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Sayın Cevat GENÇ 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü 

 
 

Sayın Genel Müdürümüz, 

 

Ülkemiz yeraltı kaynaklarının, yer bilimleri öğretileri temelinde çevreye duyarlı bir şekilde üretilerek ekonomiye 

kazandırılması, istihdamın artırılması, kaynaklarımızı günümüz koşullarının yanı sıra gelecek nesillere de 

aktarılması öncelikli hedefimizdir.  

 

Bu hedef doğrultusunda “Yeraltı kaynaklarımızın korunarak ruhsat güvencesinin sağlanması”, düzenlenecek 

Maden Kanunun amaçları arasında mutlak yer alması gereken bir konudur. 

 

Sektörümüzün  ileriye dönük atılım yapabilmesi için gerek maden kanunu taslağına ilişkin görüşümüzü ve gerekse 
genel düşüncelerimizi özetlemek isteriz. Dikkatinize sunmak isteriz ki; 

 

√ Medencilik sektöründen elde edilen devlet gelirinin artırılması için, sektörden alınan vergi ve devlet hakkının 

artırılması yerine, yatırım ve üretimi artıracak, istihdamı artıracak düzenlemeler yapmak; 

 

√ Ruhsat düzenlendikten sonra, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından getirilecek olası kısıtlamalar karşısında, 

Maden Kanununda, ruhsat hukukunu koruyan ve olası dış etkilere karşı ruhsat güvencesini kesin olarak 

sağlayan düzenlemenin yapılmasını sağlamak; 

 

√ Maden üretimi ile doğrudan ilgisi olmayan, yükleme, tesis/fabrika maliyetleri, ihracat giderleri gibi kalemlerden 

Devlet hakkı alınmasını önlemek; 
 

√ Uluslararası uygulamalarda olduğu gibi ulusal maden kaynak rezerv raporlama sisteminin, yatırımcının 

ihtiyacına bağlı olarak borsada işlemleri, banka kredisi gibi benzeri durumlarda işletilmesini sağlayarak zorunluluk 

olmaktan çıkarmak; 

 

√ Orman arazi izin bedellerine getirilen yüzde elli indirimin, bir defaya mahsus olmak üzere on yıl boyunca tüm 

ruhsatlara uygulanarak haksız rekabetin önüne geçmek,  

 

√ Kanunun Uygulanmasına dair Yönetmeliğin, üretim teknolojisinden kullanım yerlerine kadar büyük farklılık 

gösteren maden grupları ve bentlerine göre ayrı ayrı düzenlenmesini temin etmek, 

 
gibi önemli bazı hususların yeni maden kanunu taslağında yer alması çok önem arz etmekte olup,  kanun 

taslağında bu hususların yer almaması, sektörde yeni yavaşlamalar ve umutsuzluğa sebep olabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Sektörümüzün temel hedef ve beklentilerini özetlediğimiz bu konuları, kanun taslağı çalışmasına işlenmiş olarak 

ekte sunarken,  bu konulara destek vereceğinize olan inancımızın tam olduğunu belirtir, konuyu saygılarımızla 

bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla. 
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3213 SAYILI MADEN KANUNU UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN STK’LARDAN GELEN ÖNERİLER 

DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞMASI 

 

 

                                                                                                      13 TEMMUZ 2020 

 
NOT: Değerlendirme sütununa eklenen ifadeler koyu kırmızı yazı rengi ve altı çizili, çıkarılan ifadeler koyu mavi üstü çizilidir. Gerekçe sütunu ise kırmızı italik ifadelerdir.  
Yeşil renkli olanlar: alternatif hükümler.      

3213 SAYILI KANUN METNİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE 

    

Amaç 

Madde 1 – Bu Kanun madenlerin milli 
menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, 
üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili 
esas ve usulleri düzenler. 

  Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Kanun; milli menfaatlere 
ve kamu yararına uygun olarak madenlerin üzerinde 
hak sahibi olunması, aranması, işletilmesi, tesislerin 
kurulması, terk edilmesi, maden kaynaklarının etkin, 
verimli, şeffaf, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir 
şekilde yönetilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenler. 

 

  Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Kanun; milli 
menfaatlere ve kamu yararına uygun olarak 
madenlerin üzerinde hak sahibi olunması, 
aranması, işletilmesi, tesislerin kurulması, terk 
edilmesi, ruhsat güvencesinin sağlanması,  
maden kaynaklarının etkin, verimli, şeffaf, 
çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şekilde 

yönetilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenler. 
  

Madenlerin milli menfaatlere ve kamu 
yararına uygun olarak hak sahibi 
olunması ve bu yönde faaliyet 
gösterilmesi, olması gereken bir 
zorunluluktur. Ancak, bilindiği gibi bir 
faaliyetin yapılmasında kamu yararı olup 
olmadığının takdiri tartışmalı bir 
konudur. Kamuda verilen bir hakta ya da 

yapılacak bir faaliyette kamu yararı olup 
olmadığı bakanın vereceği karar ile 
belirlenmektedir. Kamu yararı 
konusunda takdir yetkisi olan bir makam 
verdiği kamu yararı kararını doğal 
olarak geri alabilecektir de. Kamu 
otoritesine kötüye kullanma olasılığı olan 
böyle bir ortam yaratılması yatırımcıyı, 

özellikle yabancı yatırımcıyı sektörden 
uzak tutacaktır. Bu yönde olabilecek bir 
uygulama verilen haklardaki ruhsat 
güvencesini sekteye uğratacaktır. Ayrıca 
Kanunun amacı kapsamındaki her bir 
işlem için karar alınması gerektiğinden  
bürokrasi de artacaktır. Bu unsurlar 
dikkate alındığında verilen bir ruhsat 
sahasında yapılan yatırımların bir 

güvencesi olması gerekir ki o madene 
yönelik yatırımlar gelişsin, aksi takdirde 
güvencesi olmayan maden hakkına ya da 
yapılacak faaliyete hiç kimse yatırım 
yapmaz. Bu nedenlerle, Taslakta yer alan 
“kamu yararına” ibaresinin çıkarılması 
zorunludur.  
Ayrıca 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nda da bu türden bir ifade 
bulunmamaktadır. 
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Ruhsat güvencesi madencilik yatırımları 
için olmazsa olmazdır. Ruhsatın alındığı 
tarih itibariyle sahip olduğu haklarla 

sürdürülebilirliğinin sağlanması, yatırım 
kapsamındaki gerekli diğer ruhsat ve 
izinlerin öngörülebilir şekilde alınması 
süreçlerinin gerek Maden kanununda 
gerekse ilgili mevzuatta yer alması ile bu 
mevzuatlara uygun olarak işlemlerin 
tesis edilmesidir. Bu nedenlerle 
yatırımcılar açısından Maden 

Kanununun amaç ve kapsamında bu 
hüküm olmalı, madenlerin bulunduğu 
yerde işletilmesi zorunluluğundan dolayı 
diğer yatırımlarla kıyas yapıldığında da 
madencilik yatırımları öncül yapabilmeli.  

    

Madenler 

Madde 2 –Yer kabuğunda ve su 

kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî 

değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su 

kaynakları dışında kalan her türlü madde bu Kanuna 

göre madendir. 

Madenler aşağıda sıralanan gruplara göre 

ruhsatlandırılır: 

I. Grup madenler 

a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve 

tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl. 

b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, 

Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik 

sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer 

almayan kayaçlar. 

II. Grup madenler 

a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, 

Bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt 

yapılarak kullanılan kayaçlar. 

b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt 

gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla 

kullanılan doğal taşlar. 

c) Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt 

gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit 

öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar. 

  Madenler 

MADDE 3 – (1) Yer kabuğunda ve su 
kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî 
değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su 
kaynakları dışında kalan her türlü madde bu Kanuna 
göre madendir. Madenler aşağıdaki gruplara göre 
ruhsatlandırılır; 

I. Grup madenler 

a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta 

doğal olarak bulunan kum ve çakıl, ariyet malzemesi 
ile SiO2 oranına bakılmaksızın akarsu yataklarındaki 
kum ve çakıl,  

b) Tuğla-kiremit kili, çimento kili, marn, 
puzolanik kayaç (tras) ile çimento ve seramik 
sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer 
almayan kayaçlar. 

 

II. Grup madenler 

a) Agrega, hazır beton ve asfalt yapımında 
kullanılan kayaçlar, 

b) Blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif 
amaçla kullanılan doğal taşlar, 

c) Entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme 
tesisinde kullanılan kayaçlar. 

III. Grup madenler 

Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek 

eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı 
(jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç) 
hidrojen sülfür (30/05/2013 tarih ve 6491 sayılı Türk 
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III. Grup madenler 

Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek 

eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı 

(jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç) 

Hidrojen Sülfür (7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol 

Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla). 

IV. Grup madenler 

a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, 

Anaksit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, 

Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İmalogit, 

Klorit, Sepiyolit, Paligorskit (Atapuljit), Loglinit ve 

bunların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, 

Alünit (Şap), Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, 

Kalsiyum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom 

ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, 

Borasit, Tinkal, Pandermit veya bünyesinde en az %10 

B2O3 içeren diğer Bor mineralleri), Stronsiyum tuzları 

(Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, 

Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillimanit, 

Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fosfat, 

Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, Tabiî Soda 

mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), Zeolit, Pomza, 

Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, Kükürt, Flüorit, 

Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, Diyasporit, 

Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az %80 SiO2 ihtiva 

eden Kuvars kumu, Feldispat (Feldispat ve 

Feldispatoid grubu mineraller), Mika (Biyotit, 

Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogopit), Nefelinli 

Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört). 

b) Turba, Linyit, Taşkömürü, (…) Antrasit, 

Asfaltit, Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, (…) Kokolit ve 

Sapropel (Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak 

kaydıyla). 

c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, 

Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, 

Kalay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten 

(Volframit, Şelit), Kobalt,  Nikel,  Kadmiyum,  

Bizmut, Titan (İlmenit, Rutil), Alüminyum (Boksit, 

Gipsit, Böhmit), Nadir toprak elementleri (Seryum 

Grubu, Yitriyum Grubu) ve Nadir toprak mineralleri 

(Bastnazit, Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, 

Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla). 
IV. Grup madenler 

a) Endüstriyel ham maddeler; alçıtaşı (jips, 
anhidrit), allofan, alünit (şap), anaksit, andaluzit, 

apatit, asbest (amyant), barit, baydilit, bentonit, bor 
tuzları (kolemanit, uleksit, borasit, tinkal, pandermit 
veya bünyesinde en az %10 B2O3içeren diğer bor 
mineralleri), brom ve diğer tuzlar, çört, diatomit, dikit, 
disten (kyanit), diyasporit, dumortiorit, dunit, endellit, 
feldispat (feldispat ve feldispatoid grubu mineraller), 
flor, flüorit, fosfat, grafit, halit, halloysit, harzburgit, 
hektorit, huntit, illit (%50’den fazla illit minerali), 

imalogit, iyot, kalsiyum, kaolen, klor, klorit, 
korundum, kriyolit, kuvars, kuvarsit ve bileşiminde en 
az %80 SiO2 ihtiva eden kuvars kumu, kükürt, lityum, 
loglinit ve bunların karışımı killer, magnezyum, 
manyezit, mika (biyotit, muskovit, serisit, lepidolit, 
flogopit), montmorillonit (%50’den fazla 
montmorillonit minerali), nakrit, nefelinli siyenit, 
nitrat, nontronit, obsidyen, olivin, paligorskit 

(atapuljit), pekştayn, perlit, pirofillit, pomza, 
potasyum, radyolarit, refrakter killer, saponit, 
sepiyolit, sileks, sillimanit, sodyum, steattit, 
stronsiyum tuzları (selestin, stronsiyanit), şiferton, 
tabiî soda mineralleri (trona, nakolit, davsonit), talk, 
tenardit, vermikülit, vollastonit, zeolit (%50’den fazla 
zeolit minerali), zımpara taşı, 

b) Enerji ham maddeleri; antrasit, asfaltit, 
bitümlü şeyl, bitümlü şist, gidya, kokolit-sapropel 

(Petrol Kanunu hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla), 
leonardit, linyit, taşkömürü, turba, 

c) Metalik madenler; altın, alüminyum (boksit, 
gipsit, böhmit), antimuan, arsenik, bakır, berilyum, 
bizmut, civa, çinko, demir, galyum, germanyum, 
gümüş, hafniyum, indiyum, kadmiyum, kalay, kobalt, 
krom, kurşun, manganez, molibden, nadir toprak 
elementleri (seryum grubu, yitriyum grubu) ve nadir 

toprak mineralleri (bastnazit, monazit, ksenotim, serit, 
oyksenit, samarskit, fergusonit), nikel, niobyum, 
osmiyum, pirit, platin, renyum, rubidyum, selenyum, 
sezyum, talyum, tantalyum, telluryum, titan (ilmenit, 
rutil), tungsten (volframit, şelit), vanadyum, 
zirkonyum, 

ç) Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar; adularya, 
agat, akroit, aktinolit, akuvamarin, aleksandirit, 

ambligonit, amozonit, andezin, apofillit, ateş opal, 
aytaşı, benitoid, beril, bitovnit, brazilianit, danburit, 
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Samarskit, Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, 

İndiyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, 

Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, 

Telluryum, Renyum. 

ç) Uranyum, Toryum, Radyum gibi 

elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer 

radyoaktif maddeler. 

V. Grup madenler 

Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, 

Akuvamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, 

Sardoniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, 

Krizopras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, 

Ağaç Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, 

Neceftaşı (Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, 

Avanturin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin 

(Rubellit, Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz 

(Firuze), Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), 

Oltutaşı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, 

Epidot (Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya 

Jad, Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri 

(Spesartin, Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, 

Pirop, Almandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit. 
VI. Grup Madenler 

datolit, diaspor kristalleri, diopsit, dioptas, Elmas, 
enstatit, epidot (zeosit, tanzonit), fenakit, fibrolit, 
granat minarelleri (spesartin, grosüllar hessanit, 
dermontoit, uvarovit, pirop, almandin), hayün, 

heliodor, heliotrop, jadeit, jasp, jaspis, kalsedon, 
kantaşı, karneol, karnolin, kehribar, kemererit, 
kordiyerit, kornerupin, krizoberil, krizokol, krizolit, 
krizopras, kurnokovit, kuvars kristalleri (ametist, 
sitrin, neceftaşı (dağ kristali), dumanlı kuvars, 
kedigözü, avanturin, venüstaşı, gül kuvars), labrodorit, 
lazulit, lazurit (lapislazuli), lületaşı, moldavit, 
morganit, natrolit, nefrit, oltutaşı, opal (irize opal, 

kırmızı opal, siyah opal, ağaç opal), operkül, oyklas, 
pektolit, petalit, polusit (polluks), praziolit, prehnit, 
rodokrozit, rodonit, safir, safirin, sanidin, sarder, 
sardoniks, sedef, sfen kristalleri, siberit, silis kökenli 
oniks, sinhalit, skapolit, sodalit, spinel, spodümen, 
taaffeit, topaz, turkuaz (firuze), turmalin (rubellit, 
vardelit, indigolit), uvit, vardit, vezüvyan (idokras), 
yakut, yeşim veya jad, zebercet, zümrüt, 

d) Radyoaktif mineraller; radyum, toryum, 
uranyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller 
ve diğer radyoaktif maddeler. 

 

Bu gruplarda yer alan madenlerin özellikleri 
ile bu maddede yer almayan bir madenin grubunun 

tespitine ait esas ve usuller Bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikle düzenlenir. 

(2) Birinci fıkrada sayılan gruplarda yer alan 
madenlerin özellikleri ile bu maddede yer almayan bir 

madenin grubunun tespitine ait usul ve esaslar 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

 

  

Bu Kanuna göre verilen ruhsatlar başka 
amaçla kullanılmaz. 

(3) Bu Kanuna göre verilen ruhsatlar başka 
amaçla kullanılamaz. 

  

    

Tanımlar 

Madde 3 – Kanunda geçen deyimler aşağıda 

açıklanmıştır: 

Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı. 

Tanımlar 

MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen; 
d) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığını,  

  

Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü. 

s) Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünü, 

  

Takaddüm Hakkı : Maden hakkı için ilk 

müracaat edene tanınan öncelik. 

üü) Öncelik hakkı: Maden hakkı için ilk 
müracaat edene tanınan hakkı, 

  

Ruhsat Hukuku : Ruhsat sahiplerinin 

ruhsattan doğan hak ve yükümlülükleri. 

eee) Ruhsat hukuku : Ruhsat sahiplerinin 
ruhsattan doğan hak ve yükümlülükleri. 
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Buluculuk : Herhangi bir ruhsat döneminde 

bir kaynak veya rezervin ulusal maden kaynak ve 

rezerv raporlama koduna göre hazırlanmış rapor 

sonucunda ortaya çıkartılması. 

h) Buluculuk: Herhangi bir ruhsat döneminde 
bir kaynak veya rezervin ulusal maden kaynak ve 
rezerv raporlama koduna göre hazırlanmış rapor 
sonucunda ortaya çıkartılması, 

h) Buluculuk: Herhangi bir ruhsat döneminde 
bir kaynak veya rezervin ulusal maden kaynak 
ve rezerv raporlama koduna göre hazırlanmış 
rapor sonucunda ortaya çıkartılmasını, 

 

Arama Ruhsatı : Belirli bir alanda maden 

arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen 

yetki belgesi. 

c) Arama Ruhsatı: Belirli bir alanda maden 
arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen 
yetki belgesi,  

c) Arama Ruhsatı: Belirli bir alanda maden 
arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için 
verilen yetki belgesini, 

 

İşletme Ruhsatı : İşletme faaliyetlerinin 

yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi. 

çç) İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin 
yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi, 

çç) İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin 
yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini, 

 

İşletme İzni : Bir madenin işletmeye 

alınabilmesi için izin. 

cc) İşletme İzni : Bir madenin işletmeye 
alınabilmesi için gerekli olan izni, 

  

Ruhsat : Madenlerin aranması ve işletilmesi 

için yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar 

çerçevesinde Genel Müdürlükçe verilen belge. 

bbb) Ruhsat : Madenlerin aranması ve 

işletilmesi için yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde Genel Müdürlükçe verilen belgeyi, 

  

Beyan : İlgililerin resmi kuruluşlara herhangi 

bir durumu belirlemek veya açıklamak maksadı ile 

yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş oldukları 

belge. 

ğ) Beyan:  İlgililerin resmi kuruluşlara herhangi 
bir durumu belirtmek veya açıklamak maksadı ile 
yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş oldukları 
belgeyi, 

  

Maden Sicili : Tüm madencilik faaliyetleri ile 

ilgili bilgilerin kaydedildiği yer. 

mm) Maden sicili: Genel Müdürlüğün 
sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine göre 
maden hakları ile üzerindeki diğer hakların 
durumlarını göstermek üzere tutulan sicilidir. 

mm) Maden sicili: Genel Müdürlüğün 
sorumluluğu altında, tescil ve açıklık ilkelerine 
göre maden hakları ile üzerindeki diğer hakların 
durumlarını göstermek üzere tutulan sicili, dir. 

 

Pasa : Mevcut ekonomik ve teknik şartlara 

göre işletilmesi mümkün olmayan, ancak işletme 

gereği istihsal edilen cevher. 

vv) Pasa: Mevcut ekonomik ve teknik şartlara 
göre işletilmesi mümkün olmayan, ancak işletme 
gereği istihsal edilen maddeyi, 

  

Prospeksiyon : Madencilik arama 

faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin 

toplanması işi. 

   

Görünür Rezerv : Kaynağın üç boyutu ile 

belirlenmiş olan ve bu boyutlar içerisinde sürekliliği 

konusunda en az risk taşıyan, jeolojik, madencilik, 

metalürjik, ekonomik, pazarlama, hukuki, çevresel, 

sosyal, mali etkenlerin altında ve günün şartlarında 

işletilebilir kısmı. 

ş) Görünür Maden Rezervi; Ölçülmüş Maden 
Kaynağının ekonomik olarak madenciliğinin 

yapılabildiği, Dönüştürücü Faktörlerin güvenilirlik 
düzeyinin yüksek olduğu kısmını, 

  

Ekonomik Cevher : (Mülga: 4/2/2015-

6592/2 md.) 

   

Kamulaştırma : İşletme ruhsat süresi 

boyunca ruhsat alanında kalan özel mülkiyet 

arazilerine madencilik faaliyeti için alınan 

kamulaştırma kararı. 

   

Nezaret : İşletmelerin tekniğine ve emniyet    
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nizamnamelerine uygun olarak yürütülmesinin 

kontrolü. 

Nezaretçi : İşletmelerin teknik ve emniyet 

yönünden nezaretini yapan sorumlu ve yetkili maden 

mühendisi. 

   

Taksir : Ruhsat alanlarının bu Kanun 

gereğince küçültülmesi. 

ğğğ) Taksir: Ruhsat alanlarının küçültülmesini, Taksir : Ruhsat alanlarının bu Kanun 
gereğince küçültülmesi. 

Taksir işleminin sadece Maden 
Kanunu’nda belirtilen esaslara göre 
yürütülmesini sağlamak amacıyla ekleme 

yapılmıştır. 

Münfesih : (Mülga:14/2/2019-7164/5 md.)     

 Faaliyet Raporu : (Mülga: 4/2/2015-6592/2 

md.) 

   

Teknik Belge : Maden arama ve işletme 

faaliyetleri ile Kanunda belirtilen diğer işler için ilgili 

mühendis ve diğer teknik elemanlar tarafından 

hazırlanan imalât haritası, jeolojik, jeofizik, 

hidrojeolojik etüt, harita, kesitler, raporlar ve bunun 

gibi teknik içerikli belge. 

ııı) Teknik belge: İlgili mühendis ve diğer 
teknik elemanlar tarafından hazırlanan, arama faaliyet 
raporları, arama/işletme projeleri, işletme faaliyet 
raporları, imalât haritası, jeolojik, jeofizik, 
hidrojeolojik etüt, harita, kesitler, laboratuvar 

analizleri, sondaj verileri, terk raporu, çevre ile uyum 
planı, diğer rapor ve bunlar gibi Kanunda belirtilen 
teknik içerikli belgeleri, 

  

Satış Bilgi Formu : (Mülga: 4/2/2015-6592/2 

md.) 

   

Faaliyet Bilgi Formu : (Mülga: 4/2/2015-

6592/2 md.) 

   

Arama Faaliyet Raporu : Ruhsat sahalarında 

yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlüğe 

verilmesi gereken belge. 

b) Arama Faaliyet Raporu: Ruhsat sahalarında 
yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlüğe 
verilmesi gereken belge,  

b) Arama Faaliyet Raporu: Ruhsat sahalarında 
yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili Genel 
Müdürlüğe verilmesi gereken belgeyi, 

 

İmalât Haritası : İşletmelerde üretim yapılan 

yerleri, miktarları ve yapılış şeklini gösterir ölçekli 

beyan niteliğinde harita. 

aa) İmalât haritası: İşletmelerde üretim yapılan 
yerleri, miktarları, yapılış şeklini ve bir sonraki yılın 

üretim programını, depolanan pasa yerlerini gösterir, 
uygun ölçekli beyan niteliğindeki haritayı, 

  

Proje : Yer kabuğundaki maden kaynaklarının 

değerlendirilmesi amacına dönük seçilmiş bir teknoloji 

kullanarak mevcut bir potansiyel talebini karşılamak 

üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları 

düzenleyen beyan niteliğinde rapor. 

   

Kantar Fişi : Cevher nakillerinde cevherin 

ağırlığını gösterir tartı makbuzu. 

   

Sevk Fişi : 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

2365 sayılı Kanunla değişik 240 ıncı maddesinin 

birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan taşıma 

irsaliyelerindeki bilgileri ihtiva eden beyan niteliğinde 

belge. 

fff) Sevk fişi: Sevk edilen madene ilişkin Genel 
Müdürlüğün belirlediği bilgileri içeren elektronik 
ortamda verilen sevk irsaliyesi niteliğindeki belgeyi,
   

fff) Sevk Fişi : Sevk edilen madene ilişkin 

Genel Müdürlüğün belirlediği bilgileri içeren 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı 

Kanunla değişik 240 ıncı maddesinin birinci 

fıkrasının (A) bendinde yer alan taşıma 

Sevk fişinin sevk irsaliyesi yerine 
kullanılması durumnunda Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ile diğer kurumların 
yapacağı denetimlerde sorun olmaması 

açısından mevcut uygulamaya uygun bir 
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irsaliyelerindeki bilgileri ihtiva eden beyan 

niteliğindeki elektronik ortamda verilen sevk 
irsaliyesi niteliğindeki belgeyi, 

düzenleme önerilmektedir. 

İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşu : Madencilik 

faaliyetleri ile ilgili konularda ihtisas sahibi kamu 

kurum ve kuruluşları. 

z) İhtisaslaşmış Devlet kuruluşu: Madencilik 
faaliyetleri ile ilgili konularda ihtisas sahibi kamu 
kurum ve kuruluşlarını, 

  

Maden Hakları : Madenlerin aranması, 

bulunması, görünür rezervinin geliştirilmesi ve 

işletilebilmesi için verilen izinler ve maden 

yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan 

maddî imkânlar. 

hh) Maden hakları: Madenler üzerinde tesis 
olunan; ilk müracaat, arama ruhsatı, işletme ruhsatı, 
ham madde üretim izni, buluculuk ve görünür rezerv 
geliştirme haklarını, 

 

hh) Maden hakları : Madenlerin 

aranması, bulunması, görünür rezervinin 

geliştirilmesi ve işletilebilmesi için verilen 

izinler, ham madde üretim izni, buluculuk ve 
görünür rezerv geliştirme hakları,  

Bu tanım içinde “işletme izni”nin ve 
diğer izinlerin de olması gerekir. Ayrıca, 
mevcut kanundaki tanım daha geniş 
olarak hakları tanımlamaktadır. 

Teminat : (Mülga: 4/2/2015-6592/2 md.)    

Devlet Hakkı : Maden istihracı ile sağlanacak 

gelirden Devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü 

ruhsat sahibine ait olan kısım. 

l) Devlet hakkı: Maden üretiminden sağlanan 
gelirden Devlet payına düşen kısmı,  

 

  

Kritik Cevher Stokları : Ekonominin 

buhranlı dönemleri geçiştirebilmesi için gerekli 

ekonomik büyüklükteki cevher stokları. 

   

Mücbir Sebep : Sel, yangın, deprem, grizu 

patlaması, çökme, heyelan ve benzeri haller. 

şş) Mücbir sebep: Sel, deprem, heyelan gibi 
doğal afetler, salgın hastalık, yangın, çökme, grizu 
patlaması, kanuni grev, lokavt ile faaliyet ve 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen 
benzeri halleri,  

şş) Mücbir sebep: Sel, deprem, heyelan gibi 
doğal afetler, salgın hastalık, yangın, çökme, 
grizu patlaması, kanuni grev, lokavt ile faaliyet 
ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini 
engelleyen benzeri halleri, 

 

Beklenmeyen Haller : Tenör, jeoloji, 

pazarlama, ulaştırma ve alt yapı şartlarındaki 

beklenmeyen değişiklikler ile ilgili mevzuat gereğince 

diğer kurumlardan alınması gereken izinlerin 

alınamaması durumları. 

g) Beklenmeyen haller: Ulusal çaptaki ağır 
ekonomik bunalımlar, tenör, jeoloji, pazarlama, 
ulaştırma ve alt yapı şartlarındaki beklenmeyen 
değişiklikler ile ilgili mevzuat gereğince diğer 
kurumlardan alınması gereken izinlerin alınamaması 
durumlarını, 

  

Altyapı Tesisi : Madencilik faaliyetleri için 

zorunlu ve temdit dahil ruhsat süresi ile sınırlı olan 

yol, su, haberleşme, enerji nakil hattı, bant konveyör, 

havai hat, kuyu tesisleri, şantiye binası, yemekhane, 

atölye, kantar tesisleri, maden stok alanı, pasa döküm 

alanı, atık barajı, trafo, patlayıcı madde ve müştemilatı 

deposu gibi geçici yapı ve binaları. 

a) Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri için 

zorunlu ve temdit dahil toplam ruhsat süresi ile sınırlı 
olan; yol, su, haberleşme, enerji nakil hattı, bant 
konveyör, havai hat, kuyu tesisleri, şantiye binası, 
yemekhane, atölye, kantar tesisleri, atık ve/veya 
maden nakli için kullanılan hatlar, maden stok alanı, 
pasa döküm alanı, atık barajı, trafo, patlayıcı madde ve 
müştemilatı deposu gibi geçici yapı ve binalar ile 
kendi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi 

üretimine yönelik olarak kurulan santralleri, 

  

Geçici Tesisler : Maden ruhsatının süresine 

bağlı olarak yapılan tesis ve altyapı tesisleri. 

r) Geçici tesisler: Maden ruhsatının süresine 
bağlı olarak yapılan tesis ve altyapı tesislerini, 

  

Kurul : (Ek: 10/6/2010-5995/2 md.) 

(Mülga:14/2/2019-7164/5 md.)   

   

Tesis : Madencilik faaliyetleri için zorunlu iii) Tesis: Madencilik faaliyetleri için zorunlu   
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olan her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve 

sayalama tesisleri ile işleme tesisi kapsamında asfalt 

üretim, hazır beton, yapı elemanı tesisleri, sallantılı 

masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, 

bioksidasyon ve benzeri cevher hazırlama ve 

zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, 

stoklama, atık kazanma ve atık bertaraf tesisleri gibi 

geçici üniteleri.  

olan her türlü kırma, yıkama, eleme, öğütme, kesme 
ve sayalama tesisleri ile işleme tesisi kapsamında 
asfalt üretim, hazır beton, yapı elemanı tesisleri, 
sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, 

kalsinasyon, bioksidasyon ve benzeri cevher hazırlama 
ve zenginleştirme tesisleri, karıştırma, depolama, 
stoklama, atık/artık kazanma ve atık/artık bertaraf 
tesisleri gibi geçici üniteleri, 

Maden Arama Projesi : Arama ruhsat 

sahasında bir termin planı dahilinde,  ekonomik olarak 

işletilebilecek  bir maden  yatağı  bulabilmek için 

arama süresi  boyunca yapılacak olan arama 

faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine 

yönelik yatırım bilgilerini ve mali yeterliliği içeren 

projeyi. 

   

Ön İnceleme Raporu : Hedef sahayı 

seçmenin gerekçeleri, nedenleri ve aranacak 

maden/madenlerin belirtildiği; mevcut bilgiler 

doğrultusunda hazırlanmış yorum ve değerlendirmeleri 

içeren raporunu. 

   

Ön Arama Faaliyet Raporu : Ön arama 

döneminde maden arama projesinde belirtilen madene 

yönelik elde edilen veriler doğrultusunda tenör/kalite 

tahminini içeren kaynak raporu. 

   

Genel Arama Faaliyet Raporu : Genel 

arama döneminde madene yönelik maden arama 

projesinde belirtilen yöntem ve uygulamalar ile detay 

arama dönemine ilişkin öngörülen sondaj, yarma, 

kuyu, galeri gibi arama faaliyetlerine ait bilgileri 

içeren kaynak raporu. 

   

Detay Arama Faaliyet Raporu : Detay 

arama döneminde madene yönelik maden arama 

projesinde belirtilen yöntem ve uygulamalar ile sondaj, 

yarma, kuyu, galeri gibi arama faaliyetlerine ilişkin 

bilgileri ve diğer belgeleri kapsayan kaynak raporu.  

   

Kaynak: Yerkabuğunda veya derinliklerinde; 

biçim, nitelik ve nicelik olarak muhtemel ekonomik 

beklentileri karşılayacak katı, sıvı ve gaz birikimleri. 

jj) Maden kaynağı: Yer kabuğunda veya 
yüzeyinde bulunan, ekonomik önemi olan, tenör/kalite 
ve miktarı ile nihai ekonomik üretim için makul bir 
beklenti yaratabilecek miktardaki katı, sıvı ya da gaz 
birikimlerini. 

 

   Maden Kaynağı Kaynak: Yer kabuğunda 
veya yüzeyinde bulunan, ekonomik önemi olan, 
tenör/kalite ve miktarı ile nihai ekonomik üretim 
için makul bir beklenti yaratabilecek miktardaki 
katı, sıvı ya da gaz birikimlerini. 

 

Öneri metnibde maden Kaynakları tanımı 
ayrıca yapıldığından burada kaynak 
olarak tanım düzenlenmiştir. Ayrıca 
yerkabuğu, yüzeyi ve derini beraberinde 
içerdiğinden yüzey ibaresi çıkarılmıştır. 



9 
 

Oda Sicil Belgesi : Mühendislerin odaya 

üyeliklerinin devam ettiğine dair yılda bir kez alınan 

belgeyi.   

   

Muhammen Bedel : I. Grup (a) bendi 

madenler için mülk sahibinin izni alınarak verilen 

ruhsatlarda veya ruhsat süre uzatım işlemlerinde 

madenin cinsi, rezervi ve yeri dikkate alınarak ilgili il 

özel idaresi tarafından belirlenen bedeli. 

       Muhammen Bedel : I. Grup (a) bendi 

madenler için mülk sahibinin izni alınarak 

verilen ruhsatlarda veya ruhsat süre uzatım 

işlemlerinde madenin cinsi, rezervi ve yeri 

dikkate alınarak ilgili il özel idaresi 

tarafından belirlenen bedeli, 

“Muhammen bedel” ibaresi Taslağın 13. 
Maddesinde geçtiğinden kaldırılmaması 
gerekir. 

İşletme Faaliyet Raporu : Yıllık işletme 

faaliyetine ilişkin üretim, satış tutarı ve miktarı, stok 

ve bunun gibi bilgiler ile toplam gelir ve tahakkuk 

eden Devlet hakkı gibi mali durumu gösteren ve şekli 

yönetmelikle belirlenen belge. 

bb) İşletme Faaliyet Raporu: Yıllık işletme 
faaliyetine ilişkin üretim, satış tutarı ve miktarı, stok 
ve bunun gibi bilgiler ile toplam geliri gösteren ve 
şekli yönetmelikle belirlenen belge. 

  

Rezerv : Kaynağın, boyutları ve 

tenörü/kalitesi belirlenmiş ve günün şartlarında 

ekonomik olarak üretilebilir ve işlenebilir kısmı.  

aaa) Rezerv: Ölçülmüş ve/veya belirlenmiş 
maden kaynağının ekonomik olarak üretilebilir ve 
işlenebilir kısmını, 

ll) Maden rezervi; Ölçülmüş ve/veya 

Belirlenmiş Maden Kaynağının ekonomik olarak 
madenciliğinin yapılabildiği kısmını. 

  

Muhtemel Rezerv : Sürekliliği görünür 

rezervde olduğu kadar tarif edilemeyen, ekonomik 

işletilebilirliği jeolojik, madencilik, metalürjik, 

ekonomik, pazarlama, hukuki, çevresel, sosyal ve mali 

etkenler ile ilgili belirsizlikler içeren cevher miktarı. 

rr) Muhtemel maden rezervi; Belirlenmiş veya 
ölçülmüş maden kaynağının ekonomik olarak 
çıkartılabilir kısmı olup dönüştürücü faktörler 
açısından görünür rezerve göre daha düşük güven 
seviyesine sahip ancak  madencilik faaliyetlerinin 
yürütülmesi için alınacak olan kararın temelini 

oluşturması bakımından yeterli güven düzeyine sahip 
kısmını, 

  

Ruhsat Bedeli : Taban bedelinin, ruhsatın 

yürürlükte kaldığı takvim yılı sayısı, maden grubu, 

cinsi ve alan büyüklüklerine göre belirlenen 

katsayılarla çarpılarak ekli (1) ve (2) sayılı tablolarda 

gösterildiği şekilde hesaplanarak her yıl ocak ayının 

sonuna kadar; arama ruhsatlarında tamamı Genel 

Müdürlüğün bütçesine ve işletme ruhsatlarında ise 

%30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını temin etmek 

üzere teminat olarak, %20’si Genel Müdürlüğün 

bütçesine, %50’si ise genel bütçeye gelir kaydedilmek 

üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına 

yatırılması gereken tutar. 

ccc) Ruhsat bedeli: Ruhsatın taban bedeli, 
maden grubu, cinsi ve alanına göre hesaplanan tutarı,
   

  

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler : Genel 

Müdürlükçe yetkilendirilen, bu Kanun kapsamında 

Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her 

sss) YTK: Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, bu 
Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi 
gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi 
hazırlamaya yetkili, bünyesinde nitelik ve nicelikleri 
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türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili ve bunlardan 

sorumlu olan, şirket hisselerinin yarısından fazlasının 

sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve 

nicelikleri yönetmelikle belirlenen mühendisler 

çalıştıran maden arama ruhsat sahibi veya işletmesi 

olan tüzel kişiler. 

yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden 
ruhsat/ham madde üretim izni sahibi, rödovansçı, 
işletmesi olan veya şirket hisselerinin yarısından 
fazlasının sahibinin mühendis olduğu yetkilendirilmiş 

tüzel kişiyi, 

Fizibilite Dönemi : Detay arama faaliyetleri 

sonunda belirlenen maden kaynağının ekonomik değer 

olarak işletilebilirliğini göstermek amacıyla yapılacak 

çalışmaların gerçekleştiği dönemi. 

   

Fizibilite Raporu : Bir cevher kaynağının 

ekonomik olarak işletilebilirliğini göstermek amacıyla 

jeolojik, madencilik, metalürjik, ekonomik, pazarlama, 

yasal, çevresel, sosyal ve mali etkenlerin önerilen 

maden projesinde yeterli ayrıntıda incelendiği 

kapsamlı raporu. 

   

İşletme Projesi Uygulama Raporu : Üretim 

faaliyetine geçilinceye kadar işletme projesinin 

uygulanmasına ilişkin olarak yönetmelikte belirtilen 

süre ve esaslar kapsamında Genel Müdürlüğe 

sunulması gereken rapor.  

   

Daimi Nezaretçi : İşletmede daimi olarak 

istihdam edilen maden mühendisini. 

k) Daimi nezaretçi: Maden işletme faaliyetlerine 

nezaret eden, işletmede daimi olarak istihdam edilmek 
üzere ataması talep edilen, herhangi bir YTK’da görev 
almayan ve Genel Müdürlük tarafından ataması 
onaylanan maden mühendisini,  

k) Daimi nezaretçi: Maden işletme 

faaliyetlerine nezaret eden, işletmede daimi 
olarak istihdam edilmek üzere ataması talep 
edilen, herhangi bir YTK’da görev almayan 
ve Genel Müdürlük tarafından ataması 
onaylanan maden mühendisini, 

Yürürlükte bulunan YTK Yönetmeliğine 

göre YTK’sı olan ruhsat sahiplerinde 
istihdam edilen mühendisler, daimi 
nezaretçi olarak atanabilmektedir. 
Mevcut durumun korunması ve 
uygulamada tereddüde mahal 
verilmemeesi açısından Taslak 
düzenleme revize edilmiştir.  
Ayrıca, daimi nezaretçi tanımı Taslağın 

20. Maddesi ile uyumlu değildir.  

Maden İşletme Faaliyetleri : Üretime 

yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim için yapılan 

faaliyetler. 

ıı) Maden işletme faaliyetleri: Üretime yönelik 
hazırlık ve üretim faaliyetlerini, 

  

Madencilik Faaliyetleri : Madenlerin 

aranması, üretime yönelik hazırlık çalışmaları, 

üretilmesi, sevkiyatı, cevher hazırlama ve 

zenginleştirme, atıkların bertarafı, ruhsat sahasındaki 

stoklama/depolama işlemleri, maden işletmelerinin 

kapatılması ve çevre ile uyumlu hale getirilmesi ile 

ilgili tüm faaliyetler ve bu faaliyetlere yönelik geçici 

tesislerin yapılması.  

nn) Madencilik faaliyetleri: Madenlerin 
aranması, üretime yönelik hazırlık çalışmaları, 
üretilmesi, sevkiyatı, cevher hazırlama ve 
zenginleştirme, atıkların bertarafı, ruhsat sahasındaki 
stoklama/depolama işlemleri, maden işletmelerinin 
kapatılması ve çevre ile uyumlu hale getirilmesi ile 

ilgili tüm faaliyetler ve bu faaliyetlere yönelik geçici 
tesislerin yapılmasını, 

nn) Madencilik faaliyetleri: Madenlerin 
aranması, üretime yönelik hazırlık çalışmaları, 
üretilmesi, sevkiyatı, cevher hazırlama ve 
zenginleştirme, atıkların bertarafı, ruhsat 
sahasındaki stoklama/depolama ve macun dolgu 
işlemleri, maden işletmelerinin kapatılması ve 

çevre ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili tüm 
faaliyetler ve bu faaliyetlere yönelik geçici 
tesislerin yapılmasını, 

Günümüzde sektörde yaşanan sorunun 
çözümünde katkı sağlayacaktır. Macun 
dolguya madencilik faaliyetleri 
tanımında ve pasaların değerlendirilmesi 
kısmında yer verilmesi gerekmektedir. 
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Görünür Rezerv Geliştirme Hakkı : Ruhsat 

sahibi ile veya ihalelik sahalara ilişkin Genel 

Müdürlük ile gerçek/tüzel kişiler ve/veya kamu kurum 

ve kuruluşları arasında yapılan sözleşme kapsamında, 

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama koduna 

göre hazırlanmış rapor ile belirlenen görünür 

rezervden, bu görünür rezervi ortaya çıkaran 

gerçek/tüzel kişiler ve/veya kamu kurum ve 

kuruluşlarının aldığı pay. 

t) Görünür rezerv geliştirme hakkı: Tüzel 
kişilerin ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının, 
UMREK Koduna göre hazırlanmış rapor ile belirlenen 
görünür rezervden, ruhsat sahibiyle veya ihalelik 

sahalar için Genel Müdürlük ile yaptıkları sözleşme 
kapsamında aldıkları payı, 

 Görünür rezerv geliştirme izin belgesi 
sahibinin, sahada sondaj vb. fiziki işlem 
gerektiren faaliyetler için başta orman 
izni olmak üzere diğer izinleri  nasıl 

alacağı da düzenlenmelidir. 
EKSİKLİĞİN TASLAKTA 

GİDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.  

Teknik Eleman : İşletme tekniği, büyüklüğü 
ve yapısal durumu göz önüne alınarak, Kanun ve ilgili 
mevzuat kapsamında istihdam edilen maden, jeoloji, 

jeofizik mühendisleri ve ihtiyaç hâlinde harita 
mühendisleri ile diğer mühendisler. 

