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BİLDİRİ KONUSU
▪ İdari yaptırım nedir?
▪ İdari para cezası nedir?
▪ İdari para cezasına karşı hangi kanun yollarına
başvuurlur?
▪ 3213 sayılı Maden Kanununda düzenlenen
idari para cezaları nelerdir?

İDARİ YAPTIRIMLAR
İdari yaptırımlar, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 16 ncı
Maddesinde yer alan “Kabahatler karşılığında uygulanacak olan idarî
yaptırımlar, idarî para cezası ve idarî tedbirlerden ibarettir. İdarî
tedbirler, mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan
diğer tedbirlerdir.” hükmü ile hukuk sistemimizde idari para cezaları
ve diğer idari yaptırımlar olmak üzere iki ana başlıkta toplanmıştır.

İdari Tedbirlere Örnekler

→ İşyerinin kapatılması,
→ Meslek ya da sanatın icrasının yasaklanması,
→ İmar hukukuna ilişkin yıkım kararları,
→ Verilen bir yetki belgesinin veya ruhsatın, iznin iptali

3213 sayılı Maden Kanunundan
Örnekler
→ 6592 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler öncesi uygulanan teminat
irat kaydı
Uygulanmaya devam olunan
→ Ruhsat iptali,
→ Madencilik faaliyetlerini durdurma,
→ Teknik elemanlarca yapılan beyanların belirli süre ile geçersiz
sayılması ve bu hak mahrumiyetinin teknik elemanın bağlı olduğu
mesleki teşekkülüne bildirilmesi
→ İdari para cezaları

İDARİ PARA CEZASI TANIMI
“İdarenin hizmetlerini gereği gibi ve ivedilikle görebilmesi için, yaptırım
uygulama yetkilerine gereksinimi vardır. İdare bu yetkilerle, kamu
düzeni ve güvenliğini, kamu sağlığını, ulusal servetleri zamanında ve
gereği gibi koruyabilir. Bu nedenle, idareye, geniş ve çeşitli yaptırımlar
uygulama yetkisi tanınmıştır. Kişilere, idare hukuku alanındaki düzene
aykırı davranışları nedeniyle verilen idarî cezalar, idarî yaptırımların en
önemlilerinden biridir. Para cezaları, idarî cezalar arasında yer
almaktadır. İdari para cezalarını diğer cezalardan ayıran en belirgin
nitelik, onların idarî makamlar tarafından verilmesidir.”
Anayasa
Mahkemesi Kararı, 15.05.1997, E. 1996/72, K.1997/51,

İDARİ PARA CEZASI TANIMI
→ Toplumsal düzene aykırılık oluşturan eylemlere
→ Yasanın açıkça izin verdiği yetki
UYARINCA
→ İdarenin yargı organına başvurmadan kendisinin
bizzat uyguladığı
→ Bir miktar paranın alınması biçiminde gerçeklesen
malî nitelikli yaptırım

YETKİ
3213 sayılı Maden Kanununda öngörülen idari yaptırımların
uygulanması yetkisi 3154 sayılı Enerji Ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca icrai
birim olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü ( MİGEM ) aracılığıyla
kullanılmak üzere Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uhdesindir.

5995 Sayılı Kanunla değişik 3213 Sayılı Kanunun 13 üncü
Maddesinin yedinci fıkrası “Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve il özel
idareleri tarafından bu Kanuna göre verilen idari para cezaları
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tahsil
edilir. Tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları ile ruhsat harçları
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili
tahsil dairesine bildirilir.”

6592 sayılı Kanunla değişik 3213 Sayılı Kanunun 13 üncü Maddesinin
üçüncü fıkrası ile “Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve il özel idareleri
tarafından bu Kanuna göre verilen idari para cezaları hakkında
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri
uygulanır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden
itibaren bir ay içinde ödenir. Tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet
hakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek
üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.”

İdari Yaptırımlara Karşı Kanun Yolu
→ 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
→ 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu

İdari Yaptırım Kararlarının Tebliği
(5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 26)
→ İdari yaptırım kararı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine
göre ilgili kişiye tebliğ edilir.
→ Tebligat metninde bu karara karşı başvurulabilecek kanun yolu,
mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.

İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
Başvuru yolu
Madde 27- (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya
geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği
veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza
mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun
yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.
(2) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması
halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi
gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın
kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi
durdurabilir.

