11. HAFTA

İnceleme ve denetimin yapılması
Madde 65 - İnceleme ve denetim sırasında teknik ve mali belgeler ile bu belgelerin
hazırlanmasına esas teşkil eden işletme projesinin uygulanması ile ilgili hususlar, üretim
yöntemi, üretim miktarı, üretilen cevherin kullanım alanı, sevk fişleri, faturalar, satış belgeleri
ve benzeri ile Kanun ve mevzuat gereği diğer belgeler incelenir.
İnceleme ve denetim sonunda düzenlenen ve mevcut durumu belirten tutanak iki nüsha
hazırlanarak heyet üyeleri, ruhsat sahibi veya vekili veya sahanın teknik nezaretçisi tarafından
imzalanır. Ruhsat sahibi, vekili veya teknik nezaretçi, tutanakta katılmadığı hususlara şerh
düşebilir. Ancak imzadan imtina edilmesi halinde bu durum tutanakta belirtilir. Tutanağın bir
nüshası ilgiliye verilir. Bu tutanakta belirtilen hususlar ruhsat sahibine tebliğ edilmiş sayılır.
Ruhsat sahasında yapılan tetkiklere ait detay bilgileri içeren rapor hazırlanır. Ruhsat
sahibinin talep etmesi durumunda bir örneği verilir.
Yapılan inceleme ve denetim sonucunda, ruhsat sahibinin Devlet hakkını eksik ödediği
tespit edilirse, ödenmesi gereken Devlet hakkına ilave olarak bildirilmeyen miktar için
hesaplanan Devlet hakkının on katı tutarında idari para cezası verilir.
Zenginleştirilen tüvenan cevherin denetimi
Madde 66 - Altın, gümüş, platin gibi kıymetli metal içeren tüvenan cevherlerin, entegre ve
zenginleştirme tesislerine giren miktarı ile tesisten çıkan konsantre miktarının, projesine veya
teknolojik olarak kabul edilen sınırlar içinde olması zorunludur. Yapılan inceleme ve denetim
sonucunda, ruhsat sahibinin Devlet hakkını eksik ödediği tespit edilirse, ödenmesi gereken
Devlet hakkına ilave olarak bildirilmeyen miktar için hesaplanan Devlet hakkının on katı
tutarında idari para cezası verilir.
Görevlendirme giderlerinin karşılanması
Madde 67 - Madencilik ile ilgili her türlü görevlendirmelerde, görevlendirme giderleri
Kanunun 35 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Bakanlık bütçesinden ödenir.
Sevk fişi, patlayıcı madde izni, irtifak ve intifa hakkı, kamulaştırma, mera tahsis değişikliği,
ikinci maden, buluculuk hakkı, işletme izin sınırlarında yapılacak değişiklik, birleştirme gibi
taleplerle ilgili tetkik giderleri ruhsat sahibince karşılanır.
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BULUCULUK HAKKI
Buluculuk hakkı
Madde 68 - Ruhsat sahibi, arama veya işletme ruhsatı süresince hazırlanan koordinatları
içeren teknik raporlar ile birlikte görünür rezerv olarak bildirdiği ve Genel Müdürlük
tarafından yapılan tetkiklerde varlığı tespit edilen madenlerin bulucusu sayılır. Bu hakkın talep
edilmesi durumunda ruhsat sahibine (Ek Form-14'deki) buluculuk belgesi verilir. Ruhsatın
devir edilmesi durumunda buluculuk hakkı sahibi bu hakkını ruhsat ile birlikte devir edebilir.
Bildirilen görünür rezervin bitmesi halinde buluculuk hakkı sona erer.
Buluculuk hakkının hesabı
Madde 69 - Buluculuk hakkı, ocak başı satış tutarının % 1'idir. Buluculuğa konu madenin
bulucusu dışında bir başkası tarafından işletilmesi halinde, bu alandan bir yılda üretilen maden
için tahakkuk eden buluculuk hakkı her yıl Haziran ayı sonuna kadar bu alanda üretim yapan
kişiler tarafından hak sahibinin hesabına yatırılır. Ruhsatın iptal edilmesi durumunda, ihaleden
ruhsatı alan kişinin üretim yaptığı madenin buluculuk hakkını süresi içinde buluculuk belgesi
sahibine ödemesi zorunludur.
