
 

 
 
 

 
 
 

 

MADEN ARAMA VE İŞLETME RUHSATI ALIMI SÜREÇLERİ 

MADEN HAKKI, RUHSAT MÜRACAATLARI 

Maden ruhsatları Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. 

Maden ruhsatları 3213 sayılı maden kanununa göre 6 ana grupta aşağıdaki şekilde 

gruplandırılmıştır. 

I. Grup madenler 

a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl.  

b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik 

sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar. 

II. Grup madenler 

a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan Agrega, mıcır veya 

öğütülerek kullanılacak kayaçlar.  

b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif 

amaçla kullanılan doğal taşlar.  

III. Grup madenler 

Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) 

gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç). Hidrojen Sülfür (Petrol Kanunu 

hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)  

IV. Grup madenler 

a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, 

Nontronit, Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit 

(Atapuljit), Loglinit ve bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, Alünit (Şap), 

Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom ve 
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diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en 

az %10 B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları (Selestin, Stronsiyanit), Barit, 

Vollastonit, Talk, Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, Andaluzit, 

Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda 

mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, 

Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve 

bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve Feldispatoid 

grubu mineraller), Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli Siyenit, 

Kalsedon (Sileks, Çört).  

b) Turba, Linyit, Taşkömürü, (ömüre bağlı metan gazı , Antrasit, Asfaltit, Bitümlü Şist, 

Bitümlü Şeyl,  Kokolit ve Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla)  

c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, 

Antimuan, Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten (Volframit, Şelit), Kobalt, Nikel, 

Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Nadir toprak 

elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, 

Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, 

İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, 

Selenyum, Telluryum, Renyum.  

  

V. Grup madenler 

Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, 

Oniks, Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı 

Opal, Siyah Opal, Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı (Dağ kristali), 

Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, Vardelit, 

İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), 

Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, 
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Yeşim veya Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, Grosüllar Hessanit, 

Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit. 

 

VI. Grup madenler 

Radyoaktif Mineraller ve diğer radyoaktif maddeler. 

Bu gruplarda yer alan madenlerin özellikleri ile bu maddede yer almayan bir madenin 

grubunun tespitine ait esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.  

  

Maden hakkı 

Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşlarına, madencilik yapabileceği 

statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz 

şirketlere, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer 

kamu kurum, kuruluş ve idarelerine gerçek veya tüzel tek kişi adına verilir. 

 

Genel müracaat 

I (a) Grubu madenler için il özel idarelerine, diğer grup madenler için Genel Müdürlüğe, 

Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan gerçek ya da tüzel kişiler maden hakkı 

için müracaat edebilir. 

I (a) Grubu madenlere, Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak, il özel idaresince ihale yolu 

ile işletme ruhsatı verilir. 

I (b) Grubu madenlere işletme ruhsatı, II. Grup, III. Grup ve IV. Grup madenlere arama 

ruhsatı, V. Grup madenlere arama sertifikası için Genel Müdürlüğe müracaat yapılır. 
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Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlarda öncelik hakkı esastır. Yapılan müracaatlar, müracaat 

numarası, gün, saat ve dakika esas alınarak değerlendirilir. Müracaata esas olan bilgileri 

içeren belge müracaat sahibine verilir. 

 

Arama ruhsatı/sertifikası müracaatı ve değerlendirilmesi 

Ruhsat/sertifika müracaatı, ilk müracaat harcı yatırılarak Ek Form-2‘de yer alan taahhütname 

ve Ek Form-1‘de örneği verilmiş dilekçe ile üç nüsha halinde Genel Müdürlüğe veya Genel 

Müdürlük internet sayfasında yayımlanan müracaat formu ile internet ortamında yapılır. 

Müracaat edilen alan, altındaki mevcut haklar dikkate alınarak değerlendirilir. Sonuçlar, 

müracaatı takip eden günden başlayarak on beş gün süre ile Genel Müdürlükte ilan edilir. 

Sonuç ile ilgili olarak müracaat sahibine ayrıca yazılı bir tebligat yapılmaz. 

