
Sayın Fatih METİN  

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı  

 

Sayın Bakan Yardımcım,  

Bilindiği üzere, madencilik faaliyetlerine başlanılmadan önce mülkiyeti ormana ait arazilerde 

6831 sayılı Orman Kanununa göre Orman İdaresi’nce mülkiyet izni verilmektedir. Maden 

işletmecilerinin talebi ile başlatılan izin süreci, her geçen gün gerek bürokratik işlem 

adımlarının artırılması, gerekse zamansal olarak sürecin uzaması nedeniyle öngörülemez hale 

gelmekte, izin bedellerinin aşırı artırılmasının etkisi ile uluslararası rekabet gücümüz 

düşmektedir. 2021 yılında asgari ücrete getirilen zam ile orman arazi bedelleri daha da artmış 

durumdadır. 

Tüm bu olumsuzlukların yaşandığı ve Madencilik Sektörü tarafından bunların düzeltilmesi için 

uzunca bir süredir taleplerin dile getirildiği bu süreçte, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği Taslağı’nın yakın 

zaman içerisinde sektör tarafından incelenmesi mümkün olmuştur. Taslak incelendiğinde hali 

hazırdaki sorunlara çözüm getirilmediği gibi Yönetmeliğin bu şekilde yürürlüğe girmesi 

halinde mevcut işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanamayacağı ve yeni izinlerin 

alınamayacağı kısaca, orman alanlarında madencilik yapılmasının imkânsız hale geleceği 

görülmüştür. Sektör STK’ları tarafından hazırlanan ön rapor ve önerilerimizi içeren 

karşılaştırmalı çizelge ekte sunulmaktadır.  

Sektörümüz tarafından büyük endişe ile karşılanan Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin 

Uygulama Yönetmeliği Taslağı’nın Sektörümüz görüşleri dikkate alınarak revize edilmesini 

arz ve talep ederiz.  

Saygılarımızla, 

İbrahim ALİMOĞLU 

TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

EK: 

1. Sektör Değerlendirme Raporu 

2. Sektör Görüşlerini İçerir 16 ncı Madde Uygulama Yönetmeliği Taslağı 
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ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİ TASLAĞI İLE İLGİLİ 

SEKTÖR DEĞERLENDİRME RAPORU 

  

Bilindiği üzere, madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi için mülkiyeti orman 

olan alanlarda faaliyetlere başlamadan önce 6831 sayılı Orman Kanununa 

göre Orman İdaresi’nce mülkiyet izni verilmektedir.   

 

Maden işletmecilerinin talebi ile başlatılan izin süreci, 2008 yılından itibaren 

her geçen gün gerek bürokratik işlem adımlarının artırılması gerekse 

zamansal olarak sürecin uzaması nedeniyle öngörülemez hale gelmesine, 

işletmelerin pazardaki taahhütlerinin yerine getirilememesi nedeniyle 

güvenilirliklerini yitirmelerine ve uzun yıllar boyunca oluşturdukları müşteri 

portföyünü kaybetmelerine neden olmaktadır.     

 

Öte yandan bu durum, her geçen gün ülkemiz ekonomisine katkı sağlanması 

talep edilen yerli ve yabancı yatırımcının sektöre girme arzusunun da yok 

olmasına var olanların da yatırımdan kaçınmasına sebep olmaktadır.  

 

Orman izin sürecinin yıllar itibariyle değişimi izlendiğinde, 2008’li yıllarda 

Orman Bölge Müdürlüklerince yaklaşık 3 hafta içinde verilebilen izinler, 

bürokrasinin azaltılacağının taahhüt edildiği, e-Devlet uygulamalarının her 

geçen gün daha çok gündeme geldiği günümüzde, Orman genel 

Müdürlüğünün, Tarım ve Orman Bakanlığının ve en son da 

Cumhurbaşkanlığının oluru ile 1 yılı aşkın sürede  ancak verilir hale gelmiştir. 

Halbuki madencilik sektörünün sağlıklı büyümesi ve toplumsal refahın 

artması için maden kaynaklarımızın hızlı bir şekilde aranması ve üretilmesi, 

ekonomiye kazandırılması önem taşımaktadır. Bunun için de izin süreçlerinin 

kısaltılması, bürokrasinin azaltılması ve madenciliğe gereken önemin 

verilmesi gerekmektedir.  

 

Diğer yandan, ülkemizdeki madenlerin büyük bir çoğunluğu ormanlık 

alanlarla bulunmaktadır. Dolayısı ile madencilik faaliyetleri de ağırlıkla 

ormanlık alanlarda yapılmaktadır. Ülkemiz topraklarının yüzde 28.6’sına 

karşılık gelen 22.6 milyon hektar ormanlık alanın sadece binde 2.9 kadarı 
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madencilik faaliyetlerine tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu alanın da daha 

küçük bir alanında fiili olarak madencilik faaliyeti yapılmaktadır.   

 

Madencilik sektörünün orman izinleri ile ilgili yaşadığı güncel sorunlarının 

ilk sıralarında orman izin bedellerinin yüksekliği, ruhsat ve izinlerdeki 

belirsizlikler ve yıllar süren, öngörülemeyen izin süreçleri yer almaktadır. Bu 

durum, sektöre yeni girişimcilerin katılmasını engellediği gibi mevcut 

madencilik faaliyetlerinin de daralmasına sebep olmaktadır. Koronavirüs 

salgının yarattığı olumsuzlukların normalleşmesi halinde orman izinleri ile 

ilgili yaşanan sorunların büyük çoğunluğunun Orman Kanununun 16 nci 

Maddesi Uygulama Yönetmeliği’nden kaynaklanması nedeniyle bu 

Yönetmelik ile yapılacak değişiklikler Sektör açısından önem arz etmektedir.  