DEVİR, İNTİKAL VE TERK İŞLERİ
Devir
Madde 70 - Maden ruhsatları ve sertifikaları talep halinde, hukuki bir sakınca bulunmadığı
taktirde, Kanunun 6 ncı maddesindeki maden haklarını kullanma ile ilgili şartları taşıyan
gerçek veya tüzel kişilere Genel Müdürlükçe devir edilebilir. Buluculuk hakkı sahibi, bu
hakkını ruhsat ile birlikte devir edebilir.
Devir işlemleri yapılacak ruhsatların yıllık harçları ile Devlet hakkının eksiksiz ödenmiş
olması ve devredildiği tarihe kadar geçen süre için satış bilgi formu ile işletme faaliyeti bilgi
formunun verilmesi zorunludur.
Ruhsatı veya sertifikayı devir alacak kişinin; devir alacağı ruhsata ait Kanundan doğan
bütün hak ve vecibelerini, ruhsata uygulanmış yaptırımlar ile yükümlülükleri kabul ettiğini;
ruhsat sahibinin de ruhsatını bütün hak ve vecibeleri ile devir etmek isteğini belirten Ek Form15'deki örnek dilekçe ile Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri gerekir.
Devir alan kişinin, ruhsat ile ilgili uygulanmış teminat iratları esas alınarak hesaplanacak
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güncel teminat üzerinden ruhsat teminatını ve ruhsatın yıllık harcı kadar devir harcını
yatırması zorunludur. Devir sonrası devredenin teminatı iade edilir.
İntikal
Madde 71 - Maden ruhsat ve sertifikaları, buluculuk hakkı ve bunlarla ilgili hak ve
yükümlülükler, miras yolu ile bir bütün olarak intikal eder. Bu haklar mirasçıların rızası olsa
da bölünemez. Mirasçıların altı ay içinde, intikal eden haklarını bir bütün olarak kullanması ve
bu hakkı aralarından maden hakkı alabilecek birine ya da maden hakkı alabilecek özel ya da
tüzel kişiye devir etmek üzere Genel Müdürlüğe müracaat etmeleri zorunludur. Aksi taktirde
ruhsat iptal edilir. Mirasçıların anlaşamamaları halinde içlerinden birinin mahkemeye müracaat
etmesi ve ruhsat ile ilgili konunun yargıya intikal ettiğini gösterir bir belge ve veraset ilamı ile
birlikte Genel Müdürlüğe müracaat etmesi durumunda mahkeme sonucu beklenir. Dava
sonuçlanıncaya kadar, mahkeme, Kanuna göre durumu uygun olan birini mümessil olarak
tayin eder. Ruhsatlarla ilgili hukuki sorumluluklar mirasçılara; cezai sorumluluklar mahkeme
tarafından tayin edilen mümessile aittir. Mirasçıların mümessile, vekil tayin edilmiş ise vekile
rücu hakları saklıdır. Davanın verilen altı aylık yasal süreden sonra kesinleşmesi halinde,
mahkemenin ruhsat hakkını verdiği kişinin mahkeme kararı ile birlikte iki ay içinde intikal için
gerekli belgelerle Genel Müdürlüğe müracaat etmesi zorunludur. Aksi halde ruhsat iptal
edilerek mirasçının Kanun ile ilgili hakları sona erer.
Ölüm tarihinden itibaren altı ay içerisinde Genel Müdürlüğe intikal işlemleri için müracaat
edilmediği takdirde, ruhsat iptal edilir. İntikal talebinin ruhsat süresi içinde yapılması
zorunludur. Ancak ölüm tarihinin ruhsat süresinin son iki ayı içinde olması durumunda, Kanun
ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ruhsat süresi sonundan itibaren iki ay ek süre
verilir. Ruhsat sahibinin vefatı ile intikal işlemi tamamlanıncaya kadar geçen sürede ruhsat
hukukundan mirasçılar sorumludur.
Devir ve intikal belgeleri ile gerekli harç ve teminat makbuzlarının Genel Müdürlüğe
verilmesini takiben intikal işlemleri yürütülür.
