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YÖNETMELİK

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından:
YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, tüzel k�ş�ler veya maden arama ya da �şletmec�ler�n�n 4/6/1985

tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe ver�lmes� gereken rapor, proje ve her türlü tekn�k
belgey� hazırlamak �ç�n, Genel Müdürlükçe tüzel k�ş�lere yeterl�k belges� ver�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, tüzel k�ş�ler veya maden arama ya da �şletmec�ler�n�n Genel Müdürlükçe

yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş� olarak yetk�lend�r�lmes�, denet�m�, uyarılması, yetk� belgeler�n�n askıya alınması, süres�n�n
uzatılması ve �ptal ed�lmes�, bu tüzel k�ş�l�klerce hazırlanan rapor, proje ve her türlü tekn�k belgen�n Genel Müdürlüğe
ver�lmes�, çalıştıracakları elemanların n�tel�kler� �le �lg�l� hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k Maden Kanununun 10 uncu maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Arama faal�yet raporu: Ruhsat sahalarında yürütülen arama faal�yetler� �le �lg�l� Genel Müdürlüğe ver�lmes�

gereken belgey�,
b) Arama ruhsatı: Bel�rl� b�r alanda maden arama faal�yetler�nde bulunulab�lmes� �ç�n ver�len yetk� belges�n�,
c) Askıya alma: Yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�n�n Maden Kanunu ve bu Yönetmel�k kapsamında rapor, proje ve

herhang� b�r tekn�k belge hazırlama ve verme yetk�s�n�n bell� b�r süre durdurulmasını,
ç) Bakanlık: Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığını,
d) Beyan: İlg�l�ler�n resmî kuruluşlara herhang� b�r durumu açık, doğru, şeffaf ve güven�l�r b�r şek�lde

bel�rlemek veya açıklamak maksadı �le verm�ş oldukları yazılı belgey�,
e) Da�m� nezaretç�: İşletmede da�m� olarak �st�hdam ed�len maden mühend�s�n�,
f) F�z�b�l�te: Detay arama faal�yetler� sonunda bel�rlenen maden kaynağının ekonom�k değer olarak

�şlet�leb�l�rl�ğ�n� göstermek amacıyla yapılacak çalışmaları,
g) Genel Müdürlük: Maden İşler� Genel Müdürlüğünü,
ğ) İmalât har�tası: İşletmelerde üret�m yapılan yerler�, m�ktarları, yapılış şekl�n� ve b�r sonrak� yılın üret�m

programını göster�r, uygun ölçekl� ve üç boyutlu beyan n�tel�ğ�ndek� har�tayı,
h) İşletme faal�yet raporu: Yıllık �şletme faal�yet�ne �l�şk�n üret�m, satış tutarı ve m�ktarı, stok ve bunun g�b�

b�lg�ler �le toplam gel�r ve tahakkuk eden Devlet hakkı g�b� mal� durumu gösteren ve şekl� Maden Yönetmel�ğ� �le
bel�rlenen belgey�,

ı) İşletme projes� uygulama raporu: İlk �şletme ruhsatı düzenlend�kten sonra üret�m faal�yet�ne geç�l�nceye
kadar �şletme projes�n�n uygulanmasına �l�şk�n olarak Genel Müdürlüğe sunulması gereken raporu,

�) İşletme ruhsatı: İşletme faal�yetler�n�n yürütüleb�lmes� �ç�n ver�len yetk� belges�n�,
j) Kanun: 3213 sayılı Maden Kanununu,
k) KEP: Kayıtlı elektron�k posta adres�n�,
l) Kom�syon: Yeterl�k belges� ver�l�p ver�lmeyeceğ�ne karar ver�lmes�, yeterl�k belgeler�n�n askıya alınması

veya �ptal ed�lmes� amacıyla görüş oluşturmak �ç�n Genel Müdürlükçe oluşturulan kom�syonu,
m) Koord�natör: Kamu veya özel sektörde mesleğ� �le �lg�l� en az beş yıl çalışmış maden veya jeoloj�

mühend�sler�nden herhang� b�r�s�n�,
n) Maden arama faal�yetler�: Jeoloj�k prospeks�yon, jeoloj� har�tası yapımı, numune alma, jeof�z�k araştırma,

jeok�mya, h�drojeoloj�, jeotekn�k etütler �le üret�me yönel�k olmayan sondaj, galer� sürme, yarma ve kuyu açma g�b�
faal�yetler�,

o) Maden arama projes�: Arama ruhsat sahasında b�r term�n planı dâh�l�nde, ekonom�k olarak �şlet�leb�lecek
b�r maden yatağı bulab�lmek �ç�n arama süres� boyunca yapılacak olan arama faal�yetler�n� ve bu faal�yetler�n
gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k yatırım b�lg�ler�n� ve mal� yeterl�l�ğ� �çeren projey�,

ö) Madenc�l�k faal�yetler�: Madenler�n aranması, üret�lmes�, sevk�yatı, cevher hazırlama ve zeng�nleşt�rme,
atıkların bertarafı, ruhsat sahasındak� stoklama/depolama �şlemler�, maden �şletmeler�n�n kapatılması ve çevre �le
uyumlu hale get�r�lmes� �le �lg�l� tüm faal�yetler ve bu faal�yetlere yönel�k tes�sler�n yapılmasını,

p) Maden �şletme faal�yetler�: Üret�me yönel�k hazırlık çalışmaları ve üret�m yapılması �ç�n gerekl� faal�yetler�,
r) Maden �şletme projes�: Rezerv� üç boyutlu olarak bel�rlenen b�r maden yatağındak� maden�, b�r term�n planı

dah�l�nde, teknoloj�k ve ekonom�k olarak �şlet�lmes�n� sağlayacak şek�lde ve çevre önlemler� �le maden�n kapanma
sonrası rehab�l�tasyon planlamasını �çeren temel ve detay mühend�sl�k projes�n�,

s) Oda s�c�l belges�: Mühend�sler�n bağlı oldukları odaya üyel�kler�n�n devam ett�ğ�ne da�r yılda b�r kez alınan
belgey�,

ş) Prospeks�yon: Maden arama faal�yetler�ne mesnet teşk�l edecek jeoloj�k, m�neraloj�k, jeok�myasal
araştırmalar temel�nde ön b�lg�ler�n toplanması �ş�n�,
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t) Rezerv: B�r veya b�rden çok boyutu ve tenörü/kal�tes� bel�rlenm�ş maden m�ktarını,
u) Rezerv raporu: B�r veya b�rden çok boyutu ve tenörü/kal�tes� bel�rlenm�ş maden m�ktarına �l�şk�n b�lg�ler�

�çeren raporu,
ü) Tekn�k belge: Maden arama ve �şletme faal�yetler� �le Kanunda bel�rt�len d�ğer �şler �ç�n �lg�l� mühend�s ve

d�ğer tekn�k elemanlar tarafından hazırlanan arama faal�yet raporları, arama/�şletme projeler�, �şletme projes�
uygulama raporu, faal�yet b�lg� formları, �malât har�tası, jeoloj�k, jeof�z�k, jeok�myasal, jeotekn�k, h�drojeoloj�k etüt,
har�ta, kes�tler, laboratuvar anal�zler�, sondaj ver�ler�, çevre �le uyum planı, döküm ve atık alanı raporları ve bunun g�b�
tekn�k �çer�kl� belgey�,

v) Tenör/kal�te: Tetk�k, gözlem, anal�z, teknoloj�k test, ölçüm sonucunda ortaya konulan kalor�f�k değer, bome,
konsantrasyon, karat/ayar, denkl�k, reçeteye uygunluk g�b� f�z�ksel, k�myasal ve jeok�myasal özell�kler�ne göre p�yasa
koşullarında değ�ş�k amaçlı değerlend�r�leb�lme kıstaslarını/oranlarını,

y) Yeterl�k belges�: Maden Kanunu kapsamında proje ve faal�yet raporları �le her türlü tekn�k belgey�
hazırlamak �ç�n gerekl� şartları taşıyan tüzel k�ş�lere Genel Müdürlük tarafından ver�len belgey�,

z) Yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş� (YTK): Genel Müdürlükçe yetk�lend�r�len, Maden Kanunu kapsamında Genel
Müdürlüğe ver�lmes� gereken rapor, proje ve her türlü tekn�k belgey� hazırlamaya yetk�l�, ş�rket h�sseler�n�n yarısından
fazlasının sah�b�n�n mühend�s olduğu ya da bünyes�nde n�tel�k ve n�cel�kler� bu Yönetmel�kle bel�rlenen mühend�sler
çalıştıran maden arama/�şletme ruhsat sah�b� veya �şletmes� olan tüzel k�ş�y�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yetk�lend�r�lm�ş Tüzel K�ş�l�kler�n Kurulması
Yeterl�k belges� başvurularında aranacak personel şartları
MADDE 5 – (1) Yeterl�k belges� almak �steyen tüzel k�ş�n�n aşağıdak� şartları sağlaması ve en az beş

personel� �st�hdam etmes� zorunludur:
a) Kamu veya özel sektörde mesleğ� �le �lg�l� en az beş yıl çalışmış b�r maden ve b�r jeoloj� mühend�s�n�

sürekl� olarak �st�hdam etmes�,
b) Maden ve jeoloj� mühend�s� dışında har�ta ve kadastro, h�drojeoloj�, çevre, jeof�z�k, cevher hazırlama,

metalürj�, z�raat, orman, elektr�k ve mak�ne mühend�sler�nden en az b�r personel� sürekl� olarak �st�hdam etmes�,
c) Tecrübes�ne bakılmaksızın b�r maden ve b�r jeoloj� mühend�s�n� sürekl� olarak �st�hdam etmes�.
(2) Yer altı �şletme projes� hazırlanması durumunda, kamu veya özel sektörde yer altı �şletmeler�nde en az beş

yıl çalışmış b�r maden mühend�s� bulundurması veya sözleşme yapması; yer altı kömür �şletme projes� hazırlanması
durumunda �se kamu veya özel sektörde yer altı kömür maden�nde mesleğ� �le �lg�l� en az beş yıl çalışmış b�r maden
mühend�s�n� bulundurması veya sözleşme yapması gerek�r. Ancak bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len maden
mühend�s�n�n bu şartları sağlaması durumunda yen� b�r maden mühend�s�n�n �st�hdamına veya sözleşme yapılmasına
gerek yoktur.

(3) YTK, �sted�ğ� takd�rde; Genel Müdürlüğe b�ld�rmek kaydı �le fakülte, akadem� veya dört yıllık
yüksekokulların kamu yönet�m�, �şletme, ekonom�, mal�ye, hukuk, �kt�sat bölümler� mezunlarını ya da maden
tekn�kerler�, har�ta tekn�kerler� �st�hdam edeb�l�r veya sözleşme yapab�l�r.

(4) Bu madde kapsamında yetk�l� tüzel k�ş�l�kte �st�hdam ed�len personel, d�ğer yetk�l� tüzel k�ş�l�klerde
�st�hdam ed�lemeyeceğ� g�b� sözleşme de yapamaz.

(5) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde yer alan mühend�slerden herhang� b�r� koord�natör olarak
görevlend�r�l�r.

(6) YTK’lar bu Yönetmel�k kapsamındak� tekn�k belgeler� hazırlamak �ç�n bu maddedek� yeterl�l�k şartlarını
sağlayanlardan sözleşme �le h�zmet alab�l�rler.

Yeterl�k belges� başvurusunda sunulacak belgeler
MADDE 6 – (1) Yeterl�k belges� almak �steyen tüzel k�ş�, unvanını, açık adres�n�, telefon numarası ve Kayıtlı

Elektron�k Posta Adres� (KEP)’n� bel�rterek aşağıdak� belgeler�n asıllarını veya �lg�l� resm� kurumlarca ya da Genel
Müdürlükçe onaylanmış örnekler�n� başvuru d�lekçes�ne ekleyerek Genel Müdürlüğe başvurur:

a) Ş�rket�n t�caret unvanı, t�caret s�c�l numarası ve kayıtlı olunan t�caret memurluğunun adının beyanı (Ş�rket�n
kuruluş statüsünü ve son yönet�m�n� göster�r t�caret s�c�l gazetes� elektron�k ortamda yayınlanmamışsa t�caret s�c�l
gazetes�n�n aslı veya kurumca onaylı örneğ�),

b) Başvuru yılına a�t t�caret veya sanay� odasından alınacak s�c�l belges� veya s�c�l kaydı,
c) Tüzel k�ş�y� tems�le yetk�l� k�ş� veya k�ş�ler�n en fazla b�r yıl önces�ne a�t olmak üzere noter tasd�kl� �mza

s�rküler�, kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne ha�z kuruluşlardan, kurum am�r� tarafından yetk�l� kılındıklarına �l�şk�n yazı,
ç) Bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes� kapsamında �st�hdam ed�len personel�n d�ploma örnekler�, çalıştığı yerlerle

�lg�l� b�lg�/belgeler, en fazla b�r yıl önces�ne a�t olmak üzere noter tasd�kl� �mza beyannames�, bağlı bulunduğu meslek
odasına a�t üye s�c�l belges� veya oda k�ml�k belges� suret�, tebl�gata esas adres beyanı,

d) SGK s�gortalı �şe g�r�ş b�ld�rges� çıktısı, devam eden personel �ç�n son durumunu gösteren SGK s�gortalı
h�zmet l�stes� çıktısı veya ortak �se ortak olduğuna da�r belge suret�, yurt dışında mesleğ� �le �lg�l� çalıştığına da�r
belge,

e) Bu Yönetmel�k kapsamında rapor, proje veya tekn�k belgey� hazırlayanların YTK personel� olmaması
durumunda bu k�ş�lerle yapılan sözleşmen�n suret�, d�ploma suret�, noter tasd�kl� �mza beyannames�, tebl�gata esas
adres beyanı.

