MADEN KANUNUNUN 46 INCI MADDESİ KAPSAMINDA KAMULAŞTIRMA AMAÇLI KAMU
YARARI KARARI TALEPLERİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLMESİ GEREKLİ OLAN BELGELER
Maden Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Kamu Yararı Kararı verilmesi taleplerinin
değerlendirilmesi için Maden Yönetmeliğinin 74 üncü maddesi gereğince aşağıda belirtilen bilgi ve
belgelerin verilmesi gereklidir.
İşletme ruhsatı safhasında, işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmazlar
taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsat sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça Kamu Yararı
bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaştırılır.
Kamulaştırma talebi, ruhsat sahibince aşağıdaki belgelerle Genel Müdürlüğe yapılır.
a) Kamulaştırma talebi ile ilgili dilekçe,
b) Tüzel kişilerde kamulaştırma ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı,
c) Kamulaştırılması istenilen alanın imar ve kullanım durumu, süresi, rezerv durumu,
kamulaştırma sonrası ruhsat alanındaki faaliyetlerin ekonomiye katkısı ile ilgili
karşılaştırmalı bilgileri içeren proje,
d) Kamulaştırılması talep edilen alan ve bu alan üzerindeki taşınmazların miktar ve nitelikleri,
bu alanın 6 derecelik dilime esas koordinatları, sahiplerinin isim ve adresleri, arazilerin tapu
çap ve suretlerini gösterir tapu sicilinden onaylı liste,
e) Üretimden sonra arazinin restorasyonu hakkında bilgi ve haritası,
f) Ruhsat sahibince kamulaştırılması istenilen arazi sahiplerine anlaşmak üzere noter aracılığı
ile yapılmış 11.02.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre gönderilen
ihbarname,
g) Kamu Yararı Kararı alınması istenilen tarım arazilerinde özel mülkiyete konu taşınmazların
sahipleri ile anlaşma olup olmadığına ilişkin bilgi,
Ayrıca; Maden Kanununun 46 ıncı maddesi kapsamında kamulaştırma amaçlı Kamu Yararı
Kararı verilmesi taleplerinin değerlendirilebilmesi için Maden Yönetmeliğinin 74 üncü maddesinde
belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgelerin de verilmesi gereklidir.
Kamulaştırılması talep edilen özel mülkiyete konu taşınmazlarla ilgili olarak 5403 sayılı Toprak
Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen (mutlak tarım arazileri, özel ürün
arazileri, dikili tarım arazileri ve sulu tarım arazileri) araziler sınıfına girip girmediğine ilişkin İl Tarım Ve
Orman Müdürlüğünden alınan belge.
Kamu Yararı Kararı alınması talep edilen özel mülkiyete konu taşınmazlarla ilgili olarak 5403
sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen (mutlak tarım
arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve sulu tarım arazileri) araziler sınıfına girdiğine ve bu
alanda madencilik faaliyetinde bulunulabilmesi için Kamu Yararı Kararı alınmasının zorunlu olduğuna
dair İl Tarım Ve Orman Müdürlüğünden alınan belge.
İl Tarım Ve Orman Müdürlüklerinin arazi sınıflarını belirtir yazılarında; talep alanının zeytinlik
veya zeytinlik tarla vasfı taşıyan alan olduğunun belirtilmesi durumunda, bu alanlar üzerine yapılan
Kamulaştırma talepleri reddedilir.

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU KAPSAMINDA KAMU
YARARI KARARI TALEPLERİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLMESİ GEREKLİ OLAN BELGELER
5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında Kamu Yararı Kararı verilmesi
taleplerinin değerlendirilmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin verilmesi gereklidir.
Kamu Yararı Kararı, ruhsat sahibince aşağıdaki belgelerle Genel Müdürlüğe yapılır.
a) Kamu Yararı Kararı talebi ile ilgili dilekçe,
b) Kamu Yararı Kararı verilmesi talep edilen alanın imar ve kullanım durumu, rezerv durumu,
talep edilen alandaki faaliyetlerin ekonomiye katkısı ile ilgili karşılaştırmalı bilgileri içeren
proje,
c) Üretimden sonra arazinin restorasyonu hakkındaki bilgileri ve haritası,
Ayrıca; 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında Kamu Yararı Kararı
verilmesi taleplerinin değerlendirilmesi için aşağıdaki bilgi ve belgelerin de verilmesi gereklidir.
Kamu Yararı Kararı talep edilen özel mülkiyete konu taşınmazlarla ilgili olarak 5403 sayılı Toprak
Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen ((mutlak tarım arazileri, özel
ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve sulu tarım arazileri) araziler sınıfına girdiğine ve bu alanda
madencilik faaliyetinde bulunulabilmesi için Kamu Yararı Kararı alınmasının zorunlu olduğuna dair İl
Tarım Ve Orman Müdürlüğünden alınan belge.
İl Tarım Ve Orman Müdürlüklerinin arazi sınıflarını belirtir yazılarında; talep alanının zeytinlik
veya zeytinlik tarla vasfı taşıyan alan olduğunun belirtilmesi durumunda, bu alanlar üzerine yapılan
Kamulaştırma talebi reddedilir.
MERA KANUNUNUN 14 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA MERA TAHSİS AMACI
DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLMESİ GEREKLİ OLAN BELGELER
a) Mera vasfı değişikliği talebinin hangi amaca yönelik olduğunu belirten dilekçe,
b) Talep alanının mera olduğuna dair Kadastro Müdürlüğü veya İl Tarım Ve Orman
Müdürlüğünden alınmış belge,
c) Mera vasfı değişikliği talep edilen alanın ve yakın çevresinin vaziyet planı,
d) İşletme ruhsatı, işletme izni ve mera tahsis değişikliği talep edilen alanları gösterir uygun
ölçekli çizim ile mera tahsis değişikliği talep edilen alanın istenilen, istenilen koordinat
sisteminde hazırlanmış bilgileri,
e) Mahallinde tetkik için yolluk avansının yatırılması,
II. Grub (a) bendi maden ruhsatı sahaları ile I. Grup (b) bendi maden ruhsatı sahaları için mera
vasfı değişikliği taleplerinde ayrıca;
Madencilik faaliyetleri (üretim, nakliye, kırma eleme, stok) sonucunda oluşabilecek olan
tozlanmaya karşı alınacak tedbirler belirtilerek, kırma eleme tesislerinin kapalı sisteme göre
projelendirilmesi gerekir.
Patlayıcı madde kullanımının her türlü çevre, işletme güvenliği açısından olumsuz etkileri (toz
oluşumu, gürültü, taş fırlaması, sarsıntı gibi) ve alınacak önlemlere ilişkin ayrıntılı bilgiler verilir.

Mera vasfı değişikliği talep edilen alan için mümkün olan uydu fotoğrafları verilerek, hakim
rüzgar durumunun dikkate alınıp alınmadığı belirtilir. Mera vasfı değişikliği talep edilen alan,
öngörünüm alanı dışında görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde belirlenir.

