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YÖNETMELİK

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından:
TÜRKİYE YERBİLİMLERİ VERİ VE KAROT BİLGİ BANKASININ

GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; maden arama, araştırma ve üret�m� sırasında üret�len ver� ve

numuneler�n arş�vlenerek, kullanıma sunulması ve bu sayede �ht�yaç duyulan b�lg�ye ulaşmanın kolaylaşması, aynı
bölgede yapılacak sondaj tekrarlarının önüne geç�lmes�, araştırmalara üçüncü boyut kazandırılması ve kamu
kaynaklarının etk�n, ver�ml� ve ekonom�k olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla Maden İşler� Genel
Müdürlüğünün koord�nasyonunda, Maden Tetk�k ve Arama Genel Müdürlüğü bünyes�nde kurulan “Türk�ye
Yerb�l�mler� Ver� ve Karot B�lg� Bankası”nın görev ve yetk�ler�n�n bel�rlenmes�, ver� ve karot, kırıntı ve el örneğ�
b�lg�ler�n�n toplanması, saklanması, kullanıma sunulması ve yurt dışına numune çıkarılmasına �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k,
a) Türk�ye Yerb�l�mler� Ver� ve Karot B�lg� Bankasının görev, yetk� ve faal�yetler�,
b) 3213 sayılı Maden Kanununa tab� madenler�n arama, araştırma ve üret�m� sırasında, kamu ve özel sektör

tarafından üret�len tüm jeoloj�k ver�, doküman ve numuneler�n toplanması, arş�vlenmes� ve kullanıma sunulması,
c) Numuneler�n yurt dışına çıkarılması,
�le �lg�l� usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 13 üncü maddes�ne

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Doküman: Har�taları, kuyu logu ve strat�graf�k kes�t ve benzerler�n�,
b) El örneğ�: Yüzeyden veya yarmalardan alınan kayaç ve toprak numuneler�n�,
c) Jeoloj�k ver�ler: Har�ta, strat�graf�k kes�t, kuyu logu, anal�z ve test sonuçlarını,
ç) Karot: Maden aranması ve �şlet�lmes� sırasında, döner matkaplı sondajlarda, matkabın kest�ğ� ve b�r

düzenekle (karot�yer) yüzeye ulaştırılan jeoloj�k formasyonların özell�kler�n� serg�leyen, s�l�nd�r�k kayaç parçasını,
d) Kırıntı: Döner matkaplı sondajlarda, matkabın kest�ğ� ve sondaj çamuruyla yüzeye ulaşan, jeoloj�k

formasyonların özell�kler�n� serg�leyen kum-çakıl boyutlarında kayaç parçacıklarını,
e) Kuyu logu: Sondajlar sırasında, kayaçların der�nl�kle değ�şen, ölçülmüş ve hesaplanmış f�z�ksel ve

strat�graf�k özell�kler�n� bel�rten graf�ksel kayıtları,
f) MİGEM: Maden İşler� Genel Müdürlüğünü,
g) MTA: Maden Tetk�k ve Arama Genel Müdürlüğünü,
ğ) Numune: Jeoloj�k formasyonlara a�t karot, kırıntı ve el örnekler�n�,
h) TÜVEK: Türk�ye Yerb�l�mler� Ver� ve Karot B�lg� Bankasını,
ı) Ver�: Numuneler �le �lg�l� ver�len her türlü anal�z ve test sonuçlarını,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Türk�ye Yerb�l�mler� Ver� ve Karot B�lg� Bankasının Görevler�,

Çalışma Usul ve Esasları
Görevler�
MADDE 5 – (1) TÜVEK’�n görevler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r.
a) TÜVEK’e �nt�kal eden numuneler�n kes�n kabulünü yapmak, arş�vlemek, �lg�l� ver�ler� çalışma usul ve

esaslarına göre kullanıma sunmak ve bunlarla �lg�l� gerekl� s�stemler� kurmak,
b) Madenc�l�k faal�yetler� sırasında elde ed�len jeoloj�k ver�ler� sayısal ortamda arş�vlemek, değerlend�rmek ve

er�ş�me açık ver�ler� web portalı üzer�nden kullanıma sunmak,
c) Yurt dışına numune çıkarma �le �lg�l� �ş ve �şlemler� yürütmek,
ç) Ulusal ölçekte, MTA tarafından yapılan jeok�mya har�ta projeler�ne a�t numuneler� ve bunlarla �lg�l� ver� ve

dokümanları saklamak.
Jeoloj�k ver�ler�n TÜVEK’e tesl�m�
MADDE 6 – (1) Türk�ye genel�nde, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen, maden arama ve araştırma

faal�yetler�nde elde ed�len tüm jeoloj�k ver� ve dökümanlar MİGEM’�n koord�nasyonunda TÜVEK’e �let�l�r.
TÜVEK’e �let�len tüm b�lg�ler arş�vlen�r.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len ver�ler;
a) Arama faal�yet dönem�n�n sonunda en geç �şletmeye geç�ş aşamasında,
b) Maden ruhsatının terk taleb� yapıldığında terk d�lekçes� �le b�rl�kte,
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c) Ruhsatın herhang� b�r nedenle sonlandırılması durumunda, tebl�ğ tar�h�nden �t�baren �k� ay �çer�s�nde,
ç) Hammadde üret�m �z�n sahalarında yapılan �şletme faal�yet� esnasında ve/veya �şletme ruhsat sahalarında