(2) YTK’nın �lg�l� personel �le yaptığı sözleşmeler�n asıllarının veya Genel Müdürlükçe onaylanmış suret�n�n,
sözleşme tar�h�nden �t�baren on beş gün �çer�s�nde Genel Müdürlüğe ver�lmes� zorunludur.



18.06.2018 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2016/06/20160603-1.htm 3/8

(3) Başvuru sırasında kamu kurum ve kuruluşlarından bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d)
bentler�nde bel�rt�len belgeler �stenmez. Kamu kurum ve kuruluşlarından bu madde kapsamında �stenen belgelerde
yetk�l� kamu kurum ve kuruluşunun yazısı yeterl�d�r.

YTK tarafından hazırlanan tekn�k belgelerde aranacak şartlar
MADDE 7 – (1) Arama faal�yet raporu ve aramalar �le �lg�l� her türlü tekn�k belge jeoloj� mühend�s�

sorumluluğunda hazırlanır.
(2) Arama faal�yetler� jeof�z�k yöntemlerle yapılmış �se arama faal�yet raporunda jeof�z�k mühend�s�n�n de

�mzası aranır.
(3) İşletme faal�yet raporu ve �şletme projeler� maden mühend�s� sorumluluğunda hazırlanır.
(4) İşletme faal�yet raporu ve �şletme projes�nde, d�ğer meslek d�s�pl�nler� �le �lg�l� hususların olması hal�nde

bu meslek d�s�pl�nler�n�n de �mzası aranır.
(5) Genel Müdürlüğe ver�lmes� gereken rapor, proje veya her türlü tekn�k belgede koord�natör �mzasının

olması zorunludur.
Kom�syonun teşk�l� ve çalışma esasları
MADDE 8 – (1) Kom�syon; yeterl�k belges� başvurularını ve ver�lm�ş yeterl�k belgeler�n�n değerlend�r�lmes�,

askıya alınması, �ptal ed�lmes�, �t�razların değerlend�r�lmes� ve bu belgeler�n süres�n�n uzatılması g�b� hususlarda görüş
oluşturmak amacıyla genel müdür yardımcısı başkanlığında, da�re başkanı ve üç personelden oluşan toplam beş as�l ve
beş yedek üye Genel Müdür tarafından görevlend�r�l�r. Başkan veya kom�syon üyeler�n�n görevl� veya �z�nl� olmaları
durumunda yer�ne yedek üye kom�syon toplantılarına kom�syon üyes� olarak katılır. Alınan kararlar Genel Müdür
onayı �le yürürlüğe g�rer.

(2) Kom�syon, kom�syon başkanının çağrısı üzer�ne ayda en az b�r kez eks�ks�z toplanır ve kararlar oy çokluğu
�le alınır.

(3) Kom�syonunun sekretarya h�zmetler� �lg�l� da�re başkanlığınca yürütülür.
(4) Bu Yönetmel�k kapsamındak� Kom�syonun görev ve çalışma usul ve esasları Genel Müdürlükçe bel�rlen�r.
Kom�syona yapılan başvuruların değerlend�r�lmes�
MADDE 9 – (1) Kom�syona yapılan başvurular b�r ay �çer�s�nde değerlend�r�l�r.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�nde �sten�len b�lg� ve belgeler� sağlayamayan başvurular b�r tutanakla tesp�t

ed�lerek eks�kl�kler�n �k� ay �çer�s�nde tamamlanması �sten�r. Bu süre �çer�s�nde eks�kl�kler�n tamamlanmaması
durumunda talep redded�l�r.

(3) Gerekl� koşulları sağlayan başvurular kom�syonca �ncelen�r ve yeterl�k belges� toplantı tutanağı kom�syon
başkanı ve üyeler�nce �mzalanır, başvuru dosyasına konur. Kom�syon kararları Genel Müdürlük onayı �le yürürlüğe
g�rer ve Ek-3’te yer alan yeterl�k belges� düzenlen�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetk�lend�r�lm�ş Tüzel K�ş�n�n ve Personel�n�n Yükümlülükler� ve Denet�m�

Yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�n�n ve personel�n�n yükümlülükler�
MADDE 10 – (1) YTK, yeterl�k belges� alma aşamasında sunduğu ve bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde yer

alan personel değ�ş�kl�kler� �le 6 ncı maddes�nde sayılan belgelerde meydana gelen değ�ş�kl�kler�, değ�ş�kl�k tar�h�nden
�t�baren b�r ay �ç�nde Genel Müdürlüğe b�ld�rmekle yükümlüdür. Aks� halde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı
uygulanır.

(2) YTK, yeterl�k şartlarını kaybett�ğ�n� on beş gün �ç�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�r. Aks� takd�rde yeterl�ğ�n�
kaybett�ğ� tar�hten �t�baren ver�len rapor, proje ve her türlü tekn�k belge Kanunun 10 uncu maddes� kapsamında hata
ve noksanlık olarak değerlend�r�l�r. Ver�lm�ş olan rapor, proje ve her türlü tekn�k belge ruhsat sah�b� tarafından yetk�l�
b�r YTK’ya yen�den hazırlattırılır.

(3) YTK’nın, ş�rket h�sseler�n�n yarısından fazlasının sah�b�n�n mühend�s olması şartını kaybetmes� hal�nde bu
eks�kl�ğ�n� üç ay �çer�s�nde tamamlaması gerek�r. Aks� halde YTK’nın yetk� belges� askıya alınır ve YTK’ya Ek-2’de
yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır. YTK, yeterl�k şartlarını kaybett�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl �çer�s�nde
eks�kl�kler�n� tamamlamadığı takd�rde yeterl�k belges� �ptal ed�l�r.

(4) Ortaklardan herhang� b�r� vefat ett�ğ�nde, vefat eden ortağın h�sses� kanun� vâr�sler�ne �nt�kal eder ve
vâr�sler ş�rket ortağı olarak kalab�l�rler. Ancak, vâr�sler�n YTK yeterl�k şartlarını sağlamaması durumunda vefat
tar�h�nden �t�baren altı ay �ç�nde YTK’nın kurulma şartlarına uygun olacak şek�lde h�sse dev�rler�n�n yapılması
zorunludur. Aks� halde YTK’nın yetk� belges� askıya alınır. Vefat tar�h�nden �t�baren b�r yıl �ç�nde, YTK’nın kurulma
şartlarına uygun olacak şek�lde h�sse dev�rler�n�n yapılmaması durumunda yeterl�k belges� �ptal ed�l�r.