   

 ç) Ariyet malzemesi: Kayaçların doğal ve 
jeolojik etkenler sonucu kırılması, ufalanması, 
alterasyonu, taşınması ve/veya yerinde çökelimi ile 
oluşan; çakıl, kum, silt ve mil içeren gevşek malzeme 
ile yamaç molozu niteliğinde olan ve dolgu olarak 
kullanılan malzemeyi, 

  

 e) Başvuru ücreti: Bu Kanun ile düzenlenen, ilk 
müracaat, işletme ruhsatı, ruhsat süre uzatımı, ruhsat 
birleştirme, izin alanı değişikliği, ihale, küçük 
alanların ihalesi, rödovans, devir, zaruri üretim izni ve 
II. Grup ruhsatların bent değişikliği talepleri ile ilgili iş 
ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için başvuru 
sahiplerince, bütçesine gelir kaydedilmek üzere Genel 

Müdürlüğün hesabına yatırılan ücreti, 

e) Başvuru ücreti: Bu Kanun ile düzenlenen, 
ilk müracaat, işletme ruhsatı, ruhsat süre uzatımı, 
ruhsat birleştirme, bölünme, izin alanı 
değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, 
rödovans, devir, zaruri üretim izni ve II. Grup 
ruhsatların bent değişikliği talepleri ile ilgili iş ve 
işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için başvuru 

sahiplerince, bütçesine gelir kaydedilmek üzere 
Genel Müdürlüğün hesabına yatırılan ücreti, 

 

Ruhsatların bölünmesi imkanı verildiği 
takdirde talep, başvuru ücreti ödeyerek 
yapılmalıdır. 

 f) Belirlenmiş Maden Kaynağı: Ayrıntılı maden 
planlamasını ve yatağın ekonomik olarak 
işletilebilirliğini değerlendirebilecek yeterli ayrıntıda 
Dönüştürücü Faktörlerin uygulanabilmesine izin 
veren, miktarı, tenörü (veya kalitesi), yoğunluğu, şekli 

ve fiziksel özelliklerinin yeterli güvenilirlikte tahmin 
edildiği, Maden Kaynağının bir bölümünü., 

  

 ı) Brüt satış tutarı: Madenlerin satışında 
düzenlenen satış faturalarındaki Katma Değer Vergisi 
hariç tutarı,  

ı) Brüt satış tutarı: Madenlerin satışında 
düzenlenen satış faturalarındaki Katma Değer 

Vergisi ile varsa nakliye, sigorta, gümrük, 

liman ve benzeri bedeller hariç tutarı, 
 

Madenler, müşterinin tesisi/fabrikası 
teslim şeklinde ya da ihraç edilerek de 
satılabilmektedir. Bu durumda varsa 
nakliye, sigorta, gümrük, liman ve 
benzeri bedeller de brüt satış tutarı 

dışında tutulmalıdır.   

 i) Cari satış fiyatı: Belirli bir tarihte madenlerin 
piyasada oluşan satış fiyatını, 

i) Cari satış fiyatı: Belirli bir tarihte madenlerin 
piyasada oluşan satış fiyatını, Ruhsat 

sahasındaki fiili satış fiyatını, 
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 j) Çevre ile uyum planı: Madencilik faaliyetleri 
nedeniyle bozulan sahaların düzenlenmesi, duraylılığı 
sağlama, düzeltme, üst toprağı serme, tohum ekme, 
fidan dikme, arazi yapısı uygun yerlerde rekreasyon 

alanları oluşturma, bitkilendirme ve ağaçlandırma 
işlemlerinin tümünü içeren planı, 

j) Çevre ile uyum planı: Madencilik faaliyetleri 
nedeniyle bozulan sahaların topografyası 

değişen alanların düzenlenmesi, duraylılığı 
sağlama, düzeltme, üst toprağı serme, tohum 

ekme, fidan dikme, arazi yapısı uygun yerlerde 
rekreasyon alanları oluşturma, bitkilendirme ve 
ağaçlandırma işlemlerinin tümünü içeren planı, 

Madencilik faaliyetlerinin doğayı bozan 
bir faaliyet algısı yarattığından, tüm 
dünyada olduğu gibi ve işin realitesi olan 
topoğrafyayı değiştiren bir faaliyet 

olarak alınması yerinde olacaktır.  

 m) Devlet Hakkı Beyan Formu: Belirli bir 
dönemde, tüvenan veya zenginleştirilerek satışı 
yapılan madenler ile ruhsat sahibinin kendi tesisine 
ham madde olarak sevk edilen madenler için 

içeriğinde devlet hakkının hesaplanmasına esas teşkil 
eden bilgilerin yer aldığı ve beyan yükümlülüğü ruhsat 
sahibine ait olan belgeyi,  

  

 n) Doğal taş artığı: II. Grup (b) bendi maden 
ruhsatlarında blok üretim faaliyetlerinin doğal sonucu 
olarak ortaya çıkan, endüstrinin çeşitli alanlarında 
kullanıldığında ekonomik değer kazanan ham madde 
kaynağını, 

  

 o) Doğal taş artığı tesisi: Doğal taş artıklarının 
değerlendirilmesi için projesi Genel Müdürlükçe 
uygun bulunarak kurulan tesisi, 

  

 ö) Dönüştürücü Faktörler ; Maden Kaynaklarını 
Maden Rezervlerine dönüştürmek için kullanılan 
bilgilerdir. Bunlar; madencilik, cevher zenginleştirme, 
metalürjik, altyapı, ekonomik, pazarlama, yasal, 

çevresel, sosyal ve idari alandaki faktörleri, 

  

 p) E-maden: Maden hakkı sahiplerinin, 
YTK’ların, rödovansçıların, daimi nezaretçilerin, 
vardiya mühendisinin ve Genel Müdürlük personelinin 
bu Kanun kapsamındaki tüm iş, işlem ve talepleri 
gerçekleştirmelerine imkân sağlayan Elektronik 
Madencilik İşlemleri Bilgi Sistemini, 

  

 u) Görünür rezerv geliştirme izni: Görünür 
rezervi ortaya çıkarmak amacıyla, tüzel kişilerin 
ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının, ruhsat 
sahibiyle veya ihalelik sahalar için Genel Müdürlük ile 
yaptıkları sözleşme kapsamında verilen izni, 

  

 ü) Ham madde üretim izni: Kamu kurum ve 
kuruluşlarınca veya yap-işlet-devret modeli ile yapılan 

kamu yatırımları için görevli şirketçe projelerde 
kullanılacak yapı ve inşaat ham maddelerinin üretimi 
için verilen izni, 

  

 v) İdare: Büyükşehir belediyesi olan illerde 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını, 
büyükşehir belediyesi olmayan illerde il özel idaresini, 

  

 y) İhale teminatı: Genel Müdürlükçe   
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belirlenerek ilan edilen ihale taban bedelinden ve 
kapalı teklif ile açık arttırmada verilecek teklifin 
%20’sinden az olmamak üzere yatırılan bedeli, 

 dd) Kanun: Türk Maden Kanununu,   

 ee) Kısmi rehabilitasyon: Yürürlükte olan 
ruhsatlarda madencilik faaliyetinde bulunulmuş ve 
terk edilecek alanlarda çevre ile uyum planı 
kapsamında yapılacak çalışmaları, 

  

 ff) Maden: Yer kabuğunda ve su kaynaklarında 
tabii olarak bulunan, ekonomik ve ticarî değeri olan 

petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında 
kalan her türlü maddeyi, 

  

 gg) Maden arama faaliyetleri: Jeolojik 
prospeksiyon, jeoloji haritası yapımı, numune alma, 
jeofizik araştırma, jeokimya, hidrojeolojik ve 
jeoteknik etütler ile üretime yönelik olmayan sondaj, 
galeri sürme, yarma, kuyu açma ve Genel Müdürlükçe 
uygun görülen numune alma amaçlı kesim ve kazı gibi 

faaliyetleri, 

  

 ğğ) Maden Arama Projesi : Arama ruhsat 
sahasında bir termin planı dahilinde,  ekonomik olarak 
işletilebilecek  bir maden  yatağı  bulabilmek için 
arama süresi  boyunca yapılacak olan arama 
faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine 
yönelik yatırım bilgilerini ve mali yeterliliği içeren 

projeyi, 

  

 ii) Maden işletme projesi: Rezervi üç boyutlu 
olarak belirlenen bir maden yatağındaki madeni, bir 
termin planı dahilinde, teknolojik ve ekonomik olarak 
işletilmesi ile çevresel önlemleri alarak madenin 
kapanma sonrası rehabilitasyon planlamasını içeren 
temel ve detay mühendislik projesini, 

  

 kk) Maden kaynakları: Jeolojik bilginin 
güvenilirlik düzeyindeki artış derecesine göre sırasıyla 
Takribi, Belirlenmiş ve Ölçülmüş Maden Kaynağı 
kategorileri şeklinde tanımlanır.  

kk) Maden kaynakları: Jeolojik bilginin 
güvenilirlik düzeyindeki artış derecesine göre 
sırasıyla Takribi, Belirlenmiş ve Ölçülmüş 
Maden Kaynağı kategorileri şeklinde 
tanımlanan oluşumu, tanımlanır. 

Şekli düzeltme yapılmıştır. 

 oo) Mali yükümlülükler: Devlet hakkı, ruhsat 
bedeli gibi ruhsat hukukundan kaynaklanan ve ödeme 
yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan yükümlülükleri, 

  

 öö) Metal hale getirme: IV. Grup (c) bendi 
madenlerin her biri için kendine özgü metalürjik 
işlemler sonucunda madencilik tanımlamalarına göre 
uç ürün haline getirilmesini,  

  

 pp) MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğünü, 

  

 ss) Mutabakat belgesi: Talep/ruhsat sahiplerinin   
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aralarında yaptıkları noter onaylı belgeyi,  

 tt) Nihai arama faaliyet raporu: Ruhsat 
sahalarında tüm arama dönemlerinde gerçekleştirilmiş 

asgari faaliyetleri ve değerlendirmeleri içeren raporu, 

  

 uu) Ölçülmüş maden kaynağı; ayrıntılı maden 
planlamasını ve yatağın ekonomik olarak 
işletilebilirliğinin nihai değerlendirmesini 
destekleyecek ölçüde Dönüştürücü Faktörlerin 
uygulanabilmesine izin veren, miktarı, tenörü (veya 
kalitesi), yoğunluğu, şekli ve fiziksel özelliklerinin 
güvenilirlikle tahmin edildiği,  Maden Kaynağının bir 

bölümünü, 

  

 yy) Rehabilitasyon: Ruhsat hukuku sona eren 
sahalarda veya yürürlükte olan ruhsatlarda, ruhsat 
sahiplerince gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı 
alanlarda çevre ile uyum planı kapsamında yapılan 
çalışmaları, 

  

 zz) Rehabilitasyon bedeli: Çevre ile uyum planı 

kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanmak 
amacıyla alınan bedeli, 

zz) Rehabilitasyon teminatı bedeli: Çevre ile 

uyum planı kapsamında yapılacak çalışmalarda 
kullanmak amacıyla alınan teminatı bedeli, 

Rehabilitasyon için alınan tutarın 

“bedel” adı altında alınması halinde 
ruhsat sahibi tarafından sahanın 
rehabilitasyonunun yapılması halinde 
bile iade edilemeyecek bir tutar olarak 
kalmaktadır. Ayrıca, bu tutarın 
“teminat” olarak alınması halinde banka 
teminat mektubu olarak da MAPEG’e 
verilebilecektir.   

 ççç) Rödovans Sözleşmesi: Ruhsat sahibinin, 
ruhsat sahasının tamamı veya bir kısmı üzerinde sahip 
olduğu ruhsat hukukundan kaynaklanan madencilik 
faaliyeti yapma ve faaliyetleri sonucunda elde ettiği 
maden üzerinde tasarruf etme yetkilerini devretmek 
amacıyla tüzel kişilerle yapmış oldukları özel hukuk 
sözleşmesini, 

  

 ddd) Rödovansçı: Ruhsat sahiplerinin rödovans 
sözleşmesi imzaladığı tüzel kişiler, kamu kurum ve 
kuruluşları ile bunların iştiraklerini, 

  

 ggg) Takribi Maden Kaynağı; Maden 
Kaynağının büyüklüğünün ve tenörünün veya 
kalitesinin sınırlı jeolojik kanıtlar ve numune alma 
yoluyla tahmin edildiği bir kesimini, 

  

 iii) TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunu,   

 jjj) TTK: Türkiye Taşkömürü Kurumunu,   

 kkk) TÜVEK: Türkiye Yerbilimleri Veri ve 
Karot Bilgi Bankasını, 

  

 lll) Tüvenan: Ruhsat sahasında üretilen ve 
herhangi bir zenginleştirme işlemine tabi tutulmamış 

madeni, 
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 mmm) Tüzel kişiler: 13/1/2011 tarih ve 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinin 
ikinci fıkrasında belirtilen, özel hukuk tüzel kişiliğine 
sahip anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit sermaye şirketlerini, 

 Hukuk ortamında özel hukuk tüzel kişiliği 
tanımı içinde dernekler ve vakıflar da 
bulunmaktadır.  
 

 nnn) UETS: Ulusal Elektronik Tebligat 
Sistemini, 

  

 ooo) UMREK: Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Komisyonunu, 

  

 ööö) Vardiya mühendisi: İşletme tekniği, 

büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne alınarak, 
herhangi bir YTK’da görev almayan, Kanun ve ilgili 
diğer mevzuat kapsamında istihdam edilen 
mühendisleri, 

   ööö) Vardiya mühendisi: İşletme tekniği, 

büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne 
alınarak, herhangi bir YTK’da görev almayan, 
Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında 
istihdam edilen mühendisleri, 

Yürürlükte bulunan YTK Yönetmeliğine 

göre YTK’sı olan ruhsat sahiplerinde 
istihdam edilen mühendisler, vardiya 
mühendisi olarak atanabilmektedir. 
Mevcut durumun korunması ve 
uygulamada tereddüde mahal 
verilmemeesi açısından Taslak 
düzenleme revize dilmiştir.  

 ppp) Yatırım gideri: Ruhsat sahalarında arama 

ve maden işletme faaliyetlerine yönelik yapılan ve 
Genel Müdürlük tarafından tespit edilen toplam 
harcama tutarı, 

ppp) Yatırım gideri: Maden ruhsat 

sahalarında arama, işletme, geçici tesis ve 

varsa rehabilitasyon faaliyetlerine yönelik 
yapılan ve Genel Müdürlük tarafından tespit 
edilen toplam harcama tutarı, 

Yatırım giderleri içinde çevre ile uyum 

kapsamında yapılan rehabilitasyon 
kalemleri de olmalıdır. 

  

 

         ??) Küçük Ölçekli Maden Ruhsatı: 

Sınırları içinde 15’den az çalışan olan ya da  

bir önceki yıllık cirosu 5 Milyon TL’nin 

altında kalan ruhsatı, 

 

Ülkemizin jeolojik yapısı nedeniyle 

maden rezervlerimizin çeşidi fazla 

olmakla birlikte rezervlerinin 

bütünlüğünün bozulmasından dolayı 

Ülkemiz maden rezervleri ağırlıklı olarak 

küçük ve orta boyuttadır. Bu nedenle, 

maden rezervlerimiz birkaç maden 

varlığımız dışında büyük işletmeler 

kurmaya müsait değildir. Ancak, maden 

ruhsat sahiplerinin mevzuattan 

kaynaklanan yükümlülükleri büyük 

işletmelerin karşılayabileceği 

düzeydedir. Bu durumda küçük maden 

rezervlerimizi işletmenin maliyetleri 

karşılanamaz hale gelmekte, bu 

rezervlerimiz yer altında kalmakta, ülke 

yararına üretilememesi sonucunu 

doğurmaktadır. Halbuki bu maden 

rezervlerinin, bir aile şirketi tarafından 

10-15 kişiye istihdam sağlayarak 

rahatlıkla üretilmesi sağlanabilir. Bu 

nedenle, mevzuatta büyük maden 
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işletmeleri ile küçük maden işletmeleri 

ayrımının yapılarak küçük maden 

işletmelerinin ekonomik olarak yapılması 

imkanı verilmelidir. Küçük maden 

işletmeleri; 

1) Ruhsat bedeli ile Devlet Hakkı 

bedelinin %50’sini ödenmeli,  

2) Devlet ormanlarında gerçekleştirilen 

madencilik faaliyetleri için 

ağaçlandırma bedeli hariç herhangi 

bir bedel ödememeli, 

3) Küçük Ölçekli Maden Ruhsatlarının 

Devlet hakkı beyanlarında sadece 

mali müşavir onayı aranmalı, 

4) Açık işletme şeklinde çalışılan 

sahalarda aynı daimi nezaretçi 50 

km çapında bulunan iki küçük ölçekli 

ruhsat sahasında görev alabilmeli, 

           ??) Macun dolgu: Yeraltı maden 

ocaklarında cevher üretimi sonucu oluşan 

boşlukların tavan tahkimatı ve topukların 

kazanımı amacıyla madencilik faaliyetleri 

sonucu açığa çıkan cevher zenginleştirme 

atıklarının ve pasanın bir miktar çimento, kül 

veya benzeri tutucu malzeme ve su ile 

karıştırılarak yeraltı üretim boşluklarının 

doldurulması işlemini, 

 

 

 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Maden 
Atıkları Yönetmeliği”nde Macun Dolgu 
yönteminin “atık tesisi” olarak 
tanımlanmış olması nedeniyle DSİ’nin 
“Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve 
Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında 
Yönetmelik (RG 07.04.2012 Sayı: 2825) 
bağlamında, esasta yeryüzü atık 
depolama tesislerine yönelik olan tanımın  

mevzuat açısından, “yeraltı suyu seviyesi 

altında atık depolama tesisi olma” 
kapsamında değerlendirildiği, ancak 
Macun Dolgu uygulamasının: 

• maden atıkları ile ilgili AB Direktifinde 
de belirtildiği üzere macun dolgu 
uygulamasının yeraltı boşluklarının 
stabilitesini artırma, yeraltına dolgu 
olarak kullanılan atıkların çimento ile 
stabilize edilmelerinden dolayı dolgu 
içeriğindeki metallerin yeraltısuyu 

kalitesini etkileme potansiyelini azaltma 
ve atıkların yeraltında depolanması ile, 
yeryüzünde depolama hacmi 
gereksinimini azaltma özelliklerinden 
dolayı, mühendislik ve çevre koruma 
açısından yararlı bir uygulama 
olabilecektir.  
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           ??) Maden atık bertaraf tesisi: 

Madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan 

atıkların bertarafı amacıyla kullanılan atık 

barajı, atık göleti, atık yığını, atık depolama 

sahası,  çöktürme havuzu, atık havuzu, 

üretimi biten yığın liç alanları gibi tesisleri, 

 
ifade eder. 

 

    

Devletin hüküm ve tasarrufu 

Madde 4 – (1) Madenler Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın 

mülkiyetine tabi değildir. 

Devletin hüküm ve tasarrufu 

MADDE 4 – (1) Madenler Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın 

mülkiyetine tabi değildir. Bunların aranması ve 
işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli 
bir süre için tüzel kişilere devredebilir. 

 

Devletin hüküm ve tasarrufu 

MADDE 4 – (1) Madenler Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde 

bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir. 
Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete 
aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için gerçek 

ve tüzel kişilere devredebilir. 
 

Sadece tüzel kişilerin ruhsat alabilmesi 
ve izleme denetleme açısından 
uygulamada kolaylık sağlayabileceği 

kesin olmakla birlikte Anayasa’nın 168. 
Maddesinde gerçek kişiler eliyle de 
maden arama ve işletme faaliyetlerinin 
yapılması yönündeki hakkın kısıtlanması 
sorunu ile karşılaşılabilecektir. 
 
Anayasa’nın 168. Maddesinde yer alan, 
"Tabii servetler ve kaynaklar Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların 
aranması ve işletilmesi hakkı Devlete 
aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre 
için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. 
Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve 
işletmesinin, Devletin gerçek ve 
tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan 
gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, 

kanunun açık iznine bağlıdır. Bu 
durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması 
gereken şartlar ve Devletçe yapılacak 
gözetim, denetim usul ve esasları ve 
müeyyideler kanunda gösterilir.” hükme 
aykırılık teşkil edeceği düşünülmektedir. 
Türk Petrol Kanununda sadece tüzel 
kişilere ruhsat verilmesi ve iki kanun 
arasında uyum sağlanmak istenilmesi bu 

düzenlemenin doğru olduğu anlamını 
taşımaz. Önemli olan çıkarılan kanunun, 
Türk Petrol Kanununa uyum sağlaması 
değil, Anayasaya uyum sağlaması 
olmalıdır. Türk Petrol Kanunu ile verilen 
çok az sayıda ruhsat olup, bu husus dava 
konusu olmamış olabilir. Ancak, 
onbinlerce maden ruhsatı bulunan bir 

ortamda bu düzenleme dava konusu 
olabilecektir. Bu davalarda da Genel 
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Müdürlüğün gerçek kişiler ile yaşadığı 
tebligat sorunu ya da gerçek kişinin 
ölmesi halinde miras konusunda İdarenin 
iş yükünün azalması yeterli gerekçe 

olmayacaktır. 

    

Hakların bölünmezliği, devir ve intikali  

Madde 5  - (1) Madenler üzerinde tesis olunan 
ilk müracaat (takaddüm), arama ruhsatı, buluculuk, 
görünür rezerv geliştirme ve işletme ruhsatı haklarının 
hiçbiri hisselere bölünemez. Her biri bir bütün hâlinde 
muameleye tabi tutulur. 

Maden hakkı ve bölünmezliği 

MADDE 5 – (1) Madenler üzerinde tesis olunan 
haklar; ilk müracaat, arama ruhsatı, işletme ruhsatı, 
ham madde üretim izni, buluculuk ve görünür rezerv 
geliştirme haklarından ibarettir. Bu hakların hiçbiri 
hisselere bölünemez, her biri bir bütün hâlinde işleme 

tabi tutulur. 
 
(2) Maden hakları, Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz sermaye 
şirketleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, 
bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, 
kuruluş ve idarelerine verilir. 

 

 
(3) Ruhsatın devri, terki ve iptali, buluculuk ve 

görünür rezerv geliştirme haklarını ortadan kaldırmaz. 
Genel Müdürlük, buluculuk ve görünür rezerv 
geliştirme haklarının tarafı değildir. 

 

Maden hakkı ve bölünmezliği 

MADDE 5 – (1) Madenler üzerinde tesis 
olunan haklar; ilk müracaat, arama ruhsatı, 
işletme ruhsatı, işletme izni, ham madde üretim 
izni, buluculuk ve görünür rezerv geliştirme 
haklarından ibarettir. Bu hakların hiçbiri 

hisselere bölünemez, her biri bir bütün hâlinde 
işleme tabi tutulur. 

(2) Maden hakları, medeni hakları 

kullanmaya ehil T.C. vatandaşları ile Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel 
kişiliği haiz sermaye şirketleri, kamu iktisadi 
teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları 
ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve 

idarelerine verilir. 
        (3) Ruhsatın devri, terki ve iptali, 

buluculuk ve görünür rezerv geliştirme haklarını 
ortadan kaldırmaz. Genel Müdürlük, buluculuk 
ve görünür rezerv geliştirme haklarının tarafı 
değildir 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sadece tüzel kişilerin ruhsat alabilmesi 
ve izleme denetleme açısından 
uygulamada kolaylık sağlayabileceği 
kesin olmakla birlikte Anayasa’nın 168. 
Maddesinde gerçek kişiler eliyle de 
maden arama ve işletme faaliyetlerinin 

yapılması yönündeki hakkın kısıtlanması 
sorunu ile karşılaşılabilecektir. 
 

(2) Maden ruhsatları, görünür rezerv 
geliştirme hakkı ve buluculuk hakkı devredilebilir. 

Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının 
devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında 
devir bedeli alınır. Devir Bakanlık onayı ile 
gerçekleşir. 

   

(3) Durum maden siciline şerh edilir. Devir 
muamelesi maden siciline şerh edilmesi ile tamam 
olur. 

   

(4) Maden hak ve vecibeleri miras yolu ile 
intikal eder. Bu hak ve vecibeler, bütün mirasçıların 
vekaletini havi bir vekaletname ile 6 ncı maddede 
belirtilen niteliklere sahip mirasçılardan birine veya 
üçüncü bir şahsa devredilir. Mirasçıların ittifak 
edememeleri halinde mirasçılardan birinin müracaatı 
ile mahkeme mirasçılardan bu hakkın en ehil olana 
tahsisine veya bu da mümkün olmazsa ruhsatın 

satılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu basit 
muhakeme usulü ile halleder. Eğer dava söz konusu 
değil ise 6 ay içerisinde intikal işlemleri 
tamamlanmayan ruhsatlar fesh edilir.  

        (4) Maden hak ve vecibeleri miras yolu 

ile intikal eder. Bu hak ve vecibeler, bütün 

mirasçıların vekaletini havi bir vekaletname 

ile 6 ncı maddede belirtilen niteliklere sahip 

mirasçılardan birine veya üçüncü bir şahsa 

devredilir. Mirasçıların ittifak edememeleri 

halinde mirasçılardan birinin müracaatı ile 

mahkeme mirasçılardan bu hakkın en ehil 

olana tahsisine veya bu da mümkün olmazsa 

ruhsatın satılmasına karar verir. Mahkeme 

bu hususu basit muhakeme usulü ile halleder. 

Eğer dava söz konusu değil ise 6 ay içerisinde 

Gerçek kişilere ruhsat verilmesi haline 
bu fıkranın olması gerekmektedir. 
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intikal işlemleri tamamlanmayan ruhsatlar 

fesh edilir. 

  (5) Devir ve intikal işlemlerine ilişkin usul ve 

esaslar yönetmelikle belirlenir. 

   

(6) Madenler üzerindeki hakların devir ve 

intikali bu Kanun ve yönetmelikte gösterilen 

hükümlerin tatbikini geciktirmez. 

   

    

 Maden sicili 

MADDE 6 – (1) Maden haklarının tescil 
edildiği maden sicili açıktır. İlgisini inanılır kılan 
herkes, sicil kayıtlarının maden sicil memurlarından 
biri huzurunda gösterilmesini isteyebilir. Maden 

sicilindeki kayıtların bilinmediği iddia edilemez. 
(2) Rödovans ve görünür rezerv geliştirme 

sözleşmeleri ile maden hakları ve bu hakların devir, 
haciz, rehin, ipotek veya sona erme durumları maden 
siciline tescil edilir. 

(3) Madenler üzerinde kazanılacak haklar tescil 
edilmedikçe hüküm ifade etmez. Ancak; miras, 
mahkeme kararı, cebri icra halleri ile kanunda 
öngörülen diğer hallerde maden hakları, maden 

siciline tescilden önce kazanılır. 
(4) Maden hakları üzerinde tasarruf işlemleri 

yapılabilmesi için maden siciline tescil edilmiş olması 
şartı aranır. 

(5) Talep sahiplerinin aralarında yaptıkları 
mutabakat belgesi sicil kaydına şerh edilir.  

(6) Ruhsatlar, sicile kaydedildiği tarihte 
yürürlüğe girer. İlgililere herhangi bir tebligat 

yapılmaz. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

    

 Buluculuk ve görünür rezerv geliştirme 

hakkı 
MADDE 7 – (1) Ruhsat sahibi, arama ve/veya 

işletme ruhsatı süresince UMREK Koduna göre 
hazırlanan raporlar ile kaynak veya rezerv olarak 
bildirdiği madenlerin bulucusu sayılır. Bu hakkı talep 

eden ruhsat sahibine buluculuk belgesi verilir. 
(2) Öncelik hakkı esas alınarak, tüzel kişilerce 

talep edilen ve Genel Müdürlükçe uygun görülen 
ihalelik alanlar için, Genel Müdürlük ile talebi kabul 
edilen tüzel kişiler arasında yapılan sözleşme 
kapsamında hazırlanan projeye istinaden, ihale 
yapılmaksızın Bakan onayı ile görünür rezerv 
geliştirme izni belgesi verilir. 

Buluculuk ve görünür rezerv geliştirme 

hakkı 
MADDE 7 – 

 

 

 

 

(2) Öncelik hakkı esas alınarak, tüzel 
kişilerce talep edilen ve Genel Müdürlükçe 
uygun görülen ihalelik alanlar için, Genel 
Müdürlük ile talebi kabul edilen tüzel kişiler 
arasında yapılan sözleşme kapsamında içeriği 
yönetmelikte belirlenecek hazırlanan projeye 
istinaden, ihale yapılmaksızın Bakan onayı ile 

 
 
 
 
 
 

 
Talebin ve hazırlanan projenin hangi 
kriterlere göre değerlendirileceğinin 
belirlenmesi gereklidir. 
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(3) Görünür rezerv geliştirme izni ile 

gerçekleştirilecek maden arama faaliyetleri sonucunda, 
UMREK Koduna göre hazırlanmış rapor ile belirlenen 

görünür rezervden alınacak pay için, bu görünür 
rezervi ortaya çıkaran tüzel kişiler ve/veya kamu 
kurum ve kuruluşlarına görünür rezerv geliştirme 
hakkı belgesi verilir.  

(4) Görünür rezerv geliştirme izni kapsamında 
yapıldığı beyan edilen giderler, 1/6/1989 tarih ve 3568 
sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 
Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri çerçevesinde 

yeminli mali müşavir tasdikine tabidir. 
5) Beyan edilen bu giderlerin altında kalmamak 

şartıyla Genel Müdürlükçe belirlenen ihale taban 
bedeli üzerinden sahanın ihalesi yapılır.   

(6) Alınan ihale bedelinin %50’si görünür 
rezerv geliştirme izni belgesi sahibine ödenir.  

(7) Bu çerçevede yapılacak olan ihale, alıcı 
olmaması halinde üç kez tekrarlanır. Üçüncü ihalede 

de alıcı olmaması halinde görünür rezerv geliştirme 
izni kapsamında yapılan giderler ödenmez ve talep 
etmesi halinde, ihale bedeli alınmadan görünür rezerv 
geliştirme izni belgesi sahibi adına arama ruhsatı 
düzenlenir. Aksi halde saha bu Kanunun 17 nci 
maddesi kapsamında ihale edilmek üzere ihalelik 
konuma getirilir. 

 
(8) Buluculuk ve görünür rezerv geliştirme 

hakları brüt satış tutarının %2'sidir.  Bu haklara konu 
madenin, hak sahipleri dışındakiler tarafından 
işletilmesi halinde, bu alandan üretilen maden için 
tahakkuk eden haklar, her yıl haziran ayı sonuna kadar 
hak sahiplerine ödenir. Buluculuk ve görünür rezerv 
geliştirme haklarına ilişkin tahakkuk eden hakların 
haziran ayı sonuna kadar ödenmemesi halinde, hak 
sahiplerine ödenmesi gereken tutarın tamamı 

ödeninceye kadar ilgili ruhsat/ruhsatlarda üretim 
faaliyetleri durdurulur. Genel Müdürlük buluculuk ve 
görünür rezerv geliştirme haklarının tarafı değildir. 

görünür rezerv geliştirme izni belgesi verilir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      (8) Buluculuk ve görünür rezerv geliştirme 

hakları brüt satış tutarının %2'sidir.  Bu haklara 
konu madenin, hak sahipleri dışındakiler 
tarafından işletilmesi halinde, bu alandan 
üretilen maden için bir önceki yıl içinde 

tahakkuk eden haklar, bir sonraki yılın 

haziran ayı sonuna kadar hak sahiplerine 

ödenir. Buluculuk ve görünür rezerv geliştirme 
haklarına ilişkin tahakkuk eden hakların haziran 

ayı sonuna kadar ödenmemesi halinde, hak 
sahiplerine ödenmesi gereken tutarın tamamı 
ödeninceye kadar ilgili ruhsat/ruhsatlarda üretim 
faaliyetleri durdurulur. Genel Müdürlük 
buluculuk ve görünür rezerv geliştirme 
haklarının ile ilgili olarak taraflar arasındaki 

hukuki uyuşmazlığın tarafı değildir.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Buluculuk ve görünür rezerv geliştirme 

haklarının ne zaman ödeneceğine açıklık 
getirilmiştir. Ayrıca, buluculuk ve 
görünür rezerv geliştirme haklarının 
ödenmemesi durumunda MAPEG üretim 
faaliyeti durdurmakta, ancak MAPEG 
buluculuk ve görünür rezerv geliştirme 
haklarının tarafı değildir denilmektedir. 
Burada taraflıktan kasıt, taraflar 

arasındaki hukuki uyuşmazlıklara taraf 
olunmadığı şeklinde olmalıdır, bu ilave 
edilmiştir.  

 
 

    

 Maden haklarının devri ve tescili 

MADDE 8 –  (1) Maden hakları devredilebilir. 
Maden haklarının devri ve tescili 

       MADDE 8 – 
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(2) Arama ve işletme ruhsat haklarının devir 
sözleşmesinde devir tutarının beyan edilmesi 
zorunludur. 

(3) Ruhsat haklarının devirlerinde; 

a) Arama ve işletme ruhsat haklarının 
devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında 
devir bedeli alınır.  

b) İşletme ruhsatı veya işletme ruhsat süre 
uzatım talebi aşamalarında devir talebinde 
bulunulması halinde, devir işleminin gerçekleştirildiği 
tarihteki işletme ruhsat bedelinin iki katı tutarında 
devir bedeli alınır. 

c) Ruhsatların devri Bakanlık onayı ile 
gerçekleşir.  

(4) Buluculuk, görünür rezerv geliştirme hakkı 
ve ham madde üretim izninin devir işlemlerinde 
herhangi bir bedel alınmaz. Bu hakların devri Genel 
Müdürlük onayı ile gerçekleşir.  

(5) İpoteğin vadesi sonunda veya alacağın 
vadesinin dolması halinde alacaklı, alacağının tahsili 

için ipoteğin ve/veya haczin üzerine konulduğu maden 
arama veya işletme ruhsatını genel hükümler 
çerçevesinde sattırabilir. 

(6) İcra dairelerinde satışı yapılacak arama veya 
işletme ruhsatına hak sağlamak isteyen talep 
sahiplerinin 5 inci maddedeki şartlara sahip olması 
zorunludur. İcra yoluyla ruhsatın satışının talep 
edilmesi halinde ilgili icra dairesi, Genel Müdürlükten 
ruhsat hukuku hakkında bilgi alarak satış işlemini 

gerçekleştirir. 
(7) Ruhsatın icra yolu ile satışının yapıldığı tarih 

esas alınarak yeni alıcısı adına tescil yapılır. Tescil 
tarihinden önceki mali yükümlülükler önceki ruhsat 
sahibine aittir. 

(8) Satış işlemi madenin sicil kütüğüne kayıt 
edilerek ipotek kaydı terkin edilir. Devir işlemi bu 
suretle tamamlanmış olur. 

(9) Tüzel kişilerin unvan ve tür değişiklikleri ile 
kesinleşmiş mahkeme kararı gereği devir yapılması 
durumunda talep ve devir bedeli alınmaz. Şirket 
birleşmesi, bölünmesi ve ruhsatın ayni sermaye olarak 
konulması durumlarında başvuru ücreti alınır. 

 

 
 
 

(3) Ruhsat haklarının devirlerinde; 

a) Arama ve işletme ruhsat haklarının 
devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı 
tutarında devir bedeli alınır.  

b) İşletme ruhsatı veya işletme ruhsat süre 
uzatım talebi aşamalarında devir talebinde 
bulunulması halinde, devir işleminin 
gerçekleştirildiği tarihteki işletme ruhsat 
bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır. 

c) Ruhsatların devri Genel Müdürlük 
Bakanlık onayı ile gerçekleşir.  

 

 
 
 
Ruhsat devir işlemleri iki taraf arasında 

yapılan bir anlaşma sonucu doğmuş 
irade beyanları olup, kamunun da bu 
işlemleri rasyonel bir şekilde onaylaması 
önem arz etmektedir. Ancak, bakan onayı 
uygulaması uzun süreler aldığından bu 
rasyonelliği ortadan kaldırmaktadır. 
Onay süreçleri uzadığında ise anlaşma 
şartlarının değişmesi nedeniyle taraflar 

arasında anlaşmazlık çıkabilmektedir. 
Bunun sonucunda, maden ruhsatlarını 
devir alarak üretim yapmak isteyen ve 
istihdam sağlamak amacında olan 
girişimci, devir işlemindeki belirsizlik 
nedeniyle maden ruhsatı alarak yatırım 
yapma girişiminde bulunmamakta, 
sektörden uzaklaşmaktadır. Bundan 

dolayı, ruhsat devirlerinin eskiden 
olduğu gibi Bakanlık onayı alınmadan 
Genel Müdürlük kararı ile yapılması 
yerinde olacaktır.  

 

    

 Haciz, ihtiyati tedbir, rehin 

MADDE 9 – (1) Madenin işletilmesinde gerekli 
olan kuyular, ocaklar ve galeriler ile makineler, 
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binalar, yer altında ve yer üstünde kullanılan her türlü 
nakil vasıtaları, madenin çıkarılması, temizlenmesi, 
izabesi gibi cevherin kıymetlendirilmesine yarayan 
alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesinin 

üzerine münferiden haciz veya ihtiyati tedbir 
konulamaz. 

(2) Maden hakkı ile bir bütün teşkil eden birinci 
fıkrada yazılı tesis, vasıta, alet ve malzemenin tamamı 
veya çıkarılmış cevherlerle bu cevherlerin bakiyeleri 
ve cürufu üzerine haciz ve ihtiyati tedbir konulabilir. 
Üçüncü şahsın rehin hakları saklıdır.  

(3) Madenin tamamına veya çıkarılmış 

cevherlerle bakiye yığını ve cürufuna haciz veya 
ihtiyati tedbir konulması ya da bunların icraen satışına 
teşebbüs edilmesi hallerinde alacaklı veya icra 
dairesince madenin faaliyeti durdurulamayacağı gibi 
bu faaliyete müdahale de edilemez. 

(4) Madenlerden çıkarılan cevherler 
rehnedilebilir. 

    

 İpotek  

MADDE 10 – (1) Arama veya işletme ruhsat 
sahibinin madencilik faaliyetleri için yapmış olduğu 
borcunu veya ileride bu maksatla borçlanmasının 
temini için maden üzerinde bir veya birden fazla 
derece ve sırada ipotek tesis olunabilir. 

(2) İpotek ile kısıtlanmış arama veya işletme 
ruhsatının alanlarında değişiklik olduğu takdirde 

mevcut ipotek, hiçbir işleme tabi tutulmadan yeni 
düzenlenen ruhsat üzerinde de aynı şartlarla devam 
eder. 

(3) Arama veya işletme ruhsatı ile bir bütün 
teşkil eden 9 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı 
tesis, vasıta, alet ve malzemenin tamamı ipoteğin 
kapsamına girer. 

(4) Tesis olunacak ipotek toplam ruhsat süresini 
geçemez. 

(5) Arama veya işletme hakkının sona ermesi 
halinde ipoteğin hükmü, 9 uncu maddenin birinci 
fıkrası kapsamı dışında kalan tesis, araç, alet ve 
malzeme üzerinde kalır.  

(6) Maden ipoteği, sicil kütüğündeki ipotek 
kaydının terkini ile ortadan kalkar.  

(7) İpotek ile temin edilen alacaktan dolayı 
arama veya işletme ruhsat sahibi sorumludur. 

(8) İpotek ile kısıtlanmış arama veya işletme 
ruhsatının başkalarına devri halinde, bu hakkı 
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devredenin borçluluk durumunda bir değişiklik 
meydana gelmeyeceği gibi, alacağın teminatını teşkil 
eden ipotek de aynen devam eder.  

(9) Arama veya işletme ruhsatını devralan, 

ipotekle temin edilmiş olan borcu da kabul ve taahhüt 
eder.  

(10) Arama veya işletme ruhsat sahipleri, banka 
veya özel finans kurumlarından kullanacakları krediler 
için UMREK Koduna göre hazırlanmış raporla 
belirlenmiş görünür rezervi teminat olarak gösterebilir. 

(11) Bu kanunda ipotek ile ilgili hüküm 
bulunmayan hallerde 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanununun ipoteğe ait hükümleri 
uygulanır. 

    

 Tesislerin intikali 

MADDE 11 -  (1) Arama veya işletme ruhsatı 
hakkının sona ermesi halinde ruhsat sahibine tazminat 
verilmeksizin kuyular, galeriler ve bunların 

muhafazası için yapılmış olan iksa tesisleri Devlete 
intikal eder. 

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan tesis, 
araç, alet ve malzeme ruhsat sahibine aittir. 

  

 Rödovans sözleşmesi 

MADDE 12 – (1) Ruhsat sahipleri ile üçüncü 
kişiler arasındaki rödovans sözleşmelerine istinaden 
yapılacak madencilik faaliyetleri Genel Müdürlüğün 

iznine tabidir. Aksi halde, yapılan madencilik 
faaliyetleri durdurulur. Rödovans sözleşmelerinde, 
sözleşmenin süresi ile rödovans sözleşmesine konu 
alan koordinatlarının belirtilmesi ve noter onaylı 
olması zorunludur.  

 
 
 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri 
hariç olmak üzere, yer altı kömür işletmelerinde 
maden ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında 
veya tamamında üçüncü kişiler ile üretim 
faaliyetlerine yönelik rödovans sözleşmeleri yapamaz. 
Aksi takdirde madencilik faaliyetleri durdurulur. 

(3) Genel Müdürlük rödovans sözleşmelerinin 
tarafı değildir. 

(4) Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının 
bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış 
oldukları rödovans sözleşmelerinde, bu alanlarda 
yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak 

Rödovans sözleşmesi 

MADDE 12 –(1) Ruhsat sahipleri ile 
üçüncü kişiler arasındaki rödovans 
sözleşmelerine istinaden yapılacak madencilik 

faaliyetleri Genel Müdürlüğün iznine tabidir. 
Aksi halde, yapılan madencilik faaliyetleri 
durdurulur. Rödovans sözleşmelerinde, 
sözleşmenin süresi ile rödovans sözleşmesine 
konu alan koordinatlarının belirtilmesi ve noter 

onaylı olması bunun için her iki tarafın 

Yönetim Kurulu Kararı alması zorunludur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilindiği üzere, orman izin taahhütlerinin 
noterden yapılması konusunda ruhsat 
sahipleri işletmede kullanması gereken 

kaynaklarını noter masrafı olarak 
ödemek zorunda kalmaktadır. Rödovans 
sözleşmelerinin noterde onaylanması 
zorunluluğunun getirilmesi de ruhsat 
sahibi ve rödovansçıya mali külfet 
getirecektir. Rödovans sözleşmesinde 
belirtilmek zorunda kalınan miktar ve 
süreler ile sözleşmenin nüsha sayısı noter 

masraflarını artıracaktır. Bunun yerine 
her iki tarafın Yönetim Kurulu kararı 
alarak bu hususlardaki irade beyanlarını 
göstermeleri doğru olacaktır.  

 
 
 
 

 
 
 
 



24 
 

22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu, iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar 
rödovansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin 
bu Kanundan doğan sorumluluklarını ortadan 

kaldırmaz. 
(5) Bu Kanun kapsamında ruhsat sahipleri için 

öngörülen; sevk fişi ve patlayıcı madde talep etme 
yetkisi ile daimi nezaretçi/vardiya mühendisi ataması 
ve YTK sözleşmesi yapma yükümlülüğü, rödovansa 
konu alan ile sınırlı olmak üzere rödovansçı tarafından 
da yerine getirilebilir.  

(6) Maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmiş 

rödovans sözleşmeleri tek taraflı fesih sebebiyle sicil 
kayıtlarından terkin edilmez. Ancak tarafların birlikte 
talep etmeleri halinde rödovans sözleşmeleri sicil 
kayıtlarından terkin edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
        (7) Rödovans sözleşmesinin süresinin 

dolması halinde herhangi bir işleme gerek 

kalmaksızın rödovansçının saha üzerindeki 

tüm hak ve yükümlükleri Maden Kanunu 

kapsamında sona erer ve sicil kayıtlarından 

silinir.  

 

        (8) Ruhsat sahibi ile rödovansçı 

arasındaki açılan davalar, bu kişiler 

tarafından Genel Müdürlüğe bir ay içinde 

bildirilmek zorundadır. Aksi takdirde Genel 

Müdürlüğe herhangi bir isnatta bulunulamaz. 

 
 
 
 

 
Vardiya mühendisleri 
görevlendirilmektedir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tarafların ortak iradeleri ile 
belirledikleri süre tamamlandıktan sonra 
Sözleşme sona ereceğinden bu konuda 

herhangi bir işlem yapılmaksızın terkin 
edilmelidir. 
 
 
Tarafların hak kayıplarının oluşmaması 
için bildirim yükümlüğü getirilmelidir. 
 

 ÜÇÜNCÜ KISIM 

Madencilik Faaliyetleri ve İzinler 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

İlk Müracaat, Ruhsatlandırma ve İhale 
 

İlk müracaat ve ruhsatlandırma 

MADDE 13 – (1) I. Grup, II. Grup (a) ve (c) 
bendi madenler ihale ile verilir ve doğrudan işletme 
ruhsatı düzenlenir. I. Grup, II. Grup (a) ve (c) bendi 
dışındaki madenler arama ruhsatı ile aranır. II. Grup 
(b) bendi, III. Grup ve IV. grup madenler için yapılan 
müracaatların, başvuru ücreti ödenerek yapılması 
zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.  

 

 
 
 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Madencilik Faaliyetleri ve İzinler 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

İlk Müracaat, Ruhsatlandırma ve İhale 
 

İlk müracaat ve ruhsatlandırma 

       MADDE 13 – (1) I. Grup ve II. Grup (c) 

bendi II. Grup (a) ve (c) bendi madenler ihale 
ile verilir ve doğrudan işletme ruhsatı düzenlenir. 
I. Grup II. Grup (c) bendi II. Grup (a) ve (c) 

bendi dışındaki madenler arama ruhsatı ile 
aranır. II. Grup (a) ve (b) bendi, III. Grup ve IV. 
grup madenler için yapılan müracaatların, 
başvuru ücreti ödenerek yapılması zorunlu olup 

müracaatlarda öncelik hakkı esastır. 
 
