
EK-1
MU Ş VALİLİĞİNE
(İl Özel İdaresi)

İL : ………………………………………………………………………
İLÇE : ………………………………………………………………………

  BELDE : ………………………………………………………………………
KÖY : ………………………………………………………………………
MEVKİİ : ………………………………………………………………………

RUHSAT TALEP EDİLEN PAFTA ADI:(1/25.000) :……………………………..
RUHSAT TALEP EDİLEN SAHA KOORDİNATLARI:
Not: Koordinatlar saat ibresi yönünde 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita esas alınarak tespit edilecek  ve 7 (yedi) haneli olarak
verilecektir.

      1.NOKTA             2.NOKTA          3.NOKTA         4.NOKTA          5.NOKTA
Sağa    (Y)    ………….          …………..        ……………      ……………         …………..
Yukarı (X)    ………….          …………..        ……………      ……………          …………..

6.NOKTA            7.NOKTA        8.NOKTA           9.NOKTA          10.NOKTA
Sağa    (Y)     ………….          …………..        ……………      ……………          …………..
Yukarı (X)     ………….          …………..        ……………      ……………           …………..

                         11.NOKTA         12.NOKTA       13.NOKTA           14.NOKTA       15.NOKTA
Sağa    (Y)       ………….          …………..        ……………      ……………         …………..
Yukarı (X)       ………….          …………..        ……………      ……………          …………..

       16.NOKTA         17.NOKTA         18.NOKTA       19.NOKTA       20.NOKTA
Sağa    (Y)    ………….          …………..        ……………      ……………        …………..
Yukarı (X)    ………….          …………..        ……………      ……………         …………..

                         21.NOKTA        22.NOKTA     OKTA           24.NOKTA             25.NOKTA
Sağa    (Y)     ………….          …………..        ……………      ……………        …………..
Yukarı (X)     ………….          …………..        ……………      ……………         …………..

                         26.NOKTA        27.NOKTA     28.NOKTA          29.NOKTA       30.NOKTA
Sağa    (Y)     ………….          …………..        ……………      ……………      …………..
Yukarı (X)     ………….          …………..        ……………      ……………      …………..

Yukarıda         belirtilen     alan   için   Maden   Kanunu’nun   16.ncı    maddesi uyarınca;
           I(a) Grubu  RUHSAT   almak istiyorum.

Gereğini arz ederim. (Tarih: …../…../…….. )
             Adı Soyadı

                                                      İMZA
EKLER:
1-Ruhsat talep edilen sahanın 6 derecelik dilime esas topoğrafik
harita esas alınarak tespit edilecek saat ibresi yönünde  koordinatlarını  ve 1/25.000
ölçekli paftası. Koordinatlar 7 haneli olacak.
2-Ruhsat Talep edilen yerin 1/1000 ölçekli mücavir ruhsatlarla ilişkisini
gösteren haritası,1/5000 ölçekli kadastral ve 3 derecilik krokisi,
3-Kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.
4-Bağlı olduğu Vergi Dairesi,İli ve Vergi numarasını gösterir belge.
5-İlk müracaat  (talep) harç makbuzu.
6-Şirketin yetkilisi veya vekilinin imza  sirküsü.

7-Arazinin mülkiyeti ile ilgili belge.

İşlem Kayıt No                     :
Müracaat tarihi                     :
Müracaat saati ve dakikası  :

ADRES:
......................................
......................................
......................................
Telefon:.........................
Cep tel:..........................
Faks, e-mail:.................

NOT:-1. Ruhsat talep edilen sahaların sınırları,  kamu  hizmeti  veya umumun  yararına  ayrılmış yerlere  ve bu tür  tesislere  61 metre,
binalara  61 metre, özel mülkiyete  konu araziye  21 metre mesafede olacak. Ruhsat alanları 10.Hektardan fazla  olmayacaktır. Mesafeler
yatay  olarak  hesaplanacak. Ocak sahası 4 paftayı ve 30 koordinat noktasını geçmeyecektir. Koordinatlar saat ibresi yönünde olacak ve
sıra takip edecektir. İlgili harita ve belgeler bu hususlara dikkat edilerek hazırlanacak. Ruhsat talep edilen yerin tapusu  mutlaka  ruhsat
talep  edenin  üzerine  olacaktır.

-2. Gerçeğe aykırı  beyanın  sorumluluğu  dilekçe sahibine  aittir.

I(a) Grubu RUHSAT