 

Orman Genel Müdürlüğünce Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin 

Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalara 

madencilik sektörü olarak Haziran 2020 ayında görüş verilerek aşağıdaki 

sorunlara Yönetmelikle çözüm getirilmesinin beklendiği belirtilmiştir:  

   

1. Maden arama izinlerinin Orman Bölge Müdürlüklerince verilmesi, 

2. Kurum görüşlerinin, ÇED sürecinde alınmış ya da ÇED’den muafiyet var 

ise tekrar istenmemesi, 

3. ÇED sürecinde istenilen kurum görüşleri dışında keyfiyete neden olacak 

şekilde başka kurum görüşü istenilmemesi, 

4. Maden ruhsat süresi kadar orman izni verilmesi/ruhsat hukuku yürüdüğü 

sürece orman izninin devam etmesi, 

5. Orman izin başlangıcının sahanın izin sahibine teslim tarihinde başlaması, 

6. Orman izni sahibince altyapı tesis tanımında yer alan unsurlar arasında 

yer değişikliği yapılmasının amaç dışı kullanım olarak 

değerlendirilmemesi, 

7. Mevcut orman izinlerinin küçültülmesi taleplerinde gereksiz bilgi ve 

belge istenmemesi, 

8. Orman izin devir işlemlerinin Orman Bölge Müdürlüklerince yapılması, 

9. Ağaçlandırma bedellerinin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen 

katsayı yerine yeniden değerleme oranlarına göre belirlenmesi, 

10. Madenciliğin yoğun olarak yapıldığı ülkelerdeki orman arazi izin 

bedelleri de göz önünde bulundurularak arazi izin bedellerinin 

düşürülmesi, 
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11. Noter taahhütnamesinin kaldırılması, 

12. Ormanlardaki mevcut yollar için her yıl bedel istenmemesi, 

13. Terk talep tarihinden itibaren arazi izin bedeli alınmaması. 

 

Ancak, Aralık 2020 ayı itibariyle Orman Genel Müdürlüğünce son şekli 

verilen Taslak çalışmada Sektörün yukarıda yer alan beklentilerinin 

hiçbirine çözüm getirilmediği gibi orman alanlarında madencilik 

yapılmasını imkansız hale getirecek yeni yükümlülüklerin eklendiği 

görülmektedir.  

 

Orman Genel Müdürlüğünün son şeklini verdiği Taslak çalışmada yer alan 

aşağıdaki hususların orman alanlarında yapılan madencilik faaliyetlerindeki 

mevcut şartları daha da ağırlaştıracağı değerlendirilmiştir: 

 

A- Taslağın 3. Maddesinde yer alan “Tesis” tanımı:  

Taslakta Tesis: Her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri 

ile işleme tesisleri kapsamında, sallantılı masa, jig, konsantratör, flotasyon, 

liç, kalsinasyon, bioksidasyon gibi cevher hazırlama ve zenginleştirme 

tesisleri, karıştırma, depolama ıatık kazanma ve bertaraf tesislerini, şeklinde 

tanımlanmıştır.  

 

Mevcut Yönetmelikte yer alan tesis tanımı içinde, “madencilik arama, işletme 

ve üretmeye yönelik agrega karma tesisi, asfalt ve beton karıştırma üniteleri 

ile bunların atıklarının depolanması,” ibareleri çıkarılmıştır. Yönetmeliğin bu 

şekliyle yürürlüğe girmesi halinde alternatifi bulunmayan yerlerde özellikle 

agrega sektörü için büyük sorunlar yaratacaktır. 

 

B- Orman izin müracaatlarında kurum uygun görüş yazısı istenmesi: 

Taslak çalışmaya göre; orman izin müracaatlarında Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü ile Arkeolojik ve Doğal Sit’e ilişkin Kültür ve Turizm 

Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygun görüş yazılar istenmektedir. 

Ancak, maden ruhsatları süreli olarak verilmekte olup, ÇED ve İş Yeri Açma 

ve Çalışma Ruhsatı dâhil diğer tüm kurumlardan alınması zorunlu izinlerin 

süresi İşletme Ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl olduğu, aksi takdirde 

idari para cezası ile başlayarak ruhsat iptaline kadar giden bir süreç yaşandığı 

unutulmamalıdır. Yapılan değişiklik önerisi ile ÇED Gerekli Değildir kararı 
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için alınan kurum görüşleri tekrar talep edilmekte, ayrıca kapasite artışı, 

koordinat değişikliği, ilave saha ve kullanım amacı değişikliğinde ÇED 

Olumlu Belgesi alınmış olsa dahi kurum görüşleri tekrar istenilmektedir.  

ÇED sonuçlanmadan önce gerekli olan tüm kurumların görüşü alınarak nihai 

karar verildiğinden, ÇED sürecindeki kurum görüşlerini esas alarak, orman 

izni düzenlenmesi tekrar aynı kurumlardan yeni görüşler istenilmemesi, ÇED 

sürecinde bu görüşler alınmadı ise talep edilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 

Diğer taraftan, orman izni için ÇED belgesi ile başvurma zorunluluğu 

bulunduğundan ve ÇED belgesini de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

verdiğinden aynı Bakanlıktan tekrar uygun görüş yazısı istenmemelidir.  

 

Orman Genel Müdürlüğü bununla da yetinmeyerek, gerek görülmesi halinde 

bu kurumlar haricindeki kurumlardan da görüş isteyebileceği yönünde 

Taslağa hüküm konulmuştur. Bu hükmün eklenmesi halinde çok da ilgili 

olmamasına rağmen herhangi bir kurumun vereceği olumsuz görüş tüm 

yatırımı engelleyebilecektir. Bu yöndeki bir fıkra Orman İdaresini de zor 

durumda bırakacaktır. Örneğin bu fıkraya dayanılarak bir muhtar ya da 

belediyeden görüş alınmadan izin verilmesi üzerine önüne geçilemeyecek 

sorunlar ile yüz yüze kalınacaktır. Verilecek iznin ve kimlerden görüş 

alınacağının sınırları net olarak çizilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.  