GÖREVLİ ve YETKİLİ MAHKEME
→ 5326 Sayılı Kanun uyarınca görevli Mahkeme Sulh Ceza
Hakimliğidir
→ Yetkili sulh ceza hakimliği ise madenin çıkartıldığı yer
hakimliğidir

İdari Para Cezasının Kesinleşmesi
→ İdari yaptırım kararlarına karşı kanun (yargı) yoluna
başvurulmaması veya kanun (yargı) yoluna başvurulması
halinde yargılama aşamalarının son bulması neticesinde idari
para cezalarının takip edilebilir aşamaya gelmesi, idari para
cezasının kesinleşmesidir.
→ Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalarının
6183 sayılı Kanuna göre (cebren) takip ve tahsil edilebilmesi
için, bu cezalara ilişkin idari yaptırım kararlarının kesinleşmesi
gerekmektedir.

İdari Para Cezasının Kesinleşmesi
→ İdari para cezası yaptırımı kararına karşı, kararın tebliği
tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza
mahkemesine başvurunun yapılmamış olması halinde idari
yaptırım kararı kesinleşir.
(5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 27/1)
→ Üçbin Türk Lirası dahil idari para cezalarına karşı başvuru
üzerine verilen kararlar kesindir.
(5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 28/10)

İdari Para Cezalarının Tahsili
(5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 17/3,4,6)
→ İdari para cezasının tahsili için idari para cezası kararının
kesinleşmesi gerekir.
→ İdari para cezaları Genel Bütçeye gelir kaydedilir.

→ Genel bütçeye kaydedilmesi gereken idari para cezalarına ilişkin
kesinleşen kararlar, 6183 sayılı AATUHK hükümlerine göre tahsil
edilmek üzere, tahsil dairelerine gönderilir.
→ İdarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden
bunun dörtte üçü tahsil edilir.

İdari Para Cezasının
Taksitlendirilmesi
(5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 17/3)
Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması halinde, idari para
cezasının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört
eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında
ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının
tamamı tahsil edilir.

Peşin ödeme ve indirim
(5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 17/6)
→ İdari para cezasını kanun (yargı) yoluna başvurmadan önce
ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir.
→ Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı yargı yoluna başvurma
hakkını etkilemez.

İdari Para Cezalarının Artırılması
(5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 17/7)
→ İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl
için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme
oranında artırılarak uygulanır.

5326 Sayılı Kanun Uyarınca
Başvurunun İncelenmesi
(5326 sayılı Kabahatler Kanunu Madde 27-28)
→ İdarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden
itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine
başvurulabilir.
→ Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari
yaptırım kararı kesinleşir.
→ İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde, bu
karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.

→ Başvuru üzerine mahkeme dilekçenin bir örneğini; Bakanlık merkez
teşkilatınca verilen idari para cezaları konu olduğunda Bakanlığa, il
müdürlüklerince verilen idari para cezaları konu olduğunda, valiliklere
tebliğ eder. (28/2)
→ Bakanlık veya valilikler, başvuru dilekçesinin tebliği tarihinden
itibaren en geç onbeş gün içinde mahkemeye cevap verir.
Başvuru konusu idari yaptırıma ilişkin işlem dosyasının tamamının bir
örneği, cevap dilekçesi ile birlikte mahkemeye verilir.
→ Mahkeme, işlem dosyasının aslını da ilgili kamu kurum ve
kuruluşundan isteyebilir. (28/3)
→ Mahkeme, başvuruda bulunan kişilere cevap dilekçesinin bir
örneğini tebliğ eder; talep üzerine veya re'sen tarafları çağırarak belli
bir gün ve saatte dinleyebilir. (28/4)

Başvuru Sonucu
Mahkemece
→ Başvurunun kabulü
→ Başvurunun reddi kararlarından biri verilir.
→ Bu kararlara karşı 5326 Sayılı Kanunun 29 uncu Maddesi uyarınca
Ceza Muhakemesi Kanununa göre 7 gün içerisinde numara olarak
kararı veren hakimliği izleyen sulh ceza hakimliğine, ağır ceza
mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa,
yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu
yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu
yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin
bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edilebilir. ( Ceza
Muhakemesi Kanunu Madde 268 )

3213 Sayılı Kanunda
Yer Alan İdari Para
Cezaları

Madencilik Faaliyetlerinde İzinler
Madde 7 / 21
→ (Değişik fıkra: 10/6/2010-5995/3 md. Değişik: 4/2/2015-6592/4
md.) Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma
ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya on üçüncü fıkraya aykırı faaliyette
bulunulduğunun tespiti hâlinde 30.000 TL tutarında idari para cezası
uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulur. Bu ihlallerin üç
yıl içinde üç kez veya daha fazla yapıldığının tespiti hâlinde ise ruhsat
iptal edilir.