(5) YTK’nın kuruluş şartlarındak� zorunlu personelde eks�kl�k olması durumunda YTK; rapor, proje ve her
türlü tekn�k belge �le �lg�l� �mza atmaya yetk�l� meslek grubundan personel� bulunması hal�nde en fazla on beş gün
süre �le söz konusu rapor, proje ve tekn�k belgeler� Genel Müdürlüğe vereb�l�r. Bu on beş günlük süre �çer�s�nde
personele yönel�k eks�kl�ğ�n g�der�lmemes� hal�nde YTK’nın yetk� belges� askıya alınır ve YTK’ya Ek-2’de yer alan
tabloya göre ceza puanı uygulanır. YTK, yeterl�k şartlarını kaybett�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıl �çer�s�nde eks�kl�kler�n�
tamamlamadığı takd�rde yeterl�k belges� �ptal ed�l�r.

(6) YTK, personel�n herhang� b�r nedenle �şten ayrılma durumunu on gün �ç�nde Genel Müdürlüğe b�ld�rmekle
yükümlüdür. Aks� takd�rde, YTK’ya Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.

(7) Genel Müdürlük tarafından YTK’ya gönder�len yazılarda, bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes� kapsamında
beyan ett�kler� KEP adres� d�kkate alınır. YTK’nın belge alırken beyan ett�ğ� KEP adres� �le yapılan yazışmalar
YTK’ya tebl�ğ ed�lm�ş sayılır.

(8) YTK tarafından hazırlanan rapor, proje ve her türlü tekn�k belge �ç�n, Yönetmel�ğ�n Ek-1’�nde örneğ�
ver�len personel tablosunun doldurulup dosyasına eklenmes� zorunludur.
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(9) Rapor, proje ve her türlü tekn�k belgen�n tamamında yer alan b�lg�ler�n doğruluğundan YTK ve �mza
sah�pler� sorumludur.

(10) YTK, hazırladığı rapor, proje ve her türlü tekn�k belgede, kaynağı göster�lmeden alıntı yapamaz.
(11) YTK, hazırladığı rapor, proje ve her türlü tekn�k belgede proje konusu �le �lg�s� olmayan b�lg� veya belge

sunamaz.
(12) YTK, h�zmet vereceğ� ruhsat sah�pler� �le önceden sözleşme yapmak zorundadır. Sözleşmeler, yapıldığı

ve �ptal ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �çer�s�nde Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r. Aks� halde Ek-2’de yer alan tabloya göre
ceza puanı uygulanır. Sözleşme yapılmadan Genel Müdürlüğe ver�len rapor, proje ve her türlü tekn�k belge geçers�z
sayılır. B�r ruhsat sahası �ç�n b�rden fazla YTK �le sözleşme yapılamaz. Ancak, aynı ruhsat sahasında farklı
�şletmec�ler�n faal�yet göstermes� ve/veya arama faal�yet�nde bulunulması durumunda farklı YTK’lar �le sözleşme
yapılab�l�r.

(13) Ruhsat sah�b� �le YTK arasında yapılan sözleşmen�n sona ermes� hal�nde ruhsatla �lg�l� YTK’da bulunan
tüm b�lg� ve belgeler�n b�rer suret�n�n b�r ay �çer�s�nde ruhsat sah�b�ne ver�lmes� zorunludur. Aks� halde Ek-2’de yer
alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.

(14) YTK, �st�hdam ett�ğ� personel�n�n, Genel Müdürlük tarafından ve/veya yetk�lend�rd�ğ�
kurum/kuruluşlarca düzenlenen eğ�t�me en az beş yılda b�r katılımını sağlamakla, sert�f�ka aldırmakla yükümlüdür.
İlg�l� personel �se eğ�t�me katılmakla yükümlüdür. Bu hususlar yer�ne get�r�lmed�ğ� takd�rde Ek-2’de yer alan tabloya
göre ceza puanı uygulanır.

(15) YTK, ver� güvenl�ğ�ne �l�şk�n gerekl� tedb�rler� almakla yükümlüdür. Maden ruhsat sah�pler�ne taahhüt
ett�ğ� yükümlülüklere �l�şk�n olarak, elektron�k/kâğıt ortamında ürett�ğ� her türlü b�lg� ve belgen�n paylaşımı ve �fşası
Genel Müdürlük, maden arama/�şletme ruhsat sah�b� veya �şletmec�ler�n�n �zn�ne tab�d�r. Aks� halde Ek-2’de yer alan
tabloya göre ceza puanı uygulanır.

(16) YTK ve personel�, Kanun �le bel�rlenm�ş süreler �ç�nde, Kanunda ve bu Kanuna dayalı yürürlüğe konulan
yönetmel�klerde bel�rt�len mevzuata ve meslek� et�k kurallarına uygun ve tam olarak görevler�n� yer�ne get�rmek
zorundadır.

(17) YTK tarafından prosedürler, planlar, tal�matlar, görev tanımları ve standart formlar hazırlanarak, �lg�l�
tüm çalışmalar, h�zmetler ve YTK’larda bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes� kapsamında �st�hdam ed�len personel�n her
ayın tamamına a�t SGK h�zmet l�stes� kayıt altında tutulur ve Genel Müdürlüğün YTK’yı denet�mler�nde hazır
bulundurulur. Bu l�steler her yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğe b�ld�r�l�r. Aks� halde Ek-2’de yer alan tabloya göre
ceza puanı uygulanır.

(18) İlg�l� yılın n�san ayından başlamak üzere YTK’lar yer altı kömür �şletmeler�nde üç ayda b�r, d�ğer yer altı
maden �şletmeler�nde �se altı ayda b�r Ek-4’de yer alan raporu hazırlayarak b�r örneğ�n� ruhsat sah�b� �le �şletmec�ye
vermekle ve b�r örneğ�n� kend� bünyes�nde muhafaza etmekle yükümlüdür. Aks� halde Ek-2’de yer alan tabloya göre
ceza puanı uygulanır. Maden �şletme faal�yet�nde bulunulmaması durumunda raporlama yapılması zorunlu değ�ld�r.

YTK’da koord�natörün görevler�, yetk� ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Koord�natör aşağıda bel�rt�len madenc�l�k h�zmetler� �le görevl� ve bu belgeler� YTK adına

�mzalamakla yetk�l�d�r:
a) Genel Müdürlüğe ver�lmes� gereken rapor, proje ve her türlü tekn�k belgen�n açık, doğru, şeffaf ve güven�l�r

b�r şek�lde Kanun ve bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak hazırlanmasını sağlamak,
b) Genel Müdürlük tarafından �sten�lmes� hal�nde rapor veya projeler�n sunumunun yapılmasını sağlamak,
c) Arama/�şletme faal�yet raporu ve �şletme projes�nde bel�rt�len öngörüler/kabuller �le araz� üzer�nde yapılan

f��l� çalışmalar sonucu elde ed�len ver�ler arasında fark tesp�t ed�lmes� hal�nde proje ve raporlarda gerekl�
düzeltmeler�n yapılmasını sağlamak,

ç) Farklı meslek d�s�pl�nler� çalışanları arasındak� koord�nasyonu sağlayarak, plan, proje ve raporları b�l�m ve
tekn�ğe uygun olarak hazırlatmak.

