IX.HAFTA
Ticari amaç taşımayan üretim
Madde 44 - Belediye sınırları dışındaki köylerde yaşayan köylüler, kendi köy sınırları
içinde ev, avlu, tarla sınırları, yol ve köyün ortak olarak kullandığı ibadethane, yol, okul,
mezarlık, çeşme, köy odası yapılması gibi ticari amaç taşımayan işlerde kullanılmak üzere
gerekli yapı hammaddesini temin etmek için muhtarlıktan izin alabilirler. İzin verilecek
alanların bu köy sınırları dahilinde olması zorunludur. Özel mülkiyete tabi alanlarda mülk
sahibinin izni olmadan bu üretim yapılamaz.
Talep sahipleri taleplerini köy muhtarlığına bir dilekçe ile iletir. İhtiyar heyetinin yazılı
teklifi, köy muhtarının onayı ile izin verilir. Köy muhtarı, verilen izni on beş gün içinde Genel
Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu şekilde verilen izinle üretilerek sevk edilen yapı
hammaddeleri için harç ve Devlet hakkı alınmaz. İzne tabi alanlarda gerekli izinler alındıktan
sonra üretim yapılır. Üretilmesine izin verilen yapı hammaddeleri, üreten ve izin alan kişinin
dışında bir başkası tarafından kullanılamaz ya da bir menfaat karşılığı takas edilemez, ticari
amaç ile satılamaz. Aksi taktirde üretilen madene mülki idare amirliklerince 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 amirliklerince satılarak bedeli özel idareye aktarılır.
Bu amaçla yapılacak üretimin ruhsatlı alanlarda, maden işletmeciliğine engel olmayacak,
çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde faaliyet alanının dışında yapılması
zorunludur.
(Ek fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/8.mad) Madencilik faaliyetine yönelik olmayan
yol, köprü, tünel, kanal, baraj, gölet ve benzeri yapılar ile yapı ve inşaat alanı için kazı
faaliyetleri sonucunda zorunlu olarak çıkarılan hafriyat malzemesi, mülk sahibi veya mülk
sahibinden izin alınarak faaliyet sahibi tarafından 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî
Gazete'de yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında değerlendirilebilir.
Usulsüz sevkıyat
Madde 45 - Madenlerin, Genel Müdürlükten alınacak sevk fişi ile sevk edilmesi zorunludur.
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Ancak, yapılan sevkıyatın Maliye Bakanlığından alınmış sevk irsaliyesi ile yapılmış ve Devlet
hakkının ödenmiş olması durumunda, ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır. Aynı işlemin
tekrarında teminat irat kaydedilir.
Sevkıyatın, Maliye Bakanlığından alınmış sevk irsaliyesi ile yapılması ve Devlet hakkının
ödenmemiş olması durumunda Devlet hakkı gecikme cezası ile birlikte tahsil edilerek Genel
Müdürlükten alınan sevk fişlerinin kullanılması yönünde ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır.
Aynı işlemin tekrarında teminat irat kaydedilir.
Genel Müdürlükten alınmış sevk fişinin, üretim hakkı olan aynı ruhsat sahibine ait başka bir
ruhsat sahasında kullanılması ve yapılmış sevkıyatın karşılığı Devlet hakkı ödenmiş olması
durumunda, ruhsat sahibi yazılı olarak uyarılır. Aynı işlemin tekrarında teminat irat kaydedilir.
Genel Müdürlükten alınmış sevk fişinin, kendisine ait olup üretim hakkı olmayan bir ruhsat
sahasında kullanılmasının tespiti halinde üretilen madene mülki idare amirliklerince el
konulur. Bu kişilere bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan veya el konulma imkanı
ortadan kalkmış olan 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 amirliklerince satılarak bedeli özel idareye aktarılır.
Genel Müdürlükten alınmış sevk fişinin, ait olduğu ruhsat dışında başka kişiye ait bir ruhsat
alanında kullanılması durumunda, sevk fişini kullanan ve kullandıran ruhsat sahipleri uyarılır.
Aynı işlemin tekrarında teminatları irat kaydedilir.
Sevk fişlerinin iade edilmesi
Madde 46 - Ruhsatın iptali, terk edilmesi veya sevk fişlerinin amacına uygun
kullanılmaması durumunda sevk fişleri Genel Müdürlüğe iade edilir. Sevk fişleri, tebligat
tarihinden itibaren iki ay içinde iade edilmediği takdirde mevcut teminat irat kaydedilir.
Sevk fişlerinin saklanması
Madde 47 - Kullanılmış sevk fişlerinin kullanılan tarihten itibaren beş yıl süre ile
saklanması gereklidir. Sevk fişlerinin herhangi bir nedenle kaybedilmesi halinde, ruhsat
sahibinin bu durumu en geç bir ay içinde ilanla ve resmi makamlardan alınmış bir yazı ile
belgelemesi ve Genel Müdürlüğe bildirmesi zorunludur. Aksi taktirde bu durum beyanlardaki
hata ve noksanlık olarak kabul edilerek işlem yapılır.