 

C- Orman izninin ruhsat/rödövans süresi kadar verilmemesi: 

Mevcut Yönetmelikte, “Bakanlıkça uygun görülenlere ruhsat/rödövans süresi 

dikkate alınarak izin verilir.” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Sektör olarak 

bu cümlenin, “Bakanlıkça uygun görülenlere ruhsat/rödövans süresi kadar 

izin verilir.”  şeklinde değiştirilmesi talep edilmiştir.  

 

Maden Kanununun 7. maddesinde, “Alınan izinler, temditler dâhil ruhsat 

hukuku sonuna kadar devam eder.” hükmü, Orman Kanununun 16 ncı 

Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinde   ise,  “Bakanlıkça   

uygun   görülenlere ruhsat süresi dikkate alınarak izin verilir...” hükmü 

bulunmasına rağmen İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve benzeri   birçok   ilde   

madencilik   faaliyetleri   için gerekli   orman   izinleri   Orman   İdaresi   

tarafından maksimum bir iki yıl gibi çok kısıtlı sürelerde verilmektedir. Kısa 

süre sonra aynı izin başvuruları tekrar yapılmakta ve bürokratik süreç aynı 

şekilde devam etmektedir. Bunun sonucunda madencilik faaliyetleri durma 
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noktasına gelmekte, ruhsat sahipleri taahhütlerini yerine getirememekte ve 

madenciliğe yatırım yapılamamaktadır. Bu sebeple Orman Gn. Md. 

tarafından verilen orman izinlerinde de mali şartlar karşılandığı sürece bu 

hükme uygun olarak ruhsat süresi kadar verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Madencilik sektöründe ruhsat güvencesini sarsan, öngörülebilirliği ortadan 

kaldıran bu uygulamadan vazgeçilmeli, orman izinleri ruhsat süresi kadar 

verilmelidir.  

 

D- Orman izin başlangıç tarihi ile ilgili sorunlar: 

Mevcut Yönetmelikte, “İzin başlangıç tarihi; sahanın izin sahibine teslim 

edildiği izin olurunda izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin olurunun 

verildiği tarihtir…” yönünde hüküm bulunmaktadır.  

 

Orman izni verilmesinin uygun bulunmasını müteakip ruhsat sahibince 

hesaplanan izin bedeli yatırılmakta, ancak ağaç kesimi, mevsimsel koşullar 

gibi süre uzatıcı faktörler nedeniyle işlemlerin ne zaman başlayıp biteceği 

bilinmediğinden izin alanı ruhsat sahibine teslim edilememektedir. 

Dolayısıyla ruhsat sahibince izin bedeli yatırılmasına rağmen sahanın teslim 

süresi bilinmemekte, bedeli ödendiği halde ruhsat sahibi sahadaki faaliyetlere 

başlayamamaktadır. Bu sebepten dolayı, oluşan mağduriyetin giderilmesi için 

sahanın izin sahibine teslim edildiği tarihin izin başlangıç tarihi olması 

gerektiği değerlendirilmiştir. 

 

E- Arama izinlerinin verilmesi ile Devir işlemlerinin Orman Bölge 

Müdürlüklerince yapılması: 

Orman arazilerinde yapılacak kazı gerektiren arama faaliyetlerine ilişkin 

izinlerin, arama ruhsat dönem süreleri dikkate alınarak ivedilikle ve Orman 

Bölge Müdürlüklerince sonuçlandırılması ülkemiz yeraltı kaynaklarının 

belirlenmesi, ekonomiye kazandırılması açısından önem arz etmektedir. 

 

Ayrıca, ek müracaat olmaksızın yürürlükteki izinlerin devrine ilişkin 

müracaatlarda, ruhsat devir aşamasında güvenlik soruşturması aşamasını 

tamamladığı için yetkinin Bölge Müdürlüklerine devredilmesi gerek Orman 

Genel Müdürlüğü iş yükünün azaltılması gerekse izin süreçlerinin daha pratik 

biçimde neticelendirilmesi açısından fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir.  
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F- Kesin izin süre uzatımındaki sorunlar: 

Taslak Yönetmelik çalışmasının 10. Maddesinin birinci fıkrası, “Ruhsat 

sahibi veya rödövansçının yenilenmiş ruhsat ve revize edilmiş rehabilitasyon 

projesi/kademeli kapatma planı ile birlikte izin süresi son günü mesai 

bitimine kadar ORBİS üzerinden bölge müdürlüğüne müracaatı halinde 

mevcut iznin bitim tarihinden itibaren bu Yönetmelik hükümlerine göre süre 

uzatımı yapılabilir.  Temdit, kapasite artışı, koordinat değişikliği ve kullanım 

amacı değişikliği talepleri; ilave ve yeni saha taleplerinden ayrı yapılır, 

öncelikli incelenir. Süre uzatımının Bakanlıkça uygun bulunması halinde 

teminat ve arazi izin bedeli güncellenir, onaylı taahhüt senedi alınır.” 

şeklinde düzenlenmiştir.  

 

Ancak, Maden Kanununun 7. Maddesinin yirminci fıkrasında, “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 temdit süresi sonuna kadar hiçbir işleme 

gerek kalmaksızın uzatılmış sayılır.” hükmü bulunmasına rağmen süre 

uzatımının Bakanlık uygun görüşüne bağlanması çelişki yaratmaktadır. Bu 

nedenle, süre uzatımı işlemlerinde mevcut iznin bitim tarihinden itibaren 

madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler için 

verilmiş bütün izinlerin Bölge Müdürlüğünce temdit süresi sonuna kadar 

hiçbir işleme gerek kalmaksızın mali şartlar karşılandığı sürece uzatılmış 

sayılması gerektiği değerlendirilmiştir.   