 

Ruhsat/sertifika müracaat esasları 

Müracaatlar aşağıdaki esaslar doğrultusunda yapılır. 

a) Müracaatlar, I (b) Grubu madenlerde 50 hektarı, II. Grup madenlerde 100 hektarı, III. Grup 

madenlerde 500 hektarı, IV. Grup madenlerde 2000 hektarı ve V. Grup madenlerde ise 1000 

hektarı geçmeyecek şekilde yapılır. 

b) Müracaatlar; 6 derecelik dilim esas alınarak, yirmi noktayı geçmeyecek şekilde, yedi 

basamaklı koordinatlar ile 1/25000 ölçekli pafta adı yazılarak yapılır. Pafta sayısı dördü 

geçemez. Talep edilen alanla ilgili en az bir pafta adının belirtilmesi zorunludur. 

c) Müracaat edilen alanın koordinatları, saat ibresi dönüş yönünde sağa (y), yukarı (x) olarak 

verilir. Müracaatlar tek poligon olarak yapılır. 

Bu maddedeki esaslara aykırı müracaatlar geçersiz sayılır. Müracaat harcı iade edilmez. 
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Müracaatların ruhsatlandırılması için gerekli belgeler 

Madde 11- Hak sağlayan müracaatların ruhsatlandırılması için ilan tarihinden itibaren on beş 

gün içinde talep sahibinin aşağıdaki belgeleri Genel Müdürlüğe vermesi zorunludur. 

 

Gerçek kişiler: 

a) Vatandaşlık numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı örneği, 

b) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge, 

c) Onaylı imza sirküleri, 

d) Ruhsat harcının yatırıldığına dair belge, 

e) Ruhsat teminatının yatırıldığına dair belge, 

f) (Mülga bent :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/16.mad) 

 

Tüzel kişiler: 

a) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge, 

c) Yönetimin onaylı imza sirküleri 

d) Ruhsat harcının yatırıldığına dair belge, 

e) Ruhsat teminatının yatırıldığına dair belge, 

f) (Mülga bent :18/07/2006 - 26232 S.R.G Yön/16.mad) 
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Arama ruhsatı veya sertifikası verilmesi 

Müracaat sahibi; ruhsat harcı, ruhsat teminatı ve Ek Form-2‘deki diğer belgeleri eksiksiz 

olarak müracaatı takip eden günden başlayarak on beş gün içinde Genel Müdürlüğe vermek 

zorundadır. Belgelerin tamamlanmasını takip eden ilk iş günü arama ruhsatı (Ek Form-3) 

veya arama sertifikası (Ek Form-4) düzenlenip sicile işlenerek yürürlüğe girer. 

Yapılan müracaatın birden fazla alana hak sağlaması durumunda, müracaat sahibinin talebi 

üzerine her alan için on beş günlük süre içinde ayrı ayrı harç ve teminatın yatırılması 

durumunda ayrı olarak ruhsatlandırılır. Müracaat sahibinin ruhsatını almak istemediği alanlar 

başka bir işleme gerek kalmaksızın on beş günlük süre sonunda yeni müracaatlara açık hale 

gelir. 

Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı belgelerinin bulunması, 

müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde beyan etmesi ve yapılan kontrolde teyit edilmesi 

durumunda bu belgelerin örneklerinin verilmesi yeterlidir. 

Harç ve teminatın tam olarak yatırılmaması veya yatırılmasına karşın bu belgelerin Genel 

Müdürlüğe süresi içinde verilmemesi durumunda, bu alanlar ilan tarihinden itibaren on 

beşinci günü takip eden ilk iş günü herhangi bir işlem yapılmadan yeni müracaatlara açık hale 

gelir. Bu müracaatlar için teminat ve ruhsat harcı yatırılmış ise iade edilir. 

İşletme Ruhsatları ve İşletme İzinleri 

(1) I (b) ve II (a) Grubu madenlere işletme ruhsat müracaatı için talep harcı yatırılıp Ek 

Form-1’de örneği verilen dilekçe ile maden ismi belirtilerek işletme ruhsat müracaatı yapılır. 

Uygun olan alanlar müracaat tarihi itibarıyla iki ay süre ile rezerve edilir. Bu sürede müracaat 

sahibi, işletme ruhsat talep harcını, işletme ruhsatı harcı ve teminatını, Ek Form-2’de istenen 

belgeleri, görünür rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren Ek Form-10’a uygun 

olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesini Genel Müdürlüğe vermesi halinde işletme 
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ruhsat hakkı doğar. Aksi halde bu alanlar iki aylık süre sonunda müracaatlara açık hale gelir. 