 

 
 
 
 
 
 

II (a) grubu madenler müracaat olarak 

verilebilmelidir. Agrega madenciliği halk 
arasında bilinen taş ocakçılığı olarak 
hafızalarda yer almakta ve her taştan da 
agrega üretilebileceği düşünülmektedir. 
Ancak, agrega sektöründe yapılan 
üretimlerin yaklaşık %80’i hazır beton, 
asfalt üretiminde kullanılabilmektedir. 
Deprem kuşağı içinde yer alan ve 

yeniden yapılanması gündemde olan 
ülkemizde, üretilen agregaların hazır 
beton ve asfalt üretimleri için gerekli 
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(2) I. Grup (a) bendi maden ruhsatlarının 

alanları 10 hektarı geçemez. 
(3) I. Grup (b) bendi madenlerde 50 hektarı, II. 

Grup (a) ve (c) bendi madenlerde 100 hektarı 
geçmeyecek şekilde doğrudan işletme ruhsatı 

düzenlenir. II. Grup (b) bendi madenlerde 200 hektarı, 
III. Grup madenlerde 500 hektarı, IV. Grup 
madenlerde 2.000 hektarı, tamamı denizlerde verilen 
III. ve kuvars kumu dışındaki IV. Grup madenlerde 
50.000 hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı 
düzenlenir.  

 
 

(4) Tek başına madencilik yapılamayacak 
büyüklükteki alanlara ruhsat verilmez. 

(5) I. Grup (a) bendi madenler idarelerce ihale 
edilerek işletme ruhsatı verilir. İhale edilecek alanlar 
Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak belirlenir. 
Bu madenlerin ihale bedeli idarelerin hesabına 
yatırılır. Özel mülkiyete tâbi alanlar ihale edilemez. 
Mülkiyet sahibinin kendi mülkiyeti üzerinde ruhsat 
talep etmesi halinde bir bedel alınmaz. Bu madenler 

için, özel mülkiyete tabi alanlarda mülk sahibinin 
izninin alınması halinde idare tarafından belirlenen 
muhammen bedelin yatırılmasını müteakip 5 inci 
maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlaması kaydı 
ile mülk sahibine de ruhsat verilir. 

(6) I. Grup (a) bendi madenlerin ihale edilmesi, 
ruhsatlandırılması, işletilmesi, işletmelerin 
denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar Genel 

Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelikte belirlenir. 
 
(7) İhale yolu ile hak sağlanan II. Grup (b) 

bendi, III. Grup ve IV. grup sahaların ihale bedelinin 
yatırılmasını müteakip üç ay içinde, maden arama 
projesinin verilmesi ve ruhsat bedelinin yatırılması 
hâlinde arama ruhsatı verilir. Aksi hâlde talep 
reddedilir.  

 
(8) İhale yolu ile hak sağlanan I. Grup (b) bendi 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

(3) I. Grup (b) bendi madenlerde 50 
hektarı, II. Grup (a) ve (c) bendi madenlerde 100 
200 hektarı geçmeyecek şekilde doğrudan 

işletme ruhsatı düzenlenir. II. Grup  (a) ve (b) 
bendi madenlerde 200 hektarı, III. Grup 
madenlerde 500 hektarı, IV. Grup madenlerde 
2.000 hektarı, tamamı denizlerde verilen III. ve 
kuvars kumu dışındaki IV. Grup madenlerde 
50.000 hektarı geçmeyecek şekilde arama ruhsatı 
düzenlenir.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(7) İhale yolu ile hak sağlanan II. Grup (a) 

ve  (b) bendi, III. Grup ve IV. grup sahaların 
ihale bedelinin yatırılmasını müteakip üç ay 
içinde, maden arama projesinin verilmesi ve 
ruhsat bedelinin yatırılması hâlinde arama 
ruhsatı verilir. Aksi hâlde talep reddedilir.  

 
(8) İhale yolu ile hak sağlanan I. Grup (b) 

bazı mineralojik, fiziksel ve kimyasal 
şartları sağlaması gerekmektedir. Bu 
nedenle, II. Grup (a) bendi madenlere, 
rezervin belirlenebilmesi için iki yıl 

arama döneminin getirilmesi ve buna 
göre yatırımların planlanması 
gerekmektedir. 
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ve II. Grup (a) ve (c) bendi sahaların ihâle bedelinin 
yatırılmasından itibaren üç ay içinde, işletme ruhsat 
bedeli yatırılarak, YTK veya akredite olmuş özel 
hukuk tüzel kişileri tarafından maden mühendisinin 

sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesinin hak 
sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilmesi 
zorunludur. Aksi hâlde talep reddedilir. 

 
 
(9) II. Grup (b) bendi, III. Grup ve IV. Grup 

madenler için müracaatlar, 1/25.000 ölçekli topoğrafik 
harita koordinatları esas alınarak tespit edilen 

noktalarla sınırlandırılmış alanlar için yapılır. Talep 
edilen alanın uygun olan kısmı müracaat tarihinde 
müracaat edene bildirilir ve üç ay içinde tebligata esas 
UETS adresinin bildirilmesi, maden arama projesinin 
verilmesi ve ruhsat bedelinin yatırılması hâlinde arama 
ruhsatı verilir. Aksi hâlde bu alan başka bir işleme 
gerek kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir. II. 
Grup (b) bendi, III. Grup ve IV. grup madenler için 

yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonucunda 
hak sağlanan alanların ayrı alanlar şeklinde oluşması 
durumunda, müracaat sahibinin talebi hâlinde bu 
alanlardan her birine ayrı ayrı ruhsat verilir. Ruhsat 
düzenlenmeyen alanlar başka bir işleme gerek 
kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir. 

bendi ve II. Grup (a) ve (c) bendi sahaların ihâle 
bedelinin yatırılmasından itibaren üç ay içinde, 
işletme ruhsat bedeli yatırılarak, YTK veya 

akredite olmuş özel hukuk tüzel kişileri 

tarafından maden mühendisinin sorumluluğunda 
hazırlanmış işletme projesinin hak sahibi 
tarafından Genel Müdürlüğe verilmesi 
zorunludur. Aksi hâlde talep reddedilir. 

 
      (9) II. Grup (a) ve (b) bendi, III. Grup ve 

IV. Grup madenler için müracaatlar, 1/25.000 
ölçekli topoğrafik harita koordinatları esas 

alınarak tespit edilen noktalarla sınırlandırılmış 
alanlar için yapılır. Talep edilen alanın uygun 
olan kısmı müracaat tarihinde müracaat edene 
bildirilir ve üç ay içinde tebligata esas UETS 
adresinin bildirilmesi, maden arama projesinin 
verilmesi ve ruhsat bedelinin yatırılması hâlinde 
arama ruhsatı verilir. Aksi hâlde bu alan başka 
bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık 

hâle gelir. II. Grup (a) ve (b) bendi, III. Grup ve 
IV. grup madenler için yapılan müracaatların 
değerlendirilmesi sonucunda hak sağlanan 
alanların ayrı alanlar şeklinde oluşması 
durumunda, müracaat sahibinin talebi hâlinde bu 
alanlardan her birine ayrı ayrı ruhsat verilir. 
Ruhsat düzenlenmeyen alanlar başka bir işleme 
gerek kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir. 

    

 Arama ruhsat dönemi 

MADDE 14 – (1) Arama ruhsat süresi II. grup 
(b) bendi, III. Grup ve IV. grup (ç) bendi madenlerde 2 
yıl, IV. grup (a), (b), (c) ve (d) bendi madenlerde 10 
yıldır. 

(2) II. grup (b) bendi, III. Grup ve IV. grup (ç) 
bendi madenlerde arama ruhsatının düzenlendiği 

tarihten itibaren her bir yıllık dönem sonuna kadar, 
UMREK tarafından tanımlanan ve Genel Müdürlükçe 
uygun bulunan asgari faaliyetlerin yapıldığına dair 
arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.  

 
 
 
 

 
 
 

Arama ruhsat dönemi 

MADDE 14 – (1) Arama ruhsat süresi II. 
Grup (a) ve (b) bendi, III. Grup ve IV. grup (ç) 
bendi madenlerde 2 yıl, IV. grup (a), (b), (c) ve 
(d) bendi madenlerde 10 yıldır. 

(2) II. Grup (a) ve (b) bendi, III. Grup ve 
IV. grup (ç) bendi madenlerde arama ruhsatının 

düzenlendiği tarihten itibaren her bir yıllık 
dönem sonuna kadar, UMREK Genel Müdürlük 
tarafından tanımlanan ve uygun bulunan 
Kanunun ekinde yer alan asgari faaliyetlerin 
yapıldığına dair arama faaliyet raporunun 
verilmesi zorunludur.  

 
 

 
 
 

 
Arama döneminde yapılacak asgari 
arama faaliyetlerinin neler olabileceği ve 
kriterlerini Genel Müdürlük belirlemeli, 
bu konuda başka bir yerden icazet 
alınmasına gerek olmamalıdır. En 
azından başka kanallardan öneri, rapor 

alınacak ise de bu husus kanunda yer 
almamalıdır.  
Ayrıca yürürlükteki ruhsat sayıları, 
sahaların jeolojik özellikleri ile UMREK 
kodunda rapor hazırlayabilecek yetkin 
kişi sayısı birlikte düşünüldüğünde bu 
aşamada Kanun ile getirilecek 
zorunluluk daha fazla sorun ile 

karşılaşılmasına neden olacaktır. 
Aramada yapılacak asgari faaliyetler, 
ruhsat sahiplerinin 
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(3) IV. grup madenlerde; (ç) bendi hariç olmak 

üzere, arama ruhsatının düzenlendiği tarihten itibaren 
her iki yıllık dönem sonuna kadar, UMREK tarafından 

tanımlanan ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan 
asgari faaliyetlerin yapıldığına dair arama faaliyet 
raporlarının verilmesi zorunludur.  

 
 
(4) IV. grup (a), (b), (c) ve (d) madenlerde, 

UMREK tarafından tanımlanan asgari faaliyetlerin 
yapıldığına dair arama faaliyet raporlarının iki kez üst 
üste verilmemesi halinde arama ruhsatı hükümden 

düşer. 
 
 
 
 
(5) Arama ruhsat süresi sonuna kadar, UMREK 

tarafından tanımlanan ve Genel Müdürlükçe uygun 
bulunan asgari faaliyetlerin  yapıldığına dair nihai 

arama faaliyet raporu ile birlikte işletme ruhsatı 
talebinde bulunulmaması halinde arama ruhsatı 
hükümden düşer.  

 
 
(6) Arama faaliyet raporlarında tespit edilen 

hata ve noksanlıkların bu hususun sorumlulara 
bildirilmesinden itibaren üç ay içinde düzeltilmesi 

zorunludur.  
(7) Arama ruhsat süresi sonu beklenmeden, 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(3) IV. grup madenlerde; (ç) bendi hariç 
olmak üzere, arama ruhsatının düzenlendiği 
tarihten itibaren her iki yıllık dönem sonuna 

kadar, UMREK Genel Müdürlük tarafından 
tanımlanan ve uygun bulunan Kanunun ekinde 

yer alan asgari faaliyetlerin yapıldığına dair 
arama faaliyet raporlarının verilmesi zorunludur. 

 
(4) IV. grup (a), (b), (c) ve (d) madenlerde, 

Genel Müdürlük UMREK tarafından 
tanımlanan asgari faaliyetlerin yapıldığına dair 
arama faaliyet raporlarının iki kez üst üste 

verilmemesi halinde arama ruhsatı hükümden 
düşer. 

 
 
 
(5) Arama ruhsat süresi sonuna kadar, 

UMREK Genel Müdürlük tarafından tanımlanan 

ve uygun bulunan Kanunun ekinde yer alan 

asgari arama faaliyetlerin yapıldığına dair tüm 

arama bilgilerini de içerir işletme projesi 
nihai arama faaliyet raporu ile birlikte işletme 
ruhsatı talebinde bulunulmaması halinde arama 
ruhsatı hükümden düşer.  

 
 
 

 
7) Arama ruhsat süresi sonu beklenmeden, 

gerçekleştiremeyeceği derecede yüksek 
teknoloji gerektiren ya da maliyetinin 
karşılanamayacağı seviyede arama 
faaliyeti gerçekleştirilmesi zorunluluğu 

içermemelidir. Ayrıca, tanımlanan asgari 
faaliyetlere ilişkin faaliyet raporunu 
hazırlamak durumunda olan YTK’nın 
yeterliliği de önem arz edecektir. Astarı 
yüzünden pahalı bir arama faaliyeti 
madenciliği yapılamaz hale getirebilir. 
Bu nedenle, Genel Müdürlük tarafından 
tanımlanan asgari arama faaliyetleri 

Kanun ekinde tanımlanmalıdır ki 
yapılacak faaliyetler öngörülebilir olsun.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Arama ruhsat döneminin sonunda işletme 
ruhsatı talep edilecek ise hazırlanacak 
işletme projesinin içinde sahanın jeolojisi 
ve arama bilgileri ile madenin 
işletilmesine ilişkin bilgiler bir araya 

getirilerek hem bürokrasi azaltılabilir, 
hem de tek bir proje için de tüm verilerin 
bulunması sağlanarak bunların izlenmesi 
de kolaylaştırılır. 
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UMREK tarafından tanımlanan ve Genel Müdürlükçe 
uygun bulunan asgari faaliyetlerin yapıldığına dair 
nihai arama faaliyet raporu verilerek işletme ruhsat 
talebinde bulunulabilir. 

 
 
(8) Arama döneminde teknolojik araştırma, 

geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları 
yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte 
müracaat eden ruhsat sahibine, arama ruhsat 
döneminde arama faaliyetleri yapılırken zorunlu 
olarak çıkan madenden numune alınmasına ve sevk 

edilmesine izin verilebilir. 
(9) UMREK koduna göre görünür rezervi 

belirlenmiş ruhsatlardan arama faaliyet raporu 
istenmez. 

(10) Arama ruhsatı döneminde, arama 
faaliyetlerinin bir jeoloji mühendisi nezaretinde 
yapılması zorunludur. Bir jeoloji mühendisi birden 
fazla arama ruhsat sahasındaki arama faaliyetlerine 

nezaret edebilir. Bu fıkra ile ilgili usul ve esaslar 
Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelikle 
belirlenir. 

UMREK Genel Müdürlük tarafından tanımlanan 

ve uygun bulunan Kanunun ekinde yer alan 
asgari arama faaliyetlerin yapıldığına dair tüm 

arama bilgilerini de içerir işletme projesi 

nihai arama faaliyet raporu verilerek işletme 
ruhsat talebinde bulunulabilir. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(10) Arama ruhsatı döneminde, arama 
faaliyetlerinin bir jeoloji mühendisi nezaretinde 
yapılır.ması zorunludur. Bir jeoloji mühendisi 
birden fazla arama ruhsat sahasındaki arama 

faaliyetlerine nezaret edebilir. Bu fıkra ile ilgili 
usul ve esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanacak 
yönetmelikle belirlenir. 

    

 İşletme ruhsat dönemi 

MADDE 15 – (1)  İşletme ruhsatı taleplerinde; 
I. Grup (b) bendi ve II. Grup (a) ve (c) bendi madenler 

için ihale bedelinin yatırılmasından itibaren üç ay 
içinde, diğer maden grupları için ise arama ruhsat 
süresi sonuna kadar, Genel Müdürlüğün bütçesine 
gelir kaydedilmek üzere başvuru ücreti ile işletme 
ruhsat bedelinin yatırılması ve YTK veya akredite 
olmuş özel hukuk tüzel kişileri tarafından maden 
mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme 
projesinin Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. 
Aksi hâlde talep reddedilir. Projedeki eksiklikler üç ay 

içinde Genel Müdürlük tarafından ruhsat sahibine 
bildirilir, eksiklikler yapılan bildirimden itibaren üç ay 
içinde tamamlanır. Bu süre sonunda eksiklikleri 
tamamlamayanların talepleri kabul edilmez. Talebin 
kabul edilmemesi hâlinde işletme ruhsat bedeli iade 
edilir. Taleplerin uygun görülmesi hâlinde işletme 
ruhsatı düzenlenir.  

 

 
 
(2) Ruhsatların süre uzatım taleplerinde; ruhsat 

İşletme ruhsat dönemi 

MADDE 15 – (1)  İşletme ruhsatı 
taleplerinde; I. Grup (b) bendi ve II. Grup (a) ve 

(c) bendi madenler için ihale bedelinin 
yatırılmasından itibaren üç ay içinde, diğer 
maden grupları için ise arama ruhsat süresi 
sonuna kadar, Genel Müdürlüğün bütçesine gelir 
kaydedilmek üzere başvuru ücreti ile işletme 
ruhsat bedelinin yatırılması ve YTK veya 

akredite olmuş özel hukuk tüzel kişileri 
tarafından maden mühendisinin sorumluluğunda 
hazırlanmış işletme projesinin Genel Müdürlüğe 

verilmesi zorunludur. Aksi hâlde talep reddedilir. 
Projedeki eksiklikler üç ay içinde Genel 
Müdürlük tarafından ruhsat sahibine bildirilir, 
eksiklikler yapılan bildirimden itibaren üç ay 
içinde tamamlanır. Bu süre sonunda eksiklikleri 
tamamlamayanların talepleri kabul edilmez. 
Talebin kabul edilmemesi hâlinde işletme ruhsat 
bedeli iade edilir. Taleplerin uygun görülmesi 

hâlinde işletme ruhsatı düzenlenir.  
 

(2) Ruhsatların süre uzatım taleplerinde; 

 
II(a) Grubuna arama ruhsatı 
düzenlenmesi talep edildiğinden, buna 

uygun olarak düzenleme yapılmıştır. 
 
 
 
 
Akredite olmuş özel hukuk tüzel 
kişilerinin hangi gerekçe ve misyon ile 
Kanunda yer alması zorunluluğu 
doğduğu bilinememektedir. Bu tüzel 

kişiler ile ilgili bir tanım da 
yapılmamıştır. YTK’ların görevini 
üstlenecek ve onlar ile rekabet edecek bir 
sisteme sektörün ihtiyacı olmadığı 
düşünülmektedir. 
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süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay öncesine kadar, 
Genel Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmek üzere 
başvuru ücreti yatırılması ve YTK veya akredite olmuş 
özel hukuk tüzel kişileri tarafından maden 

mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış, işletme 
döneminde maden aramaya yönelik yapılmış 
faaliyetler var ise, UMREK tarafından tanımlanan ve 
Genel Müdürlükçe kabul edilen asgari arama 
faaliyetlerini de içeren işletme projesinin ruhsat sahibi 
tarafından Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. 
Aksi hâlde talep reddedilir. Genel Müdürlükçe proje 
üzerinde veya mahallinde yapılan/yapılmış inceleme 

sonucunda tespit edilen, projedeki eksiklikler ve süre 
uzatımı talebinde bulunulan ruhsata ilişkin ruhsat 
harcı, ruhsat bedeli, rehabilitasyon bedeli ve Devlet 
hakkı gibi mali eksiklikler Genel Müdürlük tarafından 
ruhsat sahibine üç ay içinde bildirilir. Eksiklikler 
yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. 
Eksikliklerin tamamlanmaması durumunda ruhsat 
süresi uzatılmaz. Süre uzatım talebinin uygun 

görülmesi hâlinde, işletme ruhsatının süresi bitim 
tarihinden itibaren uzatılır.  

 
 
 
 
 
(3) I. Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat 

süresi beş yıldır. I. Grup (a) bendi madenlerin işletme 

ruhsatlarının süresi, sürenin bitiminden altı ay önce 
YTK veya akredite olmuş özel hukuk tüzel kişileri 
tarafından maden mühendisinin sorumluluğunda 
hazırlanmış işletme projesinin ruhsat sahibi tarafından 
idareye verilmesi ve talebin uygun bulunması hâlinde 
uzatılabilir. I. Grup (a) bendi maden işletme ruhsat 
süresini uzatma taleplerinde, işletme ruhsat bedelinin 
beş katından fazla olmamak üzere idare tarafından 

belirlenen uzatma bedeli alınır.  
 
 
 
(4) I. Grup (a) bendi dışındaki grupların işletme 

ruhsat süresi on yıldan az olamaz. 
 
 

 
 

ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç altı ay 
öncesine kadar, Genel Müdürlüğün bütçesine 
gelir kaydedilmek üzere başvuru ücreti 
yatırılması ve YTK veya akredite olmuş özel 

hukuk tüzel kişileri tarafından maden 
mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış, 
işletme döneminde maden aramaya yönelik 
yapılmış faaliyetler var ise, UMREK Genel 
Müdürlük tarafından tanımlanan ve uygun 

bulunan Kanunun ekinde yer alan asgari 
arama faaliyetlerini de içeren işletme projesinin 
ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe 

verilmesi zorunludur. Aksi hâlde talep reddedilir. 
Genel Müdürlükçe proje üzerinde veya 
mahallinde yapılan/yapılmış inceleme sonucunda 
tespit edilen, projedeki eksiklikler ve süre 
uzatımı talebinde bulunulan ruhsata ilişkin ruhsat 
harcı, ruhsat bedeli, rehabilitasyon teminatı 
bedeli ve Devlet hakkı gibi mali eksiklikler 
Genel Müdürlük tarafından ruhsat sahibine üç ay 

içinde bildirilir. Eksiklikler yapılan bildirimden 
itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerin 
tamamlanmaması durumunda ruhsat süresi 
uzatılmaz. Süre uzatım talebinin uygun 
görülmesi hâlinde, işletme ruhsatının süresi 
bitim tarihinden itibaren uzatılır.  

(3) I. Grup (a) bendi madenlerin işletme 
ruhsat süresi beş yıldır. I. Grup (a) bendi 
madenlerin işletme ruhsatlarının süresi, sürenin 

bitiminden altı ay önce YTK veya akredite 

olmuş özel hukuk tüzel kişileri tarafından 
maden mühendisinin sorumluluğunda 
hazırlanmış işletme projesinin ruhsat sahibi 
tarafından idareye verilmesi ve talebin uygun 
bulunması hâlinde uzatılabilir. I. Grup (a) bendi 
maden işletme ruhsat süresini uzatma 
taleplerinde, işletme ruhsat bedelinin beş 

katından fazla olmamak üzere idare tarafından 
belirlenen uzatma bedeli alınır.  

 
(4) I. Grup (a) bendi dışındaki grupların 

işletme ruhsat süresi on yıldan az olamaz. Ancak  

işletme projesindeki proje süresi, on yıldan 

fazla ise proje süresi kadar işletme ruhsatı 

düzenlenir. İşletme ruhsat süresi her halde  

beşinci fıkradaki süreyi aşamaz.   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Madencilik riskli olmasının yanı sıra 
uzun vadede öngörülebilirliği ve ruhsat 
güvencesi olması gereken bir sektördür. 
Aksi takdirde üretilen madene tesis 

kurulması imkanı olmamaktadır. Bu 
nedenle, I. Grup (a) bendi dışındaki 
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(5) Madenlerin toplam işletme ruhsat süresinin 

uzatılmasına, yetmiş yıla kadar Bakan ve yetmiş 
yıldan doksan dokuz yıla kadar Cumhurbaşkanı 
yetkilidir. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
ruhsatlarda süre sınırları uygulanmaz. Kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından ihale edilen ruhsat sahalarında, 
ruhsat süre başlangıcı hak sahibi adına ruhsatın 
düzenlendiği tarihtir.  

(6) Arama ruhsat süresi sonuna kadar madenin 

görünür rezerv haline getirildiği beyan edilen sahalara, 
geçici tesis alanı ile belirlenen görünür ve/veya 
muhtemel rezerv alanına işletme ruhsatı verilir. 
Projede beyan edilen madenin sahada tespit 
edilememesi halinde işletme ruhsat talebi reddedilir. 

(7) Maden işletme faaliyetleri yapılamayacak 
nitelikte küçük alanları içerecek şekilde yapılan 
işletme ruhsat taleplerinde, bu alanlar Genel 

Müdürlükçe ruhsattan taksir edilir. Taksir edilen 
küçük alan, taksir edildiği ruhsatın mücaviri sayılmaz. 

 
(8) İşletme ruhsatlarında, geçici tesis alanı ve 

görünür rezerv alanına işletme izni verilir. Muhtemel 
rezerv alanlarının maden işletme ruhsat sahalarında on 
yıl içinde UMREK Koduna göre kaynak ve/veya 
rezerv haline getirilmeyen kısımları taksir edilir. 
İşletme ruhsatlarında, yapılacak arama faaliyetlerinde 

alınması gerekli izinler arama ruhsatları ile aynı 
hükümlere tabidir. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
      (8) İşletme ruhsatlarında, geçici tesis alanı 

ve görünür rezerv alanına işletme izni verilir. 
Muhtemel rezerv alanlarının maden işletme 
ruhsat sahalarında on yıl içinde Genel 

Müdürlük tarafından tanımlanan ve Kanun 

ekinde yer alan arama faaliyetleri ile 
UMREK Koduna göre kaynak ve/veya rezerv 
haline getirilmeyen kısımları taksir edilir. 

İşletme ruhsatlarında, yapılacak arama 
faaliyetlerinde alınması gerekli izinler arama 
ruhsatları ile aynı hükümlere tabidir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

grupların işletme ruhsat süresi, öncelikle 
işletme projesindeki süre kadar olmalı, 
proje esas alınarak talep edilen süre 
kadar işletme ruhsatı düzenlenmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UMREK Koduna göre arama 
faaliyetlerinin raporlanmasına ihtiyaç 
duyan ruhsat sahiplerinin yaptırabilmesi, 
gönüllülük esasının geçerli olması 
gerekir. Ayrıca yürürlükteki işletme 
ruhsat sayıları, sahaların jeolojik 

özellikleri ile UMREK kodunda rapor 
hazırlayabilecek yetkin kişi sayısı birlikte 
düşünüldüğünde bu aşamada Kanun ile 
getirilecek zorunluluk daha fazla sorun 
ile karşılaşılmasına neden olacaktır. 
Kaynak ve/veya rezerv haline getirilmesi 
faaliyetleri, ruhsat sahiplerinin 
gerçekleştiremeyeceği derecede yüksek 

teknoloji gerektiren ya da maliyetinin 
karşılanamayacağı seviyede arama 
faaliyeti gerçekleştirilmesi zorunluluğu 
içermemelidir. Ayrıca, kaynak ve/veya 
rezerv haline getirilmesi faaliyetlerinde, 
YTK’nın yeterliliği de önem arz 
edecektir. Astarı yüzünden pahalı bir 
yapılması zoerunlu bir faaliyet 

madenciliği yapılamaz hale getirebilir. 
Bu nedenle, Genel Müdürlük tarafından 
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(9) Bir grup için verilen ruhsat, diğer gruptaki 

madenler için hak sağlamaz. Ancak ruhsata konu 
madenin üretilmesi için, işletme faaliyetinin zarurî 
neticesi olarak çıkarılan diğer grup madenler Genel 
Müdürlükten izin almak sureti ile değerlendirilebilir. 

(10) Ruhsat ve izinlerin üst üste verilmesi 
aşağıdaki esaslara tabidir. 

a) Aynı grup ruhsatlar birbiri üzerine verilemez. 
Farklı grup ruhsatlar ise üst üste verilebilir. 

b) Görünür rezervi belirlenen alanlar üzerine 
maden işletmeciliğine engel olacak şekilde başka grup 
işletme ruhsatı verilemez. Ayrı ayrı üretilmesi imkânı 
olmayan farklı gruptaki madenler için üst üste işletme 
ruhsatı verilemez. Ancak farklı gruptaki ruhsat 
taleplerinin aynı kişiye ait olması veya talep 
sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını 
belgelemeleri hâlinde bu şart aranmaz.  

c) Ayrı veya aynı gruplara ait ruhsatların işletme 
izin alanlarının üst üste talep edilmesi veya ruhsat 
sahipleri arasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, Genel 
Müdürlükçe projeler incelenerek kazanılmış haklar 
korunmak kaydı ile kaynak kaybına neden olmayacak, 
maden işletmeciliğini ve işletme güvenliğini tehlikeye 
düşürmeyecek şekilde, ayrı ayrı çalışma imkânının 
tespiti halinde, çalışma esasları Genel Müdürlükçe 
belirlenerek işletme izinleri verilebilir. Bu mümkün 

değilse öncelik hakkı esas alınarak faaliyete izin 
verilir. 

ç) 2000 hektardan daha az olan IV. Grup işletme 
izin alanları ile 100 hektardan daha az olan II. Grup 
işletme izin alanları üzerine I. Grup (b) bendi maden 
işletme ruhsatı verilmeyeceği gibi, I. Grup (b) bendi 
maden işletme izni üzerine de IV. Grup veya II. Grup 
işletme izni verilmez. Bununla birlikte, farklı gruptaki 

işletme ruhsatlarının/taleplerinin aynı kişiye ait olması 
veya talep sahiplerinin aralarında mutabakat 
sağladıklarını belgelemeleri halinde üst üste işletme 
izni verilir. 

(11) Aynı alanda ayrı veya aynı gruplara ait 
ruhsat faaliyetlerinin çakışmasından dolayı, ruhsat 
sahipleri arasında uyuşmazlık çıkması hâlinde, 
yapılacak inceleme sonucunda bu alanda ayrı ayrı 

çalışma imkânının tespiti hâlinde çalışma esasları 
Genel Müdürlükçe belirlenir. Bu mümkün değilse 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tanımlanan kaynak ve/veya rezerv haline 
getirilmesi faaliyetleri Kanun ekinde yer 
almalıdır.  

 

 



32 
 

öncelik hakkı esas alınarak faaliyete izin verilir. 
(12) Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük 

tarihinden itibaren üç yıl içinde, 18 inci maddeye göre 
alınması gerekli olan çevresel etki değerlendirme 

kararı, mülkiyet izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile 
Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlar ile 
ilgili izinlerin Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip, 
işletme izni düzenlenir. Bu iznin verildiği tarihten 
itibaren Devlet hakkı alınır. İşletme ruhsat süresi 
sonuna kadar bu fıkrada belirtilen izinlerden dolayı 
işletme izninin alınamaması hâlinde ruhsat hükümden 
düşer. Ancak; bu sürelerin hesaplanmasında 

mahkemede geçen süreler dikkate alınmaz. 
(13) Borsada işlem gören ve/veya finansman 

sağlamak isteyen maden ruhsat sahipleri, kaynak 
ve/veya rezerv bilgilerine ihtiyaç duymaları halinde; 
bu bilgileri içeren raporları, UMREK veya UMREK’in 
üyesi olduğu “Uluslarlarası Maden Rezervleri 
Raporlama Standartları Komitesi” üyesi ülkelerin 
herhangi birinin kaynak ve/veya rezerv raporlama 

kodlarına göre hazırlamak zorundadır. 
 

    

 Ruhsatların birleştirilmesi ve küçültülmesi 

MADDE 16 – (1) Aynı ruhsat sahibine ait; aynı 
grup ve aşamadaki ruhsatlar, bir kenarında en az iki 
ortak noktasının olması şartıyla birleştirilebilir. 

Birleştirme sonucunda ortaya çıkan alan, 13 üncü 
maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen alan 
sınırlamasını geçemez. Ancak işletme ruhsatı 
safhasında görünür maden rezervinin mücavir ruhsat 
alanlarında bir bütünlük teşkil etmesi, ortak işletme 
yapılmasının zorunlu veya üretimin entegre tesisi 
beslemeye yönelik olması hâlinde alan kısıtlaması 
aranmaz. Mevcut işletme ruhsat alanında uygun ve 
yeterli yer bulunamaması hâlinde zorunlu tesis ve 

altyapı tesisleri için bitişik alandaki aynı grup ruhsat 
sahasıyla, safhasına bakılmaksızın ve alan sınırlaması 
aranmaksızın birleştirme yapılarak işletme ruhsatı 
düzenlenir. I. Grup ve II. Grubun farklı bentlerindeki 
ruhsatlar birbirleri ile birleştirilemez. I. Grup ve II. 
Grup (a) bendi ruhsatlar, birleştirme sonucunda alan 
sınırlamasını geçemez. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ruhsatları 

hangi aşamada olursa olsun alan sınırlaması 
aranmaksızın birleştirilebilir. 

(3) Ruhsat küçültme talepleri; ruhsat bedeli 

Ruhsatların birleştirilmesi, bölünmesi 

ve küçültülmesi 

       MADDE 16 – 
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borcunun olmaması şartıyla değerlendirmeye alınır. 
Aksi takdirde talep reddedilir. 

 

 

     (4) Bir işletme ruhsat sahası, bir defaya 

mahsus olmak üzere, rezerv kaybına neden 

olmayacak şekilde ve ekonomik olarak ayrı 

işletme şartlarının imkân dahilinde olması ve 

Genel Müdürlük tarafından da 

uygun bulunması halinde  iki ayrı ruhsata 

bölünebilir. Bölünme yoluyla oluşan ruhsat 

bir daha bölünme işlemine tabi tutulamaz. 

 
 

Bölünme işlemi teknik ve ekonomik 
işletme şartlarına uygun ise kabul 

edilecek. Aksi takdirde talebi reddetme 
yetkisi Genel Müdürlükte olacak. Ayrıca 
kamu kurumlarına bu şekilde bir yetki de 
verildiğinden benzer uygulamaların 
yapılması için diğer ruhsatlara da sadece 
bir sefere mahsus olmak üzere bu hak 
tanınmalı. 
Maden ruhsatlarında rödövansçılar ile 

yaşanan sorunların çözümü, madenlerin 
atıl kalmasının önlenmesi, üretim 
faaliyetlerinin dolayısıyla madenciliğin 
ülke ekonomisine katkısının artırılması 
amacıyla bu madde ile ilgili uygulama 
yönetmeliğinin yürürlük tarihinden 
itibaren bir defaya mahsus ruhsat 
sahibinin talebi ile bir defaya mahsus 

olmak üzere işletme ruhsat alanı rezerv 
kaybına neden olmayacak şekilde, 
ekonomik olarak ayrı işletilmesinin 
imkân dahilinde olması ve Genel 
Müdürlük tarafından da 
uygun bulunması halinde, iki ayrı 
ruhsata bağlanabilme imkanı 
getirilmiştir.  
Bilindiği üzere, 5.6.2004 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan Maden 
Kanununda değişiklik yapan 5177 sayılı 
Kanun ile de bu yönde bir değişiklik 
yapılmış ve sektörde bu konuda yaşanan 
bir çok sorun çözülmüştü. 

    

 İhale 

MADDE 17 – (1) Herhangi bir sebeple 
hükümden düşmüş, terk edilmiş, taksir edilmiş ve 
kısıtlama gerekçesi ortadan kalkan alanlar ile I. Grup, 
II. Grup (a) ve (c) bendi maden alanları ihale yolu ile 
ruhsatlandırılır. İhale ilanı Resmî Gazete’de 
yayımlanır.  

 
 

 
 
 

İhale 

MADDE 17 – (1) Herhangi bir sebeple 
hükümden düşmüş, terk edilmiş, taksir edilmiş 
ve kısıtlama gerekçesi ortadan kalkan alanlar ile 
I. Grup , II. Grup (a) ve (c) bendi maden alanları 
ihale yolu ile ruhsatlandırılır. İhale ilanı Resmî 
Gazete’de yayımlanır.  

 
 

 
 
 

 

Madenlerin ihale edilmesinin, Devletin 
diğer sektörlerdeki ihaleleri ile 
karıştırılmaması gerekmektedir. İhale 
edilen ve sahiplendirilen I. Grup, II. 
Grup (a) ve (c) bendi dışındaki 
ruhsatların %1’inde bile ancak işletme 
yapılabilmektedir. Dolayısıyla ihaleyi 
alanlar riski satın almaktadır. 

MAPEG’in yapacağı ihalelerde amacın 
ihalelerden çok para elde etmek değil, 
sahada gerekli aramalar yaparak rezervi 
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(2) İhale bedeli, ihale teminatından az olamaz. 
 
 

(3) Maden ruhsat sahasının bulunduğu bölge, 
cinsi, rezervi, tenörü, istihdam, yatırım, ülke 
ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak 
şartnamelerde açıkça belirtmek kaydıyla ara ve uç 
ürün üretme şartını içeren ihaleler yapılabilir. Bu 
ihalelerde rezervin özellikleri dikkate alınarak ihaleye 
katılma şartları, ihale teminatı, ihale bedelini ödeme 
şekli ve süresi, üretim süreleri veya tesislerin yatırım 

süreleri ve diğer hususlar şartnameler ile belirlenebilir. 
(4) Ruhsat sahaları arasında tek başına 

madencilik yapılamayacak büyüklükteki alanlara 
ruhsat verilmez. Bu alanlar bitişik ruhsat sahipleri 
arasında ihale edilir. İhalelik durumda olan ve 
madencilik yapılabilmesi için uygun büyüklükte 
olmayan sahalar, çevresindeki ruhsatsız alanlar veya 
diğer ihalelik sahalarla birleştirilerek ihale edilir. 

(5) Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik 
yapıyı aydınlatmak amacıyla aramalara açık alanlar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(2) İhale bedeli, ihale teminatından az 
olamaz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

tespit edecek ve üretim yapacak, istihdam 
sağlayacak ve bu madene yönelik tesis 
kuracak kişiye sahayı teslim etmek 
olmalıdır. Bu niteliklere sahip kişinin 

ülkeye sağlayacağı katma değer ihale 
bedeli ile kıyaslanmayacak kadar 
büyüktür. Sadece kırsal kesimde 
sağladığı istihdam bile önemli bir 
unsurdur. Ayrıca MAPEG, çeşitli 
nedenlerle ihaleleri seri bir şekilde 
yapamamakta, ülke maden sahaları atıl 
durumda kalmaktadır. Günden güne de 

MAPEG ihale havuzunda ihale edilecek 
saha sayısı yönetilemeyecek boyutlara 
ulaşmaktadır. Buna ek olarak Devletin 
yaptığı altyapı ihalelerini kazanan 
müteahhit firmalar, II. Grup (a) bendi 
maden sahalarının ihale ile verilmesi, 
ihalelerin seri olarak yapılmaması ve 
proje yakınında üçüncü kişilerin 

ocaklarının bulunmaması nedenleriyle 
taahhütlerini yerine getirememektedir. 
Bu nedenlerle, I. Grup  madenler 
dışındaki sahalar ilk müracaat ile 
ruhsatlandırılmalıdır.  
 
?? 
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dahil yeni oluşturulan alanlar ile herhangi bir sebeple 
hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş 
sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın 
birleştirilerek ihale edilebilir. Bu şekilde ihale edilen 

sahaların ruhsatlandırılmasında 13 üncü maddenin 
üçüncü fıkrasındaki alan sınırlaması aranmaz. 

(6) Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri 
uyarınca verilmiş olan ve bu Kanuna göre ruhsat 
hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat 
sahalarında yeni bir maden bulunması hâlinde, 
çakışmalı alandaki maden hakkı bu ruhsat sahipleri 
arasında ihale edilerek ruhsatlandırılır. 

 
(7) Sahaların ihalesinden elde edilen gelirler 

genel bütçeye gelir kaydedilir. Bu Kanun 
kapsamındaki iş ve işlemler için ihtiyaç duyulan 
ödenekler Genel Müdürlük bütçesinde öngörülür. 

(8) Ara ve uç ürün üretme şartını içeren ihaleler 
hariç olmak üzere bir sahanın ihalesinin iki defa 
yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması 

durumunda, sahanın aramalara açık hale geleceği 
Genel Müdürlükçe ilan edilir.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(9) İhalelik sahalar, ihale edilmeksizin 

ihtisaslaşmış Devlet kuruluşlarına Bakan onayı ile 
verilebilir. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
       (6) Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu ve 

mülga 3213 sayılı Maden Kanunu hükümleri 
uyarınca verilmiş olan ve bu Kanuna göre ruhsat 
hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat 
sahalarında yeni bir maden bulunması hâlinde, 

çakışmalı alandaki maden hakkı bu ruhsat 
sahipleri arasında ihale edilerek ruhsatlandırılır. 

 
 
 
 
     (8) Ara ve uç ürün üretme şartını içeren 

ihaleler hariç olmak üzere bir sahanın ihalesinin 

bir iki defa yapılmasına rağmen sahaya 
müracaat olmaması durumunda, sahanın 
aramalara açık hale geleceği Genel Müdürlükçe 
ilan edilir. İlan edilen sahaya bir aylık sürede 

müracaat olması durumunda başvuru 

ücretinin iki katı üzerinden ruhsatlandırılır. 

Müracaatın birden fazla olması durumunda 

ise müracaat edenler arasında saha ihale 

edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

(9) İhalelik sahalar, ihale edilmeksizin 

ihtisaslaşmış Devlet kuruluşlarına Bakan 

onayı ile verilebilir. 

 

 
 
 
 

 
 
 
3213 sayılı Maden Kanunu da 
yürürlükten kaldırıldığından bu fıkraya 
eklenmeelidir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
MAPEG’in sahaları ihale yapmasındaki 
amacın, ihalelik sahaları 

sahiplendirmenin yanı sıra yüzbinlerce 
ihalelik sahanın ihale havuzundan 
çıkatılarak aramalara açık hale 
gelmesini sağlamak olmalıdır. 500 veya 
1000 saha için ihale grubu oluşturarak 
ihalelik saha sayısının azaltılması 
mümkün değildir. Nereye müracaat 
edilse ihalelik saha olarak 
görülmektedir. Saha ihalelerinin iki defa 

yapılmasını müteakip müracaat 
olmaması halinde müracaatlara açık 
hale gelmesinin bürokrasi yaratması ve 
sahaların atıl kalmasına neden 
olmasından dolayı 2015 yılından önce 
olduğu gibi sahaların birinci ihale 
edilmesini müteakip bir ay içinde talep 
olmaması halinde başka bir işleme gerek 

kalmaksızın aramalara açık hale 
geleceğinin ilan edilmesi yönünde 
düzenleme yapılmalıdır.  
 
Kamu kurumlarına imtiyazlar tanınarak 
sınırsız ruhsat alma hakkı verilmektedir. 
Bu şekilde özel sektörün potansiyel 
alanlarda ruhsat edinmesi mümkün 

olmayacaktır. Kamu kurumları maden 
işletmeciliği yapacaksa özel sektör ile 
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(10) İhale bedelinin nasıl ödeneceği ile ilgili 
usul ve esaslar Yönetmelikte belirlenir. 

 
 
 
 

 
 
      (11) Her yılın Mart ayı sonuna kadar, 

Genel Müdürlüğün kayıtlarında bir önceki 

yılın sonuna kadar ihalelik konumda bulunan 

sahaların listesi ilan edilir. İlan edilen sahaya 

iki aylık sürede müracaat olması durumunda 

başvuru ücretinin iki katı üzerinden 

ruhsatlandırılır. Müracaatın birden fazla 

olması durumunda ise müracaat edenler 

arasında başvuru ücretinin iki katından 

başlayarak saha o yıl içinde ihale edilir. 

Başvuru hiç olmaz ise saha aramalara açık 

hale getirilir. 

 

          (12) Herhangi bir sebeple hükümden 

düşmüş, terk edilmiş işletme izinli ruhsat 

sahaları için alınmış diğer izin ve ruhsatlar 

kazanılmış hak sayılarak işletme izinli işletme 

ruhsatı olarak ihale edilir. Mevcut izinler, 

ihaleyi alanın teknik ve mali yükümlükleri 

karşılaması kaydıyla ilgili kamu kurum ve 

kuruluşu tarafından ihaleyi alan adına 

yeniden düzenlenir. 

 

 

 

 

 

 

 

         13) Genel Müdürlüğün açtığı ihalelere 

giren müracaatçıların, Kanunun 18 inci 

maddesinde belirtilen izinler ile ilgili 

araştırmayı ihaleden önce yapmaları 

zorunludur. Kanunun 18 inci maddesinde 

belirtilen izinler ile ilgili sorumluluk 

müracaatçıya aittir. İhaleden sonra, ruhsat 

düzenlenmeden önce veya ruhsat 

düzenlendikten sonra Kanunun 18 inci 

maddesinde belirtilen izinlerin alınmaması 

ve/veya ruhsatın herhangi bir neden ile iptal 

aynı şartlarda ve rekabete uygun olarak 
yapmalıdır. 
 