 

G- Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmek üzere eklenen yeni 

görevler ile ilgili sorunlar:   

Taslak Yönetmelik çalışmasının 16. Maddesinde değişiklik yapılarak Bakanca 

görevlendirilecek yahut ilgili Bakan Yardımcısı başkanlığında, Orman Genel 

Müdürü ve/veya Orman Genel Müdür Yardımcısı ile Bakanın uygun göreceği 

üyelerden oluşan Değerlendirme Komisyonuna verilen yeni görevlerin 

sektöre sorunlar yaratacağı değerlendirilmiştir. 

 

Değerlendirme Komisyonuna, gen koruma alanları, tohum meşcereleri, orman 

içi dinlenme yerlerine 500 m yatay mesafe içinde yer alan maden işletme, 

tesis izni ile yol, su, röle istasyonu, haberleşme, doğal gaz boru hattı, enerji 

nakil hattı, trafo hariç altyapı tesisi izin müracaatları ile endemik ve 



7 
 

korunması gereken nadir ekosistem alanlarına isabet eden ve 500 m yatay 

mesafe içinde yer alan maden işletme, tesis ve altyapı tesisi izin 

müracaatlarını, ruhsat sahası bitişiğinde talep edilen yol, su, röle istasyonu, 

haberleşme, doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, trafo hariç altyapı tesis 

taleplerini değerlendirme görevleri verilmiş,  

Ayrıca, “Yönetmelik kapsamında madencilik faaliyetleri için verilen izinlerin 

toplamı ve il orman varlığı dikkate alınarak o ilde madencilik faaliyetlerine 

izin verilip verilmemesini ve/veya hangi madencilik faaliyetlerine izin 

verileceği Değerlendirme Komisyonunca belirlenir ve Bakan onayı ile 

yürürlüğe konulur” şeklinde fıkra eklenmiştir. 

 

Bilindiği üzere, madenler yer seçme şansı olmayan, oluştuğu yerden 

üretilmesi zorunluluğu bulunan kaynaklardır. Herhangi bir ilde yoğun maden 

rezervleri bulunabilir. Yapılacak düzenlemelerin alternatif alanda üretilme 

şansı olmayan madene göre değil orman varlığına göre yapılacak olması ya da 

il bazında kota uygulaması yapılmasının madenlerin üretilememesine neden 

olacağı değerlendirilmiştir. Diğer yandan Değerlendirme Komisyonuna görev 

olarak Maden Kanununa aykırı bir şekilde yapılacak faaliyetler için mesafe 

kriteri konulması yasalara aykırıdır. 2014/1 sayılı Ekosistem Genelgesinin bu 

nedenler ile Danıştay tarafından iptal edildiği unutulmamalıdır.     

  

I- Danıştay tarafından iptal edilen 2014/1 sayılı Ekosistem Genelgesine 

kısıtlana getiren yeni hükümlerde eklenerek Taslak Yönetmelik 

çalışmasında yer verilmesi:  

Taslak Yönetmelik çalışmasının 29. Maddesinin beşinci fıkrası ve 

devamına aşağıdaki hükümler eklenmiştir: 
“(5) Madencilik faaliyetlerine; 

a) Gen koruma ormanlarında, muhafaza ormanlarında ve tohum meşcerelerinde, 

b) Bal ormanı ilan edilen ve tıbbi aromatik bitki üretimi yapılan sahalarda, orman köyleri özel 

proje alanlarında ve bu sahalara en az bir km mesafede kalan orman alanlarında, 

c) Turizm ve ekoturizm alanı, kent ormanı ve mesire yeri ilan edilen sahalar 

ile bu alanların öngörünümünde kalan ormanlık alanlarda, 

İzin verilmez.  

(6) Madencilik faaliyetlerine; 

a) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından; 

1) Korunan alanların mutlak koruma bölgelerinde, 

2) Planı yapılmamış veya planlama süreci devam eden korunan alanlarda,  

3) Türlerin korunması için ayrılan ve coğrafi sınırları belirlenmiş olan 

alanlarda, 
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4) Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiat koruma alanı, yaban 

hayatı geliştirme sahası ve sulak alan ilan edilen sahalar ile bu alanların 

öngörünümünde kalan ormanlık alanlarda,  

5) Yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alan ilan edilen alanlarda, 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından; 

1) Mevcut baraj ve gölet yapılarının güvenliğini tehlikeye atacak 

mesafedeki alanlarda, 

2) İşletmeye alınmış mevcut baraj ve göletlerin işletme ve rezervuar 

alanlarında, 

3) İçme suyu temin edilen kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve 

benzeri yapıların mutlak ve birinci derece koruma alanlarında, 

4) Koruma alanları ilan edilen içme suyu temin maksatlı kuyu, pınar, 

kaynak, kaptaj, tünel, galeri vb. yapıların mutlak koruma alanlarında ve 

birinci derece koruma alanlarında, 

c) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından; 

1) İçme suyu havzasına ilişkin özel hükümler getirilinceye kadar içme ve 

kullanma suyu mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında, 

ç) İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından; 

1) Tarım arazilerine ve balık yetiştiriciliği yapılan alan ile tesislere en 

az 1 km mesafede kalan orman alanlarında, 

2) Zeytinlik sahalarında ve bu sahalara en az 3 km mesafede kalan orman 

alanlarında, 

Kaldığının ve etkilendiğinin bildirilmesi halinde izin verilmez. 