Bu durumda talep harcı dışındaki ruhsat harç ve teminatı iade edilir. 

I (b) grubu ve II (a) grubu maden işletme ruhsat taleplerinin değerlendirilmesi 

(1) I (b) Grubu ve II (a) Grubu madenlerde işletme ruhsatı verilebilmesi için; görünür, 

muhtemel ve mümkün rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren Ek Form-10’a 

uygun olarak hazırlanmış ve imzalanmış işletme projesinin yeterli olup olmadığının 

incelenmesine müteakip, projenin teknik eksikliklerinin tamamlanmasını takiben 

ruhsatlandırılması ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler çerçevesinde uygun bulunan alana 

işletme ruhsatı düzenlenir. 

II (a) grubu ve patlatma yapılarak üretim yapılan I (b) grubu madenlerin 

ruhsatlandırılması, izin verilmesi ve işletilmesi ile ilgili genel ilkeler 

(1) II (a) ve patlatma yapılarak üretim yapılan I (b) Grubu madenlerin projesinde talep edilen 

izin alanı ve kırma-eleme tesis yerlerinin, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan 

yollar ile 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, organize hale gelmiş tarım ve 

hayvancılık bölgeleri, birinci derece arkeolojik sit alanlarında fiziki olarak ortaya çıkarılmış 

kültürel varlıkların ön görünüm alanında yatay olarak en az 300 metre mesafede, ön görünüm 

alanı dışında ise en az 150 metre mesafe dahilinde izin verilmez. Ancak Karayolları Genel 

Müdürlüğünün sorumluluğunda olan yol kenarlarında, alternatif alan bulunamaması veya 

coğrafik ve bölgesel şartlar dikkate alınarak, Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınması 

durumunda izin verilebilir. Bu fıkradaki mesafeler, ihtiyaç halinde faaliyetlerin boyutu, 

işletme yöntemi, emniyet tedbirleri ile arazinin topoğrafik ve jeolojik yapısı dikkate alınarak 

Bakanlıkça artırılabilir. Mesafeler yatay olarak hesaplanır. 

(2) Kamu hizmeti veya umumun yararına ayrılmış binalardan yatay olarak en az 300 metre 

mesafe dahilinde izin düzenlenmez. 
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 (3) Kırma-eleme tesislerinde toz indirgeme sistemi olacak şekilde ve bunker, kırıcılar, 

elekler, bantlar ve malzeme dökülme noktalarının en az ünite bazında kapatılması yönünde 

işletme projesi hazırlanması ve işletilmesi esastır. 

 (4) Ruhsat sahasında galeri atımı yöntemi ile patlatma yapılamaz. 

 

             II (b), III., IV. ve VI. grup işletme ruhsatı için müracaat 

(1) Arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsatı talep edilebilmesi için arama 

faaliyetlerine ait arama dönemleri ile ilgili yeterlilik şartlarının yerine getirilmesi, Kanunun 17 

nci maddesine göre hazırlanmış II (b) ve III. Grup madenler için genel arama faaliyet raporu, 

IV. ve VI. Grup madenler için ise detay arama faaliyet raporu ile madencilik faaliyetlerinin 

yürütülmesi esnasında ve/veya sonlandırılması aşamasında faaliyet sonrası işletme alanının 

çevre ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin taahhütleri de içeren Ek Form-10’a uygun olarak 

hazırlanmış işletme projesi ve talep harcının eksiksiz ödendiğine dair belge ile müracaatta 

bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar. İşletme projesinin, ruhsat sahibi veya kanuni 

vekilince de imzalanması zorunludur. 

(2) Bu grup madenlere işletme ruhsatı verilebilmesi için görünür, muhtemel ve mümkün 

rezerv bilgilerini, çevre ile uyum planını da içeren Ek Form-10’a uygun olarak hazırlanmış 

ve imzalanmış işletme projesinin yeterli olup olmadığının incelenmesini müteakip, projenin 

teknik eksikliklerinin tamamlanmasını takiben ruhsatlandırılması ve işletilmesi ile ilgili genel 

ilkeler çerçevesinde uygun bulunan alana işletme ruhsatı düzenlenir. 