arama amaçlı örnekleme ve/veya sondaj yapılması hal�nde yıllık faal�yet raporu �le b�rl�kte,
TÜVEK’e tesl�m ed�l�r. Aks� takd�rde, bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes� gereğ�nce MİGEM tarafından �şlem

yapılır.
(3) Arş�vlenen b�lg�ler TÜVEK tarafından değerlend�r�lerek hang� ver�ler�n kullanıma sunulacağına karar

ver�l�r.
Numuneler�n TÜVEK’e tesl�m� ve saklanması
MADDE 7 – (1) Numuneler�n TÜVEK’e tesl�m� aşağıdak� usul ve esaslara göre yapılır.
a) Maden arama, araştırma ve üret�m� sırasında alınan numuneler, TÜVEK tarafından yapılacak yazılı

b�ld�r�me kadar �lg�l� kamu ve özel sektör tarafından uygun koşullarda muhafaza ed�l�r.
b) Arş�vlenen ver�ler değerlend�r�lerek en geç altı ay �çer�s�nde hang� numuneler�n TÜVEK’de saklanacağına

TÜVEK tarafından karar ver�l�r ve �lg�l� kamu ve özel sektöre yazılı olarak b�ld�r�l�r.
c) Saklanmaya değer görülen tems�l� numuneler TÜVEK tarafından yapılan b�ld�r�m üzer�ne en geç �k� ay

�çer�s�nde �lg�l� kamu ve özel sektör tarafından TÜVEK’e tesl�m ed�l�r. Numuneler�n zamanında tesl�m ed�lmemes�
durumunda bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes� gereğ�nce MİGEM tarafından �şlem yapılır.

ç) Numuneler, TÜVEK’e tesl�m ed�ld�kten sonra TÜVEK’�n mülk�yet�ne geçer.
d) TÜVEK’e tesl�m ed�lecek numuneler �le �lg�l� nakl�ye g�derler�, numuneler� gönderen kamu ve özel sektör

kurum/kuruluşlarına a�tt�r.
TÜVEK’ten numune, ver� ve doküman verme
MADDE 8 – (1) TÜVEK’ten numune, ver� ve doküman ver�l�rken aşağıdak� esaslara uyulur.
a) TÜVEK’e arş�vlenmek üzere tesl�m ed�len numune, ver� ve dokümanlar, �şletme ruhsat süres�n�n beş�nc�

yılı doluncaya kadar üçüncü şahısların �ncelemes�ne açılmaz.
b) Ruhsat hukukunun herhang� b�r nedenle sonlanması durumunda bu ver�ler süre kısıtlaması olmaksızın

doğrudan üçüncü şahısların �ncelemes�ne açılır.
c) TÜVEK’e yapılan numune alma talepler� değerlend�r�lerek uygun görülenler� karşılanır. Ver�len

numunelerden arta kalanlar ve bunların üzer�nde yapılan anal�z/test sonuçları, araştırmalara a�t araştırma raporları,
yayınlar ve tezler, yayınlanma tar�hler�nden sonrak� altı ay �ç�nde TÜVEK’e tesl�m ed�lmek zorundadır.

ç) Numune, ver� ve doküman verme �şlemler� ücrete tab� olup, ücretler MTA tarafından bel�rlen�r.
Yurt dışına numune çıkarma
MADDE 9 – (1) Yurt dışına anal�z ve test amaçlı çıkarılacak olan numuneler TÜVEK’e beyan ed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yaptırımlar
MADDE 10 – (1) Kamu ve özel sektör tarafından yürütülen maden arama, araştırma ve üret�m faal�yetler�nde

elde ed�len jeoloj�k ver�ler �le saklanmaya değer görülen numuneler�n TÜVEK’e tesl�m ed�lmed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes�
hal�nde, �k� ay �ç�nde bu eks�kl�kler�n tamamlanması �sten�r. Bu sürede eks�kl�ğ�n g�der�lmemes� hal�nde, Maden
Kanununun 10 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrasındak� ceza� hükümler uygulanır. Bu fıkrada bel�rt�len eks�kl�kler�n
tamamlanmaması hal�nde eks�kl�k tamamlanıncaya kadar bu hüküm uygulanır.

Yönergeler
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürütülmes� �le �lg�l� olarak yönerge çıkarmaya, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar

Bakanlığı yetk�l�d�r.
Öncek� ver�ler�n TÜVEK’e tesl�m�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce, arama ve �şletme ruhsatına bağlanmış

sahalarda, Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden önce üret�lm�ş olan tüm jeoloj�k ver� ve dokümanlar MİGEM tarafından
TÜVEK’e b�ld�r�l�r ve uygun bulunanlar arş�vlen�r. Bu kapsamda arş�vlenen ver�ler�n değerlend�r�lmes� sonucunda
saklanmaya değer görülen numuneler �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları �le özel sektörden talep ed�l�r ve var �se
TÜVEK’de arş�vlen�r.

İlk ver� ve numuneler�n saklanma tar�h�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden sonra kamu kurum ve kuruluşları �le özel

sektör tarafından yürütülen maden arama, araştırma ve üret�m faal�yetler�nde elde ed�len tüm jeoloj�k ver�, doküman
ve numuneler�n bu Yönetmel�k kapsamında saklanması ve 1/1/2018 tar�h�nden sonra TÜVEK’e tesl�m ed�lmes�
zorunludur.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k 1/1/2018 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.

 
 


