VIII. HAFTA

HARİTA VE ÇİZİMLER
Röper noktaları
Madde 32 -- Ruhsat sahibi, faaliyet alanını görecek şekilde Genel Müdürlüğün yapacağı
denetimlerde kullanılmak üzere 6 derecelik dilime esas en az iki adet beton sütun ya da benzeri
röper noktası belirler. Bu noktaların kot ve koordinatları gerçek değerler kullanılarak harita
tekniğine uygun hassaslıkta uygun bir ölçüm aleti ile belirlenerek arazide muhafaza edilir.
İmalat haritaları
Madde 33 - İmalat haritaları; yapılan çalışma alanına göre 1/500 veya uygun ölçekte yapılır.
Yeraltı faaliyetleri ile ilgili olarak açılan kuyu, galeri, başyukarı, ayak gibi çalışma alanları
harita üzerinde ölçekli olarak uygun bir çizimle belirlenir. Faaliyetlerin yerüstü ve yeraltı
olarak yapılması durumunda her iki faaliyet kot ve koordinat değerleri ile birbirine bağlanır.
İmalat haritası; ölçümü yapan teknik eleman, sahadan sorumlu teknik nezaretçi ve ruhsat
sahibince imzalanır. Ölçümün yapıldığı tarih üretim haritası üzerine veri olarak yazılır.

Kesitler
Madde 34 - İmalat haritalarında, madenin üretim yerinden en az iki adet kesit alınır. Üretim
yapılmayan yıllar için çizim ve harita verilmez.
Sertifika ile yapılan üretim
Madde 35 - İşletme projesi vererek üretim yapan sertifika sahipleri, imalat haritası vermek
zorundadır. Ancak toplama ile yapılan üretimlerde harita istenmez.