II (b), III., IV. ve VI. grup madenlere işletme ruhsatı düzenlenmesi ve işletilmesi ile ilgili 

genel ilkeler 

(1) Arama faaliyeti sonrası görünür, muhtemel ve mümkün rezerv sınırlarının ve 

büyüklüğünün tespit edilebilmesi için madenin ortalama tenörü, kalitesi veya madenin cinsine 

göre cevher damar kalınlıkları, kömür için kalori değeri, mermer için üretim kapasitesi, su ve 

gazların konsantrasyonu, debisi, kapasitesi belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında 
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kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için gerekli aramaların yapılmış olması ve bu 

faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren II (b) ve III. Gruplar için hazırlanmış genel arama 

faaliyet raporu, IV. ve VI. Gruplar için ise detay arama faaliyet raporu ile belgelenmesi 

zorunludur. 

(2) Arama ruhsat döneminde ortaya çıkarılan rezerve ilişkin dayanakları ile birlikte belge ve 

bilgilerin verilmesi zorunludur. 

(3) III. Grup madenlerde, Ek Form-10’a uygun hazırlanmış işletme projesinde, üretilmesi 

öngörülen madenler için; tabii denge, kapasite, rezervuar, konsantrasyon, hidrojeolojik ve 

jeokimyasal denge, debi gibi koruma ilkeleri esas alınır. Bu Grup madenler; deniz, göl, 

kaynak, havza veya beslenme alanının tabii dengesini bozmayacak şekilde ruhsatlandırılır. 

(4) İşletme projelerinde beyan edilen yıllık üretim miktarı, başa baş noktasını sağlayan 

miktarın altında olamaz. Genel Müdürlük; madenin cinsi, rezerv miktarı, tenörü/kalitesi, 

üretimin yapıldığı bölge, işletme izin alanı gibi kıstasları dikkate alarak minimum yıllık 

üretim miktarlarını belirleyebilir. 

(5) Arama ruhsatlı sahalara, geçici tesis alanı ile arama süresince belirlenen görünür, 

muhtemel ve mümkün rezerv alanı üzerinden Ek Form-11'deki işletme ruhsatı, geçici tesis 

alanı ve görünür rezerv alanına da Ek Form-12'deki işletme izni verilir. Arama ruhsatının 

diğer kısımları taksir edilir. 

(6) İşletme izin alanı değişikliği talepleri, işletme izin alanı belirleme sürecindeki işlemlere 

tabidir. 

İşletme projesi eki olarak verilecek harita ve çizimler 

 (1) İşletme projesinin ekinde aşağıdaki haritalar ve çizimler verilir: 

             a) Ruhsat alanının ve varsa ocak yerinin yer bulduru haritası, 

             b) Ruhsat alanının uygun ölçekli jeoloji haritası ve jeolojik kesitler, 

 

https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/ydo/ekler/Maden_Kanunu_Uygulama_Yonetmeligi_Tum_Ekler.docx
https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/ydo/ekler/Maden_Kanunu_Uygulama_Yonetmeligi_Tum_Ekler.docx
https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/ydo/ekler/Maden_Kanunu_Uygulama_Yonetmeligi_Tum_Ekler.docx


 

 
 
 

 
 
 

 

             c) Ocak açılması planlanan alanın uygun ölçekli (1/10000, 1/5000, 1/1000 gibi) hali 

hazır topoğrafik harita ve kesitleri, 

             ç) Uygun ölçekle çizilmiş ruhsat sınırı, talep edilen işletme izin sınırları ile sahada 

açılmış ocak, galeri, yarma, sondaj, kuyu gibi arama faaliyetlerinin yerini gösterir imalat 

haritası, 

             d) Sahada belirlenmiş görünür rezerve ve ruhsat süresine bağlı olarak planlanan 

üretim programlarını gösterir termin planı, 

             e) Yeraltı işletmelerinde can ve mal güvenliği ile ilgili; elektrik projesine ilişkin plan 

ve projeler, basınçlı hava şebeke projesi, acil kaçış planı, su tahliyesi, nakliye gibi hususları 

içeren uygun ölçekli çizimler ile üretimi gösteren termin planı üzerinde uygun ölçekli ve 

havalandırma bilgilerini içeren havalandırma planı, 

             f) Mevcut ve yapılması planlanan bina, tesis, kantar, silo, trafo, yol gibi yapıları 

gösteren vaziyet planı, 

             g) İşletme esnasında ve/veya sonrası üretim faaliyetinin gerçekleştirildiği alanın çevre 

ile uyumlu hale getirileceğine ilişkin çevre ile uyum plan çizimi ve kesitleri, 

(2) Gazlar ile göl, deniz ve kaynak sularına ait işletmeler için; çöktürme, buharlaştırma, 

ayırma, arıtma, üretim havuzları, bina gibi yer üstü veya var ise yeraltı tesislerini gösterir 

uygun ölçekli haritalar ile üretim termin planı verilir. 

