaması hâl�nde arama ruhsat süres� sona erm�ş �se ruhsat �ptal ed�l�r.

(5) Detay arama faal�yet raporunun süres� �ç�nde ver�lmemes� hâl�nde arama süres� sona erm�ş �se ruhsat �ptal
ed�l�r.

F�z�b�l�te dönem�nde yapılacak �şlemler
MADDE 20 – (1) F�z�b�l�te dönem� taleb�n�n uygun bulunması �ç�n detay arama dönem�nde yapılması zorunlu

faal�yetler�n yapılmış olması ve kaynağın ortaya çıkarılmış olması zorunludur. İk� yıllık süre sonuna kadar Ek-25’te
yer alan f�z�b�l�te raporunun ver�lmes� zorunludur. F�z�b�l�te dönem�n�n sonuna kadar Genel Müdürlüğe ver�len
f�z�b�l�te raporunun uygun bulunmaması hâl�nde eks�kl�kler�n�n b�r ay �ç�nde g�der�lmes� ruhsat sah�b�ne yazılı olarak
b�ld�r�l�r. Tebl�ğ tar�h�nden sonra eks�kl�kler�n ver�len sürede tamamlanmaması hâl�nde ya da arama ruhsat süres�
sonuna kadar f�z�b�l�te raporu �le b�rl�kte �şletme ruhsat taleb�nde bulunulmaması durumunda ruhsat �ptal ed�l�r. Ayrıca
f�z�b�l�te dönem�nde f�z�b�l�te raporunda yer alan asgar� faal�yetler�n yapılması zorunludur. Aks� takd�rde f�z�b�l�te
raporu uygun bulunmayarak ruhsat �ptal ed�l�r.

(2) F�z�b�l�te dönem�nde detay arama dönem� ruhsat bedel�n�n �k� katı tutarında ruhsat bedel� alınır.
Arama dönemler� �le �lg�l� genel hükümler
MADDE 21 – (1) Süres� tamamlanmadan önce ver�len arama faal�yet raporlarının kabul ed�lmemes�

durumunda en geç �lg�l� süre sonuna kadar çalışmalara devam ed�l�r ve yen� b�r faal�yet raporu ver�l�r.
(2) Arama ruhsatı dönemler�nde süres�nden önce, sonrak� arama dönemler�ne a�t faal�yet raporlarının Genel

Müdürlüğe ver�lmes� durumunda ver�len faal�yet raporlarının yeters�z bulunması hal�nde bu rapor, b�r öncek� dönem�n
arama faal�yet raporu yer�ne geçer.

(3) Arama dönem� �ç�nde �şletme projes� ver�lmes� durumunda �lg�l� faal�yet raporunda yer alan asgar�
faal�yetler�n yer�ne get�r�lmes� ve kaynak/rezerv raporu ver�lmes� zorunludur.                         (4) Ruhsat sahasında
arama faal�yet dönemler�nde el sondajı mak�nes� �le karotlu veya kırıntılı sondaj yapılab�l�r.

(5) Arama dönemler�nde �lg�l� harcamaların hazırlanan l�ste ek�nde fatura, g�der pusulası, maaş ödemes� ve
d�ğer harcamalara �l�şk�n belgeler�n ayrı ayrı ver�lmes� zorunludur. Faal�yetler �le �lg�l� harcama beyanlarında herhang�
b�r uyumsuzluk tesp�t ed�lmes� durumunda harcamaların belgelend�r�lmes� zorunludur. Tesp�t ed�len eks�kl�kler�n b�r
ay �ç�nde g�der�lmes� �sten�r. Aks� takd�rde Kanunun 17 nc� maddes� gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

Arama ruhsatı dönem�nde sevk �zn�
MADDE 22 – (1) Arama ruhsatı dönem�nde arama faal�yetler�n�n zarur� net�ces� olarak ortaya çıkartılan

maden�n, teknoloj�k araştırma, gel�şt�rme, p�lot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere, sevk�n gerekçes�n�n ve
m�ktarının da yer aldığı Ek-24’e göre hazırlanan arama faal�yet raporu, ÇED belges� ve mülk�yet �zn� �le b�rl�kte
müracaat eden ruhsat sah�b�ne, Genel Müdürlükçe uygun bulunan m�ktarda numunen�n sevk ed�lmes�ne �z�n
ver�leb�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşletme Ruhsatları ve İşletme İz�nler�

İşletme ruhsat talepler�nde mal� yeterl�l�k
MADDE 23 – (1) Mal� yeterl�l�k, projede bel�rt�len toplam yatırım tutarının en az yüzde y�rm�s� kadardır.

Ancak bu m�ktar Ek-2’de yer alan maden gruplarına göre bel�rlenen �şletme ruhsatları m�n�mum mal� yeterl�l�k
tutarları tablosundak� m�ktarlardan az olamaz.

(2) Genel Müdürlüğe ver�len maden �şletme projes� ek�ndek� mal� yeterl�l�k �le �lg�l� ruhsat sah�b� gerçek ve
tüzel k�ş�ler, kullanılab�l�r nakd� kred� l�m�t� ve/veya vadel�/vades�z mevduat m�ktarını göster�r banka referans
mektubunu �braz etmek zorundadır. Tüzel k�ş�ler, maden gruplarına göre mal� yeterl�l�k tutarlarının %30’unu
sermayeler�yle, %70’�n� banka referans mektubuyla, gerçek k�ş�ler �se banka referans mektubuyla �braz etmek
zorundadır.

(3) İşletme ruhsatlarında toplam yatırım tutarının azaltılması durumunda mal� yeterl�l�k belgeler� aynen devam
eder. Projelerde rev�zyon yapılması durumunda mal� yeterl�l�ğ�n, yen� projede bel�rt�len yatırım tutarına göre rev�ze
ed�lmes� gerek�r.
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(4) B�r ruhsat �ç�n ver�len mal� yeterl�l�k ray�ç tutarı d�ğer ruhsatlar �ç�n geçerl� değ�ld�r. B�rden fazla proje
ver�lmes� durumunda ruhsat talep sah�pler�, her b�r ruhsat taleb� �ç�n ayrı ayrı mal� yeterl�l�ğ�n� belgelemek zorundadır.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının ruhsat talepler�nde mal� yeterl�l�k aranmaz.
İşletme ruhsat müracaatları
MADDE 24 – (1) Yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�lerce maden mühend�s�n�n sorumluluğunda hazırlanmış Ek-14’e

uygun çevre �le uyum planını veya taahhüdünü �çeren �şletme projes�, ruhsat sah�b� tarafından Genel Müdürlüğe
ver�l�r. Proje �le b�rl�kte projen�n uygulanab�lmes� �ç�n gerekl� olan mal� yeterl�l�ğ�ne �l�şk�n belge ve genel bütçeye
gel�r kayded�lmek üzere �lg�l� muhasebe b�r�m� hesabına �şletme ruhsat taban bedel�n�n yatırıldığına da�r belgen�n
Genel Müdürlüğe ver�lmes� zorunludur. Aks� hâlde talep redded�l�r.

(2) Genel Müdürlük; maden�n c�ns�, rezerv m�ktarı, tenörü/kal�tes�, üret�m�n yapıldığı bölge, �şletme �z�n alanı
g�b� kıstasları d�kkate alarak projede yer alan m�n�mum yıllık üret�m m�ktarlarını bel�rleyeb�l�r.

(3) Proje ek�nde ver�len 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş borcun bulunmadığına
�l�şk�n belge, ver�ld�ğ� �şlem ve car� yıl �ç�n geçerl�d�r.

I. Grup (b) bend�, II. Grup (a) ve (c) bend� maden �şletme ruhsat talepler�n�n değerlend�r�lmes�
MADDE 25 – (1) I. Grup (b) bend�, II. Grup (a) ve (c) bend� madenlerde �şletme ruhsatı ver�leb�lmes� �ç�n;

YTK’larca maden mühend�s�n�n sorumluluğunda hazırlanmış Ek-14’e uygun çevre �le uyum planını veya taahhüdünü
�çeren �şletme projes�n�n �ncelenmes�ne müteak�p varsa projedek� tekn�k eks�kl�kler, 6183 sayılı Kanunun 22/A
maddes� kapsamında vades� geçm�ş borcun bulunmadığına �l�şk�n belge ve �şletme ruhsat bedel�, yapılan b�ld�r�mden
�t�baren üç ay �ç�nde tamamlanır. Eks�kl�kler�n� ver�len sürede tamamlamayanlara Kanunun 24 üncü maddes�n�n �k�nc�
fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası uygulanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eks�kl�kler�n�
tamamlamayanların talepler� kabul ed�lmez ve yatırılan �şletme ruhsat bedel� �ade ed�l�r. Talepler�n ruhsatlandırılması
ve �şlet�lmes� �le �lg�l� genel �lkeler çerçeves�nde uygun bulunan alana b�r ay �ç�nde �şletme ruhsatı düzenlen�r.

(2) II. Grup (c) bend� maden �şletme ruhsat talepler�nde 250 km. mesafe dah�l�nde en az 5 m�lyon TL
değer�nde tes�s olması veya kurulacağının beyan ed�lmes� zorunludur. II. Grup (c) bend� maden ruhsatlarında üret�len
madenler sadece kend� tes�sler�nde kullanılab�l�r, dışarıya satış yapılamaz. Ancak, tes�stek� prosese uygun olmayan
n�tel�ktek� malzemen�n satışına �z�n ver�leb�l�r. Satışına �z�n ver�len m�ktar, ruhsat sahasından tes�se sevk ed�len yıllık
üret�m m�ktarını geçemez. Aks� takd�rde ver�len satış �zn� �ptal ed�lerek Kanunun 10 uncu maddes�n�n sek�z�nc�
fıkrasına göre �şlem yapılır.

(3) II. Grup (c) bend� maden ruhsatlarının II. Grup (a) bend� maden ruhsatına �nt�bakı yapılmaz.
(4) II. Grup (b) bend� maden ruhsatlarının II. Grup (a) ve (c) bend� maden ruhsatına �nt�bakı yapılmaz.
(5) II. Grup (a) bend� maden ruhsatları bu madden�n �k�nc� fıkrasında yer alan şartların yer�ne get�r�lmes�

hal�nde II. Grup (c) bend� maden ruhsatına �nt�bakı yapılab�l�r.
(6) II. Grup (a) ve (c) bend� maden ruhsatlarının talep ed�lmes� hal�nde, II. Grup (b) bend� maden ruhsatına

�nt�bakı yapılab�l�r.
II. Grup (a), (c) bend� ve patlatma yapılarak üret�m yapılan I. Grup (b) bend� madenler�n

ruhsatlandırılması, �z�n ver�lmes� ve �şlet�lmes� �le �lg�l� genel �lkeler
MADDE 26 – (1) II. Grup (a) ve (c) bend� ve patlatma yapılarak üret�m yapılan I. Grup (b) bend� madenler�n

projes�nde talep ed�len �z�n alanına ve kırma-eleme tes�s yerler�ne, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan
yollara, 1/5000 ölçekl� �mar planı onaylanmış alanlara, organ�ze hale gelm�ş tarım ve hayvancılık bölgeler�ne,
den�zlere, göllere, b�r�nc� derece s�t alanlarında f�z�k� olarak ortaya çıkarılmış kültürel varlıkların ön görünüm alanında
yatay olarak en az 500 metre mesafede, ön görünüm alanı dışında �se en az 150 metre mesafe dah�l�nde �z�n ver�lmez.
Ancak Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan yol kenarlarında, alternat�f alan bulunamaması veya
coğraf�k ve bölgesel şartlar d�kkate alınarak, Karayolları Genel Müdürlüğünden �z�n alınması durumunda �z�n
ver�leb�l�r. Temd�t talepler� kazanılmış haklar d�kkate alınarak değerlend�r�l�r. Bu fıkradak� mesafeler, �ht�yaç hal�nde
faal�yetler�n boyutu, �şletme yöntem�, emn�yet tedb�rler� �le araz�n�n topoğraf�k ve jeoloj�k yapısı d�kkate alınarak
Bakanlıkça artırılab�l�r. Mesafeler yatay olarak hesaplanır.

(2) Kamu h�zmet� veya umumun yararına ayrılmış yerlerden yatay olarak en az 500 metre mesafe dah�l�nde
�z�n düzenlenmez.

(3) Kırma-eleme tes�sler�nde toz �nd�rgeme s�stem� olacak şek�lde bunkerler, kırıcılar, elekler, bantlar ve
malzeme dökülme noktalarının en az ün�te bazında kapatılması yönünde �şletme projes� hazırlanması ve �şlet�lmes�
esastır.

(4) Kanun kapsamında daha sonra geç�c� tes�s yapılması durumunda toz �nd�rgeme s�stem� olacak şek�lde ve
bunkerler, kırıcılar, elekler, bantlar ve malzeme dökülme noktalarının kapatılması zorunludur. Aks� halde tes�s�n
faal�yetler� durdurulur.

(5) Ruhsat veya hammadde üret�m �z�n sahasında galer� atımı yöntem� �le patlatma yapılamaz.
II. Grup (b) bend�, III. ve IV. Grup �şletme ruhsatı �ç�n müracaat
MADDE 27 – (1) Arama ruhsat süres� sonuna kadar arama faal�yetler�ne a�t arama dönemler� �le �lg�l�

yeterl�l�k şartlarının yer�ne get�r�lmes� gerek�r. Kanunun 17 nc� maddes�ne göre hazırlanmış II. Grup (b) bend� ve III.
Grup madenler �ç�n genel arama faal�yet raporu, IV. Grup madenler �ç�n �se detay arama faal�yet raporu, IV. Grup (b),
(c) ve (ç) bend� maden arama ruhsatlarında f�z�b�l�te dönem�n�n kullanılması hal�nde Ek-25’e uygun f�z�b�l�te raporu,
madenc�l�k faal�yetler�n�n yürütülmes� esnasında ve/veya sonlandırılması aşamasında faal�yet sonrası �şletme alanının
çevre �le uyum planını veya taahhüdünü �çeren Ek-14’e göre �şletme projes�n�n ver�lmes�, �şletme ruhsat taban
bedel�n�n eks�ks�z ödend�ğ�ne da�r belge �le müracaat ed�lmes� ve uygun bulunması hal�nde �şletme ruhsatı hakkı
doğar. İşletme projes�n�n, ruhsat sah�b� veya kanun� vek�l�nce de �mzalanması zorunludur. Bu fıkrada sayılan arama
faal�yet ve f�z�b�l�te raporları, arama ruhsat dönem� �ç�nde �şletme projes�nden ayrı olarak da ver�leb�l�r.
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(2) Bu grup madenlere �şletme ruhsatı ver�leb�lmes� �ç�n; YTK tarafından maden mühend�s�n�n
sorumluluğunda hazırlanmış �şletme projes�ndek� tekn�k eks�kl�kler, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında
vades� geçm�ş borcun bulunmadığına �l�şk�n belge ve �şletme ruhsat bedel�, yapılan b�ld�r�mden �t�baren üç ay �ç�nde
tamamlanır. Eks�kl�kler�n� ver�len sürede tamamlamayanlara Kanunun 24 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası gereğ�nce
�dar� para cezası uygulanarak, süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eks�kl�kler�n� tamamlamayanların talepler�
kabul ed�lmez ve ruhsat süres� sona erm�ş �se yatırılan �şletme ruhsat bedel� �ade ed�lerek ruhsat �ptal ed�l�r. Talepler�n
ruhsatlandırılması ve �şlet�lmes� �le �lg�l� genel �lkeler çerçeves�nde Genel Müdürlükçe uygun bulunan alana b�r ay
�ç�nde �şletme ruhsatı düzenlen�r.

II. Grup (b) bend�, III., IV. ve V. Grup madenlere �şletme ruhsatı düzenlenmes� ve �şlet�lmes� �le �lg�l�
genel �lkeler

MADDE 28 – (1) Arama faal�yet� sonrası görünür ve muhtemel rezerv sınırlarının ve büyüklüğünün tesp�t
ed�leb�lmes� �ç�n maden�n tenör/kal�te dağılımı, maden�n c�ns�ne göre cevher damar kalınlıkları, kömür �ç�n kalor�
değer�, mermer �ç�n üret�m kapas�tes�, su ve gazların konsantrasyonu, deb�s�, kapas�tes� bel�rlen�r. İşletme projes�n�n
hazırlanmasında kullanılacak ver�ler�n bel�rleneb�lmes� �ç�n gerekl� aramaların yapılmış olması ve bu faal�yetler�n
rezerv b�lg�ler�n� �çeren II. Grup (b) bend� ve III. Gruplar �ç�n hazırlanmış genel arama faal�yet raporu ve IV. Gruplar
�ç�n �se detay arama faal�yet raporu veya f�z�b�l�te raporu �le belgelenmes� zorunludur.

(2) Arama ruhsat dönem�nde ortaya çıkarılan rezerve �l�şk�n dayanakları �le b�rl�kte belge ve b�lg�ler�n
ver�lmes� zorunludur.

(3) III. Grup madenlerde, Ek-14’e uygun hazırlanmış �şletme projes�nde, üret�lmes� öngörülen madenler �ç�n;
tab�� denge, kapas�te, rezervuar, konsantrasyon, h�drojeoloj�k ve jeok�myasal denge, deb� g�b� koruma �lkeler� esas
alınır. Bu grup madenler; den�z, göl, kaynak, havza veya beslenme alanının tab�� denges�n� bozmayacak şek�lde
ruhsatlandırılır.

(4) İşletme projeler�nde beyan ed�len yıllık üret�m m�ktarı, başabaş noktasını sağlayan m�ktarın altında olamaz.
Genel Müdürlük; maden�n c�ns�, rezerv m�ktarı, tenörü/kal�tes�, üret�m�n yapıldığı bölge, �şletme �z�n alanı g�b�
kıstasları d�kkate alarak m�n�mum yıllık üret�m m�ktarlarını bel�rleyeb�l�r.

(5) Geç�c� tes�s alanı �le görünür, muhtemel ve mümkün rezerv alanı üzer�nden Ek-15’te yer alan �şletme
ruhsatı düzenlen�r, ruhsatın d�ğer kısımları taks�r ed�l�r. İşletme �zn� �se üret�m m�ktarı, term�n planı d�kkate alınarak
görünür rezerv ve geç�c� tes�s alanını kapsayacak şek�lde Ek-16’ya göre düzenlen�r.

(6) İşletme �z�n alanı değ�ş�kl�ğ� talepler�, �şletme �z�n alanı bel�rleme sürec�ndek� �şlemlere tab�d�r.
(7) Projeye konu maden�n bulunmaması ve arama ruhsat süres�n�n tamamlanmış olması durumunda �şletme

ruhsat taleb� redded�lerek arama ruhsatı �ptal ed�l�r.
(8) IV. Grup (a) ve (c) bend� madenler�n projeler�n�n değerlend�r�lmes� esnasında mahall�nde tetk�k

heyetler�n�n ruhsat sahalarından nad�r toprak elementler�n�n tesp�t�ne yönel�k numune almaları Genel Müdürlükçe
�steneb�l�r. Anal�z sonuçlarına göre numunelerde ekonom�k olarak değerlend�r�leb�lecek nad�r toprak element�
olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde ruhsat sah�b� �le MTA Genel Müdürlüğü arasında ortak arama projes� gel�şt�r�l�r. Bu
çerçevede yapılan proje ortaklığının t�car� ve tekn�k �çer�ğ� taraflarca karşılıklı müzakere ed�lerek bel�rlen�r.

(9) Tuz Gölünde ver�lecek �şletme ruhsatlarının projedek� tuz üret�m kapas�tes� 200.000 ton/yıl tuzdan az veya
800.000 ton/yıl tuzlu su m�ktarından aşağı olamaz.

(10) Tuz Gölü Havzası �ç�nde kalan tuz domu ve yataklarına kaya tuzu ruhsatı ver�lmez.
(11) Genel Müdürlük gerek görmes� hal�nde projede yer alan çevre �le uyum planını rev�ze ett�reb�l�r.
İşletme projes�/f�z�b�l�te raporu ek� olarak ver�lecek rapor, etüt, har�ta ve ç�z�mler
MADDE 29 – (1) İşletme projes�n�n/f�z�b�l�te raporunun ek�nde aşağıdak� rapor, etüt, har�ta ve ç�z�mler ver�l�r:
a) Ruhsat alanının ve varsa ocak yer�n�n yer bulduru har�tası,
b) Ruhsat alanının uygun ölçekl� (1/10000, 1/5000, 1/1000 g�b�) jeoloj� har�tası ve jeoloj�k kes�tler,
c) Ocak açılması planlanan alanın uygun ölçekl� (1/5000, 1/1000 g�b�) hal� hazır topoğraf�k har�ta ve kes�tler�,
ç) Arama ruhsat dönem�nden gelen sahalar �ç�n maden �şletmes� planlanan alanda, �şletmey� etk�leyecek yeraltı

suyunun tesp�t ed�lmes� durumunda h�drojeoloj�k etüt raporu ve ekler�,
d) Sahada bel�rlenm�ş görünür rezerve ve ruhsat süres�ne bağlı olarak planlanan üret�m programlarını göster�r

term�n planı,
e) Açık ocak �şletmes� planlanan alanda, �ht�yaç duyulması hal�nde �şletmey� etk�leyecek şev stab�l�te

anal�zler�ne esas olacak jeotekn�k etüt raporu ve ekler�,
f) Uygun ölçekle ç�z�lm�ş ruhsat sınırı, talep ed�len �şletme �z�n sınırları �le sahada açılmış ocak, galer�, yarma,

sondaj, kuyu g�b� arama faal�yetler�n�n yer�n� göster�r �malat har�tası,
g) Yeraltı kömür �şletmeler�nde üret�m� gösteren term�n planı,
ğ) Yeraltı �şletmeler�nde; term�n planı, su drenajı, nakl�ye ve havalandırma planını �çeren uygun ölçekl� har�ta

ve ç�z�mler,
h) Mevcut ve yapılması planlanan b�na, tes�s, kantar, s�lo, trafo, yol g�b� yapıları gösteren vaz�yet planı,
ı) İnceleme ve onaya tab� tutulmaksızın �şveren�n sorumluluğunda olan ve yeraltı �şletmeler�nde �lg�l�

mevzuatta yer alan ac�l durum planı.
(2) ÇED olumlu kararı alınması zorunlu ruhsat sahalarında �şletme projes� ek�nde sunulacak olan çevre �le

uyum planı �ç�n Genel Müdürlüğe taahhütte bulunulması yeterl�d�r. Daha sonra Genel Müdürlüğe ver�lecek ÇED
raporunda bel�rt�len doğaya yen�den kazandırma planı bu madde �le talep ed�len çevre �le uyum planı yer�ne geçer.

(3) Gazlar �le göl, den�z ve kaynak sularına a�t �şletmeler �ç�n; çöktürme, buharlaştırma, ayırma, arıtma, üret�m
havuzları, b�na g�b� yer üstü veya var �se yeraltı tes�sler�n� göster�r uygun ölçekl� har�talar ver�l�r.

Proje eks�kl�kler�n�n tamamlanması
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MADDE 30 – (1) Projedek� tekn�k eks�kl�kler, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş
borcun bulunmadığına �l�şk�n belge ve �şletme ruhsat bedel� yapılan b�ld�r�mden �t�baren üç ay �ç�nde tamamlanır.
Tamamlamayanlara Kanunun 24 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası uygulanarak, süre üç ay
daha uzatılır. Bu süre sonunda eks�kl�kler�n� tamamlamayanların talepler� kabul ed�lmez ve yatırılmış �se �şletme
ruhsat bedel� �ade ed�l�r. Talepler�n uygun görülmes� hâl�nde b�r ay �ç�nde �şletme ruhsatı düzenlen�r.

(2) Arama ruhsat süres� b�tmeden yen� b�r �şletme projes� ver�lmes� hal�nde �şletme ruhsat taleb� yen�den
değerlend�r�l�r. Ancak, arama ruhsat süres� b�tm�ş �se talep redded�lerek arama ruhsatı �ptal ed�l�r.

İşletme �zn� ver�lmes� ve değ�ş�kl�k talepler�
MADDE 31 – (1) Kanunun 7 nc� maddes� gereğ�nce alınması zorunlu olan �z�nler�n ve 6183 sayılı Kanunun

22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş borcun bulunmadığına da�r belgen�n Genel Müdürlüğe ver�lmes�ne müteak�p
�şletme �zn� düzenlen�r.

(2) İşletme �z�n değ�ş�kl�k talepler� Devlet hakkı borcu olmaması kaydıyla aşağıdak� belgeler �le b�rl�kte
yapılır:

a) 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş borcun bulunmadığına da�r belge,
b) İşletme ruhsat taban bedel�n�n ödend�ğ�ne da�r belge,
c) Aynı grupta farklı b�r maden �ç�n �k�nc� b�r �şletme �zn� talep ed�lmes� veya �şletme faal�yet�n�n zarur�

net�ces� olarak çıkarılacak d�ğer gruplarda yer alan madenler �ç�n �şletme projes�,
ç) Aynı maden �ç�n �şletme �z�n alanı değ�ş�kl�k taleb�nde, �şletme projes� ek�nde ver�lmes� gereken har�ta ve

ç�z�mler,
d) Tes�s, stok alanı, pasa döküm alanı, altyapı tes�sler� g�b� amaçlarla �şletme �z�n alanı değ�ş�kl�ğ� taleb�nde

bulunulması hal�nde rev�ze �şletme projes� yer�ne vaz�yet planları.
İşletme ruhsatı dönem�nde arama faal�yetler�
MADDE 32 – (1) İşletme ruhsatı alanı �ç�nde, arama faal�yetler� yapılab�l�r. İşletme ruhsatının ver�ld�ğ�

tar�hten �t�baren IV. Grup ruhsat sahalarında beş yıl, d�ğer grup ruhsat sahalarında üç yıl �ç�nde mümkün rezerv
alanlarının görünür ve muhtemel rezerv hal�ne get�r�lmes� zorunludur. Görünür ve muhtemel rezerv hal�ne
get�r�lmeyen alanlar taks�r ed�l�r.

(2) İşletme ruhsatı dönem�nde yapılan arama faal�yetler�ne �l�şk�n görünür ve muhtemel rezerv raporunun,
dayanakları ve yeterl�l�k şartlarına uygun olarak IV. Grup ruhsatlar �ç�n Ek-13’te yer alan detay arama faal�yet raporu,
d�ğer grup ruhsatlar �ç�n �se Ek-12’de yer alan genel arama faal�yet raporunun ver�lmes� zorunludur.

İşletme sert�f�kası
MADDE 33 – (1) V. Grup madenler�n üret�m� �şletme sert�f�kası �le yapılır. Arama sert�f�kası süres� sonuna

kadar yapılan çalışmaları �çeren Ek-12’dek� genel arama faal�yet raporu, ruhsat taban bedel�n�n ödend�ğ�ne da�r belge
ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş borcun bulunmadığına da�r belge �le müracaatta
bulunulması hal�nde Ek-17’de yer alan �şletme sert�f�kası hakkı doğar. Uygun olan müracaatlara �şletme sert�f�kası
ver�l�r. İşletme sert�f�kası süres� beş yıldır.

(2) Arama faal�yet� sonrası görünür, muhtemel ve mümkün rezerv�n tesp�t ed�leb�lmes� �ç�n maden�n
tenörü/kal�tes�, maden�n c�ns�ne göre cevher damar kalınlıkları ve kapas�tes� bel�rlen�r. İşletme projes�n�n
hazırlanmasında kullanılacak ver�ler�n bel�rleneb�lmes� �ç�n gerekl� aramaların yapılmış olması ve bu faal�yetler�n
rezerv b�lg�ler�n� �çeren genel arama faal�yet raporu �le belgelenmes� zorunludur.

(3) Genel Müdürlük; maden�n c�ns�, rezerv�, tenör/kal�te, üret�m�n yapıldığı bölge, �şletme �z�n alanı g�b�
kıstasları d�kkate alarak m�n�mum yıllık üret�m m�ktarlarını bel�rleyeb�l�r.

(4) Arama sert�f�kalı sahalara, geç�c� tes�s alanı �le arama süres�nce bel�rlenen görünür ve muhtemel rezerv
alanı üzer�nden Ek-17’de yer alan �şletme sert�f�kası ver�l�r. Arama sert�f�kasının d�ğer kısımları taks�r ed�l�r.

(5) Bu grup madenler�n üret�m� araz� yüzey�nden toplanarak yapılır. Bu madenler�n �şlet�lmes� �ç�n yarma,
galer�, ocak açmak g�b� faal�yette bulunulmasının gerekmes� durumunda, Ek-14’e uygun olarak ve YTK’larca maden
mühend�s�n�n sorumluluğunda �şletme projes� hazırlanarak Genel Müdürlükten �şletme �zn� alınması zorunludur.

(6) İşletme �z�n alanı değ�ş�kl�ğ� talepler� �şletme �z�n alanı bel�rleme sürec�ndek� �şlemlere tab�d�r.
Ruhsatların üst üste ver�lmes�
MADDE 34 – (1) Aynı grup ruhsatlar b�rb�r� üzer�ne ver�lemez. Farklı grup ruhsatlar �se üst üste ver�leb�l�r.

Aynı veya farklı grup maden ruhsatlarının �şletme �z�n alanlarının üst üste talep ed�lmes� durumunda, Genel
Müdürlükçe projeler üzer�nde ve/veya yer�nde sahanın jeoloj�k yapısı, cevherleşmen�n özell�kler�, maden rezervler�,
yatırım ve tes�sler göz önünde bulundurularak �nceleme yapılır. İnceleme sonucunda, kazanılmış haklar korunmak
kaydı �le kaynak kaybına neden olmayacak, maden �şletmec�l�ğ�n� ve �şletme güvenl�ğ�n� tehl�keye düşürmeyecek
şek�lde, ayrı ayrı çalışma �mkânının tesp�t� hal�nde, çalışma esasları Bakanlıkça bel�rlenerek, bu alanda ayrı gruplarda
�şletme �z�nler� ver�leb�l�r. Bu mümkün değ�lse öncel�k hakkı esas alınarak faal�yete �z�n ver�l�r.

(2) Ancak, 2000 hektardan daha az olan IV. Grup �şletme �z�n alanları �le 100 hektardan daha az olan II. Grup
�şletme �z�n alanları üzer�ne I. Grup (b) bend� maden �şletme ruhsatı ver�lmeyeceğ� g�b�, I. Grup (b) bend� maden
�şletme �zn� üzer�ne de IV. Grup veya II. Grup �şletme �zn� ver�lmez. Bununla b�rl�kte, farklı gruptak� �şletme
ruhsatlarının aynı k�ş�ye a�t olması veya talep sah�pler�n�n aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeler� hal�nde
üst üste �şletme �zn� ver�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
İşletme Dönem� İşlemler�

Projeye uygun faal�yette bulunulması
MADDE 35 – (1) Üret�m faal�yetler�, �şletme �z�nler�n�n alınmasından sonra �şletme projes�ne uygun olarak

yapılır. B�rl�kte �şlet�lmes�nde tekn�k ve b�l�msel zorunluluk olan madenler aynı proje kapsamında �şlet�l�r. Madenc�l�k
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faal�yetler� yapılırken ve/veya tamamlandıktan sonra çevre �le uyum planı uygulanır.
(2) Ruhsat alanında ayrı b�r açık �şletme ocağının açılması, açık �şletmeden yeraltı �şletmes�ne ya da yeraltı

�şletmes�nden açık �şletmeye geç�şler uygulanmadan önce �şletme projes�n�n �lg�l� kısımlarının rev�ze ed�lerek Genel
Müdürlüğe ver�lmes� zorunludur. İşletme faal�yet�n�n �şletme projes�ne aykırı olarak yapılması hal�nde o yerdek�
üret�m faal�yetler� durdurulur.

(3) Yeraltı �şletmeler�nde; üret�m yöntem�/metodu değ�ş�kl�ğ� (topuklu, göçertmel�, dolgulu ve benzer�
yöntemler arasında geç�şler) yapılması veya �şletme �z�n alanında ayrı b�r yeraltı ocağının açılmasının gerekmes�
durumlarında, �şletme projes�n�n �lg�l� kısımlarının rev�ze ed�lerek Genel Müdürlüğe ver�lmes� zorunludur. Aks�
takd�rde faal�yetler durdurulur.

(4) Projede beyan ed�len altyapı, tes�s, kullanılan teknoloj�, mak�ne parkı, d�ğer ek�pmanların ve b�l�msel
ver�ler�n gerçekleşt�r�len yıllık üret�m m�ktarını tekn�k olarak karşılayacak yeterl�l�kte olmaması durumunda, �şletme
projes�n�n �lg�l� kısımlarının rev�ze ed�lerek Genel Müdürlüğe ver�lmes� zorunludur. Aks� takd�rde faal�yetler
durdurulur.

(5) İşletme projeler� ve değ�ş�kl�kler� �le �lg�l� dokümanlar ve �şletmeler�n faal�yetler�n�n durdurulmasına da�r
�şlemler Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı �le Bakanlık tarafından karşılıklı olarak elektron�k ortamda er�ş�me
açılır.

(6) III. Grup madenler�n üret�lmes�nde projes� dışında Genel Müdürlükten �z�n alınmadan göl ve den�z�n doğal
yüzey�n� değ�şt�recek şek�lde sedde, havuz, kanal ve sondaj yapılamaz. İz�n alınmadan bu faal�yetlerde
bulunulduğunun tesp�t� hal�nde gerekl� �z�nler alınıncaya kadar Kanunun 29 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası gereğ�nce
�dar� para cezası ver�lerek, bu alandak� faal�yetler durdurulur. Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü şekl�yle doğal
yüzey� değ�şt�r�len alanlarda gerekl� tedb�rler�n ruhsat sah�b�nce alınması sağlanır.

(7) İşletmelerde hazırlık ya da üret�m çalışmaları sürdürülürken şev açısı, basamak yüksekl�ğ�, basamak
gen�şl�ğ�, heyelan, alt yapı g�b� nedenlerle �lg�l� olarak �şletme projes�ne aykırı b�r durum oluştuğunun tesp�t� hal�nde,
gerekl� önlemler�n alınması ve çalışmaların yapılab�lmes� �ç�n ruhsat sah�b�ne altı aya kadar süre ver�l�r. Bu süre
sonunda projeye uygun faal�yette bulunulmaması hal�nde Kanunun 29 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası gereğ�nce �dar�
para cezası ver�lerek, bu ocaktak� faal�yetler�n projeye uygun hale get�r�lmes� yönündek� hazırlık faal�yetler� dışındak�
üret�m faal�yetler� durdurulur. Ver�lecek altı aylık süren�n başlangıcı, sahanın coğraf�k konumu, projedek� term�n planı
ve mevs�msel şartlar d�kkate alınarak Genel Müdürlükçe bel�rlen�r.

(8) Açık İşletmelerde;
a) Basamaklarında, ocak genel�nde düzlemsel/kama t�p�/da�resel kayma, devr�lme ve zayıf zonlar bulunması

veya mevs�msel koşullar har�c�nde �şletme açısından tehl�kel� su gel�r� olması veya üret�m faal�yet� sürdürülen
ocaklarda proje basamak yüksekl�ğ�n�n �k� katının, üret�m yapılmayanlarda üç katının aşılmış olması,

b) Basamak gen�şl�kler�n�n, faal�yette bulunulan ocaklarda projede beyan ed�len veya ocakta kullanılan �ş
mak�neler�n�n rahatça manevra yapab�leceğ� gen�şl�kte olmaması ya da üret�m faal�yet� olmayan ocaklarda projede
beyan ed�len basamak gen�şl�ğ�n�n % 50’s�nden az olması,

c) Genel şev açısının, projede beyan ed�len�n %20’s�nden fazla olması veya mevs�msel koşullar har�c�nde su
gel�r�n�n �şletme açısından tehl�ke oluşturması ya da düzlemsel/kama t�p�/da�resel kayma, devr�lme ve zayıf zonlar
bulunan ocaklarda, genel şev açısının projes�nde beyan ed�lenden fazla olması,

ç) Ocağın genel�nde heyelan tehd�d�n�n olması, ters şev oluşması veya askıda malzeme olması g�b� tehl�kel�
hallerde bu alandak�/ocaktak� projeye aykırı tehl�kel� durum g�der�l�nceye kadar hazırlık faal�yetler� dışındak� üret�m
faal�yetler� doğrudan durdurulur. Faal�yetler�n projeye uygun hale get�r�lmes� yönündek� hazırlık çalışmaları ve gerekl�
emn�yet tedb�rler�n�n alınması esnasında zorunlu olarak üret�len maden�n sevk�yatına �z�n ver�lmez. Ancak, maden�n
özell�ğ�, sahanın topograf�k, coğraf�k konumu ve benzer� hususlar d�kkate alınarak sevk�yata hang� şartlarda �z�n
ver�leb�leceğ�ne Genel Müdürlükçe karar ver�l�r.