YTK’da maden mühend�s�n�n görevler� �le �mzalamakla yetk�l� olduğu belgeler
MADDE 12 – (1) Maden mühend�sler� aşağıda bel�rt�len madenc�l�k h�zmetler� ve bunlarla kısıtlı olmamak

üzere mesleğ� �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmekle ve belgeler� �mzalamakla görevl� ve yetk�l�d�r:
a) Maden mühend�sl�ğ� kapsamında değerlend�r�len etüt, araştırma-gel�şt�rme, değerlend�rme g�b� h�zmetler,
b) Maden �şletme faal�yet�n�n yapılab�l�rl�ğ�ne yönel�k f�z�b�l�te projes� ve raporu hazırlanması,
c) İşletme ruhsat talepler�ne esas, ruhsat alanında bel�rlenm�ş b�r maden rezerv�n�n ekonom�k olarak

�şlet�lmes�ne yönel�k tekn�k ve mal� konuları �çeren �şletme projes� hazırlanması,
ç) Maden �şletmec�l�ğ� yapılacak alanlarda uygun üret�m yöntemler�n�n bel�rlenmes�,
d) İşletme ruhsatlı sahalarda term�n planında beyan ed�len yıllık üret�m ve yıl �çer�s�nde gerçekleşt�r�len

�şletme faal�yet�ne a�t b�lg� formlarının hazırlanması,
e) İşletme ruhsatlarının süres�n�n uzatılması �ç�n ruhsat alanında bel�rlenm�ş b�r maden rezerv�n�n ekonom�k

olarak �şlet�lmes�ne yönel�k tekn�k ve mal� konuları �çeren �şletme projes� hazırlanması,
f) Ekonom�k ömrünü doldurmuş ve rezerv� b�tm�ş veya mevcut şartlarda çalışma �mkanı bulunmayan �şletme

ruhsatlı sahaların son durumlarının tesp�t ed�lmes� ve buna �l�şk�n terk raporunun hazırlanması,
g) Arama maksatlı sondaj kuyusu �nşa ve tatb�k projes�, ayrıca kuyu, galer� g�b� f�z�k� müdahale gerekt�ren

faal�yetlere �l�şk�n �nşa ve tatb�k projeler� hazırlanması,
ğ) Maden ruhsat sahalarında patlayıcı madde kullanım, patlatma d�zaynının bel�rlenmes� ve kapas�te raporu

hazırlanması,
h) Üret�m yapılan ruhsat sahalarındak� �malat har�taları hesaplamalarının yapılması ve arza uygunluğunun

kontrolü,
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ı) Maden �şletmeler�nde da�m� nezaret h�zmetler�,
�) Maden �şletmeler�nde tekn�k eleman h�zmetler�.
YTK’da jeoloj� mühend�s�n�n görevler� �le �mzalamakla yetk�l� olduğu belgeler
MADDE 13 – (1) Jeoloj� mühend�sler� aşağıda bel�rt�len madenc�l�k h�zmetler� ve bunlarla kısıtlı olmamak

üzere mesleğ� �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmekle ve belgeler� �mzalamakla görevl� ve yetk�l�d�r:
a) Jeoloj�k prospeks�yon, genel jeoloj� ve detay jeoloj�s�, m�neraloj�-petrograf�, sed�mantoloj�-strat�graf�,

tekton�k, jeok�mya, paleontoloj�, amaca yönel�k olarak jeoloj�k modelleme, değ�ş�k ölçeklerde jeoloj�k har�ta üret�m�,
jeoloj�k kes�t hazırlanması, maden jeoloj�s�, endüstr�yel hammaddeler, jeotermal kaynak jeoloj�s�, doğal m�nerall� su
ve gazlar �le �lg�l� etüt, anal�z ve değerlend�rme raporu hazırlanması, radyoakt�f m�neraller, kıymetl� ve yarı kıymetl�
taşlar, kömür jeoloj�s�, asfalt�t ve b�tümlü şeyl, h�drojeoloj�, sondaj uygulamalarında jeoloj� mühend�sl�ğ� h�zmetler�,

b) Genel ve özel amaçlarla b�r alanın jeoloj�k model�n�n oluşturulması ve yorumlanmasına yönel�k araz� etüdü,
değ�ş�k amaçlı örnek alımları; m�neraloj�k, petrograf�k, paleontoloj�k �nceleme ve yorumlama, değ�ş�k ölçeklerde
jeoloj�k kes�t hazırlanması ve jeoloj� har�tası üret�m�,

c) Genel veya özel amaçlarla f�z�ksel jeoloj�, tekton�k, petrograf�, sed�mantoloj� ve strat�graf�, m�neraloj�,
paleontoloj�, mühend�sl�k jeoloj�s�, h�drojeoloj� ve jeok�myasal etütler, örnek alımı, jeoloj�k har�ta üret�m� ve
raporlarının hazırlanması,

ç) Madenler�n aranması, rezervler�n�n bel�rlenmes� �le �şlet�lmes�ne yönel�k sahaların jeoloj�k ve jeok�myasal
etütler�, yarma, galer�, kuyu, sondaj veya benzer� çalışma alanlarının tesp�t� ve açılması, bu alanlardan anal�z/test
örnekler� alınarak sonuçlarının yorumlanması �le jeoloj�k ve jeok�myasal �ncelemeler�n yapılması, kal�te/tenör ve
rezerv dağılımlarının tesp�t ed�lmes� ve jeoloj�k modellemeler �le maden arama ve rezerv raporlarının hazırlanması,

d) Madenler�n aranması, rezerv kategor�ler�n�n bel�rlenmes� �le �şlet�lmes�ne yönel�k jeoloj�k etüt ve sondaj,
jeoloj�k ve mühend�sl�k jeoloj�s� modellemes� �le kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması,

e) Çevre jeoloj�s� ve ÇED kapsamındak� jeoloj�k, mühend�sl�k jeoloj�s� ve h�drojeoloj�k etüt ve modelleme �le
jeoloj� mühend�sl�ğ� h�zmet alanlarına a�t raporların hazırlanması,

f) Değ�ş�k amaçlı düşey, yatay veya değ�ş�k açı yönlend�rmel� galer�, kuyu, yarma ve sondaj yerler�n�n tesp�t
ed�lmes�, karottan amaca uygun olarak örnek alınması, bunların l�toloj�k tanımlanması, jeoloj�k har�ta üret�m� ve
jeoloj�k modelleme, jeoloj�k kes�t, jeoloj�k stamp ve loglarının hazırlanması, yer�nde deneyler�n gerçekleşt�r�lmes�,

g) Maden arama faal�yetler�ne �l�şk�n ön �nceleme raporları ve maden arama projeler�n�n hazırlanması,
ğ) Maden arama dönemler�ne yönel�k dayanaklarına göre maden arama faal�yet raporlarının hazırlanması,
h) İşletme ruhsat dönemler�nde rezerv gel�şt�rme çalışmalarının yapılması ve raporlandırılması,
ı) Maden ruhsatları �ç�n terk raporuna �l�şk�n maden jeoloj� har�tası ve raporunun hazırlanması,
�) Maden �şletmeler�nde jeotekn�k etütler�n yapılması ve raporlandırılması,
j) Maden arama ve �şletme dönem�nde, dayanakları �le �lg�l� belgeler� kullanarak kaynak/rezerv raporunun

hazırlanması,
k) Maden �şletmeler�nde tekn�k eleman h�zmetler�.
YTK’da jeof�z�k mühend�s�n�n görevler� �le �mzalamakla yetk�l� olduğu belgeler
MADDE 14 – (1) Jeof�z�k mühend�sler� aşağıda bel�rt�len madenc�l�k h�zmetler� ve bunlarla kısıtlı olmamak

