T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
MADENCİLİK FAALİYETLERİ G.S.M.’LERİ İÇİN GEREKLİ BELGE LİSTESİ
1Başvuru Beyan Formu
2İşletme Ruhsatı
3ÇED Belgesi
4Çevre İzni (Yeni faaliyete geçecekler için GFB Belgesi)
5Mahallinde Tetkik ve Değerlendirme Raporu
6Vergi Levhası
7Ticaret Sicil Gazetesi
8İmza Sirküleri
91/100.000 Ölçekli ÇDP Başvurusu
10- Matbu Taahhütname/Beyanname (İnternet sitemizde mevcuttur)
11- Rödövansçı ise MAPEG’in Maden Siciline Şerh Ettiğini Belirten Yazı
12- Sanayi Sicil Kaydı
13- Devlet Ormanları içerisinde kısmen veya tamamen kalan alanlar için İzin belgesi
14- ÇED KAPSAM DIŞI veya MUAFİYET belgesi olanlar için İlgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge
Kurulundan ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden uygunluk yazısı.
15- Askeri alan dâhilinde kalan maden işletmeleri için ilgili komutanlıktan uygunluk yazısı
16- Mera alanlarda yapılacak madencilik faaliyetleri için Mera Kurulu Kararı ve tahsis belgesi
17- Baraj alanlarına yakın maden işletmeleri için ilgili kurumdan uygunluk yazısı
18- Karayoluna yakın maden işletmeleri için Karayolları Bölge Müdürlüğünden uygunluk yazısı
19- Çalışanların, Çalıştığı birim ile eğitim durumunu belirten liste
20- İşyerindeki her bir meslek dalında çalıştırılanların kimlik ve eğitim belgeleri (3308 S.K. kapsamında
ustalık belgesi, mesleki veya teknik okulların ilgili alanlarından mezun olduğunu gösterir diploma,
üniversitelerin ilgili lisans ve ön lisans alan ve dalından mezun olduğunu gösterir diploma ile transkript
belgesi, 5580 S.K. kapsamında kurs bitirme belgesi). (Eğitim belgelerinin yurt dışından alınmış olması
durumunda ilgili mevzuata göre denkliğinin kabul edildiğine dair belge.)
21- İş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarının 13/7/2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair
Yönetmelik kapsamında mesleki eğitimlerini tamamlamış olduklarına dair belge (Ancak iş yeri sahibinden
veya iş yerinde her bir meslek dalında çalıştırdıklarından, 20 nci maddede sayılan belgelerden birisine sahip
olanların, mesleki eğitimleri tamamlanmış kabul edilir.)
22- Sorumlu Müdür Sözleşmesi (1 nci sınıf işletmeler için)
23- İtfaiye Raporu (1 nci sınıf işletmeler için)
24- Sağlık Koruma Bandı İşli Vaziyet Planı(1 nci sınıf işletmeler için)
25- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre
hazırlanmış proje ve açıklama raporları (1 nci sınıflarda ÇED Olumlu Belgesi Yok İse)
26- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile
suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu. (1 nci sınıflarda ÇED Olumlu Belgesi Yok İse)
27- Ocak Yerini Gösterir Uygun Ölçekli Harita ve Vaziyet Planı (Düzenleyen ve İşletme yetkilisi imzalı)
28- İşletmenin durumu ve/veya konumu doğrultusunda ilgili kurumlardan evrak istenebilmektedir.
* Yukarıda belirtilen evrakın, yarım kapak veya telli dosya içerisinde, listedeki sıra numarasına göre
yerleştirilip sunulmalıdır.
* Müracaat esnasında, beyan edilen belge örneklerinin aslı veya aslı olmayan belgenin noter onaylı sureti
bulunmalıdır.
İLAN OLUNUR…

