Agrega Üreticileri Birliği Görüşleri

MADDE 13 SON FIKRA
Ruhsat sahiplerinin ruhsat yürürlük yazısı, ruhsat devri, rödövans sözleşmesi, izin alanı değişikliği,
ruhsat birleştirme, temdit, ruhsat alanı küçültme, terk, mera tahsis değişikliği, geçici tatil, işletme izni,
pasa değerlendirme, pasa döküm alanı, Kanunun 16. Maddesi on birinci fıkrası gereğince yapılan zaruri
üretim izni, kamu yararı kararı, kamulaştırma kararı ve patlayıcı madde talepleri; aktif edilmiş tebligata
esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-tebligat)
adresinin bulunması, 6183 sayılı kanunun 22/A maddesi kapsamında borcunun bulunmaması, ruhsat
harcı, ruhsat bedeli, çevre ile uyum teminatı ve devlet hakkı borcu olmaması, işletme izni olan işletme
ruhsatlarında daimi nezaretçi atamasının yapılmış olması, yetkilendirilmiş tüzel kişi sözleşmesinin
bulunması ve mevzuatın ilgili hükümleri kapsamında ibraz edilmesi gereken belgelerin tamamının
eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesi şartıyla değerlendirmeye alınır, aksi takdirde talep reddedilir. Ruhsat
devir taleplerinde tahakkuk etmiş/edecek, diğer taleplerde ise tahakkuk etmiş ve son ödeme tarihi
geçmiş Devlet hakkı borcu olmaması aranır.
ÖNERİ

: Maddenin iptal edilmesi

GEREKÇE

: Madenciliğin yapılamaz hale gelmesine sebep olacaktır.

MADDE 14 3. FIKRA
Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Genel Müdürlük tarafından denetlenir ve
eksik beyanlar tamamlattırılır. İşletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat bedeli kadar
devlet hakkı alınır. Ancak kaynak tuzlaları, lületaşı ve oltu taşı için düzenlenen ruhsatlardan alınacak
devlet hakkında bu şart aranmaz.
ÖNERİ

: Eski uygulama gibi, en az ruhsat taban bedeli kadar devlet hakkı alınması

GEREKÇE
: Ruhsat taban bedeli yerine ruhsat bedelinin talep edilmesi üreticinin üzerindeki
ekonomik yüklerin artmasına neden olacaktır.
MADDE 17 2. ve 3. FIKRALAR
Ruhsatların süre uzatım taleplerinin en geç ruhsat süresinin bitiş tarihinden altı ay önce Genel
Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi halde ruhsat süresi uzatılmaz ve bu alanlar başka bir işleme gerek
kalmaksızın ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır.
3. fıkrada da altı ay ifadesi kaldırılmalıdır.
ÖNERİ

: Başvuruların eskisi gibi ruhsat süresi sonuna kadar yapılabilmesi

GEREKÇE
: Geriye dönük altı aylık sürenin hesaplanmasında yaşanan sorunlardan dolayı
ruhsatın iptali gerçekleşebilecektir.
MADDE 18 1. FIKRA
İhalelik sahalar , ihale edilmeksizin ihtisaslaşmış Devlet kuruluşlarına Bakan onayı ile verilebilir.
ÖNERİ
: Maddenin devamında “Bu sahalar on yıl süre ile başka bir işletmeye devredilemez,
taşere edilemez ve rödövans verilemez” ibaresinin eklenmesi
GEREKÇE

: Özel sektörün rekabet koşullarını etkilemesi