 

(7) Maden Kanununun 2 nci maddesindeki I., II (a) ve II (b) Grubu madencilik 

faaliyetlerine; 

a) Otoyol, bölünmüş ve iki yönlü karayolu, il yerleşim yerlerinin öngörünüm 

alanlarında, 

b) İl ve ilçe yerleşim yerlerine en az 2 km’lik mesafede kalan yerler ile 

yerleşim yeri ön görünümünde olan orman alanlarında, 

c) Devamı ve bitişiği ile aynı yerleşim sınırları dâhilinde maden sahası 

bulunmayan alanlarda, 

d) I ve II (a) Grubu madencilik faaliyetleri için Meşçere tipi kapalılığı 2 

ve daha yukarı olan verimli orman alanlarında, 

e) II (b) Grubu madencilik faaliyetleri için Meşçere tipi kapalılığı 3 olan 

verimli orman alanlarında, 

f) Bir ruhsat sahası içerisinde mevcut izinler ve talep edilen alanların 

toplamı (yol, enerji nakil hattı, su isale hattı hariç) 10 hektarı ve 

yol, enerji nakil hattı, su isale hattı dâhil toplamda 25 hektarı 

geçmesi durumunda, izinli sahalarda rehabilitasyon yapılarak sahanın 

geri teslim edilmemesi durumunda ilave alanda, 

g) Deniz sahili ön görünümündeki 5 km mesafede, kıyı çizgisinden itibaren 

en az 1 km’lik mesafede kalan alanlarda, 
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İzin verilmez. 

 

(8) Maden Kanununun 2 nci maddesindeki III. ve IV. Grup madencilik faaliyetlerine; 

a) Deniz sahili ön görünümündeki 5 km mesafede, kıyı çizgisinden itibaren 

en az 1 km’lik mesafede kalan alanlarda, 

b) İl ve ilçe yerleşim yerlerine en az 1 km’lik mesafede kalan yerler ile 

il ve ilçe yerleşim yeri ön görünümünde olan orman alanlarında, 

c) Kamu kurum ve kuruluşları hariç (rödovançılar adına verilenler dahil) 

bir ruhsat sahası içerisinde mevcut izinler ve talep edilen alanların 

toplamı yol, enerji nakil hattı, su isale hattı hariç 100 hektarı ve 

yol, enerji nakil hattı, su isale hattı dâhil toplamda 200 hektarı 

geçmesi durumunda, izinli sahalarda rehabilitasyon yapılıp alan geri 

teslim edilmemesi durumunda ilave alana, 

İzin verilmez. 

(9) Maden işletme izin alanı ve maden tesis alanı bu Yönetmeliğe göre izin 

verilebilecek yerlerde bulunması halinde, bu faaliyet için talep edilen 

pasa döküm alanı hariç altyapı başvurularına da bu Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde izin verilebilir.   

(10) Meşçere tipi kapalılığı 3 olan verimli orman alanları hariç olmak üzere; sanayi 

tesislerinin bulundukları ya da mücavir bölge müdürlüğü sınırları dâhilinde kendi 

adlarına olan ve kendilerine ait tesisin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere yapacakları 

madencilik faaliyetlerine izin verilebilir. 
(11) Hammadde üretim izin belgesi veya maden ruhsatı ile kamu kurum ve kuruluşları 

yatırımlarına malzeme temini sağlayacak madencilik faaliyetlerine; meşçere tipi kapalılığı 3 

olan alanlar hariç, ormanlık alanlarda, izin verilebilir. Ancak yatırımın yapılacağı yere en az 5 

km mesafede 3 kapalıdan daha düşük orman alanı bulunmaması halinde 3 kapalı ormanlarda 

da izin verilebilir.” 

 

 

Görüleceği üzere, birçok maddesi TMD ve TÜMMER tarafından Danıştay 

nezdinde açılan ve iptal edilen 2014/1 sayılı Ekosistem Genelgesi ile 

paralellik göstermektedir. Ayrıca, tarım alanları ve zeytinlik alanlar gibi 

madencilik faaliyetlerine kısıtlama getiren, onlarca km mesafeleri 

kısıtlayabilecek ön görünüm alanı kriterini baz alan düzenleme yapılmak 

istenmektedir. Bu durum özellikle tarım alanlarına 1 km, zeytinlik alanlara 3 

km mesafedeki ormanlık alanlarda madencilik yapılması imkanı 

vermeyecektir. Madencilik faaliyetleri kapsamında verilecek izinler (ÇED, 

Mülkiyet, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı) 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. 

Maddesinde düzenlenmiş olup, orman izinlerine ilişkin hususlar da aynı 

maddenin 4. Fıkrasında belirtilmiştir. 
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Yine Maden Kanunu’nun 24. Maddesinde yukarıda bahsedilen izinlerin 3 yıl 

içerisinde alınması ve Genel Müdürlüğe beyanı halinde işletme izninin 

düzenlenebileceği ve çalışmalara izin verileceği düzenlenmiştir. Yani gerek 

ÇED ve gerekse mülkiyet izinleri alınırken talep edilen Kurum Görüşleri 

vasıtasıyla zaten ilgili Kurumların izni/muvafakati alınmakta ve akabinde 

MAPEG tarafından işletme izni düzenlenerek çalışmalara müsaade edilmekte 

veya izin verilmemektedir. 

 

Öte yandan Orman Kanununun 16 nci maddesinde madencilik faaliyetlerinin 

kısıtlanmasına ilişkin herhangi bir düzenleme de bulunmamaktadır. 

 

Bu sebeplerle madencilik faaliyetlerine verilecek orman izinleriyle ilgili 

olarak yönetmelikle kısıtlama getirilmesi normlar hiyerarşisi açısında uygun 

değildir. 

 

Bu Yönetmelik Taslakta olduğu gibi yürürlüğe konulması halinde mevzuat 

açısından madencilik sektörünün en büyük sorunu haline gelecek, hemen 

hemen tüm faaliyetlerin yargıya taşınacağı değerlendirilmiştir. 

 

İ- Orman izinlerinden alınan bedeller: 

Taslak Yönetmelik çalışmasında; izin türü tablosunda yer alan tesis ve altyapı 

tesisleri katsayısı 0,5’den 0,4’e düşürülmüş, orman amenajman planlarına 

göre orman durumu tablosunda yer alan ekolojik denge katsayıları ise yine 

çok az düşürülmüştür. İl katsayısı tablosunda ise %10-15 arası artışlar 

yapılmıştır. Dolayısıyla orman izin bedelleri konusunda madencilik lehine bir 

durum çıkmadığı gibi ek yükümlülükler gelmiştir.  