Beyan usulü
Madde 10/4
→ (Değişik fıkra: 26/5/2004 – 5177/5 md.) Beyanlardaki hata ve
noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların uyarılmasından
itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede gerekli düzeltmenin
yapılmaması halinde 20.000 TL idari para cezası uygulanır

Beyan Usulü
Madde 10/6
→(Ek fıkra: 10/6/2010-5995/5 md.; Değişik: 4/2/2015-6592/6 md.)
Daimi nezaretçinin, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir
şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini daimi nezaretçi defterine
kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde daimi nezaretçi uyarılır. İkinci kez
aynı ruhsat ile ilgili olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
durumunda daimi nezaretçi hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır.
Daimi nezaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili
imzalar. Defterin ibraz edilmemesi veya düzenli tutulmaması hâlinde,
ruhsat sahibine 20.000 TL idari para cezası verilir.

Beyan Usulü
Madde 10/7
→ Ek fıkra: 26/5/2004 – 5177/5 md.) Gerçek dışı veya yanıltıcı
beyanda bulunmak suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasını
engelleyen ve haksız surette hak iktisap eden ruhsat sahiplerine 50.000
TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ikinci kez ihlâli halinde bir önceki
ceza katlanarak uygulanır. Üç yıl içinde madde hükümlerinin üç kez ihlâl
edilmesi halinde (…)(2) ruhsat iptal edilir.

Faaliyetlerin denetimi:
Madde 11/3
→ Ek fıkra: 4/2/2015-6592/7 md.) Ruhsat sahibi veya vekilinin
mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması veya ruhsat
sahibince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi
hâlinde 20.000 TL, bu fiilin tekrarı hâlinde ise iki katı tutarında idari
para cezası uygulanır.

Üretim ve sevkiyat
Madde 12/3
→ (Değişik üçüncü fıkra: 10/6/2010-5995/6 md.) Sevk fişi olmaksızın
maden sevk edildiğinin, mülkî idare amirlikleri veya il özel idareleri
tarafından tespit edilmesi halinde, sevk edilen madene el konulur. Söz
konusu madenin ocak başı satış bedelinin beş katı tutarında idari para
cezası verilir. Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk
edildiğinin, mülkî idare amirlikleri veya il özel idareleri tarafından tespit
edilmesi halinde ise söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin beş
katı tutarında idari para cezası verilir.

Üretim ve sevkiyat
Madde 12/4
→Denetim ve inceleme sonucunda, yaptığı üretim ve sevkiyatı
bildirmediği tespit edilen ruhsat sahiplerine, ödenmesi gereken Devlet
hakkına ilaveten bildirilmeyen miktar için hesaplanacak Devlet hakkının
beş katı tutarında idarî para cezası verilir.

Üretim ve sevkiyat
Madde 12/5
→Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde üretim
yapıldığının tespiti halinde faaliyetler durdurularak üretilen madene
mülki idare tarafından el konulur. Bu fiili işleyenlere, bu fıkra
kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkanı ortadan
kalkmış olan tüm madenin ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında
idari para cezası uygulanır. Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim
yapıldığının tespiti halinde faaliyetler durdurularak üretilen madene
mülkî idare amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyen kişilere, bu fıkra
kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma imkânı ortadan
kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında
idari para cezası uygulanır. El konulan madenler, mülki idare
amirliklerince satılarak bedeli il özel idaresi hesabına aktarılır.

Üretim ve sevkiyat
Madde 12/6
→ Ek fıkra: 10/6/2010-5995/6 md.; Değişik: 4/2/2015-6592/8 md.)
Hammadde üretim izni olmadan üretim yapıldığının ve hammaddenin kamuya
ait projelerde kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde faaliyetler durdurulur. Bu
alanda üretilen hammadde için faaliyeti gerçekleştirene ocak başı satış bedeli
kadar idari para cezası uygulanır. Herhangi bir işleme tabi tutulmadan
kullanılan hammaddeler için ocak başı satış bedeli, tüvenan hammaddenin
ocak başı fiyatına göre hesaplanır. Hammadde üretim izin alanından üretilen
hammaddenin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan projeler dışında
kullanıldığının, ticarete konu edildiğinin veya satışının yapıldığının tespit
edilmesi hâlinde, faaliyeti gerçekleştirene amaç dışı kullanılan hammaddenin
ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında idari para cezası verilir. Yapılan
üretimin projede belirtilen amaç dışında kullanımının ikinci kez tespiti hâlinde
hammaddenin ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında idari para cezası
uygulanarak izin iptal edilir.