 

Genel Müdürlüğün ihale havuzunda 
biriken sahalar yılda 3-4 kez listeler 
halinde yayınlanarak ihale edilmekte, bu 
şekliyle tüm sahaların ihale edilmesi 
uzun yıllar almakta, havuzdaki saha 
sayısı gitgide artmaktadır. Sektörde 
arama faaliyetlerinin hızlandırılması, 
sahaların atıl kalmaması için müracaata 

dayalı, eğer birden fazla müracaat varsa 
da bu kişiler arasında sahaların ihale 
edilmesi şeklinde düzenleme 
yapılmalıdır.  
 
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
verilen izinler sahadaki madencilik 
faaliyetine verilmektedir. Ancak mevcut 

uygulamada önceki dönemlerde izin 
verilmiş sahalar yeniden ihale ile 
ruhsatlandırıldığında izinler baştan 
alınmak zorunda kalınmakta ve bu da 
önemli bir zaman almakta ve sahaların 
atıl kalmasına ve önemli bir maliyete 
neden olmaktadır. Burada teknik ve mali 
yükümlüklerin karşılanması halinde 
izinlerin verilmesi sağlanabilir ise hem 

bu zaman arama ve işletme faaliyetlerine 
başlama süresini kısaltacak hem de bu 
şekilde ihale edilen sahalardan daha 
fazla bedel alınması sağlanabilecektir.  
 
MAPEG tarafından yapılan ihale 
sonucunda ruhsat almaya hak 
kazananlar, ihaleden önce ruhsat almayı 

planladıkları alanlara ilişkin alınmassı 
zorunlu izinlere yönelik araştırma 
yaparak Kanunda sayılan özel alanlar ile 
ilgili araştırma yapmalarına rağmen hem 
izin alma sürecinden üretime geçene 
kadar geçen süredeki olumsuz gelişme ve 
değişmelerden, hem de Maden 
Kanununda sayılmayan izinlerden dolayı 

izin alarak madencilik faaliyetine 
geçememektedirler. Bu nedenle, büyük 
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edilmesi durumunda başvuru ücreti, ruhsat 

taban bedeli, ihale bedeli ve ruhsat bedeli iade 

edilmez. Ancak, bu sahaların Kanunun 18 

inci maddesinde belirtilen özel alanlardan 

birisi ile çakıştığının ya da sahada ruhsat 

sahibinin herhangi bir kusurunun 

olmamasına rağmen kamu kurum ve 

kuruluşlarınca izin verilmemesi sonucunda 

madencilik yapılamayacağının tespit edilmesi 

veya alınması zorunlu izinler ile ilgili ruhsatın 

mahkeme kararı ile iptali durumlarında ve 

müracaatçının talebi halinde sahada ruhsat 

sahibince üretime başlanmamış olması 

kaydıyla ihale bedeli iade edilir, başvuru 

ücreti iade edilmez. Ruhsat sahasında 

herhangi bir nedenle üretime başlanmış 

olması halinde ise başvuru ücreti, ihale bedeli 

ve ruhsat bedeli iade edilmez. Kamu kurum 

ve kuruluşlarınca madenciliğe izin verilmeme 

gerekçesinin ortadan kalkması halinde bu 

alanlar tekrar ihale yoluyla aramalara açılır. 
 
 
 
 
 
 

tutarlar ödeyerek ihaleden maden 
sahalarını alan ve üretime geçene kadar 
oluşan masrafları yüklenen ruhsat 
sahipleri mağdur olmaktadır. Söz konusu 

mağduriyetin önlenmesi için bu sahaların 
Kanunda sayılan özel alanlardan birisi 
ile çakıştığının ya da ruhsat sahibinin 
herhangi bir kusurunun olmamasına 
rağmen kamu kurum ve kuruluşlarınca 
izin verilmemesi sonucunda madencilik 
yapılamayacağının tespit veya alınması 
zorunlu izinler ile ilgili ruhsatın 

mahkeme kararı ile iptali durumlarında 
sahada ruhsat sahibince üretime 
başlanmamış olması kaydıyla ihale 
bedelinin iade edilmesi sağlanmıştır. Bu 
durumdaki sahalarla ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarınca madenciliğe izin 
verilmeme gerekçesinin ortadan kalkması 
halinde Maden Kanununun ruhuna 

uygun olarak bu alanların tekrar ihale 
yoluyla aramalara açılması yönünde 
düzenleme yapılmıştır. 
 
Geçmiş dönemleri de kapsayacak bir 
geçici madde eklenmesi uygun olacaktır. 

    

 İKİNCİ BÖLÜM 

İzinler 

 
Madencilik faaliyetlerinde izinler  
MADDE 18– (1) Maden işletme yöntemi, 

faaliyetin yapıldığı bölge, madenin cinsi, yapılacak 
yatırımın çevresel etkileri, şehirleşme ve benzeri 
hususlar dikkate alınarak belirlenen alan ya da 

alanlarda Bakanlık tarafından madencilik faaliyetleri 
durdurulabilir veya kısıtlanabilir. Kısıtlanan alanlarda 
yapılmış olan yatırım giderleri karşılanır. Kısıtlama 
gerekçesi ortadan kalkan alan/alanlardaki 
ruhsatın/ruhsatların, ihale yapılmaksızın başvuru ücreti 
ve Genel Müdürlükçe belirlenen bedelin yatırılması 
halinde iade edileceği önceki sahibine bildirilir. 
Önceki sahibinin ruhsatı altı ay içinde almak 

istememesi durumunda saha ihale yoluyla aramalara 
açılır.  

 

 
 
 
 

(1) I. Grup ve II. Grup (a) bendi 

madenler için yeni verilecek ruhsat alanlarına 
maden işletme yöntemi, faaliyetin yapıldığı 
bölge, şehirleşme, madenin cinsi, yapılacak 

yatırımın çevresel etkileri dikkate alınarak, 

belirlenen alan ya da alanlarda Bakanlık 
tarafından madencilik faaliyetleri 

durdurulabilir veya kısıtlanabilir. Kısıtlanan 

alanlarda yapılmış olan yatırım giderleri 

karşılanır. Kısıtlama gerekçesi ortadan 

kalkan alan/alanlardaki ruhsatın/ruhsatların, 

ihale yapılmaksızın başvuru ücreti ve Genel 

Müdürlükçe belirlenen bedelin yatırılması 

halinde iade edileceği önceki sahibine 

bildirilir. Önceki sahibinin ruhsatı altı ay 

 
 
 
 
Kısıtlama getirilecek madenler I. Grup ve 
II. Grup (a) bendi madenler ile 
sınırlandırılmalı ve kazanılmış hakları 
temdit dahil korunmalıdır. Ayrıca bu 

fıkra yeni verilecek ruhsat alanlarında 
uygulanmalıdır. Tüm maden gruplarına 
çeşitli gerekçeler ile kısıtlama 
getirilmesi, ruhsat güvencesini 
zedelemekte ve yatırımcıların 
madencilikten uzaklaşmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle, şu anda 
yönetmelikteki düzenlemeye paralel 

olarak kısıtlama getirilecek gruplar I. 
Grup ve II. Grup (a) bendi madenler ile 
sınırlandırılmalıdır. Zaten mevcut 
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(2) Diğer Kanunlarla madencilik faaliyeti 

yapılmasına izin verilmeyen alanlar Genel Müdürlüğe 

bildirilir. Madencilik faaliyetlerine kısıtlama getirilen 
bu alanlara ruhsat verilmez. Ruhsat verildikten sonra 
diğer Kanunlarla madencilik faaliyetinin kısıtlanması 
halinde, ruhsatın yatırım giderleri kısıtlamayı getiren 
kanunun yürütücüsü kurum tarafından karşılanır. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

içinde almak istememesi durumunda saha 

ihale yoluyla aramalara açılır. ilgili 

kurumların görüşleri alınarak Bakanlık 

tarafından ruhsat müracaatına kapatma dahil 

kısıtlama getirilebilir. Ancak, kısıtlama 

getirilecek alanlarda daha önce verilmiş 

ruhsatların temdit edilmeleri dahil kazanılmış 

hakları korunur. Kısıtlama gerekçesi ortadan 

kalkan alanlar ihale yoluyla aramalara açılır.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 (2) Diğer Kanunlarla madencilik 

faaliyeti yapılmasına izin verilmeyen alanlar 

Genel Müdürlüğe bildirilir. Madencilik 

faaliyetlerine kısıtlama getirilen bu alanlara 

ruhsat verilmez. Ruhsat verildikten sonra 

diğer Kanunlarla madencilik faaliyetinin 

kısıtlanması halinde, ruhsatın yatırım 

giderleri kısıtlamayı getiren kanunun 

yürütücüsü kurum tarafından karşılanır. 

 (2) Özel çevre koruma bölgeleri, 

milli parklar, yaban hayatı koruma ve 

geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 

4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa 

göre korunması gerekli alanlar, 1 inci derece 

askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli imar 

planı onaylanmış alanlar, 1 inci derece sit 

alanları ile madencilik amacı dışında tahsis 

edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun 

görüş verilen elektrik santralleri, organize 

sanayi bölgeleri, petrol, doğalgaz ve jeotermal 

boru hatları gibi yatırım alanlarına ait izne 

tabi alanların koordinatları ilgili kurumlar 

tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Aksi 

halde bu alanlara verilen ruhsat haklarından 

dolayı oluşabilecek zarar, ilgili kurumlar 

tarafından tazmin edilir. Ayrıca Kanunun 

yürürlük tarihinden sonra bu fıkrada 

belirtilen özel alanlar ile yatırım alanlarının 

tespiti/tescili/ilanı ya da belirlenmesi veya 

Kanunun 29. maddesinin onuncu 
fıkrasına uygun olması açısından da bu 
düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. 
Ayrıca, kazanılmış hakların 

korunacağının açıkça belirtilmesi 
gerekmektedir.  Onlarca yıl sonra 
kısıtlama gerekçesi ortadan kalkan 
ruhsatın ne kadar olacağı belli olmayan 
bir bedelle eski ruhsat sahibine iadesinin 
teklif edilmesinin hiçbir esprisi 
bulunmamaktadır. 
Ayrıca, mevcut Kanunun 7/1. Fıkrasının 

son cümlesinin, “Bu Kanun dışında 
madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak 
yapılacak her türlü kısıtlama ancak 
kanun ile düzenlenir” bu maddeye 
eklenmesi gereklidir.  

 
Bu fıkra ile madencilik diğer kurum ve 
kuruluşların insafına bırakılmaktadır. 

Örneğin hiç ruhsat bulunmayan bir alan 
bir kurum tarafından kısıtlanan alan 
haline getirildi ise madenciliğe 
kapatılmış olmaktadır. Bu alandaki olası 
tüm yer altı kaynakları aranmadan 
madencilik dışına çıkarılacaktır. Bu 
alandaki maden kaynakları tamamen atıl 
kalacaktır. Ayrıca, maden ruhsatı 
bulunmayan alanlar diğer kurumlar 

tarafından hiçbir bedel ödenmeden 
kısıtlanmış alan durumuna gelmiş 
olacak, diğer kurumlar kısıtlanmasına 
gerek olmayan geniş alanları bile 
kısıtlanmış alan haline getirecektir. Bu 
nedenlerle, özel alanlar mevcut Kanunda 
olduğu gibi sayılmalı, özel alan ilan 
edilecek alanlar MAPEG’e bildirilmeli, 

aksi takdirde hukuk devleti olmanın 
gereğince oluşan zararın tazmini 
sağlanmalı, özel alanlar ile yatırım 
alanlarının tespiti/tescili/ilanı ya da 
belirlenmesi veya karar verilmesi 
öncesinde Bakanlığın olumlu görüşü 
aranmaldır. Ayrıca mevcut ruhsatlar bu 
düzenlemeden olumsuz etkilenmemelidir.   
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(3) Diğer Kanunlarla madencilik faaliyeti 

yapılması izne tabi olan alanlar ile bu Kanun 
kapsamında Genel Müdürlüğün görüşü alınarak 
madencilik faaliyeti izne tabi hale getirilen alanlar 
Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu alanlara yapılan ruhsat 
müracaatlarının hak sağlaması ve yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi halinde ilgili kurumlardan izin 
alınması için müracaat sahibine bir yıl süre verilir. İzin 
alınan kısımlar için ruhsat düzenlenir. İzin alınamayan 

kısımlar müracaat sahasından taksir edilerek ilgili 
kurumun izni ile ihale edilir. Müracaat alanının bir 
kısmının bahse konu alanlarla çakışması halinde 
çakışan alan dışındaki serbest alana, üç aylık süre 
içinde yükümlülüklerin yerine getirilerek talep 
edilmesi durumunda ruhsat düzenlenir. Aksi halde, 
çakışan alan dışındaki serbest alan üç aylık süre 
sonunda müracaatlara açık hale gelir. Çakışan alana 

ilgili kurumlardan izin alınması için müracaat sahibine 
bir yıl süre verilir. Gerekli iznin alınması halinde bu 
alan ruhsata ilave edilir. Çakışan alanla ilgili izin 
alınamayan kısım reddedilir ve izin alınamayan 
kısımlar müracaat sahasından taksir edilerek ilgili 
kurumun izni ile ihale edilir. 

 
 
 

(4) Devlet ormanları içinde yapılacak maden 
arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler için 
zorunlu ve ruhsat süresine bağlı olarak yapılan geçici 
tesislere 31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanunu 
hükümlerine göre izin verilir. 

 
 
 

 
 (5) Yaban hayatı koruma ve geliştirme 

alanlarında maden arama ve işletme faaliyetleri ile bu 
faaliyetler için gerekli geçici tesislere çevresel etki 
değerlendirme raporunda belirlenen esaslar dahilinde 
izin verilir. Alınan izinler, temditler dahil ruhsat 
hukuku sonuna kadar devam eder. 

 

 
(6) Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlara, 3 

karar verilmesi öncesinde Bakanlığın olumlu 

görüşü aranır. 

 

(3) Diğer Kanunlarla madencilik 

faaliyeti yapılması izne tabi olan alanlar ile bu 

Kanun kapsamında Genel Müdürlüğün 

görüşü alınarak madencilik faaliyeti izne tabi 

hale getirilen alanlar Genel Müdürlüğe 

bildirilir. Bu İkinci fıkrada belirtilen alanlara 
yapılan ruhsat müracaatlarının hak sağlaması ve 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde ilgili 
kurumlardan izin alınması için müracaat sahibine 

bir yıl süre verilir. İzin alınan kısımlar için ruhsat 
düzenlenir. İzin alınamayan kısımlar müracaat 
sahasından taksir edilerek ilgili kurumun izni ile 
ihale edilir. Müracaat alanının bir kısmının bahse 
konu alanlarla çakışması halinde çakışan alan 
dışındaki serbest alana, üç aylık süre içinde 
yükümlülüklerin yerine getirilerek talep edilmesi 
durumunda ruhsat düzenlenir. Aksi halde, 

çakışan alan dışındaki serbest alan üç aylık süre 
sonunda müracaatlara açık hale gelir. Çakışan 
alana ilgili kurumlardan izin alınması için 
müracaat sahibine bir yıl süre verilir. Gerekli 
iznin alınması halinde bu alan ruhsata ilave 
edilir. Çakışan alanla ilgili izin alınamayan kısım 
reddedilir ve izin alınamayan kısımlar müracaat 
sahasından taksir edilerek ilgili kurumun izni ile 
ihale edilir. 

 

(4) Devlet ormanları içinde yapılacak 
maden arama ve işletme faaliyetleri ile ruhsat 
süresine bağlı olarak yapılan geçici tesislere 
31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı Orman Kanunu 
hükümlerine göre en az ruhsat süresi kadar 
izin verilir.  

 

 
 
(5) Yaban hayatı koruma ve geliştirme 

alanlarında maden arama ve işletme faaliyetleri 
ile bu faaliyetler için gerekli geçici tesislere 
çevre mevzuatına göre hazırlanan proje 

tanıtım dosyasında veya çevresel etki 
değerlendirme raporunda belirlenen esaslar 

dahilinde izin verilir. Alınan izinler, temditler 
dahil ruhsat hukuku sonuna kadar devam eder. 

 
 
 
İkinci fıkrada yapılan değişikliğe paralel 

düzenleme yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruhsat süresinden kısa orman izni 
verilmesi işletmecilerin önünü 
görmesine, ruhsat ve yatırım 
güvencesinin sağlanmasına engel olması 
nedeniyle orman izinleri ruhsat süresi 
kadar verilmelidir. Ayrıca Taslağın bu 
maddesinin onsekizinci fıkrası ile uyumlu 

hale getirilmiştir.  
 
Yaban hayatı koruma ve geliştirme 
alanlarında madencilik faaliyetlerinin 
ÇED mevzuatı gereğince hazırlanan 
raporlar esas alınarak izin verilmelidir.   
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kilometre mesafe dahilindeki madencilik 
faaliyetlerinin ve bu faaliyetlere dayalı geçici 
tesislerden çıkacak kimyevi atık, toz ve dumanın, 
zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani 

olup olmadığına Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
belirlenen emisyon limitlerine göre Tarım ve Orman 
Bakanlığınca karar verilir. Belirlenen emisyon 
limitlerinin altında kalan madencilik faaliyetleri ve bu 
faaliyetlere dayalı geçici tesislere izin verilir. 

(7) Uygulanan yöntem, teknoloji ve derinliğe 
bağlı olarak projesi Genel Müdürlükçe uygun bulunan 
yer altı madencilik faaliyetlerinin tekabül ettiği yüzey 

alanı için herhangi bir izin alınmaz. Yer altı 
madencilik faaliyetlerine bağlı olarak gerekli olan 
yerüstü tesisleri veya galeri ağzının isabet ettiği alan 
için gerekli izinlerin alınması zorunludur. 

(8) Madencilik faaliyeti yapılan alanların, izne 
tabi alan olmaları halinde, ilgili olduğu kanun 
hükümlerine göre gerekli izinlerin alınması 
zorunludur. Genel Müdürlükçe işletme ruhsatı 

verildikten sonra, işletme ruhsat alanının diğer 
kanunlara göre izne tabi alan haline gelmesi 
durumunda kazanılmış haklar korunarak faaliyetler 
sürdürülür. Ancak, madencilik faaliyetlerine izin 
verilmemesi durumunda ruhsatın yatırım giderleri, izin 
vermeyen kurum tarafından karşılanır. Diğer 
kanunlara göre izne tabi alanlar, Genel Müdürlüğün 
görüşü alınarak belirlenir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(9) Kazanılmış haklar korunmak kaydıyla içme 

ve kullanma suyu rezervuarının maksimum su 
seviyesinden itibaren 1000-2000 metre mesafe 
genişliğindeki şeritte, alıcı ortama arıtma yapılmadan 
doğrudan su deşarj edilmemesi şartıyla çevre ve insan 
sağlığına zarar vermeyeceği bilimsel ve teknik olarak 

belirlenen maden arama ve işletme faaliyetleri ile 
altyapı tesislerine izin verilir. 2000 metreden sonraki 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(8) Madencilik faaliyeti yapılan alanların, 

izne tabi alan olmaları halinde, ilgili olduğu 
kanun hükümlerine göre gerekli izinlerin 

alınması zorunludur. Genel Müdürlükçe 

işletme ruhsatı verildikten sonra, işletme 

ruhsat alanının diğer kanunlara göre izne tabi 

alan haline gelmesi durumunda kazanılmış 

haklar korunarak faaliyetler sürdürülür. 

Ancak, madencilik faaliyetlerine izin 

verilmemesi durumunda ruhsatın yatırım 

giderleri, izin vermeyen kurum tarafından 

karşılanır. Diğer kanunlara göre izne tabi 

alanlar, Genel Müdürlüğün görüşü alınarak 

belirlenir. Ancak, Genel Müdürlükçe işletme 

ruhsatı verildikten sonra, işletme ruhsat 

alanının diğer kanunlara göre izne tabi alan 

haline gelmesi durumunda ilgili kanunların 

öngördüğü mali yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi suretiyle kazanılmış haklar 

korunarak faaliyetler sürdürülür. Diğer 

kanunlara göre izne tabi alanlar, Genel 

Müdürlüğün görüşü alınarak belirlenir 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bu fıkradaki düzenleme ile madenciliğin 
yapılıp yapılmaması diğer kurumların 
tasarrufuna bırakılmıştır. “Yatırım gideri 

ödendi ise kazanılmış haklar yok sayılıp 
madencilik yapmak yasak” mantığı 
ruhsat güvencesini tamamen yok eder. Bu 
nedenle, Genel Müdürlükçe işletme 
ruhsatı verildikten sonra, işletme ruhsat 
alanının diğer kanunlara göre izne tabi 
alan haline gelmesi durumunda ilgili 
kanunların öngördüğü yükümlülüklerin 
yasaklayıcı, kısıtlayıcı olmaları halinde 

bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
suretiyle kazanılmış haklar korunması 
mümkün olmayabilmektedir. Bu nedenle, 
yerine getirilecek yükümlülüğün sadece 
mali olanlarının karşılanması halinde 
kazanılmış haklar korunabileceğinden bu 
yönde düzenleme yapılmalıdır.  
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koruma alanı içinde çevresel etki değerlendirmesi 
raporuna göre yapılması uygun bulunan maden 
istihracı ve her türlü tesis yapılabilir. Ancak faaliyet 
sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda ilgili 

yönetmelikte belirtilen limitlere uyulması zorunludur. 
(10) Maden üretim faaliyetleri ile ruhsat 

sahasındaki bu faaliyetlere dayalı tesisler için işyeri 
açma ve çalışma ruhsatları idare tarafından verilir. 
Maden ruhsat sahalarında, maden üretim faaliyetleri 
ile bu faaliyetlere dayalı geçici tesisler dışındaki 
faaliyetler ve/veya tesisler için Bakanlığın izni 
olmaksızın hiçbir surette işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı düzenlenemez. Bu ruhsatların verilmesi 
sırasında 26/5/1981 tarih ve 2464 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu hükümlerine göre belediyelerin tahsil 
ettiği işyeri açma izni harcı idare tarafından tahsil 
edilir. Bu bedelin % 50’si ruhsatın bulunduğu bölgeyle 
sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, 
doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere Hizmet 
Götürme Birlikleri hesabına aktarılır. Bu alanların 

belediyelerin mücavir alanı içinde kalması durumunda 
tahsil edilen harcın % 50’si ilgili belediyenin hesabına 
aktarılır.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

          (10) Maden üretim faaliyetleri ile ruhsat 
sahasındaki bu faaliyetlere dayalı tesisler için 
işyeri açma ve çalışma ruhsatları idare tarafından 
verilir. Maden ruhsat sahalarında, maden üretim 
faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı geçici 
tesisler dışındaki faaliyetler ve/veya tesisler için 

Bakanlığın izni olmaksızın hiçbir surette işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı düzenlenemez. Bu 
ruhsatların verilmesi sırasında 26/5/1981 tarih ve 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 
hükümlerine göre belediyelerin tahsil ettiği işyeri 
açma izni harcı idare tarafından tahsil edilir. Bu 
bedelin % 50’si ruhsatın bulunduğu bölgeyle 
sınırlı olarak altyapı yatırımlarında kullanılmak 

üzere, doğrudan ilgili ilçe veya ilçelerin Köylere 
Hizmet Götürme Birlikleri hesabına aktarılır. Bu 
alanların belediyelerin mücavir alanı içinde 
kalması durumunda tahsil edilen harcın % 50’si 
ilgili belediyenin hesabına aktarılır. Çevresel 

etki değerlendirmesi kararı alınmış olan 

maden işletme faaliyetleri ile bu faaliyetlere 

dayalı geçici tesisler için karara esas alan 

kadar herhangi bir inceleme kurulu 

oluşturulmaksızın yedi iş günü içerisinde 

işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. 

Çevresel etki değerlendirmesi kapsam dışında 

kalan madencilik faaliyetleri için ise inceleme 

kurulu oluşturulmaksızın en az işletme izin 

alanı kadar yedi iş günü içerisinde işyeri açma 

ve çalışma ruhsatı düzenlenir. İşyeri açma ve 

çalışma ruhsatı müracaatlarının yedi iş günü 

içinde ilgili idare tarafından 

tamamlanmaması halinde durum ilgili 

evraklarla birlikte Genel Müdürlüğe 

bildirilir, bu durumda ruhsat için 

verilen/verilecek işletme izni, işyeri açma ve 

çalışma ruhsatı yerine geçer. Madencilik 

faaliyetlerine ilişkin işyeri açma ve çalışma 

ruhsatları ile ilgili usul ve esaslar, İçişleri 

Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça 

yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.  

 
 
 
 

 
ÇED alınmış faaliyetler ile ilgili işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı alınması 
esnasında yaşanan sorunlara alan ve 
süreler göz önünde bulundurularak 
standart çözüm getirilmesi gereklidir. 
Ayrıca, maden ruhsat sahipleri 
tarafından işyeri açma ve çalışma 

ruhsatlarının alınması esnasında yerel 
idarelerde farklı uygulama ve işlemlerle 
karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni olarak 
genellikle özel bir faaliyet alanı olan 
madencilik konusunda uzman olmayan 
kişi ve kuruluşların bu konuda takdir 
yetkisini kullandığı görülmektedir. Oysa 
ülkemizde madencilik konusunda otorite 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. 
Bu nedenle, Sivil Havacılık Kurumunda 
olduğu gibi bu konudaki usul ve esasların 
İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak 
Bakanlıkça yürürlüğe konulan 
yönetmelikle belirlenmesi standart 
uygulama yapılmasına ve mağduriyet 
yaşanmamasına imkan sağlayacaktır. Bu 
nedenle fıkraya ekleme yapılmıştır.  
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(11) İlgili bakanlıkların mevzuatı gereği 
yapacakları inceleme ve denetimlerde; ruhsat 
alanlarında ilgili Kanun esaslarına uygun 
çalışılmadığının tespiti halinde, yapılan işlemler Genel 

Müdürlüğe bildirilir. Çevre ve insan sağlığına zarar 
verdiği tespit edilen madencilik faaliyetleri gerekli 
önlemler alınıncaya kadar durdurulur. 

 
(12) Çevresel etki değerlendirmesi işlemleri 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, diğer izinlere 
ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi 

sürecinde en geç üç ay içinde bitirilir. Bakanlık ve 
diğer bakanlıkların mevzuatının gerektirdiği maddî 
yükümlülükler ruhsat sahibi tarafından karşılanır. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(13) İmar alanları içinde kalan madencilik 

faaliyetleri, ilgili yerel merciden izin alınarak yapılır. 
Ruhsat alındıktan sonra imar alanları içine alınan 
sahalardaki madencilik faaliyetlerine izin verilmemesi 
durumunda, ruhsatın yatırım giderleri izin vermeyen 
kurum tarafından karşılanır. İmar planı bulunmayan 

alanlarda yapılan veya yapılacak olan madencilik 
faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler ve 
bunların müştemilatı ile doğal taş artığı tesisleri için 
imar planı yapılmaz. İşletme ruhsatları ve madencilik 
faaliyetlerine bağlı geçici tesisler, tapu kayıtları ile 
çevre düzeni ve imar planları notuna işlenir. İmarsız 
alanlarda yürütülen madencilik faaliyetleri için gerekli 
olan geçici tesisler ve bunların müştemilatı, inşaat ve 

yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak, yapıların 
fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve ilgili idareye 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
(12) Çevresel etki değerlendirmesi 

işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili 

bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi 
sürecinde en geç üç ay içinde bitirilir. Diğer 

bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları, 

çevresel etki değerlendirmesi kararı 

kapsamında verdikleri görüşleri esas alarak 

karara konu madencilik faaliyeti için 

değerlendirecekleri ruhsat, izin, lisans ve 

benzeri müracaatları mükerrer bilgi ve belge 

istemeksizin müracaat tarihinden itibaren en 

geç otuz gün içinde sonuçlandırır. Bakanlık ve 
diğer bakanlıkların mevzuatının gerektirdiği 
maddî yükümlülükler ruhsat sahibi tarafından 
karşılanır. 

 
 
 

 
 

(13) İmar alanları içinde kalan madencilik 
faaliyetleri, ilgili yerel merciden izin alınarak 
yapılır. Ruhsat alındıktan sonra imar alanları 
içine alınan maden sahalarına bu hüküm 

uygulanmaz. sahalardaki madencilik 

faaliyetlerine izin verilmemesi durumunda, 

ruhsatın yatırım giderleri izin vermeyen 

kurum tarafından karşılanır. İmar planı 
bulunmayan alanlarda yapılan veya yapılacak 
olan madencilik faaliyetleri ile ruhsat sahası 

dışındakiler de dahil bu faaliyetlere bağlı geçici 
tesisler ve bunların müştemilatı ile doğal taş 
artığı tesisleri için imar planı yapılmaz. İşletme 
ruhsatları ve ruhsat sahası dışındakiler de 

dahil madencilik faaliyetlerine bağlı geçici 
tesisler, tapu kayıtları ile çevre düzeni ve imar 

 
 
 
 

 
 
 
 
Taslak fıkranın birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere bir cümle eklenmesi 
gerekir. Maden ruhsat sahipleri zorunlu 
olarak izin almaları gereken Kurum ve 

Kuruluşları kapı kapı dolaşmakta, bir an 
önce yatırım yaparak üretim faaliyetine 
geçmeleri yerine enerjilerini ve 
zamanlarını izinleri almak için 
harcamaktadırlar. Ancak, bu yetmezmiş 
gibi ÇED sürecinde bir kurumdan izin 
alındıktan sonra mülkiyet ya da işyeri 
açma ve çalışma ruhsatına 

başvurulduğunda da tekrar aynı 
kurumdan görüş istenilmekte, bu 
durumda da hem zaman kaybı olmakta, 
hem de zaman zaman görüş farklılıkları 
olabilmektedir. Bunun önüne geçmek için 
bu yönde bir düzenlemeye ihtiyaç 
bulunmakta ve süre belirtilerek ilgili 
kurumların işlem tesis edeceği zamanın 
da her iki tarafça öngörülmesi 

sağlanmaktadır. 
 
Bu fıkradaki düzenleme ile madenciliğin 
yapılıp yapılmaması belediyelerin 
tasarrufuna bırakılmıştır. “Yatırım gideri 
ödendi ise kazanılmış haklar yok sayılıp 
madencilik yapmak yasak” mantığı 
ruhsat güvencesini tamamen yok eder. 

Genel Müdürlükçe ruhsat verildikten 
sonra, ruhsat alanının imar alanı içine 
alınması  durumunda kazanılmış haklar 
yok sayılmıştır.  Halbuki 1985 yılından 
bu yana sorunsuz uygulanan imar 
konusunda bir değişiklik yapılmaması 
gerekir. Bu nedenle, fıkraya eklenen 
ikinci cümlenin revize edilmesi 

gereklidir.  
Ayrıca, fıkranın ilgili cümlelerinin, 
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bildirilmesi zorunludur. İmarsız alanlarda yürütülen 
madencilik faaliyetleri için gerekli olan geçici tesisler 
ve bunların müştemilatı niteliğindeki yapılar, ruhsat 
sahibi tarafından madencilik faaliyetinin 

sonlandırılmasını müteakip bir yıl içinde kaldırılır. 
Bunlardan çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı 
alınmış olanların, çevresel etki değerlendirmesi 
raporunda belirtildiği şekli ile her iki alanda da yol, su, 
haberleşme, enerji nakil hattı, bant konveyör, havai hat 
ve kuyu tesislerinin ilgili idarenin onayı ve talebi 
doğrultusunda bedelsiz olarak kalmasına izin 
verilebilir. Diğerlerinin ise süresinde yerinden 

kaldırılması veya çevre ile uyumlu hale getirilmesi 
zorunludur. Ruhsat sahibinin bu yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi halinde, çevre ve insan sağlığı 
bakımından sorumlulukları devam eder. Ruhsat sahibi 
tarafından yapılması gereken işlemler ilgili idare 
tarafından yerine getirilerek yapılan masraflar 
21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil 

edilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(14) Kamu hizmeti veya umumun yararına 

ayrılmış yerlere ve bu tür tesislere 60 metre mesafe 
dahilinde madencilik faaliyetleri Bakanlığın, binalara 
60 metre, özel mülkiyete konu araziye 20 metre 
mesafe dahilinde ise mülk sahibinin iznine bağlıdır. 

Bu mesafeler, ihtiyaç halinde madencilik 
faaliyetlerinin boyutu, emniyet tedbirleri ve arazinin 
yapısı dikkate alınarak Bakanlıkça artırılabilir. 
Mesafeler yatay olarak hesaplanır. Bu fıkraya aykırı 
faaliyette bulunulduğunun tespiti hâlinde bu alandaki 
işletme faaliyetleri durdurulur. Bu ihlalleri tespit eden 
kamu kurum ve kuruluşu diğer ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarına durumu bildirir. Bu ihlallerin ilk tespit 

tarihinden itibaren, ilk tespit dâhil üç yıl içinde üç kez 
yapıldığının tespiti hâlinde ise ruhsat iptal edilir. 

planları notuna işlenir. İmarsız alanlarda 
yürütülen madencilik faaliyetleri için gerekli 
olan geçici tesisler ve bunların müştemilatı, 
inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. 

Ancak, yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun 
olması ve ilgili idareye bildirilmesi zorunludur. 
İmarsız alanlarda yürütülen madencilik 
faaliyetleri için gerekli olan geçici tesisler ve 
bunların müştemilatı niteliğindeki yapılar, ruhsat 
sahibi tarafından madencilik faaliyetinin 
sonlandırılmasını müteakip bir yıl içinde 
kaldırılır. Bunlardan çevresel etki 

değerlendirmesi olumlu kararı alınmış olanların, 
çevresel etki değerlendirmesi raporunda veya 

çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir 

kararı alınmış olanların ise proje tanıtım 

dosyasında belirtildiği şekli ile her iki alanda 

da yol, su, haberleşme, enerji nakil hattı, bant 
konveyör, havai hat ve kuyu tesislerinin ilgili 
idarenin onayı ve talebi doğrultusunda bedelsiz 

olarak kalmasına izin verilebilir. Diğerlerinin ise 
süresinde yerinden kaldırılması veya çevre ile 
uyumlu hale getirilmesi zorunludur. Ruhsat 
sahibinin bu yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi halinde, çevre ve insan sağlığı 
bakımından sorumlulukları devam eder. Ruhsat 
sahibi tarafından yapılması gereken işlemler 
ilgili idare tarafından yerine getirilerek yapılan 
masraflar 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil edilir.  

 
(14) Kamu hizmeti veya umumun yararına 

ayrılmış yerlere ve bu tür tesislere 60 metre 
mesafe dahilinde madencilik faaliyetleri 
Bakanlığın, binalara 60 metre, özel mülkiyete 
konu araziye 20 metre mesafe dahilinde ise mülk 

sahibinin iznine bağlıdır. Bu mesafeler, ihtiyaç 
halinde madencilik faaliyetlerinin boyutu, 
emniyet tedbirleri ve arazinin yapısı dikkate 
alınarak Bakanlıkça artırılabilir. Mesafeler yatay 
olarak hesaplanır. Bu fıkraya aykırı faaliyette 
bulunulduğunun tespiti hâlinde bu alandaki 
işletme faaliyetleri durdurulur. Bu ihlalleri tespit 
eden kamu kurum ve kuruluşu diğer ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarına durumu Genel 

Müdürlüğe bildirir, Genel Müdürlük 

“İmar planı bulunmayan alanlarda 
yapılan veya yapılacak olan madencilik 
faaliyetleri ile ruhsat sahası dışındakiler 
de dahil bu faaliyetlere bağlı geçici 

tesisler ve bunların müştemilatı için imar 
planı yapılmaz. İşletme ruhsatları ve 
ruhsat sahası dışındakiler de dahil 
madencilik faaliyetlerine bağlı geçici 
tesisler, tapu kayıtları ile çevre düzeni ve 
imar planları notuna işlenir.” yönünde 
değiştirilmesi zorunludur. Çünkü, 
madencilikte yüksek katma değer 

yaratmak için tesislere, tesislerin 
kurulmasının da teşvik edilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Mevcut Kanunda imarla 
ilgili olarak ruhsat sahasında kurulacak 
tesisler için bir sorun yaşanmamakla 
birlikte, ruhsat sahasından üretilen 
madenin işlenmesine rağmen ruhsat 
dışında kurulan/kurulacak tesis 

yerlerinde büyük sorun yaşanmaktadır. 
Bu da madenciliğin önünü tıkayan bir 
unsur olarak ortaya çıkmaktadır. 
Tesisleşmenin teşvik edilmesi açısından 
bu yönde bir düzenlemeye ihtiyaç 
bulunmaktadır. 
 
 
 

 
 
 
Madencilik faaliyetleri ile ilgili uzman 
kişi ve kuruluşların tespit ve denetim 
yapması gerektiğinden bu fıkranın 
sondan bir önceki cümlesinin, “İhlallerin 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca 

tespit edilmesi halinde durumun 
MAPEG’e bildirilmesi üzerine MAPEG 
tarafından tespit yapılabilir” yönünde 
düzenlenmesi gerekir. 
Ayrıca, tespiti kimin yapacağına ve bu 
ihlalleri tespit eden kamu kurum ve 
kuruluşunun durumu bildireceği diğer 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 

kimler olduğuna açıklık getirilmiştir.  
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(15) Maden arama faaliyetleri bu Kanunda 

sayılanlar dışında herhangi bir izne tâbi değildir. 
Jeolojik haritalama, jeofizik etüt, sismik, karot, kırıntı, 
Genel Müdürlükçe uygun görülen, numune alma 
amaçlı kesim ve kazı çalışmaları ile bunlara yönelik 
sathi hazırlık işlemlerini içeren maden arama 

faaliyetleri için çevresel etki değerlendirmesi kararı 
aranmaz.  

 
(16) Madencilik faaliyetleri dışındaki diğer 

yatırımların, madencilik faaliyetlerini etkileyip 
etkilemediği ile ilgili Genel Müdürlük görüşü alınır. 
Madencilik faaliyetleri ile diğer yatırımların 
birbirlerini engellemesi, maden işletme faaliyetinin 

yapılamaz hale gelmesi, yatırım için başka alternatif 
alanların bulunamaması durumunda, madencilik 
faaliyeti ve yatırımla ilgili karar, kamu yararı 
açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit 
etmek üzere, ilgili Bakanlığın uygun görüşü alınarak 
Bakanlık tarafından verilir. Bakanlık tarafından alınan 
bu kararlar, kamu yararı kararı yerine geçer. Maden 
işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın 
ruhsattan taksir edilmesine veya ruhsatın iptal 

edilmesine Bakanlık tarafından karar verilir.  
 
 
 
(17) Yatırım çakışması ile ilgili Bakanlık veya 

Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi hâlinde 
hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yapılacak 
tetkik ve incelemeler için gerekli yolluk, gündelik ve 

benzeri tüm harcamalar yatırımcı veya ruhsat sahibi 
tarafından karşılanır. Bakanlık kararı ile faaliyeti 
kısıtlanan maden işletmecisinin veya yatırım sahibinin 
yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin 
edilir. Yatırım çakışması işlemleri nedeniyle 
Bakanlıkça veya Genel Müdürlükçe herhangi bir 
sebeple ödenmek zorunda kalınan tutar, lehine karar 
verilen tarafa rücu edilir. Yatırım giderlerinin tespiti 

ve tazmin esasları Genel Müdürlük tarafından 
çıkarılan yönetmelikle belirlenir.  

tarafından gerekli görülmesi halinde yerinde 

tespit yapılabilir. Bu ihlallerin ilk tespit 
tarihinden itibaren, ilk tespit dâhil üç yıl içinde 
üç kez yapıldığının tespiti hâlinde ise ruhsat iptal 

edilir.  
 

(15) Maden arama faaliyetleri bu Kanunda 
sayılanlar dışında herhangi bir izne tâbi değildir. 
Jeolojik haritalama, jeofizik etüt, sismik, karot, 
kırıntı, Genel Müdürlükçe uygun görülen, 
numune alma amaçlı kesim ve kazı çalışmaları 
ile bunlara yönelik sathi hazırlık işlemlerini 

içeren maden arama faaliyetleri için çevresel etki 
değerlendirmesi kararı aranmaz.  

 
(16) Madencilik faaliyetleri dışındaki 

diğer yatırımların, madencilik faaliyetlerini 
etkileyip etkilemediği ile ilgili Genel Müdürlük 
görüşü alınır. Madencilik faaliyetleri ile diğer 
yatırımların birbirlerini engellemesi, maden 

arama ve/veya işletme faaliyetinin yapılamaz 
hale gelmesi, yatırım için başka alternatif 
alanların bulunamaması durumunda, madencilik 
faaliyeti ve yatırımla ilgili karar, kamu yararı 
açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit 
etmek üzere, ilgili Bakanlığın uygun görüşü 
alınarak Bakanlık tarafından verilir. Bakanlık 
tarafından alınan bu kararlar, kamu yararı kararı 
yerine geçer. Maden işletme faaliyetinin 

yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan taksir 
edilmesine veya ruhsatın iptal edilmesine 
Bakanlık tarafından karar verilir.  

 
(17) Yatırım çakışması ile ilgili Bakanlık 

veya Genel Müdürlük tarafından gerekli 
görülmesi hâlinde hazırlatılan rapor, danışmanlık 
ücretleri, yapılacak tetkik ve incelemeler için 

gerekli yolluk, gündelik ve benzeri tüm 
harcamalar yatırımcı veya ruhsat sahibi 
tarafından karşılanır. Bakanlık kararı ile faaliyeti 
kısıtlanan maden işletmecisinin veya yatırım 
sahibinin eskale edilmiş yatırım giderleri, lehine 
karar verilen tarafça kararın tebliğ tarihinden 

itibaren iki ay içerisinde tek seferde peşin 

olarak tazmin edilir. Yatırım çakışması işlemleri 

nedeniyle Bakanlıkça veya Genel Müdürlükçe 
herhangi bir sebeple ödenmek zorunda kalınan 

 
 
 
 

 
 
Virgül çıkarılmalıdır. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Madencilik faaliyetleri ile diğer 
yatırımların birbirlerini engellemesi 
halinde değerlendirme yapılırken ruhsat 
sahalarındaki maden arama 
faaliyetlerinin de yapılamaz hale geldiği 

durumların göz önünde bulundurulması 
gerekir. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hesaplanan yatırım giderlerinin 
hakkaniyetli olması için eskale edilmesi 
sağlanarak, lehine karar verilen tarafça 
kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay 

içerisinde tek seferde peşin olarak 
ödenmesi, çok uzun süreler alan ve 
ödemelerdeki geçikmelerden dolayı 
oluşan mağduriyetin önlenmesi 
sağlanmıştır.  
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(18) Madencilik faaliyetleri ve/veya bu 

faaliyetlere bağlı geçici tesisler için verilmiş izinler, 
temditler dahil ruhsat hukuku devam ettiği sürece 
geçerlidir. Ruhsatın temdit edilmesi hâlinde 
madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı 
geçici tesisler için verilmiş bütün izinler hiçbir işleme 
gerek kalmaksızın temdit süresi sonuna kadar 

uzatılmış sayılır. 
 
(19) Ruhsat sahalarında ruhsat sahipleri, 

madencilik faaliyetleri ve madenlerin işlenmesine 
yönelik faaliyetler dışında hiçbir faaliyette bulunamaz 
ve geçici tesisler dışında herhangi bir tesis veya 
altyapı tesisi kuramaz. Ruhsat sahalarında ruhsat 
sahibi veya diğer gerçek veya tüzel kişiler ile kamu 

kurum ve kuruluşları ancak Bakanlık tarafından uygun 
görülmesi hâlinde ticari veya sınai faaliyette 
bulunabilir.  