 
İl Adı Katsayısı 

İstanbul 1,5 

İzmir, Kocaeli 1,4 

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mersin, Muğla, Osmaniye, 

Sakarya, Samsun, Yalova 
1,2 

Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, Edirne, Gaziantep, Giresun, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, 

Kırklareli, Konya, Kütahya, Ordu, Rize, Zonguldak, Denizli, Eskişehir, Hatay, Manisa, 

Tekirdağ, Trabzon 

1 

Adıyaman, Artvin, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, 

Erzincan, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kilis,  Malatya, Nevşehir, 

Niğde, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak, Yozgat 

0,8 
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Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Karaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, 

Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van 
0,6 

 

Arazi izin bedelleri 2014 yılında yapılan Yönetmelik değişikliğinden bu yana 

hala oldukça yüksektir ve önemli oranda artmaya devam etmektedir. 

 

Bu durum cevher niteliğindeki madenleri fizibil olmaktan çıkararak pasaya 

dönüştürmekte; gerek yatırımların fizibilitesini gerekse uygulanabilirliğini 

sekteye uğratmakta; ihracattaki verimliliği ve uluslararası rekabet gücünü de 

önemli ölçüde azaltarak yatırım ortamını daraltmaktadır. 

 

Bu kapsamda öncelikle il katsayılarının en az yarı yarıya düşürülmesi 

gerekmektedir. Keza madencilik faaliyetlerinin orman vasfındaki arazilerde 

ilden ile arazi rantı ile ilişkilendirilmesi kabul edilebilir. Ancak farklı illerde 

farklı katsayılarla temsil edilse de orman arazilerinin satışının kanunen yasak 

olduğu düşünüldüğünde, izin verilen süre boyunca arazinin satışının mümkün 

olması halinde tahsil edilecek satış bedelinin 3-4 defa izin sahibinden 

kira/arazi izin bedeli adı altında tahsilatına hizmet eden il katsayısının 

düşürülmesi gerektiği açıktır. 

 

Bu konuda bir diğer husus ise asgari ücret tarifesine endeksli bulunan ve her 

yıl önemli oranda artan cari ağaçlandırma birim metrekare bedelinin arazi izin 

bedeli hesabında kullanılmasıdır. Söz konusu katsayı adından da anlaşılacağı 

üzere ağaçlandırma bedelinin tespit ve tayininde kullanılmakta ve izin 

başlangıcında defaten alınmaktadır. Bu kalemin yıllık kira/arazi izin bedeli 

hesabına katılması, arazi izin bedelini önemli oranda arttırmakta ve defaten 

alınması gereken bir tutarın her yıl BAK oranında arttırılarak alınması 

anlamına da gelmektedir. 
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ORMAN YÖNETMELİK TASLAĞINDA  

MADENCİLİĞİ BİTİRECEK EN KRİTİK MADDELER 

 

1- Orman İdaresinin gerek görülmesi halinde Yönetmelikte yer alan 

kurumların haricindeki kurumlardan da görüş isteyebilmesi (4.madde/7. 

fıkra). 

2- Maden Kanununda alınmış izinlerin temdit dahil ruhsat hukuku yürüdüğü 

sürece geçerli olduğunün belirtilmesine rağmen orman temditlerinin 

Bakanlığın uygun bulması şartına bağlanması (10.madde/1.fıkra). 

3- Madencilik faaliyeti ile rehabilitasyon projesi/kademeli kapatma planı ve 

taahhütlere aykırı olarak amacı dışında kullanılması halinde herhangi bir 

uyarı yapılmaksızın verilen orman izinlerinin iptal edilmesi 

(11.madde/1.fıkra-ğ bendi). 

4- Madencilik faaliyetleri için verilen orman izinlerinin toplamı ve il orman 

varlığı dikkate alınarak o ilde madencilik faaliyetlerine izin verilip 

verilmemesinin ve/veya hangi madencilik faaliyetlerine izin verileceğinin 

Değerlendirme Komisyonunca belirlenmesi (16.madde/5.fıkra). 

5- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından henüz planı 

yapılmamış veya planlama süreci devam eden korunan alanlarda 

madenciliğe izin verilmemesi (29.madde/6.fıkra-a bendi-2.alt bent). 

6- Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiat koruma alanı, yaban hayatı 

geliştirme sahası ve sulak alan ilan edilen sahalar ile bu alanların 

öngörünümünde (onlarca km olabilir) kalan ormanlık alanlarda 

madenciliğe izin verilmemesi (29.madde/6.fıkra-a bendi-4.alt bent). 
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7- Tarım arazilerine ve balık yetiştiriciliği yapılan alan ile tesislere en az 1 

km mesafede kalan orman alanlarında madenciliğe izin verilmemesi 

(29.madde/6.fıkra-ç bendi-1.alt bendi). 

8- Zeytinlik sahalarında ve bu sahalara en az 3 km mesafede kalan orman 

alanlarında madenciliğe izin verilmemesi (29.madde/6.fıkra-ç bendi-2.alt 

bendi). 

9- Otoyol, bölünmüş ve iki yönlü karayolu, il yerleşim yerlerinin öngörünüm 

alanları ile il ve ilçe yerleşim yerlerine en az 2 km’lik mesafede kalan 

yerler ile yerleşim yeri ön görünümünde (onlarca km olabilir) olan orman 

alanlarında I., II (a) ve II (b) Grubu madencilik faaliyetlerine izin 

verilmemesi (29.madde/7.fıkra-a ve b bendi). 

10- I. ve II (a) Grubu madencilik faaliyetleri için meşçere tipi kapalılığı 

2 ve daha yukarı olan verimli orman alanlarında, II (b) Grubu madencilik 

faaliyetleri için ise meşçere tipi kapalılığı 3 olan verimli orman 

alanlarında madenciliğe izin verilmemesi (29.madde/7.fıkra-d ve e bendi). 