Üretim ve sevkiyat
Madde 12/7
→ (Ek fıkra: 10/6/2010-5995/6 md.) Ruhsatlı, ancak üretim veya
işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının tespiti halinde,
üretim faaliyetleri durdurularak 20.000 TL idari para cezası uygulanır.

Ruhsat bedeli,cezalar ve diğer
yaptırımlar
Madde 13/1
→ (Değişik: 4/2/2015 – 6592/9 md.) Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl
ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması
zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir
kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile
uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin
muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği
bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi
madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde
il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya
eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat
bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir.

Devlet hakkı ve özel idare payı
Madde 14/17
→8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret
modeli ile yapılan kamu yatırımları için, ihale sözleşmelerinde
hammadde temin sorumluluğunun görevli şirket yükümlülüğüne
bırakılması hâlinde hammadde üretim izni sözleşme konusu işte
kullanılmak ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere görevli şirkete de
verilir. Bu durumda kullanılan hammaddenin ocak başı satış fiyatı
üzerinden ihaleyi alandan her yıl haziran ayı sonuna kadar Devlet hakkı
ile aynı grupta bulunan işletme ruhsatlarından alınan ruhsat bedelinin
%30’u oranında çevre ile uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere
her yıl ocak ayının sonuna kadar teminat alınır. Devlet hakkı ve
teminatın eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması hâlinde 20.000 TL
idari para cezası verilir ve üç ay içinde tamamlanması istenir. Aksi hâlde
üretim faaliyeti durdurulur.

Arama faaliyeti
Madde 17/1
→ Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama
dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, asgari faaliyetlerin
tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren
ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde
raporun verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel
Müdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait
belgelerin uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay içinde
giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden
itibaren eksikliklerin bu sürede tamamlanmaması veya verilen
raporların ya da yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun
bulunmaması hâlinde de 20.000 TL idari para cezası verilir. Arama
ruhsatı, IV. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere
genel arama dönemine hak sağlar.

Arama faaliyeti
Madde 17/2
→ Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesinde
belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgilerin ve bu dönemde yapılan
arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel
arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun
verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel
Müdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait
belgelerin uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay içinde
giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden
itibaren eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması veya verilen
raporların ya da yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun
bulunmaması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Arama ruhsatı,
IV. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. II. Grup
(b) bendi, III. ve V. Grup ruhsatlarda ise genel arama dönemi sonuna
kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması hâlinde ruhsat iptal
edilir.

İşletme ruhsatı ve madenin
işletilmesi
Madder 24/2
→ (Değişik ikinci fıkra: 4/2/2015 – 6592/13 md.) Projedeki teknik
eksiklikler, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi
geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ve işletme ruhsat bedeli
yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini
verilen sürede tamamlamayanlara 20.000 TL idari para cezası
uygulanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerini
tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve yatırılan işletme ruhsat
bedeli iade edilir. Taleplerin uygun görülmesi hâlinde bir ay içinde
işletme ruhsatı düzenlenir. Süre uzatım işlemlerinde birinci fıkra ve bu
fıkra hükümleri uygulanır.

İşletme ruhsatı ve madenin
işletilmesi
Madde 24/11
→ (Değişik onbirinci fıkra: 4/2/2015 – 6592/13 md.) 7 nci maddeye
göre gerekli izinlerin alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin
verildiği tarihten itibaren Devlet hakkı alınır. Ruhsat sahibince, işletme
ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde 7 nci maddeye göre
alınması gerekli olan çevresel etki değerlendirme kararı, mülkiyet izni,
işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına
işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerin Genel Müdürlüğe verilmesini
müteakip, işletme izni düzenlenir. Süresi içinde yükümlülükleri yerine
getirilmeyen ruhsatlar için her yıl 50.000 TL idari para cezası verilir.
İşletme ruhsat süresi sonuna kadar bu fıkrada belirtilen izinlerden
dolayı işletme izninin alınamaması hâlinde ruhsat süresi uzatılmaz.