 
 
 
 
 
 

 
 
(20) Maden ruhsat sahaları; rezerv kaybına 

sebebiyet verilmemesi için, arazinin vasfına 
bakılmaksızın hafriyat toprağı, cüruf, inşaat yıkıntı 
atığı ve benzeri atıklar için döküm alanı olarak 
kullanılamaz. Maden ruhsat sahalarına kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından döküm izni verilemez. Ancak 

maden ruhsat sahalarında rezervin bittiğinin Genel 
Müdürlükçe tespiti hâlinde kamu kurum ve 
kuruluşlarına döküm izni verilir. Rezervin bittiğinin 
tespit edilememesi veya rezervin varlığının tespiti 
hâlinde ise Genel Müdürlüğe kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından yapılan döküm izni talepleri bu 
madde kapsamında yatırım çakışması olarak 
değerlendirilir ve ilgili hükümlere göre sonuçlandırılır. 

İhalelik sahalar için de arazinin vasfına bakılmaksızın, 
Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınması zorunludur. 

tutar, lehine karar verilen tarafa rücu edilir. 
Yatırım giderlerinin tespiti ve tazmin esasları 
Genel Müdürlük tarafından çıkarılan 
yönetmelikle belirlenir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(19) Ruhsat sahalarında ruhsat sahipleri, 

madencilik faaliyetleri ve madenlerin 
işlenmesine işletilmesine yönelik ticari veya 

sınai faaliyetler dışında hiçbir faaliyette 
bulunamaz ve geçici tesisler dışında herhangi bir 
tesis veya altyapı tesisi kuramaz. Ruhsat 

sahalarında ruhsat sahibi veya diğer gerçek veya 
tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları ancak 
Bakanlık tarafından uygun görülmesi hâlinde 
diğer ticari veya sınai faaliyetlerdete 
bulunabilir.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ruhsat sahiplerinin sahalarında 
yaptıkları madencilik faaliyetleri dışında 
ticari ve sınai faaliyette bulunmamaları 
konusuna açıklık getirilmelidir. Ayrıca, 
“madenlerin işlenmesi” ibaresi kanunda 
yer almamakta, işlenme eylemi tesisten 

ürün alınması işlemi ile sonlanan bir fiili 
ifade etmektedir. İşlenme kapsamında, 
madenlerin sevkiyatı ve satışı faaliyeti 
bulunmaktadır. Bu nedenle, fıkranın 
birinci cümlesinin, “Ruhsat sahalarında 
ruhsat sahipleri, madencilik faaliyetleri 
ve madenlerin işletilmesine yönelik ticari 
ve sınai faaliyetler dışında hiçbir 
faaliyette bulunamaz ve herhangi bir 

tesis veya alt yapı tesisi kuramaz.” 
şeklinde düzenlenmesi gereklidir. 
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Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlerin 
faaliyetleri durdurulur, yapılan dökümün ruhsat 
sahasından veya ihalelik sahadan kaldırılması için altı 
ay süre verilir.  

(21) Madencilik faaliyetleri ve/veya bu 
faaliyetlere bağlı geçici tesislerin ruhsat sahasının 
dışında kurulabilmesi için; jeolojik, hidrojeolojik, 
topoğrafik yapının uygun olmaması ve özel mülkiyet 
izinlerinin alınamaması gibi nedenlerle ruhsat sahası 
içinde alternatif alanın bulunmaması, geçici tesislerin 
kurulacağı beyan edilen alternatif alanda yürürlükte 
maden ruhsatı bulunmaması halinde talepte 

bulunulabilir. Talebin uygun bulunması halinde geçici 
tesis kurma izni verilir. Ruhsat sahası dışında geçici 
tesis kurulması uygun bulunan alanın izne tabi alan 
olması halinde, ilgili olduğu kanun hükümlerine göre 
gerekli izinlerin alınması zorunludur. 

 
 
 
(21) Madencilik faaliyetlerine dayalı 

geçici tesislerin ruhsat sahası dışında 

kurulabilmesi için; Madencilik faaliyetleri 

ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesislerin 

ruhsat sahasının dışında kurulabilmesi için; 
jeolojik, hidrojeolojik, topoğrafik yapının uygun 
olmaması veya özel mülkiyet izinlerinin 
alınamaması gibi nedenlerle ruhsat sahası içinde 
alternatif alanın bulunmaması, geçici tesislerin 

kurulacağı beyan edilen alternatif alanda 
yürürlükte maden ruhsatı bulunmaması ya da 

ruhsat bulunsa dahi bu alanda muhtemel, 

görünür rezerv bulunmaması ile işletme izni 

olmaması hallerinde talepte bulunulabilir. 
Talebin uygun bulunması halinde geçici tesis 
kurma izni verilir. Ruhsat sahası dışında geçici 
tesis kurulması uygun bulunan alanın izne tabi 

alan olması halinde, ilgili olduğu kanun 
hükümlerine göre gerekli izinlerin alınması 
zorunludur. 

 
(22) Ruhsatların süre uzatımlarında 

kazanılmış hakları korunur.  

 

 

(23) Bu Kanun dışında madencilik 

faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü 

kısıtlama ancak kanun ile düzenlenir. 

            (24) Maden ruhsat alanının 

büyüklüğüne bakılmaksızın; çevresel etki 

değerlendirmesi olumlu veya Çevresel etki 

değerlendirmesi gerekli değildir kararı 

verilen alanda ya da çevresel etki 

değerlendirmesi kapsam dışı kararı/görüşü 

verilen ruhsat alanının tamamında maden 

işletme faaliyetleri gerçekleştirilir. Çevresel 

etki değerlendirmesi kararına konu alan 

dışında kalan maden ruhsat alanında ise 

çevresel etki değerlendirme kararı 

alınmadıkça maden işletme faaliyetinde 

bulunulamaz.   

 
 
 
Bu fıkradan madencilik faaliyetlerinin 

ruhsat sahası dışında kurulabilmesi gibi 
bir anlam da çıkmaktadır. Ruhsat sahası 
dışında madencilik faaliyetleri 
yapılamayacağından bu fıkranın, 
“Madencilik faaliyetlerine dayalı geçici 
tesislerin ruhsat sahası dışında 
kurulabilmesi için;….” ile başlaması 
gereklidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ruhsat süre uzatım işlemlerinde 
kazanılmış hakların korunması 
amaçlanmıştır. 
 
Mevcut Kanunun 7. Maddesinin birinci 

fıkrasının son cümlesine burada yer 
verilmiştir. 
 
 
Bu düzenlemeye sektör olarak büyük 
ihtiyaç vardır. Son zamanlarda bir çok 
Danıştay kararı ile ruhsat alanının ÇED 
kararı verilen alandan büyük olması 

nedeniyle maden ruhsatları iptal 
edilmektedir. Oysa ÇED kararındaki 
alan büyüklüğünün işletme izni ile ilişkili 
olması hasebiyle bu durum Maden 
mevzuatının genel prensiplerine ters 
düşmektedir. Bilindiği üzere İşletme İzni 
her durumda maden ruhsat alanından 
küçüktür ve İşletme İzni düzenlenebilmesi 

için bu alana ait ÇED Kararı, Mülkiyet 
İzni, İşyeri Açma ve Çalışma  Ruhsatı 
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alınması gerekmektedir. Kısaca ÇED 
kararının ruhsat alanından küçük olması 
olağandır. Ancak bu durumun Kanunda 
belirtilmesi ile durum açıklık kazanacak 

ve Danıştay’ın vereceği kararlarda bu 
hükme uygun olacaktır. Maddeye bu 
içerikte bir fıkranın eklenmesi ruhsat 
gücencesi açısından büyük önem arz 
etmektedir. 

    

 İrtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma 

MADDE 19 – (1) Maden arama veya işletme 
dönemi içinde, özel mülkiyete konu gayrimenkul 
üzerinde kullanma amacına münhasır olmak ve ruhsat 
süresini geçmemek üzere belli süreler için ruhsat 
sahibi tarafından Genel Müdürlüğe müracaat edilerek 
irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi talep edilebilir. 
Ruhsat sahasında yapılacak madencilik faaliyetleri 
veya mücavirinde kurulacak tesisler için zorunlu olan, 

ruhsat sahası içinden veya dışından getirilecek su, 
doğalgaz, elektrik ve haberleşme hatları ile nakliye 
yolları için ruhsat sahibi Genel Müdürlüğe müracaat 
ederek irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir. 

(2) Faaliyetler sırasında irtifak ve/veya intifa 
hakkı tesis edilen alana zarar verilmesi durumunda, 
ruhsat sahibi adli merciler tarafından tespit edilecek 
tazminatı arazi sahibine ödemek ve alanı kullanılabilir 

durumda terk etmekle yükümlüdür. 
(3) İşletme ruhsatı safhasında işletme 

faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu 
taşınmaz, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve 
işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça 
kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde 
kamulaştırılır. Kamulaştırma işlemleri 04.11.1983 
tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 
hükümlerine göre yapılır. Bu husustaki masraflar ve 

kamulaştırma bedeli işletme ruhsatı sahibi tarafından 
ödenir. Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya Hazine adına 
tescil edilip ruhsat hukuku devam ettiği sürece 
madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ruhsat 
sahibi adına tahsis edilir.  

 
 
(4) Kamulaştırılan taşınmazın, maden işletme 

faaliyetleri için lüzum kalmadığının Genel 
Müdürlükçe tespiti halinde, Kamulaştırma Kanununda 
öngörülen usul ve esaslara göre belirlenecek rayiç 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) İşletme ruhsatı safhasında işletme 

faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu 
taşınmaz, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve 
işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine 
Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar 
verilmesi halinde acele kamulaştırma şeklinde 

kamulaştırılır. Kamulaştırma işlemleri 
04.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu hükümlerine göre yapılır. Bu husustaki 
masraflar ve kamulaştırma bedeli işletme ruhsatı 
sahibi tarafından ödenir. Kamulaştırılan 
taşınmaz, tapuya Hazine adına tescil edilip 
ruhsat hukuku devam ettiği sürece madencilik 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere ruhsat sahibi 
adına tahsis edilir.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Devlet; yol, baraj, boru hattı vb 
projelerini hayata geçirirken arazi 
mülkiyet sorununun çözümü için acele 
kamulaştırma uygulamaktadır. 
Madenlerin devlete ait olması     
ilkesinden     yola    çıkarak 
madencilikte de arazi kullanımında 
kamu   yararı 

kararı   alınan   projeler   için   acele   
kamulaştırmaya imkân veren bir 
düzenlemeye şiddetle ihtiyaç 
duyulduğundan bu yönde düzenleme 
yapılmıştır.  
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bedeli ödenmek kaydıyla kamulaştırılan yerin önceki 
sahibine iade edileceği hususu, ruhsat sahibi ve 
taşınmazın önceki sahibine tebliğ edilir. Önceki 
sahibinin taşınmazı altı ay içinde almak istememesi 

durumunda taşınmaz Hazineye kalır. Tapu siciline 
konulan şerhler Genel Müdürlüğün müracaatı üzerine 
ayrıca mahkeme kararına gerek kalmadan silinir.  

 
(5) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin 

hüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılan madencilik 
faaliyetleri için bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra 
kira, ecri misil alınmaz. 

 
 
 
 
 

 
 
 

(6) I. Grup (a) ve II. Grup (a) bendi madenler 
için kamulaştırma hükümleri uygulanmaz. 

 
 
 
 

 
 

 
 
(5) Hazinenin özel mülkiyetinde veya 

Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde 
yapılan madencilik faaliyetleri için bu Kanunun 

yürürlük tarihinden sonra arazi mülkiyeti 

kapsamında izin istenmez ve kira, ecri misil 
alınmaz. Ancak, bu alan için mülkiyet 

durumunu gösteren belge istenir. Bu alanlar 

madencilik faaliyetleri yapıldığı sürece 

madencilik faaliyetleri için ayrılmış sayılır. 

 

 

         

       (6) I. Grup (a) ve II. Grup (a) bendi 

madenler için altyapı tesisleri hariç olmak 

üzere, I. Grup (a) ve II. Grup (a) bendi madenler 

için kamulaştırma hükümleri uygulanmaz. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Yapılan değişiklik Maden Yönetmeliğinde 
yer almasına rağmen Hazine arazilerinde 
yapılan madencilik faaliyetleri 

konusunun tereddüde mahal vermeyecek 
şekilde Kanunda düzenleme yapılması 
amacıyla ekleme yapılması gerekmiştir.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İşletme Faaliyetleri 

 
Daimi nezaretçi 

MADDE 20 – (1) Kaynak tuzlaları hariç olmak 
üzere, maden işletme ruhsat sahalarındaki arama 
faaliyetleri jeoloji mühendisi, işletme faaliyetleri ise 
maden mühendisi nezaretinde yapılır.   

(2) Maden ruhsat sahalarındaki işletme 
faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimi 

olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal 
durumu göz önüne alınarak diğer meslek 
disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi 
zorunludur.  

 
(3) Vardiyalı çalışan işletmelerde, işletmenin 

büyüklüğü ve niteliği esas alınarak her vardiyada 
zorunlu olarak istihdam edilecek maden mühendisi ve 

jeoloji mühendisi ile görevlendirilecek diğer 
mühendislerin görev, yetki, sorumluluk, atanma, 
eğitim, çalışma usul ve esasları yönetmelikle 

 

 

 

Daimi nezaretçi 

MADDE 20 – (1) Kaynak tuzlaları hariç 
olmak üzere, maden işletme ruhsat 

sahalarındaki arama faaliyetleri jeoloji 

mühendisi, işletme faaliyetleri ise maden 
mühendisi nezaretinde yapılır.   

(2) Maden ruhsat sahalarındaki işletme 

faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimi 
olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve 
yapısal durumu göz önüne alınarak diğer meslek 
disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi 
zorunludur.  

(3) Vardiyalı çalışan işletmelerde, 
işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas alınarak 
her vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek 

maden mühendisi ve jeoloji mühendisi ile 
jeoloji mühendisi ile veya görevlendirilecek 
diğer mühendislerin görev, yetki, sorumluluk, 
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belirlenir. 
 
 
 

 
(4) Bu maddede belirtilen istihdam şartları 

sağlanmadan yapılan madencilik faaliyetleri 
durdurulur. İstihdam şartlarının sağlanması hâlinde 
faaliyete izin verilir.  

(5) Bir den fazla maden işletme ruhsat 
sahasındaki arama faaliyetleri, usul ve esasları 
yönetmelikte belirtildiği şekilde bir jeoloji mühendisi 

nezaretinde yapılabilir.  

atanma, eğitim, çalışma usul ve esasları 
yönetmelikle belirlenir. III. Grupta yer alan 

karbondioksit ruhsatlarında vardiya 

mühendisi şartı aranmaz. 

 
(4) Bu maddede belirtilen istihdam şartları 

sağlanmadan yapılan madencilik faaliyetleri 
durdurulur. İstihdam şartlarının sağlanması 
hâlinde faaliyete izin verilir.  

        (5) Bir den fazla maden işletme ruhsat 

sahasındaki arama faaliyetleri, usul ve 

esasları yönetmelikte belirtildiği şekilde bir 

jeoloji mühendisi nezaretinde yapılabilir. 

    

 İşletme faaliyeti 

MADDE 21 – (1) İşletme faaliyeti, projesine ve 
bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür. 
Faaliyetlerin işletme projesine uygun olmadığının 
veya işletme güvenliği açısından tehlikeli olduğunun 

tespit edilmesi hâlinde ilgili alanda üretim faaliyetleri 
durdurulur.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
(2) İşletme projeleri ve değişikliklerinin 

uygulamaya konulmadan önce Genel Müdürlüğe 
sunulması zorunludur. Aksi takdirde ilgili alanda 
işletme güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler 
dışındaki faaliyetler durdurulur. İşletme projeleri ve 
değişiklikleri ile ilgili dokümanlar ve işletmelerin 

faaliyetlerinin durdurulmasına dair işlemler Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlık 
tarafından karşılıklı olarak elektronik ortamda erişime 
açılır.  

(3) Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar 
bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti 
ile ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporunu ve 
işletme sahasında arama yapmış ise UMREK 

tarafından tanımlanan ve Genel Müdürlükçe kabul 
edilen asgari arama faaliyetlerini de içeren arama ile 
ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe, I. Grup (a) bendi 

İşletme faaliyeti 

MADDE 21 – (1) İşletme faaliyeti, 
projesine ve bu Kanunun ilgili hükümlerine göre 
yürütülür. Faaliyetlerin işletme projesine 

uygun olmadığının veya işletme güvenliği 

açısından İşletme projesine aykırı faaliyette 

bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, 

projeye uygun faaliyette bulunulması için 

ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir. Bu 

süre sonunda projeye uygun faaliyette 

bulunulmaması hâlinde ilgili alanda üretim 

faaliyeti durdurulur. Ancak, projeye aykırı 

faaliyetlerin işletme açısından tehlikeli 

olduğunun tespit edilmesi hâlinde ilgili alanda 
üretim faaliyetleri durdurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna 
kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği 
işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletme 
faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama 
yapmış ise UMREK Genel Müdürlük 

tarafından tanımlanan ve Kanun ekinde yer 

alan Genel Müdürlükçe kabul edilen asgari 
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madenler için ise, işletme faaliyet raporunu, idareye 
vermekle yükümlüdür. Haziran ayı sonuna kadar bu 
yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde 
yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti 

durdurulur.  
 
 
 
(4) Maden ruhsat sahaları ile ham madde üretim 

izin sahalarında rezervin verimli bir şekilde 
değerlendirilmesi, işletme güvenliği tedbirlerinin 
alınması amacıyla birden fazla ruhsatın birbirine 

mücavir olarak bulunduğu sahalarda faaliyetlerin ortak 
bir proje çerçevesinde yapılmasına, hak sahiplerinin 
rızasının olması hâlinde Genel Müdürlükçe, ruhsat 
sahiplerinin rızasının olmaması hâlinde ise Bakan 
onayı ile karar verilebilir. Bu amaçla, ortak ruhsat 
alanları içinde belirlenecek termin planları dikkate 
alınarak işletme izin alanları yeniden düzenlenebilir. 
Genel Müdürlükçe ortak proje yaptırılması halinde 

proje giderleri, ilgili ruhsat sahiplerinden tahsil 
edilmek üzere Genel Müdürlük bütçesinden karşılanır. 

 
(5) Üretilen madenin nihai satışı dahil, yapılan 

tüm sevkiyatlarında sevk fişi kullanılması zorunludur.  
 
 
 
 

 
(6) Ruhsatlı sahalarda işletme izni olmadan 

üretim faaliyetinde bulunulamaz.  
 
(7) Ruhsatlı sahalarda işletme izni alanı dışında 

aynı grupta üretim faaliyetinde bulunulamaz.  
 
(8) Galeri atımı yöntemi ile patlatma yapılamaz. 

arama faaliyetlerini de içeren arama ile ilgili 
bilgileri Genel Müdürlüğe, I. Grup (a) bendi 
madenler için ise, işletme faaliyet raporunu, 
idareye vermekle yükümlüdür. Haziran ayı 

sonuna kadar bu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi halinde yükümlülük yerine 
getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(5) Üretilen madenin birincil sevkiyatında  ve 
nihai satışında dahil, yapılan tüm 
sevkiyatlarında sevk fişi kullanılması 
zorunludur. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ocak sahasından tesise, tesisten stok 
sahasına gibi ruhsat sahası içinde 
yapılan sevkiyatlarda sevk fişi 
kesilmesinin zorunlu tutulması fazladan 
iş yükü getirecektir. Fıkra bu şekilde 
düzenlenirse sevk fişinin ne zaman 

kesileceği  belirgin hale getirilecektir.  
 
 
 
 
 
 
 

    

 Maden bölgesi ve ruhsatların taşınması 

MADDE 22 – (1) Birbirine bitişik veya yakın 
maden sahalarında, yapılan üretimin çevresel etkileri, 
şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli 
işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak 
proje ve planlama çerçevesinde, Genel Müdürlüğün 

teklifi ve Bakan onayı ile maden bölgesi ilan edilebilir. 
Maden bölgesindeki ruhsatların bir veya birden fazla 
ruhsatta birleştirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır. 

 Maden bölgesi ve ruhsatların taşınması 

        MADDE 22 – (1) Birbirine bitişik veya 
yakın I. Grup, II. Grup (a) bendi ve IV. Grup 

(b) bendi maden sahalarında, yapılan üretimin 
çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, 
rezervin verimli işletilmesi ve benzeri  

işletilmemesi sebeplerinden dolayı yapılacak 
proje ve planlama çerçevesinde, Genel 
Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile maden 

Tüm maden gruplarında çeşitli 
gerekçeler ile maden bölgesi ilan 
edilebilme imkanı getirilmesi, madenlerin 
oluştuğu yerde üretilmesi zorunluluğu 
göz önünde bulundurulduğunda ruhsat 
güvencesini zedelemekte ve 

yatırımcıların madencilikten 
uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu 
nedenle, şu anda yönetmelikteki 
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(2) Maden bölgesinde belirlenen alandaki 

ruhsatların tüzel kişiliği haiz bir şirkette birleştirilmesi 
için ruhsat sahiplerine altı aya kadar süre verilir. 
Ruhsat sahiplerinin kurulacak olan bu şirketteki 
ortaklık payları, maden rezervi de göz önüne alınarak 
belirlenir. Ruhsatların birleştirilmesi, belirlenen 
alandaki toplam rezervin en az yarısına tekabül eden 

ruhsat sahiplerinin talebi hâlinde gerçekleştirilir. Bu 
talep sahipleri ikiden az olamaz. Talep sahibinin iki 
olması hâlinde ise hissedarlardan birinin rezerv oranı 
en az yüzde on olmalıdır. Yeterli talebin 
sağlanamaması durumunda belirlenen alandaki tüm 
ruhsatlar iptal edilir. Bu sahalar, alan sınırlamasına 
bağlı kalmaksızın Genel Müdürlük tarafından 
belirlenen kriterlere göre ihale edilerek 
ruhsatlandırılır. İptal edilen ruhsatlara ilişkin Genel 

Müdürlükçe tespit edilen yatırım giderleri Genel 
Müdürlük bütçesinden karşılanır. Birleşen ruhsatların 
alan sınırlarını belirleme yetkisi Genel Müdürlüğe 
aittir. Maden bölgesi içinde bulunan ihalelik sahalar, 
ihale teminatı yatırılarak birleşen ruhsata ilave 
edilebilir. 

(3) Belirlenen alandaki toplam rezervin en az 
yarısına tekabül eden ruhsat sahiplerince 

birleştirmenin talep edilmesi hâlinde, birleştirmeye 
dâhil olmayan diğer ruhsatlar iptal edilir. İptal edilen 
ruhsatların Genel Müdürlükçe tespit edilen yatırım 
giderleri, birleştirme yapılan ruhsat sahibince ödenir 
ve bu ruhsat alanları birleştirilmiş ruhsata ilave edilir. 
Tespit edilen yatırım giderinin ruhsat sahibince altı ay 
içinde ödenmemesi hâlinde ise belirlenen alandaki 
ruhsatların tümü iptal edilir. 

(4) Şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler 
dikkate alınarak bazı alanlardaki I. Grup ve II. Grup 

bölgesi ilan edilebilir. Maden bölgesindeki 
ruhsatların bir veya birden fazla ruhsatta 
birleştirilmesi Genel Müdürlükçe yapılır. Yeni 

ruhsatın süresi maden bölgesi proje 

süresinden az olamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Şehirleşme, çevresel etkileri, işletme 

güvenliği, rezervin verimli işletilmemesi 

düzenlemeye paralel olarak maden 
bölgesi ilan edilen gruplar I. Grup ve II. 
Grup (a) bendi ve IV. Grup (b) bendi 
madenler ile sınırlandırılmalıdır.  

Konunun gerekçesinin net olması adına 
“ve benzeri” ifadesi çıkartılmalı ve yeni 
şirkete tahsis edilecek olan ruhsatın 
süresi maden bölgesi proje süresiyle 
uyumlu hale getirilmelidir. Aksi halde 
yeni şirket ruhsatın temdit edilip 
edilmeyeceğini bilmeden projeye göre 
gerekli yatırımları yapmaktan 

kaçınacaktır. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Konunun gerekçesinin net olması adına 

“ve benzeri” ifadesi çıkartılmalıdır.  
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(a) madencilik faaliyetleri, valilik görüşü ile Bakanlık 
tarafından kısıtlanabilir. Bakan onayı ile kısıtlanan 
alandaki işletme izinli I. Grup ve II. Grup (a) bendi 
maden ruhsatları, rezervi dikkate alınmak suretiyle 

maden bölgesine ya da başka bir alana taşınarak 
ruhsatlandırılabilir. Bu tür ruhsatlandırma işlemi 
ihalelik sahalar üzerinde de ihalesiz yapılabilir. 
Kısıtlama ve taşınma alanlarındaki rezerv tespitleri 
Genel Müdürlükçe veya valiliklerce yapılır. 

 
 
 

 
 
(5) Maden bölgesi olan illerde bu bölgeleri 

yönetmek üzere maden bölgesi komisyonu kurulur. Bu 
komisyon, idare bünyesinde faaliyet gösterir. 
Komisyon; Valinin başkanlığında, Genel Müdürlük, 
Kaymakamlık, İl ve İlçe Belediyeleri, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü ile ruhsat sahibi şirket 

temsilcilerinden birer kişinin katılımı ile oluşur. 
Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 
toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların 
eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış 
sayılır.  

(6) Komisyon, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin 
projeye, çevre ve insan sağlığına uygun yürütülmesini 
kontrol ederek madencilik faaliyetlerinin geçici olarak 
durdurulması dâhil gerekli tedbirlerin alınmasını 

sağlar. Komisyon geçici olarak durdurma kararı dahil 
faaliyetlerini Genel Müdürlüğe bildirir.  

 
 
 
 
 
 

 
(7) Ruhsat sahibi tarafından, brüt satış tutarının 

%1’i komisyonun maden bölgesi için yapacağı 
harcamaları karşılamak üzere idarenin hesabına 
yatırılır. Maden bölgesindeki her grup maden işletme 
ruhsatı için bu Kanun kapsamında irtifak ve/veya 
intifa hakkı tesis edilebilir ve kamulaştırma yapılabilir. 
Maden bölgesi alanında rödovans sözleşmesi 

yapılamaz ve varsa mevcut sözleşmeler iptal edilir.  
 

sebeplerinden dolayı  benzeri etkiler dikkate 

alınarak bazı alanlardaki yapılacak planlama 

çalışmaları ile  I. Grup ve II. Grup (a) bendinde 
yer alan madencilik faaliyetleri, valilik görüşü ile 

Bakanlık tarafından kısıtlanabilir. Bakan onayı 
ile kısıtlanan alandaki işletme izinli I. Grup ve II. 
Grup (a) bendi maden ruhsatları, rezervi dikkate 
alınmak suretiyle maden bölgesine ya da başka 
bir alana taşınarak ruhsatlandırılabilir. Bu tür 
ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerinde 
de ihalesiz yapılabilir. Kısıtlama ve taşınma 
alanlarındaki rezerv tespitleri Genel Müdürlükçe 

veya valiliklerce yapılır. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(6) Komisyon, ruhsat sahasındaki 

faaliyetlerin projeye, çevre ve insan sağlığına 

uygun yürütülmesini kontrol ederek madencilik 

faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması dâhil 

gerekli tedbirlerin alınmasını için Genel 

Müdürlüğe bildirimde bulunur. sağlar. 

Komisyon geçici olarak durdurma kararı 

dahil faaliyetlerini Genel Müdürlüğe bildirir. 

Genel Müdürlük, komisyonun maden 

bölgeleri ile ilgili faaliyetlerini inceler ve 

denetler. 

(7) Ruhsat sahibi tarafından, brüt satış 
tutarının %1’i komisyonun maden bölgesi için 

yapacağı harcamaları karşılamak üzere idarenin 
hesabına yatırılır. Maden bölgesindeki her grup 
maden işletme ruhsatı için bu Kanun kapsamında 
irtifak ve/veya intifa hakkı tesis edilebilir ve 
kamulaştırma yapılabilir. Maden bölgesi 
alanında rödovans sözleşmesi yapılamaz ve 
varsa mevcut sözleşmeler iptal edilir. 
Rödovansçının yatırım giderleri yeni şirket 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ruhsat sahasına rödövans sözleşmesine 
istinaden yatırım yapmış işletmecilerin 
haklarının korunması adına yatırım 
giderlerinin yeni şirket tarafından 
karşılanması gerekir. Bu nedenle fıkraya, 
bir cümle eklenmiştir.  
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(8) Maden bölgesinin projelendirilmesi, proje 

giderlerinin belirlenmesi ve ödenmesi, ilan edilmesi, 
ruhsatların birleştirilmesi, taksiri ve iptal edilmesi, 

yatırım giderlerinin belirlenmesi ve ödenmesi, maden 
sahalarının ihale edilmesi, rezerv tespiti ve 
ruhsatlandırma, bir veya birden fazla il sınırına giren 
maden bölgeleri komisyonunun oluşturulması, 
toplanma ve çalışma süresi, görev ve yetkileri, 
faaliyetlerin inceleme ve denetimi ile ruhsatların 
taşınması, proje ve planlaması gibi uygulamaya ilişkin 
usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle düzenlenir. Genel Müdürlükçe proje 
yaptırılması halinde proje giderleri, ilgili ruhsat 
sahiplerinden tahsil edilmek üzere Genel Müdürlük 
bütçesinden karşılanır.  

tarafından karşılanır. 

    

 Ruhsat geçişleri 

MADDE 23 – (1) Maden ruhsat sahipleri 

tarafından proje ile başvurulması ve talep edilen 
bendin alanına taksir edilmesi hâlinde, II. Grup (a) ve 
(c) bendi maden ruhsatlarının, II. Grup (b) bendi 
maden ruhsatına, II. Grup (a) bendi maden 
ruhsatlarının ise II. Grup (c) bendi maden ruhsatına 
geçişleri yapılabilir. 

(2) II. Grup (b) bendi maden ruhsatlarından II. 
Grup (a) ve (c) bendi, II. Grup (c) bendi maden 

ruhsatlarından II. Grup (a) bendi maden ruhsatlarına 
geçiş yapılamaz.  

 
    

 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çevre İle Uyum 
 

Çevre ile uyum planı ve uygulanması 

MADDE 24 – (1) Genel Müdürlükçe uygun 
bulunan, üretim faaliyetlerinin sonlandırıldığı alanların 
rehabilitasyonu amacıyla, teşvik uygulanmadan 
hesaplanan Devlet hakkının; açık işletmelerde % 10’u, 
yer altı ve diğer işletmelerde ise % 5’i oranındaki 
tutarın rehabilitasyon bedeli olarak, ruhsat sahibi veya 
Devlet hakkı alınan ham madde üretim izni sahipleri 
tarafından her yıl Haziran ayının son gününe kadar 

Genel Müdürlüğün hesabına yatırılması zorunludur. 
Aksi takdirde faaliyetler durdurulur. Rehabilitasyon 
amacıyla kullanılacak olan ve emanet hesabına 
kaydedilen rehabilitasyon bedeli iade edilmez.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çevre İle Uyum 
 

Çevre ile uyum planı ve uygulanması 

MADDE 24 – (1) Genel Müdürlükçe 

uygun bulunan, Maden işletme ruhsatlarında 
üretim faaliyetlerinin sonlandırıldığı alanların 
rehabilitasyonu amacıyla, teşvik uygulanmadan 
hesaplanan Devlet hakkının; açık işletmelerde    
%10’u %4’ü, yer altı ve diğer işletmelerde ise 
%5’i %2’si oranındaki tutarın rehabilitasyon 

teminatı bedeli olarak, ruhsat sahibi veya Devlet 

hakkı alınan ham madde üretim izni sahipleri 
tarafından her yıl Haziran ayının son gününe 
kadar Genel Müdürlüğün emanet hesabına 
yatırılması veya süresiz banka teminat 

mektubu olarak teslim edilmesi zorunludur. 

 
 
 
 

Madencilik faaliyetlerinin riski ve işletme 
sermayesi yüksek olması, ruhsat 
sahibinin orman, çevre ve diğer 
mevzuatlar kapsamında aldığı izinler için 
rehabilitasyon sorumluluğunun 
bulunması dikkate alınarak madde 
düzenlenmiştir. Ayrıca ruhsat 
sahasındaki rehabilitasyonun birincil 

elden ruhsat sahibi tarafından 
gerçekleştirilmesi aslolandır ve bu 
yükümlülüğün yerine getirilmesi için 
sadece teminat alınması yeterli olacaktır. 
Bu gerekçelerle düzenleme yapılmış, 
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(2) Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş 

veya terk raporu ile terk talebinde bulunulmuş 
ruhsatlar ile kısmi rehabilitasyon yapılacak alanlarda, 

rehabilitasyona imkân verecek şekilde can ve mal 
güvenliği açısından gerekli emniyet tedbirlerinin 
alınması, işletme projesinde beyan edilen şev 
parametrelerinin fiziki olarak sahada uygulanması, 
işletme faaliyet raporu ve son durumu gösterir imalat 
haritasının Genel Müdürlüğe veya idareye verilmesi 
zorunludur. Aksi durumda ruhsat sahibinin 
sorumluluğu devam eder. 

 
 
 
 
 
 
(3) Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş 

sahalarda, can ve mal güvenliği açısından gerekli 
tedbirlerin ruhsat sahibince en geç bir yıl içinde 

alınarak, sahanın rehabilitasyona imkân verecek hale 
getirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi halinde; can ve mal güvenliği 
tedbirlerinin alınması ile ilgili çalışmaların Devlet 
ormanları dışındaki alanlarda idarece, Devlet 
ormanları içindeki alanlarda ise Tarım ve Orman 
Bakanlığınca yapılması için gerekli masraflar Genel 
Müdürlük tarafından rehabilitasyon bedeli emanet 

hesabından ilgili idare veya Tarım ve Orman 
Bakanlığı hesabına aktarılır. İdare veya Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından yapılan masrafların 
ödenmesi için ruhsat sahibine bir ay süre verilir. 
Süresinde ödenmeyen masraflar, 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre ruhsat sahibinden tahsil edilerek 
Genel Müdürlüğün rehabilitasyon bedeli emanet 
hesabına aktarılmak üzere ilgili vergi dairesine 

bildirilir. 
 

Aksi takdirde faaliyetler durdurulur. 
Rehabilitasyon amacıyla kullanılacak olan ve 
emanet hesabına kaydedilen rehabilitasyon 
teminatı projesine uygun olarak ruhsat sahibi 

tarafından rehabilitasyonun 

tamamlanmasının ardından iade edilir. bedeli 

iade edilmez, nakit olarak ödenen 

rehabilitasyon teminatı güncel oranlarla 

nemalandırılır.  

 
(2) Herhangi bir nedenle hükümden 

düşmüş veya terk raporu ile terk talebinde 

bulunulmuş ruhsatlar ile ya da kısmi 
rehabilitasyon yapılacak alanlarda, 
rehabilitasyona imkân verecek şekilde can ve 

mal güvenliği açısından gerekli emniyet 

tedbirlerinin alınması, işletme projesinde beyan 
edilen şev parametrelerinin fiziki olarak sahada 
uygulanması, can ve mal güvenliği açısından 

gerekli emniyet tedbirleri alınarak 

rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi,  işletme 
faaliyet raporu ve son durumu gösterir imalat 
haritasının Genel Müdürlüğe veya idareye 
verilmesi zorunludur. Aksi durumda ruhsat 
sahibinin sorumluluğu devam eder. 

 
 

(3) Herhangi bir nedenle hükümden 
düşmüş sahalarda veya terk raporu ile terk 

talebinde bulunulmuş ruhsatlarda ya da kısmi 
rehabilitasyon yapılacak alanlarda, can ve mal 
güvenliği açısından gerekli tedbirlerin alınarak 
rehabilitiasyonun ruhsat sahibince en geç bir yıl 
içinde veya çevresel etki değerlendirme  

raporunda belirtilen sürede  alınarak, 

sahanın rehabilitasyona imkân verecek hale 

getirilmesi gerçekleştirilmesi zorunludur. Bu 

yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde; can 
ve mal güvenliği tedbirlerinin alınması ve 

rehabilitasyonu ile ilgili çalışmaların Devlet 
ormanları dışındaki alanlarda idarece, Devlet 
ormanları içindeki alanlarda ise Tarım ve Orman 
Bakanlığınca yapılması için gerekli masraflar 
Genel Müdürlük tarafından rehabilitasyon 
teminatından karşılanmak üzere bedeli 

emanet hesabından ilgili idare veya Tarım ve 
Orman Bakanlığı hesabına aktarılır. Aktarılan 

ruhsat sahibinin sahada gerekli 
rehabilitasyonu yaptığının tespit edilmesi 
halinde teminatın ruhsat sahibine iade 
edilmesi sağlanmıştır.  

 
 
 
 
 
 
Çevre ile uyum çalışmalarının yapılması 
yükümlülüğü Çevre, Orman ve diğer 

ilgili mevzuatlar gereğince ruhsat sahibi 
üzerindedir. Bu nedenle ilgili kurumlara 
verilen taahhütler ve ÇED Raporu’ndaki 
esaslar dâhilinde öncelikle ruhsat sahibi 
tarafından bu çalışmalar 
gerçekleştirilmeli, eğer bu yükümlükler 
ruhsat sahibi tarafından yerine getirilmez 
ise giderleri rehabilitasyon teminatından 

karşılanmak üzere bu çalışmalar idareler 
tarafından yaptırılmalı, rehabilitasyon  
teminatından karşılanamayan giderler 
ise ruhsat sahibine rücu edilmeli. Bu 
kapsamda ilgili madde düzenlenmiştir. 
 
Rehabilitasyon bedeli yeterli ise ruhsat 
sahibine masrafların ödenmesi için süre 
verilmesine gerek olmadığından bu 

fıkranın sondan bir önceki cümlesi 
değiştirilmiştir.  
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(4) Madencilik faaliyetlerinin sonlandırıldığı 

Devlet ormanları dışındaki alanlar ile ilgili, ruhsat 
sahibi veya İdare tarafından yapılan rehabilitasyon 
talebinin Genel Müdürlükçe uygun bulunması veya bu 
alanlarda rehabilitasyon gerekliliğinin tespit edilmesi 
halinde durum ruhsat sahibi ve ilgili İdareye bildirilir. 

 
 
 
(5) Devlet ormanları dışındaki alanlarda, 

rehabilitasyon çalışmalarıyla ilgili çevre ile uyum 
projesi, İdare tarafından hazırlanır veya 
hazırlattırılabilir. I. Grup (a) bendi ruhsatlar ile ilgili 
proje İdarenin, diğer gruplara ait projeler ise Genel 
Müdürlüğün onayından sonra 4/1/2002 tarih ve 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (o) 
bendi kapsamında idare tarafından yapılır veya 
yaptırılır. Proje maliyeti rehabilitasyon bedeli emanet 
hesabından ilgili idare hesabına aktarılır. Kısmi 
rehabilitasyon faaliyetlerinin yapılması, proje 
maliyetinin altında olması şartıyla idare tarafından 
öncelikle ruhsat sahibine teklif edilir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

rehabilitasyon teminatının idare veya Tarım 

ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan 

masrafları karşılamaması halinde masraflarla 

ilgili yapılan ve eksik kalan tutarın ödenmesi 

için ruhsat sahibine bir ay süre verilir. İdare 

veya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 

yapılan masrafların ödenmesi için ruhsat 

sahibine bir ay süre verilir. Süresinde 
ödenmeyen masraflar, 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre ruhsat sahibinden tahsil 
edilerek Genel Müdürlüğün rehabilitasyon 
bedeli teminatı emanet hesabına aktarılmak 

üzere ilgili vergi dairesine bildirilir. 
 
(4) Madencilik faaliyetlerinin 

sonlandırıldığı Devlet ormanları dışındaki 

alanlar ile ilgili, ruhsat sahibi veya İdare 

tarafından yapılan rehabilitasyon talebinin 

Genel Müdürlükçe uygun bulunması veya bu 

alanlarda rehabilitasyon gerekliliğinin tespit 

edilmesi halinde durum ruhsat sahibi ve ilgili 

İdareye bildirilir. 

 

(5) Devlet ormanları dışındaki alanlarda, 
ruhsat sahibinin yükümlüğünü yerine 

getirmemesi halinde rehabilitasyon 
çalışmalarıyla ilgili çevre ile uyum projesi, idare 
tarafından hazırlanır veya hazırlattırılabilir. I. 
Grup (a) bendi ruhsatlar ile ilgili proje idarenin, 

diğer gruplara ait projeler ise Genel Müdürlüğün 
onayından sonra 4/1/2002 tarih ve 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (o) 
bendi kapsamında idare tarafından yapılır veya 
yaptırılır. Proje maliyeti rehabilitasyon teminatı 
bedeli emanet hesabından ilgili idare hesabına 
aktarılır. Aktarılan rehabilitasyon teminatının 

idare tarafından yapılan masrafları 

karşılamaması halinde masraflarla ilgili 

yapılan ve eksik kalan tutarın ödenmesi için 

ruhsat sahibine bir ay süre verilir. Süresinde 

ödenmeyen masraflar, 6183 sayılı Kanun 

hükümlerine göre ruhsat sahibinden tahsil 

edilerek Genel Müdürlüğün rehabilitasyon 

teminatı emanet hesabına aktarılmak üzere 

ilgili vergi dairesine bildirilir. 

 

(?) Kısmi rehabilitasyon faaliyetlerinin 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taslak ile getirilen düzenlemeler sonucu 
bu fıkraya ihtiyaç kalmadığı 
düşünülmektedir. 
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(6) İlgili idare tarafından, Genel Müdürlükçe 
onaylanmış çevre ile uyum projesi dışında başkaca bir 
proje veya uygulama yapılması hâlinde buna ilişkin 
masraflar ilgili idare tarafından karşılanır ve Genel 
Müdürlükten herhangi bir bedel talep edilmez. 

(7) Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş 
veya terk talebinde bulunulmuş ruhsatlar ile kısmi 
rehabilitasyon yapılacak alanlarda çevre ile uyum 

planının uygulanması esnasında zorunlu olarak maden 
üretilmesi durumunda üretilen maden, proje 
kapsamında kullanılamaması halinde idare tarafından 
ihale edilerek satılır. 

(8) Çevre ile uyum planının uygulandığı 
alanlarda, rehabilitasyona ilişkin faaliyetler boyunca 
mülkiyet izni dışındaki diğer izinler aranmaz.   

 

 
(9) I. Grup (a) bendi madenlerin rehabilitasyon 

bedeli, idarece açılacak hesaba Haziran ayı sonuna 
kadar yatırılır. Bu madenlerin rehabilitasyon 
çalışmaları idare tarafından yürütülür. 

 
 
(10) Devlet ormanları içindeki maden işletme 

faaliyetlerinin sonlandırıldığı alanların 

rehabilitasyonu, orman mevzuatı hükümlerine göre 
Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçekleştirilir. 
Rehabilitasyon projesi kapsamında, tamamlanan 
rehabilitasyon çalışmalarına ilişkin maliyet, Genel 
Müdürlüğün rehabilitasyon bedeli emanet hesabından 
Tarım ve Orman Bakanlığı hesabına aktarılır. 
Rehabilitasyon projesi dışında başkaca bir proje veya 
uygulama yapılması hâlinde buna ilişkin masraflar 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanır ve 
Genel Müdürlükten herhangi bir bedel talep edilmez. 

 

yapılması, proje maliyetinin altında olması 

şartıyla idare tarafından öncelikle ruhsat 

sahibine teklif edilir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(8) Çevre ile uyum planının uygulandığı 
alanlarda, rehabilitasyona ilişkin faaliyetler 
boyunca mülkiyet izni dışındaki diğer izinler 
aranmaz.  

 

(9) I. Grup (a) bendi madenlerin 
rehabilitasyon teminatı bedeli, idarece açılacak 
hesaba Haziran ayı sonuna kadar yatırılır. Bu 
madenlerin rehabilitasyon çalışmaları idare 
tarafından yürütülür. 

