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YATIRIMIN KARAKTER ST
BA LI OLARAK TE V BELGE TALE
DE
BULUNULMADAN NCE
MEVZUATI GERE
ER KAMU KURUM VE
KURULU LARINDAN ALINMASI GEREKEN B
VE BELGELER
1. Madencilik ve enerji y

mlar nda;

a) 3213 say
Maden Kanununa tabii istihr
ve istihrac da ihtiva eden entegrasyon
yat r mlar da, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Maden leri Genel M d
tara ndan bizzat
yat r m ad n
zenlenm
letme Ruhsat ve letme ninin tasdikli suretleri,
b) 3213 say l Maden Kanununda ta mlanan 1(a) grubu madenlerden l
ruhsatland r lanlarda letme Ruhsat tasdikli sureti,
c) Elektrik Piy

zel dareleri taraf dan

Y netmeli ine tabii elektrik enerjisi retimi, iletimi ve da

m

y

lik

-25/6/2016-29753)
,

d) Jeotermal sondaj ve etim yat mlar
letme Ruhsat petrol ve do algaz sondaj ve
tim
yat r mlar da ise ilgili Kamu Kurum ve Kurulu la n n mevzuat
yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar.
e) R
tirakinden al

vansl madencilik yat mlar
cak yaz

zl me/an

2. Rafineri yat r mlar da;

Enerji Piyasas D zenleme Kurulundan al
3. Harp ara

gere leri ile silah

Milli Savunma Bakanl

cak lisan n tasdikli sureti.

himmat ve patlay

al acak tesis kuru

4. Av malzemeleri, ni an tabancas , av b
ve benzerlerinin imali yat
lar da;
i leri Bakanl

5. Ses ve gaz fi

dan al nacak k

izni.

madde

klar ve tekel d

etimi yat r mlar da;

b rak lan patla c maddeleri

izni.

i atabilen silahlar n retimi yat mlar nda;

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl
6. A klar

ma yap lan kamu kurumu veya

bertaraf edilmesine y

kuru

ve n izin belgesi tasdikli sureti.

lik yat r mlarda;

evre ve
ircilik Bakan
taraf
bertaraf konusunda zenlenm
vre lisans ya da
vre izin ve lisans tasdikli sureti ya da evre ve
rcilik Bak
n bertaraf konusunda g ici
faaliyet belgesi
dair
(komple yeni
bu belge tamamlama vizesi
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