MADEN SEVKIYATI
Madde 36 - Madenlerin, Genel Müdürlükten alınan sevk fişi ile sevk edilmesi zorunludur.
Sevk fişi Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün her yıl belirlediği bedel
karşılığında zimmetli olarak ruhsat sahibine verilir. Sevk fişi koçanlarının numarası, özel bir
deftere kayıt edilerek takip edilir. Soru: Sevk fişini açıklayınız.
(Değişik fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/7.mad) Sevk fişleri, 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 240 ıncı maddesinde yer alan taşıma irsaliyesindeki bilgileri taşır ve bu Kanunun
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230 uncu maddesinde yer alan sevk irsaliyesi niteliğinde olup sevk irsaliyesi yerine geçer.
Genel Müdürlük ve mahalli mülki idare amirliklerince görev verilen yetkili kişiler maden
sevkıyatının sevk fişi ile yapılıp yapılmadığını takip ve denetleyerek Maden Kanununun ilgili
hükümlerine göre işlem yapar.
Arama döneminde sevk fişi talebi
Madde 37 - Ruhsat sahibi, arama ruhsatı süresi içinde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot
çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere görünür hale getirdiği rezervin %10'una kadar
yapabileceği üretim için sevk fişi talebinde bulunabilir.
Ruhsat sahibinin sevk fişi talebinin karşılanabilmesi için öncelikle, yıllık ruhsat harçlarını
tam olarak yatırmış, sahasında gerekli aramaları yapmış olması, bu aramalar sonucu hazırlamış
olduğu arama faaliyet raporunda rezervini görünür hale getirdiğine dayanak teşkil eden bilgi
ve belgelerle, çalışma alan koordinatlarını, üretim yöntemini, planladığı patlatma tekniğini,
çalışacağı alanın vasfını bildirerek müracaat etmesi şarttır.
Arama ruhsatı döneminde sevk fişi talebinin değerlendirilmesi
Madde 38 - Ruhsat sahibinin verdiği bilgi ve belgeler Genel Müdürlük tarafından incelenir.
Sevk fişi için verilmiş belgelerin incelenmesi sonucunda, yapılmış arama çalışmalarının
rezervini görünür rezerv haline getirmek için yeterli olmadığı belirlenen taleplere sevk fişi
verilmez.
Uygun bulunan taleplerde üretilen madeni sevk etmek için bir cilt sevk fişi verilerek saha
tetkik programına alınır.
Kalsit için sevk fişi taleplerinde öncelikle bu ruhsatların mücavirinde, yapılacak üretim
faaliyetlerinden olumsuz yönde etkilenebilecek blok mermer üretimi olup olmadığı incelenir.
Mücavirinde blok mermer üretimi yapılmayan ruhsatlar için mahallinde tetkik yapılmadan bir
cilt sevk fişi verilir
Mahallinde tetkik sonrası ruhsat sahibine Genel Müdürlükçe uygun görülen miktarda sevk
fişi verilir. Uygun bulunmayan talepler için sevk fişi verilmez. Sevk fişi verilmiş ise sevk
fişlerinin kullanılmayan kısımları geri alınarak ruhsat alanındaki üretim faaliyetleri durdurulur.
Cevher sevkıyatı
Madde 39 - Ruhsat sahasından üretilen tüvenan cevherin, ocak-tesis mesafesi, nakil
güzergahının durumu dikkate alınarak ruhsat sahası içinde ya da mücavirindeki bir alan
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üzerine kurulmuş bir tesiste kullanılması durumunda;
a) Sevkıyatın, ocaktan taşıma araçları ve takiben konveyör ile yapılması halinde, her vardiya
sonunda, otomatik kantar/ölçme sistemi ile ölçülen cevher miktarı için bir adet sevk fişi
kesilmesi yeterlidir.
b) Sevkıyatın, ocaktan doğrudan konveyör sistemi ile yapılması halinde, her vardiya
sonunda otomatik kantar sistemi ile ölçülen cevher miktarı için bir adet sevk fişi kesilmesi
yeterlidir.
c) Sevkıyatın, ocaktan taşıma araçları ile yapılması durumunda, yirmi dört saat zarfında
kantardan geçirilerek ölçülen cevher miktarı için bir adet sevk fişi kesilmesi yeterlidir.
Otomatik kantar sistemlerinin kullanıldığı işletmelerde, Genel Müdürlük tarafından talep
edildiğinde, ölçüm kontrol belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
Boru hattı ile sevk edilen madenlerin, yirmi dört saat zarfında, boru hattında bulunan ölçüm
cihazında ölçülen miktarı için bir adet sevk fişi kesilmesi yeterlidir.
Altın, gümüş, platin gibi kıymetli metallerin elde edilmesi için zenginleştirilecek tüvenan
cevherlerin, entegre ve zenginleştirme tesislerine sevkıyatında yukarıdaki esaslar uygulanır.
Bu tesislerden elde edilen ürünlerin sevkıyatında da Genel Müdürlükten alınan sevk fişi
kullanılır.
Farklı taşıma durumlarında sevk fişlerinin kullanılması ile ilgili usul ve esaslar Genel
Müdürlükçe belirlenir.
Sevk fişi olmadan sevkıyat
Madde 40 - Ruhsatlı veya izinli bir alandan ruhsat sahibince üretilmiş bir madenin sevk
edilmesi esnasında, mülki amirlerin yetkilendirdiği kişiler tarafından sevk fişi olmaksızın
maden sevk edildiğinin tespit edilmesi halinde, durum bir tutanak ile tespit edilir. Bu tutanakta
üretimin yapıldığı yer, ruhsat sahibi, ruhsat numarası, taşımada kullanılan araç plakası, aracı
kullanan kişi, tartılması mümkün ise sevk edilen maden cinsi ve miktarı ya da yaklaşık miktarı
tespit edilir. Söz konusu madeni üreten ruhsat sahibine ocak başı satış bedelinin üç katı
tutarında idari para cezası verilir. Bu madenlere el konulmaz, ruhsat sahibine verilir.
İdari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili Defterdarlığa bildirilir.
Üretim ve sevkıyatın bildirilmemesi
Madde 41 - Denetim, inceleme ve ölçümler sonucunda, yaptığı üretim ve sevkıyatı
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bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet
hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının on katı tutarında idari
para cezası verilir.
Ruhsat veya işletme izni olmadan üretim
Madde 42 - Ruhsat veya işletme izni olmadan üretilmiş bir madenin, mülki amirlerin
yetkilendirdiği kişiler tarafından sevk edildiğinin tespit edilmesi halinde, durum bir tutanak ile
tespit edilir. Bu tutanakta üretimin yapıldığı yer, üretimi yapan kişi , taşıyan aracın plakası,
aracı kullanan kişi, tartılması mümkün ise sevk edilen maden cinsi ve miktarı ya da yaklaşık
miktarı tespit edilir. Üretilen madene mülki idare amirliğince el konulur. Bu kişilere, bu fıkra
kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm
madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu şekilde
maden çıkartılması ve/veya sevk edilmesi Devlet malına karşı işlenmiş fiil sayılır. Bu fiili
işleyenler, adli takibat yapılmak üzere ilgili makamlara bildirilir. El konulan madenler, mülki
idare amirliğince satılarak bedeli özel idaresine aktarılır
Ruhsatlı alan içinde, ancak işletme izin alanları dışında üretim faaliyetinde bulunulması
durumunda ruhsat sahibi uyarılarak işletme izni alanı dışındaki faaliyeti durdurulur. Bu fiilin
tekrarı halinde işletme izni alanı dışındaki faaliyet durdurularak teminat irat kaydedilir.
(Ek fıkra: 15/07/2007 - 26583 S.R.G Yön\4.mad) Üretim veya işletme izni olmadan satış
amacıyla ruhsatın ait olduğu grupta maden üretimi yapıldığı tespit edilen arama ve işletme
ruhsat sahalarındaki üretim faaliyetleri durdurulur. Sevkıyatın sevk fişi ile yapılmadığının
tespiti halinde Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, bu üretim ve satışın beyan
edilerek devlet hakkının ödenmediğini
Ruhsat sınırında yapılan üretim
Madde 43 - Ruhsat alanının sınırında yapılan üretimin saha sınırı dışına taştığının tespiti
halinde, ruhsat alanı dışında üretilen madene mülki idare amirliğince el konulur. Bu kişilere,
bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm
madenin, ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. El konulan
madenler, mülki idare amirliklerince satılarak bedeli özel idaresine aktarılır.
Bu fiilin başka birine ait ruhsatlı alan içinde işlenmesi durumunda, sahasında üretim yapılan
ruhsat sahibi fiili işleyen ruhsat sahibinden kâr kaybı talebinde bulunabilir.

27