(9) Yeraltı �şletmeler�nde üret�m çalışmaları esnasında;
a) Faal�yetler�n �şletme projes�ne aykırı olarak yapılması,
b) Ocağın yer üstüne en az �k� ayrı yolla bağlanmaması,
c) Panoların �k� ayrı yolla bağlantısı yapılmadan üret�m yapılması, havalandırmanın projeye uygun tes�s

ed�lmemes� ve bu durumun �şletme açısından tehl�ke oluşturması, ocak genel�nde yeterl� tahk�matın yapılmaması
ve/veya yanıcı ve patlayıcı gaz gel�r� olan ocaklarda genel havalandırmanın mekan�k yapılmaması,

haller�nde bu ocaktak� üret�m faal�yetler� durdurulur.
(10) İşletme projes�ne aykırı faal�yette bulunulduğunun ve bu faal�yetlere bağlı olarak oluşan tehl�kel�

durumun, çevredek� yerleş�m yerler� açısından da tehl�ke oluşturması hal�nde, söz konusu tehl�kel� durumun
g�der�lmes� �ç�n ruhsat sah�b�ne altı aya kadar süre ver�l�r. Ver�len süre �çer�s�nde gerekl� tedb�rler�n alınmaması
durumunda Kanunun 29 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası uygulanır. Tehl�kel� durumun
devam ett�ğ� ve ruhsat sah�b� tarafından da gerekl� tedb�rler�n alınamayacağının beyan ed�lmes� ve/veya bu durumun
Genel Müdürlükçe tesp�t ed�lmes� hal�nde val�l�k tarafından gerekl� tedb�rler alınıncaya kadar ruhsat sah�b�n�n
sorumluluğu devam eder ve masraflar 6183 sayılı Kanuna göre ruhsat sah�b�nden tahs�l ed�l�r.

(11) Ruhsat sah�b�nce, üret�m faal�yetler� durdurulan sahalarda faal�yet durdurma neden�ne yönel�k gerekl�
tedb�rler�n alındığının tekn�k b�r rapor �le Genel Müdürlüğe b�ld�r�lmes�nden sonra yer�nde yapılacak mahall�nde
tetk�k sonucunda ver�len tekn�k heyet raporu �le gerekl� tedb�rler�n alındığının tesp�t ed�lmes� hal�nde üret�m
faal�yetler�ne �z�n ver�l�r.

(12) İşletme faal�yetler�n�n projes�ne uygun olarak yapılması ve tehl�kel� durum oluşturmayacak şek�lde
yürütülmes� �ç�n gerekl� olan her türlü mak�ne, ek�pman ve teçh�zatın tem�n ed�lmes�nden faal�yet� b�zzat yer�ne
get�ren sorumludur.
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(13) Ruhsat sahalarında meydana gelen her türlü maden kazaları, ruhsat sah�b�/da�m� nezaretç� tarafından
Bakanlığa derhal b�ld�r�l�r.

(14) Maden ruhsat sahaları �le hammadde üret�m �z�n sahalarında rezerv�n ver�ml� b�r şek�lde
değerlend�r�lmes�, tehl�ke oluşturmadan b�rden fazla ruhsatın b�rb�r�ne mücav�r olarak bulunduğu sahalarda
faal�yetler�n ortak b�r proje çerçeves�nde yapılmasına hak sah�pler�n�n rızasının olması hâl�nde Genel Müdürlük kararı
�le, ruhsat sah�pler�n�n rızasının olmaması hâl�nde Bakan onayı �le karar ver�leb�l�r. Bu amaçla, ortak ruhsat alanları
�ç�nde �şletme �z�n alanları, bel�rlenecek term�n planları d�kkate alınarak yen�den düzenleneb�l�r. Bakanlıkça ortak
proje hazırlanmasına karar ver�len ruhsat sahalarında ortak proje hazırlanması �ç�n ruhsat sah�pler�ne altı aya kadar
süre ver�l�r. Ver�len sürede projen�n Genel Müdürlüğe ver�lmemes� hal�nde ruhsat sahalarında üret�m faal�yetler�
durdurulur. Ortak proje kapsamında;

a) Ek-14’e uygun çevre �le uyum planını veya taahhüdünü �çeren ortak proje, �şletme ruhsat taban bedel� �le
Genel Müdürlüğe müracaatta bulunulur.

b) Ortak proje kapsamında üret�m yapan sahalara ayrı ayrı da�m� nezaretç� atanab�leceğ� g�b� b�r da�m�
nezaretç� de atanab�l�r. Faal�yet raporları ayrı ayrı ver�l�r, ruhsat bedel� ve Devlet hakkı ayrı ayrı öden�r.

c) Ortak proje kapsamında üret�m yapan ruhsatlardan b�r�n�n �ptal� ve projen�n uygulanamaz duruma gelmes�
hal�nde faal�yetler durdurulur. Genel Müdürlükçe yen�den değerlend�rme yapılarak faal�yetler�n ortak yürütülüp
yürütülemeyeceğ�ne karar ver�l�r.

ç) Kanun kapsamında öngörülen �dar� para cezaları ve �dar� yaptırımlar ruhsat bazında uygulanır.
(15) Bütün yeraltı maden �şletme ruhsat sahalarında ve IV. Grup (b) bend� madenlerde açık �şletme ruhsat

sahalarında yürütülen �şletme faal�yetler�nde çalışan personel �ç�n Zorunlu Ferd� Kaza S�gorta Pol�çes� yaptırılması
zorunludur. Aks� takd�rde �şletmedek� üret�me hazırlık ve üret�m faal�yetler� durdurulur.

İşletme faal�yet� belgeler�
MADDE 36 – (1) Her b�r �şletme �zn� �ç�n ayrı ayrı olmak üzere b�r öncek� yıl �ç�nde gerçekleşt�rd�ğ� �şletme

faal�yet� �le �lg�l� aşağıdak� belgeler ruhsat sah�b� �le yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�ler tarafından �mzalanarak her yılın
N�san ayı sonuna kadar ruhsat sah�b� tarafından Genel Müdürlüğe ver�l�r;

a) Maden�n grubuna göre Ek-27 veya Ek-28’de bel�rt�len �şletme faal�yet raporu,
b) B�r öncek� yıl �ç�nde yapılan üret�m �le b�r sonrak� yıl planlanan üret�mler� ve kes�tler� gösteren uygun

ölçekl� �malat har�tası,
c) İşletme sahasında arama yapılmış �se faal�yet�n n�tel�ğ�ne uygun kaynak/rezerv raporunu �çeren genel/detay

arama faal�yet raporu,
ç) Yeraltı �şletmeler� �ç�n havalandırma b�lg�ler�n� �çeren havalandırma planı.
(2) B�r�nc� fıkradak� belgeler�n tamamının ver�lmemes� hal�nde Kanunun 29 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası

gereğ�nce �dar� para cezası uygulanır ve yükümlülükler yer�ne get�r�l�nceye kadar üret�m faal�yet� durdurulur.
(3) Ruhsat sahasında yapılan tüm �malatlara �l�şk�n har�taların hazırlanması, bulundurulması ve muhafaza

ed�lmes� ruhsat sah�b�n�n, YTK’n�n ve varsa rödövansçının sorumluluğundadır.
(4) II. Grup (b) bend� madenlere a�t ruhsatlar �ç�n üret�m, satış ve stok m�ktarı maden�n p�yasadak� t�car� �sm�

�le b�rl�kte ton c�ns�nden bel�rt�l�r. Ver�len �şletme faal�yet raporunda maden�n kal�tes�ne göre sınıflandırılarak beyan
ed�l�r.

(5) İşletme faal�yet�nde bulunulmaması hal�nde de �şletme faal�yet raporunun yalnız ruhsat sah�b� tarafından
�mzalanarak ver�lmes� yeterl�d�r. Ver�lmemes� hal�nde Kanunun 29 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası gereğ�nce �şlem
tes�s ed�l�r. Üret�m ve/veya hazırlık faal�yet� yapılmayan sahalarda �malat har�tası ver�lmez.

Üret�m yapılmayan �şletme �z�nl� ruhsat sahaları ve tes�sler
MADDE 37 – (1) İşletme �z�nl� ruhsat sahalarında tesp�t tar�h�nden öncek� son beş yıllık süren�n mücb�r

sebepler ve beklenmeyen haller dışında herhang� üç yıldan fazla b�r dönem�nde üret�m yapılmaması veya bu beş yıllık
süren�n herhang� üç yılındak� toplam üret�m m�ktarının projede beyan ed�len b�r yıllık üret�m m�ktarının %10’undan
daha az olması hal�nde ruhsat sah�pler�ne Kanunun 24 üncü maddes�n�n on �k�nc� fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası
ver�l�r. İdar� para cezasının uygulanmasından başlamak üzere bu fıkraya aykırı f��l�n tekrar tesp�t ed�lmes� hâl�nde �se
ruhsat �ptal ed�l�r.

(2) Ancak �şletme projes�nde, �şletme �zn�n�n yürürlük tar�h�nden �t�baren üç yıl �ç�nde madene ulaşmak
amacıyla galer�, kuyu ve/veya dekapaj yapılacağı beyan ed�lm�ş ve ruhsat sahasındak� faal�yetler�n bu beyanlara
uygun olarak gerçekleşt�r�ld�ğ� tesp�t ed�lm�ş �se �dar� para cezası uygulanmaz ve ruhsat �ptal ed�lmez. Bu durumda her
yılın N�san ayı sonuna kadar �şletme projes� uygulama raporu ver�l�r. Aks� takd�rde Kanunun 10 uncu maddes�n�n
dördüncü fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

(3) B�r�nc� fıkra gereğ�nce değerlend�rme yapılırken aşağıdak� hususlar göz önünde bulundurularak �şlem tes�s
ed�l�r:

a) İşletme ruhsatlarının yürürlükte olduğu süre �ç�nde, �şletme �z�nl� olarak beş yılda üç yıldan fazla b�r süre
geçmes�ne rağmen eğer bu süre �ç�nde Genel Müdürlükçe kabul ed�lm�ş b�r geç�c� tat�l süres� var �se bu süre bu
kapsamda yapılan değerlend�rmen�n dışında tutularak süreler hesaplanır.

b) İşletme �z�nl� sahalarda beklenmeyen hal kapsamındak� d�ğer kurumlardan alınması gereken �z�nler�n
alınamaması durumunda, ruhsat sah�b�n�n �z�n alınmamasında b�r kusurunun olup olmadığı gerek�rse �lg�l� kamu
kurum ve kuruluşlarından görüş alınarak açıklığa kavuşturulur. Ruhsat sah�b�n�n gerekl� �zn�n alınamamasında b�r
kusuru yok �se beklenmeyen hal kapsamında değerlend�r�l�r.

c) İşletme �z�nl� sahalarda, ruhsat sah�pler� mücb�r sebep veya beklenmeyen hal olmasına rağmen geç�c� tat�l
talep etmemeler� durumunda da yapılan değerlend�rmelerde somut belgelerle mücb�r sebep veya beklenmeyen hal
durumunun olduğu süreler üret�m yapılmayan sürelerden düşülür.
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ç) İşletme ruhsat süres� uzatılsa dah� herhang� b�r beş yıllık sürede mücb�r sebepler ve beklenmeyen haller
dışında herhang� b�r üç yıldan fazla üret�m yapılmayan veya bu beş yıllık süren�n herhang� üç yılındak� toplam üret�m
m�ktarının projede beyan ed�len b�r yıllık üret�m m�ktarının %10’undan daha az olması hal�nde ruhsatlar �ç�n Kanunun
24 üncü maddes�n�n on �k�nc� fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası ver�l�r.

d) Rev�ze �şletme projeler�ndek� üret�m m�ktarları, uygun bulunduğu yılı tak�p eden yıldan �t�baren
hesaplamalara dah�l ed�l�r.

Entegre tes�slere hammadde sağlayan ruhsat alanlarında üret�m yapılmaması
MADDE 38 – (1) Üret�len maden�n kullanıldığı entegre metalurj�, seram�k, ç�mento, k�reç ve k�mya tes�sler�,

enerj� santralı ve IV. Grup madenler�n zeng�nleşt�rme tes�sler�n� beslemeye yönel�k aynı tes�s sah�b�ne a�t ruhsatlara
Kanunun 24 üncü maddes�n�n on �k�nc� fıkrası hükümler� uygulanmaz. Ancak, üret�m yapılamayan her b�r ruhsat �ç�n,
�şletme ruhsat taban bedel�nden az olmamak üzere projede bel�rt�len üret�m m�ktarının %10’u üzer�nden Devlet hakkı
alınır.

(2) Bu madde �le get�r�len muaf�yet; tuğla-k�rem�t, seram�k, ç�mento tes�sler�, k�reç, kals�t tes�sler�, II. Grup (b)
bend� madenlerden kesme, boyutlandırma, şek�llend�rme veya �şleme yapılan entegre tes�sler, III. Grup madenlerden
üret�len ürünlere dayalı entegre tes�sler, alçı, tuz gruplarına a�t raf�ne, cam, fosfat üret�m tes�sler�, enerj� tes�sler�,
gazlaştırma yöntem� �le üret�m yapılan tes�sler, den�zlerde yapılan kokol�t ve sapropel üret�m� yapılan tes�sler, entegre
metalurj� ve konsantre, �zabe ve dore-külçe üreten zeng�nleşt�rme tes�sler� �le IV. Grup madenlerle �lg�l� üret�m
tes�sler�ne uygulanır.

(3) I. Grup (a) bend� ve V. Grup madenler �le mıcır, kaba �nşaat, baraj, gölet, l�man, yol g�b� yapılarda
kullanılan her türlü yapı hammaddes� ve dolgu malzemes� üreten tes�sler bu madde �le get�r�len muaf�yetten
yararlanamaz.

(4) Bu madde �le get�r�len muaf�yetten yararlanmak �ç�n ruhsat sah�b� d�lekçe �le Genel Müdürlüğe müracaat
etmek zorundadır. Bu d�lekçe ek�nde, tes�se a�t tekn�k ve hukuk� b�lg�ler �le talepte bulunulan ruhsatlardan üret�len
madenler�n bu tes�ste kullanılmasına �l�şk�n b�lg�ler yer alır. Genel Müdürlükçe, nazar� ve/veya mahall�nde yapılan
�nceleme sonucu uygun görülen ruhsatlara Ek-30’da yer alan tes�s muaf�yet belges� düzenlen�r. Bu ruhsatlara Kanunun
24 üncü maddes�n�n on�k�nc� fıkrası hükümler� uygulanmaz. Talepler�n uygun bulunması hal�nde muaf�yet, müracaat
tar�h� �t�barı �le başlar.

(5) Bu şek�lde maden ruhsat sah�b�n�n yurt �ç�nde kurulu bulunan tes�s�nde hammadde olarak kullanılan, b�r
�şleme tab� tutularak zeng�nleşt�r�len veya zeng�nleşt�rme tes�sler�n� beslemeye yönel�k en fazla beş adet ruhsat b�r�nc�
fıkra kapsamında değerlend�r�l�r. Bu kapsamda değerlend�r�len ruhsatlar beş yıl süre �le değ�şt�r�lemez. Bu muaf�yetten
yararlanan ruhsatlar, tes�se yatay olarak en fazla 250 k�lometre mesafede olmak zorundadır.

(6) I. Grup (b) bend�, II. Grup, III. ve IV. Grup (a) bend� maden ruhsatlarda üret�len maden�n kullanıldığı
tes�slerden güncel değer� beş m�lyon Türk L�rası ve üzer� f�z�k� yatırım bedel�, IV. Grup (b), (c) ve (ç) bend� maden
ruhsat sahalarında üret�len maden�n kullanıldığı tes�slerden güncel değer� on m�lyon Türk L�rası ve üzer� f�z�k� yatırım
bedel� olan tes�sler, bu madde kapsamındak� muaf�yetten yararlanab�l�r. F�z�k� yatırım bedel�ne araz�/arsa bedel� dah�l
ed�lmez. Muaf�yetten yararlanan tes�sler�n f�z�k� yatırım bedel�ne �l�şk�n b�lg� ve belgeler, sanay� ve/veya t�caret
odalarından veya yem�nl� mal� müşav�rlerden alınır. Yatırım bedel�, her yıl yen�den değerleme oranında artırılır.

İşletme ruhsatı süres� ve uzatılması
MADDE 39 – (1) I. Grup (b) bend�, II., III. ve IV. Grup madenler�n �şletme ruhsat süres�, görünür ve

muhtemel hale get�r�lm�ş rezerv �le projes�ne göre bel�rlen�r. İşletme ruhsat süres� on yıldan az olamaz.
(2) İşletme ruhsat süreler�n�n uzatılmasında aşağıdak� kr�terler uygulanır:
a) İşletme ruhsat süres�n�n uzatılması �ç�n ruhsat süres� b�t�m�nden önce �şletme ruhsat taban bedel� �le beraber

Ek-14’e göre hazırlanmış görünür ve muhtemel rezerv b�lg�ler�n�, çevre �le uyum planını da �çeren yen� b�r projeyle
uzatma taleb�nde bulunulması gerek�r. Aks� halde �şletme ruhsatı �ptal ed�l�r. Süre uzatım projes�n�n ver�lmes�n�
müteak�p, varsa projedek� tekn�k eks�kl�kler, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş borcun
bulunmadığına �l�şk�n belge, �şletme ruhsat bedel�, geçm�ş yıllara a�t ruhsat harcı ve çevre �le uyum tem�natı
eks�kl�kler� yapılan b�ld�r�mden �t�baren üç ay �ç�nde tamamlanır. Eks�kl�kler�n� ver�len sürede tamamlamayanlara
Kanunun 24 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası uygulanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre
sonunda eks�kl�kler�n� tamamlamayanların süre uzatım talepler� kabul ed�lmez ve yatırılan �şletme ruhsat bedel� �ade
ed�l�r.

b) Ruhsat süres�; 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
uzatılab�l�r.

c) Toplam �şletme ruhsat süres� I. Grup madenlerde otuz yılı, II. Grup madenlerde kırk yılı, d�ğer grup
madenlerde �se ell� yılı geçemez. I. Grup madenlerde otuz yıldan, II. Grup madenlerde kırk yıldan sonrak� süren�n
uzatılmasına Bakan, d�ğer grup madenlerde �se ell� yıldan sonrak� süren�n uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetk�l�d�r.

ç) Bu fıkradak� şartları sağlamayan ruhsatların uzatma talepler� kabul ed�lmez.
(3) İk�nc� fıkradak� şartların sağlanması kaydıyla �şletme ruhsatı süres�;
a) Ruhsat sah�b�n�n sahasından ürett�ğ� maden� kend�s�ne a�t tes�ste kullanması, talep ed�len süre ve üret�m

m�ktarına uygun görünür rezerv�n ruhsat sahasında mevcut olması ve son beş yılın üret�m ortalamasının projedek�
üret�m beyanının %50 ve üzer�nde olması hal�nde on yıl �le otuz yıl arası, üret�m�n %25-50 arasında olması hal�nde on
yıl �le y�rm� yıl arası, üret�m�n %25’ten az olması hal�nde �se on yıl uzatılab�l�r.
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b) Ruhsat sah�b�n�n sahasından ürett�ğ� maden� kullandığı tes�s�n�n olmaması, talep ed�len süre ve üret�m
m�ktarına uygun görünür rezerv�n ruhsat sahasında mevcut olması ve son beş yılın üret�m ortalamasının projedek�
üret�m beyanının %50 ve üzer�nde olması hal�nde on yıl �le y�rm� yıl arası, üret�m�n %25-50 arasında olması hal�nde
on yıl, üret�m�n %25’�n altında olması hal�nde �se beş yıl uzatılab�l�r.

c) On yıldan daha az süres� kalmış ruhsatlara dayalı 38 �nc� madde kapsamındak� entegre tes�s yatırımı projes�
veren ruhsat sah�pler�n�n uzatma taleb�nde bulunması hal�nde, ruhsat süres�ne on beş yıl �lave ed�leb�l�r. Tes�s�n
taahhüt ed�len sürede tamamlanmaması hal�nde �lave ed�len süre ger� alınır.

ç) Çevre �le uyum çalışması yapılmayan ruhsatlar en fazla beş yıl süre �le uzatılab�l�r.
(4) İşletme ruhsat süres�n�n dolmasına üç yıldan fazla kalan ruhsatların, süre uzatma talepler� kabul ed�lmez.

Ancak, �şletme ruhsatlarının süres�n�n dolmasına üç yıldan fazla kalan ruhsatların; ruhsat sah�b�n�n sahasından ürett�ğ�
maden� kullandığı tes�s�n�n olması, talep ed�len süre ve üret�m m�ktarına uygun görünür rezerv�n ruhsat sahasında
mevcut olması, son beş yıllık sürede yapılan üret�m�n projedek� beş yıllık üret�m beyanı toplamının %50 ve üzer�nde
olması ve mevcut projen�n üzer�nde yıllık üret�m�n öngörülmes� hal�nde ruhsat uzatma talepler� �şletme projes�n�n
ver�ld�ğ� tar�h �t�bar�yle kabul ed�leb�l�r.

İşletme sert�f�kası süres�n�n uzatılması
MADDE 40 – (1) V. Grup madenler�n �şletme sert�f�ka süres� beş yıldır. İşletme sert�f�kası süres�n�n

b�t�m�nden önce �şletme ruhsat taban bedel� �le beraber Ek-14’e uygun görünür ve muhtemel rezerv b�lg�ler�n�, çevre
�le uyum planını da �çeren yen� b�r projeyle uzatma taleb�nde bulunulması gerek�r. Süre uzatım projes�n�n ver�lmes�n�
müteak�p, varsa projedek� tekn�k eks�kl�kler, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş borcun
bulunmadığına �l�şk�n belge ve �şletme ruhsat bedel� yapılan b�ld�r�mden �t�baren üç ay �ç�nde tamamlanır.
Eks�kl�kler�n� ver�len sürede tamamlamayanlara Kanunun 24 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası gereğ�nce �dar� para
cezası uygulanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eks�kl�kler�n� tamamlamayanların talepler� kabul ed�lmez
ve yatırılan �şletme ruhsat bedel� �ade ed�l�r.

(2) İşletme sert�f�kası dönem�nde üret�m�n araz� yüzey�nden toplanarak yapılması hal�nde süre uzatımı �ç�n
�şletme projes� yer�ne arama faal�yet raporu ver�lmes� yeterl�d�r.

(3) İşletme sert�f�kası süres�n�n uzatılması taleb� yapılırken, �şletme projes� sürec� �ç�n zorunlu olan genel
�lkelere uyulur.

Mücb�r sebep ve beklenmeyen hallerde geç�c� tat�l
MADDE 41 – (1) Sel baskını, yangın, deprem, gr�zu patlaması, çökme, heyelan g�b� sebeplerle veya

tenörde/kal�tede, jeoloj�k şartlarda, ülke ve dünya pazarlarındak� gel�şme ve değ�ş�mler, ruhsat sah�b�n�n �flasına karar
ver�lm�ş olması, özelleşt�rme kapsamında olan kurumlara a�t ruhsat olması, ulaşım, ulaştırma altyapı durumlarında
beklenmeyen değ�ş�kl�kler olması, kurul kararı gerekt�ren yatırımlar �le proje çakışması olması durumunda �z�n alma
sürec�n�n uzaması veya yargı kararı gereğ� geç�c� süre �le durdurulması ve �şletme faal�yetler�n� engelleyen d�ğer
toplumsal olaylar neden�yle �şletme �zn� düzenlenm�ş ruhsat sahalarında faal�yet�n geç�c� tat�l� �ç�n ruhsat sah�b�nce
gerekl� belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat ed�l�r. Yapılan �nceleme sonrası taleb�n uygun bulunması durumunda
müracaat tar�h�, geç�c� tat�l�n başlama tar�h� olarak kabul ed�lerek b�r yıla kadar geç�c� tat�l ver�l�r.

(2) Geç�c� tat�l�n gerekçeler�n�n devam etmes� durumunda ruhsat sah�b�n�n taleb� �le geç�c� tat�l süres�
uzatılab�l�r.

(3) Geç�c� tat�l süres� �ç�nde de �şletme faal�yet raporu ver�l�r. Aks� halde Kanunun 29 uncu maddes�n�n
dördüncü fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r. Geç�c� tat�l süres�nde de Devlet hakkı alınır.

(4) Geç�c� tat�l taleb� �le �lg�l� olarak, Genel Müdürlüğe 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. Eks�kl�kler�n ver�len süren�n dışında
tamamlanması hal�nde �se tamamlandığı tar�h, yen� talep tar�h� olarak değerlend�r�l�r.

(5) İşletme �zn� düzenlenm�ş ruhsatlarda, Kanunun 7 nc� maddes� gereğ�nce alınması zorunlu olan �z�nler�n
alınamaması gerekçe göster�lerek yapılan geç�c� tat�l talepler�, �z�n alınamamasına �l�şk�n b�lg� ve belgeler�n �braz
ed�lmes� kaydıyla, en fazla üç kez b�rer yıl süre �le kabul ed�leb�l�r.

(6) Ruhsat sahasının b�r kısmında mücb�r sebep veya beklenmeyen hal var �se mücb�r sebep veya
beklenmeyen hal� geçerl� olan alan dışında üret�m yapılab�lecek �şletme �z�nl� alan olup olmadığı kontrol ed�lerek
geç�c� tat�l taleb� değerlend�r�l�r. İşletme �z�n sınırları �ç�nde üret�m yapılab�lecek alternat�f alanın olması hal�nde
geç�c� tat�l taleb� redded�l�r.

Ruhsat sahalarında b�rleşt�rme ve/veya küçültme �şlemler�
MADDE 42 – (1) İşletme ruhsat taban bedel� ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades�

geçm�ş borcun bulunmadığına da�r belge �le müracaatta bulunulması hal�nde aynı kenarda en az �k� noktası ortak, hak
sah�pler�ne a�t aynı grup ruhsatlar b�rleşt�r�leb�l�r. B�rleşt�rme sonucunda ortaya çıkan ruhsatın alanı Kanunda bel�rt�len
sınırlamaları geçemez. II. Grubun farklı alt bentler�ndek� ruhsatlar b�rb�rler� �le b�rleşt�r�lemez.

(2) I. ve II. Grup ruhsatlar har�ç olmak üzere, aynı k�ş�ye a�t mücav�r �şletme ruhsat alanlarında görünür maden
rezerv�n�n b�r bütünlük teşk�l etmes�, ortak �şletme yapılmasının zorunlu olması veya üret�m�n entegre tes�s�
beslemeye yönel�k olması hâl�nde b�rleşt�r�lerek oluşturulan ruhsatta alan sınırlaması aranmaz. Bu kapsamda yapılan
ruhsat b�rleşt�rme talepler�nde yen� �şletme projes� ver�lmes� zorunludur.

(3) İşletme ruhsat alanında uygun ve yeterl� yer bulunamaması hâl�nde zorunlu tes�s ve altyapı tes�sler� �ç�n
aynı k�ş�ye a�t b�t�ş�k alandak� ruhsat sahası �le safhasına bakılmaksızın ve alan sınırlaması aranmaksızın b�rleşt�rme
yapılarak �şletme ruhsatı düzenlen�r. I. ve II. Grup ruhsatlar, b�rleşt�rme sonucunda alan sınırlamasını geçemez.

(4) İşletme ruhsat talepl� ve �şletme ruhsatlı sahaların b�rleşt�rme talepler�nde, �şletme projes� ver�l�r.
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(5) B�rleşt�rme sonunda yen� ruhsatın süres�, b�rleşt�r�len ruhsatlardan süres� en az kalanın süres� kadardır.
Ancak, üçüncü fıkra kapsamında arama �le �şletme ruhsatlı sahaların b�rleşt�rmes�nde düzenlenecek yen� ruhsatın
süres� �şletme ruhsatının süres� kadardır.

(6) Ruhsat sahalarının b�rleşt�r�lmes� hal�nde, ruhsatlardan b�r� üzer�ndek� hac�z, �potek, reh�n, �ht�yat� tedb�r
g�b� hukuk� kısıtlamalar ve madd� yükümlülükler �le Kanun hükümler�ne göre uygulanmış cezalar ve haklar
düzenlenen yen� ruhsat üzer�nde devam eder. Ayrıca, b�rleşt�r�len ruhsatların s�c�l�nde b�lg� amaçlı olarak kayded�lm�ş
rödövans sözleşmeler� b�rleşen ruhsatın s�c�l�ne b�lg� amaçlı �şlen�r.

(7) B�rleşt�rme talep ed�len ruhsatlarla �lg�l� olarak yılın son gününe kadar b�rleşt�rme gerçekleşt�r�lmem�ş �se
b�rleşt�r�lm�ş yen� ruhsatın s�c�le kaydı yapılıncaya kadar mevcut ruhsatların ruhsat bedel�, Devlet hakkı ve d�ğer
yükümlülükler� devam eder.

(8) Ruhsat küçültme �şlemler�nde �şletme ruhsat taban bedel�, �şletme ruhsat bedel� ve 6183 sayılı Kanunun
22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş borcun bulunmadığına da�r belge �stenmez.

(9) Küçültme talepl� ruhsatlar �ç�n küçültülmüş yen� ruhsatın s�c�le kaydı yapılıncaya kadar mevcut ruhsatların
ruhsat bedel�, Devlet hakkı ve d�ğer yükümlülükler� devam eder.

Pasa, bak�ye, atık/artık ve cürufların muhafazası ve değerlend�r�lmes�
MADDE 43 – (1) Madenc�l�k ve müteak�p safhalarındak� faal�yetler sırasında; cevher, metal veya ekonom�k

değer �ht�va eden, günün şartlarında tekn�k veya ekonom�k değerlend�rmes� mümkün olmayan pasa, atık/artık,
zeng�nleşt�rme bak�ye yığını ve cüruflar, çevre k�rl�l�ğ� açısından mahzur teşk�l etm�yorsa geç�r�ld�kler� son �şlemden
çıktıkları şekl�yle ayrı ayrı muhafaza ed�l�r. Bu pasa, bak�ye, atık/artık ve cürufların m�ktarları, f�z�kî özell�kler�,
usulüne göre alınmış numuneler�n anal�z raporları ve döküm alanları, faal�yet raporları, plân ve har�talarda göster�l�r.
Bu hususa aykırı hareket edenlere �şletme ruhsat taban bedel� tutarında �dar� para cezası ver�l�r.

(2) Yürürlüktek� ruhsat sahalarında yapılan faal�yetler sonucunda ortaya çıkan pasa, bak�ye, atık/artık ve
cürufların ruhsat sah�b� tarafından değerlend�r�leb�lmes� �ç�n, yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş� tarafından tekn�k rapor
hazırlanarak, sahanın son durumunu ve pasa, bak�ye, atık/artık ve cürufların bulunduğu alanları gösteren uygun ölçekl�
har�ta �le b�rl�kte ruhsat sah�b� tarafından Genel Müdürlüğe başvurulması gerekl�d�r. Yapılan başvuruya �st�naden
Genel Müdürlükçe sahanın mahall�nde tetk�k ett�r�lmes�nden sonra söz konusu pasa, bak�ye, atık/artık ve cürufların
değerlend�r�lmes�ne �z�n ver�leb�l�r ve Ek-29’da yer alan pasa değerlend�rme �zn� düzenleneb�l�r.

(3) Yürürlüktek� ruhsat sahalarında, b�r�nc� fıkraya göre beklet�len cevher, metal veya ekonom�k değer �ht�va
eden, günün şartlarında tekn�k veya ekonom�k olarak değerlend�r�lmes� mümkün olmayan pasa, bak�ye, atık/artık ve
cürufların ruhsat sah�b�nce değerlend�r�lememes�, ruhsat sah�b�n�n muvafakat�n�n olması ve ruhsat sah�b� dışında
başka şahıs/ş�rketlerce değerlend�rme talepler�n�n olması hal�nde, bu stoklar val�l�k tarafından �hale ed�lerek satılır.
Satıştan sağlanan gel�r büyükşeh�r olan �llerde �lg�l� muhasebe b�r�m� hesabına, d�ğer �llerde �l özel �dares�ne aktarılır.

(4) Arama veya �şletme ruhsatının herhang� b�r sebeple sona ermes� hal�nde, sahadan üret�lm�ş madenler�n,
pasa, bak�ye, atık/artık ve cürufların, ruhsat sah�b�nce nakled�lmes� �ç�n mücb�r sebepler ve beklenmeyen haller
dışında altı ay süre ver�l�r. Bu süre �çer�s�nde nakled�lmeyen ve ekonom�k değer� olan madenler val�l�k tarafından �hale
ed�lerek satılır. Satıştan sağlanan gel�r büyükşeh�r olan �llerde �lg�l� muhasebe b�r�m� hesabına, d�ğer �llerde �l özel
�dares�ne aktarılır. Satışın gerçekleşt�r�lememes� veya bu alanın Genel Müdürlükçe ruhsatlandırılması hal�nde bu
madenler, pasa, bak�ye, atık/artık ve cüruflar, ruhsatın hukukuna tab� olur. Ekonom�k değer� olmayan maddeler �ç�n
Kanunun 32 nc� maddes� hükümler� uygulanır.

(5) Günün şartlarında tekn�k veya ekonom�k olarak değerlend�r�lmes� mümkün olmayan pasa, bak�ye,
atık/artık ve cürufların ruhsat sah�b�nce değerlend�r�lememes� veya bunların ruhsat sah�b�nce değerlend�r�lmes�ne
yönel�k projes�n�n olmaması ve ruhsat sah�b� dışında kamu kurum ve kuruluşunca b�r proje kapsamında
değerlend�r�lmes�n�n �sten�lmes� durumunda, Ek-18’de yer alan yapı hammaddes� talep projes� �le Genel Müdürlüğe
müracaat ed�l�r. Bu projen�n uygun bulunması kaydıyla bu alandak� pasa, bak�ye, atık/artık ve cürufların
değerlend�r�lmes� �ç�n �z�n ver�leb�l�r. Bu �z�n çerçeves�nde yapılacak sevk�yatlar �ç�n Genel Müdürlükten sevk f�ş�
alınır.

(6) Ruhsat hukuku devam eden mevcut ruhsat sahalarında, bu ruhsat hukukundan önce oluşan pasa, bak�ye,
atık/artık ve cürufların, ruhsat hukukundan önce val�l�k tarafından �hale ed�lmes� durumunda, �haley� alan tarafından
yapılacak faal�yetler�n can ve mal güvenl�ğ� �le çevresel tedb�rler�n alınarak yapılması, ayrıca bu faal�yetler�n mevcut
ruhsat sah�b�n�n faal�yetler�ne engel olmayacak şek�lde yürütülmes� val�l�kçe sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Har�ta ve Ç�z�mler

Kontrol noktaları
MADDE 44 – (1) Ruhsat sah�b�, faal�yet alanını görecek şek�lde Genel Müdürlüğün yapacağı denet�mlerde

kullanılmak üzere 6 derecel�k d�l�me esas en az �k� adet beton sütun ya da benzer� kontrol (pol�gon veya n�reng�)
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.