 
(10) Devlet ormanları içindeki maden 

işletme faaliyetlerinin sonlandırıldığı alanlarda, 

can ve mal güvenliği açısından gerekli 

emniyet tedbirlerin alınarak sahanın 

ağaçlandırılmaya hazır hale getirilmesi 

yükümlülüğü ruhsat sahibine aittir. Bu 

alanların ağaçlandırmaya hazır hale 

getirilerek Tarım ve Orman Bakanlığına 

teslim edilmesi ile bu yükümlülük 

tamamlanmış olur. Bu yükümlülüğün yerine 

getirilmemesi halinde ise bu maddenin 

üçüncü fıkrasına göre işlemler 

gerçekleştirilerek bu alanlar ağaçlandırmaya 

hazır hale getirilir. Bu alanların 

ağaçlandırılması  ve  alanların 

rehabilitasyonu, orman mevzuatı 

hükümlerine göre Tarım ve Orman 

Bakanlığınca gerçekleştirilir. Ağaçlandırılma 

çalışmalarının maliyeti, iznin verilmesi 

aşamasında Tarım ve Orman Bakanlığınca 
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tahsil edilen ağaçlandırma bedelinden 

karşılanır. Rehabilitasyon projesi 

kapsamında, tamamlanan rehabilitasyon 

çalışmalarına ilişkin maliyet, Genel 

Müdürlüğün rehabilitasyon bedeli emanet 

hesabından Tarım ve Orman Bakanlığı 

hesabına aktarılır. Ağaçlandırma 
Rehabilitasyon projesi dışında başkaca bir 
proje veya uygulama yapılması hâlinde buna 
ilişkin masraflar Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından karşılanır ve Genel Müdürlükten 
herhangi bir bedel talep edilmez. 

      

       (11)  Çevresel etki değerlendirme Olumlu 

Kararı veya çevresel etki değerlendirme 

Gerekli Değildir Kararı bulunan yürürlükteki 

ruhsat sahalarında üretimi tamamlanmış ve 

rehabilitasyonu gerçekleştirilmiş alanlar, 

mevcut çevresel etki değerlendirme alanından 

taksir edilir ve taksir edilen bu alan kadar 

yeni çevresel etki değerlendirme süreci 

yapılabilir. 

         (12) İşletme faaliyeti tamamlanan ruhsat 

sahalarında çevresel etki değerlendirme 

raporunda belirtilen kapatma ve izleme 

işlemlerinin tamamlanması bir yıldan fazla 

öngörülmüş ise bu sahaların işletme 

ruhsatları ve diğer izinleri çevresel etki 

değerlendirme raporunda belirtilen süre 

boyunca devam eder, ancak bu sürede ruhsat 

sahibi tarafından orman arazi izin bedelinin 

yanı sıra ruhsat bedeli ve Devlet hakkı 

ödenmez, ayrıca bu dönemde sadece kapatma 

işlemlerine yönelik faaliyet gösterilir. 

Kapatma işlemleri haricinde üretim veya 

üretime yönelik faaliyet gösterildiğinin tespiti 

halinde ise 50.000 TL idari para cezası 

uygulanır. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruhsat sahalarında üretimi tamamlanmış 
ve rehabilitasyonu gerçekleştirilmiş 
alanların ÇED alaanından taksir 
edilmesi, bu taksir edilen alan kadar 
ÇED süreci yapılabilmesi imkanı 
getirilmiştir.   
 

 
 
 
Ruhsat sahipleri terk talebinde 
bulunmalarına ve üretim faaliyeti 
göstermemelerine rağmen hem orman 
arazi izin bedeli, hem de ruhsat bedeli ve 
devlet hakkı ödeme yükümlülüğü ile karşı 
karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, 

maddeye fıkra eklenmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 Pasa, bakiye yığını ve cürufların muhafazası  

MADDE 25 – (1) Madencilik ve müteakip 
safhalarındaki faaliyetler sırasında oluşan; cevher, 
metal veya ekonomik değer ihtiva eden, günün 
şartlarında teknik veya ekonomik değerlendirmesi 
mümkün olmayan pasa, zenginleştirme bakiye yığını 
ve cüruflar, çevre kirliliği açısından mahzur teşkil 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



58 
 

etmiyorsa geçirildikleri son işlemden çıktıkları 
şekliyle ayrı ayrı muhafaza edilir. Bu bakiye ve pasa 
yığınlarının miktarları, fizikî özellikleri, usulüne göre 
alınmış numunelerin analiz raporları ve döküm 

alanları, faaliyet raporları, plân ve haritalarda 
gösterilir.  

(2) İşletme ruhsatının herhangi bir sebeple sona 
ermesi halinde, sahadan üretilmiş madenlerin, pasa, 
bakiye yığınları ve cürufların, ruhsat sahibince 
nakledilmesi için bu Kanunda zikredilen mücbir 
sebepler dışında altı aylık süre verilir. Bu süre içinde 
nakledilmeyen ve ekonomik değeri olan madenler 

valilik tarafından ihale edilerek satılır. Satıştan 
sağlanan gelir idarelere aktarılır. Ekonomik değeri 
olmayan madenler, pasa, bakiye yığınları ve cüruflar 
için 24 üncü madde hükümleri uygulanır. 

 

 
 
 
 

 
 
(2) İşletme ruhsatının herhangi bir 

sebeple sona ermesi halinde, sahadan üretilmiş 
madenlerin, pasa, bakiye yığınları ve cürufların, 
ruhsat sahibince nakledilmesi için bu Kanunda 
zikredilen mücbir sebepler dışında altı aylık süre 
verilir. Bu süre içinde nakledilmeyen ve 

ekonomik değeri olan madenler, talep edilmesi 

halinde valilik tarafından bir yıl içinde ihale 
edilerek satılır. Satıştan sağlanan gelir idarelere 
aktarılır. Bu süre içerisinde ihalesi 

yapılamayan veya ihalesine katılım olmayan 

veya ekonomik değeri olmayan madenler, pasa, 
bakiye yığınları ve cüruflar için 24 üncü madde 
bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri 

uygulanır. 
 
(3) Ruhsat sahasındaki pasa, bakiye 

yığınları ve cürufların ekonomik olarak 

değerlendirilmesi esastır. Önceki ruhsat 

dönemlerinden intikal eden pasa, bakiye 

yığınları ve cürufların Valilikler tarafından 

ekonomik olarak değerlendirilememesi 

halinde  ilgili ruhsat sahibinin talebi ile 

bunların ekonomik olarak 

değerlendirilmesine Genel Müdürlük izin 

verir. 

 

         (4) Ruhsata konu madene yönelik 

yürütülen madencilik faaliyetlerinin zaruri 

neticesi olarak çıkarılan pasa, bakiye yığınları 

ve cüruflar, zenginleştirme tesis atıkları; 

ticarete konu edilmeden geçici tesislerin 

inşasında veya madencilik faaliyetlerinde ya 

da ≤ dolgu uygulamalarında kullanılabilir. 

Kullanılan pasa, bakiye yığınları ve cüruflar 

ile zenginleştirme tesis atıkları faaliyet 

raporlarında beyan edilir ve bu malzemeler 

için Devlet hakkı alınmaz. Bu fıkra 

kapsamında kullanılmasına izin verilen 

malzemenin ticarete konu edilmesi 

durumunda 50.000 TL idari para cezası 

 
 
 

 

 
 
İşletme ruhsatlarının herhangi bir 
nedenle hükümden düşmesi sonucunda 
sahada kalan madenlerin, pasa, bakiye 
yığınları ve cürufların, ruhsat sahibine 
süre verilmesine rağmen 
nakledilmeyenlerin valilik tarafından bir 

yıl içinde ihale edilmek suretiyle 
sahiplendirilmesi aksi takdirde yeni 
ruhsat sahibince değerlendirilmesi için 
Genel Müdürlüğün izin vermesi yönünde 
düzenleme yapılmıştır.  
 
 
 

 
 
 
Ruhsata konu madene yönelik yürütülen 
madencilik faaliyetlerinin zaruri neticesi 
olarak çıkarılan pasa, bakiye yığınları ve 
cüruflar, zenginleştirme tesis atıkların 
ruhsat sahasındaki madencilik 
faaliyetleri için ihtiyaç duyulması halinde 

kullanılabilmesi imkanı getirilmiştir.  
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uygulanır. 

 

    

 DÖRDÜNCÜ KISIM 

Beyanlar ve Faaliyetlerin Denetimi 

 
 Beyan usulü 

MADDE 26 – (1) Bu Kanun hükümlerine göre 
yapılan beyanlar ile tanzim edilen raporlar doğru kabul 
edilir. 

(2) Teknik elemanlar yapmış oldukları 

beyanlarından, ruhsat sahipleri ise tüm beyanlardan 
sorumludurlar. 

 
(3) Genel Müdürlükçe veya idarece beyanlarda 

tespit edilen hata ve noksanlıkların bu hususun 
sorumlulara bildirilmesinden itibaren üç ay içinde 
düzeltilmesi zorunludur. Yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi halinde ikinci üç aylık süre sonunda 

beyanlardaki hata ve noksanlıklar düzeltilinceye kadar 
maden üretim faaliyetleri durdurulur. 

 
 
 
(4) Daimi nezaretçi, ruhsat sahasındaki 

faaliyetleri düzenli bir şekilde denetleyerek tespit ve 
önerilerini en az yedi günde bir kez ve işletme 

güvenliği açısından riskli bir durumun ortaya çıkması 
hâlinde ise bu hususu derhal daimi nezaretçi defterine 
kaydetmek ve ruhsat sahibi ile imzalamak zorundadır. 

(5) Bu Kanuna göre; 
a) Ruhsat sahibinin kamulaştırılan alanı 

kamulaştırma amacı dışında kullanması ve/veya ruhsat 
alanını madencilik faaliyetleri dışında kullanması 
ve/veya kullandırması,  

b) Genel Müdürlükçe faaliyeti durdurulan 

sahalarda üretim faaliyetinde bulunulması,  
haksız yere hak iktisabı sayılır. Haksız yere hak 

iktisabına imkân veren bu hususlarla ilgili yapılmış 
beyanlar gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlar olarak kabul 
edilir.   

(6) Bu Kanun kapsamında tanımlanan işlemleri 
yapmak üzere kurulan YTK, Genel Müdürlükten yetki 
belgesi almakla yükümlüdür. YTK ile ilgili eğitim, 

yetki belgesinin verilmesi, denetlenmesi, uyarılması, 
ceza puanı verilmesi, yetki belgesinin askıya alınması, 
belge geçerlilik süresinin uzatılması, belgenin iptal 

 

 

 

Beyan usulü 

       MADDE 26 – 

 

 
(2) Teknik elemanlar ihtisas sahibi 

olduğu meslek dalında yapmış oldukları 
beyanlarından, ruhsat sahipleri ise tüm 
beyanlardan sorumludurlar. 

(3) Genel Müdürlükçe veya sadece I (a) 

bendi madenlerle sınırlı olmak kaydıyla 

idarece, beyanlarda tespit edilen hata ve 
noksanlıkların bu hususun sorumlulara 
bildirilmesinden itibaren üç ay içinde 

düzeltilmesi zorunludur. Yükümlülüğün yerine 
getirilmemesi halinde ikinci üç aylık süre 
sonunda beyanlardaki hata ve noksanlıklar 
düzeltilinceye kadar maden üretim faaliyetleri 
durdurulur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Teknik elemanların kendi meslek dalları 

ile ilgili beyanların sorumlu olduğuna 
ilişkin açıklık getirilmiştir. 

 
İdarelerin tüm ruhsat maden ruhsatları 
ile ilgili beyanları tespit etmemesi, 
sadece ruhsatını verdikleri I. Grup (a) 
bendi ruhsatların beyanlarını tespit 
edebilmesi sağlanmıştır. 
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edilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir. 

(7) Maden hakları ile ilgili rapor, proje ve tüm 
teknik belgelerin YTK veya akredite olmuş özel hukuk 

tüzel kişileri tarafından hazırlanması zorunludur. Aksi 
halde sunulan belgeler geçersiz sayılır. 

 
(8) Bu Kanun kapsamında YTK tarafından 

hazırlanması öngörülen rapor ve projeler, akredite 
olmuş özel hukuk tüzel kişileri tarafından da 
hazırlanabilir. Akreditasyon ile ilgili şartlar 
yönetmelikle düzenlenir.  

 
 

(7) Maden hakları ile ilgili rapor, proje ve 
tüm teknik belgelerin YTK veya akredite olmuş 

özel hukuk tüzel kişileri tarafından 
hazırlanması zorunludur. Aksi halde sunulan 
belgeler geçersiz sayılır. 

       (8) Bu Kanun kapsamında YTK 

tarafından hazırlanması öngörülen rapor ve 

projeler, akredite olmuş özel hukuk tüzel 

kişileri tarafından da hazırlanabilir. 

Akreditasyon ile ilgili şartlar yönetmelikle 

düzenlenir. 

 
 
Akredite olmuş özel hukuk tüzel 
kişilerinin hangi gerekçe ve misyon ile 

Kanunda yer alması zorunluluğu 
doğduğu bilinememektedir. Bu tüzel 
kişiler ile ilgili bir tanım da 
yapılmamıştır. YTK’ların görevini 
üstlenecek ve onlar ile rekabet edecek bir 
sisteme sektörün ihtiyacı olmadığı 
düşünülmektedir. 
 

    

 Elektronik ortamda yürütülecek görevler 

MADDE 27 - (1) Genel Müdürlük bu Kanun 
kapsamında görev alanına giren konulara ilişkin 
hizmetlerini elektronik ortamda sunabilir. Elektronik 
doğrulama yöntemlerinin kullanılması şartıyla, 

ilgililerin yaptığı talep ve başvuruları E-maden sistemi 
ve/veya diğer elektronik ortamlarda sonuçlandırabilir. 
E-maden sistemi ve/veya diğer elektronik ortamlarda 
sunulacak hizmetler ile elektronik doğrulama 
yöntemlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar 
Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir. 

 (2) Sevk fişi ile sevk edilen madenlerin 

satılması halinde, 4/1/1961 tarih ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 231 inci maddesi kapsamında 
elektronik fatura düzenlenir. 

  

    

 Faaliyetlerin denetimi  

MADDE 28 – (1) Genel Müdürlük veya idare, 
maden hakları ile ilgili tüm faaliyetlerin denetimini 
yapar. Ancak; Genel Müdürlük gerekli görmesi 

halinde, faaliyetlerin denetimlerinde uzmanlık 
gerektiren konularda destek amacıyla özel hukuk tüzel 
kişilerinden müşavirlik hizmeti alabilir. 

 
 
 
 
 

(2) Genel Müdürlük veya idare, teknik ve mali 
konuları yerinde incelemek ve yönlendirmek 
maksadıyla ihtisaslaşmış Devlet kuruluşlarına, 
üniversitelere veya UMREK tarafından yetkinlik 

Faaliyetlerin denetimi  

MADDE 28 – (1) Genel Müdürlük veya 
sadece I (a) bendi madenlerle sınırlı olmak 

kaydıyla idare, maden hakları ile ilgili tüm 

faaliyetlerin denetimini yapar. Ancak, Genel 

Müdürlük gerekli görmesi halinde, 

ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları veya 

üniversitelerden özel hukuk tüzel kişilerinden 

müşavirlik hizmeti alabilir. 

 
 
 

 
 
 
 

İdarelere (YİKOB/İl Özel İdareleri) 
denetleme yetkisi verilmesi doğru 
değildir. Genel Müdürlüğün yanı sıra 
İdareler sadece I (a) bendi madenleri 

denetleyebilmelidir. Madencilik 
faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda 
uzman kurum MAPEG’dir. Uzman 
olmayan görevlilerce yapılan denetimler 
sonucu “doğru işler yanlış, yanlış işler 
doğru” olabilmektedir. İdarelere denetim 
yetkisi verilecek olsa bile nihai kararı 
MAPEG vermelidir. 
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verilmiş tüzel kişilere inceleme raporu hazırlatabilir. 
(3) Maden hakları ile ilgili faaliyetlerin denetimi 

sırasında, maden hakkı sahibinin mahallinde yapılan 
tetkik ve incelemelere katılması, her türlü teknik ve 

mali belgeyi talep edildiğinde ibraz etmesi zorunludur. 
 (4) Denetim yapacakların nitelikleri, denetimin 

nasıl yapılacağı ve raporların tanzimi ile diğer hususlar 
yönetmelikte belirtilir. 

 
 
 

 

 
 

 

    

 İnceleme ve denetim giderleri  

MADDE 29 – (1) Madencilik faaliyetlerinin 
incelenmesi veya denetimi için yapılan masraflar 

Genel Müdürlük bütçesinden ödenir.  
(2) Ruhsat sahibinin talebine istinaden maden 

sahalarında yapılacak inceleme veya denetim giderleri 
ruhsat sahibinden tahsil edilerek Genel Müdürlük 
bütçesine özel gelir kaydedilir.  

(3) Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi veya 
denetimleri için görevlendirilen personele 10/2/1954 
tarih ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak 

ettikleri gündeliklerin üç katı tutarında gündelik 
ödenir. Bu tutar, iki katına kadar Cumhurbaşkanınca 
artırılabilir.  

(4) Bu maddeye göre yapılacak ödemelerden 
damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. 

  

    

 BEŞİNCİ KISIM 

Mali Hükümler, Teşvikler ve İdari 

Yaptırımlar 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mali Yükümlülükler ve Teşvikler 

 
 

Devlet hakkı  

MADDE 30 – (1) Devlet hakkı madenin;  
a) Ocaktan doğrudan tüvenan olarak ve/veya 

yurtiçindeki tesislerde zenginleştirme işlemine tabi 
tutulduktan sonra satışının yapılması halinde brüt satış 
tutarı üzerinden, 

b) Yurtiçindeki tesislerde kullanılması halinde, 
ocaktaki yükleme maliyeti dahil toplam üretim 
maliyeti üzerinden,  

alınır. 
 
 

 
BEŞİNCİ KISIM 

Mali Hükümler, Teşvikler ve İdari 

Yaptırımlar 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mali Yükümlülükler ve Teşvikler 

 
Devlet hakkı  

MADDE 30 – (1) Devlet hakkı madenin;  

a) Ocaktan doğrudan tüvenan olarak 

ve/veya yurtiçindeki tesislerde zenginleştirme 

işlemine tabi tutulduktan sonra satışının 

yapılması halinde brüt satış tutarı üzerinden, 

b) Yurtiçindeki tesislerde kullanılması 

halinde, ocaktaki yükleme maliyeti dahil 

toplam üretim maliyeti üzerinden,  

alınır. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ürettiği madeni kendi tesisinde işleyerek 
veya zenginleştirme işlemine tabi tutarak 
ülke ekonomisine ek katma değer 
sağlayan yatırımcıların, özellikle brüt 
satış tutarı üzerinden uygulanacak 
yüksek Devlet Hakkı oranlarıyla 
cezalandırılmaması tam tersi teşvik 
edilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle 

indirim uygulansa dahi bu sistem ile 
Devlet hakkı miktarlarında en az  2-3 kat 
arasında artışlar söz konusu olacaktır. 
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(2) Maden gruplarına göre Devlet hakkı ekli (3) 

ve ekli (4) sayılı tablolarda belirtilen oranlar üzerinden 
hesaplanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) İşletme izni bulunan maden ruhsatlarından 

her yıl en az işletme ruhsat bedeli kadar Devlet hakkı 
alınır. Ancak, kaynak tuzlaları, lületaşı ve oltutaşı için 
düzenlenen ruhsatlardan alınacak Devlet haklarında bu 
şart aranmaz. 

 
 

 
(4) Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen devlet 

hakkı, Genel Müdürlük ve/veya idare tarafından 
denetlenir. Yapılan denetimlerde, devlet hakkının 
eksik hesaplandığının tespiti halinde, eksik hesaplanan 
devlet hakkı için bu maddenin 10 uncu fıkrası hükmü 
uygulanır.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
(2) Maden gruplarına göre Devlet hakkı 

ekli (3) ve ekli (4) sayılı tablolarda belirtilen 

oranlar üzerinden hesaplanır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) İşletme izni bulunan maden 

ruhsatlarından her yıl en az işletme ruhsat 

bedeli kadar Devlet hakkı alınır. Ancak, 

kaynak tuzlaları, lületaşı ve oltutaşı için 

düzenlenen ruhsatlardan alınacak Devlet 

haklarında bu şart aranmaz. 

 

 

(4) Ruhsat sahibi tarafından beyan 

edilen devlet hakkı, Genel Müdürlük ve/veya 

idare tarafından denetlenir. Yapılan 

denetimlerde, devlet hakkının eksik 

hesaplandığının tespiti halinde, eksik 

hesaplanan devlet hakkı için bu maddenin 10 

uncu fıkrası hükmü uygulanır.  

 

 

Bu durum, sektörün karşılayabileceği bir 
miktar değildir. Ayrıca Devlet hakkı 
sistemi, madencilikte gelişmiş birçok  
ülkede olduğu gibi işletmelerin gelir ve 

giderleri esas alımarak düzenlenmelidir. 
Zira brüt satış üzerinden devlet hakkı 
ödenmesi, işletmelerin pazardaki 
daralma, trendler, verimlilik vd. 
etkenlerle giderlerini karşılamkta 
zorlandıkları dönemlerde dahi ödeme 
yapmaları zorunluluğunu doğurmaktadır. 
Bu nedenle sektör olarak madencilik 

faaliyetine özgü tanımlanmış giderlerin 
gelirden düşülebildiği ve kalan değer 
üzerinden Devlet hakkı ödeneceği bir 
sistem, daha doğru ve sürdürülebilir 
olacaktır. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İşletme ruhsat bedelleri yüksek 
olduğundan, üretim yapılamayan yıllarda 
ruhsat sahiplerini zorlamaktadır. Bu 
nedenle, makul bir bedel olan ruhsat 
taban bedelinin ödenmesi yeterli 
olmalıdır.  

 

 
İdarelere(YİKOB/İl Özel İdareleri) devlet 
hakkı konusunda denetleme yetkisi 
verilmesi doğru değildir. İdareler sadece 
I (a) bendi madenleri 
denetleyebilmelidir. Madencilik 
faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda 
uzman kurum MAPEG’dir. Uzman 

olmayan görevlilerce yapılan denetimler 
sonucu “doğru işler yanlış, yanlış işler 
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(5) Ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğün 
hesabına yatırılan Devlet hakkının tamamı genel 
bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine hesabına 
aktarılır. Bu tutarın %50’si hazine payı olarak Hazine 
ve Maliye Bakanlığınca genel bütçeye gelir kaydedilir. 
Kalan tutarın;  

a) Büyükşehir belediyesi olan illerde yarısı 
kırsalda kullanılmak kaydıyla, tamamını Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına aktarılmak 
üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye 
İçişleri Bakanı yetkilidir. 

b) Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise 
%50’si il özel idaresi payı, %50’si ruhsatın bulunduğu 
bölgeyle sınırlı olarak altyapı yatırımlarında 
kullanılmak üzere, doğrudan ilgili ilçeye veya ilçelerin 
köylere hizmet götürme birlikleri payı olarak aktarılır.  

c) I.Grup (a) bendi ruhsatlara ait devlet 
haklarının tamamı ise Genel Bütçeye gelir 
kaydedilmek üzere İdarenin açacağı hesaba yatırılır. 

 
 
 
 
(6) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait ruhsatlar 

hariç ruhsat sahipleri tarafından beyan edilen devlet 

hakkı, ruhsat sahasının büyüklüğü, maden grubu veya 
türü, işletme cirosu da dikkate alınarak, 3568 sayılı 
Kanun hükümleri çerçevesinde yeminli mali 
müşavirler ile serbest muhasebeci mali müşavirlerin 
tasdikine tabidir. Yeminli mali müşavirler ve serbest 
muhasebeci mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğru 
olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak 
üzere, kayba uğratılan Devlet hakkından ve kesilecek 

cezalardan ruhsat sahibi ile birlikte müştereken ve 
müteselsilen sorumlu olurlar. Ancak üretim 
yapılmayan ve işletme ruhsat bedeli üzerinden devlet 
hakkı beyanında bulunulan ruhsatların devlet hakkı 
beyanında yeminli mali müşavirler ve/veya serbest 
muhasebeci mali müşavir onay şartı aranmaz. 
Bakanlıkça uygun görülmesi halinde devlet haklarının 
denetimi Hazine ve Maliye Bakanlığı incelemesine 

tabi tutulabilir.  
 

 

 

 

 

(5) Ruhsat sahibi tarafından Genel 

Müdürlüğün hesabına yatırılan Devlet 

hakkının tamamı genel bütçeye gelir 

kaydedilmek üzere Hazine hesabına aktarılır. 

Bu tutarın %50’si hazine payı olarak Hazine 

ve Maliye Bakanlığınca genel bütçeye gelir 

kaydedilir. Kalan tutarın;  

a) Büyükşehir belediyesi olan illerde 

yarısı kırsalda kullanılmak kaydıyla, 

tamamını Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlıklarına aktarılmak üzere İçişleri 

Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye İçişleri 

Bakanı yetkilidir. 

b) Büyükşehir belediyesi olmayan 

illerde ise %50’si il özel idaresi payı, %50’si 

ruhsatın bulunduğu bölgeyle sınırlı olarak 

altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere, 

doğrudan ilgili ilçeye veya ilçelerin köylere 

hizmet götürme birlikleri payı olarak 

aktarılır.  

c) I.Grup (a) bendi ruhsatlara ait devlet 

haklarının tamamı ise Genel Bütçeye gelir 

kaydedilmek üzere İdarenin açacağı hesaba 

yatırılır. 

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

ruhsatlar hariç ruhsat sahipleri tarafından 

beyan edilen devlet hakkı, ruhsat sahasının 

büyüklüğü, maden grubu veya türü, işletme 

cirosu da dikkate alınarak, 3568 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde yeminli mali 

müşavirler ile serbest muhasebeci mali 

müşavirlerin tasdikine tabidir. Yeminli mali 

müşavirler ve serbest muhasebeci mali 

müşavirler yaptıkları tasdikin doğru 

olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı 

olmak üzere, kayba uğratılan Devlet 

hakkından ve kesilecek cezalardan ruhsat 

sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen 

sorumlu olurlar. Ancak üretim yapılmayan ve 

işletme ruhsat bedeli üzerinden devlet hakkı 

beyanında bulunulan ruhsatların devlet hakkı 

beyanında yeminli mali müşavirler ve/veya 

serbest muhasebeci mali müşavir onay şartı 

doğru” olabilmektedir. İdarelere denetim 
yetkisi verilecek olsa bile nihai kararı 
MAPEG vermelidir. 
 

Küçük ölçekli maden ruhsatı ile büyük 
ölçekli maden ruhsatı ayrımı yapılarak, 
küçük ölçekli maden ruhsatlarının devlet 
hakkı beyanlarına ilişkin tasdikin serbest 
muhasebeci mali müşavirler tarafından 
yapılması sağlanmalıdır.  
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(7)  Devlet hakkı oranlarında, madenin cinsi, 
üretildiği bölge ve benzeri kriterler gözetilerek 
Cumhurbaşkanınca en fazla % 50 oranında indirim ve 
artırım yapılabilir. 

(8) Devlet Hakkı, her yıl Nisan ayının son 
gününe kadar ruhsat sahibi tarafından düzenlenen ve 
yeminli mali müşavir ve/veya serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından onaylanan devlet hakkı beyan 

formu  ile beyan edilir. I. Grup (a) bendi madenlerin 
Devlet hakkı idarece açılacak hesaba, diğer grup 
madenlerin Devlet hakkı ise Genel Müdürlüğün 
belirlediği hesaba, Haziran ayı sonuna kadar yatırılır. 

 
 
(9) Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu 

yatırımları için verilen ham madde üretim izinlerinde, 

tüvenan ve/veya kırma ve boyutlandırma işlemine tabi 
tutularak kullanılan madenin, bulunduğu gruptaki 
devlet hakkı oranı üzerinden devlet hakkı alınır.  

 
 
(10) Süresinde tahakkuk ettirilmeyen Devlet 

hakkına, tahakkuk ettirilmesi gereken ayın son 
gününden tahakkuk ettirildiği tarihe kadar geçen süre 
için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre 

hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. 
 
(11) Ruhsat sahibi;  
(a) Madencilik sektörü dışındaki diğer ticari 

faaliyetlerinden elde ettiği brüt satış tutarları ile 
üzerine kayıtlı maden ruhsatlarından, tüvenan ve/veya 
zenginleştirme işlemine tabi tutarak satışını yaptığı her 
bir maden için elde ettiği brüt satış tutarını, maden 

türü, satış türü ve ruhsat bazında, 
(b) Madenin yurtiçindeki tesislerde ham madde 

olarak kullanılması halinde ise üretim maliyetlerini 
ruhsat ve maden türü bazında, 

muhasebe kayıtlarında ayırmak zorundadır. 
 
 
 

(12) Ruhsat sahibi veya rödovansçı tarafından 
yapılan maden satışının, 13/6/2006 tarih ve 5520 sayılı 

aranmaz. Bakanlıkça uygun görülmesi 

halinde devlet haklarının denetimi Hazine ve 

Maliye Bakanlığı incelemesine tabi tutulabilir.  

 

(7)  Devlet hakkı oranlarında, madenin 

cinsi, üretildiği bölge ve benzeri kriterler 

gözetilerek Cumhurbaşkanınca en fazla % 50 

oranında indirim ve artırım yapılabilir. 

(8) Devlet Hakkı, her yıl Nisan ayının 

son gününe kadar ruhsat sahibi tarafından 

düzenlenen ve yeminli mali müşavir ve/veya 

serbest muhasebeci mali müşavir tarafından 

onaylanan devlet hakkı beyan formu  ile 

beyan edilir. I. Grup (a) bendi madenlerin 

Devlet hakkı idarece açılacak hesaba, diğer 

grup madenlerin Devlet hakkı ise Genel 

Müdürlüğün belirlediği hesaba, Haziran ayı 

sonuna kadar yatırılır. 

(9) Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan 

kamu yatırımları için verilen ham madde 

üretim izinlerinde, tüvenan ve/veya kırma ve 

boyutlandırma işlemine tabi tutularak 

kullanılan madenin, bulunduğu gruptaki 

devlet hakkı oranı üzerinden devlet hakkı 

alınır.  

(10) Süresinde tahakkuk ettirilmeyen 

Devlet hakkına, tahakkuk ettirilmesi gereken 

ayın son gününden tahakkuk ettirildiği tarihe 

kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 

inci maddesine göre hesaplanacak gecikme 

zammı oranında faiz uygulanır. 

11) Ruhsat sahibi;  

(a) Madencilik sektörü dışındaki diğer 

ticari faaliyetlerinden elde ettiği brüt satış 

tutarları ile üzerine kayıtlı maden 

ruhsatlarından, tüvenan ve/veya 

zenginleştirme işlemine tabi tutarak satışını 

yaptığı her bir maden için elde ettiği brüt 

satış tutarını, maden türü, satış türü ve ruhsat 

bazında, 

(b) Madenin yurtiçindeki tesislerde ham 

madde olarak kullanılması halinde ise üretim 

maliyetlerini ruhsat ve maden türü bazında, 

muhasebe kayıtlarında ayırmak 

zorundadır. 

(12) Ruhsat sahibi veya rödovansçı 

tarafından yapılan maden satışının, 13/6/2006 
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Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi 
kapsamında, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 
kazanç dağıtımı olarak değerlendirilmesi halinde, 
Devlet hakkının eksik ödendiği gerekçesi ile işlem 

tesis edilmek üzere, durum Hazine ve Maliye 
Bakanlığına bildirilir.  

 
(13) Ruhsat sahipleri tarafından ödenen devlet 

hakları, ödemenin yapıldığı yıla gider olarak 
kaydedilir.   

(14) Aynı ruhsat sahibine ait birden fazla ruhsat 
sahasından, ruhsat sahibinin kendisine ait tesiste 

zenginleştirme işlemine tabi tutularak satılan madenler 
için hesaplanan devlet hakkı, tesise maden sevk edilen 
her bir ruhsata ait yıllık işletme ruhsat bedellerinin 
toplam tutarından az olamaz. 

tarih ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında, 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı olarak değerlendirilmesi 

halinde, Devlet hakkının eksik ödendiği 

gerekçesi ile işlem tesis edilmek üzere, durum 

Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilir.  

(13) Ruhsat sahipleri tarafından ödenen 

devlet hakları, ödemenin yapıldığı yıla gider 

olarak kaydedilir.   

(14) Aynı ruhsat sahibine ait birden 

fazla ruhsat sahasından, ruhsat sahibinin 

kendisine ait tesiste zenginleştirme işlemine 

tabi tutularak satılan madenler için 

hesaplanan devlet hakkı, tesise maden sevk 

edilen her bir ruhsata ait yıllık işletme ruhsat 

bedellerinin toplam tutarından az olamaz. 
 
 

 

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ 
 

Devlet hakkı  

          MADDE 30 – (1) Devlet hakkı, işletme 

izni bazında, satılan tüvenan ve/veya işlenmiş 

cevherin Devlet hakkına esas geliri veya 

tüvenan cevherin yarı mamul veya mamul 

olarak kullanımına göre üretim maliyeti 

üzerinden ödenir. 

 

        (2) Devlet hakkına esas gelir; 

işletmelerinin faaliyetleri sonucu 

gerçekleştirdikleri satış gelirinden, satılan 

cevherin üretim maliyeti ile tüvenan cevherin 

ocakta üretildiği noktadan satışın 

gerçekleştiği aşamaya kadarki tüm 

sevkiyat/nakliye ve sigorta giderlerinin 

çıkarılması sonucu kalan bedeldir. Bu bedel 

aşağıdaki kriterlere göre belirlenir: 

 

 * [Devlet Hakkına Esas Gelir = Satış Geliri – 

(Ocaktaki direkt üretim giderleri +  Varsa 

Ocak-Tesis Nakliyesi +   Varsa direkt tesis 

giderleri) + Nakliye + Sigorta)] 

* [Devlet Hakkı = Devlet Hakkına Esas Gelir X 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ürettiği madeni kendi tesisinde işleyerek 
veya zenginleştirme işlemine tabi tutarak 
ülke ekonomisine ek katma değer 
sağlayan yatırımcıların, özellikle brüt 
satış tutarı üzerinden uygulanacak 
yüksek Devlet Hakkı oranlarıyla 

cezalandırılmaması tam tersi teşvik 
edilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle 
indirim uygulansa dahi bu sistem ile 
Devlet hakkı miktarlarında en az  2-3 kat 
arasında artışlar söz konusu olacaktır. 
Bu durum, sektörün karşılayabileceği bir 
miktar değildir. Ayrıca Devlet hakkı 
sistemi, madencilikte gelişmiş birçok  

ülkede olduğu gibi işletmelerin gelir ve 
giderleri esas alımarak düzenlenmelidir. 
Zira brüt satış üzerinden devlet hakkı 
ödenmesi, işletmelerin pazardaki 
daralma, trendler, verimlilik vd. 
etkenlerle giderlerini karşılamkta 
zorlandıkları dönemlerde dahi ödeme 
yapmaları zorunluluğunu doğurmaktadır. 

Bu nedenle sektör olarak madencilik 
faaliyetine özgü tanımlanmış giderlerin 
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Ruhsat Grubuna Göre Tabloda belirtilen oran]  

 

      a) İşletme iznine konu cevherin ilgili 

faaliyet dönemi içinde tüvenan ve/veya 

işlenmiş olarak satışından elde edilen satış 

geliri, Devlet hakkı hesabında esas alınır.  

      b) Devlet hakkı hesabında esas alınacak 

satılan cevherin üretim maliyeti, cevherin 

üretilmesi için ocaktaki direkt üretim 

giderleri ile bu cevherin işlenmesi ve/veya 

zenginleştirilmesi halindeki direkt tesis 

giderlerinin toplamından oluşur.   

1) Ocaktaki direkt üretim giderleri;  

a) İşletme malzemesi giderleri, 

b) İşçi ücret ve giderleri,  

c) Enerji ve motorin giderleri, 

d) Amortisman giderleri, 

e) Bakım onarım giderleri, 

f) Mülkiyet bedeli, orman izin 

gideri vd., 

g) Satın alınan hizmet giderleri. 

           2) Cevherin işlenmesi ve/veya 

zenginleştirilmesi halindeki direkt tesis 

giderleri; 

a) İşletme malzemesi giderleri, 

b) İşçi ücret ve giderleri,  

c) Enerji ve motorin giderleri, 

d) Amortisman giderleri, 

e) Bakım onarım giderleri, 

f) Mülkiyet bedeli, orman izin 

gideri vd., 

g) Satın alınan hizmet giderleri, 

h) Fiziki girdiler. 

        c) Devlet hakkı hesabında esas alınacak 

nakliye giderleri ve sigorta giderleri; tüvenan 

cevherin ocakta üretildiği noktadan satışın 

gerçekleştiği aşamaya kadarki tüm 

sevkiyat/nakliye giderleri ile tüvenan ve/veya 

işlenmiş cevherin nakliyesi ile ilgili yapılan 

sigorta giderlerinden oluşur. 

 

gelirden düşülebildiği ve kalan değer 
üzerinden Devlet hakkı ödeneceği bir 
sistem, daha doğru ve sürdürülebilir 
olacaktır. 
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(3) Maden gruplarına göre Devlet hakkı 

ekli (3) ve ekli (4) sayılı tablolarda belirtilen 

oranlar üzerinden hesaplanır.  

 

    (4) Devlet hakkına ilişkin esaslar:  

             a) Ürettiği madeni yurt içinde ve 

kendi tesisinde işleyip ek katma değer 

sağlayanlardan, Devlet hakkının altın ve 

platin için %40’ı diğerleri için ise  %50’si 

alınmaz. 

     b) Yeraltı işletme yöntemi ile üretim 

yapılması durumunda ödenmesi gereken 

Devlet hakkının % 50’si alınmaz. 

             c) IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt 

içinde entegre tesislerde kullanılarak metal 

hale getirilmesi halinde ödenmesi gereken 

Devlet hakkının % 75’i alınmaz. 

            ç) Devlet hakkına esas gelir, satılan 

cevherin üretim maliyetinin (ocak, ocak-tesis 

nakliyesi ve tesis giderleri) %30’undan az 

olamaz ve ayrıca Devlet hakkı, her halde 

işletme ruhsat taban bedelinden de az olamaz, 

            d) İşletme izinli sahalarda işletme 

faaliyeti gösterilecek alanın Devlet 

ormanlarına rastlaması halinde, bu alanlarda 

verilecek açık işletme, altyapı tesis ve tesis 

izinleri için izin başlangıç tarihinde sadece 

ağaçlandırma bedeli ve teminat bedeli ödenir, 

arazi kullanımına ilişkin herhangi bir bedel 

ödenmez, ancak bu alanlardan üretilen 

cevher için tahakkuk edecek Devlet hakkının 

%30’u oranında Devlet hakkı orman bedeli 

her yıl ödenir.  

              e) Devlet hakkı beyan formunun 

küçük ölçekli maden ruhsatlarında serbest 

muhasebeci mali müşavir, diğerlerinde ise 

yeminli mali müşavirlerin tasdiki ve ruhsat 

sahibinin imzası ile verilmesi zorunludur. Bu 

zorunluluğa uymayan Devlet hakkı beyanları 

verilmemiş sayılır. 

              f) Devlet hakkının tamamı, her yıl 

Haziran ayının son gününe kadar ruhsat 



68 
 

sahibi tarafından Genel Müdürlüğün 

muhasebe birimi hesabına yatırılır. 

             g) Genel Müdürlüğün muhasebe 

birimi hesabına yatırılan Devlet hakkı 

tutarının;  

             1) %50’si Hazine hesabına, 

             2) %30’u yol ve altyapı yatırımlarında 

kullanılmak üzere, Büyükşehir belediyesi olan 

illerde büyükşehir belediyesi hesabına diğer 

illerde ise İl Özel İdaresi hesabına, 

    3) %15’i işletme faaliyeti gösterilen 

en yakın belediye hesabına,  

    4) %5’i işletme faaliyeti gösterilen en 

yakın muhtarlık veya köy tüzel kişiliği 

hesabına, 

yatırılır. 

    

 Ruhsat bedeli, başvuru ücreti 

MADDE 31 – (1) Ruhsat bedelinin her yıl ocak 
ayının sonuna kadar yatırılması zorunludur. Ruhsat 
bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar 
yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmın, o yıl 
haziran ayının son gününe kadar 6183 sayılı Kanunun 

51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı 
oranında artırılarak yatırılması zorunludur, aksi halde 
ruhsat iptal edilir. Ruhsat bedellerinin yatırılması ile 
ilgili ruhsat sahibine ayrıca herhangi bir tebligat ve 
bildirim yapılmaz. İptal edilen ruhsatlar için ödenmesi 
gereken toplam ruhsat bedeli 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili 
tahsil dairesine bildirilir. 

 
 
 
 
 
 
(2) Kaynak tuzları, Lületaşı ve Oltutaşı için 

düzenlenen ruhsatlardan ruhsat bedeli alınmaz. 

 
 
 
 
 
(3) I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri 

idareye gelir kaydedilmek üzere idarece açılacak 

Ruhsat bedeli, başvuru ücreti 

MADDE 31 – (1) Ruhsat bedelinin her yıl ocak 

ayının sonuna kadar yatırılması zorunludur. 

Ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna 

kadar yatırılmaması halinde yatırılmayan kısmın, 

o yıl haziran ayının son gününe kadar 6183 sayılı 

Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak 

gecikme zammı oranında artırılarak yatırılması 

zorunludur, aksi halde ruhsat sahasındaki 

üretim faaliyeti durdurulur. Ruhsat iptal 

edilir. Ruhsat bedellerinin yatırılması ile ilgili 

ruhsat sahibine ayrıca herhangi bir tebligat ve 

bildirim yapılmaz. İptal edilen Faaliyeti  

durdurulan ruhsatlar için ödenmesi gereken 

toplam ruhsat bedeli 6183 sayılı Kanun 

hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere 

ilgili tahsil dairesine bildirilir. 

 
(2) Küçük ölçekli maden işletme 

ruhsatlarından ruhsat bedelinin yarısı alınır, 
kaynak tuzları, Lületaşı ve Oltutaşı için 
düzenlenen ruhsatlardan ruhsat bedeli alınmaz. 

 
 
 
 
 

 
Ruhsat güvencesini sağlayabilmek adına 
ruhsat iptali yerine üretim faaliyetinin  
durdurulması önerilmiştir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Küçük ve orta ölçekli madencilik 
faaliyetlerinin desteklenerek küçük 

rezerve sahip madenlerin ekonomiye 
kazandırılmasının sağlanması amacıyla 
küçük ölçekli maden işletme 
ruhsatlarından ruhsat bedelinin yarısının 
alınması yönünde düzenleme yapılmıştır.  

 
 



69 
 

hesaba, diğer grup madenlerin ruhsat bedelleri ise 
Genel Müdürlüğün belirlediği hesaba yatırılır.  

(4) Yatırılan arama ruhsat bedelinin tamamı 
Genel Müdürlüğün bütçesine, I. Grup (a) bendi maden 

ruhsatları hariç, işletme ruhsat bedelinin % 70’i genel 
bütçeye gelir kaydedilmek üzere hazine hesabına, % 
30’u ise Genel Müdürlük bütçesine özel gelir olarak 
aktarılır. 

(5) Ruhsat bedeli; ruhsat alanı, taban bedeli ve 
maden grubuna göre belirlenen hektar başına alınacak 
bedellere göre ekli (1) ve ekli (2) sayılı tablolarda 
gösterildiği şekilde hesaplanır.  

(6) Arama ruhsat taban bedeli 2.200 TL, 
başvuru ücreti 10.000 TL ve işletme ruhsat taban 
bedeli 22.000 TL dir. Başvuru ücreti, ruhsat taban 
bedelleri ve hektar başına alınacak bedeller  her yıl 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen 
yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır. 

(7) I. Grup (a) bendi maden ruhsatları hariç 
diğer grup madenlerde ruhsat birleştirme, izin alanı 

değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, rödovans, 
devir, zaruri üretim izni ve II. Grup ruhsatların bent 
değişikliği talepleri, başvuru ücretinin bütçesine gelir 
kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğün hesabına 
yatırılması ve tebligata esas UETS adresinin 
bulunması hâlinde değerlendirmeye alınır. Aksi halde 
talep reddedilir. I. Grup (a) bendi madenlerde ise 
başvuru ücretinin, bütçesine gelir kaydedilmek üzere 
İdarenin hesabına yatırıldığına dair belge ile müracaat 

edilir. 
 
