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T.C 

İZMİR VALİLİĞİ 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na 

TAAHHÜTNAME VE BEYANNAME 

Taahhüt ve beyanda bulunan ; 

İşletme Adı/unvanı    :………………………………………………………………………............... 

İşletme yerinin adresi:………………………………………………………………………………… 

Faaliyet Konusu        :…………………………………………………………………………………. 

Sicil No                     :…………………………           Maden Grubu: …………………..................... 

    Yukarıda belirttiğimiz maden sahamızla ilgili; 

1- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre 

alınması gereken tüm izinleri alacağımızı ve faaliyetlerimiz esnasında tüm çevresel tedbirleri 

alacağımızı, 

2- İş sağlığı ve güvenli açısından gerekli tüm tedbirleri alacağımızı, 

3- Faaliyetlerimiz esnasında çevre mahalle ve yollara zarar vermeyeceğimizi, işletmemize yakın 

yerlerde ikamet eden halkın yaşam standartlarına azami özen göstereceğimizi, 

4- Tüm faaliyetlerimiz esnasında yangın ve çevresel etkilere karşı gerekli güvenlik önlemlerini 

alacağımızı, 

5- Maden ulaşım ve nakliye yollarında tozumayı önleyici tedbirleri alacağımızı, Başkanlığınızın emri 

doğrultusunda ulaşım ve nakliye yollarımızda istenen nitelikte asfaltlama işlemini 15 gün içerisinde 

yapacağımızı, 

6- Sevki yapılacak madenin, nakliyesi esnasında, araçlarımızın üzerlerini kapatacağımızı ve tozumaya 

karşı gerekli önlemleri alacağımızı,  

7- Sahamızdan sevk/nakliyenin firmamız haricinde yapılması durumunda da, bir önceki maddede yer 

alan zorunluluğu ortadan kaldırmayacağını,   

8- İl Emniyet Müdürlüğünden Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi almadan 

patlatma yapmayacağımızı, 

9- İşletme ruhsatımızı, tapu kayıtları ile imar planları notuna işleteceğimizi, 

10- Ruhsat sahamızda bulunan her tür tesis, idari bina ve bunların müştemilatlarının fen ve sağlık 

kurallarına uygun olduğunu/olacağını, 

11- Uyarı/ikaz tabela ve lambaların,  ocak sahası ile ocak yolu güzergâhında uygun yerlere yeterli 

miktarda koyacağımızı, 

12- Mer’i mevzuat kapsamında çekme/yaklaşma mesafelerine uyacağımızı, 

13- Maden İşletmemizdeki çalışan ve/veya çalışan bilgisinde değişiklik olması durumunda, yapılan 

değişikliği Başkanlığınıza, belgeler ile bildireceğimizi, 

14- Maden sahamızın, içme kullanma suyu sahası rezervuarına uzaklığının ..…...………………… 

metre olduğunu,  işletmemizdeki içme ve kullanma suyunu 

…….……………………............................ yoluyla temin edeceğimizi, 

15- Madencilik Faaliyetleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatımızın iptali halinde, yedi (7) gün 

içerisinde ruhsat aslımızın Başkanlığınıza teslim edileceğini,  

16- Çalışan, ziyaretçi vb. gibi maden sahamız içerisindeki şahıslara, gereken kişisel koruyucu donanımı 

temin edeceğimizi ve kullanmasını sağlayacağımızı,                                   

                                                                                                                                       İMZA 
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17- Faaliyetlerimiz neticesinde, sahamız içerisinde birikecek yeraltı ve/veya yağmur suyu gibi 

birikintileri tahliye edeceğimi ve gereken güvenlik önlemlerini alacağımızı, 

Ayrıca  ; 

18- Madencilik Faaliyetleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talep edilen alan, imarlı alan 

içerisinde mi?……………………………………………………………………………………… 

19- Madencilik Faaliyetleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talep edilen alanın vasfı nedir? 

…………………………………………………………………………………………….. 

20- Madencilik Faaliyetleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı talep edilen alan dahilinde sit (doğal-

arkeolojik) alanı, askeri alan, koruma altına alınan alan ve/veya mera vasıflı alan var mı? 

………………………….…………………………………………………………………………… 

21- Mevzuat hükümleri çerçevesinde sonradan çıkabilecek her türlü vergi ve harçları ödeyeceğimizi ve 

bu konu ile ilgili tarafımıza İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nca 

yapılacak her türlü tebligatı aşağıda doğruluğunu belirttiğimiz adrese yapılacağını ve adres 

yanlışlığından doğacak yükümlülüğün tarafımıza ait olduğu,  

    Hususlarını beyan ve taahhüt ederim.      …. / ….. / 20…. 

 

 

                                                                                                      TAAHHÜT VE BEYANDA  

                                                                                                                   BULUNAN 

     Adı/Soyadı İmzası 

 

 

 

TELEFON: 

 

E-MAİL: 

 

YAZIŞMA VE TEBLİGAT ADRESİ 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

 

 