İmalat har�taları
MADDE 45 – (1) İmalat har�taları; yapılan çalışma alanına göre 1/500 veya uygun ölçekte yapılır. Yeraltı

faal�yetler� �le �lg�l� olarak açılan kuyu, galer�, başyukarı, fere, ayak g�b� çalışma alanları har�ta üzer�nde uygun ölçekl�
b�r ç�z�mle bel�rlen�r. Faal�yetler�n yerüstü ve yeraltı olarak yapılması durumunda her �k� faal�yet alanı kot ve
koord�nat değerler� �le b�rb�r�ne bağlanır.

(2) İmalat har�tası; ruhsat sah�b� ve YTK tarafından �mzalanır. Ölçümün yapıldığı tar�h üret�m har�tası üzer�ne
ver� olarak yazılır.
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(3) Genel Müdürlüğe ver�len �malat har�talarında; kes�tler�n olmaması, şev altı ve şev üstü kotlarının
bulunmaması, �malat har�talarının tekn�ğ�ne uygun veya arza uygun olmaması, ruhsat ve �şletme �z�n sınırlarının ve
öncek� yıllara a�t �malatların göster�lmemes�, ölçüm tar�h�n�n eks�k olması durumlarında Kanunun 10 uncu maddes�ne
göre hata ve noksanlık kabul ed�lerek �şlem tes�s ed�l�r. Üret�m beyan ed�lmes�ne karşın geçm�ş yıllardak� �malat
har�talarının aynısının ver�lmes� veya �malat har�tası özell�ğ� göstermeyen har�tanın ya da başka sahalara a�t �malat
har�tasının ver�lmes� durumlarında �malat har�tası ver�lmem�ş kabul ed�l�r.

(4) Genel Müdürlüğün bel�rled�ğ� formata göre �malat har�talarının elektron�k ortamda da ver�lmes�
zorunludur. Aks� takd�rde Kanunun 10 uncu maddes�ne göre hata ve noksanlık kabul ed�lerek �şlem tes�s ed�l�r.

Kes�tler
MADDE 46 – (1) İmalat har�talarında, maden�n üret�m yer�nden en az �k� adet kes�t alınır. Üret�m yapılmayan

yıllar �ç�n ç�z�m ve har�ta ver�lmez.
Sert�f�ka �le yapılan üret�m
MADDE 47 – (1) İşletme projes� vererek üret�m yapan sert�f�ka sah�pler�, �malat har�tası vermek zorundadır.

Ancak, araz� yüzey�nden toplama yöntem� �le üret�m yapılan sahalarda oluşum, bulunuş ve üret�me yönel�k har�talar
�steneb�l�r.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Maden Sevk�yatı ve Sevk F�ş�

Maden sevk�yatı
MADDE 48 – (1) 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 Müdürlükten alınan sevk f�şler�n�n kullanılması
zorunludur. Ayrıca doğrudan satışlarda, sevk�yat güzergahı 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.

(2) Sevk f�ş� Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün her yıl bel�rled�ğ� bedel karşılığında
z�mmetl� olarak ruhsat sah�b� veya hammadde üret�m �z�n sah�b�ne ver�l�r. Ancak, ruhsat sahasında rödövansçı veya
hammadde üret�m �z�n sahasında faal�yet� gerçekleşt�ren bulunması hal�nde �se sevk f�ş�n�n müştereken veya
münfer�den talep ed�lmes� üzer�ne ver�leb�l�r. Sevk f�ş� koçanlarının numarası özel b�r deftere kayıt ed�lerek tak�p
ed�l�r.

(3) Sevk f�şler�, 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 �l özel �dareler� 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 Genel Müdürlüğe a�t sevk f�ş� �le yapılıp yapılmadığını tak�p ederek
ve denetleyerek Kanunun �lg�l� hükümler�ne göre �şlem yapar.

Arama dönem�nde numune sevk�yatı
MADDE 49 – (1) Ruhsat sah�b�, arama ruhsatı süres� �ç�nde teknoloj�k araştırma, gel�şt�rme, p�lot çalışmalar

ve pazar araştırmaları yapmak üzere, yarma, sondaj, kuyu, galer� g�b� kazı gerekt�ren arama faal�yet� yapılırken
zorunlu olarak çıkan madenden alınan numunen�n sevk ed�lmes� �ç�n Ek-24’te yer alan arama faal�yet raporu �le
b�rl�kte sevk f�ş� taleb�nde bulunab�l�r.

Arama ruhsatı dönem�nde sevk f�ş� taleb�n�n değerlend�r�lmes�
MADDE 50 – (1) Ruhsat sah�b�n�n verd�ğ� b�lg� ve belgeler Genel Müdürlük tarafından �ncelen�r. Sevk f�ş�

�ç�n ver�lm�ş belgeler�n �ncelenerek taleb�n uygun bulunması hal�nde numune m�ktarı baz alınarak arama ruhsat
dönemler� sonuna kadar maden�n sevk�yatı �ç�n sevk f�ş� ver�leb�l�r.

(2) Arama dönem�nde, amacı dışında ve bel�rlenen m�ktardan fazla sevk�yat yapılamaz. Arama ruhsat
dönem�nde arama faal�yetler� yapılırken zorunlu olarak maden çıkarılması veya numune alınması dışında �z�ns�z satış
ve/veya sevk�yat yapılması hal�nde Kanunun 10 uncu maddes�n�n yed�nc� fıkrası uygulanır. Faal�yetler durdurularak
ver�len sevk f�şler� ger� alınır.

Sevk f�ş� kullanımı
MADDE 51 – (1) Ruhsat sahasından üret�len tüvenan 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 güzergahının durumu d�kkate
alınarak;

a) Sevk�yatın, ocaktan taşıma araçları ve tak�ben konveyör �le yapılması hal�nde, her vard�ya sonunda,
otomat�k kantar/ölçme s�stem� �le ölçülen maden m�ktarı �ç�n b�r adet sevk f�ş� kes�lmes� yeterl�d�r.

b) Sevk�yatın, ocaktan doğrudan konveyör s�stem� �le yapılması hal�nde, her vard�ya sonunda otomat�k kantar
s�stem� �le ölçülen maden m�ktarı �ç�n b�r adet sevk f�ş� kes�lmes� yeterl�d�r.

c) 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.

(2) Otomat�k kantar s�stemler�n�n kullanıldığı �şletmelerde, Genel Müdürlük tarafından talep ed�ld�ğ�nde,
ölçüm kontrol belges�n�n �braz ed�lmes� zorunludur.

(3) Boru hattı �le sevk ed�len madenler�n, y�rm� dört saat zarfında, boru hattında bulunan ölçüm c�hazında
ölçülen m�ktarı �ç�n b�r adet sevk f�ş� kes�lmes� yeterl�d�r.

(4) Altın, gümüş, plat�n g�b� kıymetl� metaller�n elde ed�lmes� �ç�n zeng�nleşt�r�lecek tüvenan cevherler�n,
entegre ve zeng�nleşt�rme tes�sler�ne sevk�yatında yukarıdak� esaslar uygulanır. Bu tes�slerden elde ed�len ürünler�n
sevk�yatında da Genel Müdürlükten alınan sevk f�ş� kullanılır.
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(5) Farklı taşıma durumlarında sevk f�şler�n�n kullanılması �le �lg�l� usul ve esaslar Genel Müdürlükçe
bel�rlen�r.

Maden�n nakl�yes� esnasında sevk f�ş�n�n olmaması
MADDE 52 – (1) Maden�n nakl�yes� esnasında sevk f�ş� olmaksızın maden sevk ed�ld�ğ�n�n mülk� �dare

am�rl�kler� veya �l özel �dareler� 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 özel veya tüzel k�ş�ye, el konulan maden�n ocak başı satış bedel�n�n beş katı
tutarında �dar� para cezası ver�l�r. El konulan madenler, mülk� �dare am�rl�kler�nce satılarak bedel� �l özel �dares�
hesabına, büyükşeh�r olan �llerde �se �lg�l� muhasebe b�r�m� hesabına aktarılır. Bu fıkradak� f��l� �şleyen ruhsat sah�b�
�se �dar� para cezası uygulanır, madene el konulmaz, maden ruhsat sah�b�ne ver�l�r.

(2) Maden�n nakl�yes� esnasında 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.

Üret�m�n, sevk�yatın veya satışın b�ld�r�lmemes�
MADDE 53 – (1) Genel Müdürlükçe yapılan 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 beş katı tutarında, �dar� para cezası ver�l�r. Ayrıca, yapılan
üret�m veya satışların beyan ed�lmemes� hal�nde haksız yere hak �kt�sabı kapsamında yapılmış f��l sayılarak Kanunun
10 uncu maddes�n�n yed�nc� fıkrası kapsamında �şlem tes�s ed�l�r.

Ruhsatsız üret�m
MADDE 54 – (1) Ruhsatı olmadan, başkasına a�t ruhsat alanı �çer�s�nde, ruhsata konu olmayan maden üret�m�

veya grubu dışında üret�m yapıldığının Genel Müdürlükçe, �l özel �dares�nce veya mülk� am�rler�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 �k� katı tutarında �dar� para cezası uygulanır. El konulan madenler, mülk� �dare
am�rl�kler�nce satılarak bedel� büyükşeh�r olan �llerde �lg�l� muhasebe b�r�m� hesabına, d�ğer �llerde �l özel �dares�
hesabına aktarılır.

(2) Aynı ve/veya farklı gruplarda üret�m�n zarur� net�ces� sonucunda üret�len madenler �ç�n sevk�yatın
yapılmaması durumunda b�r�nc� fıkra hükümler� uygulanmaz.

(3) Ruhsatlı ancak üret�m �zn� veya �şletme �zn� olmadan ya da �z�n alanı dışında, ruhsatın a�t olduğu grupta,
maden üret�m� yapıldığının tesp�t ed�lmes� durumunda, �şletme �zn� alınıncaya kadar ruhsat sahasındak� �z�ns�z üret�m
faal�yetler� durdurularak Kanunun 12 nc� maddes�n�n yed�nc� fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası uygulanır. 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 beş 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 üret�m faal�yetler� durdurularak Kanunun 12 nc� maddes�n�n
yed�nc� fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası uygulanır.

(4) Ruhsat alınmadan önce üret�m faal�yet�nde bulunulduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde Kanunun 12 nc�
maddes�n�n beş�nc� fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

(5) Arama ruhsat dönem� faal�yetler� ve/veya �şletmeye yönel�k hazırlık çalışmaları esnasında faal�yetler�n
zorunlu net�ces� olarak çıkarılan madenlere, bu madenler�n sevk�yatının yapılmaması ve Genel Müdürlüğe maden�n
c�ns�n�n ve m�ktarının b�ld�r�lmes� kaydıyla Kanunun 12 nc� maddes� kapsamında b�r yaptırım uygulanmaz. Ancak, bu
b�ld�r�m�n Genel Müdürlüğe beyan etme süres� �çer�s�nde yapılmaması durumunda Kanunun 12 nc� maddes�n�n
dördüncü fıkrası kapsamında �şlem yapılır.

Ruhsata dayalı olmayan üret�m
MADDE 55 – (1) Beled�ye sınırları dışındak� köylerde yaşayan köylüler, kend� köy sınırları �ç�nde ev, avlu,

tarla sınırları, yol ve köyün ortak olarak kullandığı �badethane, yol, okul, mezarlık, çeşme ve köy odası yapılması g�b�
t�car� amaç taşımayan �şlerde kullanılmak üzere gerekl� yapı hammaddes�n� tem�n etmek �ç�n muhtarlıktan �z�n
alab�l�rler. İz�n ver�lecek alanların �lg�l� köy sınırları dah�l�nde olması zorunludur. Özel mülk�yete tab� alanlarda mülk
sah�b�n�n �zn� olmadan bu üret�m yapılamaz.

(2) Talep sah�pler� talepler�n� köy muhtarlığına b�r d�lekçe �le �let�r. İht�yar heyet�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 yapı hammaddeler� �ç�n ruhsat bedel� ve Devlet hakkı
alınmaz. İzne tab� alanlarda gerekl� �z�nler alındıktan sonra üret�m yapılır. Üret�lmes�ne �z�n ver�len yapı
hammaddeler�, 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 �mkanı 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� Büyükşeh�r olan �llerde �lg�l� muhasebe b�r�m� hesabına, d�ğer �llerde �se �l özel �dares� hesabına aktarılır.

(3) Bu amaçla yapılacak üret�m�n ruhsatlı alanlarda, maden �şletmec�l�ğ�ne engel olmayacak, çevre ve �nsan
sağlığına zarar vermeyecek şek�lde faal�yet alanının dışında yapılması zorunludur.

(4) Köylüler tarafından herhang� b�r �z�n belges� alınmadan üret�m yapıldığının tesp�t� hal�nde üret�m
faal�yetler� durdurulur. Gerekl� �z�nler�n alındığı ancak üret�len hammadden�n köylüler�n ortak �ht�yacı �ç�n
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kullanılmadığının tesp�t� hal�nde de üret�m faal�yetler� durdurulur.
(5) 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.

(6) Yol, dem�ryolu, hava l�manı, l�man, kanal, tünel, toplu konut ve benzer� �nşaat çalışmaları �le baraj ve
göletler�n su rezervuar alanlarından zorunlu olarak çıkarılan yapı ve �nşaat malzemes� veya hafr�yat malzemes�n�n, bu
projeler kapsamında değerlend�r�lmes� ve t�carete konu ed�lmemes� kaydıyla ruhsat veya hammadde üret�m �zn�
alınması gerekmeks�z�n kullanılab�l�r. Ancak, söz konusu yapı ve �nşaat çalışmalarından arta kalan yapı ve �nşaat
malzemes� veya hafr�yat malzemes�n�n t�carete konu ed�lmek �stenmes� hal�nde �se bu malzeme proje sah�b� tarafından
büyükşeh�r olan �llerde val�l�ğe, d�ğer �llerde �l özel �dares�ne devred�l�r. Üret�len malzemen�n �z�n alınmadan t�carete
konu ed�lmes� hal�nde Kanunun 12 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r. Bu fıkra kapsamında
çıkarılan malzemen�n kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan başka b�r proje kapsamında değerlend�r�lmes�n�n
�sten�lmes� durumunda val�l�k tarafından �z�n ver�leb�l�r.

Usulsüz sevk�yat
MADDE 56 – (1) Madenler�n, Genel Müdürlükten alınacak sevk f�ş� �le sevk ed�lmes� zorunludur. Yapılan

sevk�yatın, Verg� Usul Kanununa göre düzenlenm�ş sevk �rsal�yes� �le yapılması durumunda, ruhsat sah�b�ne Kanunun
10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası kapsamında �şlem tes�s ed�lerek Verg� Usul Kanununa göre düzenlenm�ş sevk
�rsal�yes�n� kullanmaması, Genel Müdürlükten alınan sevk f�ş�n�n kullanılması konusunda yazılı olarak uyarılır. Aks�
durumda bu fıkra kapsamında �şlem tes�s ed�l�r.

(2) Genel Müdürlükten alınmış sevk f�ş�n�n, üret�m hakkı olan aynı ruhsat sah�b�ne a�t başka b�r ruhsat
sahasında kullanılması durumunda, ruhsat sah�b� Kanunun 10 uncu maddes� kapsamında yazılı olarak uyarılır. Aynı
�şlem�n tekrarı hal�nde Kanunun 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası uygulanır.

(3) Genel Müdürlükten alınmış sevk f�ş�n�n, kend�s�ne a�t olup üret�m hakkı olmayan b�r ruhsat sahasında
kullanılmasının tesp�t� hal�nde üret�len madene mülk� �dare am�rl�kler�nce el konulur. Bu k�ş�lere bu fıkra kapsamında
üret�lm�ş olup el konulan veya el konulma �mkanı ortadan kalkmış olan 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� büyükşeh�r olan
�llerde �lg�l� muhasebe b�r�m� hesabına, d�ğer �llerde özel �dare hesabına aktarılır.

(4) Genel Müdürlükten alınmış sevk f�ş�n�n, a�t olduğu ruhsat dışında başka k�ş�ye a�t b�r ruhsat alanında
kullanılması durumunda, sevk f�ş�n� kullanan ve kullandıran ruhsat sah�pler� Kanunun 10 uncu maddes� kapsamında
yazılı olarak uyarılır. Aynı �şlem�n tekrarı hal�nde Kanunun 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası gereğ�nce �dar� para
cezası uygulanır.

(5) Genel Müdürlükçe mahall�nde yaptırılan �ncelemede, 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 Kanunun 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

Sevk f�şler�n�n �ade ed�lmes�
MADDE 57 – (1) Ruhsatın �ptal� veya terk ed�lmes� g�b� durumlarda kullanılmayan sevk f�şler� Genel

Müdürlüğe �ade ed�l�r. Sevk f�şler�, tebl�gat tar�h�nden �t�baren �k� ay �ç�nde �ade ed�lmed�ğ� takd�rde Kanunun 10 uncu
maddes�n�n dördüncü fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r. Terk ed�len sahaya a�t sevk f�şler� ruhsat sah�b�n�n taleb� ve
Genel Müdürlüğün �zn� �le aynı ruhsat sah�b�ne a�t d�ğer ruhsat sahalarından yapılacak sevk�yatlarda kullanılab�l�r.

Sevk f�şler�n�n muhafazası
MADDE 58 – (1) Kullanılmış sevk f�şler�n�n kullanılan tar�hten �t�baren beş yıl süre �le muhafazası gerek�r.

Genel Müdürlükten alınan sevk f�şler�n�n �nceleme ve denet�mler esnasında �sten�lmes� hal�nde ruhsat sah�b�nce �braz
ed�lmes� zorunludur. Aks� takd�rde, Kanunun 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası kapsamında �şlem tes�s ed�l�r.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının veya Yap-İşlet-Devret Model� �le Yapılan Kamu

Yatırımlarının Hammadde İht�yaçlarının Karşılanması
Müracaat
MADDE 59 – (1) Yol, köprü, baraj, gölet, l�man, enerj� santral� g�b� projeler�n �nşasında kullanılacak yapı ve

�nşaat hammaddeler�n�n üret�m� �ç�n �z�n almak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca Ek-18’de yer alan örneğe uygun
olarak yapı hammaddes� talep projes� hazırlanır. Talep yazısına eklenen bu proje �le Genel Müdürlüğe müracaat ed�l�r.

(2) 3996 sayılı Kanun kapsamında yap-�şlet-devret model� �le yapılan ve �hale sözleşmeler�nde hammadde
tem�n sorumluluğu görevl� ş�rket yükümlülüğüne bırakılmış olan yol, köprü, baraj, gölet, l�man, enerj� santral� g�b�
projeler�n �nşasında kullanılacak yapı ve �nşaat hammaddeler�n�n üret�m� �ç�n �z�n almak üzere;

a) Görevl� ş�rkete a�t güncel ş�rket ana sözleşmes�n�, yönet�m kurulunu ve ş�rket�n ortaklarının pay oranlarını
�çeren T�caret S�c�l Müdürlüğünden onaylı T�caret S�c�l Gazetes� örneğ�,

b) Ş�rket�n bağlı olduğu verg� da�res�, �l� ve verg� numarasını göster�r belge,
c) Ş�rket� tems�l ve �lzama yetk�l� k�ş�ler�n onaylı �mza s�rküler�,
ç) 3996 sayılı Kanun kapsamında yap-�şlet-devret model� �le yapılan kamu yatırımları �ç�n, �hale

sözleşmeler�nde hammadde tem�n sorumluluğunun görevl� ş�rket yükümlülüğüne bırakıldığı, görevl� ş�rket�n unvanı,
proje süres�, proje �ç�n �ht�yaç duyulan toplam m�ktar b�lg�ler�n� de �çeren �lg�l� kamu kurum ve kuruluşundan alınacak
yazı,

d) Aynı grupta bulunan �şletme ruhsatlarından alınan ruhsat bedel�n�n %30’unun, Genel Müdürlüğün
bel�rled�ğ� banka hesabına çevre �le uyum bedel�n�n yatırıldığına da�r belge,
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e) Ek-18’de yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış yapı hammaddes� talep projes� ve ek�nde;
1) Yer bulduru har�tası,
2) Uygun ölçekl� topoğraf�k har�ta üzer�ne �şlenm�ş jeoloj� har�tası ve jeoloj�k kes�tler,
3) Sahada açılmış ocak varsa talep ed�len �z�n sınırları �le ocak yer�n� göster�r uygun ölçekl� �malat har�tası,
4) Yıllara göre üret�m ve hazırlık programlarını göster�r term�n planı,
5) Mevcut ve yapılması planlanan b�na, tes�s, kantar, s�lo, trafo, yol g�b� yapıları gösteren vaz�yet planı,
6) İşletme esnasında ve/veya sonrası üret�m faal�yet�n�n gerçekleşt�r�ld�ğ� alanın çevre �le uyumlu hale

get�r�leceğ�ne �l�şk�n çevre �le uyum plan ç�z�m� ve kes�tler�,
görevl� ş�rket tarafından Genel Müdürlüğe ver�l�r.
(3) Bu madde kapsamında yapılan müracaatlarda ruhsat taban bedel� �le �şletme ruhsat bedel�n�n %70’�

alınmaz.
Taleb�n değerlend�r�lmes�
MADDE 60 – (1) Hammadde üret�m �zn� talep ed�len alanda ruhsatlı saha bulunması hal�nde, yapılacak

hammadde üret�m�n�n madenc�l�k faal�yetler�ne engel olup olmayacağı ve kaynak kaybına yol açıp açmayacağı göz
önünde bulundurularak mahall�nde tetk�k yapılır. Heyet�n saha mahall�nde yapacağı tetk�k tar�h�, hammadde talep
sah�b� �le ruhsat var �se ruhsat sah�b�ne b�ld�r�lerek tetk�k tar�h�nde saha mahall�nde bulunulması �sten�r. İlg�l�ler�n,
heyet�n mahall�nde yapacağı tetk�ke katılmamaları durumunda tetk�k re’sen yapılab�l�r.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının altı aydan az sürel� ve toplam b�n tondan az olan m�ktarlardak� hammadde
talepler�, talep ed�len alanda yürüyen ruhsat hakları yok �se mahall�nde tetk�k yapılmadan da karşılanab�l�r. Bu kapsam
dah�l�nde yürütülen faal�yetler �ç�n da�m� nezaretç� atanması zorunluluğu yoktur. Ancak tekn�k ve emn�yet yönünden
meydana gelecek tüm olaylarda sorumluluk �z�n sah�b� kamu kurum ve kuruluşuna a�tt�r.

Hammadde üret�m� �ç�n talep ed�len alanın tetk�k�
MADDE 61 – (1) Hammadde üret�m �zn� talep ed�len ruhsatlı alanlarda �nceleme yapılır. Bu �ncelemede,

madenc�l�k faal�yetler�ne engel olup olmayacağı ve ver�len �şletme projes�n�n uygun olup olmadığı değerlend�r�l�r.
(2) Ruhsatsız alanlarda gerek görülmes� hal�nde mahall�nde �nceleme yapılır.
(3) Heyet gerek gördüğü takd�rde saha mahall�nden anal�z yaptırılmak üzere numune alab�l�r. Alınan

numuneler�n anal�z bedeller�, projey� veren kamu kurum veya kuruluşunca, yap-�şlet-devret model� kamu yatırımları
hammadde üret�m �z�n talepler�nde �se görevl� ş�rketçe karşılanır.

Hammadde üret�m �z�n belges�n�n ver�lmes� ve uzatılması
MADDE 62 – (1) Genel Müdürlükte yapılan değerlend�rmeler sonucunda, hammadde üret�m� �ç�n en fazla

proje süres� sonuna kadar Ek-19’da yer alan hammadde üret�m �z�n belges� talep eden kamu kurum ve kuruluşuna
ver�l�r.

(2) Yap-�şlet-devret model� kapsamında �se görevl� ş�rket yükümlülüğüne bırakılmış olan projeler�n �nşasında
kullanılacak yapı ve �nşaat hammaddeler�n�n üret�m� �ç�n sözleşme konusu �şte kullanılmak üzere aynı grupta bulunan
�şletme ruhsatlarından alınan ruhsat bedel�n�n %30’u oranındak� çevre �le uyum bedel�n�n yatırılmasına müteak�p en
fazla proje süres� sonuna kadar Ek-26’dak� yap-�şlet-devret model� kamu yatırımları hammadde üret�m �z�n belges�
�haley� alan görevl� ş�rkete ver�l�r.

(3) Kanunun 7 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası gereğ�nce Genel Müdürlüğün kayıtlarına �şlenm�ş alanlarla �lg�l�
�z�n alınmadan hammadde üret�m �z�n belges� ver�lmez. Bu alanlara �l�şk�n �z�n alınması �ç�n b�r yıl süre ver�l�r. Bu
süre �ç�nde �z�n alınarak Genel Müdürlüğe ver�lmemes� hal�nde talep redded�l�r. Genel Müdürlüğün kayıtlarına
�şlenm�ş �zne tab� alanın hammadde üret�m �z�n sah�b�nce yapılan yatırım alanı olması hal�nde �z�n �stenmez.

(4) Görevl� ş�rket adına ver�lecek hammadde üret�m �z�n belges� talepler�nde çevre �le uyum bedel�n�n
yatırılması ve tekn�k eks�kl�kler�n tamamlanması �ç�n görevl� ş�rkete üç ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda eks�kl�kler�
tamamlanmayan talepler �ç�n �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarına b�lg� ver�lerek görevl� ş�rkete tekrar üç ay süre
ver�lerek eks�kl�kler�n tamamlanması �sten�r. Bu süre sonunda da eks�kl�kler�n tamamlanmaması hal�nde talep
redded�l�r.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının hammadde üret�m �z�n talepler�ndek� tekn�k eks�kl�kler�n tamamlanması
�ç�n üç ay süre ver�l�r. Bu süre sonunda eks�kl�kler� tamamlanmayan talepler �ç�n �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarına
tekrar üç ay süre ver�lerek eks�kl�kler�n tamamlanması �sten�r. Bu süre sonunda da eks�kl�kler�n tamamlanmaması
hal�nde talep redded�l�r.

(6) Eks�kl�kler�n süres�nde tamamlanmaması neden�yle redded�len alanlar �ç�n tekrar talepte bulunulması
hal�nde Genel Müdürlüğün kayıtlarındak� ruhsat, �z�n ve d�ğer alanlar d�kkate alınarak talep yen�den
değerlend�r�leb�l�r.

(7) Hammadde üret�m �z�n belgeler�, Genel Müdürlükçe düzenlend�ğ� tar�hte yürürlüğe g�rer.
(8) Hammadde üret�m �zn� ver�len alanın seç�lmes�, küçültülmes�, büyütülmes�, yer�n�n değ�şt�r�lmes�, üret�m

faal�yet�n�n durdurulması, üret�m �zn�n�n uzatılmasına Bakanlık yetk�l�d�r. Alan değ�ş�kl�kler�nde yapı hammaddes�
talep projes� ek�ndek� har�talar rev�ze ed�l�r. Kanuna göre ver�lm�ş ruhsat alanlarında kaynak kaybına yol açacak ve
�şletme faal�yetler�ne engel olacak şek�lde hammadde üret�m �zn� ver�lmez.

(9) Hammadde üret�m �z�n belges�n�n uzatılması zorunluluğunun doğması hal�nde Ek-18’de yer alan yapı
hammaddes� talep projes� ve ek�nde ver�lmes� gerekl� har�ta ve ç�z�mler �le üret�m �z�n belges� süres� b�tmeden önce
Genel Müdürlüğe müracaat ed�lmes� zorunludur. Süre uzatım �şlemler�nde de beş�nc� ve altıncı fıkra hükümler�
uygulanır.

Üret�m �zn� ver�len alandan başka b�r kamu kurum ve kuruluşunun üret�m yapması
MADDE 63 – (1) Kamu kurum ve kuruluşu adına hammadde üret�m �zn� ver�len alanda, başka b�r kamu

kurum ve kuruluşunun üret�m yapmak �stemes� durumunda, Ek-18’de yer alan yapı hammaddes� talep projes� �le
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Genel Müdürlüğe müracaat ed�l�r. Bu projen�n uygun bulunması ve üret�m �zn� ver�lm�ş kamu kurum ve kuruluşunun
madenc�l�k faal�yet�n� tehl�keye düşürmeyeceğ� ve b�rb�r�n� engellemeyeceğ�ne da�r husus ve �z�n ver�len alan
koord�natları da olmak üzere muvafakat�n�n alınması kaydıyla bu alandan üret�m yapılab�l�r.

(2) Bu maddeye göre muvafakat ver�len kamu kurum ve kuruluşu da Kanuna aykırı faal�yetlerden sorumludur.
İz�n ver�len kamu kurum ve kuruluşunca faal�yete başlanmadan Kanunun 7 nc� maddes� gereğ� alınması zorunlu
�z�nler alınarak da�m� nezaretç�/nezaretç�ler atanır. Ayrıca muvafakat ver�len kamu kurum ve kuruluşu tarafından
Kanunun 29 uncu maddes� gereğ� ver�lmes� gerekl� belgeler Genel Müdürlüğe ve hammadde üret�m �z�n sah�b� kamu
kurum ve kuruluşuna ver�l�r.

İz�nler
MADDE 64 – (1) Hammadde üret�m �zn� ver�len alana �l�şk�n olarak Kanunun 7 nc� maddes� gereğ�nce

alınması gerekl� �z�nler, hammadde üret�m �z�n sah�b� tarafından �lg�l� kanun hükümler�ne göre yetk�l� merc�lere
müracaat ed�lerek alınır. İz�nler�n alınmasına müteak�p Genel Müdürlüğe ver�lmes� zorunludur. Kanunun 7 nc�
maddes�ne aykırı faal�yette bulunulduğunun tesp�t� hâl�nde faal�yet� gerçekleşt�rene Kanunun 7 nc� maddes�n�n son
fıkrasına göre �dar� para cezası uygulanarak, bu alandak� �şletme faal�yetler� durdurulur.

Sevk f�ş� kullanılması
MADDE 65 – (1) Yürütülen proje �ç�n üret�len hammadden�n, Genel Müdürlükten bedel� karşılığında alınan

sevk f�şler� �le sevk ed�lmes� zorunludur. Hammadde üret�m �z�n sahalarında sevk f�ş� kullanımı konusunda 51 �nc�
madde hükümler� uygulanır.

(2) Hammadde üret�m �zn�n�n �ptal� veya terk� hal�nde kullanılmamış olan sevk f�şler� Genel Müdürlüğe �ade
ed�l�r. İptal veya terk ed�len hammadde üret�m �z�n sahasına a�t sevk f�şler�, �z�n sah�b�n�n taleb� ve Genel Müdürlüğün
�zn� �le d�ğer hammadde üret�m �z�n sahasında yapılacak sevk�yatlarda kullanılab�l�r.

İşletme faal�yet� belgeler�
MADDE 66 – (1) Hammadde üret�m �z�n sah�b�nce, faal�yet� gerçekleşt�renler�n adı/ünvanı, adres�, TC k�ml�k

numarası, verg� da�res�, verg� numarası, faal�yete başlangıç ve b�t�ş tar�h� b�lg�ler�, b�r ay �ç�nde Genel Müdürlüğe
b�ld�r�l�r. Aks� takd�rde faal�yetler durdurulur.

(2) Hammadde üret�m �z�n belges� �le çalışılan sahalarda, üret�m ve/veya sevk�yat yapılması durumunda, �z�n
sah�b� her yıl N�san ayı sonuna kadar b�r öncek� yıl �ç�nde gerçekleşt�rd�ğ� �şletme faal�yet� �le �lg�l� Ek-31’de yer alan
�şletme faal�yet raporunu ve �malat har�tasını Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Aks� takd�rde yükümlülük
yer�ne get�r�l�nceye kadar üret�m faal�yet� durdurulur.

(3) İşletme faal�yet raporu �le �malat har�tasındak� hata ve noksanlıklar �z�n sah�b�ne, yapılan b�ld�r�mden
�t�baren �k� ay �ç�nde tamamlattırılır. Ver�len sürede tamamlanmaması hal�nde tamamlanıncaya kadar üret�m faal�yet�
durdurulur.

(4) B�r yıldan az sürel� projeler �ç�n �şletme faal�yet raporu �le �malat har�tası faal�yet b�t�m�nde Genel
Müdürlüğe ver�l�r.

(5) İşletme faal�yet�nde bulunulmayan yıllar �ç�n de Genel Müdürlüğe yazılı b�lg� ver�l�r.
(6) Üret�m faal�yet� durdurulan sahalarda üret�m yapıldığının tesp�t� hal�nde Kanunun 10 uncu maddes�n�n

yed�nc� fıkrası gereğ� faal�yet� yürüten gerçek ya da tüzel k�ş�ye �dar� para cezası uygulanır.
(7) Kamu kurum ve kuruluşu adına ver�len hammadde üret�m �z�n alanında 63 üncü maddeye göre üret�m �zn�

ver�lenler �ç�n de bu madde hükümler� uygulanır.
Çevre �le uyum bedel� ve Devlet hakkı
MADDE 67 – (1) Hammadde üret�m �z�n belgel� yap-�şlet-devret model� kamu yatırımları �ç�n görevl� ş�rket

tarafından, her yıl Ocak ayı sonuna kadar aynı grupta bulunan �şletme ruhsatlarından alınan ruhsat bedel�n�n %30’u
oranında çevre �le uyum bedel�, kullanılan hammadden�n ocak başı satış f�yatı üzer�nden her yıl Haz�ran ayı sonuna
kadar Kanunun 14 üncü maddes�ne göre Devlet hakkı yatırılır.

(2) Devlet hakkı ve çevre �le uyum bedel�n�n süres�nde yatırılmaması veya eks�k yatırılması hâl�nde
hammadde üret�m �z�n sah�b� görevl� ş�rkete Kanunun 14 üncü maddes�n�n on yed�nc� fıkrası gereğ�nce �dar� para
cezası ver�l�r ve üç ay �ç�nde tamamlanması �sten�r. Aks� halde üret�m faal�yet� durdurulur.

(3) Genel Müdürlükçe yapılan denet�m ve �nceleme sonucunda, üret�m ve sevk�yatın b�ld�r�lmed�ğ�n�n tesp�t
ed�lmes� hal�nde hammadde üret�m �z�n sah�b� görevl� ş�rkete, ödenmes� gereken Devlet hakkına �laveten
b�ld�r�lmeyen m�ktar �ç�n hesaplanacak Devlet hakkının beş katı tutarında �darî para cezası ver�l�r. Ayrıca, yapılan
üret�m�n veya sevk�yatın beyan ed�lmemes� hal�nde Kanunun 10 uncu maddes�n�n yed�nc� fıkrası gereğ� �dar� para
cezası uygulanır.

(4) 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.

Hammadde üret�m �z�n belges� ver�len alanların denetlenmes�
MADDE 68 – (1) Hammadde üret�m �z�n belges� ver�len alanlarda yürütülen faal�yetler; herhang� b�r ş�kayet,

talep veya Genel Müdürlüğün uygun gördüğü hallerde mahall�nde denetleneb�l�r. Kanun ve bu Yönetmel�ğe uygun
yürütülmeyen veya çevre ve �nsan sağlığına zarar veren faal�yetler gerekl� önlemler alınıncaya kadar durdurulur.
Ayrıca, hammadde �z�n belges� ver�len kamu kurum ve kuruluşu �le görevl� ş�rket, �z�n sahasında adına faal�yet
gösteren üçüncü k�ş�ler�n faal�yetler�n� denetlemek, Kanun ve bu Yönetmel�ğe aykırı faal�yetler� Genel Müdürlüğe
b�ld�rmekle sorumludur.