üzere mesleğ� �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmekle ve belgeler� �mzalamakla görevl� ve yetk�l�d�r:
a) Maden rezervler�n�n bel�rlenmes�ne yönel�k jeof�z�k etüt, jeof�z�k modelleme, sondaj yer�n�n bel�rlenmes�

çalışmalarında jeof�z�k raporlarının hazırlanması, jeof�z�k kuyu logu alımı, değerlend�r�lmes� ve buna �l�şk�n h�zmetler,
b) Madenler�n aranması, yayılım alanlarının ve rezervler�n�n bel�rlenmes� ve �şlet�lmes� sırasındak� jeof�z�k

etüt, jeof�z�k modelleme, sondaj yer�n�n bel�rlenmes� çalışmalarında jeof�z�k raporlarının hazırlanması, jeof�z�k kuyu
logu alımı, değerlend�r�lmes�, jeof�z�k raporlarının hazırlanması,

c) Madenler�n rezervler�n�n bel�rlenmes� ve �şlet�lmes� sırasındak� jeof�z�k etüt ve sondaj, jeof�z�k har�talama
ve üç boyutlu jeof�z�k modelleme �le jeof�z�k kuyu logu alımı, değerlend�r�lmes� ve raporlarının hazırlanması,

ç) Radyoakt�f m�neraller�n; arama alanlarının ve rezervler�n�n bel�rlenmes� ve �şlet�lmes� kapsamındak�
jeof�z�k etüt, jeof�z�k modelleme, sondaj yer�n�n bel�rlenmes� çalışmalarında jeof�z�k raporlarının hazırlanması,
jeof�z�k kuyu logu alımı, değerlend�r�lmes� ve faal�yet raporlarının hazırlanması,

d) Değ�ş�k amaçlı jeof�z�k etütler �ç�n gereken jeof�z�k amaçlı har�ta üret�m�, jeof�z�k yöntemle zem�n�n
f�z�ksel özell�kler�, zem�n yapı etk�leş�m�ne esas parametreler �le zem�n d�nam�ğ� parametreler�n�n bel�rlenmes�,
jeof�z�k kes�t çıkartılması,

e) ÇED, çevre jeof�z�ğ� ve ÇED kapsamındak� jeof�z�k, s�smoloj�k ve h�drojeof�z�k etüt ve modelleme �le
jeof�z�k mühend�sl�ğ� h�zmet alanlarına a�t raporların hazırlanması,

f) Maden arama ve �şletme dönemler�nde bu madde kapsamındak� yapılan çalışmalar ve bunlarla �lg�l� jeof�z�k
belgeler�n�n hazırlanması,

g) Maden �şletmeler�nde tekn�k eleman h�zmetler�.
YTK’da har�ta ve kadastro mühend�s�n�n görevler� �le �mzalamakla yetk�l� olduğu belgeler
MADDE 15 – (1) Har�ta ve kadastro mühend�sler� aşağıda bel�rt�len madenc�l�k h�zmetler� ve bunlarla kısıtlı

olmamak üzere mesleğ� �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmekle ve belgeler� �mzalamakla görevl� ve yetk�l�d�r:
a) Maden �şletmeler�nde herhang� b�r yöntem veya ölçektek� ç�zg�sel veya sayısal har�ta yapımı,
b) Madenc�l�k faal�yetler�nde ve Kanunun uygulanmasında �ht�yaç duyulan kırsal veya kentsel araz� veya arsa

düzenlemeler�,
c) Madenc�l�k faal�yetler� �le �lg�l� etüt ve �şletme har�talarının yapımı,
ç) Maden üret�m� �le �lg�l� yer kontrol noktalarının tes�s�, ölçüsü ve hesabı,
d) Tesc�le konu olan har�ta ve planların yapımı,
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e) Madenc�l�k faal�yet� yapılan alanların yer ve konum bel�rlemeler�,
f) Yeraltı ve yer üstü maden �şletmeler�nde üret�mlere a�t ölçümler�n yapılarak har�talandırılması ve tekn�k

altyapı tes�s ölçmeler�,
g) Madenc�l�k �le �lg�l� mühend�sl�k projeler�n�n araz�ye uygulanması �şler�,
ğ) Maden arama dönemler�nde ve �şletme talepler�nde uygun ölçekl� topoğraf�k har�taların hazırlanması,
h) Yer altı ve yer üstü maden �şletmeler�ne a�t topoğraf�k har�taların apl�kasyonunun yapılması.
YTK’da çevre mühend�s�n�n görevler� �le �mzalamakla yetk�l� olduğu belgeler
MADDE 16 – (1) Çevre mühend�sler� aşağıda bel�rt�len madenc�l�k h�zmetler� ve bunlarla kısıtlı olmamak

üzere mesleğ� �le �lg�l� görevler� yer�ne get�rmekle ve belgeler� �mzalamakla görevl� ve yetk�l�d�r:
a) Kanun kapsamında çevre �le uyum planlarının hazırlanması,
b) Madenc�l�kle �lg�l� çevre yönet�m s�stemler� ve planları kapsamındak� çevre mühend�sl�ğ� h�zmetler�n�n

�lg�l� meslek d�s�pl�nler� �le b�rl�kte yürütülmes�,
c) ÇED çalışmalarının �lg�l� meslek d�s�pl�nler� �le b�rl�kte planlanması, koord�nasyonu, ÇED raporlarının

hazırlanması, uygulanması ve �zlenmes�,
ç) İçme ve kullanma suyu, evsel ve endüstr�yel atık sular �le yağmur suları kapsamında, yapıların parsel �ç�

tes�sat projeler� har�ç, çevre mühend�sl�ğ� h�zmetler�,
d) Madenc�l�kle �lg�l� artık ve atıkların �şletme aşamasında ve sonrasında çevre �le uyum planı çerçeves�nde

değerlend�r�lmes�,
e) Madenc�l�kle �lg�l� zararlı ve tehl�kel� atıkların çevresel açıdan değerlend�r�lmes�,
f) Madenc�l�kle �lg�l� hava ve gürültü k�rl�l�ğ� kontrolü,
g) Madenc�l�kle �lg�l� toprak ve yeraltı su kaynaklarının k�rl�l�ğ� kapsamındak� çevre mühend�sl�ğ�

h�zmetler�n�n �lg�l� meslek d�s�pl�nler� �le b�rl�kte yürütülmes�,
ğ) Çevre �le uyum planı kapsamında etüt, f�z�b�l�te, proje gel�şt�rme faal�yetler�,
h) Madenc�l�k faal�yetler� sonucunda oluşan k�rl�l�kle �lg�l� numune alma, deney, ölçüm, anal�z ve modelleme.
YTK’ların denetlenmes�, belgeler�n�n �ptal� ve askıya alınması
MADDE 17 – (1) Genel Müdürlük, Kanun ve bu Yönetmel�k hükümler� çerçeves�nde gerekl� gördüğü

hallerde personel durumu, raporlama durumları ve bu Yönetmel�kte yer alan görev ve sorumluluklarına �l�şk�n
konular, Genel Müdürlüğe ver�len rapor, proje, b�lg� ve belgeler üzer�nden ya da bu belgeler�n üret�ld�ğ� yerde YTK’yı
denetleyeb�l�r. YTK’dan her türlü b�lg� ve belge �steyeb�l�r.

(2) Genel Müdürlük tarafından yazı �le gerekl� b�lg� ve belgeler�n �stenmes�nden �t�baren, söz konusu b�lg� ve
belgeler�n �k� ay �çer�s�nde Genel Müdürlüğe ver�lmes� zorunludur. Aks� halde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza
puanı uygulanır.

(3) YTK’lara bu Yönetmel�ğ�n Ek-2’s�nde yer alan ceza puanlarının uygulanması hal�nde, uygulanan ceza
puanı YTK’ya yazılı olarak b�ld�r�l�r. YTK’nın almış olduğu ceza puanının üzer�nden beş yıl geçmes� hal�nde söz
konusu ceza puanı s�l�n�r. Yüz ceza puanına ulaşılması hal�nde �se YTK’nın yeterl�k belges�, h�çb�r uyarıya gerek
kalmaksızın b�r yıl süre �le askıya alınır. Askıya alınma dönem�nde rapor, proje ve her türlü tekn�k belge Genel
Müdürlüğe ver�lemez. Bu kapsamda askıya alınan YTK’nın ceza puanı sıfırlanır.

(4) YTK’larda çalışan personele bu Yönetmel�ğ�n Ek-2’s�nde yer alan ceza puanlarının uygulanması hal�nde,
uygulanan ceza puanı, �lg�l� personele yazılı olarak b�ld�r�l�r. Personel�n almış olduğu ceza puanının üzer�nden beş yıl
geçmes� hal�nde söz konusu ceza puanı s�l�n�r. Personel�n ceza puanının yüz ceza puanına ulaşması hal�nde �se �lg�l�
personel bu Yönetmel�k kapsamında b�r yıl süre �le rapor, proje ve her türlü tekn�k belge �mzalayamaz. Bu kapsamda
�mza yetk�s� alınan personel�n ceza puanı sıfırlanır.

(5) Genel Müdürlüğe ver�len tekn�k belgelerle �lg�l� değerlend�rmey� ve ceza puanı değerlend�rmes�n�
mahall�nde �nceleme yapılmış �se heyet üyeler�n�n öner�s�, mahall�nde �nceleme yapılmamış �se doğrudan belgey�
�nceleyen personel, koord�natör/müdür, da�re başkanı ve da�re başkanlığınca bel�rlenecek b�r personel tarafından
değerlend�r�l�r. Cezaya gerek duyulması hal�nde kom�syona sevk ed�l�r. Kom�syon kararı Genel Müdürün onayı �le
yürürlüğe g�rer.

(6) Ceza puanlarına yapılan �t�razlar Kom�syon tarafından karara bağlanır.
(7) Rapor, proje ve her türlü tekn�k belgedek� gerçeğe aykırı beyanlar �ç�n Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza

puanı uygulanır.
(8) Rapor, proje ve her türlü tekn�k belgede sahte �mza olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde ver�len belge

geçers�z sayılır ve Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır. Ayrıca sahte �mza atanlar hakkında suç
duyurusunda bulunulur.

(9) Yeterl�k belges� �ptal ed�len YTK’nın ş�rket ortakları, aynı �s�m altında veya t�car� unvan değ�ş�kl�ğ� ya da
nev� değ�ş�kl�ğ� yaparak �ptal tar�h�nden �t�baren b�r yıl süre �le yeterl�k belges� alamaz, ş�rket ortakları herhang� b�r
YTK’da görev yapamaz.

(10) Bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes� kapsamındak� personele �l�şk�n olarak Genel Müdürlüğe sunulan b�lg� ve
belgeler�n gerçeğe aykırı beyan n�tel�ğ�nde olduğunun tesp�t ed�lmes� durumunda �lg�l� personel, YTK’larda b�r yıl
süreyle görev alamaz.

(11) Bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes� kapsamında Genel Müdürlüğe sunulan b�lg� ve belgeler�n gerçeğe aykırı
beyan n�tel�ğ�nde olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde YTK’nın yeterl�k belges� �ptal ed�l�r.

(12) Yeterl�k belges� �ptal ed�len, askıya alınan veya ceza puanı uygulanan YTK’ya ve bu Yönetmel�k
kapsamında ceza almış personele cezaları b�ld�r�l�r. Ayrıca Genel Müdürlük �nternet sayfasında duyurulur. B�r yıl süre
�le Kanunun 10 uncu maddes� gereğ�nce beyanda bulunamama cezası almış personel�n cezası �lg�l� meslek odasına
b�ld�r�l�r.
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(13) YTK tarafından, yeterl�k belges�n�n �ptal ed�ld�ğ� veya askıya alındığı veya süres�n�n dolduğu tar�hten
önce Genel Müdürlüğe sunulan rapor, proje ve her türlü tekn�k belge değerlend�rmeye alınır.

(14) Yeterl�k belges� �ptal ed�len YTK, ceza süres� b�t�m�nden sonra yen�den belge almak �ç�n müracaat
edeb�l�r.

Yeterl�k belges�n�n süres� ve uzatılması
MADDE 18 – (1) Yeterl�k belges�n�n geçerl�l�k süres�, ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren beş yıldır.
(2) YTK, yeterl�k belges� geçerl�l�k süres�n�n sona ermes�nden en geç �k� ay önce, mevcut yeterl�k belges� ve

bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len yen� başvuru yılına a�t belgeler �le b�rl�kte Genel
Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlük, bu Yönetmel�kte bel�rt�len hususları d�kkate alarak yapacağı değerlend�rme
sonucuna göre yeterl�k belges�n�n beş yıl süre �le yen�den ver�l�p ver�lmeyeceğ�ne karar ver�r. İk� aylık süre
geç�r�ld�kten sonra başvurulması hal�nde, mevcut belgen�n süres�n�n sona ermes�nden sonra yen� yeterl�k belges�
ver�lene kadar YTK faal�yette bulunamaz.

