13. HAFTA

Teknik nezaretçi olmadan yapılan üretim
Madde 87 - Maden mühendisi istihdamı veya nezareti gerçekleşmeden üretim yapılması
halinde

ruhsat

teminatı

irat

kaydedilerek

faaliyet

durdurulur.

Maden

mühendisi

istihdamı/nezareti sağlanması ile faaliyete izin verilir. Ancak, bu Yönetmeliğin 44 ve 49 uncu
maddelerinde yer alan hükümlere göre yapı ve inşaat hammaddeleri üretimi için izin alan
kamu kurum ve kuruluşlarına bu hüküm uygulanmaz.

Pasa, bakiye yığını ve cürufların

muhafazası
Madd e 88 - Madencilik ve müteakip safhalarındaki faaliyetler sırasında; cevher, metal
veya ekonomik değer ihtiva eden, günün şartlarında teknik veya ekonomik değerlendirmesi
mümkün olmayan pasa, zenginleştirme bakiye yığını ve cüruflar, çevre kirliliği açısından
mahzur teşkil etmiyorsa geçirildikleri son işlemden çıktıkları şekliyle ayrı ayrı muhafaza edilir.
Bu hususa aykırı hareket edenlerin teminatları irat kaydedilir.
Geçici tatil ile ilgili teminat iradı
Madde 89 - Geçici tatil gerektiren durumun ortadan kalkmasından itibaren üç ay içinde
ruhsat sahibi faaliyete geçmek zorundadır. Aykırı hareket edenlerin teminatı irat kaydedilerek
en geç altı ay içinde faaliyete geçmesi tebliğ edilir. Verilen bu süre içerisinde faaliyete
geçilmemesi halinde işletme projesinde beyan edilen üretim miktarının %10'u üzerinden
Devlet hakkı alınır.
Teminat iratları ile ilgili genel hükümler
Madde 90 - Teminatlarla ilgili genel hükümler şunlardır:
a) İrat kaydedilen teminatların her defasında güncel değerler üzerinden yatırılması
zorunludur.
b) Süresi içinde yatırılmayan teminatlar her defasında ikiye katlanır.
c) Belge eksiklikleri nedeni ile teminatın irat kaydedilmesi durumunda; verilen süreler
içinde teminat ve belgelerin tamamlanması zorunludur. Birinin verilmesi ile eksiklikler
tamamlanmış sayılmaz. Bunun için ayrı bir tebligat yapılmaz.
d) (Mülga bent :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/16.mad)
e) Son beş yıl içinde teminat iradını gerektiren bir fiilin işlenmemiş olması halinde,
teminatın iradını gerektiren bir durumda, teminat güncel teminat üzerinden tek kat olarak
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tamamlattırılır.
f) Ruhsat sahibinin, Kanunun teminat iradı gerektiren hükümlerinden birden fazlasını aynı
anda ihlal ettiğinin tespit edilmesi durumunda uygulanacak teminat cezalarının en fazla olanı
uygulanır.
g) (Değişik bent:18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/11.mad) İrat kaydedilen teminatın üç ay
içinde yatırılması gerekir. Verilen üç ay içinde teminat yatırılmaz ise yatırılması gereken
teminat iki katına çıkarılarak üç aylık ikinci bir ek süre verilir. Verilen bu süre içinde de
teminat yatırılmaz ise faaliyet durdurulur. Ruhsat sahibine tebligat yapılarak altı aylık ek süre
verilir. Bu süre içinde teminat dört kat olarak tamamlanmaz ise ruhsat iptal edilir. Faaliyet izni
bulunmayan arama ruhsat sahaları için tek tebligat yapılır.
Verilen üç ay içinde teminat yatırılmaz ise yatırılması gereken teminat iki katına çıkarılarak
üç aylık ikinci bir ek süre verilir.
Verilen bu süre içinde de teminat yatırılmaz ise faaliyet durdurulur. Takip eden altı ay
içinde teminat dört kat olarak tamamlanmaz ise ruhsat iptal edilir.
Küçültme ve ruhsat süresinin sonunda kalan teminat ruhsat sahibine iade edilir.
Harç ve teminat miktarları
Madde 91 - Teminat miktarları, her yıl harç bedellerinin açıklanmasını takiben Genel
Müdürlük tarafından ilan edilir. Ruhsat teminatı, ruhsat aşamasına ve süresine bağlı olarak
hektar başına yıllık ruhsat harcının % 0,3'üdür. Toplam teminat miktarı yıllık harçtan az
olamaz. (Değişik fıkra:18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/12.mad) Ruhsat teminatları, saymanlık
emanet hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına
yatırılır. Kanuna göre irat kaydedilen teminatlar genel bütçeye gelir kaydedilir. I (a) Grubu
madenlerin teminatları ile bu gruba ait irat kaydedilen teminatlar, il özel idaresi hesabına
yatırılır.
Bakanlıkça verilen idari para cezaları ve tahakkuk eden Devlet hakları ile ruhsat harçları
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve
tahsil edilmek üzere ilgili Defterdarlığa bildirilir.
SİCİL KAYITLARI
Arama sicil kayıtları
Madde 92 - Arama ruhsatları ve sertifikaları numaraları ile sicile işlenir. Bu sicil
kayıtlarına:
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a) Erişim numarası,
b) Ruhsat numarası,
c) Ruhsat sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,
d) Tüzel kişiler için vergi numarası,
e) Ruhsatın grubu,
f) Ruhsatın yürürlük tarihi,
g) Buluculuk hakları,
h) Devir ve intikal bilgileri,
i) Haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve ipotek bilgileri,
j) Ruhsatla ilgili uygulanmış hak düşürücü madde cezaları,
k) Ruhsatın kanunen sona erme durumları ve sebepleri,
işlenir. Ruhsatın aslı sicilde saklanır. Soru: Arama sicil kayıtlarına hangi bilgiler kayıt
edilir.
İşletme sicil kayıtları
Madde 93 - İşletme ruhsatları ile sertifikaları ve izinleri, işletme siciline işlenir.
İşletme ruhsatları sicil kayıtlarına:
a) Erişim numarası,
b) Ruhsat numarası,
c) Ruhsat sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası,
d) Tüzel kişiler için vergi numarası,
e) Ruhsatın grubu ve işletme izni,
f) Ruhsatın yürürlük tarihi,
g) Buluculuk hakları,
h) Ruhsatın sınır noktalarının koordinat değerleri,
i) Devir ve intikal bilgileri,
j) Haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve ipotek bilgileri,
k) Ruhsatla ilgili uygulanmış hak düşürücü madde cezaları,
l) Ruhsat birleştirme veya sınır değiştirme işlemleri,
m) Ruhsatın kanunen sona ermesi durumları ve sebepleri,
işlenir.
Ruhsatın aslı sicilde saklanır. Ruhsatların sicil kayıtları teknik alt yapının hazırlanmasından
sonra elektronik ortamda tutulur.
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Sicilin incelenmesi
Madde 94 - Maden sicilini; ruhsat sahibi, ruhsat sahibinin vekili ve devir talebi söz konusu
olduğunda devir alacak kişi ilgili memurun nezaretinde görebilir.
Rehin ile ilgili sicil kaydı
Madde 95 - Üretilerek stoklanmış cevherler, Kanunun 39 uncu maddesindeki şartlara uygun
olarak rehin edilmeleri halinde rehin tarihi, süresi ve durumu maden siciline kaydedilir. Bu
cevherler rehin süresi içerisinde rehin alan şahısların yazılı müracaatı olmadıkça satılamaz.
Genel Müdürlük rehin işlemlerini ilgili vilayetlere bildirerek takibini ister.
Sicil kayıtlarının yazılmasında hata yapılması
Madde 96 - Sicil kayıtlarında silinti, kazıntı, çizinti yapılmaz. Ancak sicil kaydında bir
yanlışlık yapıldığı takdirde sicil sorumlusu, Genel Müdürün ya da görevlendirdiği yetkili ile
birlikte yapılan yanlışlığı üzeri okunabilecek şekilde çizerek, gerekli düzeltmeleri yapar.
Yapılan düzeltme değişiklik defteri adı altında bir deftere tarih ve sıra numarasına göre işlenir.
Bu kayıt sicil sorumlusu ve Genel Müdür ya da yetkilendirdiği eleman tarafından imzalanır.
Buluculuk hakkının kayıtlarının tutulması
Madde 97 - Buluculuk hakları ile ilgili kayıtlarda, buluculuk hakkına sahip gerçek veya
tüzel kişi adı, pafta ve koordinatları, buluculuk tarihi, bulucusu olunan maden, görünür rezervi,
buluculuk talep edildiği andaki erişim ve ruhsat numarası yer alır. Buluculuk hakkı bilgileri
bilgisayar kayıtlarına işlenir. Ruhsat devirlerinde, devir edilen alanda buluculuk hakkı olup
olmadığı devir alan kişiye bildirilir. Arama ruhsatları verilirken, sahalar üzerinde buluculuk
hakkı olması durumunda bu durum ruhsatlara işlenir.
MADEN