(2) Hammadde üret�m �z�n alanlarının denet�mler�ne �z�n sah�b� yetk�l�s�, 63 üncü maddeye göre �z�n ver�len
kamu kurum ve kuruluşu yetk�l�s� ve/veya faal�yet� gerçekleşt�ren�n katılması zorunludur.
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(3) Da�m� nezaretç� defter�n�, da�m� nezaretç� �le �z�n sah�b� �mzalar. İz�n sah�b� adına üçüncü k�ş�ler tarafından
çalışılan hammadde üret�m �z�n sahaları �ç�n defter�n faal�yet� gerçekleşt�ren tarafından da �mzalanması ve faal�yet�n
b�t�m�nde defter�n �z�n sah�b�ne ver�lmes� zorunludur. Defter�n, denet�m esnasında �braz ed�lmemes�, Ek-4’te bel�rt�len
şek�lde düzenl� tutulmaması veya faal�yet� gerçekleşt�ren tarafından �mzalanmaması haller�nde faal�yet�
gerçekleşt�rene Kanunun 10 uncu maddes�n�n altıncı fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası ver�l�r.

(4) Denet�me mesnet teşk�l eden b�lg� ve belgeler�n mahall�nde tetk�k esnasında �braz ed�lmemes� hal�nde �k�
ay �ç�nde ver�lmes� �ç�n �z�n sah�b�ne b�ld�r�mde bulunulur. Ver�len sürede eks�k belgeler�n ver�lmemes� hal�nde
Kanunun 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası uygulanır.

(5) Galer� atımı yöntem� �le patlatma yapıldığının tesp�t� hal�nde faal�yet� gerçekleşt�renlere Kanunun 10 uncu
maddes�n�n yed�nc� fıkrası gereğ�nce �dar� para cezası uygulanır.

(6) Kanunun 31 �nc� maddes�ne aykırı olarak da�m� nezaretç�/tekn�k eleman �st�hdamı sağlanmadan �şletme
faal�yet�nde bulunulduğunun tesp�t� hal�nde faal�yet� gerçekleşt�renlere Kanunun 31 �nc� maddes� gereğ�nce �dar� para
cezası uygulanarak �şletme faal�yet� durdurulur.

(7) Kanunun 29 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına göre projes�ne aykırı faal�yette bulunulduğunun tesp�t�
hal�nde projeye uygun faal�yette bulunulması �ç�n �z�n sah�b�ne altı aya kadar süre ver�l�r. Bu süre sonunda projes�ne
uygun faal�yette bulunulmaması hal�nde faal�yet� gerçekleşt�rene Kanunun 29 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrası gereğ�
�dar� para cezası ver�lerek üret�m faal�yetler� durdurulur. Ancak, projeye aykırı faal�yetler�n �şletme açısından tehl�kel�
olduğunun tesp�t� hal�nde tehl�kel� durum g�der�l�nceye kadar üret�m faal�yetler� doğrudan durdurulur.

(8) Kanun kapsamında ruhsat sah�pler� �ç�n öngörülen �dar� para cezaları, hammadde üret�m �z�n belges� �le
çalışılan sahalarda faal�yet� yürüten gerçek ya da tüzel k�ş�ler �ç�n de geçerl�d�r. Aynı hammadde üret�m �z�n sahasında
Kanunun �dar� para cezası uygulanmasını gerekt�ren maddeler�n�n b�rden fazla gerçek ya da tüzel k�ş� tarafından �hlal
ed�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde faal�yet� gerçekleşt�renlere �dar� para cezası ver�l�r.

Faal�yetlerle �lg�l� hak ve sorumluluklar
MADDE 69 – (1) Üret�m �z�n belges� ver�len alanda ruhsat olması durumunda ruhsat sah�b�, ruhsat sahası

�ç�nde kamu kurum ve kuruluşu veya görevl� ş�rketten, hammadde üret�m �z�n belges� ver�len alanla �lg�l� olarak
herhang� b�r hak talep edemez. Hammadde üret�m �z�n belges� ver�len alanda yapılan üret�m faal�yet� ruhsat sah�b�
tarafından engellenemez ve faal�yete müdahale ed�lemez. Üret�m �zn� ver�len kamu kurum ve kuruluşu veya görevl�
ş�rket, ruhsat sah�b�n�n faal�yetler�n� olumsuz yönde etk�leyecek, kaynak kaybına neden olab�lecek faal�yetlerde
bulunamaz.

Hammadde üret�m�n�n amaç dışı kullanılması ve hammadde üret�m �zn� olmadan üret�m yapılması
MADDE 70 – (1) Hammadde üret�m �zn� ver�len kamu kurum ve kuruluşu �le görevl� ş�rket, �z�n ver�len

alanla �lg�l� her türlü faal�yet�ne �l�şk�n olarak Kanun hükümler� kapsamında Bakanlığa karşı sorumludur.
(2) Ver�len �z�n çerçeves�nde kamu kurum ve kuruluşu �le görevl� ş�rket tarafından üret�len hammadde, proje

amacı dışında kullanılamaz, satılamaz, t�carete konu ed�lemez. İlg�l� kamu kurum ve kuruluşu �le hammadde üret�m
�z�n sah�b� görevl� ş�rket�n üçüncü k�ş�ler �le yapacağı sözleşmelerde ve proje mal�yetler�nde, bu hususların göz önüne
alınması zorunludur.

(3) Hammadde üret�m �z�n alanından üret�len hammadden�n kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan projeler
dışında kullanıldığının veya t�carete konu ed�ld�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde, faal�yet� gerçekleşt�rene amaç dışı
kullanılan hammadden�n ocak başı satış bedel�n�n �k� katı tutarında �dar� para cezası ver�l�r. Yapılan üret�m�n projede
bel�rt�len amaç dışında kullanımının �k�nc� kez tesp�t� hâl�nde hammadden�n ocak başı satış bedel�n�n �k� katı tutarında
�dar� para cezası uygulanarak �z�n �ptal ed�l�r. İptal ed�len �z�n sahasında stokta hammadde olduğunun tesp�t ed�lmes�
durumunda, stoktak� hammadde, üret�m �z�n sah�b� kamu kurum ve kuruluşu tarafından proje kapsamında
değerlend�r�l�r.

(4) Hammadde üret�m �zn� olmadan üret�m yapıldığının ve hammadden�n kamu kurum ve kuruluşlarınca
yapılan projelerde kullanıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde faal�yetler durdurulur. Bu alanda üret�len hammadde �ç�n
faal�yet� gerçekleşt�rene, ocak başı satış bedel� kadar �dar� para cezası uygulanır.

(5) Hammadde üret�m �z�n alanından üret�len hammadden�n, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınmadan
kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan farklı projelerde kullanıldığının tesp�t ed�lmes� durumunda faal�yetler
durdurulur.

(6) Hammadde üret�m �zn� olmadan veya kamu kurum ve kuruluşu adına ver�len hammadde üret�m �z�n
alanından üret�len hammadden�n yap-�şlet-devret model� �le yapılan projelerde kullanıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde
faal�yetler durdurulur. Bu alanda üret�len hammadde �ç�n faal�yet� gerçekleşt�rene ocak başı satış bedel� kadar �dar�
para cezası uygulanır.

(7) Herhang� b�r �şleme tab� tutulmadan kullanılan hammaddeler �ç�n ocak başı satış bedel�, tüvenan
hammadden�n ocak başı f�yatına göre hesaplanır.

Hammadde üret�m� sırasında zarur� olarak üret�len madenler
MADDE 71 – (1) Hammadde üret�m �zn� ver�len alanda, �z�n ver�len yapı ve �nşaat hammaddes� dışında başka

maden üret�lemez ve başka madenlere yönel�k hak taleb�nde bulunulamaz. Ancak, ver�len hammadde �zn�ne dayalı
olarak gerçekleşt�r�len üret�m faal�yet�n�n zarur� net�ces�nde başka maden üret�lmes� durumunda Genel Müdürlüğe
b�ld�r�l�r. İz�n ver�len alandak� hammadde üret�m� esnasında zarur� olarak başka maden üret�ld�ğ� takd�rde bu alanda
ruhsat yoksa yapılmış üret�m Genel Müdürlükten �z�n alınarak aynı projede kullanılab�l�r. Genel Müdürlüğün uygun
görmemes� veya üret�len maden�n proje kapsamında kullanılamaması hal�nde büyükşeh�r olan �llerde val�l�k, d�ğer
�llerde �l özel �dares� tarafından �hale ed�lerek satılır. Satıştan sağlanan gel�r büyükşeh�r olan �llerde �lg�l� muhasebe
b�r�m� hesabına, d�ğer �llerde özel �dare hesabına aktarılır. Ruhsat var �se üret�len maden b�r tutanakla bedels�z olarak
ruhsat sah�b�ne ver�l�r.
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Üret�m �z�n süres�n�n sona ermes�
MADDE 72 – (1) Yapı ve �nşaat hammadde üret�m �zn� ver�len hammadde üret�m �z�n sah�b�, faal�yet�n sona

ermes� veya �zn�n �ptal ed�lmes� hal�nde üret�m yapılan alanı, çevre �le uyumlu hale get�rerek ve emn�yet tedb�rler�n�
alarak, d�ğer mevzuat gereğ� alınan �z�nler ve ver�len taahhütler çerçeves�nde terk etmek zorundadır. Bu hususlar
yer�ne get�r�l�nceye kadar hammadde üret�m �z�n sah�pler�n�n ceza� ve hukuk� sorumlulukları devam eder.

(2) Terk talepler�nde, sahada gerekl� emn�yet tedb�rler�n�n ve çevresel önlemler�n alındığına da�r terk raporu ve
sahanın son durumunu göster�r �malât har�tası ver�l�r. Sahada faal�yette bulunulmamış �se hammadde üret�m �z�n
sah�b�, sahada faal�yette bulunulmadığını ve alınacak b�r önlem olmadığını Genel Müdürlüğe b�ld�r�r. Genel Müdürlük
bu beyana dayalı olarak terk taleb�n� mahall�nde tetk�k yapmadan da değerlend�reb�l�r.

(3) Herhang� b�r nedenle hükümden düşmüş, terk talepl� ve kamu kurumları adına ver�lm�ş hammadde üret�m
�z�n sahalarının mahall�nde tetk�k� sonucunda gerekl� güvenl�k ve çevresel önlemler�n alınmadığının tesp�t� hal�nde
Kanunun 32 nc� maddes�ne göre b�r yıl süre ver�l�r. Ver�len sürede gerekl� güvenl�k ve çevresel önlemler�n alınmaması
durumunda sorumluluk �z�n sah�b�n�n olması şartıyla, bu durum val�l�ğe 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 �l özel
�dareler� veya val�l�kler tarafından yer�ne get�r�l�r. Orman �dares�, �l özel �dares� veya val�l�k tarafından çevre �le uyum
planına uygun olarak yapılan masrafların ödenmes� �ç�n �z�n sah�b� kuruma b�r ay ödeme süres� ver�l�r. Süres�nde
ödenmeyen ve Bakanlık tarafından �lg�l� verg� da�res�ne b�ld�r�len tutarlar 6183 sayılı Kanuna göre �z�n sah�b�
kurumdan tahs�l ed�l�r.

(4) Yap-�şlet-devret model� kapsamında görevl� ş�rket adına ver�lm�ş hammadde üret�m �z�n sahalarının
mahall�nde tetk�k� sonucunda gerekl� güvenl�k ve çevresel önlemler�n alınmadığının tesp�t� hal�nde Kanunun 32 nc�
maddes�ne göre b�r yıl süre ver�l�r. Ver�len sürede çevre �le uyum planı çerçeves�nde gerekl� güvenl�k ve çevresel
önlemler�n alınmaması durumunda tedb�r alınana kadar sorumluluk �z�n sah�b�n�n olması şartıyla, bu durum val�l�ğe
b�ld�r�l�r. Çevre �le uyum çalışması �ç�n orman �dares�, �l özel �dares� veya val�l�k tarafından yapılan masraflar, çevre
�le uyum planı çalışmaları �ç�n emanete yatırılan tutarlardan karşılanır. Tem�natların yeterl� olmaması durumunda
çevre �le uyum planı çerçeves�nde eks�k kalan masrafların ödenmes� �ç�n �z�n sah�b�ne b�r ay ödeme süres� ver�l�r.
Süres�nde ödenmeyen ve Bakanlık tarafından �lg�l� verg� da�res�ne b�ld�r�len tutarlar 6183 sayılı Kanuna göre görevl�
ş�rketten tahs�l ed�l�r. Faal�yet sonrası sahanın çevre �le uyumlu hâle get�r�lmes� hal�nde çevre �le uyum bedel� �ade
ed�l�r.

(5) Bu maddede bel�rt�lmeyen hususlarda 85 �nc� madde hükümler� uygulanır.
ONUNCU BÖLÜM

İrt�fak, İnt�fa Hakkı ve Kamulaştırma
İrt�fak, �nt�fa hakkı ve kamulaştırma �şlemler�
MADDE 73 – (1) Maden arama ve �şletme dönemler� �çer�s�nde faal�yet sahası özel mülk�yete konu taşınmaz

üzer�nde kullanma amacına münhasır olmak üzere bell� süreler �ç�n maden ruhsat sah�b�, Bakanlığa müracaat �le �rt�fak
ve/veya �nt�fa hakkı tes�s� �steyeb�l�r.

(2) İrt�fak ve/veya �nt�fa hakkının bedel�, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa uygun olarak seç�lecek
b�l�rk�ş�ler tarafından tesp�t ed�l�r. Bu bedeller ruhsat sah�b� tarafından öden�r. İrt�fak ve/veya �nt�fa hakkı tes�s ed�len
alan ruhsat sah�b�n�n kullanımına bırakılır.

(3) Ruhsat sah�b� �rt�fak ve/veya �nt�fa hakkı ver�len alanı amacı dışında kullanamaz. Bu alanı süres� sonunda
çevre �le uyumlu olacak şek�lde terk etmek zorundadır. Aks� takd�rde ruhsat sah�b� �rt�fak ve/veya �nt�fa hakkı
kapsamında sahadak� zararları tazm�n etmekle yükümlüdür.

(4) İşletme ruhsat sahasında ve/veya mücav�r�nde kurulacak tes�slerde kullanılacak ve ruhsat sahası dışındak�
su, doğalgaz, elektr�k, yol ve haberleşme hatları �le ruhsat sahası dışına g�decek cevher taşıma hatları �ç�n ruhsat sah�b�
Bakanlığa müracaat ederek �rt�fak ve/veya �nt�fa hakkı tes�s� �steyeb�l�r. Mücav�r alan, tes�s�n özell�ğ�, topograf�k yapı,
�şletmen�n büyüklüğü g�b� hususlar d�kkate alınarak Genel Müdürlükçe değerlend�r�l�r.

(5) Kamu kurum ve kuruluşları mülk�yet�ndek� taşınmazlar, madenc�l�k faal�yet�nde bulunab�lmek �ç�n �lg�l�
kamu kurum ve kuruluşunun �zn� �le ruhsat sah�pler�ne k�ralanab�l�r.

Kamulaştırma taleb�nde �sten�len belgeler
MADDE 74 – (1) İşletme ruhsatı safhasında �şletme faal�yetler� �ç�n gerekl� olan özel mülk�yete konu

taşınmaz, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve �şletme ruhsatı sah�b�n�n taleb� üzer�ne Bakanlıkça kamu yararı
bulunduğuna karar ver�lmes� hal�nde kamulaştırılır.

(2) Kamulaştırma taleb�, ruhsat sah�b�nce aşağıdak� belgelerle Genel Müdürlüğe yapılır:
a) Kamulaştırma taleb� �le �lg�l� d�lekçe,
b) Tüzel k�ş�lerde kamulaştırma �le �lg�l� karar,
c) Kamulaştırılması düşünülen alanın �mar ve kullanım durumu, süres�, rezerv durumu, kamulaştırma sonrası

ruhsat alanındak� faal�yetler�n ekonom�ye katkısı �le �lg�l� karşılaştırmalı b�lg�ler� �çeren proje,
ç) Kamulaştırılması talep ed�len alan ve bu alan üzer�ndek� taşınmazların m�ktar ve n�tel�kler�, bu alanın 6

derecel�k d�l�me esas koord�natları, sah�pler�n�n �s�m ve adresler�, araz�ler�n tapu ve çap suretler�n� göster�r tapu
s�c�l�nden onaylı l�stes�,

d) Taşınmaz üzer�nde kamulaştırma sonrası yapılması düşünülen üret�m tes�sler� ve �şletmen�n durumunu
göster�r vaz�yet planı,

e) Üret�mden sonra araz�n�n restorasyonu hakkındak� b�lg�ler� ve har�tası,
f) Ruhsat sah�b�nce kamulaştırılması �sten�len araz� sah�pler�ne anlaşmak üzere noter aracılığı �le yapılmış

11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu hükümler�ne göre gönder�len �hbarname,
g) Kamulaştırılması talep ed�len araz�n�n çevres�ndek� yerleş�m alanları ve araz� konumları.
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Kamulaştırma talepler�n�n araz� tetk�k�
MADDE 75 – (1) Kamulaştırılması talep ed�len alan, Genel Müdürlükçe oluşturulacak heyet tarafından tetk�k

ed�l�r. Kamulaştırma �şlemler� Kamulaştırma Kanunu hükümler�ne göre yapılır. Bu husustak� masraflar ve
kamulaştırma bedel� �şletme ruhsatı sah�b� tarafından öden�r.

(2) Kamulaştırmaya, kamulaştırılması �sten�len alandak� maden�n �şletme projes� ve rezerv durumu, bu
alandak� maden�n üret�l�p üret�lmemes� durumunda bölgeye ve ülke ekonom�s�ne fayda ve zararları, kamulaştırılması
talep ed�len alan dışında ruhsat sahası �ç�nde başka alanlardak� rezerv durumuna göre üret�m olanakları, bölgedek�
alternat�f üret�m alanları, mülk sah�b�n�n kayıpları, mülk sah�b�n�n kamulaştırma sonrası sürdüreceğ� ekonom�k
faal�yet ve kamulaştırmadan nasıl etk�leneceğ� �le �lg�l� hususlar, kamulaştırılması talep ed�len alanın çevre �le �l�şk�ler�
g�b� tekn�k ve sosyal �çer�kl� tüm etkenler değerlend�r�lerek karar ver�l�r.

(3) Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya Haz�ne adına tesc�l ed�l�p ruhsat hukuku devam ett�ğ� sürece madenc�l�k
faal�yetler�nde kullanılmak üzere ruhsat sah�b� adına tahs�s ed�l�r.

(4) Kamulaştırılan alanın kamulaştırma amacı dışında kullanıldığının tesp�t ed�lmes� haksız surette hak �kt�sabı
sayılır. Bu alanda kamulaştırma amacı dışındak� faal�yet durdurulur.

(5) Kamulaştırma bedel�n�n kes�nleşmes� tar�h�nden �t�baren beş yıl �ç�nde ruhsat sah�b�nce, kamulaştırılan
alanın kamulaştırma amacına uygun olarak h�çb�r faal�yet veya tes�sat yapılmayarak taşınmaz mal olduğu g�b�
bırakılırsa, mal sah�b� veya m�rasçıları kamulaştırma bedel�n� aldıkları günden �t�baren �şleyecek kanun� fa�z�yle
b�rl�kte �ade ederek, taşınmaz malını ger� alab�l�r.

(6) Taşınmazın, kamulaştırma amacı �le �lg�l� kullanımına lüzum kalmadığının Bakanlıkça tesp�t� veya ruhsat
sah�b�n�n beyanı hal�nde, Kamulaştırma Kanununda öngörülen usul ve esaslara göre bel�rlenecek ray�ç bedel� �lg�l�
muhasebe b�r�m� hesabına ödenmek kaydıyla kamulaştırılan yer�n esk� sah�b�ne �ade ed�leceğ� hususu, ruhsat sah�b� ve
taşınmazın esk� sah�b�ne tebl�ğ ed�l�r. Esk� sah�b�n�n taşınmazı altı ay �çer�s�nde almak �stememes� durumunda
taşınmaz Haz�neye kalır.

(7) I. Grup madenler ve mıcır �le kaba �nşaat, baraj, gölet, l�man, yol g�b� yapılarda kullanılan her türlü yapı
hammaddes� �ç�n kamulaştırma hükümler� uygulanmaz.

(8) Bakanlık tarafından alınan kamu yararı kararları �lg�l� val�l�ğe gönder�l�r. İlg�l� val�l�k, 2942 sayılı Kanun
uyarınca kamulaştırma �şlemler�n� sonuçlandırır.

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

İnceleme ve denet�m
MADDE 76 – (1) Kanun gereğ�nce düzenlenm�ş mal� ve tekn�k belgeler �le �hbar ve ş�kayetler dah�l tüm

madenc�l�k faal�yetler� �le bu faal�yetler� etk�leyen hususların, �nceleme ve denet�m� Genel Müdürlük tarafından
görevlend�r�len heyet tarafından yer�nde yapılır.

(2) Genel Müdürlük, �ht�saslaşmış kamu kurum ve kuruluşları �le ün�vers�telerden �ht�sas alanlarında �nceleme
ve denet�m�n gerekt�rd�ğ� meslek� tecrübeye sah�p olan personeller� de görevlend�reb�l�r.

(3) Yapılacak �nceleme ve denet�mlerde oluşturulacak heyet; maden mühend�s�, jeoloj� mühend�s� �le yapılacak
�nceleme ve denet�mler�n özell�ğ�ne göre d�ğer meslek mensuplarından en az üç k�ş�den oluşur.

(4) İnceleme ve denet�mlerde ruhsat sah�b� Genel Müdürlüğe verd�ğ� tekn�k ve mal� belgeler�n hazırlanmasına
esas olan bütün belgeler�n asıllarını, yapılmış hesapları talep hal�nde heyet üyeler�ne göstermek zorundadır.

(5) Ruhsat sah�b� veya vek�l�n�n mahall�nde yapılan tetk�k ve �ncelemelere katılması zorunludur. Ruhsat sah�b�
veya vek�l�n�n herhang� b�r nedenle �nceleme ve denet�me katılmaması veya �nceleme ve denet�m� engellemes� hâl�nde
Kanunun 11 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası gereğ�nce �şlem yapılır.

(6) Ruhsat hukuku �le �lg�l� her türlü b�lg� ve belgen�n ruhsat sah�b�nden �sten�lmes� hal�nde mahall�nde yapılan
tetk�k ve �ncelemeler �le görevlend�r�len heyete ver�lmes� zorunludur. Aks� takd�rde, Kanunun 11 �nc� maddes�n�n
üçüncü fıkrası gereğ�nce �şlem yapılır.

(7) Madenc�l�k faal�yetler� �le �lg�l� olarak yapılan �hbar ve ş�kâyetler�n değerlend�r�leb�lmes� �ç�n, d�lekçede
ş�kayetç�n�n T.C. k�ml�k numarası, açık adres� ve �rt�bat numarasının yer alması gerek�r.

(8) Genel Müdürlük, gerek gördüğü takd�rde b�lg�lend�rme yapmadan da mahall�nde denet�mler�
gerçekleşt�reb�l�r.

(9) Genel Müdürlük tarafından görevlend�r�len mahall�nde tetk�k heyetler�nce alınan numuneler�n anal�zler�,
ün�vers�teler, uzman kurum ve kuruluşlar �le akred�te laboratuvarlarda yaptırılır.

(10) Genel Müdürlüğe ver�len tekn�k b�lg� ve belgeler üzer�nde Genel Müdürlük �ncelemeler�n� yapması
sonucu ver�ml�l�ğ� de d�kkate alarak yapılacak �şlemlerle �lg�l� öner�lerde bulunab�l�r ve bu öner�ler doğrultusunda
ruhsat sah�b�nden çalışma yapmasını �steyeb�l�r.

İnceleme ve denet�m�n yapılması
MADDE 77 – (1) İnceleme ve denet�m sırasında tekn�k ve mal� belgeler �le bu belgeler�n hazırlanmasına esas

teşk�l eden �şletme projes�n�n uygulanması �le �lg�l� hususlar, üret�m yöntem�, üret�m m�ktarı, üret�len maden�n
kullanım alanı, sevk f�şler�, faturalar, satış belgeler� g�b� Kanun ve d�ğer mevzuat gereğ� �lg�l� belgeler �ncelen�r. Her
türlü denet�mde çevre �le uyum planına uygun çalışılıp, çalışılmadığı kontrol ed�l�r.

(2) İnceleme ve denet�m sonunda düzenlenen ve mevcut durumu bel�rten tutanak en az �k� nüsha hazırlanarak
heyet üyeler�, ruhsat sah�b� veya vek�l� tarafından �mzalanır. Ruhsat sah�b� veya vek�l�, tutanakta katılmadığı hususlara
şerh düşeb�l�r. Ancak �mzadan �mt�na ed�lmes� hal�nde bu durum tutanakta bel�rt�l�r. Tutanağın b�r nüshası �lg�l�ye
ver�l�r. Bu tutanakta bel�rt�len hususlar ruhsat sah�b�ne tebl�ğ ed�lm�ş sayılır.

(3) 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.
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Görevlend�rme g�derler�n�n karşılanması
MADDE 78 – (1) Madenc�l�k �le �lg�l� her türlü görevlend�rmelerde, görevlend�rme g�derler� Kanunun 35 �nc�

maddes� hükümler� çerçeves�nde Bakanlık bütçes�nden öden�r.
(2) Sevk f�ş�, patlayıcı madde �zn�, �rt�fak ve �nt�fa hakkı, kamulaştırma, mera tahs�s değ�ş�kl�ğ�, �k�nc� maden,

buluculuk hakkı, �şletme �z�n sınırlarında yapılacak değ�ş�kl�k, b�rleşt�rme g�b� taleplerle �lg�l� tetk�k g�derler� ruhsat
sah�b�nce karşılanır.

Zeng�nleşt�r�len tüvenan cevher�n denet�m�
MADDE 79 – (1) Altın, gümüş, plat�n g�b� kıymetl� metal �çeren tüvenan cevherler�n, entegre ve

zeng�nleşt�rme tes�sler�ne g�ren m�ktarı �le tes�sten çıkan konsantre m�ktarının, projes�ne veya teknoloj�k olarak kabul
ed�len sınırlar �ç�nde olması zorunludur.

(2) Yapılan �nceleme ve denet�m sonucunda, ruhsat sah�b�n�n Devlet hakkını eks�k öded�ğ� tesp�t ed�l�rse,
ödenmes� gereken Devlet hakkına �lave olarak b�ld�r�lmeyen m�ktar �ç�n hesaplanan Devlet hakkının beş katı tutarında
�dar� para cezası ver�l�r.

ONİKİNCİ BÖLÜM
Buluculuk Hakkı

Buluculuk hakkı
MADDE 80 – (1) Ruhsat sah�b�, arama veya �şletme ruhsatı süres�nce ulusal/uluslararası standartlarda

hazırlanan tekn�k raporlar �le b�rl�kte görünür rezerv olarak b�ld�rd�ğ� ve Genel Müdürlük tarafından yapılan
tetk�klerde varlığı tesp�t ed�len madenler�n bulucusu sayılır. Bu hakkın talep ed�lmes� durumunda ruhsat sah�b�ne Ek-
20’de yer alan buluculuk belges� ver�l�r. I., II. ve V. Grup madenlere buluculuk belges� ver�lmez.

(2) Buluculuk hakkı ruhsat hakkından bağımsızdır. Buluculuk hakkı sah�b� bu hakkını ruhsat �le b�rl�kte veya
ayrı olarak devredeb�l�r.

(3) Buluculuk hakkı, tekn�k rapor �le görünür rezerv olarak b�ld�r�len ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan
rezerv m�ktarı �le sınırlıdır. B�ld�r�len görünür rezerv�n b�tmes� hal�nde buluculuk hakkı sona erer.

(4) Kamu kurum ve kuruluşlarınca buluculuk belges� talep ed�lmes� hâl�nde kaynak veya rezerv raporu
ver�lmes� yeterl�d�r.

Buluculuk hakkının hesabı
MADDE 81 – (1) Buluculuk hakkı, yıllık ocak başı satış tutarının %1’�d�r.
(2) Genel Müdürlükten talep ed�lmes� hal�nde buluculuk hakkı hesabına esas teşk�l edecek ocak başı satış

tutarı ve bu tutardak� değ�ş�kl�k bulucuya b�ld�r�l�r.
(3) Buluculuğa konu maden�n bulucusu dışında b�r başkası tarafından �şlet�lmes� hal�nde, bu alandan b�r yılda

üret�len maden �ç�n tahakkuk eden buluculuk hakkı her yıl Haz�ran ayı sonuna kadar bu alanda üret�m yapan k�ş�ler
tarafından hak sah�b�ne öden�r.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dev�r, M�ras Yolu �le İnt�kal ve Terk İşler�

Dev�r
MADDE 82 – (1) Maden ruhsatları ve sert�f�kaları talep hal�nde, hukuk� b�r sakınca bulunmadığı takd�rde,

Kanunun 6 ncı maddes�ndek� maden haklarını kullanma �le �lg�l� şartları taşıyan gerçek veya tüzel k�ş�lere
devred�leb�l�r. Dev�r Bakanlık onayı �le gerçekleş�r. Dev�r �şlem� maden s�c�l�ne şerh ed�lmes� �le tamamlanır.
Buluculuk hakkı sah�b�, bu hakkını ruhsat �le b�rl�kte devredeb�l�r.

(2) Dev�r �şlemler� yapılacak ruhsatların/sert�f�kaların yıllık ruhsat bedeller�n�n, ruhsatla �lg�l� 6183 sayılı
Kanuna tab� borçların, Devlet haklarının eks�ks�z ödenm�ş olması, devred�ld�ğ� tar�he kadar geçen süre �ç�n, �şletme
faal�yet raporunun ve kullanılmayan sevk f�şler�n�n devralana ver�ld�ğ�ne �l�şk�n tutanağın Genel Müdürlüğe ver�lmes�
zorunludur.

(3) Ruhsatı veya sert�f�kayı devralacak k�ş�n�n; devralacağı ruhsata/sert�f�kaya a�t Kanundan doğan bütün hak
ve vec�beler�n�, ruhsata uygulanmış yaptırımlar �le yükümlülükler� kabul ett�ğ�n�; ruhsat sah�b�n�n de ruhsatını bütün
hak ve vec�beler� �le devretmek �steğ�n� bel�rten Ek-21’dek� örnek d�lekçe �le Genel Müdürlüğe müracaat etmeler�
gerek�r.

(4) Dev�r �şlem�nde �şletme ruhsat taban bedel�n�n yatırıldığına da�r belge �le müracaat ed�l�r.
Ruhsatın/sert�f�kanın devred�ld�ğ� tar�htek� ruhsat bedel�n�n �k� katı tutarında dev�r bedel�n�n yatırılması zorunludur.
6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş borcun bulunmadığına �l�şk�n belgen�n �brazını
müteak�p dev�r Bakanlık onayıyla gerçekleş�r. Dev�r taleb�n�n, Bakanlık tarafından uygun bulunmaması hal�nde
�şletme ruhsat taban bedel� �le dev�r bedel� �ade ed�l�r.

(5) 10/6/1983 tar�hl� ve 2840 sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfalt�t Madenler� �le Nükleer Enerj�
Hammaddeler�n�n İşlet�lmes�n�, L�ny�t ve Dem�r Sahalarının Bazılarının İades�n� Düzenleyen Kanunda sayılan bor
tuzu maden� sahalarında, grubundak� d�ğer madenler �ç�n �şletme �zn� ver�lm�ş olması ve aynı alanda bor tuzu
bulunmadığının veya rezerv�n�n tükend�ğ�n�n tesp�t� hal�nde ruhsat, kamu kurum ve kuruluşlarına devred�leb�l�r.
Ancak daha sonra bu alanlarda bulunacak bor tuzu rezervler� �le �lg�l� hakların kullanımı �lg�l� kamu kuruluşuna a�tt�r.

(6) Ruhsat/sert�f�ka dev�r �şlemler�nde dev�r alacak gerçek ve tüzel k�ş�de mal� yeterl�l�k şartlarının yer�ne
get�r�lmes� zorunludur.

(7) Tüzel k�ş�ler�n unvan ve nev’� değ�ş�kl�kler� �le mahkeme kararı gereğ�nce dev�r yapılması durumunda,
ruhsat taban bedel� ve ruhsat dev�r bedel� alınmaz.

(8) Rödövans sözleşmes� bulunan ruhsatların dev�r talepler�nde dev�r alandan, mevcut rödövans sözleşmes�n�n
kabul ed�ld�ğ�ne da�r taahhütname �sten�r, ver�lmemes� hal�nde dev�r �şlem� gerçekleşt�r�lmez.
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(9) İşletme �z�nl� ruhsatların son denet�m tar�h�nden �t�baren b�r yıldan fazla süre geçm�ş �se; mahall�nde tetk�k�
gerçekleşt�r�lmeden ruhsat devred�lmez.

(10) İşletme �zn�, ruhsattan bağımsız olarak devred�lemez.
(11) Maden ruhsat sah�b� tüzel k�ş�n�n ortaklık yapısında değ�ş�kl�ğe yol açab�lecek %10’dan fazla h�sse dev�r

�şlemler� Bakanlığın �zn�ne tab�d�r. Bu g�b� durumlarda h�sse devr�n�n tarafları aynı anda konu �le �lg�l� olarak Genel
Müdürlüğe gerekçeler�n� beyan etmek suret�yle müracaat eder. Taleb�n Bakanlık tarafından uygun görülmes� hal�nde
durum �lg�l� tüzel k�ş�ye tebl�ğ ed�l�r. Aks� takd�rde Kanunun 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası gereğ�nce �şlem
tes�s ed�l�r.

M�ras yolu �le �nt�kal
MADDE 83 – (1) Maden ruhsat ve sert�f�kaları, buluculuk hakkı ve bunlarla �lg�l� hak ve yükümlülükler,

m�ras yolu �le b�r bütün olarak �nt�kal eder. Bu haklar m�rasçıların rızası olsa da bölünemez.
(2) 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 devretmek üzere Genel Müdürlüğe
müracaat etmeler� zorunludur. Aks� takd�rde ruhsat �ptal ed�l�r.

(3) 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 Genel Müdürlüğe müracaat etmes�
durumunda mahkeme sonucu beklen�r.

(4) 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.

(5) 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 Genel Müdürlüğe müracaat etmes�
zorunludur. Aks� halde ruhsat �ptal ed�lerek m�rasçının Kanun �le �lg�l� hakları sona erer.

(6) Ölüm tar�h�nden �t�baren altı ay �çer�s�nde Genel Müdürlüğe �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.

(7) Ruhsat/sert�f�ka sah�b�n�n vefatı �le �nt�kal �şlem� tamamlanıncaya kadar geçen sürede ruhsat hukukundan
m�rasçılar sorumludur.

(8) Dev�r ve �nt�kal belgeler� �le gerekl� �şletme ruhsat taban bedel� makbuzunun ölüm tar�h�nden �t�baren altı
ay �ç�nde Genel Müdürlüğe ver�lmes�n� tak�ben dev�r ve �nt�kal �şlemler� yürütülür. İnt�kal �şlem� sonucunda ruhsatın
m�rasçılardan b�r�ne dev�r ed�lmes� hal�nde ruhsat dev�r bedel� alınmaz. Ancak ruhsatın, m�rasçıların dışında üçüncü
b�r k�ş�ye dev�r ed�lmes� hal�nde ruhsat dev�r bedel� alınır.

İcra yoluyla dev�r
MADDE 84 – (1) İcra veya �flas yoluyla ruhsatın satışının talep ed�lmes� hal�nde �lg�l� �cra müdürlüğünce

veya �flas da�res�nce satış �şlem� başlamadan önce Genel Müdürlüğe durum b�ld�r�l�r. Genel Müdürlük tarafından
ruhsata a�t Kanundan kaynaklanan ve ödenmes� gereken bütün mal� yükümlülükler �le ruhsat hukukuna �l�şk�n b�lg�ler
�lg�l� �cra müdürlüğüne veya �flas da�res�ne b�ld�r�l�r.