(8) Ruhsat sahiplerinin ruhsat devri, rödovans 

sözleşmesi, birleştirme, terk, işletme izni, zaruri 
üretim izni ve kamu yararı kararı talepleri; tebligata 
esas UETS adresinin bulunması, ruhsat harcı, ruhsat 
bedeli, rehabilitasyon bedeli ve Devlet hakkı borcu 
olmaması 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. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(8) Ruhsat sahiplerinin ruhsat devri, 
rödovans sözleşmesi, birleştirme, bölünme, terk, 
işletme izni, zaruri üretim izni ve kamu yararı 
kararı talepleri; tebligata esas UETS adresinin 
bulunması, ruhsat harcı, ruhsat bedeli, 
rehabilitasyon teminatı bedeli ve Devlet hakkı 

borcu olmaması 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. 

Yukarıdaki işlemlerden herhangi biri için 

başvuru ücreti ödendiyse aynı ruhsat için bir  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bir ruhsat için maddede belirtilen 
işlemler yönünden 1 yıl içerisinde 
yapılan birden çok başvuru sebebiyle 
yeni bir ücret ödenmesi uygun 
görülmemiştir. 
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(9) Bu Kanuna göre alınan başvuru ücretleri, 

talebin kabul edilip edilmediğine bakılmaksızın iade 
edilmez. Ancak; ihalenin iptali veya başvuru ücretinin 
herhangi bir işlemde kullanılmadığının tespiti halinde 
başvuru ücreti iade edilir. 

(10) Bilgi-veri döküm ücretleri, yolluk avansı ve 
sevk fişi bedelleri her yıl Genel Müdürlük tarafından 
belirlenir. 

yıl içerisinde yapılan diğer başvurularda 

ikinci bir başvuru ücreti alınmaz. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

    

 Madencilik teşvikleri 

MADDE 32 - (1) Madencilik faaliyetleri ve 
doğal taş artığı tesisleri Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenen teşviklerden yararlandırılır. Ancak II. Grup 
(a) ve (c) bendi madenler ile hazır beton, asfalt ve yapı 
elemanları üretim tesisleri, imalat sanayi sektörü 
dışında madencilik faaliyeti kapsamında 
değerlendirilmez. 

 
 
(2) Ürettiği madeni yurt içindeki tesislerde 

işleyip ek katma değer sağlayan, II. Grup (b) bendi, 
III. Grup ve IV. Grup maden ruhsatlarından altın ve 
platin hariç hesaplanan Devlet hakkının % 50'si 
alınmaz. Nadir toprak elementlerini yurt içindeki 
tesislerde işleyip ek katma değer sağlayanlardan bu 

tesislerde işlenen maden miktarı için Devlet hakkı 
alınmaz. 

 
 
 
 
(3) Altın ve platin hariç; 
a) IV. Grup (c) bendi madenlerin, ruhsat 

sahibinin yurt içindeki kendi entegre tesislerinde metal 

haline getirilmesi ve projede beyan edilen yıllık üretim 
miktarları kadar üretim yapılması halinde, hesaplanan 
Devlet hakkının % 60’ı, 

 
 
b) IV. Grup (c) bendi madenlerin, yurt içindeki 

entegre tesislerde metal haline getirilmesi ve bunun 
entegre tesis sahiplerince belgelendirilmesi, ayrıca 

projede beyan edilen yıllık üretim miktarları kadar 
üretim yapılması halinde, hesaplanan Devlet hakkının 

Madencilik teşvikleri 

       MADDE 32 - (1) Madencilik faaliyetleri 
ve doğal taş artığı tesisleri Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenen teşviklerden yararlandırılır. 
Ancak II. Grup (a) ve (c) bendi madenler ile 

hazır beton, asfalt ve yapı elemanları üretim 

tesisleri, imalat sanayi sektörü dışında 

madencilik faaliyeti kapsamında 

değerlendirilmez. 

 
(2) Ürettiği madeni yurt içindeki tesislerde 

işleyip ek katma değer sağlayan, II. Grup (b) 

bendi, III. Grup ve IV. Grup maden 
ruhsatlarından hesaplanan Devlet hakkının 
altın ve platin için %40’ı, diğerleri için ise  
hariç hesaplanan Devlet hakkının %50'si 

%50’si alınmaz. Nadir toprak elementlerini yurt 
içindeki tesislerde işleyip ek katma değer 
sağlayanlardan bu tesislerde işlenen maden 
miktarı için Devlet hakkı alınmaz. 

 
(3) Altın ve platin hariç; 
a) IV. Grup (c) bendi madenlerin, ruhsat 

sahibinin yurt içindeki kendi entegre tesislerinde 
metal haline getirilmesi ve projede beyan 

edilen yıllık üretim miktarları kadar üretim 

yapılması halinde, hesaplanan Devlet hakkının 
%75’i 60’ı, 

 
b) IV. Grup (c) bendi madenlerin, yurt 

içindeki entegre tesislerde metal haline 
getirilmesi ve bunun entegre tesis sahiplerince 
belgelendirilmesi , ayrıca projede beyan edilen 

yıllık üretim miktarları kadar üretim 

yapılması halinde, hesaplanan Devlet hakkının 

 
Maden grupları içerisinde ayrım 
yapılması Anayasanın 10. Maddesinde 
düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu 
sebeple II. Grup (a) ve (c) bendi 
madenlerin de teşvikten 
yararlandırılması gerekir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mevcut ruhsatların projelerinde yıllık 
üretim miktarları daha önceden beyan 
edilmiş ve MAPEG tarafından kabul 
edilmiştir. Daha önceden beyan edilen 

üretim miktarı baz alınarak teşvik verilip 
verilmemesinin değerlendirilmesi 
kazanılmış hakları yok sayılması 
anlamını taşımaktadır. Bilindiği üzere, 
projelerde yıllık üretim miktarlarına 
yönelik beyanlarda bu yönde bir kriter 
olmadığından her şeyin olumlu olacağı 
prensibi ile yüksek yıllık üretim 

miktarları hesaplanmaktadır. Bu yönde 
bir düzenleme yapılacağı 
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% 40’ı, 
 alınmaz.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Yer altı işletme yöntemi ile üretim yapılması 
durumunda, IV. Grup (c) bendi madenlerden altın ve 
platin için hesaplanan devlet hakkının %25’i, diğer 
madenlerden ise %50’si alınmaz. 

 
(5) Ara ürün üretme şartı kapsamında ihale 

edilen II. Grup (c) bendi ve IV. Grup maden sahaları, 
MTA tarafından ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile 
bunların bağlı ortaklıklarına devredilen maden 

sahaları, bu kuruluşlar ve bunların bağlı ortaklıkları ile 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilen 
maden sahaları için işletme izni düzenlendiği tarihten 
başlamak üzere, ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Kanun 
kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerin 
alınıp alınmayacağını belirlemeye Cumhurbaşkanı 
yetkilidir. 

 

(6) Bu maddenin beşinci fıkrası kapsamı 
dışındaki sahalardan işletme izni düzenlendiği tarihten 
başlamak üzere ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Kanuna 
göre alınan arazi izin bedelinin %50’si alınır. Alınan 
arazi izin bedelinde her yıl her yıl 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme 
oranı nispeti artışı dışında başkaca bir artış yapılmaz. 

 

 
 

% 40’ı, 
 alınmaz.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(4) Yer altı işletme yöntemi ile üretim 

yapılması durumunda, IV. Grup (c) bendi 

madenlerden altın ve platin için hesaplanan 
devlet hakkının %25’i, diğer madenlerden ise 
%50’si alınmaz. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(6) Bu maddenin beşinci fıkrası kapsamı 

dışındaki işletme ruhsatlarından işletme izni 

düzenlenme tarihine, bu Kanundan önce 

işletme izni düzenlenmiş ruhsatlardan ise bu 

Kanununun yürürlük tarihine müteakip 

sahalardan işletme izni düzenlendiği tarihten 

başlamak üzere ilk on yıl süreyle 6831 sayılı 

Kanuna göre alınan arazi izin bedelinin %50’si 

alınır. Bu Kanundan önce bu hükümden 

yararlananların süresi ise on yıla tamamlanır. 

Alınan arazi izin bedelinde her yıl her yıl 213 

bilinemediğinden mevcut ruhsat 
sahiplerinin mağduriyetine yol 
açılacaktır. Yeni bir yasal düzenlemenin 
önceden beyan edilen yıllık üretim 

miktarı baz alınarak uygulanması hukuki 
değildir. Ayrıca tesislerin fizibilitesi ile 
sahadan yapılacak üretim miktarı 
arasında bir bağ bulunmakla birlikte 
fizibilite çalışmaları yapılırken %50 tesis 
teşviki de dikkate alınarak bu yatırımlar 
gerçekleştirilmektedir. Sahadaki üretim 
miktarı piyasanın talebi ile doğrudan 

ilgilidir. Bu nedenle projedeki üretim 
miktarı karşılanamadığı için teşvikten 
yararlanılamaması ekonomik olarak 
büyük zorlukların doğmasına da neden 
olacaktır.  

 
Yer altı işletme yöntemi ile üretim 
yapılması haline, geçmişten bugüne 

maden cisinsinden bağımsız olarak 
uygulanan teşviğe devam  edilmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Arazi izin bedeli ile ilgili Kanunla 
getirilen indirimden, 05.12.2007 

tarihinden önce işletme izni alan ruhsat 
sahipleri hiç yararlanamamakta, 
05.12.2007 - 05.12.2017 tarihleri 
arasında işletme izni düzenlenmiş maden 
ruhsat sahiplerinin ise işletme izni 
verildiği tarihten itibaren on yıla kadar 
kalan süre indirimden 
yararlanabilmektedirler. Bu durum 

ruhsat sahiplerinin kazanılmış haklarını 
yok ederek, söz konusu indirimden 
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(7) Verilen orman izninin beş hektarı 

geçmemesi hâlinde, bu alandan ağaçlandırma bedeli 
dışında başkaca bir bedel alınmaz. Sahanın rehabilite 
edilerek teslim edilmesinden sonra, talep edilmesi 

hâlinde teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin 
verilir. 

 
 
 
 
(8) Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin 

beş hektarı geçmesi hâlinde, beş hektarı aşan kısım 

için orman mevzuatı hükümlerine göre fon bedelleri 
hariç diğer bedeller alınır. 

sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen 

yeniden değerleme oranı nispeti artışı dışında 

başkaca bir artış yapılmaz.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(7) Madencilik faaliyetleri ile bu 

faaliyetlere bağlı geçici tesislere verilen orman 
izninin beş hektarı geçmemesi hâlinde, bu 
alandan ağaçlandırma bedeli dışında başkaca bir 
bedel alınmaz. Sahanın rehabilite edilerek teslim 
edilmesinden sonra, talep edilmesi hâlinde teslim 
edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir. 

 
 

 
 

 
 
 
 

yararlanamamalarına neden olmaktadır. 
Ayrıca, 05.12.2017 tarihinden önce 
işletme izni alanlar ile bu tarihten sonra 
işletme izni alanlar arasındaki rekabeti 

ve eşit çalışma koşullarını yok etmiştir. 
Ruhsatlar temdit edildiğinde ise alınması 
zorunlu olan izinlere bağlı olarak ruhsat 
sınırları içinde değişik alanlara işletme 
izni verilmektedir. Dolayısıyla temdit 
ruhsatlarında, ruhsat yenilendiği gibi 
işletme izinleri de yenilenmekte, işletme 
izninin süresi ve alanı da değişmektedir. 

Buna rağmen Orman Genel 
Müdürlüğünce temdit ruhsatlarına dayalı 
olarak verilen işletme izinlerinin yeni izin 
olarak değerlendirmeyerek temdit 
ruhsatlarını bu indirimden 
yararlandırmamaktadır. Söz konusu 
teşvikin amacı, her ruhsatın yürürlükte 
olduğu sürece bu indirimden 

faydalanmasını sağlayarak daha çok 
maden üretimine, istihdama ve uç ürüne 
yönelik tesisleşmeye imkan verilmesini 
sağlamak olmalıdır. Bu nedenlerle, kamu 
idarelerinde yaşanan tereddütleri 
gidermek amacıyla, Maden Kanunu 
gereğince yürürlükte olan her ruhsatın 
on yıl süre ile %50 indirimden 
faydalanmasını sağlayacak bir 

düzenleme yapılmalıdır.  
 
Orman İdaresince; üretim yapılan 
alanlara, stok alanlarına ve alt yapı 
tesislerine ayrı ayrı izin verilmektedir. 
Orman İdaresi beş hektar muafiyetinden 
sadece üretim yapılan alanları göz 
önünde bulundurarak 

yararlandırmaktadır. Bu nedenle, verilen 
tüm izinlerin alanının toplamı dikkate 
alınarak beş hektar muafiyeti 
değerlendirilmelidir.    
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(9) Ruhsatın temdit edilmesi durumunda, aynı 
ruhsat sahası içinde izin verilen sahanın beş hektarı 
geçmemesi hâlinde ağaçlandırma bedeli, beş hektarı 
geçmesi hâlinde beş hektarı aşan kısım için fon 

bedelleri hariç orman mevzuatı hükümlerine göre 
bedel alınır. 

 
(10) II (b) grubu işletme ruhsat sahalarından 

üretim faaliyeti sonucu ortaya çıkan doğal taş 
artıklarının ruhsat sahibi tarafından 
değerlendirilmemesi ve ham madde üretim izni talebi 
olmaması halinde, bu artıklar öncelik hakkı ilgili 

idarede olmak koşulu ile idare, belediye veya talepte 
bulunan üçüncü kişiler tarafından değerlendirilebilir. 
Bu artıkların ruhsat sahibi, ilgili idare veya belediye 
tarafından değerlendirilmesi veya ticarete konu 
edilmesi halinde devlet hakkı alınmaz. Ancak; talepte 
bulunan üçüncü kişilerce değerlendirilmesi halinde, 
artığın değerlendirildiği grup üzerinden Devlet hakkı 
tahakkuk ettirilir. Bu fıkra kapsamında yapılan 

faaliyetlerden 10 yıl süresince orman bedeli alınmaz.  
 
(11) Bu maddede yer alan Devlet hakkı ile ilgili 

teşviklerin sadece birinden yararlanılır. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     (12) Maden ocaklarının yer üstü 

işyerlerinde çalışan sigortalıların prim ödeme 

gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde 

geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 

gün fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenir. 

 

    (13) Maden ocaklarının yer üstü 

işyerlerinde çalışan sigortalılardan, en düşük 

gelir vergisi oranının %25’i oranında indirim 

yapılarak tüm yıl boyunca bu oran üzerinden 

gelir vergisi alınır. 

 

    (14) Küçük ölçekli maden işletme 

ruhsatlarında Devlet hakkının %50’si 

alınmaz. 

    
     (15) Küçük ölçekli maden işletme 

ruhsatları için Devlet ormanlarında verilen 

izinlerde ağaçlandırma bedeli haricinde 

başkaca bedel ödenmez. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ülkemizdeki maden rezervleri göz 
önünde bulundurulduğu takdirde bu 
madenlerin yer altında kalmayarak ülke 
ekonomisine katkı sağlayabilecek hale 

gelmesi için teşvik edilmesi 
gerekmektedir.  
 

    

 Tuz Gölünde verilen ruhsatlara ait işlemler 

ve tuz katılım payı 

MADDE 33 - (1) Tuz Gölünde verilecek 
ruhsatların alanları, Genel Müdürlükçe 31/12/2025 

 
 

 
 

 



74 
 

tarihine kadar yapılacak bilimsel ve teknik çalışmalar 
neticesinde tespit edilir. Bu çalışma sonucunda tuz 
üretimine uygun alanlar belirlenerek Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğünden görüş alınarak 

ihale edilebilir. Ruhsat vermeye uygun tuz üretim 
alanları belirlenene kadar Tuz Gölü’nde ruhsat 
verilmez. 

(2) Tuz Gölünün tabii dengesinin ve 
kapasitesinin belirlenmesi ile tuz üretiminin çevre ve 
kaynak koruma ilkeleri çerçevesinde 
sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla yapılacak 
jeolojik, hidrojeolojik, kimyasal gibi etüt 

çalışmalarının masrafları, bu gölde verilen işletme 
ruhsat sahiplerinden yıllık brüt satış tutarının %1’i 
oranında katılım payı alınmak suretiyle karşılanır. 

(3) Katılım payı, her yıl Haziran ayının sonuna 
kadar Genel Müdürlükçe açılan hesaba yatırılır ve 
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Süresi 
içinde ödenmeyen katılım payına, 6183 sayılı 
Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak 

gecikme zammı oranında faiz uygulanarak hesaplanan 
tutar, Genel Müdürlükçe yapılacak tebliğ tarihinden 
itibaren 1 (bir) ay içinde Genel Müdürlük hesabına 
ödenir. Aksi takdirde tahakkuk ettirilen tutar, 6183 
sayılı Kanuna göre tahsil edilmek üzere ilgili tahsil 
dairesine bildirilir. 

(4) Ruhsat verilme işlemlerinde ve tuz üretim 
faaliyetlerinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü tarafından öngörülen çevresel tedbir ve 

kıstaslar dikkate alınır. 
(5) Tuz Gölü Havzasında yapılması zorunlu 

olan doğalgaz yer altı depolama projeleri, tuz gölünün 
doğal dengesini bozmayacak şekilde çevresel etkiler 
ve kamuya sağlayacağı yarar değerlendirilerek ilgili 
kurumların görüşleri de dikkate alınarak Bakanlıkça 
karara bağlanır. Bu proje kapsamında zorunlu olarak 
üretilen tuz, büyükşehir olan illerde valilik, diğer 

illerde il özel idaresi tarafından ihale ile 
değerlendirilir.  

 
 
 
 

 
 
 
 

    

 Mali Yeterlilik 

Madde 34 - (1) Bu Kanunun; 
a) 13 üncü maddesinin yedinci ve sekizinci 

fıkralarında belirtilen; maden arama projelerinin, 
UMREK tarafından tanımlanan ve Genel Müdürlükçe 

uygun bulunan arama dönemi faaliyetlerinin yerine 
getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği 

Mali Yeterlilik 

Madde 34 - (1) Bu Kanunun; 
a) 13 üncü maddesinin yedinci ve 

sekizinci fıkralarında belirtilen; maden arama 
projelerinin, UMREK tarafından tanımlanan 

ve Genel Müdürlükçe uygun bulunan Genel 

Müdürlük tarafından tanımlanan ve Kanun 
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içermesi, 
 
 
b) 15 inci maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen; YTK veya akredite olmuş özel hukuk tüzel 
kişileri tarafından maden mühendisinin 
sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesinin, bu 
projenin uygulanabilmesi için gerekli olan mali 
yeterliliğine ilişkin belgeleri içermesi, 

c) 8 inci maddesi kapsamında yapılacak ruhsat 
devir işlemlerinde, devir alacak tüzel kişide mali 
yeterlilik şartlarının yerine getirilmesi, 

d) 8 inci maddesinin altıncı fıkrası 
kapsamında; icra veya iflas yoluyla yapılacak satışa 
katılacak ve satış sonrası ruhsatı devralacak tüzel 
kişilerin mali yeterlilik şartlarını taşıması, 

e) 12 nci maddesinin birinci fıkrası 
kapsamında Genel Müdürlüğün iznine tabi olan 
rödovans sözleşmelerinde, rödovansçının mali 
yeterlilik şartlarını sağlaması, 

zorunludur. 
(2) Mali yeterlilik için şirketin 

gayrimenkulleri, menkulleri, banka mevduatı, hisse 
senedi, ortaklık payı, sermaye piyasası araçları, iş 
makineleri ve taşıt araçları gibi varlıkları göz önünde 
bulundurulur. 

(3) Mali yeterliliğe ilişkin kriterler ile bunların 
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle düzenlenir. 

ekinde yer alan arama dönemi faaliyetlerinin 
yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali 
yeterliliği içermesi, 

 

    

 İKİNCİ BÖLÜM 

İdari Yaptırımlar 
 

İdari para cezalarında içtima 

MADDE 35- (1) Bir fiil ile birden fazla 
kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin 
tanımlarda sadece idarî para cezası öngörülmüşse, en 

ağır idarî para cezası verilir. Bu kabahatlerle ilgili 
olarak kanunda idarî para cezasından başka idarî 
yaptırımlar da öngörülmüş ise, bu yaptırımların her 
biri uygulanır. 

(2) Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak 
tanımlanmış ise, sadece suçtan dolayı yaptırım 
uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım 
uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım 

uygulanır.  
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 İdari para cezaları 

MADDE 36 – (1)  26 ncı maddenin dördüncü 
fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen 
daimî nezaretçiye 1.000 TL idari para cezası uygulanır 

ve üç yıl içinde tekrarı halinde daimî nezaretçinin bu 
Kanun gereğince yapacağı beyanlar bir yıl süreyle 
geçersiz sayılır. 

(2) 25 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen 
yükümlülüklere aykırı hareket eden ruhsat sahiplerine 
10.000 TL idari para cezası verilir. 

(3) 14 üncü maddenin ikinci, üçüncü ve altıncı, 
21 inci maddenin yedinci, 26 ncı maddenin üçüncü ve 

dördüncü, 28 inci maddenin üçüncü ve 30 uncu 
maddenin onbirinci fıkralarında belirtilen hükümleri 
ihlal eden veya yükümlülükleri yerine getirmeyen 
ruhsat sahiplerine 20.000 TL idari para cezası 
uygulanır.   

(4) YTK’lara, Genel Müdürlüğe vermiş 
oldukları rapor, proje ve tüm teknik belgelerin ve 
beyanların gerçek dışı veya yanıltıcı olması hâlinde 

20.000 TL idari para cezası uygulanır.  Bu fıkradaki 
ihlalin üç yıl içinde tekrarı hâlinde bu Kanun 
gereğince yapacakları beyanlar bir yıl süreyle geçersiz 
sayılır. 

(5) 18 inci maddenin on dördüncü, 20 nci 
maddenin birinci ve 21 inci maddenin üçüncü ve 
beşinci fıkralarında belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmeyen ruhsat sahiplerine 30.000 TL idari para 
cezası uygulanır. 

(6) 21 inci maddenin altıncı ve sekizinci 
fıkraları ile 26 ncı maddenin beşinci fıkrasında 
belirtilen hükümleri ihlal eden ruhsat sahiplerine 
50.000 TL idari para cezası uygulanır. 

(7) İşletme güvenliğine yönelik faaliyetler 
dışında, faaliyetlerin durdurulduğu alanda, üretim 
faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyen ruhsat 
sahiplerine 50.000 TL idari para cezası uygulanır. 

(8) 15 inci maddenin on ikinci fıkrasında 
belirtilen, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren 
üçüncü yılın sonunda beklenmeyen haller dışındaki 
nedenlerle yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat 
sahiplerine 100.000 TL idari para cezası verilir. Bu 
yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takip eden her 
yıl için 100.000 TL idari para cezası verilir. 

(9) 18 inci maddenin yirminci fıkrası 

hükümlerine aykırı hareket edenlere 500.000 TL idari 
para cezası, yapılan dökümün altı ay içinde 
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kaldırılmaması hâlinde bu ceza iki katı olarak 
uygulanır.  

(10) 15 inci maddenin dokuzuncu fıkrası 
hükümlerine aykırı hareket edenlere, işletme 

projesinde belirtilen termin plânına göre belirtilen süre 
içinde ruhsata konu madenin ekonomik olarak 
işletilmemesi halinde, üretilmiş olan diğer grup 
madenlerin cari satış fiyatları üzerinden hesaplanan 
miktarın iki katı tutarında idari para cezası uygulanır. 

(11) 30 uncu maddenin on ikinci fıkrası 
hükümlerine aykırılığın Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından tespiti halinde, hesaplanan devlet hakkının 

beş katı tutarında idari para cezası uygulanır. 
(12) Cari satış fiyatının belirlenemediği 

durumlarda emsal fiyatlar uygulanır. Emsal fiyatlar ile 
ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(12) Cari satış fiyatının belirlenemediği 

durumlarda emsal fiyatlar uygulanır. Emsal 

fiyatlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle 

belirlenir. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bu fıkra ile ruhsat sahibinin düzenlediği 
belge veya faturalara itibar edilmemesi 
yolu açılacağından denetimlerde 
genellikle bu fıkradaki istisna 
kapsamında uygulama yapılması yönüne 
gidilebilecektir. Bu nedenle, kaldırılması 
gerekmektedir. 

    

 İdari yaptırımlar ile ilgili genel hükümler 

MADDE 37 – (1) Sevk fişi olmaksızın maden 
sevk edildiğinin Genel Müdürlük, idareler veya ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları tarafından tespit edilmesi 
hâlinde, sevk edilen miktar için madenin cari satış 
fiyatları üzerinden hesaplanan miktarın iki katı 
tutarında idari para cezası verilir ve sevk edilen 

madene mülki idare amirliklerince el konulur. El 
konulan madenler mülki idare amirliklerince satılarak 
bedeli idarelerin hesabına aktarılır. 

(2) Denetim ve inceleme sonucunda, kayıt altına 
alınmadığı tespit edilen sevkiyat miktarı için teşvik 
uygulanmadan hesaplanan miktarda Devlet hakkı 
alınır. Bu miktarın beş katı tutarında da idari para 
cezası uygulanır.  

(3) Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat 

alanı içinde üretim yapıldığının, Genel Müdürlük, 
idareler veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından tespit edilmesi halinde faaliyetler 
durdurularak üretilen madene mülki idare 
amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyenlere, üretilmiş 
olup el konulan ve/veya el konulma imkânı ortadan 
kalkmış olan tüm madenin, cari satış fiyatı üzerinden 
hesaplanan miktarın iki katı tutarında idari para cezası 

uygulanır. El konulan madenler, mülki idare 
amirliklerince satılarak idare hesabına aktarılır.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Ruhsatı olmadan veya başkasına ait 

ruhsat alanı içinde üretim yapıldığının Genel 
Müdürlük, idareler veya ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından tespit edilmesi halinde 
faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki 
idare amirliklerince el konulur. Bu konuda 

idareler veya ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından tespit yapılması 

halinde tespite ilişkin bilgi ve belgeler nihai 

kararın verilmesi için Genel Müdürlüğe 

bildirilir. Bu fiili işleyenlere, üretilmiş olup el 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

İdarelere(YİKOB/İl Özel İdareleri) ile 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına 
ruhsatsız üretimi tespit ederek idari para 
cezası yetkisi verilmesi konusunda 
denetleme yetkisi verilmesi doğru 
değildir. İdareler sadece I (a) bendi 
madenleri denetleyebilmelidir. 
Madencilik faaliyetlerinin denetlenmesi 
konusunda uzman kurum MAPEG’dir. 

Uzman olmayan görevlilerce yapılan 
denetimler sonucu “doğru işler yanlış, 
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(4) Ham madde üretim izin sınırları dışında 

üretim yapılarak kamuya ait projelerde kullanıldığının 
tespit edilmesi durumunda, bu faaliyetler durdurulur. 
Bu faaliyetlerin devam ettiğinin ikinci kez veya ham 
madde üretim izni olmadan üretim yapılarak kamuya 

ait projelerde kullanıldığının tespit edilmesi 
durumunda, üretilen madenin cari satış fiyatı 
üzerinden hesaplanan tutarda idari para cezası 
uygulanır. Ham madde üretim izni olmadan veya izin 
sınırları dahilinde üretim yapılarak ticarete konu 
edildiğinin tespit edilmesi durumunda ise cari satış 
fiyatı üzerinden hesaplanan miktarın iki katı tutarında 
idari para cezası uygulanır. El konulan madenler, 

mülki idare amirliklerince satılarak bedeli idarelerin 
hesabına aktarılır. 

(5) Ticarî amaç taşımayan ve köylülerin kendi 
zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere köy muhtarının 
yazılı izni ile üretilip sevk edilen yapı ham maddeleri 
için bu madde hükümleri uygulanmaz. Ruhsat bedeli 
ve Devlet hakkı alınmaz. 

(6) Genel Müdürlük veya ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından uygulanacak idari para 

cezalarının hesaplanmasında tespitin yapıldığı yıldaki 
madenin cari satış fiyatı üzerinden hesaplanan tutar 
esas alınır. 

(7) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 
tebliğinden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğün 
veya idarenin hesabına ödenir. İdari para cezalarına 
karşı otuz gün içinde idare mahkemelerinde dava 
açılabilir. Verilen idari para cezalarına karşı yargı 

yoluna başvurulması takip ve tahsilatı durdurmaz. 
Genel Müdürlük genel bütçeye gelir kaydedilmek 
üzere ilgili bedeli en geç on beş iş günü içinde Hazine 
hesabına aktarır. Tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet 
hakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve 
tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. 
İlgili tahsil dairesi idari para cezası tamamen tahsil 
edildikten itibaren en geç bir ay içinde durumu Genel 

Müdürlüğe bildirir. 
 

konulan ve/veya el konulma imkânı ortadan 
kalkmış olan tüm madenin, cari satış fiyatı 
üzerinden hesaplanan miktarın iki katı tutarında 
idari para cezası uygulanır. El konulan madenler, 

mülki idare amirliklerince satılarak idare 
hesabına aktarılır.  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(7) Bu Kanuna göre verilen idari para 
cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde Genel 
Müdürlüğün veya idarenin hesabına ödenir. İdari 
para cezalarına karşı otuz gün içinde idare 
mahkemelerinde dava açılabilir. Verilen idari 

para cezalarına karşı yargı yoluna 

başvurulması takip ve tahsilatı durdurmaz. 
Genel Müdürlük genel bütçeye gelir 
kaydedilmek üzere ilgili bedeli en geç on beş iş 
günü içinde Hazine hesabına aktarır. Tahakkuk 
eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek 
üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. İlgili tahsil 

dairesi idari para cezası tamamen tahsil 
edildikten itibaren en geç bir ay içinde durumu 

yanlış işler doğru” olabilmektedir. 
İdarelere(YİKOB/İl Özel İdareleri) ile 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına 
denetim yetkisi verilecek olsa bile nihai 

kararı MAPEG vermelidir. 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Yargı yoluna başvurulmasının amacı 
haklılığı ispat etmektir. Haklı veya haksız 
olduğunun bir mahkeme kararı ile 
belirlenmeden cezaya ilişkin takip ve 
tahsilat yapılması hukuki değildir. 
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(8) Bu Kanun gereğince uygulanan idari para 

cezaları her yıl her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı 

nispetinde artırılır. 
 

(9) Bu kanun kapsamında ruhsat ve ham madde 
üretim izin alanı mücavirindeki sahalara taşmalar hariç 
olmak üzere, ruhsatı olmaksızın maden işletme 
faaliyetinde bulunulması fiilini işleyenlere üç yıldan 
beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para 
cezası verilir. Bu suçlardan hüküm giyenler, infazın 

tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik 
faaliyeti yapamazlar. 

(10) Ruhsatlı sahalarda, fiilin işlendiği tarihten 
önce Genel Müdürlüğe sunulmuş rödovans sözleşmesi 
bulunması halinde rödovansçılar için dokuzuncu fıkra 
hükümleri uygulanmaz. 

(11) Maden Kanununun uygulanması ile ilgili 
eylem ve işlemler nedeni ile İdareye karşı açılan 

davaları, İdare ruhsat sahiplerine bildirir. Ruhsat 
sahipleri İdarenin yanında davaya katılabilir. 

Genel Müdürlüğe bildirir. 
(8) Bu Kanun gereğince uygulanan idari 

para cezaları her yıl her yıl 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme 

oranı nispetinde artırılır. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

    

 ALTINCI KISIM 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlgili 

Hükümler 
 

MTA ile ilgili hükümler  

MADDE 38- (1) MTA;  
a) Herhangi bir ruhsat veya izne gerek 

kalmadan, madencilik yapılabilecek bütün sahalarda, 
Kurumun yürüttüğü bir projeye bağlı olarak arama 
faaliyetlerinde bulunabilir. 

b) Üçüncü kişilere ait ruhsatlı alanlarda yaptığı 
arama faaliyetleri sonucunda bulduğu aynı grup 
madenler ile ilgili hiçbir hak talebinde bulunamaz. 
İşletme izin sınırları içindeki arama faaliyetlerini 

ruhsat sahibinden izin alarak yapabilir. 
c) Ruhsatlı alanlarda yaptığı çalışmalar sonucu 

elde ettiği bilgi ve belgeleri, bir rapor halinde Genel 
Müdürlüğe ve talebi halinde uygun gördüklerini ruhsat 
sahibine verir. 

ç) Maden ruhsat sahipleri ile 14/6/1935 tarihli 
ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanununun 5 inci maddesi kapsamında 

yapmış olduğu arama ve araştırma tip sözleşmeleri 
maden siciline bilgi amaçlı şerh edilmek üzere Genel 

 

 

 

 

MTA ile ilgili hükümler  

MADDE 38- (1) MTA;  
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Müdürlüğe verir. 
d) Aldığı arama ruhsat sahalarında ortaya 

çıkardığı maden varlığı için kaynak raporu hazırlar 
veya UMREK Koduna göre hazırlanan raporlar ile 

kaynak veya rezerv olarak bildirdiği madenlerden 
buluculuk hakkı alır. Bu ruhsatlar, bedeli karşılığında 
ihtisaslaşmış Devlet kuruluşları ile bunların bağlı 
ortaklıklarına Bakan onayı ile devredilebilir veya 
arama ruhsat süresi sonuna kadar Genel Müdürlüğe 
devredilerek ihale edilir. İhale sonucu elde edilen 
gelirin %50’si MTA’ya kaynak geliri olarak aktarılır. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
e) Kanunda belirtilen arama faaliyet raporları 

yerine kaynak raporu verir.  
f) Uhdesindeki ruhsatları bölerek Genel 

Müdürlükten aynı alan için birden fazla yeni ruhsat 
talep edebilir. Bu durumda, MTA adına yeni ruhsatlar 
düzenlenir. 

g) Havza ve kuşak madenciliğini geliştirmek ve 
jeolojik yapıyı aydınlatmak için, ruhsat müracaatlarına 

kapatılan alanlar ile herhangi bir sebeple hükümden 
düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlarda 
Bakanlık onayı ile ruhsat alabilir.  

ğ) Ruhsat müracaatına kapatılan alanlarda 
işletilebilecek maden varlığını belirlemesi halinde, bu 
madenlerin işletilmesi için Cumhurbaşkanı kararı 
gerekir.  

(2) MTA tarafından; 

a) Genel Müdürlüğe, devredilmek üzere 
gönderilen ruhsat sahaları için bu Kanunda belirtilen 
süreler aranmaz.  

b) Arama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak 
üzere memuriyet mahalli dışında görevlendirilen 
personele 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ile 
ilişkilendirilmeksizin, her yıl Bütçe Kanunu ile 
belirlenen gündelik harcırah miktarının iki katı 

tutarında, 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre 
gündelik ödenir. Bu tutar, iki katına kadar 

 
d) Aldığı arama ruhsat sahalarında ortaya 

çıkardığı maden varlığı için kaynak raporu 
hazırlar veya UMREK Koduna göre hazırlanan 

raporlar ile kaynak veya rezerv olarak bildirdiği 
madenlerden buluculuk hakkı alır. Bu ruhsatlar, 
bedeli karşılığında ihtisaslaşmış Devlet 

kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına 

Bakan onayı ile devredilebilir veya arama 
ruhsat süresi sonuna kadar Genel Müdürlüğe 
devredilerek ihale edilir. İhale sonucu elde edilen 
gelirin %50’si MTA’ya kaynak geliri olarak 

aktarılır.  
 

 

MTA’nın özel sektöre rakip olma 

pozisyonunda olmaması, aksine asli 

görevi gereğince etüt yaparak sektöre 

destek olması, MTA uhdesinde etüt 

yapamayacağı kadar ruhsat alması 

sonucu sahaların atıl kalmasının önüne 

geçilmesi zorunludur. Uygulamada MTA 

istediği yerleri öncelikli olarak özel 

sektöre açılmadan kapatarak bir bakıma 

madenciliğe kısıtlı alanlar haline 

getirmiş olmaktadır. Ayrıca, MTA’nın 

elinde bulunan yürürlükteki ruhsatların, 

bedeli karşılığında ihtisaslaşmış Devlet 

kuruluşları ile bunların bağlı 

ortaklıklarına Bakan onayı ile 

devredilebilmesi bu kuruluşlar ile özel 

sektör arasındaki rekabet şartlarını 

bozmaktadır. 
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Cumhurbaşkanınca artırılabilir. Bu şekilde 
görevlendirilen personele 6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesine göre ayrıca bir ödeme yapılmaz. Yapılacak 
söz konusu ödeme tutarının yarısı, Kurumun ücretli 

işlerinden sağladığı gelirlerden karşılanır. 

    

 Ham madde üretim izinleri 

MADDE 39 - (1) Kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi 
projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat ham 
maddelerinin üretimi için Genel Müdürlükçe ilgili 
kamu kurum ve kuruluşlarına ham madde üretim izni 

verilir. Üretim yapılacak yerlerde ruhsatlı alanlar var 
ise kamu yatırımının ihtiyacı olan üretim, madencilik 
faaliyetlerine engel olmayacak ve kaynak kaybına yol 
açmayacak şekilde yapılır. Bu izinler çerçevesinde 
yapılacak üretimden Devlet hakkı alınmaz ve izinler 
proje süresini aşamaz.  8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun 

kapsamında Yap-İşlet-Devret modeli ve 14/3/2013 
tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 
kapsamında ihalesi yapılan kamu yatırımları için, ihale 
sözleşmelerinde ham madde temin sorumluluğunun 
görevli şirket yükümlülüğüne bırakılması hâlinde ham 
madde üretim izni sözleşme konusu işte kullanılmak 
ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere görevli şirkete de 
verilir.  

(2) Ham madde üretim izni talep edilen alanın 
en az 20 kilometre yakınında Genel Müdürlükçe tespit 
edilen pasa, artık ve atık olması hâlinde bunlar projede 
kullanılır. Söz konusu pasa, artık ve atığın projede 
kullanılması için fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 
uygun olmadığının uzman kuruluş raporu ile 
belgelendirilmesi hâlinde ham madde üretim izni talep 
edilebilir. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 Genel hükümler ve uygulanacak muafiyetler 

MADDE 40 – (1) 30/5/1940 tarih ve 3867 sayılı 
Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe 
İşlettirilmesi Hakkında Kanun ile Devletçe 
işlettirilmesi kararlaştırılan Ereğli Kömür 
Havzasındaki madencilik faaliyetleri bu Kanun 
hükümlerine tâbidir. 

(2) 5/6/1986 tarih ve 3303 sayılı Taşkömürü 
Havzasındaki Taşınmaz Malların İktisabına Dair 
Kanun ile maden işletmeciliğine tanınan haklar, Ereğli 
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Kömür Havzası içindeki taşkömürü madenciliği için 
geçerlidir.  

(3) TTK ile TKİ, uhdelerinde bulunan maden 
ruhsatlarını işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek 

yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye 
yetkilidir. Bu fıkra kapsamında yapılacak ihale 
sonucunda TTK ile TKİ, ihaleyi kazananla yapacağı 
sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihale edilen 
sahayı devredebilir ve ihaleyi kazanan adına ruhsat 
düzenlenebilir. Ruhsat devrine esas olan sözleşme 
ilgili ruhsatın siciline şerh edilir. Genel Müdürlük bu 
sözleşmenin tarafı değildir. Ancak, TTK’nın halen 

kendisi tarafından doğrudan işletilen işletme izin 
alanlarında oluşturulacak ruhsatlar bu madde 
kapsamında ihale edilemez. Kamu kurum ve 
kuruluşları ruhsat sahalarındaki rödovansçılarının 
rödovansa konu olan kısmını ruhsat sahalarından 
bölerek rödovans sözleşmesinin hükümleri saklı 
kalmak kaydıyla rödovans sözleşmesi sona erene 
kadar rödovans sözleşmesini yaptığı kişiye 

devredebilir ve rödovansçı adına ruhsat düzenlenebilir. 
Ruhsat devrine esas olan rödovans sözleşmesi ilgili 
ruhsatın siciline şerh edilir. Genel Müdürlük bu 
sözleşmenin tarafı değildir.  Bu fıkra kapsamında 
devredilmiş olan ruhsat sahalarında yapılacak 
madencilik faaliyetlerinden doğacak Türk Maden 
Kanunu, İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
idari, mali ve hukuki sorumluluklar ruhsatı devralana 
aittir.  

(4) Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü 
madencilik faaliyetlerinin kamu tarafından 
yürütülmesi durumunda, Kanunun hak düşürücü 
hükümleri ile mali yükümlülükleri uygulanmaz. 
Ancak özel idare payı ve köylere hizmet götürme 
birliği payı alınır. Diğer madenler için yürütülen 
madencilik faaliyetlerinden ise Devlet hakkı alınır. 

(5) Ereğli Kömür Havzasının imtiyaz alanının 

Cumhurbaşkanı kararıyla küçültülmesi sonucu serbest 
kalan alanlar, koordinatları Genel Müdürlükçe 
belirlenerek bu Kanunun 17 nci maddesine göre ihale 
edilir.  

(6) Bu Kanun uyarınca kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait IV. Grup (b) bendi madenlere ilişkin 
ruhsatlar, rezerv kaybına sebep olmayacak şekilde, 
elektrik üretimine yönelik olmak üzere Bakanlık onayı 

ile ayrı ruhsatlara bağlanabilir.  
(7)  Kamu kurum ve kuruluşlarının yapmış 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(7)  Kamu kurum ve kuruluşlarının 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rödovans sözleşmelerinde noter onayının 
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olduğu rödovans sözleşmelerinde noter onayı 
aranmaz. 

 
 

 
(8) Üçüncü kişiler, kamu kurum ve kuruluşları 

ve iştirakleriyle madencilik faaliyetlerine yönelik 
yaptıkları hizmet sözleşmelerine istinaden YTK 
sözleşmesi yapabilir, daimî nezaretçi ve vardiya 
mühendisi atayabilir. 

 
 

(9) Kamu kurum ve kuruluşları birbirlerine 
YTK hizmeti verebilir. 

(10) Kamu kurum ve kuruluşları arasında 
yapılan ruhsat devir işlemlerinden devir bedeli 
alınmaz. 

(11) Kamu kurum ve kuruluşları uhdesinde 
bulunan ruhsatlar ile ham madde üretim izinleri bu 
Kanunun hak düşürücü hükümlerine tabi değildir. 

Ancak idari para cezaları ile diğer yaptırımlar 
uygulanır.  

(12) Rödovans sözleşmesi kapsamında 
madencilik faaliyeti yapılan Kamu kurum ve 
kuruluşları uhdesinde bulunan ruhsatlardan, her yıl en 
az ruhsat bedeli kadar Devlet hakkı alınması şartı 
aranmaz.  

(13) Kamu kurum ve kuruluşları için bu 
Kanunda hüküm altına alınan ve usul ve esasları 

yönetmelikle düzenlenen mali yeterlilik aranmaz. 
(14) Kamu kurum ve kuruluşları uhdesinde 

bulunan ruhsatların rödovans sözleşmeleri kapsamında 
bölünüp rödovansçı adına süreli olarak 
ruhsatlandırılmasında; 

a) Devir bedeli alınmaz, 
b) Her yıl en az ruhsat bedeli kadar Devlet hakkı 

alınması şartı aranmadan yapılan üretimden tahakkuk 

eden Devlet hakkı alınır.  
(15) Rödovansçı durumundaki kamu kurum ve 

kuruluşları ile iştirakleri, ruhsat sahibinin 
muvafakatının alınması şartıyla üçüncü kişilerle 
rödovans sözleşmesi yapabilir. 

(16) Kamu kurum ve kuruluşları uhdesinde 
bulunan ruhsatlar ile ham madde üretim izinleri için 
bu Kanunun 15 inci maddesinin on ikinci fıkrası 

kapsamında öngörülen idari para cezası uygulanmaz.  
(17) Kamu kurum ve kuruluşları uhdesinde 

yapmış olduğu rödovans sözleşmelerinde 

noter onayı aranmaz. 

 

 

 

(8) Üçüncü kişiler, kamu kurum ve 
kuruluşları ve iştirakleriyle madencilik 
faaliyetlerine yönelik yaptıkları hizmet 
sözleşmelerine istinaden YTK sözleşmesi 
yapabilir, daimî nezaretçi atayabilir ve vardiya 
mühendisi görevlendirebilir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(12) Rödovans sözleşmesi kapsamında 
madencilik faaliyeti yapılan Kamu kurum ve 
kuruluşları uhdesinde bulunan ruhsatlardan, her 
yıl en az ruhsat taban bedeli kadar Devlet hakkı 
alınması şartı aranmaz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

kaldırılması ve taraflardan Yönetim 
Kurulu kararı istenilmesi şeklinde 
yukarıda düzenleme yapılmıştır. Buna 
uygun olarak bu fıkra da düzenlenmiştir.  
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bulunan ruhsatlardan arama ruhsat bedeli,  ham madde 
üretim izinlerinden ise ruhsat bedeli alınmaz. 