Proje eksikliklerinin tamamlanması 

Projelerdeki eksiklikler, yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini 

verilen sürede tamamlamayan ruhsat sahiplerine ikinci bir bildirim yapılarak işletme ruhsat 

teminatları iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerini 

tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve I (b) ve II (a) Grubu işletme ruhsat taleplerinde 

proje ile birlikte verilen işletme ruhsat teminatı, diğer gruplarda ise mevcut arama ruhsat 

teminatı irat kaydedilir. 



 

 
 
 

 
 
 

 

 

(2) Uygun bulunan işletme ruhsat talepleri için, ruhsat harçları ve ruhsat teminatının üç ay 

içerisinde tamamlanması hususu talep sahibine tebliğ edilir. Bu sürelerde eksikliklerini 

tamamlamayanların mevcut teminatı irat kaydedilerek, işletme ruhsat talepleri reddedilir. 

Ruhsat süresi bitmeden yeni bir işletme projesi verilmesi halinde işletme ruhsat talebi yeniden 

değerlendirilir. Ancak, ruhsatın süresi bitmiş ise ruhsat iptal edilir. 

İşletme izni verilmesi ve değişiklik talepleri 

(1) Kanunun 7 nci maddesi gereğince alınması zorunlu olan izinlerin alınmasını, çevre ile 

uyum teminatının yatırılarak Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip işletme izni düzenlenir. 

(2) İşletme izninin düzenlenmesinden sonraki her yıl için Haziran ayı sonuna kadar çevre ile 

uyum teminatı yatırılır. Aksi takdirde işletme ruhsat teminatı irat kaydedilir. 

(3) Bir veya birden fazla işletme izni olan sahalarda, çevre ile uyum teminatı ruhsat bazında 

alınır. 

(4) İşletme ruhsat alanında yeni işletme izin alanı değişiklik taleplerinde; 

a) Aynı grupta farklı bir maden için ikinci bir işletme izni talep edilmesi halinde işletme 

projesi ile birlikte işletme talep harcı istenir. 

b) Aynı maden için işletme izin alanı değişiklik talebinde, işletme projesi ekinde verilmesi 

gereken harita ve çizimler ile talep harcı istenir. 

c) Tesis, stok alanı, pasa döküm alanı, altyapı tesisleri gibi amaçlarla işletme izin alanı 

değişikliği taleplerinde işletme projesini etkilemiyor ise revize işletme projesi istenmez. 

Ancak söz konusu hususlar için planlar ve talep harcı istenir. 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 

 

Madenin işletmeye alınması 

 1) İşletme izninin verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içinde ruhsat sahibi madeni 

işletmeye almak zorundadır. 

(2) İşletme projesinde beyan edildiği şekilde üretimin veya üretime yönelik hazırlık 

çalışmalarının, tesis ve altyapı tesislerinin yapılması madenin işletmeye alınması sayılır. 

(3) Beklenmeyen haller ve mücbir sebepler dışında süresi içinde işletmeye alınmayan veya 

projesinde belirtilen yıllık üretim miktarının %10’unun altında üretim yapılan ruhsat 

sahalarından, çalışılmayan her yıl için, projede belirtilen üretim miktarının %10’u üzerinden 

Devlet hakkı alınır. Ancak Devlet hakkı yıllık işletme ruhsat harcından az olamaz. Kamu 

kurumlarınca doğrudan işletilen bor tuzu ve Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü ruhsatları 

için bu hüküm uygulanmaz. 

İşletme ruhsatı döneminde arama faaliyetleri 

(1) İşletme ruhsatı alanı içinde aramalara devam edilir. İşletme ruhsatının verildiği tarihten 

itibaren mümkün rezerv alanlarının IV. ve VI. Grup ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup 

ruhsat sahalarında üç yıl içinde görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmesi zorunludur. 