(2) İcra veya �flas yoluyla yapılacak satışa katılacak gerçek veya tüzel k�ş�ler�n maden haklarını kullanab�lmes�
�ç�n Kanunun 6 ncı maddes�nde düzenlenen şartlar �le Kanunda öngörülen mal� yeterl�l�k şartlarını taşıması ve 6183
sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş borcu bulunmadığına �l�şk�n belgey� sunması zorunludur.
İlg�l�ler bu şartları ha�z bulunduğunu, Genel Müdürlükten alacağı belge �le �spat eder. Satış bu belgey� �braz etm�ş olan
tal�pler arasında yapılır.

(3) İcra veya �flas yoluyla yapılan satışlardan önce ruhsata a�t bütün mal� yükümlülükler�n tamamlanması
gerekt�ğ� �lg�l� merc�ye b�ld�r�l�r. Yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmemes� hal�nde tüm eks�kl�kler ruhsatı devralana
tamamlattırılır.

(4) İcra veya �flas yoluyla satışın başlatıldığı Genel Müdürlüğe b�ld�r�lm�ş ruhsatların, ruhsat bedel�n�n
yatırılmaması hal�nde Kanunun 13 üncü maddes� gereğ�nce uygulanan �dar� para cezası ve ruhsat bedel�n�n
yatırılmasına �l�şk�n b�lg� ruhsat sah�b�ne ve �lg�l� merc�ye yazılı olarak b�ld�r�l�r.

(5) İcra veya �flas yoluyla ruhsatı devralacak gerçek veya tüzel k�ş�ler�n Kanunun 6 ncı maddes�nde
düzenlenen şartları yer�ne get�rmes� zorunludur. Bu k�ş�ler; Kanunda öngörülen mal� yeterl�l�ğe �l�şk�n belge, devr�
gerekt�ren belgeler�n aslı veya noter onaylı örneğ� ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes� kapsamında vades� geçm�ş
borcu bulunmadığına �l�şk�n belge �le Genel Müdürlüğe müracaat eder. Ayrıca, o yıla a�t ruhsat bedel�n�n yatırılması
zorunludur. Bu durumda ruhsat dev�r bedel� alınmaz.

Ruhsatın hükümden düşmes� ve terk ed�len alanlarda alınacak tedb�rler
MADDE 85 – (1) Ruhsat/sert�f�ka süres� �ç�nde, sahanın tamamının veya b�r kısmının terk�n�n ruhsat sah�b�

veya terk taleb�nde bulunmaya yetk�l� vek�l� tarafından talep ed�lmes� hal�nde;
a) Sahada doğal topoğrafyayı değ�şt�ren b�r faal�yette bulunulmamış �se bu durum ruhsat/sert�f�ka sah�b� ve

YTK tarafından b�r terk raporu,
b) Sahada doğal topografyayı değ�şt�ren arama faal�yet� yapılan ruhsat sahalarında; ruhsat sah�b�,

yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş� tarafından hazırlanmış ve çalışılan her faal�yet alanı �ç�n alınan emn�yet tedb�rler�n� �çeren
terk raporu ve sahanın son durumunu göster�r �malat har�tası,

c) Açık �şletme yöntem� �le üret�m yapılan ruhsat sahalarında; ruhsat sah�b�, yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�
tarafından hazırlanmış ve çalışılan her faal�yet alanı �ç�n alınan emn�yet tedb�rler�n� �çeren terk raporu, sahanın son
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durumunu göster�r �malat har�tası, maden jeoloj� har�tası, çevre �le uyum planının uygulandığını göster�r belgeler ve
fotoğraflar,

ç) Yeraltı �şletme yöntem� �le üret�m yapılan ruhsat sahalarında; ruhsat sah�b�, yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�
tarafından hazırlanmış ve çalışılan her faal�yet alanı �ç�n yeraltı ocağının yerüstüne bağlantı g�r�şler�n�n canlı ve hava
g�rmeyecek şek�lde kapatılması, yer üstü sularının yeraltına g�rmemes� �ç�n kuşaklama kanallarının yapılması,
mümkünse mevcut yeraltı ocağının der�nl�ğ�n�n topoğrafyaya olan konumu ve çevresel etk�ler� d�kkate alınarak su
ve/veya gaz drenajının yapılması g�b� alınan emn�yet tedb�rler�n� �çeren terk raporu, sahanın esk� ve yen� tüm
faal�yetler�n� gösteren son durumunu göster�r �malat har�tası, maden jeoloj� har�tası,

�le b�rl�kte Genel Müdürlüğe terk taleb�nde bulunur.
(2) Genel Müdürlük bu belgeler uyarınca terk taleb�n� değerlend�r�r. Terk taleb�nde eks�kl�k tesp�t� hal�nde,

eks�kl�kler�n g�der�lmes� �ç�n talep sah�b�ne �k� aylık süre ver�l�r. Bu süre �çer�s�nde eks�kl�kler�n g�der�lmemes� hal�nde
talep kabul ed�lmez.

(3) Terk taleb�ne �l�şk�n olarak mahall�nde yapılan tetk�kte; gerekl� emn�yet tedb�rler� ve çevre �le uyum
planının uygulanıp uygulanmadığı kontrol ed�l�r. İşletme projes� doğrultusunda faal�yet alanı gerekl� emn�yet tedb�rler�
alınmış ve çevre �le uyumlu hale get�r�lm�ş �se terk taleb� talep tar�h� �t�bar�yle kabul ed�l�r. Ancak, faal�yet alanının
çevre �le uyumlu olmadığının ve emn�yet tedb�rler�n�n alınmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde bel�rt�len tedb�rler�n
alınması �ç�n en geç b�r yıl süre ver�l�r. Ver�len bu sürede çevre �le uyum planı çerçeves�nde gerekl� güvenl�k
önlemler�n�n ve çevresel önlemler�n alınması durumunda ruhsat sah�b� terk talep ed�len alanda ve sahanın son
durumunu göster�r tekn�k belgeler� Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. Bu şartların sağlanması hal�nde talep kabul
ed�l�r. Aks� halde, çevre �le uyum planı çerçeves�nde gerekl� tedb�rler alınana kadar sorumluluk ruhsat sah�b�n�n
olması şartıyla, terk �şlemler� re’sen yapılarak bu durum val�l�ğe b�ld�r�l�r.

(4) Herhang� b�r nedenle hükümden düşmüş olan ruhsat sahalarında mahall�nde yapılan tetk�kte; gerekl�
emn�yet tedb�rler� ve çevre �le uyum planının uygulanıp uygulanmadığı kontrol ed�l�r. Ruhsat sahasındak� faal�yetler�n
çevre �le uyumlu olmadığının ve emn�yet tedb�rler�n�n alınmadığının tesp�t ed�lmes� hal�nde bel�rt�len tedb�rler�n
alınması �ç�n ruhsat sah�b�ne en geç b�r yıl süre ver�l�r. Ver�len bu sürede çevre �le uyum planı çerçeves�nde gerekl�
güvenl�k önlemler�n�n ve çevresel önlemler�n alınması durumunda ruhsat sahasının son durumunu göster�r tekn�k
belgeler�n Genel Müdürlüğe ver�lmes� zorunludur. Aks� halde, çevre �le uyum planı çerçeves�nde gerekl� tedb�rler
alınana kadar sorumluluk ruhsat sah�b�n�n olması şartıyla, bu durum val�l�ğe b�ld�r�l�r.

(5) Herhang� b�r nedenle hükümden düşmüş veya ruhsat hukuku yürürlükte olan sahalarda terk ed�len
alanlarda, ruhsat sah�b� tarafından üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamında gerekl� yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmemes�
durumunda, 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 �l özel �dares� veya val�l�k tarafından yer�ne get�r�l�r. Orman �dares�, val�l�k veya �l
özel �dares� tarafından çevre �le uyum planına uygun olarak yapılan masraflar, ruhsat bedel�n�n, çevre �le uyum planı
çalışmalarını karşılamak üzere emanet olarak yatırılan tutardan karşılanır. Ruhsat bedel�nden çevre �le uyum planı
çalışmaları �ç�n çevre �le uyum bedel� olarak yatırılan tutarın yeterl� olmaması durumunda çevre �le uyum planı
çerçeves�nde eks�k kalan masrafların ödenmes� �ç�n ruhsat sah�pler�ne b�r aylık ödeme süres� ver�l�r. Süres�nde
ödenmeyen ve Bakanlık tarafından �lg�l� verg� da�res�ne b�ld�r�len tutarlar, 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.

(6) Herhang� b�r nedenle hükümden düşmüş ruhsat sahalarında da ruhsat sah�b� tarafından gerekl� emn�yet
tedb�rler� alınmak zorundadır. Gerekl� emn�yet tedb�rler�n�n alınmaması neden�yle doğab�lecek tehl�kel� durumlarda
ruhsat sah�b�n�n sorumluluğu devam eder.

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

(8) Terk ed�len veya maden rezerv� b�ten ruhsat alanlarının madenc�l�k faal�yet� dışında değerlend�r�lmes�ne
�l�şk�n talepler, Genel Müdürlükçe değerlend�r�l�r. Taleb�n uygun bulunması hal�nde �şlemler, bu alanın kullanım
amacı �le �lg�l� mevzuat çerçeves�nde �lg�l� bakanlık ve kurumlardan �z�n alınarak talep sah�b�nce yürütülür.

(9) Çevre �le uyum çalışmalarında gel�r get�r�c� faal�yette bulunulduğunun ve gel�r elde ed�ld�ğ�n�n tesp�t
ed�lmes� hal�nde, tesp�t ed�len bedel ruhsat sah�b�nden genel hükümlere göre �lg�l� defterdarlıkça tahs�l ed�l�r. Çevre �le
uyum planı çalışmalarının yukarıda ver�len süreler �çer�s�nde ruhsat sah�b�nce gel�r get�r�c� faal�yette bulunulmaksızın
ve gel�r elde ed�lmeks�z�n tamamlanması hal�nde çevre �le uyum planı çalışmalarını tem�n etmek üzere ruhsat
sah�b�nden alınan tem�nat �ade ed�l�r.

(10) Ruhsatlı veya ruhsat süres� sona eren alanlarda gel�r get�r�c� amaçla çevre �le uyumlu hale get�r�lecek
yerlerdek� taşınmazlara a�t ruhsat dosyasındak� gerekl� b�lg� ve belgeler�n b�rer örneğ�, Haz�nen�n özel mülk�yet�nde
veya Devlet�n hüküm ve tasarrufu altındak� taşınmazlardan bu taşınmazların bulunduğu yer defterdarlığına, ormanlık
alanlarda �se orman �dares�ne gönder�l�r. Bu alanlar, �lg�l� kurumlar tarafından �hale veya mevzuatı kapsamında çevre
�le uyumlu hale get�r�l�r.

(11) Madenc�l�k faal�yet�n�n yapıldığı ruhsat sahasının tamamında veya b�r kısmında faal�yet� b�ten ve çevre
�le uyumlu hale get�r�lmes� gereken alana ruhsat sahası dışından malzeme get�r�lmes�n�n gerekmes� ve bu durumun
gel�r get�r�c� n�tel�k taşıması hal�nde �lg�l� mevzuat hükümler� çerçeves�nde kamu kurum ve kuruluşunun taleb� aranır.
Genel Müdürlükçe bu taleb�n uygun bulunmasını müteak�p �lg�l� kamu kurum ve kuruluşuna b�lg� ver�l�r. Talep sah�b�
tarafından Hafr�yat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmel�ğ�ne göre gerekl� �z�nler alınır.
Haz�nen�n özel mülk�yet�nde, Devlet�n hüküm ve tasarrufunda bulunan yerlerde Mal�ye Bakanlığından, ormanlık
alanlarda 31/8/1956 tar�hl� ve 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddes� çerçeves�nde orman �dares�nden, özel
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mülk�yet alanlarında �se mülk sah�b�nden �z�n alınır. Mülk sah�b� �z�n vermed�ğ� takd�rde alan mülk sah�b�ne �ade
ed�l�r. Mal�ye Bakanlığı, orman �dares� veya mülk sah�b� faal�yetler�n�, Hafr�yat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının
Kontrolü Yönetmel�ğ�ne göre yürütür.

(12) Herhang� b�r nedenle hükümden düşen ruhsatların ruhsat bedeller�n�n çevre �le uyum planı �ç�n ayrılan
kısmı, sahada faal�yette bulunulan ve daha önce faal�yette bulunulmuş alanlardak� gerekl� emn�yet tedb�rler�n�n
alınması ve �şletme projes� doğrultusunda çevre �le uyum planı uygulanarak faal�yet alanlarının çevre �le uyumlu hale
get�r�lmes� durumunda �ade ed�l�r.

(13) Ruhsat alanı dah�l�nde, ruhsata hak sağlanmasından önce, madenc�l�k faal�yet� sonucu açılmış ocaklarda
ve geç�c� tes�slerde çalışılmayacağının ruhsat sah�b� tarafından b�ld�r�lmes�, bu ocaklarda ve geç�c� tes�slerde ruhsat
sah�b�nce çalışılmadığının Genel Müdürlükçe tesp�t ed�lmes� durumunda ocakların ve geç�c� tes�sler�n rehab�l�tasyonu
orman �dares�, val�l�k veya �l özel �dares� tarafından yaptırılır.

(14) Ruhsatsız alanlarda madenc�l�k faal�yet� sonucu oluştuğu bel�rlenen ve Genel Müdürlük kayıtlarında tey�t
ed�len önceden açılmış ocaklar olması hal�nde, bu ocakların rehab�l�tasyonu orman �dares�, val�l�k veya �l özel �dares�
tarafından yaptırılır.

Devlete �nt�kal
MADDE 86 – (1) Arama ve �şletme ruhsatlarının/sert�f�kalarının �ptal ed�lmes� veya terk ed�lmes� haller�nde

ruhsat sah�b�ne h�ç b�r ödeme yapılmaksızın kuyular, galer�ler ve bunların korunması �ç�n yapılmış olan tes�sler
Devlete �nt�kal eder.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devlet Hakkı

Devlet hakkına �l�şk�n genel hükümler
MADDE 87 – (1) Devlet hakkı, ocaktan çıkarılan maden�n ocak başındak� f�yatından alınır.
(2) Üret�len maden�n hammadde olarak kullanılması veya satılması hâl�nde, aynı pazar ortamında maden�n

�şletmelerdek� tüvenan olarak ocak başı satışında uygulanan f�yat, ocak başı satış f�yatıdır. Madenlerden alınan Devlet
hakkına esas olan emsal ocak başı satış f�yatı, bölgeler de d�kkate alınarak her madene a�t ayrı ayrı ve uygulandığı yıl
�ç�n bel�rlenerek Genel Müdürlükçe �lan ed�l�r. Ocak başı satış f�yatı, �lan ed�len emsal f�yattan daha düşük olamaz.

a) Ocak başı satış f�yatı, madenler�n f�yatını bel�rleyen özell�kler ve şartlar d�kkate alınarak Genel Müdürlükçe
bel�rlen�r. Ocak başı satış f�yatının genel olarak tesp�t ed�lemed�ğ� durumlarda, maden�n m�neraloj�k özell�kler�,
bulunduğu bölge, �şletme ve zeng�nleşt�rme yöntemler� ve sahaya özgü şartlar d�kkate alınarak ocak başı satış f�yatı,
maden ruhsat sahası bazında da bel�rlen�r.

b) Konsantre ürünler�n ocak başı satış f�yatı bel�rlen�rken; �lg�l� borsalar, �hracatçı b�rl�kler� veya uluslararası
p�yasalarda oluşan f�yat baz alınır. Ancak, bu madenler�n metal üret�m�ne yönel�k entegre tes�slerde kullanılması
durumunda �lk f�yatın oluştuğu ürün baz alınır.

(3) Tüvenan maden�n, herhang� b�r zeng�nleşt�rme �şlem�ne tab� tutulduktan veya b�r prosesten geç�r�ld�kten
sonra satış f�yatının oluştuğu durumlarda, ocak başı satış f�yatı; �lk satışının yapıldığı aşamaya kadar oluşan nakl�ye,
zeng�nleşt�rme ve varsa farklı prosese a�t kullanılan tes�s ve ek�pmanın amort�smanı dah�l tes�se a�t enerj�, su,
k�myasallar, bakım-onarım, sarf malzemes� g�derler� �le tes�ste çalışan personel g�derler�, tes�sten satışa kadar olan
nakl�ye g�derler�, teknoloj�k test g�derler� ve paketleme g�derler� çıkarılarak oluşan f�yattır. Bu f�yat, �şletme yöntem�,
tenör/kal�te, üret�len bölge, aynı pazar ortamı ve d�ğer özell�kler göz önünde bulundurulduğunda benzer �şletmelerdek�
emsal f�yatlardan ve Genel Müdürlükçe �lan ed�len ocak başı satış f�yatından az olamaz. Zeng�nleşt�r�len maden�n
p�yasada satış f�yatının oluşmaması durumunda, maden�n m�neraloj�k özell�kler�, �şletme ve zeng�nleşt�rme yöntemler�
ve sahaya özgü şartlar d�kkate alınarak veya benzer proses mal�yet� olan tes�sler emsal alınarak, madenler�n ocak başı
satış f�yatı bel�rlen�r. Ocak başı satış f�yatı bel�rlen�rken ocaktak� yükleme dah�l g�derler d�kkate alınmaz.

(4) Üret�len maden�n ruhsat sah�b�ne a�t tes�ste hammadde olarak kullanılıyor olması hal�nde, aynı maden�n
p�yasadak� ocak başı satış f�yatı emsaller�nden az olamaz.

(5) Aynı tes�ste, farklı kal�te ve n�tel�kte b�rden çok ürünün üret�lmes� durumunda ürünler�n ocak başı satış
f�yatı, tes�stek� üret�m sürec�nde p�yasa satış f�yatı olan �lk ürünün f�yatından, �lk satışının yapıldığı aşamaya kadar
oluşan üçüncü fıkrada sayılan g�derler çıkarılarak hesaplanır.

(6) Devlet hakkı;
a) I. Grup (a) bend� madenler�n val�l�k veya �l özel �dares�nce bel�rlenen ve �lan ed�len boyutlandırılmış

ve/veya yıkanmış p�yasa satış f�yatı üzer�nden %4 oranında,
b) I. Grup (b) bend� madenlerden %4 oranında,
c) II. Grup (a) ve (c) bend� madenlerden %4 (Kaba �nşaat, baraj, gölet, l�man g�b� yapılarda kullanılan tüvenan

hammadde dışında bu maddedek� Devlet hakkı boyutlandırılmış f�yat üzer�nden alınır.) oranında,
ç) II. Grup (b) bend� madenlerde doğal taşın özell�kler�ne ve bulunduğu bölgeye göre ocakta oluşan p�yasa

satış f�yatı üzer�nden %4 oranında,
d) III. Grup kaynak tuzlarından %1 oranında, bu grubun d�ğer madenler�nden %5 oranında,
e) IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, plat�n, bakır, kurşun, ç�nko, krom, alüm�nyum ve uranyum oks�t

madenler�nden Kanunun ekl� (3) sayılı tabloda bel�rt�len oranlarda, uranyum oks�t dışındak� radyoakt�f m�neraller ve
d�ğer radyoakt�f maddelerden %8 oranında, d�ğerler�nden �se %2 oranında,

f) V. Grup madenlerden %4 oranında,
alınır.
(7) Devlet hakkı, �şletme ruhsat taban bedel�nden az olamaz.
(8) Devlet ormanlarında yapılan madenc�l�k faal�yetler�nden Devlet hakkı %30 fazlasıyla alınır. Orman ve Su

İşler� Bakanlığınca ver�len �zn�n beş hektarı geçmemes� hal�nde, bu alana a�t fazla alınan Devlet hakkı �le
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ağaçlandırma bedel�, Orman Genel Müdürlüğünün �lg�l� hesabına yatırılır. B�r ruhsat sahasında 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.

(9) Devlet hakkı oranlarında, maden�n c�ns�, üret�ld�ğ� bölge g�b� kıstaslar gözet�lerek Bakanlar Kurulunca en
fazla %25 oranında �nd�r�m yapılab�l�r.

(10) 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. 8/6/1994 tar�hl� ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yap-
�şlet-devret model� �le ver�len hammadde üret�m �z�nler� �ç�n kullanılan m�ktar üzer�nden grubu d�kkate alınarak Genel
Müdürlükçe bel�rlenen ocak başı satış f�yatı üzer�nden Devlet hakkı alınır.

(11) Ereğl� Kömür Havzasındak� kömürler�n Türk�ye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünce üret�lmes�
sonucu özel �dare payı, Köylere H�zmet Götürme B�rl�ğ� payı dışında Devlet hakkı ödenmez. Ancak, Türk�ye
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü �le yapılan anlaşma sonucu üçüncü k�ş�lerce üret�len kömür maden�nden Devlet
hakkı alınır.

(12) Yeraltı ve açık �şletme yöntem� �le aynı anda çalışılan ocaklarda, ruhsat sah�pler� Devlet hakkı
ödemeler�nde Kanunla bel�rlenen %50 �nd�r�m hakkından sadece yeraltı �şletme yöntem� �le faal�yet göster�len ocakta
üret�len maden�n ocak başı satış f�yatı �ç�n yararlanab�l�r.

(13) Devlet hakkına esas olacak ödemelerde Kanunda bel�rt�len teşv�klerden sadece b�r�nden yararlanılab�l�r.
(14) Ocak başında satışı yapılan maden �le üret�m sahası dışına sevk ed�len madenlerde sevk�yat tar�h�

�t�barıyla Devlet hakkı tahakkuk eder. Üret�m yapılmasına rağmen sevk ed�lmeyerek ruhsat sahasında stokta beklet�len
veya ruhsat alanının küçük olması ya da topoğraf�k yapı neden�yle ruhsat alanı b�t�ş�ğ�nde stoklanan madenler �le
üret�m yapılmayan �şletme ruhsat sahalarında �şletme ruhsat taban bedel� kadar Devlet hakkı alınır. Ancak, stoktan
sevk�yat yapıldığı zaman Devlet hakkı alınır.

(15) B�rden fazla �şletme �zn�ne sah�p ruhsatlarda bu maden�n kompleks cevher olması hal�nde projede beyan
ed�len tüvenan kompleks üret�m m�ktarı üzer�nden Devlet hakkı alınır. B�rden fazla �şletme �zn�ne sah�p kompleks
olmayan madenlerde �se �şletme �zn�ne konu olan her maden �ç�n ayrı ayrı Devlet hakkı alınır. İşletme �zn� bazında
�şletme ruhsat taban bedel� kadar Devlet hakkı alınır.

(16) Sahada yapılan üret�m faal�yetler� sonucunda pasa olarak atılan ve/veya stoklanan madenler�n �ler�k�
yıllarda satış �mkânının olması ve/veya tekrar �şlenerek satılması durumunda da, Devlet hakkı alınır. Bu malzemeler�n
kamu kurum ve kuruluşlarınca bedels�z olarak kullanılması durumunda �se Devlet hakkı alınmaz.

(17) Ruhsat sah�pler�n�n Devlet hakkını ödeyerek kend�ler�ne a�t zeng�nleşt�rme tes�sler�ne sevk ett�kler�
madenlerden konsantre/�zabe sonucu atılan pasa/bak�ye/atıkların tekrar değerlend�r�lmes� durumunda ödenmes�
gereken Devlet hakkının %50’s� alınmaz.

(18) 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 hakkı, 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.

(19) Bakanlık, Devlet hakkının, Kanun hükümler�ne uygun ve doğru b�r şek�lde hesap ve beyan ed�lmes�ne
�l�şk�n tüm hususları, ruhsat sahasının büyüklüğü, maden grubu veya türü, �şletme c�rosu veya �şletmen�n kamuya a�t
olup olmaması hususlarını d�kkate alarak, 1/6/1989 tar�hl� ve 3568 sayılı Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve
Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k Kanunu hükümler� çerçeves�nde yem�nl� mal� müşav�rler�n tasd�k�ne tab� tutab�l�r. Yem�nl�
mal� müşav�rler yaptıkları tasd�k�n doğru olmaması hal�nde, tasd�k�n kapsamı �le sınırlı olmak üzere, kaybına uğratılan
Devlet hakkından ve kes�lecek cezalardan ruhsat sah�b� �le b�rl�kte müştereken ve mütesels�len sorumlu olurlar ve bu
durum �lg�l� tahs�l da�res�ne b�ld�r�l�r.

(20) B�rden fazla maden�n hammadde olarak kullanıldığı tes�slerde bu madde hükümler�n�n uygulanmasında
kullanılan her maden �ç�n ayrı ayrı Devlet hakkı alınır.

(21) Altın, gümüş ve plat�n g�b� madenler�n ocak başı satış f�yatının tesp�t�nde, tes�s başı konsantre, dore-
külçe, granül g�b� ürünler baz alınır.

(22) Tuz gruplarında ocak başı satış f�yatının tesp�t�nde, ürünün p�yasa f�yatının oluştuğu b�r�nc�l veya raf�ne
b�r�nc�l ürün baz alınır. Ancak kaynak tuzlaları �le �lg�l� Devlet hakkında, �şletme ruhsat taban bedel� şartı aranmaz.

(23) Kömürlerde, kömürün kalor�f�k değer�, kükürt oranı, uçucu maddeler, nem oranı, �şletme yöntem�,
üret�len bölge g�b� unsurlar d�kkate alınarak, h�çb�r �şleme tab� tutulmadan satış f�yatı, bel�rlenen kömürün f�yatı emsal
f�yatından az olmamak şartıyla p�yasadak� satış f�yatıdır. B�r tes�ste �şleme tab� tutulanlarda �se bu suretle oluşan ve
üçüncü fıkra hükümler�ne göre bel�rlenen f�yat, ocak başı satış f�yatıdır. Enerj� hammaddes� olarak kullanılan turba,
kömür, asfalt�t, b�tümlü ş�st g�b� madenlerde emsaller�nden az olmamak şartıyla tüvenan olarak p�yasada oluşan f�yat
d�kkate alınarak ocak başı satış f�yatı bel�rlen�r.

(24) Aynı tes�sten tüvenan madene dayalı olarak aynı �şlem sonucunda b�rden fazla ürün üret�lmes�
durumunda, üret�len ürünler�n tamamı d�kkate alınarak Devlet hakkına esas toplam satış gel�r� hesaplanır.

(25) Bu madde kapsamında yapılacak hesaplamalarda, madenler �le �lg�l� hang� ürünler�n baz alınacağına
�l�şk�n esaslar Genel Müdürlük tarafından bel�rlen�r.

(26) Ocak başı satış f�yatı tesp�t�ne �l�şk�n eks�kl�kler�n tamamlanmasına yönel�k beyanlar, Kanunun 10 uncu
maddes�n�n dördüncü fıkrası kapsamında değerlend�r�l�r.

(27) Tes�s muaf�yet� ver�len ruhsat sahaları �ç�n üret�m yapılmaması durumunda �şletme projes�nde bel�rt�len
yıllık üret�m m�ktarının %10’u üzer�nden Devlet hakkı alınır. Bu m�ktar �şletme ruhsat taban bedel�nden az olamaz.

(28) II. Grup (b) bend� madenlerden doğal taşın özell�kler� ve bulunduğu bölgeye, taşın t�car� �sm�, kal�tes�ne
göre ocak başı satış f�yatı bel�rlen�r.
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(29) Bor tuzlarından konsantre/raf�ne/kals�ne vb. �şlem�ne tab� tutulduktan sonra satış f�yatının oluştuğu
durumlarda ocak başı satış f�yatı, üçüncü fıkrada bel�rt�len g�derler çıkarılarak oluşan f�yattır.

Üret�len hammadden�n kend� tes�s�nde kullanılması
MADDE 88 – (1) Ürett�ğ� tüvenan maden� yarı mamul veya mamul hale get�rmek üzere �şlemek amacı �le yurt

�ç�nde kend�ne a�t tes�s�nde �şley�p ek katma değer sağlayanlardan, bu tes�slerde üret�mde değerlend�r�len maden
m�ktarı �ç�n Devlet hakkının %50’s� alınmaz.

(2) Bu hüküm I. Grup madenler, II. Grup (a) ve (c) bend� madenler ve mıcır �le kaba �nşaat, baraj, gölet, l�man,
yol ve benzer� yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddes� teşv�kten yararlandırılmaz.

Devlet hakkının tahs�l� ve dağıtılması
MADDE 89 – (1) 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. Ruhsatın b�rden fazla �l
veya �lçe sınırları dâh�l�nde kalması durumunda f��l� üret�m yapılan alan d�kkate alınır. Büyükşehr�n bulunduğu
�llerdek� ruhsat sahalarına a�t oluşan Devlet hakkının tamamı �lg�l� muhasebe b�r�m� hesabına yatırılır.

(2) 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 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.

(3) Süres�nde tahakkuk ett�r�lmeyen Devlet hakkı, �lg�l�s�ne Genel Müdürlükçe yapılacak tebl�ğ üzer�ne �lg�l�s�
tarafından b�r ay �çer�s�nde öden�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.

Buluculuk hakkı ödenmes�
MADDE 90 – (1) Buluculuk hakkı olan ruhsatlarda yıllık ocak başı satış tutarının %1’� buluculuk hakkı

olarak ruhsat sah�b� tarafından Haz�ran ayı sonuna kadar buluculuk hakkı sah�b� adına/hesabına yatırılır.
(2) Buluculuk hakkı, �lg�l� k�ş�, kurum ve kuruluşlarca tak�p ed�l�r.
Beled�ye payı ödenmes�
MADDE 91 – (1) 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. Ruhsatın b�rden fazla beled�ye sınırında kalması durumunda madenc�l�k
faal�yet� yapılan alan d�kkate alınarak beled�ye payı alana göre oransal olarak bel�rlenerek öden�r.

(2) Beled�ye payı, �lg�l� beled�ye tarafından tak�p ed�l�r.
ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Beyan ve İdar� Para Cezaları
Beyan usulü
MADDE 92 – (1) Ruhsat sah�b� veya vek�l�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 gerekt�ğ�nde ver�len belgeler� veya beyanları yer�nde
tetk�k ve kontrol edeb�l�r.

(2) Belge ve beyanlardak� hata ve noksanlıklara �l�şk�n olarak Kanunun 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası
gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

(3) Sahada faal�yetler�n projes�ne uygun sürdürülmemes�, faal�yetler�n ver�len faal�yet raporları �le uyum
�ç�nde olmaması, �malat har�talarının tekn�ğ�ne veya arza uygun olmaması, denet�me mesnet teşk�l eden belgeler�n
ver�lmemes� ya da �sten�len anal�z ücret�n�n ödenmemes� durumunda Kanunun 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası
gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

(4) 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) Arama ruhsat dönem�nde arama faal�yetler� yapılırken zorunlu olarak maden çıkarılması veya numune

alınması dışında �z�ns�z üret�m ve/veya satış yapılması,
c) Ruhsat sah�b�n�n kamulaştırılan alanı kamulaştırma amacı dışında kullanması,
ç) Galer� atımı yöntem� �le patlatma yapılması,
d) Genel Müdürlükçe faal�yet� durdurulan sahalarda üret�m faal�yet�nde bulunulması,
e) Ruhsat sahasında yapılan üret�m veya satışların 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 beyanlar olarak kabul ed�lerek Kanunun 10 uncu maddes�n�n yed�nc� fıkrası gereğ�nce �şlem
tes�s ed�l�r.

(5) 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.

(6) Da�m� nezaretç�n�n atandığı ruhsat sahasındak� faal�yetler� düzenl� b�r şek�lde denetleyerek tesp�t ve
öner�ler�n� da�m� nezaretç� defter�ne kaydetmes� zorunludur. Aks� takd�rde da�m� nezaretç� uyarılır. İk�nc� kez aynı
ruhsat �le �lg�l� olarak bu yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmemes� durumunda da�m� nezaretç� hakkında beş�nc� fıkra
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hükümler� uygulanır. Da�m� nezaretç� defter�n�, da�m� nezaretç� �le ruhsat sah�b� ve faal�yet� gerçekleşt�ren b�rl�kte
�mzalar.

(7) Da�m� nezaretç� defter�n�n �braz ed�lmemes� veya Ek-4’te bel�rt�len şek�lde düzenl� tutulmaması hal�nde,
Kanunun 10 uncu maddes�n�n altıncı fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

(8) Bu maddede bel�rt�len şek�lde �kt�sap ed�len haklar ger� alınır.
İdar� para cezaları
MADDE 93 – (1) Kanunun �dar� para cezası gerekt�ren hükümler�nden dolayı b�rden fazla �dar� yaptırım

uygulanmasının gerekmes� hal�nde �dar� para cezaları ayrı ayrı uygulanır.
(2) İdar� para cezaları �le �lg�l� bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tar�hl� ve 5326 sayılı

Kabahatler Kanunu hükümler� uygulanır.
Ruhsat taban bedel�, ruhsat bedel�
MADDE 94 – (1) Yürürlüktek� ruhsatlar �ç�n her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedel�n�n tamamının

yatırılması zorunludur.
(2) İşletme ruhsat bedel�n�n %70’� genel bütçeye gel�r kayded�lmek amacıyla �lg�l� muhasebe b�r�m� hesabına

aktarılmak üzere Bakanlığın bel�rled�ğ� banka hesabına, %30’u �se çevre �le uyum planı çalışmalarını gerçekleşt�rmek
üzere ruhsatı veren �daren�n muhasebe b�r�m� hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın bel�rled�ğ� bankada açılacak
tem�nat hesabına yatırılır. Nemalandırmaya �l�şk�n hususlar, 8/12/2016 tar�hl� ve 29912 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebl�ğ� hükümler� çerçeves�nde Bakanlıkça bel�rlen�r.

(3) Ruhsat bedel�n�n süres�nde yatırılmaması hâl�nde Kanunun 13 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası gereğ�nce
�dar� para cezası uygulanarak ruhsat bedel�n�n üç ay �ç�nde tamamlanması �sten�r. Bu süre �ç�nde ruhsat bedel�n�n
yatırılmaması durumunda ruhsat �ptal ed�l�r. İşletme ruhsatlarında ver�len sürede yatırılmayan ruhsat bedel�n�n
%70’�ne tekabül eden tutar, arama ruhsatlarında �se ruhsat bedel�n�n tamamı 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. Kaynak tuzlalarından ruhsat bedel� alınmaz. Faal�yet
sonrası sahanın çevre �le uyumlu hâle get�r�lmes� ve ruhsatla �lg�l� tüm yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�n� müteak�p,
çevre �le uyum bedel� �k� ay �çer�s�nde �ade ed�l�r.

(4) Arama ve �şletme ruhsatlarında ruhsat taban bedel� �le Kanun gereğ�nce uygulanan �dar� para cezaları her
yıl 213 sayılı Verg� Usul Kanunu uyarınca bel�rlenen yen�den değerleme oranı n�spet�nde artırılır. Ruhsat bedel�, taban
bedel�n�n maden grubu ve alan büyüklükler�ne göre bel�rlenen katsayılarla çarpılarak arama ruhsatlarında Kanunun
ekl� (1) sayılı tabloda, �şletme ruhsatlarında �se ekl� (2) sayılı tabloda göster�ld�ğ� şek�lde hesaplanır. Kuruşlar l�raya
tamamlanır. Bu fıkradak� bedeller her yıl Ocak ayının �lk haftası �lan ed�l�r.

(5) Ruhsat taban bedel� ve ruhsat bedel� müracaat numarası, er�ş�m numarası veya s�c�l numarası bel�rt�lmek
suret�yle öden�r. Ancak, yen� ruhsat müracaatlarında talep sah�b�n�n adı/unvanı b�lg�ler� yer alır.

(6) Süres�nde ödenmeyen Devlet hakları �le �ptal ed�len ruhsatlarda ödenmeyen ruhsat bedel�n�n %70’�ne
tekabül eden tutar 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.

(7) Ruhsat b�rleşt�rme, �z�n alanı değ�ş�kl�ğ�, �hale, küçük alanların �hales�, dev�r, �şletme ruhsatı ve süre
uzatımı talepler�nden vazgeç�lmes� hal�nde �şletme ruhsat taban bedel� �ade ed�lmez.

