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ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ 

(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne) 

 

MADENCILIK FAALIYETLERI SIRASINDA PATLAYICI MADDE KULLANILAN 

YERLERDE KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELIK HÜKÜMLERINE UYGUN 

TEDBIRLERIN ALINDIĞINA/ALINACAĞINA DAİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

TAAHHÜTNAME 

 

 
1. İşveren veya işveren vekili : 

 
2. İşyerinin adı veya unvanı   :  

 

3.  İşyerinin adresi                  :  

 

4. Vergi dairesi ve numarası  :  

 

5. Madencilik faaliyetinin konusu (Madenin Cinsi) :  

 

6. Maden ruhsat numarası    : İR:                    Sicil No:                   Erişim No: 

 

7. 1/25.000 ölçekli pafta adı  :  

 
İlimiz …………….. İlçesine bağlı ………………………. Köyü sınırlarında Maden ve 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz 

…………………………………………… sahasında tarafımızca işletilmesi esnasında; 

 

1. İşyerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması için asgari güvenlik önlemlerine 

ilişkin ilgili mevzuata uygunluğun sağlanacağını, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu, 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleri ve maddeler gereğince çıkartılan 

Yönetmelikler ile Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelik hükümleri 

doğrultusunda mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınacağını, genel yükümlülüklerin yerine 

getirildiğini/getirileceğini ayrıca kanun ve yönetmelik ekinde belirtilen sağlık ve 

güvenlikle ilgili gerekliliklerin yerine getirilerek uygulanacağını beyan ve taahhüt ederiz. 

 

2. Tozla Mücadele Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda toz oluşumunun önlenmesi, tozun 

bastırılması için işyerinde gerekli önlemlerin alınacağını ve toz oluşumunun önlenmesi 

için geliş ve gidiş yollarının sürekli olarak ıslatılacağını, ayrıca işyerimin özelliği ve 

niteliğine uygun gerekli diğer her türlü güvenlik önlemlerini alacağımızı, araç ve 

gereçleri noksansız bulunduracağımızı beyan ve taahhüt ederiz.  

 

3. Madencilik faaliyetleri sırasında patlayıcı kullanılan yerlerde yada daha sonra 

kullanılması halinde 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve 

Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, 

Yok Edilmesi, Denetlenmesi, Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük Hükümlerine uygun 

tedbirlerin alınacağını beyan ve taahhüt ederiz. 
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4. İşletme Ruhsatlı sahada proje kapsamında faaliyetlerin yapım aşamasında ve faaliyetlerin 

devam ettiği süreçte herhangi bir yanıcı ve parlayıcı, patlayıcı madde deposu 

bulundurulmayacağını beyan ve taahhüt ederiz. 

 

5. Yangın söndürme sistemlerinin belirtileceğini, yangın ve patlatmalara karşı gerekli her 

türlü önlemlerin alındığını/alınacağını ve aşağıda belirtilen yangın araç ve ekipmanların 

bulundurulacağını beyan ve taahhüt ederiz. 

 

Yangın Ekipman ve Araçlar : 

1. ……. Kg Kapasitede Yangın Söndürme Tüpü ( …… Adet) 

2. Yangında Kullanılmak Üzere Kürek ( …… Adet) 

3. Yangında Kullanılmak Üzere Kazma ( …… Adet) 

4. Yangın Söndürmede Kullanılacak Hortum (…… metre) 

5. Yangın Söndürmede Kullanılacak Su Kovası (…… Adet) 

6. …………………………………………………………… 

7. …………………………………………………………… 

 

6. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre hazırlanan çalışma yönergesinin çalışanlara tebliğ 

edilerek işyerinde asılı bulundurulacağını ve bir nüshasının da İl Özel İdaresine sunulacağını 

beyan ve taahhüt ederiz. 

 

7. Çevre kirliliğine neden olmamak ve insan sağlığına zarar vermemek için ilgili mevzuatta 

öngörülen hükümlere uyulacağını beyan ve taahhüt ederiz. 

 

8. Çevre İzninin, GSM verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra 1 (bir) yıl içinde 

ilgili kurumdan alınarak İl Özel İdaresine sunulacağını beyan ve taahhüt ederiz. 

 

9. Bölge Çalışma Müdürlüğü’nden yada SGK’dan İşyeri Dosya Sicil Numarasını maden üretim 

faaliyetlerine başladığımızda alacağımızı beyan ve taahhüt ederiz. 

 

10. Maden sahasında yapılacak geçici tesislerin madencilik faaliyetleri dışında 

kullanılmayacağını ve faaliyet sonrasında bu geçici tesislerin tamamının kaldırılmasını beyan 

ve taahhüt ederiz. 

 

11. Maden sahasında üretim izni bitiminde sahanın rehabilite edilerek teslim edileceğimizi, 

 

12. İşletme sahasında Karayolu trafik güvenliğinin sağlanacağını beyan ve taahhüt ederiz. 

 

13. Yönetmelik gereğince belirlenecek Sağlık Koruma Bandı Mesafesinin korunacağını ve bu 

alan içerisinde herhangi bir insan ikamatine mahsus yapılaşmada bulunulmayacağını beyan ve 

taahhüt ederiz. 

 

14. Maden Üretim Faaliyetlerine başlamadan önce maden sahasının Daimi Nezaretçi ataması 

yapılarak Atama Belgesinin bir sureti İl Özel İdaresine teslim edilmesini beyan ve taahhüt 

ederiz. 
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15.  ER: …………..……….   nolu ruhsat sahamızın ……. hektarlık alanı için 17.07.2008 tarih ve 

26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince ………………………………. ocağı ve 

……………….………. tesisi faaliyetine …………………………………………….. Kararı 

verilmiştir. İdarenize yapmış olduğumuz başvuruda …………….……. tesisi kurmayıp 

………..………………… ocak işletmeciliği yapacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.         

İleriki dönemlerde ……...…….. tesisi kurmamız durumunda İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatını değiştireceğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 

 

16. Beyanımızın ve taahhüdümüzün hilafı hâlinde hakkımızda uygulanacak her türlü hukuki ve 

cezai sorumluluğu üstleniyoruz. 

 

Uhdemizdeki işyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik 

hükümleri gereğince, taahhütlermimz doğrultusunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

verilmesi hususunda gereğini arz ederiz.   

 

       

 

 

 

   .…. /.… / 2019 

 

 

TAAHHÜT EDEN 

 

                                                          (imza) 

                                             İşveren veya İşveren Vekili 