Görünür ve muhtemel rezerv haline getirilmeyen alanlar taksir edilir. 

(2) Görünür ve muhtemel rezerv raporunun, dayanakları ve yeterlilik şartlarına uygun olarak 

IV. ve VI. Grup ruhsatlar için detay arama faaliyet raporu, diğer grup ruhsatlar için ise genel 

arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. 

(3) V. Grup madenler için verilen işletme sertifika alanlarında bu madde hükümleri 

uygulanmaz. 

 

              

 



 

 
 
 

 
 
 

 

İşletme sertifikası 

(1) V. Grup madenlerin üretimi işletme sertifikası ile yapılır. Arama sertifikası süresi sonuna 

kadar yapılan çalışmaları içeren Ek Form-8’deki genel arama faaliyet raporu ve talep 

harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde Ek Form-13’teki işletme 

sertifikası hakkı doğar. Uygun olan müracaatlara işletme sertifikası verilir. İşletme sertifikası 

süresi beş yıldır. 

(2) Arama faaliyeti sonrası görünür, muhtemel ve mümkün rezervin tespit edilebilmesi için 

madenin tenörü/kalitesi, madenin cinsine göre cevher damar kalınlıkları ve kapasitesi 

belirlenir. İşletme projesinin hazırlanmasında kullanılacak verilerin belirlenebilmesi için 

gerekli aramaların yapılmış olması ve bu faaliyetlerin rezerv bilgilerini içeren genel arama 

faaliyet raporu ile belgelenmesi zorunludur. 

(3) Genel Müdürlük; madenin cinsi, rezerv miktarı, tenör/kalite, üretimin yapıldığı bölge, 

işletme izin alanı gibi kıstasları dikkate alarak minimum yıllık üretim miktarlarını 

belirleyebilir. 

(4) Arama sertifikalı sahalara, geçici tesis alanı ile arama süresince belirlenen görünür, 

muhtemel ve mümkün rezerv alanı üzerinden Ek Form-13’teki işletme sertifikası verilir. 

Arama sertifikasının diğer kısımları taksir edilir. 

(5) Bu grup madenlerin üretimi arazi yüzeyinden toplanarak yapılır. Bu madenlerin işletilmesi 

için yarma, galeri, ocak açmak gibi faaliyette bulunulmasının gerekmesi durumunda, Ek 

Form-10’a uygun olarak işletme projesi hazırlanarak Genel Müdürlükten işletme izni 

alınması zorunludur. 

(6) İşletme izin alanı değişikliği talepleri işletme izin alanı belirleme sürecindeki işlemlere 

tabidir. 
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Ruhsatların üst üste verilmesi 

(1) Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez. Ayrı grup ruhsatlar ise üst üste verilebilir. 

Aynı veya ayrı grup maden ruhsatlarının işletme izin alanlarının üst üste talep edilmesi 

durumunda, Genel Müdürlükçe projeler üzerinde ve/veya yerinde sahanın jeolojik yapısı, 

cevherleşmenin özellikleri, maden rezervleri, yatırım ve tesisler göz önünde bulundurularak 

inceleme yapılır. İnceleme sonucunda, kazanılmış haklar korunmak kaydı ile kaynak kaybına 

neden olmayacak, maden işletmeciliğini ve işletme güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek 

şekilde, ayrı ayrı çalışma imkânının tespiti halinde, çalışma esasları Bakanlıkça belirlenerek, 

bu alanda ayrı gruplarda işletme izinleri verilebilir. Bu mümkün değilse öncelik hakkı esas 

alınarak faaliyete izin verilir. 

(2) Ancak, 2000 hektardan daha az olan IV. ve VI. Grup işletme izin alanları ile 100 

hektardan daha az olan II. Grup işletme izin alanları üzerine I (b) Grubu işletme ruhsatı 

verilmeyeceği gibi I (b) Grubu maden işletme izni üzerine de IV. ve VI. Grup veya II. Grup 

işletme izni verilmez. Bununla birlikte, farklı gruptaki işletme ruhsatlarının aynı kişiye ait 

olması veya talep sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri halinde üst 

üste işletme izni verilir.  

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği 

2017 Yılı Ruhsat Bedelleri 
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