(8) Ruhsat b�rleşt�rme, �z�n alanı değ�ş�kl�ğ�, �hale, küçük alanların �hales�, rödövans ve dev�r talepler�,
Kanunun 16 ncı maddes�n�n onb�r�nc� fıkrası gereğ�nce yapılan talepler, �şletme ruhsatı ve süre uzatımı talepler�nde
�şletme ruhsat taban bedel�n�n genel bütçeye yatırıldığına da�r belge ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddes�
kapsamında vades� geçm�ş borcun bulunmadığına �l�şk�n belge �le müracaat ed�l�r. Talep sonuçlanana kadar vades�
geçm�ş borcun bulunmadığına �l�şk�n belge yen�den �stenmez.

ONALTINCI BÖLÜM
S�c�l Kayıtları

Arama s�c�l kayıtları
MADDE 95 – (1) Arama ruhsatları ve sert�f�kaları, numaraları �le s�c�le �şlen�r. Bu s�c�l kayıtlarına:
a) Er�ş�m numarası,
b) Ruhsat numarası,
c) Ruhsat sah�b�n�n adı, soyadı ve T.C. k�ml�k numarası,
ç) Tüzel k�ş�ler �ç�n verg� numarası,
d) Ruhsatın grubu,
e) Ruhsatın yürürlük tar�h�,
f) Buluculuk hakları,
g) Dev�r ve �nt�kal b�lg�ler�,
ğ) Hac�z, reh�n, �ht�yat� tedb�r ve �potek b�lg�ler�,
h) Ruhsatla �lg�l� uygulanmış hak düşürücü madde cezaları,
ı) Ruhsatın kanunen sona erme durumları ve sebepler�,
�şlen�r.
(2) Ruhsatın aslı s�c�lde saklanır.
İşletme s�c�l kayıtları
MADDE 96 – (1) İşletme ruhsatları �le sert�f�kaları ve �z�nler�, �şletme s�c�l�ne �şlen�r.
(2) İşletme ruhsatları s�c�l kayıtlarına:
a) Er�ş�m numarası,
b) Ruhsat numarası,
c) Ruhsat sah�b�n�n adı, soyadı ve T.C. k�ml�k numarası beyanı,
ç) Tüzel k�ş�ler �ç�n verg� numarası,
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d) Ruhsatın grubu ve �şletme �zn�,
e) Ruhsatın yürürlük tar�h�,
f) Buluculuk hakları,
g) Ruhsatın sınır noktalarının koord�nat değerler�,
ğ) Dev�r ve �nt�kal b�lg�ler�,
h) Hac�z, reh�n, �ht�yat� tedb�r ve �potek b�lg�ler�,
ı) Ruhsata Kanun gereğ� uygulanan hak düşürücü cezalar ve maddeler�,
�) Ruhsat b�rleşt�rme veya sınır değ�şt�rme �şlemler�,
j) Ruhsatın kanunen sona ermes� durumları ve sebepler�,
k) Rödövans sözleşmes�,
�şlen�r.
(3) Ruhsatın aslı s�c�lde saklanır.
(4) Ruhsatların s�c�l kayıtları tekn�k alt yapının hazırlanmasından sonra elektron�k ortamda tutulur.
S�c�l�n �ncelenmes�
MADDE 97 – (1) Maden s�c�l�n�; ruhsat sah�b�, ruhsat sah�b�n�n vek�l� ve dev�r taleb� söz konusu olduğunda

devralacak k�ş�, �lg�l� memurun nezaret�nde göreb�l�r.
Reh�n �le �lg�l� s�c�l kaydı
MADDE 98 – (1) Üret�lerek stoklanmış maden cevherler�, arama ve �şletme ruhsat sah�b�n�n Genel

Müdürlüğe yazılı müracaatı üzer�ne b�ld�rd�ğ� şahıslara kabzed�lmeks�z�n rehned�leb�l�r. Rehned�lmeler� hal�nde reh�n
tar�h�, süres� ve durumu maden s�c�l�ne kayded�l�r. Bu cevherler reh�n süres� �çer�s�nde reh�n alan şahısların yazılı
müracaatı olmadıkça satılamaz. Genel Müdürlük reh�n �şlemler�n� �lg�l� v�layetlere b�ld�rerek tak�b�n� �ster.

S�c�l kayıtlarındak� hataların düzelt�lmes�
MADDE 99 – (1) S�c�l kayıtlarında s�l�nt�, kazıntı, ç�z�nt� yapılmaz. Ancak 95 �nc� ve 96 ncı maddelerde yer

alan b�lg�ler�n s�c�l kaydına �şlenmes� esnasında b�r madd� hata yapıldığı takd�rde s�c�l sorumlusu, Genel Müdürün 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 Genel Müdür ya da yetk�lend�rd�ğ� personel tarafından �mzalanır. Madd� hatalar dışındak� s�c�l
kayıtlarında yapılması gereken değ�ş�kl�kler Genel Müdürlük oluru �le yapılır.

Buluculuk hakkının kayıtlarının tutulması
MADDE 100 – (1) Buluculuk hakları �le �lg�l� kayıtlarda, buluculuk hakkına sah�p gerçek veya tüzel k�ş� adı,

pafta ve koord�natları, buluculuk tar�h�, bulucusu olunan maden, görünür rezerv�, buluculuk talep ed�ld�ğ� andak�
er�ş�m ve ruhsat numarası yer alır. Buluculuk hakkı b�lg�ler� b�lg�sayar kayıtlarına �şlen�r.

(2) Ruhsat dev�rler�nde, devred�len alanda buluculuk hakkı olup olmadığı devralan k�ş�ye b�ld�r�l�r. Arama
ruhsatları ver�l�rken, sahalar üzer�nde buluculuk hakkı olması durumunda bu durum ruhsatlara �şlen�r.

Rödövans �şlemler�
MADDE 101 – (1) Ruhsat sah�pler� �le üçüncü k�ş�ler arasında yapılacak olan rödövans sözleşmeler�

Bakanlığın �zn�ne tab�d�r.
(2) Maden �şletme ruhsat sah�pler�n�n, ruhsat sahalarının b�r kısmı veya tamamı �ç�n üçüncü k�ş�lerle yapmış

oldukları rödövans sözleşmeler�n�n ve bu sözleşmelerde yapılan değ�ş�kl�kler�n, dev�r ve �nt�kal �şlemler�nde,
b�lg�lend�rme amacıyla Genel Müdürlüğe ver�lmes� ve maden s�c�l�ne b�lg� amaçlı şerh ed�lmes� zorunludur. Genel
Müdürlük h�çb�r şek�lde rödövans sözleşmeler�ne taraf değ�ld�r.

(3) B�r ruhsat sahasında rödövans taleb�n�n olması durumunda talep alanının madenc�l�k faal�yet� yapılab�lecek
büyüklükte olup olmadığı ve �şletme faal�yetler�n�n b�rb�r�n� olumsuz etk�ley�p etk�lemed�ğ� göz önünde
bulundurularak Genel Müdürlük tarafından değerlend�r�l�r.

(4) Kamu kurum ve kuruluşları ve �şt�rakler� har�ç yeraltı kömür sahalarında rödövans sözleşmes� yapılamaz.
Kamu kurum ve kuruluşları ve �şt�rakler�n�n yeraltı kömür �şletmeler�nde aynı alan �ç�nde, kot/kat farklılığı olması,
g�r�ş çıkışları ve havalandırmalarının b�rb�r�nden bağımsız olması hal�nde b�rden fazla rödövans sözleşmes� yapılab�l�r.

(5) Rödövans sözleşmeler�nde sözleşmen�n b�t�ş tar�h�, muhtemel süre uzatımları dah�l gün/ay/yıl olarak
bel�rt�l�r. Aynı alanda kot/kat farklılığı olsa dah� b�rden fazla rödövans sözleşmes� yapılamaz.

(6) Rödövansçı olarak faal�yet gösteren tüzel k�ş�lerden ortaklık payı ve adres b�lg�ler� �sten�r. Tüzel k�ş�n�n
Kanunun 6 ncı maddes�ndek� maden haklarını kullanma �le �lg�l� şartları taşıması ve bu Yönetmel�kte bel�rlenen mal�
yeterl�l�k şartlarını sağlaması zorunludur.

(7) Tarafların b�rl�kte rödövans sözleşmes�n�n maden s�c�l kayıtlarından s�l�nmes�n� talep etmeler� hal�nde bu
kayıtlar maden s�c�l�nden s�l�n�r. Tek taraflı s�l�nme talepler� kabul ed�lmez. Süres� sona eren rödövans sözleşmeler�,
maden s�c�l�nden s�l�n�r.

(8) Maden ruhsat sah�pler�n�n, ruhsat sahalarının b�r kısmında veya tamamında üçüncü k�ş�lerle yapmış
oldukları rödövans sözleşmeler�nde, bu alanlarda yapılacak madenc�l�k faal�yetler�nden doğacak İş Kanunu, �ş sağlığı
ve güvenl�ğ� �le �lg�l� �dar�, mal� ve hukuk� sorumluluklar rödövansçıya a�tt�r. Ancak bu durum ruhsat sah�b�n�n
Kanundan doğan tekn�k, mal� ve hukuk� konulardak� sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(9) Rödövans usulü �le faal�yet gösteren tüzel k�ş�ler de dah�l olmak üzere, doğrudan/dolaylı ortaklık yapısı ve
adres b�lg�ler�nde yapılan değ�ş�kl�kler b�r ay �çer�s�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r. H�sse payı %10’un üzer�nde ş�rket
olması durumunda da bu tüzel k�ş�l�ğ�n de h�sse payları b�ld�r�l�r. Aks� takd�rde Kanunun 10 uncu maddes�n�n
dördüncü fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

ONYEDİNCİ BÖLÜM
Maden Tetk�k ve Arama Genel Müdürlüğünün Arama Faal�yetler�
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Maden Tetk�k ve Arama Genel Müdürlüğünün arama faal�yetler�
MADDE 102 – (1) MTA Genel Müdürlüğü, yürüttüğü projeye bağlı olarak arama yapacağı alanlardak� ruhsat

b�lg�ler�n� Genel Müdürlükten talep edeb�l�r. Genel Müdürlük, bu alanlardak� ruhsat b�lg�ler�n� Maden Tetk�k ve
Arama Genel Müdürlüğüne �let�r.

(2) MTA Genel Müdürlüğü arama yapacağı alan �ç�nde boş olan bölgeler�n ruhsatını almak �ç�n bu
Yönetmel�kte bel�rt�ld�ğ� şek�lde arama ruhsatı müracaatında bulunur. Kanun hükümler�ne göre arama ruhsatı alarak
bulduğu madenler �ç�n buluculuk hakkı talep edeb�l�r.

(3) MTA Genel Müdürlüğü arama yapacağı alanlarda faal�yette bulunan ruhsat sah�pler�ne, yapacağı
çalışmanın genel b�lg�ler�n� ver�r. İşletme �z�n sınırları dışındak� ruhsat alanlarında arama faal�yetler�nde bulunmak
�ç�n ruhsat sah�b�n�n �zn� gerekmez. İşletme �z�n sınırları �çer�s�ndek� arama faal�yetler� ruhsat sah�b�nden �z�n alınarak
yapılır. Yazılı olarak alınan bu �zn�n b�r suret� Genel Müdürlüğe ver�l�r.

(4) MTA Genel Müdürlüğü arama ruhsatı aldığı sahalarda bulduğu madenler �ç�n buluculuk belges� alır.
Arama ruhsatı süres� sonunda buluculuk belges� alınmaksızın Genel Müdürlüğe �ade ed�len ruhsatlar, Kanunun 30
uncu maddes� hükümler�ne göre �hale ed�l�r.

(5) MTA Genel Müdürlüğü, ruhsatlı alanlarda yaptığı çalışmalar sonucu elde ett�ğ� b�lg� ve belgeler�, b�r rapor
hal�nde Genel Müdürlüğe ve taleb� hal�nde ruhsat sah�b�ne vereb�l�r.

(6) Havza ve kuşak madenc�l�ğ�n� gel�şt�rmek ve jeoloj�k yapıyı aydınlatmak �ç�n herhang� b�r sebeple
hükümden düşmüş, terk ed�lm�ş veya taks�r ed�lm�ş alanlarda, b�r proje çerçeves�nde MTA Genel Müdürlüğünün talep
etmes� ve Bakanlık tarafından gerekl� görüldüğü takd�rde adı geçen Genel Müdürlük adına ruhsat ver�l�r.
İşlet�leb�lecek maden varlığının bel�rlenmes� hal�nde, Kanunun 30 uncu maddes� hükümler�ne göre Genel Müdürlük
tarafından �hale ed�l�r. Ayrıca, herhang� b�r nedenle ruhsat müracaatlarına kapalı hale get�r�lm�ş alanlarda, Bakanlık
tarafından gerekl� görüldüğü takd�rde, adı geçen Genel Müdürlük adına ruhsat ver�l�r. Bu alanlarda �şlet�leb�lecek
maden varlığının bel�rlenmes� hal�nde, bu alanlar Bakanlar Kurulu kararı �le Kanunun 30 uncu maddes� hükümler�ne
göre Genel Müdürlük tarafından �hale ed�l�r.

(7) MTA Genel Müdürlüğü, herhang� b�r ruhsat veya �zne gerek kalmadan, madenc�l�k yapılab�lecek bütün
sahalarda, MTA Genel Müdürlüğünün yürüttüğü b�r projeye bağlı olarak arama faal�yetler�nde bulunab�l�r. MTA
Genel Müdürlüğü, başka b�r�s� adına ruhsatlı sahalarda faal�yetler�n� ruhsat sah�b�n�n faal�yetler�n� engellemeden
yürütür.

(8) MTA Genel Müdürlüğü tarafından buluculuk hakkı kazanılan maden ruhsat sahaları, bedel� karşılığında
�ht�saslaşmış Devlet kuruluşları �le bunların bağlı ortaklıklarına Genel Müdürlük tarafından Bakan onayı �le
devred�leb�l�r. Dev�r aşamasında Maden Kanununun 17 nc� maddes�nde bel�rt�len süreler bu kararların uygulanması
esnasında aranmaz. MTA Genel Müdürlüğü, Maden Kanununun 17 nc� maddes�nde bel�rt�len arama dönem� faal�yet
raporları yer�ne ön, genel, detay arama ve f�z�b�l�te dönemler� �ç�n ayrı ayrı kaynak/rezerv raporu ver�r. MTA Genel
Müdürlüğü tarafından buluculuk hakkı kazanılan maden ruhsat sahalarının �ht�saslaşmış Devlet kuruluşları �le bunların
bağlı ortaklıklarına dev�r ed�lmeyeceğ�n�n MTA Genel Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe b�ld�r�lmes� hal�nde bu
sahalar Genel Müdürlük tarafından �hale ed�l�r.

Ruhsat sah�b�n�n davalara katılımı
MADDE 103 – (1) Bakanlık tarafından ver�lm�ş ruhsatların �ptal�, ruhsat alanı �ç�ndek� madenc�l�kle �lg�l�

faal�yetler�n durdurulması ya da kısıtlanması, ruhsat alanının küçültülmes� g�b� ruhsat alanındak� madenc�l�k
faal�yetler�n� olumsuz yönde etk�leyecek üçüncü k�ş�lerce Bakanlığa karşı açılan davaları, Genel Müdürlük �lg�l�
ruhsat sah�pler�ne b�ld�r�r. Ruhsat sah�pler� Bakanlık yanında davaya katılab�l�r. Bu durum davanın açıldığı
mahkemeye yazılı olarak b�ld�r�l�r.

İKİNCİ KISIM
D�ğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Alınması Gereken İz�nler,

Kısıtlamalar ve Kurul İşlemler�
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Genel �lkeler
MADDE 104 – (1) Bakanlıklar �le kamu kurum ve kuruluşları, maden ruhsat sah�pler�n�n �z�n talepler�n�;

Kanun, bu Yönetmel�k ve �lg�l� kanunların hükümler�ne göre sonuçlandırır.
(2) Madenc�l�k faal�yet� yapılan alanların, �zne tab� alan olmaları hal�nde, �lg�l� olduğu kanun hükümler�ne

göre gerekl� �z�nler�n alınması zorunludur. Ancak, Genel Müdürlükçe �şletme ruhsatı ver�ld�kten sonra, �şletme ruhsat
alanının d�ğer kanunlara göre �zne tab� alan hal�ne gelmes� durumunda �lg�l� kanunların öngördüğü yükümlülükler�n
yer�ne get�r�lmes� suret�yle kazanılmış haklar korunarak faal�yetler sürdürülür. D�ğer kanunlara göre �zne tab� alanlar,
Genel Müdürlüğün görüşü alınarak bel�rlen�r.

(3) Tarım toprağı, s�t alanı, m�ll� parklar, tab�at parkları, tab�at anıtı ve tab�atı koruma alanları, mera alanları ve
sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeler�, m�ll� parklar, yaban hayatı koruma ve gel�şt�rme sahaları, muhafaza
ormanları, 4/4/1990 tar�hl� ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre korunması gerekl� alanlar, 1 �nc� derece asker� yasak
bölgeler, 1/5000 ölçekl� �mar planı onaylanmış alanlar, 1 �nc� derece s�t alanları, 25/6/2010 tar�hl� ve 6001 sayılı
Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşk�lat ve Görevler� Hakkındak� Kanunda bel�rt�len alanlar, korunması gerekl�
taşınmaz kültür varlıkları, tab�at anıtları, tab�at koruma alanları, tab�at parkları, kent ormanları, gen koruma alanları,
tohum mescere alanları, endem�k ve korunması gereken nad�r eko s�stem alanları, sulak alanlar, su havzaları, mes�re
alanları, tar�h� yapılar, tar�h� s�t alanları, su ürünler� üreme ve �st�hsal alanları g�b� �zne tab� alanlarda �z�n alınmadan
veya ÇED, gayr�sıhh� müessese �z�nler�n�n sınıfı dışındak� �z�nler olmadan faal�yette bulunulduğunun tesp�t� hal�nde
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�şletme faal�yetler� durdurulur. ÇED, gayr�sıhh� müessese �zn� ve mülk�yete a�t �z�n alınmadan �şletme faal�yet�nde
bulunulduğunun tesp�t� hal�nde Kanunun 7 nc� maddes�n�n y�rm� b�r�nc� fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

(4) Maden arama faal�yetler�, Kanunda sayılanlar dışında herhang� b�r �zne tâb� değ�ld�r. İşletme faal�yetler�
�se, Kanun ve bu Yönetmel�ğe göre yürütülür.

(5) Bakanlıklar �le kamu kurum ve kuruluşlarının madenc�l�k faal�yetler�n� etk�leyen �zne tab� alanlara �l�şk�n
düzenlemeler�nde, Bakanlığın görüşü alınır.

İz�nler �ç�n müracaat
MADDE 105 – (1) İz�n almak �ç�n ruhsat sah�pler� tarafından gerekl� belgelerle �lg�l� kamu kurum ve

kuruluşuna müracaat ed�l�r. ÇED �şlemler� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından, d�ğer �z�nlere �l�şk�n �şlemler de
�lg�l� bakanlıklar ve d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarınca ÇED sürec�nde en geç üç ay �ç�nde b�t�r�l�r. Bakanlık ve d�ğer
bakanlıkların mevzuatının gerekt�rd�ğ� maddî yükümlülükler ruhsat sah�b� tarafından karşılanır.

Maden arama �z�nler�
MADDE 106 – (1) Maden arama faal�yetler� �ç�n Kanun ve bu Yönetmel�kte bel�rt�lm�ş �z�nler�n alınması

zorunludur.
(2) Maden arama faal�yetler� �ç�n �şyer� açma ve çalışma ruhsatı �stenmez.
(3) Arama ruhsatı düzenlend�kten sonra, ruhsat alanının Genel Müdürlük kayıtlarına �şlenm�ş alanlarda �lg�l�

kurumdan �z�n alınarak arama faal�yetler� sürdürülür. İz�n alınmadan arama faal�yet�nde bulunulduğunun tesp�t
ed�lmes� hal�nde, faal�yetler durdurulur.

(4) Anal�z, teknoloj�k araştırma, gel�şt�rme, p�lot çalışmalar ve pazar araştırması amaçlı numune alma
�şlemler�, arama faal�yetler� kapsamındadır.

Yeraltı madenc�l�k faal�yetler�
MADDE 107 – (1) Madenc�l�k faal�yet�n�n yeraltı �şletme yöntem� �le yapılması hal�nde; yeraltı madenc�l�k

faal�yetler�ne bağlı yerüstü tes�sler� �le galer� ağzı, kuyu, nefesl�k g�b� yeraltı yapılarının �sabet ett�ğ� alan �ç�n gerekl�
�z�nler�n alınması zorunludur. Uygulanan yöntem, teknoloj� ve der�nl�ğe bağlı olarak projes� Genel Müdürlükçe uygun
bulunan yeraltı madenc�l�k faal�yetler�n�n tekabül ett�ğ� yüzey alanı �ç�n herhang� b�r �z�n alınmaz. Projes�nde bel�rt�len
şartlara uyulmadığının ve yüzeyde tasman oluşumunun tesp�t ed�lmes� hal�nde, Kanunun 29 uncu maddes� kapsamında
�şlem tes�s ed�lerek, tasman oluşum alanındak� üret�m faal�yetler� durdurulur. Ancak özel mülk�yete tab� alanlarda
mülk sah�b�n�n �zn� olmadan, özel mülke zarar ver�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde �se Kanunun 7 nc� maddes�n�n y�rm� b�r�nc�
fıkrası gereğ�nce �şlem yapılır.

Özel alanlardak� değ�ş�kl�kler
MADDE 108 – (1) İlg�l� kurumlar tarafından özel alan olarak Genel Müdürlüğe b�ld�r�len alanlarda değ�ş�kl�k

yapılması hal�nde bu değ�ş�kl�k �lg�l� kurum tarafından Genel Müdürlüğe b�ld�r�lmek zorundadır. Aks� takd�rde
doğab�lecek hukuk� sorumluluk �lg�l� kuruma a�tt�r.

Kazanılmış haklar
MADDE 109 – (1) Madenc�l�k faal�yetler� �le bu faal�yetlere bağlı tes�sler �ç�n ver�lm�ş olan �z�nler, müktesep

hak olarak ruhsat hukuku devam ett�ğ� sürece geçerl�d�r. Alınan �z�nler, ruhsatın temd�t ed�lmes� hal�nde uzatılır.
İşletme ruhsatı sınırları dah�l�nde �şletme �zn� gen�şlet�len d�ğer alanlar �ç�n de d�ğer kamu kurum ve kuruluşları
tarafından �z�n ver�l�r.

(2) Madenc�l�k faal�yetler�n�n yapılması ve ruhsatlandırma �şlemler�n�n yürütülmes� �le �lg�l� olarak yen�
ver�lecek ruhsat alanlarına maden �şletme yöntem�, faal�yet�n yapıldığı bölge, maden�n c�ns�, yapılacak yatırımın
çevresel etk�ler�, şeh�rleşme g�b� hususlar d�kkate alınarak, temd�t talepler� dah�l ruhsat ver�len alanlarda Bakanlık
tarafından kısıtlama get�r�l�rken kazanılmış haklar korunur.

(3) İşletme ruhsat sahalarında, madenc�l�k faal�yet� yapılan alanların, Kanunun 7 nc� maddes�n�n �k�nc�
fıkrasında bel�rt�len alanlarla çakışması durumunda, �şletme ruhsatının yürürlük tar�h� �le �zne tab� bu alanların Genel
Müdürlüğe b�ld�r�ld�ğ� tar�h esas alınarak değerlend�rme yapılır.

(4) İşletme ruhsatı yürürlük tar�h�n�n, Kanunun 7 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len �zne tab� alanın
Genel Müdürlüğe b�ld�r�ld�ğ� tar�hten önce olması durumunda, �lg�l� kanunların öngördüğü yükümlülükler�n yer�ne
get�r�lmes� suret�yle kazanılmış haklar korunarak faal�yetler sürdürülür. Aks� halde üret�m faal�yetler� durdurulur.

(5) İşletme ruhsatı yürürlük tar�h�n�n, Kanunun 7 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len �zne tab� alanın
Genel Müdürlüğe b�ld�r�ld�ğ� tar�hten sonra olması durumunda, �lg�l� kurumdan �z�n alınması zorunludur. İlg�l�
kurumdan �z�n alınmadan üret�m yapılması hal�nde, faal�yet durdurulur.

(6) İçme ve kullanma suyu havzalarında yapılan madenc�l�k faal�yetler�ne �l�şk�n �şlem tes�s ed�l�rken Kanunun
7 nc� maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası gereğ�nce kazanılmış haklar korunur.

(7) Genel Müdürlükçe �şletme ruhsatı ver�ld�kten sonra, �şletme ruhsat alanının d�ğer kanunlara göre �zne tab�
alan hal�ne gelmes� durumunda �lg�l� kanunların öngördüğü yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� suret�yle kazanılmış
haklar korunarak madenc�l�k faal�yetler� sürdürülür.

Alınması zorunlu �z�nler
MADDE 110 – (1) Ruhsat sah�b�nce, �şletme ruhsatı yürürlük tar�h�nden �t�baren üç yıl �ç�nde Kanunun 7 nc�

maddes�ne göre alınması gerekl� olan ÇED kararı, mülk�yet �zn�, �şyer� açma ve çalışma ruhsatı �le Genel Müdürlüğün
kayıtlarına �şlenm�ş alanlar �le �lg�l� �z�nler�n alınarak Genel Müdürlüğe ver�lmes�n� müteak�p �şletme �zn� düzenlen�r.
Süres� �ç�nde yükümlülükler� yer�ne get�r�lmeyen ruhsatlar �ç�n Kanunun 24 üncü maddes�n�n on b�r�nc� fıkrası
gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r. İşletme ruhsat süres� sonuna kadar bu fıkrada bel�rt�len �z�nlerden dolayı �şletme �zn�n�n
alınamaması hâl�nde ruhsat süres� uzatılmaz ve ruhsat �ptal ed�l�r.

(2) Ereğl� Kömür Havzasındak� Taşkömürü ve Bor Tuzları, Trona ve Asfalt�t Madenler� �le Nükleer Enerj�
Hammaddeler�n�n İşlet�lmes�n�, L�ny�t ve Dem�r Sahalarının Bazılarının İades�n� Düzenleyen Kanunda sayılan bor
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tuzu, toryum ve uranyum madenler� �ç�n bu maddede yer alan �z�n alınması ve faal�yete başlanması �le �lg�l� süreler
uygulanmaz ve faal�yette bulunulmayan süreler �ç�n fazladan Devlet hakkı alınmaz. Ancak, Ereğl� Kömür
Havzasındak� Taşkömürü sahalarına grubundak� d�ğer madenler �ç�n �şletme �zn� ver�lm�ş olması ve bu madene
yönel�k faal�yet göster�l�rken Kanunun 7 nc� maddes�ne aykırı faal�yet yapılması hal�nde aykırı faal�yet�n yapıldığı
alandak� faal�yetler durdurulur.

Faal�yetler�n denet�m�
MADDE 111 – (1) Genel Müdürlükçe yapılan �ncelemelerde, faal�yet alanında ÇED �le �lg�l� karar, �şyer�

açma ve çalışma ruhsatı, mülk�yet �zn� olmadan veya Kanunun 7 nc� maddes�n�n on üçüncü fıkrasına aykırı faal�yette
bulunulduğunun tesp�t� hal�nde Kanunun 7 nc� maddes�n�n y�rm� b�r�nc� fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

(2) Kanunun 7 nc� maddes� ve d�ğer kamu kurum ve kuruluşların mevzuatı gereğ�nce �z�n ver�lm�ş alanlardak�
madenc�l�k faal�yetler�n� d�ğer kamu kurum ve kuruluşları kend� mevzuatı kapsamında denetleyeb�l�r. Yapılan
denet�mlerde maden ruhsat alanlarında �lg�l� kanun esaslarına uygun çalışılmadığının tesp�t� hal�nde, d�ğer kamu
kurum ve kuruluşu tarafından yapılacak �şlemler Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r. Çevre ve �nsan sağlığına zarar verd�ğ�
tesp�t ed�len madenc�l�k faal�yetler�, gerekl� önlemler alınıncaya kadar bu alandak� madenc�l�k faal�yetler� durdurulur.

(3) B�r�nc� fıkrada yer alan hususlar dışında Kanunun 7 nc� maddes�ne aykırı faal�yette bulunulduğunun Genel
Müdürlükçe tesp�t ed�lmes� hal�nde ruhsat sahasındak� faal�yetler, bu aykırılık g�der�l�nceye kadar durdurulur.

I. ve II. Grup (a) bend� madenler �le �lg�l� düzenlemeler
MADDE 112 – (1) Madenc�l�k faal�yetler�n�n yapılması ve ruhsatlandırma �şlemler�n�n yürütülmes� �le �lg�l�

olarak yen� ver�lecek ruhsat alanlarına maden �şletme yöntem�, faal�yet�n yapıldığı bölge, maden�n c�ns�, yapılacak
yatırımın çevresel etk�ler�, şeh�rleşme g�b� hususlar d�kkate alınarak, temd�t talepler� dah�l ruhsat ver�len alanlarda
kazanılmış haklar korunmak kaydıyla, �lg�l� kurumların görüşler� alınarak Bakanlık tarafından kısıtlama get�r�leb�l�r.
İlk müracaat veya �hale yolu �le yapılacak ruhsatlandırmalarda müracaatın yapılacağı alanlar d�ğer kanunlar �le
get�r�len kısıtlamalar göz önüne alınarak Bakanlıkça ruhsat müracaatına kapatılab�l�r. Kısıtlama gerekçes� ortadan
kalkan alanlar �hale yoluyla aramalara açılır.

(2) B�r alanın, I. ve II. Grup (a) bend� madenlerle �lg�l� olarak �l genel�nde madenc�l�k faal�yetler� �ç�n
müracaatlara kapalı alan hal�ne get�r�leb�lmes� �ç�n;

a) Val�l�k tarafından �l bazında çalışma yapılması �ç�n Ek-3’te yer alan hususlarda Genel Müdürlüğe talepte
bulunulması veya Genel Müdürlükçe �şlemler�n başlatılmasına karar ver�lmes� gerek�r.

b) Talep yazısında, mevcut yerleş�m alanları, yerleş�me uygun olan/olmayan alanlar, uydu kent alanları, park,
bahçe, rekreasyon alanları, tur�zm, korunması gereken kültür ve tab�at varlıkları, m�ll� parklar ve su havzası g�b�
benzer� alanlar, mevcut ağaçlandırma alanları, katı atık depolama alanları, otoyollar, karayolu, I (b), II. Grup (a) bend�
madenler �le �lg�l� kısa, orta ve uzun vadel� �ht�yacı gösteren arz/talep öngörüsünü bel�rten rapor, özel ve kamuya a�t
her türlü tes�s, organ�ze sanay� bölges� alanları, d�ğer hususları �çeren b�l�msel ve tekn�k çalışma �le müracaatta
bulunulur. Bu maddede bel�rt�len kurumlardan kurulacak kom�syonda yer alacak yetk�l�ler�n �s�mler� �le kom�syonun
sekretaryası ve koord�nasyondan yetk�l� b�r �s�m ve kurum da b�ld�r�l�r. Bu alanlar �le �lg�l� ver�lecek b�lg�lere �l�şk�n
koord�natlar, 1/25000 ölçekl� har�ta üzer�nde 6 derecel�k d�l�me esas olarak ver�l�r.

c) Genel Müdürlükçe gerek görüldüğü takd�rde taleptek� eks�kl�kler val�l�kten �sten�l�r.
ç) B�lg�ler�n tamamlanmasını müteak�p Genel Müdürlük tarafından bel�rlenen yetk�l�ler �le val�l�kçe bel�rlenen

�s�mler ve gerekt�ğ�nde ün�vers�teler, araştırma kuruluşları, d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlend�rme �le
oluşan b�r kom�syon, val�l�kte kurulur. Görevlend�r�len kom�syonun başkanlığını Genel Müdürlük tarafından
görevlend�r�len yetk�l�, mahall�ndek� yapılacak sekretarya ve koord�nasyonu �se val�l�ğ�n görevlend�rd�ğ� yetk�l� kurum
yapar. Kom�syon nazar� ve mahall�ndek� çalışmalarını en geç altı ay �ç�nde tamamlar. Zarur� durumlar neden�yle bu
süre �ç�nde çalışmaların tamamlanmaması hal�nde üç ay daha ek süre ver�l�r.

d) Kom�syonda; büyükşeh�r olan �llerde Yatırım İzleme ve Koord�nasyon Başkanlığı, d�ğer �llerde �l özel
�dares�, defterdarlık, çevre ve şeh�rc�l�k, kültür ve tur�zm, gıda, tarım ve hayvancılık, b�l�m, sanay� ve teknoloj� �l
müdürlükler�, beled�ye, Orman, Devlet Su İşler� ve Karayolları Bölge Müdürlükler� yetk�l�ler� �le val�l�ğ�n b�ld�rd�ğ�
d�ğer yetk�l�ler yer alır.

e) Dayanak ve �çer�ğ� �le b�rl�kte kom�syon tarafından hazırlanan ve val�l�kçe uygun bulunan alanlar Genel
Müdürlüğe b�ld�r�l�r. Genel Müdürlükçe rapor �le �lg�l� tesp�t ed�len eks�kl�kler kom�syona tamamlattırılır.

f) İlk müracaatlarda I. ve II. Grup (a) bend� madenlere kapalı hale get�r�len alanları �çeren �l raporu Bakan
Oluruna sunulur. Bakanlıkça onaylanan alanlar kapalı alan hal�ne get�r�l�r.

g) Kısıtlama gerekçes� ortadan kalkan alanlar �hale yoluyla aramalara açılır.
ğ) İl raporunda yapılacak rev�ze �şlemler�nde de aynı süreçte �şlem tes�s ed�l�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Araz� İz�nler�

Devlet ormanları ve muhafaza ormanlarında madenc�l�k faal�yetler�
MADDE 113 – (1) Devlet ormanları �ç�nde maden aranması ve �şlet�lmes� �le madenc�l�k faal�yet� �ç�n

zorunlu; tes�s, yol, enerj�, su, haberleşme ve alt yapı tes�sler�ne, fon bedeller� har�ç, bedel� alınarak Orman ve Su İşler�
Bakanlığınca �z�n ver�l�r. Ancak, temd�tler dah�l ruhsat süres�nce müktesep haklar korunmak kaydı �le Devlet
ormanları sınırları �ç�ndek� tohum mescereler�, gen koruma alanları, muhafaza ormanları, orman �ç� d�nlenme yerler�,
endem�k ve korunması gereken nad�r ekos�stemler�n bulunduğu alanlarda maden aranması ve �şlet�lmes�, Orman ve Su
İşler� Bakanlığının muvafakat�ne bağlıdır.

(2) İşletme �zn� düzenlenen ruhsat sahalarında, orman sayılan alanlarda orman mevzuatı kapsamında gerekl�
�z�nler alınmadan faal�yette bulunulduğunun Genel Müdürlük tarafından tesp�t ed�lmes� durumunda Kanunun 7 nc�
maddes�n�n y�rm� b�r�nc� fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r. Bu durum Orman Genel Müdürlüğüne b�ld�r�l�r.
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(3) Maden ruhsat sahalarına �sabet eden özel ağaçlandırma talepler�nde Bakanlığın görüşü alınır.
Mera alanlarında madenc�l�k faal�yetler�
MADDE 114 – (1) Maden arama ruhsat sah�b�, mera, yaylak ve kışlakların bulunduğu alanlarda; sondaj,

yarma, galer� g�b� f�z�k� müdahale gerekt�ren maden arama faal�yetler� yapılmadan önce gerekl� belgelerle �l gıda,
tarım ve hayvancılık müdürlüğüne b�r d�lekçe �le başvurur. Başvuru tar�h�nden �t�baren otuz gün �ç�nde �l gıda, tarım
ve hayvancılık müdürlüğü tarafından yapılan değerlend�rme sonucu uyulması gereken esaslar bel�rlenerek mera tahs�s
amacı değ�şt�r�lmeden �z�n ver�l�r. Bu faal�yetler sonrası maden arama ruhsat sah�b�, faal�yette bulunduğu bölgeler�
düzenleyerek en geç altı ay �ç�nde çevre �le uyumlu hale get�r�r. Maden arama ruhsat sah�b� faal�yetler�n�, verd�ğ� b�lg�
doğrultusunda yapmak zorundadır.

