RUHSAT SAHİBİ / RÖDÖVANSÇI TÜZEL KİŞİLER İÇİN ŞİRKET YAPILARINDA
MEYDANA GELECEK %10’DAN FAZLA HİSSE PAY DEVRİ İÇİN YAPILACAK
MÜRACAATLARDA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER VE İŞLEM SÜRECİ

Ruhsat sahibi tüzel kişilerin şirket yapılarında meydana gelecek %10’dan fazla hisse pay devrine
ilişkin olarak Maden Yönetmeliğinin 82. Maddesinin on birinci fıkrası hükmü;
“Maden ruhsat sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında değişikliğe yol açabilecek %10’dan fazla hisse
devir işlemleri Bakanlığın iznine tabidir. Bu gibi durumlarda hisse devrinin tarafları aynı anda konu ile
ilgili olarak Genel Müdürlüğe gerekçelerini beyan etmek suretiyle müracaat eder. Talebin Bakanlık
tarafından uygun görülmesi halinde durum ilgili tüzel kişiye tebliğ edilir. Aksi takdirde Kanunun 10
uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilir.”
Rödövansçı tüzel kişilerin şirket yapılarında meydana gelecek %10’dan fazla hisse pay devrine
ilişkin olarak Maden Yönetmeliğinin 101. Maddesinin son fıkrası hükmü;
“Rödövans usulü ile faaliyet gösteren tüzel kişiler de dahil olmak üzere, doğrudan/dolaylı ortaklık
yapısı ve adres bilgilerinde yapılan değişiklikler bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Hisse payı
%10’un üzerinde şirket olması durumunda da bu tüzel kişiliğin de hisse payları bildirilir. Aksi takdirde
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilir.”

%10’DAN FAZLA HİSSE PAY DEVRİ MÜRACAATLARINDA VERİLMESİ
GEREKEN BELGELER:
1- Şirketin son ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi / Ticaret Sicil
Müdürlüğünden alınacak “Firma Durum Belgesi”
2- Şirketin son ortaklık yapısında yer alan ortakların;
a. Gerçek kişi ise; T.C. kimlik fotokopileri,
b. Tüzel kişi ise; tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ve ortak olan bu tüzel
kişiliğin ortaklık yapısına ilişkin T.C. kimlik bilgilerini gösterir belge (Firma
durum belgesi / Ticaret Sicil Gazetesi)
3- Yapılacak hisse payı devri işlemi sonucu oluşacak ortaklık yapısında yer alan ortakların;
a. Gerçek kişi ise; T.C. kimlik fotokopileri,
b. Tüzel kişi ise; tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ve ortak olan bu tüzel
kişiliğin ortaklık yapısına ilişkin T.C. kimlik bilgilerini gösterir belge (Firma
durum belgesi / Ticaret Sicil Gazetesi)
4- Şirketin vergi kimlik numarasını gösterir belge. (Vergi Levhası örneği / Firma Durum
Belgesi)

5- Yapılacak hisse payı devri işlemi öncesi ve sonrası oluşacak ortaklık yapısını gösterir
tablo
Örnek:
Talep sahibi şirket;
Ruhsat Sahibi mi?

Rödövansçı mı?

Talep sahibi şirket uhdesinde bulunan ruhsatın sicil numarası veya rödövansçı
şirket ise rödövansla çalışılan ruhsatın sicil numarası (Tek bir sicil no
belirtilmesi yeterlidir.)
Sicil: ………………………………………
Şirketin mevcut ortaklık yapısı (Hisse Pay Devri Yapılmadan Önceki Durum)
Ortak Adı – Soyadı
/ Şirket ise Unvanı

T.C. Kimlik No - Yabancı ise Pasaport No (Gerçek
Kişi İçin) /
Vergi Kimlik No (Tüzel Kişi İçin)

Pay
Yüzdesi

1
2
3
4
Şirketin Hisse Pay Devri Sonrası Oluşacak Ortaklık Yapısı
Ortak Adı – Soyadı
/ Şirket ise Unvanı

T.C. Kimlik No - Yabancı ise Pasaport No (Gerçek
Kişi İçin) /
Vergi Kimlik No (Tüzel Kişi İçin)

Pay
Yüzdesi

1
2
3
4
Yukarıda belirtilen ortaklık yapıları içerisinde tüzel kişilik bulunması halinde
aşağıda belirtilen kısma bu tüzel kişiliklerin her biri için ortaklık yapıları ayrı
ayrı yazılır.
Şirket Unvanı ve
Ortak T.C. Kimlik No /
Ortak Adı- Soyadı
Vergi Kimlik No
Pasaport No

RUHSAT SAHİBİ ŞİRKETLER İÇİN MÜRACAATIN YAPILMASI VE
DEĞERLENDİRMESİ AŞAMALARI:

1. AŞAMA

2. AŞAMA

Hisse pay devri talebi e-Maden sistemi üzerinden yapılır.
(Talebe ilişkin olarak MAPEG’e fiziki olarak herhangi
bir evrak verilmez.)

Belgeleri uygun olarak verilen talepler için Bakanlık
onay sürecine ilişkin işlemler başlatılır. Onay süreci
tamamlanan talepler MAPEG internet sitesi üzerinden
yayınlanır (www.mapeg.gov.tr / duyurular). Uygun
bulunan talepler için talep sahibi şirkete UETS / KEP
adresi
üzerinden
bildirim
yapılarak
işlem
sonuçlandırılır.