İcra yoluyla devir
Madde 72 - Devir, icra ile satış veya mahkeme kararına dayalı yapılıyor ise, ruhsatı devir
alması gereken kişi veya şirket, devri gerektiren belgelerin aslı veya noter onaylı örneği, harç
ve teminatların yatırıldığını gösteren belgeler ile Genel Müdürlüğe müracaat eder. Bu durumda
da ruhsatı devir alacak kişinin Kanunun 6 ncı maddesindeki maden haklarını kullanabilecek
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şartları taşıması gerekir
Ruhsatın hükümden düşmesi ve alınacak tedbirler
Madde 73 - Arama ruhsat süresi içinde sahanın terk edilmesi halinde, sahada faaliyette
bulunulmamış ise ruhsat sahibi sahada alınacak bir önlem olmadığını Genel Müdürlüğe
bildirmek zorundadır. Genel Müdürlük bu dilekçeye dayalı olarak terk talebini değerlendirir.
Üretime yönelik faaliyette bulunulmuş arama ruhsatı veya işletme ruhsatı sahibi;
a) Sahanın teknik nezaretçisi veya maden mühendisi tarafından hazırlanmış, işletme projesi
ile verilen çevre ile uyum projesinin uygulanıp uygulanmadığını ve ruhsat alanında can ve mal
güvenliği ile ilgili alınan önlemleri, çalışılan her bölge için alınan emniyet tedbirlerini içeren
rapor,
b) Sahanın son durumunu gösterir imalat haritası ve jeoloji mühendisi tarafından
hazırlanmış maden jeoloji haritası,
ile Genel Müdürlüğe terk talebinde bulunabilir. Genel Müdürlük bu rapora dayalı olarak
terk talebini değerlendirir .
Genel Müdürlükçe terk talebi ile ilgili işlemler yapılmadan, saha yerinde de tetkik edilebilir.
Yapılacak tetkikte, can ve mal güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmadığının tespit edilmesi
halinde; ruhsat sahibine, alınması gerekli önlemler bildirilerek altı aylık bir süre verilir. Mücbir
sebepler dışında bu süre içerisinde yukarıdaki önlemleri almayan ruhsat sahibine üç aylık ek
bir süre verilir. Bu süre sonunda da ruhsat sahibinin gerekli önlemleri alıp almadığı
gerektiğinde yerinde tekrar tetkik edilebilir. Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda
ruhsatın bulunduğu ilin valiliğine bilgi verilir. Gerekli tedbirler valilik tarafından yerine
getirilir. Masraflar ruhsat teminatından karşılanır. Yapılan masrafların ruhsat sahibince
ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre
işlem yapılır. Tahsil edilen bedel il özel idaresinin hesabına yatırılır. Herhangi bir nedenle
hükümden düşmüş ruhsatın sahibi de, gerekli emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Gerekli
emniyet tedbirlerinin alınmaması durumunda, can ve mal emniyeti ile ilgili kazalardan dolayı
ruhsat sahibinin sorumluluğu devam eder.
Terk işlemleri ile ilgili olarak ruhsat sahibinin yasal sorumluluğunu yerine getirmemesi,
ruhsatın iptali veya ihale edilmesi ile ilgili işlemleri geciktirmez.
(Ek fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/9.mad) Madencilik faaliyetinin yapıldığı ruhsat
sahasının tamamında veya bir kısmında faaliyetlerin sonlandırılarak rehabilitasyon
çalışmalarının yapılması için Genel Müdürlükten izin alınır. Genel Müdürlükçe uygun
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görülecek tedbirler ruhsat sahibi tarafından yerine getirilir. Rehabilitasyon alanına ruhsat
sahası dışından malzeme getirilmesinin talep edilmesi halinde Hafriyat Toprağı, İnşaat ve
Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre gerekli izinler alınır. Mülk sahibi izin
vermediği takdirde alan mülk sahibine iade edilir. Mülk sahibi faaliyetlerini, Hafriyat Toprağı,
İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre yürütür.
(Ek fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/9.mad) Madencilik faaliyeti sonrasında terk edilen
ruhsat alanlarının madencilik faaliyeti dışında değerlendirilmesine ilişkin talepler, kullanım
amacı ile ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili bakanlık ve kurumlardan izin alınarak yürütülür.
Devlete intikal
Madde 74 - Arama ve işletme ruhsatlarının iptal edilmesi veya terk edilmesi hallerinde
ruhsat sahibine hiç bir ödeme yapılmaksızın kuyular, galeriler ve bunların korunması için
yapılmış olan tesisler Devlete intikal eder.
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