(2) Bakanlığın, �l gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne mera tahs�s amacının değ�şt�r�lmes� taleb�nde
bulunab�lmes� �ç�n maden ruhsat sah�b�n�n Bakanlığa müracaatı gerekl�d�r. Bakanlık söz konusu müracaatı, müracaat
tar�h�nden �t�baren en geç b�r ay �ç�nde sonuçlandırır.

(3) Arama faal�yetler� sonunda rezerv� bel�rlenen madenler�n üret�m ve üret�me yönel�k tüm faal�yetler�n
yapılacağı alanların tahs�s amacı; Bakanlığın, �l gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne yapacağı b�ld�r�me müteak�p,
�l mera kom�syonunun ve Defterdarlığın uygun görüşü üzer�ne, val�l�kçe değ�şt�r�leb�l�r ve söz konusu yerler�n Haz�ne
veya a�t olduğu vakıf adına tesc�l� yapılır.

(4) Arama ruhsatı dönem�nde kaynağı bel�rlemeye yönel�k yapılacak olan yüzeyden (mostradan) numune
alımı �ç�n �z�n gerekmez.

(5) İşletme ruhsatı dönem�nde �şletme faal�yetler� �ç�n mera tahs�s değ�ş�kl�ğ� yapılır. İşletme �z�n alanı dışında
yapılacak arama faal�yetler� �le �lg�l� olarak arama ruhsatı dönem�ndek� �şlemler geçerl�d�r.

(6) Mera tahs�s değ�ş�kl�ğ� yapılan alanlarda, Kanunun 7 nc� maddes�n�n onüçüncü fıkrasında bel�rt�len
hükümlere ve bu Yönetmel�kte bel�rt�len alanlarla �lg�l� kısıtlamalara uyulması kaydıyla, madenc�l�k faal�yetler� �ç�n
her türlü üret�m ve geç�c� tes�s yapılmasına �z�n ver�l�r.

(7) İşletme ruhsatının, yürürlük tar�h�nden sonra mera alanı �ç�ne alınması hal�nde, ÇED kararı dah�l gerekl�
�z�nler�n alınarak �şletme �zn� düzenlenen ruhsat sahalarında, mevcut �z�nler çerçeves�nde �şletme faal�yetler�
sürdürülür.

(8) Mera alanlarında mera tahs�s değ�ş�kl�ğ� yapılmasını müteak�p, Genel Müdürlükçe arama dönem� üret�m
�zn� veya �şletme �zn� düzenlenen ruhsat sahalarında, faal�yetler�n mera tahs�s değ�ş�kl�ğ� yapılan alan dah�l�nde
yürütülmes� zorunludur.

(9) İşletme �zn� düzenlenen ruhsat sahalarında, ruhsat sah�b�nce mera tahs�s değ�ş�kl�ğ� yapılmadan faal�yette
bulunulduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde Kanunun 7 nc� maddes�n�n y�rm� b�r�nc� fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.
Genel Müdürlükçe müktesep haklar korunarak faal�yet durdurulur. Genel Müdürlükçe ver�len durdurma kararı
yükümlülükler yer�ne get�r�lmed�kçe kaldırılmaz.

(10) İşletme �zn� talep ed�ld�ğ�nde tapu kayıtlarında mera tesc�l� yapılmamış alanlarda, mevcut tapu kayıtlarına
göre �şlem yapılır.

Tarım araz�ler�nde madenc�l�k faal�yetler�
MADDE 115 – (1) Tarım araz�ler�nde madenc�l�k faal�yetler� yapılab�lmes� �ç�n 5403 sayılı Toprak Koruma ve

Araz� Kullanımı Kanununun 13 üncü maddes� gereğ�nce Bakanlıkça kamu yararı kararı alınması gerekl�d�r. Bu
bağlamda ruhsat sah�b�n�n kamu yararı kararı alınması �ç�n Bakanlığa b�r d�lekçe ve Bakanlıkça �stenmes� uygun
görülen evrak �le b�rl�kte müracaatta bulunması gerek�r.

(2) Bakanlık yapılan müracaatı öncel�kle evrak üzer�nde �nceler, eks�k veya yanlış evrak varsa müracaat
sah�b�ne b�ld�r�r. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlend�rmeye alınmaz. Evrakın tam olması hal�nde,
Bakanlıkça oluşturulan b�r heyet tarafından araz� üzer�nde gerekl� �ncelemeler yapılarak, talep ed�len araz�ye �l�şk�n
Bakanlıkça kamu yararı kararı alınıp alınmamasına �l�şk�n olarak b�r rapor tanz�m ed�l�r. Bakanlık, evrak yönünden
yaptığı �nceleme sonucunda değerlend�rmeye aldığı kamu yararı kararı alınması talepler�n� değerlend�rmeye aldığı
tar�hten �t�baren en geç �k� ay �ç�nde sonuçlandırır.

(3) Maden arama ruhsatı sah�b�, �şletme ruhsatı almak üzere Bakanlığa yaptığı başvuru sırasında b�r d�lekçe �le
Bakanlıktan �şletme ruhsatı �ç�n �ncelemede bulunacak Bakanlık heyet�n�n araz�y� �şletme ruhsatı dışında kamu yararı
kararı alınması açısından da �ncelemes�n� talep edeb�l�r. Bu durumda �şletme ruhsatı �ç�n �ncelemede bulunacak
Bakanlık heyet� araz�y� �şletme ruhsatı dışında kamu yararı kararı alınması açısından da �nceleyerek gerekl� raporları
tanz�m eder.

Haz�nen�n özel mülk�yet�nde veya Devlet�n hüküm ve tasarrufundak� yerlerde madenc�l�k faal�yetler�
MADDE 116 – (1) Haz�nen�n özel mülk�yet�nde veya Devlet�n hüküm ve tasarrufundak� yerlerde yapılan

madenc�l�k faal�yetler� �ç�n k�ra ve ecr�m�s�l alınmaz. Bu alanlar madenc�l�k faal�yetler� yapıldığı sürece madenc�l�k
faal�yetler� �ç�n ayrılmış sayılır.

(2) Madenc�l�k faal�yet� göster�len alanın, Haz�nen�n özel mülk�yet�nde veya Devlet�n hüküm ve tasarrufu
altındak� yer olması hal�nde, araz� mülk�yet� kapsamında �z�n �stenmez. Ancak, bu alan �ç�n mülk�yet durumunu
gösteren belge �sten�r.

(3) Maden ruhsatı veya üret�m �zn� ver�len Haz�nen�n özel mülk�yet�nde veya Devlet�n hüküm ve tasarrufu
altında bulunan taşınmazların madenc�l�k faal�yetler� dışında k�raya ver�lmes� ya da satışı �ç�n; I. Grup (a) bend�
maden ruhsat alanlarına yönel�k taleplerde �l özel �dareler�nden, büyükşeh�r olan �llerde val�l�klerden, d�ğer grup
maden ruhsat alanlarına yönel�k taleplerde �se Genel Müdürlükten görüş alınır.

(4) Özel ağaçlandırma amaçlı olarak k�raya ver�len Haz�nen�n özel mülk�yet�ndek� taşınmazlar veya Devlet�n
hüküm ve tasarrufu altındak� yerler hakkında, k�ra sözleşmes�nden sonra ruhsat ver�lmes� ve madenc�l�k faal�yet�n�n
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yürütülmes� hal�nde, �daren�n uygun görüşü alınır, k�racının masrafları �le ağaç bedeller� ruhsat sah�b� tarafından
öden�r.

(5) Maden ruhsatı veya üret�m �zn� ver�len, �z�ns�z madenc�l�k faal�yet�nde bulunulduğu tesp�t ed�len, çevreyle
uyumlaşması uygun görülen veya bu amaçla �hale ed�len alanlara �l�şk�n b�lg� ve belgeler taşınmazın bulunduğu yer İl
Defterdarlığına b�ld�r�l�r.

Kamu h�zmet� veya umumun yararına ayrılmış yerler �le özel şahıs araz�ler�nde madenc�l�k faal�yetler�
MADDE 117 – (1) Kamu h�zmet� veya umumun yararına ayrılmış okul, hastane, kütüphane, karayolu,

dem�ryolu g�b� yer ve tes�slere 60 metre mesafe dah�l�nde madenc�l�k faal�yetler� �ç�n Genel Müdürlükten �z�n alınması
zorunludur. B�nalara 60 metre, özel mülk�yete konu araz�ler �le bu araz�lere 20 metre mesafe dah�l�nde faal�yette
bulunmak �ç�n mülk sah�b�n�n yazılı muvafakat�n�n alınması zorunludur. Yatay olarak alınan bu mesafeler gerek
duyulması hal�nde Genel Müdürlük tarafından madenc�l�k faal�yetler�n�n boyutu, �şletme yöntem�, emn�yet tedb�rler�
ve araz�n�n topograf�k ve jeoloj�k yapısı d�kkate alınarak her faal�yet �ç�n ayrı olarak da bel�rleneb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duyarlı Yörelerde Madenc�l�k Faal�yetler�

İmarlı veya �marı bulunmayan alanlarda madenc�l�k faal�yetler�
MADDE 118 – (1) İmar alanları �ç�nde kalan madenc�l�k faal�yetler�, �lg�l� yerel merc�den �z�n alınarak yapılır.

Ruhsat alındıktan sonra �mar alanları �ç�ne alınan maden sahalarına bu hüküm uygulanmaz. Bu yönde değerlend�rme
yapılırken �mar planının kes�nleşme tar�h� ve maden ruhsatının hak sağlandığı �lk müracaat tar�h� göz önünde
bulundurulur. İmar planlarında orman araz�s� olarak görülen ve orman �dares�nden �z�n alınarak madenc�l�k faal�yet�
sürdürülen alanlar �ç�n �mar planı �stenmez.

(2) İmar planı bulunmayan alanlarda yapılan veya yapılacak olan madenc�l�k faal�yetler� �le bu faal�yetlere
bağlı geç�c� tes�sler ve bunların müştem�latı �ç�n �mar planı yapılmaz. İşletme ruhsatları ve ruhsat sahası b�t�ş�ğ�ndek�
geç�c� tes�sler, Genel Müdürlük tarafından Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığına gönder�l�r ve çevre düzen� planları ver�
tabanına �şlen�r. İmarsız alanlarda yürütülen madenc�l�k faal�yetler� �ç�n gerekl� olan geç�c� tes�sler ve bunların
müştem�latı, �nşaat ve yapı kullanma �zn�ne tab� değ�ld�r. Ancak, yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun olması,
ruhsat sah�b� tarafından büyükşeh�r olan �llerde val�l�ğe, d�ğer �llerde �l özel �dares�ne b�ld�r�lmes� zorunludur.

(3) İmarsız alanlarda yürütülen madenc�l�k faal�yetler� �ç�n gerekl� olan geç�c� tes�sler ve bunların müştem�latı
n�tel�ğ�ndek� yapıların, ruhsat sah�b� tarafından madenc�l�k faal�yet�n�n sonlandırılmasını müteak�p b�r yıl �ç�nde
kaldırılması zorunludur. Bunlardan ÇED olumlu kararı alınmış olanların, ÇED raporunda bel�rt�ld�ğ� şekl� �le her �k�
alanda da yol, su, haberleşme, enerj� nak�l hattı, bant, konveyör, hava� hat ve kuyu tes�sler�n�n �lg�l� �daren�n onayı ve
taleb� doğrultusunda bedels�z olarak kalmasına �z�n ver�leb�l�r. D�ğerler�n�n �se süres�nde yer�nden kaldırılması veya
çevre �le uyumlu hale get�r�lmes� zorunludur. Ruhsat sah�b�n�n bu yükümlülükler�n� yer�ne get�rmemes� hal�nde, çevre
ve �nsan sağlığı bakımından sorumlulukları devam eder. Ruhsat sah�b� tarafından yapılması gereken �şlemler val�l�k
veya �lg�l� �dare tarafından yer�ne get�r�lerek yapılan masraflar 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r.

Yaban hayatı koruma ve gel�şt�rme sahalarında madenc�l�k faal�yetler�
MADDE 119 – (1) Yaban hayatı koruma ve gel�şt�rme sahalarında, ÇED raporunda yaban hayatına olumsuz

etk�s�n�n g�der�leceğ� yönünde b�l�msel rapor bulunan maden arama ve �şletme faal�yetler� �le alt yapı tes�sler�ne �lg�l�
kurum tarafından �z�n ver�l�r. Alınan �z�nler, temd�tler dah�l ruhsat hukuku sonuna kadar devam eder. Yaban hayatı
koruma ve gel�şt�rme sahalarında, projes�nde bel�rt�len şartların dışında b�r faal�yet�n tesp�t ed�lmes� durumunda,
ruhsata dayalı faal�yetler durdurulur.

İçme ve kullanma suyu havzalarında madenc�l�k faal�yetler�
MADDE 120 – (1) Kazanılmış haklar korunmak kaydıyla �çme ve kullanma suyu rezervuarının maks�mum su

sev�yes�nden �t�baren 1000-2000 metre mesafe gen�şl�ğ�ndek� şer�tte galer� usulü patlatma yapılmaması, alıcı ortama
arıtma yapılmadan doğrudan su deşarj ed�lmemes� şartıyla çevre ve �nsan sağlığına zarar vermeyeceğ� b�l�msel ve
tekn�k olarak bel�rlenen maden arama ve �şletme faal�yetler� �le altyapı tes�sler�ne �z�n ver�l�r.

(2) İçme ve kullanma suyu rezervuarının maks�mum su sev�yes�nden �t�baren 2000 metreden sonrak� koruma
alanı �ç�nde ÇED raporuna göre yapılması uygun bulunan maden �st�hracı ve her türlü tes�s yapılab�l�r.

(3) İçme ve kullanma suyu koruma havzalarında yapılan madenc�l�k faal�yetler�nde, bu Yönetmel�kte bel�rt�len
yükümlülüklere uyulmaması ve gerekl� �zn�n alınmaması hal�nde, gerekl� tedb�r ve �z�n alınıncaya kadar sahadak�
üret�m faal�yetler� durdurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımlar �le Çakışan Sahalar ve Kurul İşlemler�

Yatırımlar �le çakışan sahalar ve kurul �şlemler�
MADDE 121 – (1) Madenc�l�k faal�yetler� �le Devlet ve �l yolları, otoyollar, dem�r yolları, havaalanı, l�man,

baraj, enerj� tes�sler�, petrol, doğalgaz, jeotermal boru hatları, su �sale hatları g�b� kamu yararı n�tel�ğ� taşıyan veya
gerçek/tüzel k�ş�lere a�t d�ğer yatırımların b�rb�rler�n� engellemes�, maden �şletme faal�yet�n�n yapılamaz hale gelmes�,
yatırım �ç�n başka alternat�f alanların bulunamaması durumunda, madenc�l�k faal�yet� ve yatırımla �lg�l� karar, Kurul
tarafından ver�l�r.

(2) Madenc�l�k faal�yetler� �le b�r�nc� fıkrada sayılan yatırımların aynı alana �sabet etmes� hal�nde yatırımcı
veya maden ruhsat sah�b� tarafından Genel Müdürlüğe müracaat ed�l�r. Yatırımcı, yatırım �ç�n başka alternat�f alan
olmadığına da�r b�l�msel ve tekn�k b�lg� ve belgeler� Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.

(3) Genel Müdürlüğün mahall�nde yaptığı/yaptırdığı �nceleme üzer�ne yapılan değerlend�rmeler sonucunda,
kamu yararı n�tel�ğ� taşıyan yatırımlar �le madenc�l�k faal�yetler�n�n b�rb�r�n� engelled�ğ�, yatırımın gerçekleşt�r�lmes�
hal�nde maden �şletme faal�yet�n�n yapılamaz hale geleceğ�, planlanan yatırımın, ruhsatın �şletme �zn� veya görünür
rezerv alanı ya da ruhsata dayalı olarak üret�m yapılan tes�s alanı �le çakıştığının tesp�t ed�lmes� durumlarında heyet
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tesp�tler�ne �l�şk�n yapılacak �şlemler �le �lg�l� Genel Müdürlük kararı taraflara gönder�l�r. İlg�l� taraflardan bu
aşamadak� b�lg�, belge ve görüşler�n�n b�r ay �ç�nde b�ld�r�lmes� �sten�l�r. Bu sürede tarafların anlaşmaya vardıklarını
b�ld�rmeler� durumunda �şlemler sonlandırılır. Bu sürede, tarafların görüş b�ld�rmemeler� veya anlaşmaya
varamamaları hal�nde �şlemler resen yürütülür. Bu aşamadan sonra Genel Müdürlükçe konunun Kurula götürülmes�ne
karar ver�l�r. Kurulun kararına mesnet teşk�l etmek üzere Genel Müdürlükçe b�r rapor hazırlanır veya hazırlattırılır.

(4) Bu raporda;
a) Ruhsat sahasında ve yatırım �le çakışan alandak� madenc�l�k faal�yet� �le �lg�l� olarak;
1) N�tel�ğ� ve konusu,
2) Hukuk� durumu, konumu ve koord�natları,
3) Maden�n c�ns�, rezerv� ve tenörü/kal�tes�,
4) Çalışan/çalışacak personel sayısı ve �st�hdama katkısı,
5) Maden ruhsat sah�b�n�n/rödövansçının yatırım g�der�,
6) Maden ruhsatının yatırım süres� ve projes�,
7) Maden �şletme proje b�lg�ler� ve ruhsat süres�,
8) Devlet hakları ve sağlanacak katma değere �l�şk�n değerlend�rmeler,
9) Üret�len maden�n pazar durumu,
10) Yıllar �t�bar�yle üret�m ve varsa tes�se a�t b�lg�ler,
11) Maden ruhsat sahasının yatırım bedel� ve gerçekleşme süres� ve aşamaları,
12) Maden�n makul b�r sürede üret�leb�lme �mkanının olup olmadığı, madenc�l�k faal�yet� �le d�ğer yatırım

faal�yet�n�n farklı zamanlarda yapılıp yapılamayacağına �l�şk�n tesp�tler,
13) Maden �ç�n başka alternat�f alan olup olmadığına da�r b�l�msel ve tekn�k b�lg� ve belgeler,
14) Ara ve uç ürüne yönel�k madenc�l�ğe dayalı sanay� tes�sler�n�n hammadde �ht�yacını karşılayan ruhsatlı

sahalarda, tes�s�n hammadde �ht�yacını karşılayacak şek�lde alternat�f ruhsatlı sahaların bulunup bulunmadığı,
15) D�ğer hususlar.
b) Yatırım �le �lg�l� olarak;
1) N�tel�ğ� ve konusu,
2) Hukuk� durumu, konumu ve koord�natları,
3) Yatırım sonucu elde ed�lecek ürüne �l�şk�n b�lg�,
4) Çalışacak personel sayısı ve �st�hdama katkısı,
5) Yatırım g�der�,
6) Yatırımın süres� ve projes�,
7) Yatırımın proje b�lg�ler� ve proje süres�,
8) Sağlanacak katma değere �l�şk�n değerlend�rmeler,
9) Yatırım sonucu elde ed�lecek ürünün pazar durumu,
10 Yıllar �t�bar�yle üret�m ve varsa veya yapılması planlanan tes�se a�t b�lg�ler,
11) Yatırım bedel� ve gerçekleşme süres� ve aşamaları,
12) Yatırımın makul b�r sürede yapılab�lme �mkanının olup olmadığı, yatırım �le madenc�l�k faal�yet�n�n farklı

zamanlarda yapılıp yapılamayacağına �l�şk�n tesp�tler,
13) Yatırım �ç�n başka alternat�f alan olmadığına da�r b�l�msel ve tekn�k b�lg� ve belgeler,
14) Yatırımın yapıldığı bölgede sağlayacağı d�ğer katkılar,
15) Yatırım sah�b�n�n banka hesap numarası,
16) D�ğer hususlar
yer alır.
(5) Bu rapor Genel Müdürlük tarafından Kurul üyes� bakanlara gönder�l�r. Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı

veya �lg�l� taraf bakanlardan herhang� b�r�n�n davet� üzer�ne Kurul toplanır ve kararlarını üye tamsayısının salt
çoğunluğuyla alır. Kurul çalışmaları �le �lg�l� sekretarya h�zmetler�n� Genel Müdürlük yürütür. Kurul tarafından gerekl�
görülmes� hal�nde bedel� karşılığında rapor hazırlatılab�l�r. Hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretler�, yolluk, gündel�k
g�b� tüm harcamalar yatırımcı veya ruhsat sah�b� tarafından karşılanır. Kurul tarafından alınan karar, kamu yararı
kararı yer�ne geçer. Ayrıca, Kurul veya Genel Müdürlük kararı �le faal�yet� kısıtlanan maden ruhsat
sah�b�n�n/rödövansçının/faal�yet� gerçekleşt�ren�n veya yatırım sah�b�n�n yatırım g�der�, leh�ne karar ver�len tarafça
tazm�n ed�l�r. Kurul veya Genel Müdürlük kararı �le faal�yet� kısıtlanan maden ruhsatına a�t yatırıma �l�şk�n değer
tesp�t� aşağıdak� usul ve esaslara göre, bunun dışında yatırımın özell�ğ�ne göre ortaya çıkan durumlara �l�şk�n usul ve
esaslar �se Genel Müdürlükçe bel�rlen�r.

a) Faal�yet� kısıtlanan ruhsat sahasında ve/veya buna bağlı tes�s ve alt yapı tes�s yatırımına a�t g�der kalemler�,
�lk heyet tarafından çakışmanın tesp�t ed�ld�ğ� tar�h baz alınarak bel�rlen�r.

b) Yatırım g�der�, fatura veya dekonta göre, fatura veya dekontun �braz ed�lememes� durumunda �se f��l� tesp�te
göre bel�rlen�r.

c) Yatırım g�der� hesaplamalarına, katma değer verg�s� dah�l ed�lmez.
ç) Dev�r ed�len ruhsatlarda dev�r önces� yatırım g�der� de dah�l olmak üzere tüm yatırım g�der� yen� ruhsat

sah�b�ne öden�r. Taraflar arasındak� dev�r tutarı yatırım g�der�ne dah�l ed�lmez.
d) Madenc�l�k faal�yetler� �le �lg�l� yatırım g�der�, ruhsat hukuku �le başlar.
e) Kısıtlaması yapılan alan dah�l�ndek� ruhsata dayalı olarak, ruhsat sahasında ve/veya dışında kurulmuş ruhsat

sah�b�ne/rödövansçıya/faal�yet� gerçekleşt�rene a�t geç�c� tes�sler �le �lg�l� yatırım g�der�, söz konusu geç�c� tes�sler�n
sadece bu ruhsat sahasından üret�len maden �le beslenmek üzere kurulmuş olması kaydıyla öden�r.
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f) Amort�smana tab� olma süres� dolmuş mak�ne, araç-gereç, teçh�zat ve tes�sler�n değer�n�n hesaplanmasında
MKE Hurda İşletmes� Müdürlüğü tarafından bel�rlenen hurda b�r�m f�yatları üzer�nden hesaplama yapılır.
Amort�smana tab� olma süres� b�tmem�ş mak�ne, araç-gereç, teçh�zat ve tes�sler�n değer�n�n hesaplanmasında �se
amort�smana tab� değer� düşülerek yatırım g�der� hesaplanır. Yatırım g�der� ödenecek taşınmazların bedeller�
hesaplanırken enkaz/hurda kaldırma bedeller� de yatırım g�der�ne dah�l ed�l�r.

g) Faal�yet�n sonlandırılmasına karar ver�len sahadak� tes�sler�n talep ed�lmes� hal�nde başka b�r alana
taşınması, bu süreçte yapılacak her türlü altyapı, montaj-demontaj ve nak�lden dolayı kullanılamayan ek�pmanların,
çalışır hale get�r�lmes�ne a�t g�derler yatırım g�der�ne dah�l ed�l�r.

ğ) Üret�m faal�yet�ne başlanmamış ruhsatlarda, ruhsat hukuku �ç�n ödenen harç/genel bütçeye gel�r
kayded�lmek üzere �lg�l� muhasebe b�r�m� hesabına yatan ruhsat bedel� ve proje bedeller�, �rt�fa, kamulaştırma (Haz�ne
adına) bedel�, kamuya ödenen �z�n bedeller� ruhsat sah�b�ne öden�r. Ancak ruhsat sahasında madenc�l�k faal�yet�
yapılab�lecek alan bulunması hal�nde ruhsat hukuku �ç�n ödenen harç/genel bütçeye gel�r kayded�lmek üzere �lg�l�
muhasebe b�r�m� hesabına yatan ruhsat bedel� ve proje bedeller� ödenmez.

h) İhale yoluyla alınan ruhsatlarda, çakışan alandak� madenc�l�k faal�yetler� d�kkate alınarak, ruhsatın arama
ruhsatı veya �şletme �zn� olmayan �şletme ruhsatı olması durumunda �hale bedel� yatırım g�der� hesabına dah�l ed�l�r.
İşletme �z�nl� ruhsatlarda �se yatırım kalem� olarak kabul ed�lecek �hale bedel�nden, ruhsat süres� oranında düşülerek
hesaplama yapılır. Hesaplamalarda yen�den değerleme oranı üzer�nden �şlem tes�s ed�l�r.

ı) Ruhsat sahasında tetk�k tar�h�ndek� faal�yet� gerçekleşt�ren tarafından yapılan madenc�l�k faal�yetler�ne a�t
yatırımların bedeller� faal�yet� gerçekleşt�rene öden�r.

�) Ruhsat sah�b� �le yapılan sözleşme kapsamında madenc�l�k faal�yet�nde bulunan gerçek ve tüzel k�ş�ler�n
yatırım g�der� veya ruhsat sah�pler� tarafından ortak yapılan yatırım g�der�, yapılacak f��l� tesp�t sonucuna göre
bel�rlen�r. Bu kapsamda yatırım g�der� �le �lg�l� anlaşmazlık olması durumunda anlaşmazlığa konu olan yatırım
g�der�n�n karşılığı olan bedel, yatırımcı tarafından açılan emanet hesabında tutulur. Anlaşmazlığın mahkeme tesp�t�yle
bel�rlenmes� ya da anlaşma olması hal�nde yatırım bedel� taraflara öden�r.

j) Görünür rezerv� bell� olan sahalarda maden üret�m� amacıyla yapılan dekapaj alanına �sabet eden alanda
üret�m tamamlanmış �se, yatırım g�der�ne dah�l ed�lmez. Dekapajı tamamlanmış ancak henüz maden üret�m�
yapılmamış alanlarda bu üret�m�n yapılması değerlend�r�l�r. Üret�m�n yapılma �mkanı yoksa bu alanlarla �lg�l� dekapaj
g�derler� oransal olarak yatırım g�der�ne dah�l ed�l�r.

k) Ruhsatın kısıtlanan alanı �ç�nde kalan arama faal�yetler�ne �l�şk�n yatırımların belgelenmes� şartıyla, üret�m�
yapılan alanlar dışındak� arama g�derler� yatırım g�der�ne dah�l ed�l�r.

l) Ruhsatın kısıtlama get�r�len alanında madenc�l�k faal�yet� yapılmamış ve orman �zn� alınmış veya mera
tahs�s değ�ş�kl�ğ� yapılmış ve bedel� ödenm�ş alanlar �ç�n son üç yıla a�t g�derler yatırım g�der�ne dah�l ed�l�r. Ancak,
bu �z�nler�n alındığı alanda kazı gerekt�ren madenc�l�k faal�yet�nde bulunulduğunda yatırım g�der�ne dah�l ed�lmez.

m) F�nansal k�ralama yöntem�yle alınmış olan �ş mak�nes� veya teçh�zatın değer tesp�t� yapılır. Ancak, f�nansal
k�ralama yapan banka veya aracı ş�rket�n muvafakat vermes� durumunda �ş mak�nes� veya teçh�zat yatırım g�der�ne
dah�l ed�l�r.

n) Yatırım g�der� öden�nceye kadar yatırım/madenc�l�k faal�yetler� sürdürülür. Ödemen�n yapılmasına
müteak�p yer tesl�m� yapılır.

(6) Herhang� b�r madenc�l�k faal�yet�ne yönel�k yatırım yapılmamış I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bend� madenler,
mıcır, kaba �nşaat, baraj, gölet, l�man, yol g�b� yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddeler� �ç�n ver�len ruhsatlar,
görünür rezerv� bel�rlenmem�ş d�ğer grup maden ruhsatları �le çakışan aynı yerdek� d�ğer yatırımlara Genel
Müdürlükçe �z�n ver�l�r. Ruhsatlı sahalarda görünür rezerv� bel�rlemek üzere yapılan sondaj, kuyu, galer�, desandre
g�b� �şler �ç�n yapılan yatırımların ve maden varlığının belgelenmes� durumunda tesp�t ed�len görünür rezerv alanı
dışındak� alanlar �ç�n d�ğer yatırımların madenc�l�k faal�yetler�n� engellemeyeceğ�ne Genel Müdürlükçe karar
ver�lmes� hal�nde d�ğer yatırım �ç�n �z�n ver�l�r. Bu alanlarda ruhsat sah�b� tarafından yapılmış yatırımı etk�leyen b�r
husus var �se bu alanla �lg�l� karar Kurul tarafından ver�l�r.

(7) İşletme ruhsat alanı �çer�s�nde ancak �şletme �zn� veya görünür rezerv alanı dışında b�r alandak� d�ğer
yatırımlara, madenc�l�k faal�yetler� b�rl�kte yürütüleb�lecek yatırımlara ve mevcut maden �şletme �z�n alanlarıyla
çakışan yatırımlara mahall�nde yapılan tetk�k sonucunda rezerv�n üç boyutlu görünür hale get�r�lmem�ş olan kısmı
taks�r ed�lerek Genel Müdürlükçe �z�n ver�leb�l�r. Yatırımın �şletme �zn� veya görünür rezerv alanı �le çakışması ve
madenc�l�k faal�yetler�n�n yatırım �le b�rl�kte gerçekleşt�r�lememes� durumunda Kurul tarafından karar ver�l�r. Genel
Müdürlüğün uygun görüşü veya Kurul kararı alınmaksızın yapılmış olan yatırımın, �şletme �zn� veya görünür rezerv
alanı �le çakışması durumunda, bu alanlarda yatırımcı tarafından yapılmış yatırımı ya da �şletme �zn� veya görünür
rezerv� etk�leyen b�r husus var �se bu alanla �lg�l� karar Kurul tarafından ver�l�r. Arama ruhsatı dönem�nde h�çb�r
yatırım yapılmamış �se d�ğer yatırımlara engel teşk�l etmez. İhalel�k durumda olan ve görünür rezerv� bel�rlenm�ş
sahalara a�t karar, Genel Müdürlükçe ver�l�r. Bu fıkra kapsamında Genel Müdürlüğe yapılan talepler, gerekl�
görüldüğü takd�rde mahall�nde tetk�k yapılmak suret�yle değerlend�r�l�r.

(8) Kurul; Kalkınma Bakanının başkanlığında Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı, d�ğer yatırımcı kurum ya da
kuruluşun bağlı olduğu bakan/bakanlar ve yatırım kararına onay veren kurumun �lg�l� olduğu bakan olmak üzere
asgar� üç k�ş�den oluşur. Ancak, yatırımcı kuruluşun Kalkınma Bakanlığına veya Bakanlığa bağlı �lg�l� veya �l�şk�l� b�r
kurum ve katılımcı sayısının üçün altında olması hal�nde B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanı Kurula katılır. Kurul
tarafından alınan karar, kamu yararı kararı yer�ne geçer.

(9) Kurul tarafından ver�lecek kararlarda; görünür rezerv alanı �le d�ğer yatırımın çakışması hal�nde öncel�kle
d�ğer yatırım �ç�n alternat�f alanın bulunup bulunmadığı, maden�n makul b�r sürede üret�leb�lme �mkanının olup
olmadığı, ara ve uç ürüne yönel�k madenc�l�ğe dayalı sanay� tes�sler�n�n hammadde �ht�yacını karşılayan ruhsatlı
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sahalarda, tes�s�n hammadde �ht�yacını karşılayacak şek�lde alternat�f alanların bulunup bulunmadığı maden rezerv� �le
yatırımın ülke ekonom�s�ne sağlayacağı katma değer, her �k� yatırımın süres�, büyüklüğü, çalışan/çalışacak olan �şç�
sayısı ve �st�hdama katkı d�kkate alınarak değerlend�rme yapılır.

(10) Yatırımlar neden�yle Kurul veya Genel Müdürlük kararı �le faal�yet� kısıtlanan tarafın yatırım g�der�,
leh�ne karar ver�len tarafça tazm�n ed�l�r. Daha sonra herhang� b�r nedenle doğacak her türlü mal� yükümlülükler de
leh�ne karar ver�len tarafça tazm�n ed�l�r.

(11) Kurul tarafından ver�len kararın, madenc�l�k faal�yetler�n�n yapılmaması yönünde olması durumunda,
yapılacak madenc�l�k faal�yet�n�n yatırımı engellememes� şartıyla d�ğer yatırıma �l�şk�n yatırım faal�yet�ne
başlanıncaya kadar ruhsat sahasındak� ocaklarda mevcut hak ve yükümlülükler çerçeves�nde Genel Müdürlük
kararıyla �şletme faal�yetler� sürdürülür.

(12) Yatırımla maden ruhsat alanının çakışması ve çakışan alanın ruhsat alanının tamamını kapsaması
durumunda yatırım bedel�n�n ödend�ğ�ne da�r belgen�n Genel Müdürlüğe �nt�kal ett�ğ�nde maden ruhsatı �ptal ed�l�r.
Maden ruhsat alanının b�r kısmının yatırım alanı �le çakışması durumunda, ruhsat alanının çakışan kısmı taks�r ed�l�r.
Ruhsatın yatırım alanı �le çakışmayan kısmında madenc�l�k yapılamayacağının tesp�t ed�lmes� hal�nde ruhsat �ptal
ed�l�r.

(13) Madenc�l�k faal�yetler� �le Devlet ve �l yolları, otoyollar, dem�ryolları, havaalanı, l�man, baraj, enerj�
tes�sler�, petrol, doğalgaz, jeotermal boru hatları, su �sale hatları g�b� kamu yararı n�tel�ğ� taşıyan veya gerçek ve tüzel
k�ş�lere a�t d�ğer yatırımların b�rb�rler�n� engelled�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda, gerekl� görüldüğünde yatırımcı ve
maden ruhsat sah�b� �le kamu kurum ve kuruluş yetk�l�ler�n�n katılımıyla Genel Müdürlüğün koord�nasyonunda
toplantı düzenlen�r. Proje dosyası üzer�nde �nceleme yapılması sonucunda b�r çözüme ulaşılamaması ve gerekl�
görülmes� hal�nde �lg�l� tarafların katılımıyla proje sahasında tetk�k yapılarak yatırımların b�rb�rler�n� engelleme
olasılıklarının ortadan kaldırılmasına yönel�k çalışma yapılır. Yapılan çalışmalara �l�şk�n değerlend�rmeler tutanak
hal�ne get�r�lerek Kurul Sekretaryasına sunulur.

