
 

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN GAYRİSIHHÎ MÜESSESE (GSM) AÇMA VE 

ÇALIŞMA RUHSATLANDIRILMASINDA İSTENİLEN BELGELER 

 

 

 

1. Başvuru beyan formu (Örnek 7 ), 

2. Gerçek kişi ise nüfus cüzdanı sureti ve İmza sirküsü,  

3. Tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vekâletname, oda kayıt belgesi, vergi numarası ve 

bağlı olduğu vergi dairesi adı,  

4. Maden İşletme Ruhsatı veya Hammadde Üretim İzin Belgesi, 

5. Maden İşletme Projesi veya Kamu Yatırımları Yapı Hammaddesi Talep Projesi (Ek-18), 

6. MAPEG tarafından düzenlenen Mahallinde Tetkik ve Değerlendirme Raporu, 

7. ÇED Olumlu Kararı ve ÇED Raporu (CD) veya ÇED Gerekli Değildir Kararı ve Proje Tanıtım 

Dosyası (CD olarak) 

8. Arazi Mülkiyet Durumu,  

9. Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Karayolları Geçiş Yolu İzin Belgesi, 

10. Sağlık Koruma Bandı mesafesinin işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere 

dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli 

vaziyet planı harita (A3 Kağıt Boyutunda), 

11. Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler kapsamında yer alan madencilik tesislerinde sağlık koruma bandı 

mesafesinin işaretlendiği ve maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan 

geçici tesislerin yerleşiminin son durumunu gösteren uygun ölçekli harita (A3 Kağıt Boyutunda), 

12. Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde, işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir 

Sorumlu Müdür Sözleşmesi (Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan 

geçici tesisler için çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde 

İl Özel İdaresine sunulur.) 

13. Sorumlu müdürün  adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve sorumlu müdür sözleşme 

tarihinin beyanı, 

14. Maden Yönetmeliğinde yer alan Ek Form-6’de yer alan taahhütname, 

15. Yangın söndürme sitemlerinin belirtilmesi ve yangın ve patlatmalar için gerekli önlemlerin 

alınacağına dair taahhütname, 

16. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre hazırlanan Çalışma Yönergesi, 

17. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesislerin yerleşiminin 

son durumunu gösteren uygun ölçekli vaziyet planı harita (A3 Kağıt Boyutunda), 

18. Yangın ve patlatmalar için gerekli önlemlerin alındığına dair İtfaiye Raporu, (1. Sınıf GSM’lerde) 

19. Daimi Nezaretçi Atama Belgesi (Çalışma ruhsatı verilmesini müteakip maden üretim faaliyetlerine 

başlamadan İl Özel İdaresine sunulur), 

20. Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi (Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak 

üretim yapılan geçici tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesini müteakip işletme 

faaliyete geçtikten sonra 1 (bir) yıl içinde İl Özel İdaresine sunulur.) 

 

 

 

 

* İstenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatlandırma 

sürecinde  yeniden istenmez. 

 

** Yukarıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı örneği yada İdarece aslı görülerek onaylanacak 

örneği sunulacaktır. 