İşletme ruhsatı ve madenin
işletilmesi
Madde 24/12
→(Değişik onikinci fıkra: 4/2/2015 – 6592/13 md.) Beş yıllık sürede
mücbir sebepler ve beklenmeyen hâller dışında üç yıldan fazla üretim
yapmayan ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası verilir. Bu üç
yıllık süre içinde yapılan toplam üretimin projede beyan edilen bir yıllık
üretim miktarının %10’undan az olması hâlinde de bu hüküm uygulanır.
İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere bu fıkraya aykırı
fiilin tekrar tespit edilmesi hâlinde ise ruhsat iptal edilir. Ancak işletme
projesinde, işletme izninin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde
madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve dekapaj yapılacağı beyan
edilmiş ve ruhsat sahasındaki faaliyetlerin bu beyanlara uygun olarak
gerçekleştirildiği tespit edilmiş ise idari para cezası uygulanmaz ve
ruhsat iptal edilmez.

İşletme faaliyeti
Madde 29/1
→ İşletme faaliyeti, projesine ve bu Kanunun ilgili hükümlerine göre
yürütülür. İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespit
edilmesi hâlinde, projeye uygun faaliyette bulunulması için ruhsat
sahibine altı aya kadar süre verilir. Bu süre sonunda projeye uygun
faaliyette bulunulmaması hâlinde 50.000 TL idari para cezası verilerek
üretim faaliyeti durdurulur. Ancak, projeye aykırı faaliyetlerin işletme
açısından tehlikeli olduğunun tespit edilmesi hâlinde tehlikeli durum
giderilinceye kadar üretim faaliyetleri doğrudan durdurulur.

İşletme faaliyeti
Madde 29/4
→ Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde
gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletme
faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama yapmış ise arama ile ilgili
bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün yerine
getirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük
yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur

İşletme faaliyeti
Madde 29/5
→ I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl ocak ayı sonuna
kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili
işletme faaliyet raporunu, büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklere,
diğer illerde il özel idaresine vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün
yerine getirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır.
Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur

Daimi nezaret ve teknik eleman
Madde 31/2
→ İstihdam şartlarını sağlamadan maden işletme faaliyetinde
bulunulması hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanarak maden
işletme faaliyetleri durdurulur. İstihdam şartlarının sağlanması hâlinde
faaliyete izin verilir.

Pasa, bakiye yığını ve cürufların
muhafazası
Madde 36
→ Madencilik ve müteakip safhalarındaki faaliyetler sırasında; cevher,
metal veya ekonomik değer ihtiva eden, günün şartlarında teknik veya
ekonomik değerlendirmesi mümkün olmayan pasa, zenginleştirme
bakiye yığını ve cüruflar, çevre kirliliği açısından mahzur teşkil
etmiyorsa geçirildikleri son işlemden çıktıkları şekliyle ayrı ayrı
muhafaza edilir. Bu bakiye ve pasa yığınlarının miktarları, fizikî
özellikleri, usulüne göre alınmış numunelerin analiz raporları ve döküm
alanları, faaliyet raporları, plân ve haritalarda gösterilir. Birinci fıkraya
aykırı hareket edenlere işletme ruhsat taban bedeli kadar idari para
cezası verilir.

Geçici Madde 21
→ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
teminat iradı yapılması gerekmesine rağmen
yapılamayan veya teminat irat işlemleri başlatılıp
sonuçlandırılamayan işlemler için bu Kanuna
göre uygulanmamış teminat iradı kadar idari
para cezası uygulanır.

Geçici Madde 22
→ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 24 üncü maddenin on
birinci fıkrası gereğince 7 nci maddeye göre alınması gerekli olan izinler
ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlarla ilgili diğer izinler
için müracaat edilmiş olmasına rağmen süresi içinde izinleri alınamamış
ruhsatlar ile anılan izinlerin süresi içinde alınarak Genel Müdürlüğe
verilemeyen ruhsatlar hakkında 30.000 TL idari para cezası uygulanır.
İdari para cezası yatırılan ruhsatlar iptal edilmez, bu ruhsatlar hakkında
24 üncü maddenin on birinci fıkrası hükümleri uygulanır

Geçici Madde 25
Mevcut teknik nezaretçiler
(Ek: 4/2/2015-6592/24 md.)
Teknik nezaretçisi bulunan ancak daimi nezaretçisi bulunmayan
sahalarda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
daimi nezaretçinin atanması zorunludur. Bu süre içinde teknik
nezaretçinin istifa etmesi veya azledilmesi hâlinde ise daimi nezaretçi
derhâl atanır.
Birinci fıkradaki yükümlülüklere uymayan ruhsat sahiplerine 30.000 TL
idari para cezası verilir ve ruhsat sahasındaki maden işletme faaliyetleri
durdurulur.