Kurul kararı
MADDE 122 – (1) Kurul Sekretaryası, Kurul kararının b�rer örneğ�n� ruhsat sah�b�ne ve yatırımcıya tebl�ğ

eder.
(2) Kurul kararının yatırımcıya tebl�ğ ed�lmes�n� müteak�p mücb�r sebepler dışında b�r ay �ç�nde yatırımcının

yatırımdan vazgeçt�ğ�n� b�ld�rmes� hal�nde, bu durum ruhsat sah�pler�ne b�ld�r�l�r.
ÜÇÜNCÜ KISIM

Da�m� Nezaretç�l�k ve Tekn�k Eleman
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Da�m� Nezaretç�n�n Atanması, İst�hdamı, Görev ve Sorumlulukları

Da�m� nezaretç�n�n �st�hdamı
MADDE 123 – (1) Kaynak tuzlaları har�ç olmak üzere maden ruhsat sahalarındak� �şletme faal�yetler�, maden

mühend�s� nezaret�nde yapılır. Da�m� nezaretç�s� olmayan maden �şletme ruhsat ve hammadde üret�m �z�n sahalarında,
maden �şletme faal�yet� yapılamaz.

(2) Ruhsat sah�b�, hammadde üret�m �z�n sah�b�, rödövansçı veya faal�yet� gerçekleşt�ren tarafından da�m�
nezaretç�n�n atanması, Genel Müdürlük onayı �le tamamlanır. Ancak, b�r ruhsat sahasında rödövans sözleşmes�n�n
b�lg� amaçlı maden s�c�l�ne şerh ed�lmes� �ç�n yapılan başvuru �le b�rl�kte, da�m� nezaretç� atanma taleb�n�n de ruhsat
sah�b� ve rödövansçı tarafından b�rl�kte yapılması zorunludur. Ruhsat sahasında rödövansçı bulunması veya
hammadde üret�m �z�n sahasında faal�yet� gerçekleşt�ren bulunması hal�nde, atanması müştereken veya münfer�den
talep ed�leb�l�r, da�m� nezaretç� atamasında anlaşmazlığın olması durumunda �se �lg�l� taraflardan b�r�n�n taleb� üzer�ne
da�m� nezaretç� atanab�l�r. Ruhsat veya hammadde üret�m �z�n sahasında b�rden fazla da�m� nezaretç� atanab�l�r.
Atanan da�m� nezaretç�; ruhsat sah�b�, hammadde üret�m �z�n sah�b�, rödövansçı veya faal�yet� gerçekleşt�ren
tarafından �st�hdam ed�leb�l�r.

(3) Yeraltı �şletme yöntem�yle çalışan ruhsat sahalarında yeraltında b�rb�r�yle bağlantılı olmayan her ocak �ç�n
ayrı ayrı da�m� nezaretç� atama taleb�nde bulunması zorunludur.

(4) Açık �şletme yöntem� �le çalışılan ruhsat veya hammadde üret�m �z�n sahasında b�rb�r�nden farklı faal�yet�
gerçekleşt�renler�n olması hal�nde her b�r�n�n ayrı ayrı da�m� nezaretç� atama taleb�nde bulunması zorunludur.

(5) Genel Müdürlük tarafından bel�rlenen veya faal�yet raporu ya da �malat har�talarında beyan ed�len pasa,
atık/artık ve cüruflar �le stoktan maden sevk�yatı yapılması esnasında da�m� nezaretç� atanma şartı aranmaz. Bu
sevk�yatlar sırasında gerekl� tedb�rler�n alınmasından sevk�yatı yapan sorumludur.

Da�m� nezaretç� atama taleb� ve atanması
MADDE 124 – (1) Maden mühend�s�n�n da�m� nezaretç� olarak atanab�lmes� �ç�n aşağıdak� belgeler �le Genel

Müdürlüğe başvurulur:
a) Ek-22’dek� da�m� nezaretç� talep/atama belges�,
b) Da�m� nezaretç�n�n Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k belges�,
c) Talep/atama belges�nde adı geçenlere a�t �mza beyanları, adı geçenler�n ş�rket olması hal�nde ş�rket� tems�l

ve �lzama yetk�l� k�ş�ler�n onaylı �mza s�rküler�,
ç) Yeraltı �şletme yöntem�yle çalışan kömür �şletmeler�nde maden mühend�sler�n�n, yeraltı kömür

�şletmeler�nde en az beş yıl maden mühend�s� olarak çalıştığına da�r SGK tarafından ver�len belge,
d) Yeraltı �şletme yöntem�yle çalışan kömür har�c� �şletmelerde maden mühend�sler�n�n, yeraltında en az üç yıl

maden mühend�s� olarak çalıştığına da�r SGK tarafından ver�len belge,
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e) Genel Müdürlük ya da Genel Müdürlük tarafından yetk� ver�len kamu kurumu, ün�vers�teler, meslek odası,
dernek veya vakıflar tarafından düzenlenen eğ�t�m programı kapsamında alınan da�m� nezaretç� sert�f�kası,

f) Oda s�c�l belges� veya oda üye k�ml�k belges�,
g) D�ploma veya çıkış belges�n�n aslı ya da onaylı suret�.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mühend�sler �ç�n �mza beyanları �stenmez.
(3) Atama �şlem�n�n tes�s ed�lmes�ne engel b�r durumun tesp�t ed�lmemes� hal�nde, Genel Müdürlükçe

düzenlenen da�m� nezaretç� talep/atama belges�n�n onaylanmasıyla müracaat tar�h� �t�barı �le atama gerçekleşm�ş olur.
Da�m� nezaretç�n�n görev, yetk� ve sorumlulukları
MADDE 125 – (1) Da�m� nezaretç�n�n görev, yetk� ve sorumlulukları:
a) Da�m� nezaretç�, nezaret görev�n� Kanun ve bu Yönetmel�k kapsamında yürütür.
b) Ruhsat alanı �çer�s�nde maden �şletme faal�yetler�n� �şletme projes�ne uygun olarak planlar, koord�ne eder ve

yürütülmes�n� sağlar. İşletme projes�ne aykırı olan tehl�kel� b�r durumun varlığı söz konusu olduğu zaman, gerekl�
önlemler�n alınmasını öner�r ve önlem alınmasına nezaret eder.

c) Da�m� nezaretç� �ş sağlığı ve güvenl�ğ� �le �lg�l� alınan tedb�rler�n uygunluğunu denetler.
ç) Ruhsat alanı �çer�s�nde hazırlık, üret�m ve tüm �şletme faal�yetler�n�n �şletme projes�ne uygun yürütülmes�n�

sağlar.
d) Da�m� nezaretç� ataması yapılan her saha �ç�n ayrı ayrı da�m� nezaretç� defter� tutulması, b�r sahada b�rden

fazla da�m� nezaretç� ataması yapılması hal�nde her nezaretç� �ç�n ayrı ayrı defter tutulması zorunludur.
e) Da�m� nezaretç�, görev� �le �lg�l� �nceleme yapmak ve gerekl� her türlü b�lg�y� alma ve Kanun kapsamında

gerekl� önlemler�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlama yetk�s�ne sah�pt�r. Bu yetk�n�n kullandırılmaması, önlemler�n yer�ne
get�r�lmemes� durumunda doğacak her türlü sorumluluk da�m� nezaretç�n�n atanmasını talep edenlere a�tt�r.

f) Da�m� nezaretç�, atandığı ve sorumlu olduğu �şletmen�n faal�yetler�n�n projeye uygunluğunu �şletme
faal�yet�nde bulunulan her gün �nceleyerek tesp�tler�n� ve öner�ler�n� da�m� nezaretç� defter�ne en az haftada b�r
kaydetmek zorundadır. Bu süre �çer�s�nde �şletmede yen� b�r durumun ortaya çıkması hal�nde bu husus aynı gün
deftere kayded�l�r. Aks� takd�rde da�m� nezaretç� Genel Müdürlükçe uyarılır. İk�nc� kez aynı ruhsat �le �lg�l� olarak bu
yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmemes� durumunda da�m� nezaretç�n�n Kanun gereğ�nce yapacağı beyanlar b�r yıl süre
�le geçers�z sayılır. F��l�n her tekrarında hak mahrum�yet� uygulamasına devam ed�l�r. Uygulanan uyarı ve hak
mahrum�yet� Maden Mühend�sler� Odasına b�ld�r�l�r.

g) Da�m� nezaretç� defter�n�n; da�m� nezaretç� �le ruhsat sah�b�/hammadde üret�m �z�n
sah�b�/rödövansçı/faal�yet� gerçekleşt�ren �le b�rl�kte �mzalanması zorunludur. Da�m� nezaretç� defter�n�n muhafazası
da�m� nezaretç�y� �st�hdam eden�n sorumluluğundadır. Defter�n �braz ed�lmemes� veya Ek-4’te bel�rt�len b�lg�ler�
�çerecek şek�lde düzenl� tutulmaması hal�nde, ruhsat sah�b� hakkında Kanunun 10 uncu maddes�n�n altıncı fıkrası
gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

ğ) Hammadde üret�m �z�n sahalarında defter�n �braz ed�lmemes�, Ek-4’te bel�rt�len b�lg�ler� �çerecek şek�lde
düzenl� tutulmaması veya faal�yet� gerçekleşt�ren tarafından �mzalanmaması hal�nde faal�yet� gerçekleşt�ren hakkında
Kanunun 10 uncu maddes�n�n altıncı fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

h) Da�m� nezaretç�, görev aldığı �şyer�ndek� faal�yetler �le �lg�l� eks�kl�k ve aksaklıkları, öner� ve önlemler�
bel�rler. Aynı zamanda �çer�ğ� Genel Müdürlük tarafından bel�rlenm�ş ve noter onaylı da�m� nezaretç� defter�ne rapor
ederek ruhsat sah�b�ne b�ld�r�r. Eks�kl�k ve aksaklıkların, öner� ve önlemler�n rapor ed�lmemes�nden da�m� nezaretç�,
bunların yer�ne get�r�lmemes�nden ruhsat sah�b� sorumludur.

ı) İşletme faal�yetler�ne ara ver�ld�ğ� dönemlerde ara ver�lme gerekçes� deftere yazılarak, deftere yukarıda
bel�rt�len sürelerde rapor yazılmaz.

�) Da�m� nezaretç�, �şletme projes�ne aykırı faal�yet�n �şletme açısından tehl�kel� durum oluşturduğunu tesp�t
etmes� hal�nde bu durumu �şverene b�ld�r�r. İşveren, üret�m/üret�me yönel�k faal�yetler� derhal durdurur. Ayrıca
�şveren, YTK’ya durdurmaya �l�şk�n hükmü b�ld�r�r.

j) Vard�yalı çalışılan �şletmelerde tek da�m� nezaretç� defter� tutulur.
k) Da�m� nezaretç� defter�, Genel Müdürlük tarafından �sten�lmes� hal�nde elektron�k ortamda tutulur.
(2) Vard�yalı çalışılan �şletmelerde, maden �şletme faal�yet�, da�m� nezaretç�n�n koord�nasyonunda yapılır.
(3) Da�m� nezaretç� ve tekn�k eleman olarak görev yapan mühend�s YTK’da görev alamaz. Ancak, yeterl�k

belges� alan maden arama/�şletme ruhsat sah�b� veya �şletmes� olan tüzel k�ş�l�klerde �st�hdam ed�len personel, aynı
f�rmaya a�t ruhsat sahalarında da�m� nezaretç� ya da tekn�k eleman olarak görevlend�r�leb�l�r.

Da�m� nezaretç� eğ�t�m� ve da�m� nezaretç� sert�f�kası
MADDE 126 – (1) Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük tarafından yetk� ver�len kamu kurum ve

kuruluşları, ün�vers�teler, meslek odası, dernek veya vakıflar tarafından da�m� nezaretç� eğ�t�m programı hazırlanır ve
yürütülür.

(2) Eğ�t�m; teor�k ve uygulamalı olarak ver�l�r. Bu eğ�t�m sonucunda Genel Müdürlükçe sınav yapılır, sınavda
başarılı olanlar adına Ek-1’de yer alan da�m� nezaretç� sert�f�kası düzenlen�r.

(3) Madenc�l�kle �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarında denet�m veya üret�m faal�yetler�nde f��l� olarak en az beş
yıl çalışan maden mühend�sler�ne başvurmaları hal�nde, da�m� nezaretç� eğ�t�m programına katılma şartı aranmaksızın
da�m� nezaretç� sert�f�kası düzenlen�r.

(4) Da�m� nezaretç� sert�f�kası beş yıl süre �le geçerl�d�r. Sert�f�ka süres� dolan da�m� nezaretç�ler, yen�leme
eğ�t�m�ne tab� tutulur. Yapılan sınavda başarılı olmaları hal�nde sert�f�ka yen�len�r.

Da�m� nezaretç�n�n görev alab�leceğ� ruhsat sahaları
MADDE 127 – (1) Maden �şletme faal�yet�nde bulunulan her ruhsat �ç�n en az b�r maden mühend�s� da�m�

nezaretç� olarak atanır. İst�fa eden veya azled�len nezaretç�ler, aynı yıl �ç�nde en fazla üç defa da�m� nezaretç� olarak
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atanab�l�r.
(2) Yeraltı üret�m yöntem� �le faal�yette bulunulan ruhsatlar har�ç olmak üzere; �şletme �z�n alanları arasında

kuş uçuşu en fazla 20 km. mesafe olan ve toplam üret�m m�ktarı II. Grup (b) bend� maden ruhsatlarında toplam 15.000
m3/yıl d�ğer grup ruhsatlarda �se toplam 300.000 ton/yılı geçmeyen aynı ruhsat sah�b�ne a�t en fazla üç ruhsata b�r
da�m� nezaretç� atanab�l�r. Her b�r ruhsat �ç�n ayrı b�r nezaretç� defter� tutulur. Bu üret�m m�ktarları aşıldığı takd�rde bu
ruhsatlardak� �şletme faal�yetler� durdurulur. Her b�r ruhsata nezaretç� ataması yapılmadan �şletme faal�yetler�ne �z�n
ver�lmez. Bu ruhsatlar �ç�n �st�sna hükmü uygulanmaz.

(3) Açık �şletmelerde üret�m faal�yet�nde bulunulan ocağın aynı ruhsat sah�b�ne a�t mücav�r ruhsatlar �çer�s�nde
devamlılığı olması hal�nde Genel Müdürlüğün tesp�t� �le b�r da�m� nezaretç� atanab�l�r.

(4) Kanunun 29 uncu maddes�n�n altıncı fıkrası gereğ�nce ortak proje ver�lerek, projes� Genel Müdürlükçe
kabul ed�len mücav�r sahalara tek b�r da�m� nezaretç� ataması yeterl�d�r.

(5) Hammadde üret�m �z�n sahalarında, hammadde üret�m �z�n taleb�ne mesnet teşk�l eden aynı proje �ç�n 20
km. dah�l�nde tek da�m� nezaretç� ataması yapılab�l�r. Ancak, atama yapılan hammadde üret�m �z�n sayısı beş�
geçemez.

(6) Aynı ruhsat sahasında b�rden fazla rödövansçı/faal�yet� gerçekleşt�ren olması hal�nde her
rödövansçı/faal�yet� gerçekleşt�ren �ç�n ayrı ayrı da�m� nezaretç� ataması yapılması zorunludur.

Da�m� nezaretç�n�n görev�n�n sona ermes�
MADDE 128 – (1) Da�m� nezaret görev�; �şveren �le yapılan sözleşmen�n feshed�lerek ruhsat sah�b�n�n

azletmes�, ruhsatların �ptal�, terk�, devr�, �nt�kal�, tesc�l� (ruhsat sah�b� unvan değ�ş�kl�kler�n�n s�c�l kayıtlarına tesc�l�
har�ç), ruhsatın b�rleşt�r�lmes�, da�m� nezaretç�n�n �st�fası veya ölümü hal�nde sona erer. Bu g�b� durumlarda ruhsat
sah�b� tarafından en geç on beş gün �ç�nde yen� b�r da�m� nezaretç� atanması zorunludur. Ruhsat sah�b�, on beş �ş
gününe kadar olan süre �çer�s�nde b�r maden mühend�s�n� nezaretç� olarak görevlend�r�r. Bu durum nezaretç� defter�ne
yazılır.

(2) Da�m� nezaretç�n�n �st�fası veya azl� durumunda tarafların d�lekçey� b�rl�kte �mzalamamaları hal�nde
taraflar b�rb�rler�ne b�r hafta önceden noter aracılığıyla haber vermek zorundadır. Aks� takd�rde da�m� nezaretç�n�n
görev� devam eder.

(3) Da�m� nezaretç�n�n yasal �z�n, rapor veya görevl� olduğu süreler tek seferde on beş �ş gününü aşarsa yen�
da�m� nezaretç�n�n atanması zorunludur. Ruhsat sah�b�, on beş �ş gününe kadar olan süre �çer�s�nde b�r maden
mühend�s�n� nezaretç� olarak görevlend�r�r. Bu durum nezaretç� defter�ne yazılır.

(4) Da�m� nezaretç� ataması yapılmadan maden �şletme faal�yet�nde bulunulması hal�nde Kanunun 31 �nc�
maddes�n�n �k�nc� fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

(5) Da�m� nezaretç�n�n azled�lmes� veya �st�fası hal�nde d�lekçes� ek�nde, noter �hbarnames�, görev yaptığı
döneme a�t sahanın son durumuna �l�şk�n öner�ler� �çeren raporunu üç nüsha düzenley�p, ruhsat sah�b�ne, YTK’ya ve
Genel Müdürlüğe ver�r. Azled�len da�m� nezaretç�n�n aynı ş�rkette çalışmaya devam etmes� hal�nde noter �hbarnames�
aranmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Tekn�k Elemanın Görev� ve İst�hdam Ed�lmes�

Tekn�k elemanın görevler�
MADDE 129 – (1) Maden, jeoloj�, jeof�z�k ve �ht�yaç hal�nde har�ta ve kadastro mühend�sler� �le d�ğer

mühend�sler, görev aldıkları sürelerde da�m� nezaretç�n�n öner�ler� doğrultusunda �şletmedek� faal�yetler�n projes�ne
uygun olarak yürütülmes�n� sağlamak üzere tekn�k eleman olarak görevlend�r�leb�l�r.

Tekn�k eleman �st�hdam ed�lmes�
MADDE 130 – (1) Tekn�k eleman, ruhsat sah�b� veya hammadde üret�m �z�n sah�b� tarafından görevlend�r�l�r.

Ancak, ruhsat sahasında rödövansçı bulunması veya hammadde üret�m �z�n sahasında faal�yet� gerçekleşt�ren
bulunması hal�nde �se b�rl�kte görevlend�r�leb�l�r.

(2) Tekn�k elemanın görevlend�r�leb�lmes� �ç�n;
a) Tekn�k eleman görevlend�rme b�ld�r�m� (Ek-23),
b) Tekn�k elemanın Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k belges�,
c) D�ploma veya çıkış belges�,
ç) Bağlı bulunduğu meslek odasına a�t üye s�c�l belges� veya oda üye k�ml�k belges�n�n aslı ya da onaylı suret�,
d) Görevlend�rme b�ld�r�m�nde adı geçenlere a�t �mza beyanları, adı geçenler�n ş�rket olması hal�nde ş�rket�

tems�l ve �lzama yetk�l� k�ş�ler�n onaylı �mza s�rküler� �le Genel Müdürlüğe müracaat ed�l�r. Genel Müdürlükçe
�st�hdam �şlem�n�n kabul ed�lmes�ne engel b�r durumun tesp�t ed�lmemes� hal�nde müracaat tar�h� esas alınmak
kaydıyla görevlend�rme gerçekleşm�ş olur.

Zorunlu olarak tekn�k eleman çalıştırılacak ruhsat sahaları
MADDE 131 – (1) Tekn�k eleman �st�hdam ed�leceğ� durumlar şunlardır;
a) Madenc�l�k faal�yetler�n�n yürütüldüğü vard�yalı çalışılan �şletmelerde çalışan sayısı, vard�yada seksen�n

altında �se her vard�yada b�r maden mühend�s� �st�hdam ed�lmek zorundadır. Ancak her vard�yada seksen çalışana b�r�
maden mühend�s� olmak üzere en az �k� tekn�k elemanın �st�hdam ed�lmes� zorunludur.

b) Tekn�k eleman �st�hdam şartının oluştuğu ancak tekn�k eleman �st�hdam ed�lmed�ğ�n�n tesp�t� hal�nde tekn�k
eleman �st�hdamı �ç�n on beş gün süre ver�l�r. Bu sürede tekn�k eleman �st�hdamı yapılmaması durumunda Kanunun 31
�nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r. Ancak, bu hükümlere göre yapı ve �nşaat hammaddeler�
üret�m� �ç�n �z�n alan kamu kurum ve kuruluşlarının sadece faal�yetler� durdurulur.

Tekn�k elemanın görev�n�n sona ermes�
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MADDE 132 – (1) Tekn�k elemanın görev�; �şveren �le yapılan sözleşmen�n feshed�lerek ruhsat sah�b�n�n
azletmes�, ruhsatların �ptal�, terk�, devr�, �nt�kal�, tesc�l� (ruhsat sah�b� unvan değ�ş�kl�kler�n�n s�c�l kayıtlarına tesc�l�
har�ç), ruhsatın b�rleşt�r�lmes�, tekn�k elemanın �st�fası veya ölümü hal�nde sona erer. Bu g�b� durumlarda ruhsat sah�b�
tarafından en geç b�r ay �çer�s�nde yen� b�r tekn�k eleman �st�hdam ed�lmes� zorunludur.

(2) Tekn�k elemanın �st�fa ve az�ller�n�n Genel Müdürlüğe b�r ay �ç�nde b�ld�r�lmes� zorunludur.
(3) Da�m� nezaretç� �le tekn�k elemana yapılacak tebl�gatlar �ç�n yazışma adres�, da�m� nezaretç� atama ve/veya

tekn�k eleman görevlend�rme �şlem� esnasında Genel Müdürlüğe b�ld�r�len adrest�r. Adres değ�ş�kl�ğ� b�ld�r�lmed�ğ�
takd�rde mevcut adrese yapılan tebl�gatlar da�m� nezaretç� ve/veya tekn�k elemana tebl�ğ ed�lm�ş sayılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Geç�c�, Çeş�tl� ve Son Hükümler

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Geç�c� Hükümler

Ruhsat gruplarının bel�rlenmes�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24/6/2010 tar�h�nden önce ver�lm�ş olan ruhsatın talep ed�len ruhsat grubu alanına

taks�r ed�lmes�, talep ed�len alanda aynı gruba a�t başka b�r ruhsat bulunmaması ve aynı alan �ç�nde öncel�k hakkı olan
d�ğer grup ruhsat alanlarındak� faal�yetlere engel olmaması şartı �le Kanun kapsamına alınan madenler �ç�n arama ve
�şletme ruhsatlarından; mermer ruhsatları talep ed�len II. Grup (a), (b) ve (c) bend� madenlerden b�r�ne, maden
ruhsatları �se I. Grup (b) bend�, III., IV., ve V. Gruplardan b�r�ne hak sağlar.

(2) B�r�nc� fıkra aşağıdak� �lkeler çerçeves�nde uygulanır:
a) 24/6/2010 tar�h�nden önce Kanun hükümler�ne göre ver�lm�ş arama ve �şletme ruhsat sah�pler�, yalnızca b�r

pol�gon �ç�n müracaat yapab�l�r.
b) Ruhsat alanının talep ed�len ruhsat grubu alanına eş�t ya da küçük olması durumunda bu hak müracaatla

ruhsat alanının tamamına ver�l�r.
c) 24/6/2010 tar�h�nden önce Kanun hükümler�ne göre ver�lm�ş arama ve �şletme ruhsat sah�pler�, 5995 sayılı

Kanunla kapsama alınan madenlerle �lg�l� olarak hak talep ett�ğ� alanın koord�natlarını �çeren d�lekçe �le Genel
Müdürlüğe müracaat eder. Yapılan bu müracaat gerekt�ğ�nde mahall�nde de tetk�k ed�lerek Genel Müdürlük tarafından
�ncelenerek değerlend�r�l�r. Uygun bulunan alan �ç�n �şletme ruhsatı vermek üzere �şlemler başlatılır. Ruhsatın ger�
kalan kısmı �hale ed�lmek üzere taks�r ed�l�r.

ç) 24/6/2010 tar�h�nden önce Kanuna göre ver�lm�ş maden arama ruhsatları, 5177 sayılı Kanunla kapsama
alınan II. Grup (a) bend� madenlerden sadece dolom�t maden� �ç�n hak sağlar. Bu ruhsatlara bağlı olarak dolom�t
�şletmek �stemes� durumunda, ruhsat alanının 100 hektara taks�r ed�lmes� zorunludur. Yapılan �nceleme sonrası uygun
bulunan müracaat �ç�n dolom�t �şletme projes� ver�l�r. Bu �şletme ruhsat alanı �ç�nde II. Grup (a), (b) ve (c) bend�
madenler�n olmaması durumunda II. Grup d�ğer madenler �ç�n de hak sağlar. Ruhsattan ger� kalan alan �hale ed�lmek
üzere taks�r ed�l�r.

d) 24/6/2010 tar�h�nden önce Kanuna göre ver�lm�ş mermer arama ruhsatları, 5177 sayılı Kanunla kapsama
alınan II. Grup (a) veya (b) bend� madenler�n üret�lmes� �le �lg�l� haklardan sadece b�r�nden yararlanır. Bu ruhsatlar, II.
Grup (a) bend�nde yer alan dolom�t maden� �le �lg�l� haklardan yararlanab�lmes� �ç�n aynı alan �ç�nde başka b�r dolom�t
hakkı olmaması zorunludur.

e) 24/6/2010 tar�h�nden önce Kanun hükümler�ne göre ver�lm�ş ve yürürlükte olan maden ruhsat alanlarına
III., IV. ve V. Grup maden, mermer ruhsat alanlarına �se II. Grup maden ruhsatı ver�lmez. Ancak taşocağı ruhsatından
gelen müktesep hakların �nt�bakı yapılır.

Tuz Gölünde ver�len ruhsatlara a�t �şlemler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Tuz Gölünde ver�lecek ruhsatların alanları, Genel Müdürlükçe 31/12/2020 tar�h�ne

kadar yapılacak b�l�msel ve tekn�k çalışmalar net�ces�nde tesp�t ed�l�r. Bu çalışma sonucunda tuz üret�m�ne uygun
alanlar bel�rlenerek �hale ed�l�r. Ruhsat vermeye uygun tuz üret�m alanları bel�rlenene kadar �nt�baklar dışında Tuz
Gölü’nde ruhsat ver�lmez.

(2) Tuz Gölünün tab�� denges�n�n, kapas�tes�n�n bel�rlenmes� ve tuz üret�m�n�n çevre ve kaynak koruma
�lkeler� çerçeves�nde sürdürüleb�lmes�n� sağlamak amacıyla yapılacak jeoloj�k, h�drojeoloj�k, k�myasal g�b� etüt
çalışmalarının masrafları, bu gölde ver�len �şletme ruhsat sah�pler�nden satılan tuzun %1’� oranında katılım payı
alınmak suret�yle karşılanır.

(3) Katılım payı, yıllık satış hasılatının %1’� olup, her yıl Haz�ran ayının sonuna kadar Genel Müdürlükçe
açılan hesaba yatırılır.

(4) Ruhsat ver�lme �şlemler�nde ve tuz üret�m faal�yetler�nde, Doğa Koruma ve M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü
tarafından öngörülen çevresel tedb�r ve kıstaslar d�kkate alınır.

(5) Tuz Gölü Havzasında yapılması zorunlu olan doğalgaz yeraltı depolama projeler�n�n gerçekleşt�r�lmes�nde
tuz gölünün doğal denges�n� bozmayacak çevresel etk�ler değerlend�r�lerek, kamu yararı ve �lg�l� kurumların görüşler�
d�kkate alınarak Bakanlıkça karara bağlanır. Bu proje kapsamında zorunlu olarak üret�len tuz, büyükşeh�r olan �llerde
val�l�k, d�ğer �llerde �l özel �dares� tarafından �hale �le değerlend�r�l�r.

Tuz Kanununa göre ver�len ruhsatların �nt�bak �şlemler�
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 11/12/1936 tar�hl� ve 3078 sayılı Tuz Kanunu gereğ�nce tuz �şletme �zn� ver�len ve

mezkûr Kanuna göre �nt�bakı yapılan tuzlaların ruhsat sah�pler�n�n Tütün, Tütün Mamuller�, Tuz ve Alkol İşletmeler�
Genel Müdürlüğü �le yaptıkları sözleşmeler 2 nc� fıkrada bel�rt�len şek�lde devam eder.

(2) K�ra bedel�n�n ödenmes�, sözleşme sonuna kadar sözleşmede bel�rt�len hükümlere göre devam eder.
Ruhsatın uzatılması �le Tütün, Tütün Mamuller�, Tuz ve Alkol İşletmeler� Genel Müdürlüğüne a�t b�na, tes�s ve d�ğer
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sab�t varlıkların kullanılması durumunda, k�ra bedeller�n�n bu Kuruluşa, bu Kuruluşun özelleşt�r�lmes� hal�nde �se
Haz�ne’ye ödenmeye devam ed�l�r.

İşletme projes� ver�len arama ruhsatları
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 6592 sayılı Kanunun yürürlük tar�h�nden önce Kanunun 17 nc� maddes� gereğ�nce

arama ruhsat dönem� sonunda arama faal�yet raporu �le b�rl�kte �şletme projes� ver�lmes�ne rağmen;
a) Arama faal�yet raporlarının veya yatırım harcama kalemler�ne a�t belgeler� uygun bulunmayan veya eks�k

olan ruhsatlar �ç�n eks�kl�kler�n b�r ay �ç�nde g�der�lmes� ruhsat sah�b�ne yazılı olarak b�ld�r�l�r. Tebl�ğ tar�h�nden
�t�baren eks�kl�kler�n ver�len sürede tamamlanmaması veya ver�len raporların ve yatırım harcama kalemler�ne a�t
belgeler�n uygun bulunmaması hâl�nde ruhsat �ptal ed�l�r.

b) İşletme projes� �le b�rl�kte ver�len faal�yet raporunda beyan ed�len faal�yetler�n heyetçe uygun bulunması
ancak harcama kalemler�n�n bu Yönetmel�kle kaldırılan Ek-2’dek� asgar� harcama tutarının altında kalması hal�nde
arama dönem� yeterl� sayılarak �şletme taleb� değerlend�r�l�r.

c) Genel ve detay arama dönemler�nde yapılması zorunlu olan ve �lg�l� faal�yet raporlarında bel�rt�len asgar�
faal�yetler�n (yarma, kuyu, galer�, sondaj, numune alımı vb. çalışmalar) yapıldığına �l�şk�n faal�yet raporunda herhang�
b�r b�lg�n�n bulunmaması veya yapılmadığının beyan ed�lmes� durumunda b�r aylık süre ver�lmeden arama faal�yet
raporu uygun bulunmayarak ruhsat �ptal ed�l�r.

Çevre �le uyum tem�natı
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Ruhsat sah�b�nce Genel Müdürlüğe çevre �le uyum bedel� olarak ver�len banka

tem�nat mektubu, güncel ruhsat bedel�n�n %30’u olan çevre �le uyum bedel�n�n nak�t olarak yatırılması hal�nde ruhsat
sah�b�ne �ade ed�l�r.

(2) Çevre �le uyum tem�natları süres�nde yatırılmamış ruhsatlar �ç�n 2015 yılına a�t güncel tem�nat üzer�nden
�dar� para cezası uygulanır. Ancak, bu bedel 6592 sayılı Kanun �le get�r�len ruhsat bedel�n�n yatırılmaması durumunda
öngörülen �dar� para cezasından fazla olamaz.

Da�m� nezaretç�l�k �şlemler�
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 6592 sayılı Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce tekn�k nezaretç� belges�ne

sah�p olanlar da�m� nezaretç� olarak atanab�l�r.
(2) Yeraltı �şletmeler�nde tekn�k nezaretç� olarak atananlar, bu Yönetmel�kle get�r�len tecrübe süreler�

aranmaksızın da�m� nezaretç� olarak atanab�l�r.
(3) Maden �şletmeler�nde denet�m veya üret�m faal�yetler�nde f��l� olarak en az beş yıl çalışan maden

mühend�sler�n�n bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren b�r yıl �çer�s�nde başvurması hal�nde eğ�t�me katılma şartı
aranmaksızın da�m� nezaretç� sert�f�kası düzenlen�r.

VI. Grup ruhsatlar
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Yürürlüktek� VI. Grup maden ruhsatları IV. Grup olarak ruhsatlandırılır. Aynı

alanda IV. Grup maden ruhsatı bulunması hâl�nde IV. Grup ve VI. Grup maden ruhsatlarının �şlemler� 6592 sayılı
Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten öncek� kazanılmış haklarına göre yürütülür. Ruhsatların b�rb�rler� �le çakışmaması
hâl�nde, yürürlüktek� VI. Grup maden ruhsatları, IV. Grup (ç) bend� madenlerden b�r�n�n varlığının ortaya konulması
hal�nde IV. Gruptak� alan sınırlamasına uymak kaydıyla bu gruptak� tüm madenlere hak sağlar. VI. Grup maden
ruhsatlarının bulunduğu alanda IV. Grup �halel�k saha olması durumunda VI. Grup ruhsatlar sadece IV. Grup (ç) bend�
madenlere hak sağlar.

Toplam ruhsat süreler�
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 6592 sayılı Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce ver�lm�ş olan �şletme

ruhsatları, Kanunun 24 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len toplam ruhsat süres� bakımından esk� hükümlere
tab�d�r.

2015 yılı Devlet hakları
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 2015 yılı Devlet hakkı, �şletme ruhsat taban bedel�nden az olamaz.
KEP adresler�n�n b�ld�r�lmes�
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Ruhsat sah�pler�n�n tebl�gata esas Kayıtlı Elektron�k Posta (KEP) adresler�n�n bu

Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren �k� ay �çer�s�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�lmes� zorunludur. Aks� halde
Kanunun 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrası gereğ�nce �şlem tes�s ed�l�r.

Yeraltı kömür madenc�l�ğ�n�n mevcut rödövans sözleşmeler�
GEÇİCİ MADDE 11 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları �le �şt�rakler� har�ç olmak üzere, yeraltı kömür

madenc�l�ğ�ne da�r rödövans sözleşmeler� sona erd�r�lmeyen ruhsat sahalarının süre uzatım talepler� kabul ed�lmez. Bu
durumda olan ruhsatlarda, tarafların rödövans sözleşmes�n� anlaşarak sona erd�rd�kler�n� Genel Müdürlüğe
b�ld�rmeler� hal�nde rödövans sözleşmes� s�c�l kayıtlarından s�l�nerek ruhsatın süres� uzatılab�l�r. Ruhsat süres�n�n
sonuna kadar tarafların rödövans sözleşmes�n� anlaşarak sona erd�rememeler� durumunda, ruhsat sah�b�n�n noter
kanalı �le rödövans sözleşmes�n� sona erd�rd�ğ�n� göster�r ve rödövansçıya tebl�ğ ed�ld�ğ�ne da�r şerh� �çeren fes�h
b�ld�r�m�n� Genel Müdürlüğe vermes� hal�nde rödövans sözleşmes� s�c�l kayıtlarından s�l�nerek ruhsatın süres�
uzatılab�l�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Üst kategor�ye uyarlama
MADDE 133 – (1) Kanunun ekl� b�r (1), �k� (2) ve üç (3) sayılı tablolarında alan (hektar) ve b�r�m f�yat

(Amer�kan Doları) olarak bel�rlenen kategor�lerde hesaplanarak beyan ed�len değer�n kategor�ler arasında küsurat
olarak tesp�t� hal�nde b�r üsttek� kategor�ye karşılık gelen değerler esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
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MADDE 134 – (1) 6/11/2010 tar�hl� ve 27751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madenc�l�k Faal�yetler�
Uygulama Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebl�ğ veya genelge çıkartılması
MADDE 135 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması ve karşılaşılan sorunlara çözüm get�r�lmes� g�b� hususlarda

Bakanlık tebl�ğ veya genelge çıkarab�l�r.
Yürürlük
MADDE 136 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 137 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.

 
 

Ekler �ç�n tıklayınız.
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