11- II. Grup (a) ve (b) bendi bir ruhsat sahasında mevcut izinler ve talep 

edilen alanların toplamı altyapı tesisleri hariç 10 hektarı, altyapı tesisleri 

dâhil toplamda 25 hektarı geçmesi durumunda, izinli sahalarda 

rehabilitasyon yapılarak sahanın geri teslim edilmemesi durumunda ilave 

alana orman izni verilmemesi (29.madde/7.fıkra-f bendi).  

12- Kamu kurum ve kuruluşları hariç III. ve IV. Grup bir maden 

sahasında mevcut izinler ve talep edilen alanların toplamı altyapı tesisleri 

hariç dışında 100 hektarı, altyapı tesisleri dâhil toplamda 200 hektarı 

geçmesi durumunda, izinli sahalarda rehabilitasyon yapılıp alan geri 

teslim edilmemesi durumunda ilave alana orman izni verilmemesi 

(29.madde/8.fıkra-c bendi). 

13- Deniz sahili ön görünümündeki 5 km mesafede, kıyı çizgisinden 

itibaren en az 1 km’lik mesafede kalan alanlarda madenciliğe izin 

verilmemesi (29.madde/7.fıkra-g bendi ve 8.fıkra-a bendi). 

14- İl ve ilçe yerleşim yerlerine en az 1 km’lik mesafede kalan yerler ile 

il ve ilçe yerleşim yeri ön görünümünde (onlarca km olabilir) olan orman 

alanlarında, III. ve IV. Grup madencilik faaliyetlerine izin verilmemesi 

(29.madde/8.fıkra-b bendi). 

NOT: Kamu kurum ve kuruluşları yatırımlarına malzeme temini sağlayacak 

madencilik faaliyetlerine; meşçere tipi kapalılığı 3 olan alanlar hariç, 

ormanlık alanlarda izin verilebilecek, ancak yatırımın yapılacağı yere en az 

5 km mesafede 3 kapalıdan daha düşük orman alanı bulunmaması halinde 3 

kapalı ormanlarda da izin verilebilecektir (29.madde/11.fıkra). 
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ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN TASLAK KARŞILAŞTIRMA CETVELİ 

(SEKTÖR GÖRÜŞLERİ VE GEREKÇELERİ) 

 

Siyah : Mevcut yönetmelik 

Kırmızı: Orman Genel Müdürlüğü taslağı 

Mavi : Sektörün mevcut yönetmelik ve taslak hakkındaki görüş ve önerileri ile gerekçeleri 

                  27 ARALIK 2020 

 

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI 

MADDESİNİN UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİ 

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI 

MADDESİNİN UYGULAMA 

YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK 

TASLAĞI 

SEKTÖR GÖRÜŞÜ SEKTÖR GEREKÇESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve 

Tanımlar 

 

   

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 

amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman 

Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek 

izinlere, rehabilite işlemlerine ve izinlerden 

tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemleri 

düzenlemektir. 

 

   

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6831 

sayılı Kanunun 16 ncı maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

   

Tanım ve Kısaltmalar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte 

geçen; 

a) Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen 

alan üzerinden bir defaya mahsus alınan 

bedeli, 
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b) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) Altyapı tesisi: Madencilik faaliyetleri 

için zorunlu yol, su, röle istasyonu, 

haberleşme, doğal gaz boru hattı, enerji nakil 

hattı, trafo, bant konveyör, havai hat, asansör, 

havalandırma bacası, kuyu tesisleri, şantiye 

alanı, yemekhane, atölye, maden stok alanı, 

pasa döküm alanı, maden atığı döküm alanı, 

verimli toprak depolama alanı, atık barajı, 

patlayıcı madde ve müştemilatı deposu ve 

kantar tesislerini, 

b) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) Altyapı tesisi: Madencilik 

faaliyetleri için zorunlu yol, su, röle 

istasyonu, haberleşme, doğal gaz boru 

hattı, enerji nakil hattı, trafo, bant 

konveyör, havai hat, asansör, 

havalandırma bacası, kuyu tesisleri, 

şantiye alanı, yemekhane, atölye, 

maden stok alanı, pasa döküm alanı, 

maden atığı döküm alanı, verimli 

toprak depolama alanı, atık barajı,  

kuşaklama kanalı, derivasyon 

kanalı, sağlık, koruma ve güvenlik 

bandı, acil kaçış tüneli, patlayıcı 

madde ve müştemilatı deposu ve kantar 

tesislerini,  

 

b) (Değişik:RG-6/7/2018-30470) Altyapı tesisi: 

Madencilik faaliyetleri için zorunlu yol, 

su, röle istasyonu, haberleşme, doğal gaz 

boru hattı, enerji nakil hattı, trafo, bant 

konveyör, havai hat, asansör, 

havalandırma bacası, kuyu tesisleri, 

şantiye alanı, yemekhane, atölye, maden 

stok alanı, pasa döküm alanı, maden atığı 

döküm alanı, verimli toprak depolama 

alanı, atık barajı, kuşaklama kanalı, 

derivasyon kanalı, sağlık, koruma ve 

güvenlik bandı, acil kaçış tüneli, 

rehabilite maksatlı maden atığı döküm 

alanı, lisanssız rüzgar ve güneş enerji 

santrali,  patlayıcı madde ve müştemilatı 

deposu ve kantar tesislerini,   

 

Rehabilite Maksatlı Maden Atığı 

Döküm Alanı İzni Gerekçesi: 

Madencilik faaliyetleri tamamlanan 

açık işletme ve diğer izin sahaları, bu 

faaliyetin ardından ağaçlandırmaya 

hazır hale getirilerek terk edilmekte ve 

Orman İdaresine geri teslim 

edilmektedir. Buna karşılık izin 

sahibinden, izin başlangıç tarihinde, 

Orman İdaresince ağaçlandırma bedeli 

tahsil edilen bu sahalar, uzun yıllar 

ağaçlandırma faaliyetlerine konu 

edilmemekte ve daha bilimsel bir tabir 

ile doğal süksesyon sürecine bırakılarak 

doğal gençleştirme yoluyla geri 

kazanılmaya çalışılmaktadır. 

