12. HAFTA

SATIŞ BİLGİ FORMU VE DEVLET HAKKI ÖDEMELERİ
Satış bilgi formunun verilmesi
Madde 75 - Ruhsat sahibi, her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl gerçekleştirdiği,
işletme faaliyetleri ile ilgili olarak her işletme izni için ayrı ayrı (Ek Form-16'daki örnek) satış
bilgi formunu doldurarak Genel Müdürlüğe vermek zorundadır. Satış bilgi formunun
zamanında verilmemesi durumunda Kanunun 29 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
Devlet hakkı
Madde 76 - Devlet hakkı ocak başı satış tutarı üzerinden alınır. Ocak başı satış tutarı
ocaktan üretilen tüvenan cevherin bedelidir. ( Ek fıkra: 15/07/2007 - 26583 S.R.G Yön\5.mad)
I. grup madenler ile mıcır, kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her
türlü yapı hammaddelerinde ocak başı satış tutarı boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış olarak
satılan madenin fiyatıdır. (Değişik fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/10.mad) Üretilen
madenlerden alınacak Devlet Hakkı, I. Grup ve V. Grup madenler ile mıcır, kaba inşaat, baraj,
gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddelerinde ocak başı tüvenan
satış tutarının % 4'ü, II., III. ve IV. Grup madenlerde % 2'sidir.
Devlet hakkına esas olan ocak başı satış tutarı;
a) Ocak başından satılan cevherin tutarı,
b) Üretilen cevherin ruhsat sahibinin kendi tesisinde kullanılması durumunda, benzer
işletmelerdeki ocak başı satış tutarı,
c) Tüvenan cevherin ocak dışında satılması durumunda, yol masrafları çıkarılarak tespit
edilecek ocak başı satış tutarı,
d) Üretilen cevherin ruhsat sahibinin kendi tesisinde kullanılması durumunda, benzer
işletmelerdeki ocak başı satış tutarının tespit edilememesi halinde, ocak başı üretim
maliyetinin % 30 fazlası,
göz önüne alınarak belirlenir.
Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış tutarının emsallerinden az olması
durumunda belirlenen fark yasal faizi ile birlikte alınır. Ereğli Kömür Havzasındaki
kömürlerin Türkiye Taşkömürü Kurumunca üretilmesi sonucu özel idare payı dışında Devlet
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hakkı ödenmez. Ancak, Türkiye Taşkömürü Kurumu ile yapılan anlaşma sonucu üçüncü
kişilerce üretilen kömür madeninden Devlet hakkı alınır.
(Ek fıkra :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/10.mad) II., III. ve IV. Grupta yer alan
madenlerin kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılar ile kırılarak mıcır haline getirilmesi
ve bu amaçla kullanılması durumunda Devlet Hakkı % 4 üzerinden alınır. Bu madenlerin
çimento ve kireç fabrikası, enerji ve beton santralı, asfalt tesisi gibi ruhsat sahibinin kendi
tesisinde kullanılması durumunda Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında Devlet Hakkının %
50'si alınmaz.
Hazine, devlet ve orman alanlarındaki faaliyetlerde ödenecek devlet hakkı
Madde 77 - Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan
yerlerde yapılan madencilik faaliyetlerinden Devlet hakkı % 30 fazlasıyla alınır. Bu yerlerin
Devlet ormanlarına rastlaması ve Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektarı
geçmemesi halinde, bu alana ait fazla alınan Devlet hakkı ile ağaçlandırma bedeli, Orman
Genel Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin beş
hektarı geçmesi halinde, beş hektarı aşan kısımdan fon bedelleri hariç orman mevzuatı
hükümlerine göre diğer bedeller alınır. Beş hektarı aşan kısımdan % 30 fazla Devlet hakkı
alınmaz.
Üretilen hammaddenin kendi tesisinde kullanılması
Madde 78 - Ürettiği tüvenan madeni yarı mamul veya mamul hale getirmek üzere işlemek
amacı ile yurt içinde kendine ait tesisinde işleyip ek katma değer sağlayan ruhsat
sahiplerinden, bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için Devlet hakkının %
50'si alınmaz. I.Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda
kullanılan her türlü yapı hammaddesi yukarıda belirtilen teşvikten yararlandırılmaz.
Madde 79 - Ruhsat sahibi Devlet hakkını;
a) % 50'sini özel idare payı olarak ruhsatın bulunduğu ilin özel idaresinin banka hesabına
b) % 50'sini Hazine hesabına aktarılmak üzere ruhsat sahibinin bağlı olduğu vergi dairesine,
yatırır ve yatırdığına dair makbuz suretlerini Genel Müdürlüğe verir.
Süresinde ödenmeyen Devlet hakkına, tahsil edilmesi gereken ayın son gününden tahsil
edildiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme
zammı oranında faiz uygulanır.
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Buluculuk hakkı ödenmesi
Madde 80 - Buluculuk hakkı olan ruhsatlarda yıllık ocak başı satış tutarının %1'i buluculuk
hakkı olarak ruhsat sahibi tarafından Haziran ayı sonuna kadar ilgili kişi hesabına yatırılır.