    

 YEDİNCİ KISIM 

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler 

 

Mücbir Sebepler ve beklenmeyen haller 

MADDE 41 – (1) Mücbir sebeplerden herhangi 
birinin bulunması hâlinde Bakanlık tarafından Hazine 
ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak bu Kanun 
kapsamındaki mali yükümlülüklerin ve/veya 
beyanların ertelenmesi ile mali yükümlülüklerin 

taksitlendirilmesine karar verilebilir. Bu takdirde mali 
yükümlülüklere ilişkin zamanaşımı durur ve hak 
düşürücü süreler erteleme süresince işlemez. 

(2) Bu hükmün uygulanması için mücbir 
sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat 
veya tevsik edilmesi gerekir. 

(3) Bakanlık, mücbir sebep sayılan hâller 
nedeniyle; bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz 

kalanlar itibarıyla mücbir sebep hâli ilan etmeye ve bu 
sürede bu Kanunda belirlenen mali yükümlülüklerden 
yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye 
yetkilidir. 

  

    

 TÜVEK 

MADDE 42 - (1) Maden arama, araştırma ve 
üretimi sırasında kamu ve özel sektör tarafından 

üretilen yerbilimleri verileri, sondajlara ait karot, 
kırıntı, el örneği ve benzeri numuneler ile harita, kesit, 
stratigrafi ve benzeri dokümanları arşivlemek, 
yayımlamak, kullanıcıların hizmetine sunmak ve 
numunelerin yurt dışına çıkarılması ile ilgili işlemleri 
yapmak amacıyla Genel Müdürlüğün 
koordinasyonunda ve MTA bünyesinde TÜVEK 
kurulmuştur. Yürürlükteki II. Grup (b) bendi ve IV. 

Grup ruhsatlar ile ilgili maden arama ve/veya rezerv 
geliştirme faaliyetleri sırasında tespit edilen ya da 
oluşturulan veriler, dokümanlar ve numunelere ait 
bilgiler yönetmelik ile düzenlenen usul ve esaslara 
göre Genel Müdürlüğün koordinasyonunda, MTA 
tarafından belirlenen fiziksel ve elektronik ortama 
YTK veya akredite olmuş özel hukuk tüzel kişileri 
tarafından iletilir. TÜVEK’e veri, numune ve 

doküman kabulü, arşiv sisteminin oluşturulması, bu 
sistemden yararlanılması, numunelerin yurt dışına 
çıkarılması ve diğer uygulamalar ile ilgili usul ve 

TÜVEK 

MADDE 42 - (1) Maden arama, araştırma 
ve üretimi sırasında kamu ve özel sektör 

tarafından üretilen yerbilimleri verileri, 
sondajlara ait karot, kırıntı, el örneği ve benzeri 
numuneler ile harita, kesit, stratigrafi ve benzeri 
dokümanları arşivlemek, yayımlamak, 
kullanıcıların hizmetine sunmak ve numunelerin 
yurt dışına çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak 
amacıyla Genel Müdürlüğün koordinasyonunda 
ve MTA bünyesinde TÜVEK kurulmuştur. 

Yürürlükteki II. Grup (b) bendi ve IV. Grup 
ruhsatlar ile ilgili maden arama ve/veya rezerv 
geliştirme faaliyetleri sırasında tespit edilen ya 
da oluşturulan veriler, dokümanlar ve 
numunelere ait bilgiler, sadece işletme ruhsat 

talebinin uygun görülmediği veya arama ya 

da işletme ruhsatının terk aşamasında olmak 

üzere, yönetmelik ile düzenlenen usul ve 

esaslara göre Genel Müdürlüğün 
koordinasyonunda, MTA tarafından belirlenen 
fiziksel ve elektronik ortama YTK veya 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maden arama ve/veya rezerv geliştirme 
faaliyetleri sırasında tespit edilen ya da 
oluşturulan veriler, dokümanlar ve 
numunelere ait bilgiler, ruhsat 

sahiplerinin ticari anlamdaki verileri 
olup bunların gizlilik esasına uygun 
saklanması sağlanmalıdır. Bu nedenle,   
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esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle 
düzenlenir. 

akredite olmuş özel hukuk tüzel kişileri 

tarafından iletilir. TÜVEK’e veri, numune ve 
doküman kabulü, arşiv sisteminin oluşturulması, 
bu sistemden yararlanılması, numunelerin yurt 

dışına çıkarılması ve diğer uygulamalar ile ilgili 
usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılan 
yönetmelikle düzenlenir. 

sadece işletme ruhsat talebinin uygun 
görülmediği veya arama ya da işletme 
ruhsatının terk aşamasında  bu bilgilerin   
verilmesi uygun olacaktır. 

 
 
 

 UMREK 

MADDE 43 - (1) Uluslararası standartlar ile 
bilimsel ve teknik esaslara göre yetkin kişi tarafından, 
madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile 

ilgili açık, güvenilir, uygulanabilir maden kaynak ve 
rezerv bilgilerini oluşturmak, bunlarla ilgili raporlama 
standartları ve kriterler belirlemek, sistem kurmak, 
uygulamak, geliştirmek ve yayımlamak, bu faaliyetler 
ile ilgili strateji ve hedefler oluşturmak, yetkin 
kişilerde aranan nitelikleri belirlemek, bunlara eğitim 
vermek, sertifikalandırmak, sicil ve sicil kayıtlarını 
tutmak, denetlemek, ihtar vermek, belgeleri askıya 
almak veya iptal etmek, uluslararası benzeri 

kuruluşlara üye olmak veya bunlarla işbirliği yapmak, 
görev alanına giren konularda eğitim, araştırma ve 
yayın faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile 
ilgili düzenlemeleri yapmak ve yayımlamak amacıyla, 
kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve 
Rezerv Raporlama Komisyonu kurulmuştur. 
UMREK’in mali işleri dâhil her türlü sekretarya 
hizmetleri Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülür. UMREK eğitim, sertifika, aidat, 
yayın ve diğer faaliyetlerinden gelir elde edebilir. 

(2) UMREK kararıyla ulusal ve uluslararası 
etkinlikler için yapılacak konaklama ve ulaşım 
giderleri 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre, her 
türlü organizasyon giderleri ve üye olunan/olunacak 
Uluslararası kuruluşlara ödenecek aidatlar ile UMREK 
üyelerine ödenecek huzur hakkı Genel Müdürlüğün 

ilgili bütçesinden karşılanır. 
(3) UMREK, görevini yerine getirirken 

bağımsızdır. UMREK, görevlerini yerine getirirken 
resmî ve özel kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi 
ve görüş isteyebilir. 

(4) UMREK üyelerine verilecek huzur hakkı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir.  

(5) UMREK’in teşkili, yönetimi ve çalışması ile 

üyelerin atanmasında aranacak nitelikler, görev süresi 
ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili usul ve esaslar 
Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.  
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(6) UMREK; Genel Müdürlükçe 
görevlendirilmesi halinde, maden hakları ile ilgili 
faaliyetlerin incelenmesi ve raporlanması amacıyla 
tüzel kişilere yetkinlik verilmesini önerebilir. Genel 

Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile bu tüzel kişilere 
“Raporlama Yetkinlik Belgesi” düzenlenir. Bunlar ile 
ilgili eğitim, yetki belgesinin verilmesi, denetlenmesi, 
uyarılması, ceza puanı verilmesi, yetki belgesinin 
askıya alınması, belge geçerlilik süresinin uzatılması, 
belgenin iptal edilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul 
ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

    (6) UMREK; Genel Müdürlükçe 

görevlendirilmesi halinde, maden hakları ile 

ilgili faaliyetlerin incelenmesi ve raporlanması 

amacıyla tüzel kişilere yetkinlik verilmesini 

önerebilir. Genel Müdürlüğün teklifi ve 

Bakan onayı ile bu tüzel kişilere “Raporlama 

Yetkinlik Belgesi” düzenlenir. Bunlar ile ilgili 

eğitim, yetki belgesinin verilmesi, 

denetlenmesi, uyarılması, ceza puanı 

verilmesi, yetki belgesinin askıya alınması, 

belge geçerlilik süresinin uzatılması, belgenin 

iptal edilmesi ve diğer hususlara ilişkin usul 

ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. 

Raporlama Yetkinlik Belgesi için 
UMREK’in hangi kriterleri göz önünde 
bulundurarak öneride bulunacağı, yine 
Genel Müdürlüğün hangi şartlara 

bakarak teklif edilmesini 
değerlendireceği ve Bakanın onay verme 
kriterlerinin neler olacağı 
bilinmemektedir. Raporlama yetkinlik 
belgesinin UMREK tarafından 
önerilmesine ihtiyaç bulunmamakta olup, 
bu iş zaten Genel Müdürlük  tarafından 
yapılması gereken bir işlem 

durumundadır. Madencilik faaliyetleri ile 
ilgili faaliyetlerin incelenmesi ve 
raporlanması ile ilgili tüzel kişilere 
ayrıcalık tanınmasına ihtiyaç 
bulunmadığı düşünülmektedir. Ayrıca 
Raporlama Yetkinlik Belgesi alan 
kuruluşların hangi fonksiyonu yürüteceği 
Kanunda düzenlenmelidir. 

    

 Yetki Devri 

MADDE 44 - (1) Bakanlık, Genel Müdürlüğün 
bu Kanunda belirtilen yetkilerinden uygun 
gördüklerini valiliklere verebilir.  

  

    

 Saklı tutulan hükümler 

MADDE 45 – (1) 10/6/1983 tarihli ve 2840 

sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile 
Nükleer Enerji Ham maddelerinin İşletilmesini, Linyit 
ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen 
Kanun hükümleri saklıdır.  

(2) 2840 sayılı Kanunun eki listedeki demir ve 
linyit ruhsatları 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 

özelleştirilir. 

  

    

 Yer altında çalışan işçilere ödenecek ücret  

MADDE 46 – (1) IV. Grup madenlerden linyit 
ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde, yer altında çalışan 
işçilere ödenecek ücret miktarı 4857 sayılı Kanunun 
39 uncu maddesi uyarınca belirlenen asgari ücretin iki 
katından az olamaz. 

 
 

 

    

 Ek Ödeme   
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MADDE 47 - (1) Kömür ve petrokok ithalatı ile 
ilgili usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı ile Bakanlıkça müştereken 
düzenlenir. Cumhurbaşkanı kararı ile maden ve 

petrokok ithalatından, gümrük resmine esas bedelin % 
2'sine kadar ek ödeme alınabilir. 

    

 Genel Müdürlük ile ilgili hükümler 

MADDE 48 - (1) Genel Müdürlüğün bütün mal 
ve varlıkları Devlet malı hükmünde olup, 
haczedilemez. Bunlar aleyhine işlenen suçlar Devlet 
malları aleyhine işlenmiş sayılır. 

(2) Genel Müdürlük; ilgili mevzuat 
kapsamındaki görevleri dolayısıyla yapacağı işlemler 
yönünden, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi 
hariç, her türlü vergi, resim, harç ve paydan, tapu ve 
kadastro işlemlerinden kaynaklanan her türlü döner 
sermaye ücretinden muaftır. Ancak, yargı harçlarının 
Genel Müdürlüğün haklılığı nispetinde karşı taraftan 
tahsiline ilgili mercii tarafından karar verilir. 

(3) Genel Müdürlüğe ilgili mevzuat ile verilen 
görevlerin ifası için gerekli olup, satın alınan veya 
ithal edilen binek araçları hariç, motorlu vasıtalarla, 
motorlu, motorsuz makine, cihaz, araç-gereç ile 
bunların yedek parçaları ve lastikleri, katma değer 
vergisi ve özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, 
resim ve harçtan muaftır. 

(4) Genel Müdürlüğün gelirleri, vergiden 

müstesnadır. Bu istisna, 31/12/1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kanun 
uyarınca yapılan kesintileri kapsamaz. 

(5) Genel Müdürlüğün görev ve 
sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı 
haklarında ceza davası açılmış olanların; vekâlet 
verdikleri avukata, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 168 inci maddesine göre 
yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 

ödedikleri ücretler ile belgelendirilmiş olmak kaydıyla 
dava ile ilgili olarak yaptıkları masraflar, kesinleşmiş 
mahkûmiyet kararı halinde geri alınmak kaydıyla, 
Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile 
karşılanabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas 
ve usuller çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

(6) Mülga Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve 
mülga Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne mevzuatta 

yapılan atıflar Genel Müdürlüğe yapılmış sayılır. 
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  Kazanılmış haklar 

MADDE ?? – (1) Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan 

ruhsat, izin ve muafiyetler 6309 sayılı Maden 

Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanununda 

hangi madenler için verilmişse yalnız o 

madenlere mahsus olmak üzere kaldıkları 

yerden kazanılmış hak olarak bu Kanun 

hükümlerine göre devam ederler. 

Bu Kanun yürürlüğe girene kadar oluşan 
kazanılmış hakların korunması 
gerekmektedir. 

    

            Entegre maden işletme tesis ruhsatı   

MADDE ?? – (1) Maden ruhsat 

sahasındaki rezervin işletilmesine yönelik 

ruhsat sahasında geçici tesis kurulması veya 

birden fazla ruhsat sahasından üretilen 

madenin birlikte işlemesi zorunluluğu olması, 

enerji, su, haberleşme ve benzeri altyapı 

şartları, yurtiçi ve yurtdışı nakliye ve 

pazarlama şartları ve benzeri durumlar 

nedeniyle ruhsat sahaları dâhilinde geçici 

tesislerin kurulamaması hallerinde, geçici 

tesis kurulması için ruhsat sahibi tarafından 

Genel Müdürlüğe müracaat edilmesi 

durumunda, yapılacak değerlendirmenin 

sonucunda müracaat alanında maden rezervi 

bulunmaması veya yürürlükte bir maden 

ruhsatı bulunmaması veya maden ruhsatı 

bulunmakla birlikte maden rezervi 

bulunmuyor ise bu alanlara “entegre maden 

işletme tesis ruhsatı  ” verilir. 

 

 (2) Entegre maden işletme tesis 

ruhsatları ile bu tesislere hammadde sağlayan 

işletme ruhsatları ile ilgili esaslar: 

       a) Entegre maden işletme tesis ruhsatı 

dahilinde kurulacak geçici tesislerle ilgili 

olarak 3 yıl içinde Çevresel Etki 

Değerlendirmesi ile ilgili karar alınması ve 5 

yıl içinde tesisin işletme faaliyetlerine 

başlaması zorunludur. 

       b) Çevresel Etki Değerlendirmesi ile ilgili 

karar verilen entegre maden işletme tesis 

ruhsatları ile bu tesislere hammadde sağlayan 

işletme ruhsatlarının bu Kanun 

kapsamındaki denetim, işletme faaliyet 
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raporu ve Devlet haklarına ilişkin işlemleri 

birlikte yürütülür, bunlara ilişkin esaslar 

Yönetmelik ile düzenlenir. 

        c) Entegre maden işletme tesis ruhsatları 

ile bu tesislere hammadde sağlayan işletme 

ruhsatlarının mülkiyet izinleri kapsamında;  

        1) Devlet ormanı sayılan alanlarda kalan 

kısımlar için müracaat tarihinden itibaren 2 

(iki) ay içinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 

izin verilir, bu izinle ilgili olarak 

ağaçlandırma bedeli hariç ilk 10 yıl için 

herhangi bir bedel alınmaz. 

       2) Mera alanlarında kalan kısımlar için 

müracaat tarihinden itibaren 2 (iki) ay içinde 

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca izin verilir.  

       3) Hazineye ait alanlarda kalan kısımlar, 

bedelsiz olarak kullanılır.  

       4) Özel mülkiyet alanlarında kalan 

kısımlar için mülk sahibi ile anlaşma 

sağlanamadığının belgelenmesi ve 

kamulaştırma talep edilmesi durumunda, 

acele kamulaştırma işlemi yapılır. 

      ç) Entegre maden işletme tesis ruhsatları 

ile bu tesislere hammadde sağlayan işletme 

ruhsatlarının işletme izinleri, işyeri açma ve 

çalışma ruhsatı yerine geçer.  

      d) Entegre maden işletme tesis ruhsatları 

ile bu tesislere hammadde sağlayan işletme 

ruhsatlarının işletme izinleri, özel alan olarak 

Genel Müdürlük kayıtlarına işlenir ve diğer 

ilgili kurumlara bu alanlar bildirilir. 

      e) Entegre maden işletme tesis ruhsatları 

ile bu tesislere hammadde sağlayan işletme 

ruhsatlarının ihtiyacı olan enerjinin 

üretilmesine yönelik yapılacak yatırımlar için 

lisans alınmaz, bu enerji tesisleri Maden 

Kanunu kapsamındaki geçici tesis niteliğinde 

değerlendirilir. 

      f) Entegre maden işletme tesis ruhsatları 

ile bu tesislere hammadde sağlayan İşletme 

Ruhsatlarındaki faaliyetlerin Çevre ve 
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Şehircilik Bakanlığınca belirlenen emisyon 

limitlerini sağlayarak faaliyet göstermesi 

esastır, bu faaliyetlerin tozumaya ilişkin 

etkilerine yönelik emisyon limitleri haricinde 

diğer mevzuat ile bir kısıt getirilemez. 

      g) Entegre maden işletme tesis ruhsatları 

ile bu tesislere hammadde sağlayan işletme 

ruhsatları için verilen ruhsatlara/izinlere 

ilişkin açılacak davalar, ivedi yargılama 

usulüne uygun olarak görülür. 

       h) Entegre maden işletme tesis ruhsatları 

ve bu tesislere hammadde sağlayan İşletme 

Ruhsatlarının önceki dönemlerde yürürlükte 

kaldıkları süreye bakılmaksızın İşletme 

Ruhsat süreleri, ilk seferde 40 yıllık süre ile 

düzenlenir, ancak Entegre maden işletme tesis 

ruhsatları 5 yıllık sürede faaliyete başlamaz 

ise Entegre maden işletme tesis ruhsatları 

iptal edilir.  

        ı) Entegre maden işletme tesis ruhsatları 

ve bu tesislere hammadde sağlayan işletme 

ruhsatları için verilen bütün izinler bu 

ruhsatların süresi kadar süre ile verilir. 

Entegre maden işletme tesis ruhsatları ve bu 

tesislere hammadde sağlayan işletme 

ruhsatlarının temdit edilmesi hâlinde bütün 

izinler temdit süresi sonuna kadar hiçbir 

işleme gerek kalmaksızın uzatılmış sayılır.  

        i) Entegre maden işletme tesis ruhsatları 

ve bu tesislere hammadde sağlayan işletme 

ruhsatlarının sadece inşaat ve işletme 

safhasında kullanılacak I. Grup (b) bendi ve 

II. Grup (a) bendi madenler için müracaat 

halinde ihale uygulaması olmaksızın yeni 

ruhsat verilir, bu amaç dışında faaliyet 

yapılması halinde verilen bu ruhsatlar iptal 

edilir.  (AGÜB’ün olumsuz görüşü var.) 

       j) Entegre maden işletme tesis ruhsatları 

ve bu tesislere hammadde sağlayan işletme 

ruhsatları ile ilgili diğer bakanlıklardan 

yapılan talepler en geç bir ay içinde 
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sonuçlandırılır.  

        k) Entegre maden işletme tesis ruhsatları 

ve bu tesislere hammadde sağlayan işletme 

ruhsatları için çevresel etki değerlendirme 

kararı verildikten sonraki ilk beş yıllık 

dönemde en az 50 Milyon Türk Lirası 

tutarında yatırım yapılır. Bu bedel, her yıl 

yeniden değerleme oranında artırılır. 

    

   MADDE ?? - 4857 sayılı İş 
Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 “Genel bakımdan çalışma süresi 

haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi 

kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde 

haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde 

bölünerek uygulanır. Linyit ve taşkömürü 

çıkarılan yer altı maden işlerinde çalışan 

işçilerin çalışma süresi; günde en çok yedi 

buçuk, haftada en çok otuz yedi buçuk 

saattir.” 

 “Birikimli Çalışma Düzeni”: İşveren 

ve işçinin yazılı olarak anlaşmaları kaydıyla, 

maden işyerleri ile maden arama veya sondaj 

çalışmalarının yapıldığı ve 45 saatlik haftalık 

çalışma süresine tabi işyerlerinde, işveren 

tarafından işçinin konaklama ve iaşe imkanı 

da sağlanmış olmak kaydıyla, haftalık 45 

saatlik çalışma süreleri gözetilerek, işçinin her 

45 saatlik normal çalışması karşılığında hak 

ettiği hafta tatili izni biriktirilebilir. 45 saatin 

hesabında, yapılan günlük fazla mesailer 

dikkate alınmaz; 45 saatten sonraki yeni 

başlayan 45 saatlik çalışma süresi tatil 

çalışması gibi değerlendirilmez. Her günlük 

çalışma süresi veya vardiyasından sonra en az 

11 saatlik gece veya ara dinlenmesi verilir. 

Her hafta 45 saat çalışılarak biriktirilen 

izinler, her 3 haftalık kesintisiz çalışma 

süresinin sonunda 1 hafta veya her 6 haftalık 

kesintisiz çalışma süresinin sonunda 2 hafta 

olarak işçiye, 46. Maddenin ilk fıkrasında 

 

 

 

 

 

 

 

Maden işyerleri çoğu halde çalışanların 
evlerinden ve/veya yerleşim yerlerinden 
çok uzaktadır. Mevcut yasada 6 günlük 

çalışma süresi sonunda verilen 1 günlük 
izinde çalışanların evlerine ve/veya en 
yakın yerleşim yerlerine gidip dönmesi 
mümkün olmamaktadır. Madencilikte 
gelişmiş ülkelerde (Avustralya, Kanada 
vd.) 3 haftaya 1 hafta veya 6 haftaya 2 
hafta süre ile çalışma ve hafta tatili 
uygulaması yapılmaktadır. Ülkemizde de 
madencilik sektöründe bu uygulamaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. Benzer 
uygulamanın yapılabilmesi için 
tarafların anlaşmaları kaydıyla 3 hafta 
süre ile çalışılması sonrasında 1 hafta 
süreyle veya 6 hafta süre ile çalışılması 
sonrasında 2 hafta süreyle haftalık tatil 
uygulanmasına ilişkin düzenleme 
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sayılacak şekilde hafta tatili olarak izin olarak 

verilir ve kullandırılır. Kullandırılan izin 

sürelerinin ücreti, 46. Maddenin ikinci fıkrası 

hükmü gereğince tam olarak ödenir.” 

yapılması önerilmektedir.) 

 

    

 Tüzel Kişilere Devir 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Genel Müdürlükçe; 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçek 
kişiler adına yapılmış müracaatlar ile gerçek kişiler 
adına verilmiş ruhsatların, devir ve başvuru ücreti 
alınmaksızın tüzel kişiler adına tüm hak ve 
yükümlülükleri ile devir edilmesi gerektiği, bu 
Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde 
ilgililere bildirilir. Bildirimin tebliğ tarihinden itibaren 
bir yıl içinde devir talebinde bulunulması zorunludur. 

Aksi halde müracaatlar reddedilir, ruhsatlar ise iptal 
edilir.  

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
gerçek kişiler tarafından yapılmış rödovans 
sözleşmeleri süreleri sonuna kadar devam eder.  

 Anayasa’daki gerçek kişilere ruhsat 

verilmesi hususu göz önünde 
bulundurulması gerekir. 

    

 Ek süre 

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan 
arama ruhsatları, yürürlük süresi içinde başvuruda 
bulunulması halinde Kanunda belirtilen sürelere 
tamamlanır.  

  

    

 UETS adresi 

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış müracaatlar 
ile verilmiş ruhsatların sahipleri ve ilgililerin bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay 
içinde tebligata esas UETS adresi almaları zorunludur. 
Aksi halde yapılmış olan talepler ve müracaatlar 
reddedilir, ruhsatlar ise iptal edilir.  

         UETS adresi 

         GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış 
müracaatlar ile verilmiş ruhsatların sahipleri ve 
ilgililerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren altı ay içinde tebligata esas UETS adresi 
almaları zorunludur. Aksi halde yapılmış olan 

talepler ve müracaatlar reddedilir. ruhsatlar ise 

iptal edilir. 

UETS adresinin olmamasından 
ruhsatların iptal edilmesi büyük bir 

yaptırımdır. 

    

   Çevre ile uyum teminatı iadesi 

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önce çevre ile uyum teminatı 
olarak yatırılmış olan bedeller; Genel Müdürlüğün 
rehabilitasyon bedeli emanet hesabına aktarılır. 

(2) Terk/iptal edilmiş ruhsat sahipleri tarafından, 
rehabilitasyon çalışmalarının bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanması halinde 

  Çevre ile uyum teminatı iadesi 

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önce çevre ile uyum teminatı 
olarak yatırılmış olan bedeller; Genel 
Müdürlüğün rehabilitasyon teminatı bedeli 

emanet hesabına aktarılır. 
(2) Terk/iptal edilmiş ruhsat sahipleri 

tarafından, rehabilitasyon çalışmalarının bu 
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bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yatırılmış olan 
çevre ile uyum teminatları iade edilir. Aksi halde çevre 
ile uyum teminatları iade edilmez ve rehabilitasyon 
çalışmalarında kullanılmak üzere rehabilitasyon bedeli 

hesabında tutulur. 

Kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir yıl 
içinde tamamlanması halinde bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önce yatırılmış olan çevre ile 
uyum teminatları iade edilir. Aksi halde çevre ile 

uyum teminatları iade edilmez ve rehabilitasyon 
çalışmalarında kullanılmak üzere rehabilitasyon 
teminatı bedeli hesabında tutulur. 

    

    Yer altındaki maden işlerinde maliyet 

artışlarının ödenmesi 

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanun 
kapsamında; 

a) Yer altındaki maden işlerinde faaliyet 
gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki 
maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi itibarıyla, 
5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale 
Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden 
sözleşmeler ile bu Kanun 
kapsamındaki rödovans sözleşmesi ile 
çalışan rödovansçılara, 

b) IV. Grup madenlerden “Linyit” ve 
“Taşkömürü” çıkaran özel hukuk gerçek ve tüzel 
kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı 
maden işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
iştiraklerinin 11/9/2014 tarihinden önce sözleşmeye 
bağlanarak işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde 
çalışan rödovansçılara, 

4857 sayılı Kanunun 41 inci, 53 üncü ve 63 

üncü maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş 
Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı 
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunla 
yapılan değişiklikler ile 46 ncı maddeyle oluşan 
maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek 
verilebilir. Destek tutarları belirlenirken kömür 
fiyatlarının değişimi de dikkate alınabilir. Bu destekler 
Genel Müdürlük bütçesine konulan ödeneklerden 

karşılanır. Maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin 
usul ve esaslar ile bu usul ve esasların uygulanma 
süresi Cumhurbaşkanınca belirlenir. 

 
 

 
 

    

 

 

  Tuz Kanununa göre verilen ruhsatların 

intibak işlemleri 

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 11/12/1936 tarihli 

ve 3078 sayılı Tuz Kanunu gereğince tuz işletme izni 
verilen ve mezkûr Kanuna göre intibakı yapılan 
tuzlaların ruhsat sahiplerinin Tütün, Tütün Mamulleri, 
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Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile 
yaptıkları sözleşmeler 2 nci fıkrada belirtilen şekilde 
devam eder. 

(2) Kira bedelinin ödenmesi, sözleşme sonuna 

kadar sözleşmede belirtilen hükümlere göre devam 
eder. Ruhsatın uzatılması ile Tütün, Tütün Mamulleri, 
Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait bina, 
tesis ve diğer sabit varlıkların kullanılması 
durumunda, kira bedellerinin bu Kuruluşa, bu 
Kuruluşun özelleştirilmesi halinde ise Hazine’ye 
ödenmeye devam edilir. 

    

   Mevcut ruhsatlar 

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Yürürlükteki V. 
Grup maden ruhsatları IV. Grup (ç) bendi olarak 
ruhsatlandırılır. Çakışmalı alanda IV. Grup (ç) bendi 
ruhsatlar kendi bendinde, IV. Grup diğer bentler ise 
kendi bentlerindeki madenlere hak sağlar. 

(2) Farklı bentlerdeki işletme ruhsatlarının 
aynı kişiye ait olması veya talep sahiplerinin 

aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri 
halinde üst üste işletme izni verilebilir.  

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce verilmiş metan gazına ilişkin maden hakları, bu 
Kanunun yürürlük tarihi itibariyle bu Kanun 
hükümlerine tabidir.  

  

    

    

    

                  Tarım dışı kullanım izni 

 GEÇİCİ MADDE ??: 5403 sayılı 

Kanun kapsamında tarım dışı kullanım izni 

bulunmayan alanlarda Kanunun yürürlük 

tarihinden itibaren bir yıl içinde 

başvurulması halinde 2 TL/m2 ödenmek 

kaydıyla mevcut faaliyetler, herhangi bir 

idari yaptırım ve işlem yapılmaksızın ruhsat 

süresince devam eder. 

 

    

             İşletme ruhsatlarının toplam süresi 

 GEÇİCİ MADDE ??- 6309 sayılı 

Maden Kanunu döneminden gelen 

ruhsatlarda toplam ruhsat sürelerinin 

hesabında ruhsat yürürlüğünün başlangıç 

tarihi olarak mülga 3213 sayılı Maden 

Toplam ruhsat süresi konusunda yaşanan 
tereddüdün giderilmesi amacıyla bir 
başlangıç tarihinin belirlenmesi 
gerektiğinden bu fıkraya ihtiyaç 
duyulmuştur. 
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Kanununun yürürlüğe giriş tarihi baz alınır. 

    

              Agrega kaynak planlaması 

            GEÇİCİ MADDE ??? -  Kanun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl 

içinde MAPEG başkanlığında ve valiliklerce 

kurulacak heyetler tarafından her il için 

illerin ihtiyacı olan agreganın hangi 

kaynaklardan temin edileceğinin ve bu 

kaynaklarda yapılacak faaliyetlerin 

koşullarının belirlenmesine yönelik çalışma 

yapılacak ve bu çalışmaya göre belirlenecek 

alanlar imar planlarına işlenecektir. 

Yapılacak çalışmaların usul ve esasları 

yönetmelikle belirlenecektir. 

Kaynakların verimli kullanımı ve inşaat 
sektöründe kullanılacak hammaddenin 
tedariğinin devamlılığı, faaliyetlerin 

çevresel etkilerinin minimize edilmesi ve 
ruhsat güvencesinin sağlanması adına 
her ilin kısa orta ve uzun vadeli agrega 
ihtiyacının belirlenerek bu ihtiyacın 
hangi bölgelerden temin edileceğinin 
planlanması ve bu bölgelerdeki rezerv 
alanlarının da koruma altına alınması 
düşünülmüştür. 

    

 Yönetmelikler 

MADDE 49 - (1) Bu Kanunun uygulanmasını 
göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde 
çıkarılır ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar 

mevcut yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

 
 
 

 

    

 Yürürlükten Kaldırılan hükümler 

MADDE 50 – (1) 4/6/1985 tarih ve 3213 sayılı 
Maden Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.  

  

    

 Yürürlük 
MADDE 51 – (1) Bu Kanun 1/1/2021 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

  

    

 Yürütme 
MADDE 52 – (1) Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür. 

  

  Geçici Maddeler ayrıca düzenlenmelidir.   
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(1) SAYILI TABLO 

ARAMA RUHSAT BEDELLERİ 

Grubu Hektar Başı Alınacak Bedel (TL) 

II (b) 20 

III 10 

IV 5 

Denizlerdeki III. ve IV. Gruplar 1 
- 2.000 hektar üzeri alana sahip arama ruhsatlarından ruhsat bedeli 2.000 hektara göre alınır. 

- Arama ruhsat taban bedeli ve hektar başı alınan bedel, her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır.  

ARAMA RUHSAT BEDELİNİN HESAPLANMASI  

ARB= Ta + (Hb x A) 
ARB= Arama ruhsat bedeli (TL) 

Ta= Arama ruhsat taban bedeli (TL) 

Hb= Hektar başına alınacak bedel (TL)  

A=  Ruhsatın alanı (hektar) 
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(2) SAYILI TABLO  

İŞLETME RUHSAT BEDELLERİ  

Grubu Hektar Başına Alınacak Bedel (TL) 

I (a) 425 

I (b) 175 

II (a) – II (c) 90 

II (b) 145 

III , IV 15 

Tamamı denizlerdeki III ve IV 10 

- 35.000 hektar üzeri alana sahip ruhsatlardan işletme ruhsat bedeli 35.000 hektara göre alınır. 
- İşletme  ruhsat taban bedeli ve hektar başına alınacak bedel her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır.  

İŞLETME RUHSAT BEDELİNİN HESAPLANMASI  

İRB= Tbi + (Hb x A) 
İRB= İşletme ruhsat bedeli (TL) 

Tbi= İşletme ruhsat taban bedeli (TL) 

Hb= Hektar başına alınacak bedel (TL) 
A= Ruhsatın alanı (hektar) 
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(3) SAYILI TABLO 

DEVLET HAKLARI TABLOSU 

Maden Grubu Maden Cinsi 

Tüvenan Madenler 

İçin Devlet  

Hakkı Oranı (%) 

Zenginleştirilmiş Madenler  

İçin Devlet Hakkı Oranı 

(%) 

Hammadde Olarak 

Kullanılan  

Madenler İçin Devlet 

Hakkı Oranı 

 (%) 

I(a) Grubu Madenler  Tümü 6 4 4 

I(b) Grubu Madenler  Tümü 10 6 10 

II(a) Grubu Madenler  Tümü 6,5 4 6,5 

II(b) Grubu Madenler  Tümü 5 5  4 

II(c) Grubu Madenler  Tümü 6,5  4 6,5 

III. Grup Madenler Tümü 6 6 6 

IV(a) Grubu Madenler Tümü 4  4  4 

IV(b) Grubu Madenler Tümü 3 3 3 

IV(c) Grubu Madenler 

Altın, Gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, 

alüminyum 
Ek (4) sayılı tabloda belirtilen fiyatlara tekabül eden oranlar üzerinden 

Diğerleri 4 4 4 

IV(ç) Grup Madenler Tümü 15 15 - 

IV(d) Grup Madenler Tümü 3 3 3 

AÇIKLAMA: II. Grup (a) ve (c) bendi madenlerin, çimento, hazır beton, asfalt plenti, kireç tesisleri ile diğer tesislere hammadde olarak sevkiyatında devlet hakları, kırılmış ve 

boyutlandırılmış madenin üretim maliyeti üzerinden hesaplanır.  
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(3) SAYILI TABLO 

DEVLET HAKLARI TABLOSU 

(SEKTÖRÜN ALTERNATİF ÖNERİSİNİN EKİ) 

 

Grup Alt bent Devlet Hakkına Esas  

Gelirine Göre (%) 

Yarı mamul ve/veya mamul olarak kullanılan 

cevher için üretim maliyetine göre (%) 

I a ? ? 

b ? ? 

II a 4 4 

b 4,5 4,5 

c ? ? 

III  ? ? 

IV a 3 3 

b 3 3 

c Altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, alüminyum ve uranyum 

oksitte tablodaki oranlar, diğerlerinde ise 3 

- 

ç ? ? 

d ? ? 
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(4) SAYILI TABLO 

IV(c) Grubu Madenler İçin Devlet Hakları Tablosu 

 

Devlet 

Hakkı 

Oranı 

(%) 

ALTIN 

$/oz 

GÜMÜŞ 

$/oz 

PLATİN 

$/oz 

BAKIR 

$/t 

KURŞUN 

$/t 

ÇİNKO 

$/t 

ALÜMİNYUM 

$/t 

1 <800 <10 <500 <5000 <1000 <1000 <1000 

2 801-900 11-12 501-600 5001-5300 1001-1175 1001-1250 1001-1150 

3 901-1000 13-14 601-700 5301-5600 1176-1350 1251-1500 1151-1300 

4 1001-1100 15-16 701-800 5601-5900 1351-1525 1501-1750 1301-1450 

5 1101-1200 17-18 801-900 5901-6200 1526-1700 1751-2000 1451-1600 

6 1201-1300 19-20 901-1000 6201-6500 1701-1875 2001-2250 1601-1750 

7 1301-1400 21-22 1001-1100 6501-6800 1876-2050 2251-2500 1751-1900 

8 1401-1500 23-24 1101-1200 6801-7100 2051-2225 2501-2750 1901-2050 

9 1501-1600 25-26 1201-1300 7101-7400 2226-2400 2751-3000 2051-2200 

10 1601-1700 27-28 1301-1400 7401-7700 2401-2575 3001-3250 2201-2350 

11 1701-1800 29-30 1401-1500 7701-8000 2576-2750 3251-3500 2351-2500 

12 1801-1900 31-32 1501-1600 8001-8300 2751-2925 3501-3750 2501-2650 

13 1901-2000 33-34 1601-1700 8301-8600 2926-3100 3751-4000 2651-2800 

14 2001-2100 35-36 1701-1800 8601-8900 3101-3275 4001-4250 2801-2950 

15 >2101 >37 >1801 >8901 >3276 >4251 >2951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

Devlet 

Hakkı 

Oranı 

(%) 

ALTIN 

$/oz 

GÜMÜŞ 

$/oz 

PLATİN 

$/oz 

BAKIR 

$/t 

KURŞUN 

$/t 

ÇİNKO 

$/t 

ALÜMİNYUM 

$/t 

1 <1200 <10   <1250 <1250  

2 1201-1300 11-12   1251-1500 1251-1500  

3 1301-1400 13-14   1501-1750 1501-1750  

4 1401-1500 15-16   1751-2000 1751-2000  

5 1501-1600 17-18   2001-2250 2001-2250  

6 1601-1700 19-20   2251-2500 2251-2500  

7 1701-1800 21-22   2501-2750 2501-2750  

8 1801-1900 23-24   2751-3000 2751-3000  

9 1901-2000 25-26   3001-3250 3001-3250  

10 2001-2100 27-28   3251-3500 3251-3500  

11 2101-2200 29-30   3501-3750 3501-3750  

12 2201-2300 31-32   3751-4000 3751-4000  

13 2301-2400 33-34   4001-4250 4001-4250  

14 2401-2500 35-36   4251-4500 4251-4500  

15 >2501 >37   >4501 >4501  

      AÇIKLAMALAR: 

- Devlet hakkının oluştuğu döneme ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ortalama döviz kuru değeri esas alınır. 
- Tablodaki Londra Metal Borsasında işlem gören madenler için devlet hakları, ilgili borsada gerçekleşen ağırlıklı ortalama fiyatlara tekabül eden oranların altında hesaplanamaz. 

- Altın, gümüş ve platin madenleri için devlet hakları, dore-külçe, konsantre ve granül üzerinden hesaplanır.  
- Virgülden sonraki küsuratlı rakamlar en yakın onluk rakama yuvarlanır. 



 

 

M A D E N  P L A T F O R M U  

 

     
 

14 Temmuz 2020 

 

 

 

 

 

 

Sayın Cevat GENÇ 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü 

 
 

Sayın Genel Müdürümüz, 

 

Sektörümüzün temel hedef ve beklentileri doğrultusunda düzenleyerek Makamınıza sunduğumuz Kanun taslağı 

çalışmasına ek olarak hazırlamış olduğumuz gerekçeli görüşümüzü bilgilerinize arz ederiz. 

 

Saygılarımızla. 
 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. MERMER DOĞALTAŞ 

VE MAKİNALARI 

ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 

İbrahim ALİMOĞLU 

             Y.K. Başkanı 

TÜRKİYE 

MADENCİLER 

DERNEĞİ 

Ali EMİROĞLU 

            Y.K. Başkanı 

ALTIN MADENCİLERİ 

DERNEĞİ 

Hasan YÜCEL 

            Y.K. Başkanı 

AYDIN  

SANAYİ ODASI 

Mehmet Y. ŞAHİN 

               Y.K. Başkanı 

ÇANAKKALE 

MADENCİLER DERNEĞİ 

M. Naci TÜLEK 

              Y.K. Başkanı 

EGE BÖLGESİ 

MADENCİLER DERNEĞİ 

Hakan ÜRÜN  

              Y.K. Başkanı 

EGE MADEN 

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

Mevlüt KAYA 

              Y.K. Başkanı 

İSTANBUL MADEN 

İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

Aydın DİNÇER 

               Y.K. Başkanı 

SERAMİK, CAM VE 

ÇİMENTO HAMMADDE 

ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ 

Ahmet GÜMÜŞÇÜ 

            Y.K. Başkanı 

YURT MADENCİLİĞİNİ 

GELİŞTİRME VAKFI 

 

Prof. Dr. Güven ÖNAL 

            Y.K. Başkanı 

TÜRKİYE KÖMÜR 

ÜRETİCİLERİ 

DERNEĞİ 

Gökalp BÜYÜKYILDIZ 

           Y.K. Başkanı 



3213 SAYILI MADEN KANUNU UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN STK’LARDAN GELEN ÖNERİLER 

DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANAN EK ÖNERİ 

 

                                                                                                      14 TEMMUZ 2020 

 
NOT: Değerlendirme sütununa eklenen ifadeler koyu kırmızı yazı rengi ve altı çizili, çıkarılan ifadeler koyu mavi üstü çizilidir. Gerekçe sütunu ise kırmızı italik ifadelerdir.  

 

3213 SAYILI KANUN METNİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE 

 Ruhsat geçişleri 

MADDE 23 – (1) Maden ruhsat sahipleri 

tarafından proje ile başvurulması ve talep edilen 

bendin alanına taksir edilmesi hâlinde, II. Grup (a) 

ve (c) bendi maden ruhsatlarının, II. Grup (b) 

bendi maden ruhsatına, II. Grup (a) bendi maden 

ruhsatlarının ise II. Grup (c) bendi maden 

ruhsatına geçişleri yapılabilir. 

(2) II. Grup (b) bendi maden ruhsatlarından 

II. Grup (a) ve (c) bendi, II. Grup (c) bendi maden 

ruhsatlarından II. Grup (a) bendi maden 

ruhsatlarına geçiş yapılamaz.  

   Ruhsat geçişleri 

MADDE 23 –  

 

 

 

 (2) II. Grup (b) bendi maden 

ruhsatlarından II. Grup (a) ve (c) bendi, II. 

Grup (c) bendi maden ruhsatlarından II. 

Grup (a) bendi maden ruhsatlarına geçiş 

yapılamaz. Ancak II. Grup (b) bendi 

maden ruhsatlarından, en az 10 yıl işletme 

ruhsat süresi boyunca işletme projesinde 

beyan edilen yıllık üretim miktarının  

%30’undan az olmamak üzere üretim 

yapılmış ve üretim verimliliğini kaybettiği 

Genel Müdürlük tarafından tespit edilmiş 

olan ruhsatların  II. Grup (a) ve (c) bendi 

maden ruhsatlarına geçişi yapılabilir. Bu 

şekilde geçiş yapılan ruhsatlardan işletme 

ruhsat taban bedelinin 10 katı tutarında 

intbak bedeli alınır. 

 

 

 

 

 

 

II. Grup (b) bendi işletme izinli ruhsat 

sahalarında  faaliyette bulunulmasına 

rağmen üretimin ilerleyen 

aşamalarında blok verimliliğini 

kaybetmiş ruhsatların rehabilite 

edilerek terk edilmesi, yapılan tüm alt 

yapı yatırımları da dikkate 

alındığında büyük maddi kayıplara 

neden olmaktadır.   Karşılaşılan 

maddi kayıpların herhangi bir şekilde 

telafisinin mümkün olmaması, 

yatırımcını iflası ya da tekrar yatırım 

yapma imkanını kaybetmesine önemli 

sebep teşkil etmektedir. Bu nedenlerle 

madde de belirtilen şartları sağlamış 

II (b) Grubu ruhsatların II (a) Grubu 

ruhsata geçişine imkan sağlanmıştır. 

 