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Bakanlığa müracaat edilmesi
Madde 48 - Yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin inşasında kullanılacak yapı ve
inşaat hammaddelerinin üretimi için izin almak üzere kamu kurum ve kuruluşlarınca (Ek
Form-12'de örneği verilen) formata uygun olarak yapı hammadde talep formu hazırlanır. Bir
talep yazısına eklenen bu form örneği ile Genel Müdürlüğe müracaat edilir. Yapılacak bu
müracaatlarda harç alınmaz.
Talebin değerlendirilmesi
Madde 49 - Müracaat edilen alanda 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında verilmiş ruhsat
hakları incelenir. Hammadde üretim izni talep edilen alanda, ruhsatlı alanlar var ise yapılacak
hammadde üretiminin madencilik faaliyetlerine engel olup olmayacağı ve kaynak kaybına yol
açıp açmayacağı göz önünde bulundurularak mahallinde tetkik yapılır. Heyetin saha
mahallinde yapacağı tetkik tarihi, talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna ve talep alanında
ruhsat var ise ruhsat sahibine bildirilerek tetkik tarihinde saha mahallinde bulunulması istenir.
İlgililerin, heyetin mahallinde yapacağı tetkike katılmamaları durumunda tetkik re'sen
yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının altı aydan az süreli veya toplam beş yüz tondan az
olan miktarlardaki hammadde talepleri, talep edilen alanda yürüyen ruhsat hakları yok ise
mahallinde tetkik yapılmadan da karşılanabilir.
Bu kapsam dahilinde yürütülen faaliyetler için teknik nezaretçi atanması zorunluluğu
yoktur. 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin yerine getirilmesinden izin
sahibi kamu kurum ve kuruluşu sorumludur.
Hammadde üretimi için talep edilen alanın tetkiki
Madde 50 - Hammadde üretim izni talep edilen ruhsatlı alanlarda inceleme yapılır. Bu
incelemede, madencilik faaliyetlerine engel olup olmayacağı ve verilen işletme projesinin
uygun olup olmadığı değerlendirilir. Ruhsatsız alanlarda gerek görülmesi halinde mahallinde
inceleme yapılır.Heyet gerek gördüğü taktirde saha mahallinden analiz yaptırılmak üzere
numune alabilir. Alınan numunelerin analiz bedelleri, projeyi veren kamu kurum veya
kuruluşunca karşılanır.
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Hammadde üretim izin belgesinin verilmesi ve uzatılması
Madde 51 - Genel Müdürlükte yapılan değerlendirmeler sonucunda, hammadde üretimi için
en fazla proje süresi sonuna kadar (Ek Form-13'deki) hammadde üretim izin belgesi talep eden
kamu kurum ve kuruluşuna verilir. Hammadde üretim izni verilen alanın seçilmesi,
küçültülmesi, büyütülmesi, yerinin değiştirilmesi, üretim faaliyetinin durdurulması, üretim
izninin uzatılmasına Bakanlık yetkilidir. 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilmiş ruhsat
alanlarında kaynak kaybına yol açacak ve işletme faaliyetlerine engel olacak şekilde kamu
kurum ve kuruluşuna hammadde üretim izni verilmez.
Hammadde üretim izin belgesinin uzatılması zorunluluğunun doğması halinde (Ek Form12'de yer alan) formata uygun olan yapı hammaddesi talep formu ile üretim izin belgesi süresi
bitmeden önce Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi zorunludur.
Üretim izni verilen alandan başka bir kamu kurum ve kuruluşunun üretim yapması
Madde 52 - Hammadde üretim izni verilen alanda başka bir kamu kurum ve kuruluşunun
üretim yapmak istemesi durumunda, (Ek Form-12'de yer alan) formata uygun yapı
hammaddesi talep formu ile Genel Müdürlüğe müracaat eder. Bu projenin uygun bulunması ve
üretim izni verilmiş kamu kurum ve kuruluşunun muvafakatinin alınması kaydıyla bu alandan
üretim yapabilir.
İzinler
Madde 53 - Hammadde üretim izni verilen alana ilişkin olarak Kanunun 7 nci maddesi
gereğince alınması gerekli izinler, kamu kurum ve kuruluşunca ilgili kanun hükümlerine göre
yetkili mercilere müracaat edilerek alınır.
Sevk fişi kullanılması
Madde 54 - Yürütülen proje için üretilen hammaddenin, Genel Müdürlükten bedeli
karşılığında alınan sevk fişleri ile sevk edilmesi zorunludur. Ocak-kullanım yeri mesafesi,
nakil güzergahının durumu dikkate alınarak hammadde üretim izni verilen alandan üretilen
yapı ve inşaat hammaddesi için yirmi dört saatte, vardiya durumuna göre her vardiya sonunda
bir adet sevk fişi kesilmesi yeterlidir. Mahallinde tetkik heyetleri tetkik esnasında sevk fişi
koçanlarını inceler ve sonucunu hazırlayacakları rapora yansıtır.
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