Buluculuk hakkı, ilgili kişi, kurum ve kuruluşca takip edilir.
Belediye payı ödenmesi
Madde 81 - Maden işletmelerinin belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde olması
durumunda, üretilen madenin ocak başı satış tutarının % 0,2'si belediye payı olarak ruhsat
sahibi tarafından Haziran ayı sonuna kadar ilgili belediyeye ödenir. Belediye payı, ilgili
tarafından takip edilir
BEYAN, TEMİNAT İRATLARI VE HARÇLAR
Beyan usulü
Madde 82 - Ruhsat sahibi veya vekilinin Kanun hükümlerine göre verdiği belgeler ve yazılı
beyanları aksi tespit edilmediği sürece doğru kabul edilir. Genel Müdürlük gerektiğinde
verilen belgeleri veya beyanları yerinde tetkik ve kontrol edebilir. Belge ve beyanlardaki hata
ve noksanlıklar, Genel Müdürlük tarafından yapılacak tebligat tarihinden itibaren ruhsat
sahibince iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde
teminat irat kaydedilir.
Sahada faaliyetlerin projesine uygun sürdürülmemesi, faaliyetlerin verilen faaliyet raporları
ile uyum içinde olmaması, imalat haritalarının gerçeği yansıtmaması, denetimlere teknik
nezaretçi ya da ruhsat sahibi veya vekilinin iştirak etmemesi, denetime mesnet teşkil eden
belgelerin verilmemesi, istenilen analiz ücretinin ödenmemesi, hata ve noksanlık olarak kabul
edilir. Bu hata ve noksanlıkların, Genel Müdürlük tarafından ruhsat sahibine bildirilerek iki ay
içerisinde düzeltilmesi istenir. Bu sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde teminat irat
kaydedilir.
Maden Kanuna göre,
a) Ruhsatın ait olduğu grup dışında, üretim hakkı olmayan diğer grup madenin üretilip sevk
edilmesi,
b) Arama ruhsatı döneminde Genel Müdürlük tarafından verilen izinden fazla üretim ve
satış yapılması,
c) Ruhsat sahibinin kamulaştırılan alanı kamulaştırma amacı dışında kullanması,
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d) Ruhsat sahasında yapılan üretim faaliyetlerinin beyan edilmemesi,
"haksız yere hak iktisabı" sayılır.
Haksız yere hak iktisabına imkan veren bu hususlarla ilgili yapılmış beyanlar da gerçek dışı ve
yanıltıcı beyanlardır. Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunan teknik elemanlar önce
uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ve/veya başka ruhsat ile ilgili gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda
bulunan teknik elemanın Kanun gereğince yapacağı beyanlar bir yıl süreyle geçersiz sayılır.
Fiilin her tekrarında bir yıl süreli hak mahrumiyeti uygulamasına devam edilir. Uygulanan
uyarı ve hak mahrumiyeti, teknik elemanın bağlı bulunduğu meslek teşekkülüne bildirilir.
Ruhsat sahiplerinin gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunulan ruhsatlarının teminatları irat
kaydedilerek iki katına çıkarılır. Bu alandaki faaliyetler durdurulur. Bu fiilin ikinci kez ihlali
halinde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. Beş yıl içinde bu ihlalin üç kez yapılması
durumunda teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlarla
iktisap edilen haklar geri alınır.
Arama dönemi teminat iradı
Madde 83 - Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar
araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine,
Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Bu
fıkraya aykırı üretim ve satış yapan ruhsat sahiplerinin teminatları irat kaydedilerek iki katına
çıkarılır. Arama ruhsat döneminde (Ek Form-5'e uygun) faaliyet raporu verilmemesi halinde
teminat irat kaydedilir.
Proje eksiklikleri teminat iradı
Madde 84 - (Mülga madde :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/16.mad)
Faaliyet izinlerinde teminat iradı
Madde 85 - (Mülga madde :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/16.mad)
İşletme faaliyeti teminat iradı
Madde 86 - İşletme açısından tehlikeli durumların tespiti halinde, bu halleri gidermek için
ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir, mücbir sebepler dışında bu süre uzatılmaz. Bu süre
sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması veya tehlikeli durumun ortadan
kaldırılmaması halinde teminat irat kaydedilerek işletme faaliyeti durdurulur.
Ruhsat sahibi, İşletme faaliyeti süresince her yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde

45

gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili imalat haritası ve kesitleri, satış bilgi formunu,
faaliyet bilgi formunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Genel
Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde teminat irat
kaydedilir. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar faaliyet durdurulur.
Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan fazla üretim
yapılmayan ruhsatlar, teminatları irat kaydedilerek iptal edilir.
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