(3) Yeterl�k belges� geçerl�l�k süres� sona erd�kten sonra bu Yönetmel�k kapsamında yapılan yeterl�k belges�
müracaatları yen�den değerlend�r�l�r. Yeterl�k belges� alınana kadar geçecek süre �çer�s�nde YTK tarafından rapor,
proje ve her türlü tekn�k belge hazırlanamaz ve Genel Müdürlüğe sunulamaz. YTK tarafından hazırlanan rapor, proje
veya her türlü tekn�k belge h�çb�r şek�lde kabul ed�lmez.

Yeterl�k belges�n�n dev�r yasağı
MADDE 19 – (1) Yeterl�k belges� h�çb�r suretle başkasına k�ralanamaz ve devred�lemez. YTK h�sseler�n�n

devred�lmes� durumunda tüzel k�ş�l�k kuruluş şartlarının oluşması zorunludur. Aks� halde bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu
maddes�n�n üçüncü fıkrası uygulanır.

Şube kurulması
MADDE 20 – (1) YTK’nın şube açab�lmes� �ç�n bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�nde bel�rt�len personel

koşullarını her b�r şube �ç�n taşıması zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
D�ğer hükümler
MADDE 21 – (1) YTK’nın, Genel Müdürlüğe ver�lmes� gereken rapor, proje ve her türlü tekn�k belgen�n

hazırlanması esnasında konusunda uzman gerçek ve tüzel k�ş�lerden h�zmet alımı yapması durumunda da bu
Yönetmel�k kapsamında sorumluluğu ortadan kalkmaz.

(2) Yeterl�k belges� alan maden arama/�şletme ruhsat sah�b� veya �şletmec�ler�, üçüncü k�ş�lere YTK �le �lg�l�
h�zmet sunamaz. Ancak, yeterl�k belges� alan ş�rket, ş�rket h�ssedarlık payı %51 ve üzer� olmak kaydı �le d�ğer
ş�rketlere de h�zmet vereb�l�r.

(3) YTK tarafından Genel Müdürlüğe ver�len rapor, proje ve her türlü tekn�k belge aks� �spat ed�lene kadar
doğru kabul ed�l�r. Genel Müdürlüğe ver�len rapor, proje veya tekn�k belgen�n doğru olmadığı ya da gerçeğe aykırı
beyan �çerd�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.

(4) YTK’ya sözleşme �le h�zmet veren k�ş� tarafından hazırlanan b�lg� ve belgeler�n doğru olmadığı ya da
gerçeğe aykırı beyan �çerd�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde �lg�l� k�ş�ye b�r yıl süre �le Kanunun 10 uncu maddes�
gereğ�nce beyanda bulunmama cezası ver�lerek �lg�l� meslek odasına b�ld�r�l�r. Bu k�ş�ler �le herhang� b�r YTK
arasında b�r yıl süre �le yen�den sözleşme yapılamaz.

(5) YTK’nın ortağı olan mühend�sler, �sten�ld�ğ� takd�rde bu Yönetmel�ğ�n aradığı şartları taşımaları hal�nde
�st�hdam ed�lmes� zorunlu olan mühend�s kapsamında değerlend�r�leb�l�r.

(6) Yeterl�k belges� alan YTK, maden arama/�şletme ruhsat sah�b� veya �şletmes� olan tüzel k�ş�ler dâh�l en
fazla 200 ruhsat �ç�n sözleşme yapab�l�r. Bu ruhsatlar �ç�n Genel Müdürlüğe ver�lmes� gereken rapor, proje ve her türlü
tekn�k belgey� hazırlayab�l�r. Bu sayının üzer�nde ruhsatlar �ç�n yapılan sözleşmeler veya Genel Müdürlüğe ver�len
rapor, proje ve her türlü tekn�k belge geçers�z sayılır. Bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) veya (c)
bend�ndek� personel�n her b�r artırımı �ç�n bu rakamlara 50 sayısı �lave ed�l�r. Şube kurulması hal�nde her şube �ç�n bu
sayıya 200 ruhsat eklen�r. Sözleşme yapılan ruhsatların l�stes� her yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğe ver�l�r. Aks�
takd�rde bu ruhsatlar �le �lg�l� rapor, proje ve her türlü tekn�k belge ver�lemez.

(7) Yeterl�k belges� alan maden arama/�şletme ruhsat sah�b� veya �şletmes� olan tüzel k�ş�l�klerde �st�hdam
ed�len personel, aynı f�rmaya a�t ruhsat sahalarında da�m� nezaretç�, vard�ya mühend�s� ya da tekn�k eleman olarak
görevlend�r�leb�l�r.

(8) Bu Yönetmel�ğ�n 5 �nc� maddes� gereğ�nce YTK’da �st�hdam ed�len personel Türk�ye Cumhur�yet�
vatandaşı olmak zorundadır.

(9) Personel ceza puanları, tekn�k belgede cezaya sebeb�yet veren �lg�l� personele ve koord�natöre uygulanır.
(10) Koord�natör �le �lg�l� mühend�s aynı k�ş� olup ceza puanı uygulanması hal�nde, ceza puanı yüksek olan

uygulanır.
(11) Kanuna göre yapılan ruhsat, sert�f�ka, hammadde üret�m �z�n talepler� �le hammadde üret�m �z�n belgeler�

bu Yönetmel�kte geçen ruhsat kapsamında değerlend�r�l�r.
(12) Kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel k�ş�l�ğ�ne bu Yönetmel�k kapsamında ceza puanı uygulanmaz.

Personel ve koord�natörler�ne �se Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.
(13) Bu Yönetmel�k kapsamındak� eğ�t�mler�n kapsamı ve �çer�ğ� Genel Müdürlükçe bel�rlen�r. Söz konusu

eğ�t�mler, Genel Müdürlükçe ver�leb�leceğ� g�b� Genel Müdürlük tarafından uygun görülen �lg�l� kurum ve
kuruluşlarca da ver�leb�l�r.

Geç�ş hükmü
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GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımlanmasından �t�baren �k� ay �çer�s�nde yapılan tüm
başvurular �k� ay �çer�s�nde değerlend�r�lerek sonuçları b�rl�kte �lan ed�l�r. İlan tar�h�nden �t�baren YTK personel�ne
Genel Müdürlük tarafından ve/veya yetk�lend�rd�ğ� kurum/kuruluşlarca dört ay �çer�s�nde eğ�t�m ver�l�r. Eğ�t�m alanlar
sert�f�kalandırılır. Eğ�t�m sert�f�kası bulunmayan personel YTK’nın Genel Müdürlüğe vereceğ� rapor, proje ve tekn�k
belgeler� �mzalayamaz.

İlk belge verme tar�h�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe ver�lmes� gereken rapor, proje ve her türlü

tekn�k belgen�n yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�ler tarafından hazırlanması zorunluluğu 1/1/2017 tar�h�nde başlar. Bu tar�he
kadar, Kanunun 6592 sayılı Kanundan öncek� hükümler� uygulanır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.

 
 

Ekler� �ç�n tıklayınız.
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