TETKİK

VE

ARAMA

GENEL

MÜDÜRLÜĞÜNÜN

ARAMA

FAALİYETLERİ
Madde 98 - Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yürüttüğü projeye bağlı olarak
arama yapacağı alanlardaki ruhsat bilgilerini Genel Müdürlükten talep edebilir. Genel
Müdürlük bu alanlardaki ruhsat bilgilerini Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne iletir.
MTA arama yapacağı alan içinde boş olan bölgelerin ruhsatını almak için bu Yönetmelikte
belirtildiği şekilde arama ruhsatı müracaatında bulunur . Bu Kanun hükümlerine göre arama
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ruhsatı alarak bulduğu madenler için buluculuk hakkı talep edebilir. MTA arama yapacağı
alanlarda faaliyette bulunan ruhsat sahiplerine yapacağı çalışmanın genel bilgilerini verir.
İşletme izin sınırları dışındaki ruhsat alanlarında arama faaliyetlerinde bulunmak için ruhsat
sahibinin izni gerekmez. İşletme izin sınırları içerisindeki arama faaliyetleri ruhsat sahibinden
izin alınarak yapılır. Yazılı olarak alınan bu iznin bir kopyası da Genel Müdürlüğe
verilir.MTA arama ruhsatı aldığı sahalarda bulduğu madenler için buluculuk belgesi alır.
Arama ruhsatı süresi sonunda Genel Müdürlüğe iade edilen bu ruhsatlar Kanunun 30 uncu
maddesi hükümlerine göre ihale edilir. MTA, ruhsatlı alanlarda yaptığı çalışmalar sonucu elde
ettiği bilgi ve belgeleri, bir rapor halinde Genel Müdürlüğe ve talebi halinde ruhsat sahibine
verebilir.
Ruhsat sahibinin davalara katılımı
Madde 99 - Bakanlık tarafından verilmiş ruhsatların iptali, ruhsat alanı içindeki
madencilikle ilgili faaliyetlerin durdurulması ya da kısıtlanması, ruhsat alanının küçültülmesi
gibi ruhsat alanındaki madencilik faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek üçüncü kişilerce
Bakanlığa karşı açılan davaları, Genel Müdürlük ilgili ruhsat sahiplerine bildirir. Ruhsat
sahipleri Bakanlık yanında davaya katılabilir. Bu durum davanın açıldığı mahkemeye yazılı
olarak bildirilir.
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