Bu alanların sektörde ara ve uç ürün 

kazanımına yönelik yatırım yapan ve 

maden zenginleştirme tesisi işleten 

işletmelerin atıkları için rehabilite veya 

atık depolama maksatlı tahsisi 

sayesinde; 

1. Orman İdaresince uzun yıllar 

ağaçlandırma programına alınmayan 

bu alanların geri kazanımı 

hızlandırılacak, 

2. Terkten sonra bozulmaya uğraması 

sebebiyle Orman İdaresince yeniden 

saha hazırlığı yapılması zorunlu olan bu 

alanlarda saha hazırlığına yönelik 

maliyetler bertaraf edilmiş olacak,  

3. Bakir alanların izne konu edilmesinin 

önüne geçilerek ülke ekonomisine 

katkıda bulunan maden zenginleştirme 

tesislerinin sürdürülebilirliği bu 

alanların değerlendirilmesi ile 

sağlanmış olacaktır. 
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Lisanssız Rüzgar ve Güneş Enerji 

Santrali İzni Gerekçesi: Madencilik 

faaliyetleri ve özellikle bu kapsamda 

kurulan tesislerde (maden 

zenginleştirme, kırma-eleme,…,vb.) 

önemli miktarda enerji girdisine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu faaliyetlerin 

ekonomik şartlarda 

gerçekleştirilebilmesi, günümüzde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının da 

kullanımı ile daha ekonomik hale 

getirilebilmektedir. 

 

Bu kapsamda küçük ve orta ölçekli 

rüzgar ve güneş enerjisine dayalı 

tesislerin madencilik faaliyetlerine 

entegre edilebilmesi (gerekirse ara ve uç 

ürün üreten tesis kurulması şartına da 

bağlanarak) ve ihtiyaç duyulan 

enerjinin yenilenebilir enerjiden 

sağlanmasına yönelik taleplerin olması 

durumunda değerlendirmeye 

alınabilmesi için ilgili mevzuatta 

düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Sağlık, koruma ve güvenlik bandı 

altyapı tesisi değildir. Mesafesi 

hakkında bir bilgi verilmemiştir. Bu 

alanın ruhsat sınırları içerisinde olup 

olmayacağı bilinememektedir. Ruhsat 

sahasında belirli bir mesafede sağlık, 

güvenlik ve koruma bandı oluşturmak, 

kullanılmayan bir alan meydana 

getirecek   ve kullanılmayan bu alan için 

bir de bedel ödenmesi madencilerin 

üzerine yeni bir yük getirecektir.  
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c) (Mülga:RG-6/7/2018-30470) 

ç) (Mülga:RG-6/7/2018-30470) 

d) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda 

maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi 

için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 

verilen belgeyi, 

   

e) Arazi izin bedeli: Verilen izinlerden 

orman idaresince alınacak kullanım bedelini, 

   

f) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını, f) Bakan:  Orman ve Su İşleri  Tarım ve 

Orman Bakanını, 

  

g) Bakanlık: Orman ve Su İşleri 

Bakanlığını, 
g) Bakanlık:  Orman ve Su İşleri Tarım 

ve Orman Bakanlığını, 

  

ğ) Basamak/kademe: Yüksek eğimli 

alanlarda yüzey güvenliği ve ulaşım 

kolaylığını sağlamak amacıyla kazı yapılarak 

oluşturulan düzenli yatay ve düşey yüzeyleri, 

   

h) Bedel Artış Katsayısı (BAK): Her 

yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 

tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

uyarınca belirlenen yeniden değerleme 

oranını, 

   

ı) Bölge müdürlüğü: Genel Müdürlüğe 

bağlı orman bölge müdürlüklerini, 

   

i) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) 

belgesi: (Değişik ibare:RG-6/7/2018-

30470) 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı 

Resmî Gazete ’de yayımlanan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre 

verilecek “Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını 

veya Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Yönetmeliği kapsamı dışında olduğuna dair 

belgeyi, 

 

 i) Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) 

belgesi: (Değişik ibare:RG-6/7/2018-30470) 

25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı 

Yürürlüğe girdiği tarihte Resmî Gazete 

’de yayımlanan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre 

verilmiş/verilecek “Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli 

Değildir” kararını veya Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı 

dışında olduğuna dair belgeyi, 

 

Ruhsat sahiplerine yürürlükteki 

mevzuat uyarınca ilgili Kurum 

tarafından verilmiş ÇED Kararları ve 

Kapsam Dışı Görüşlerinin, değişen 

ÇED Yönetmeliği doğrultusunda tekrar 

tekrar güncellenmesi, Orman Genel 

Müdürlüğünce talep edilmektedir. Bu 

durum izin süreçlerini uzatmakta ve 

kazanılmış hakların kaybedilmesine yol 

açabilmektedir. 

 

j) Ek Devlet hakkı: Madencilik 

faaliyeti yapılan yerin Devlet ormanına 

j) Ek Devlet hakkı: Madencilik 

faaliyeti yapılan yerin Devlet ormanına 
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rastlaması halinde 4/6/1985 tarihli ve 3213 

sayılı Maden Kanununun 14 üncü maddesi 

gereğince alınan Devlet hakkının % 30 

fazlasını, 

k) Endemik ve korunması gereken 

nadir ekosistem alanı: Bulunduğu bölgenin 

ekolojik özellikleri nedeniyle yalnızca 

Ülkemizde belirli bir bölgede doğal olarak 

yayılış gösteren türlerin bulunduğu alanlar ile 

uzun süre araştırma amaçlı izlenen ve 

koordinatları Bakanlıkça veya Genel 

Müdürlükçe belirlenen orman alanlarını, 

rastlaması halinde 4/6/1985 tarihli ve 

3213 sayılı Maden Kanununun 14 üncü 

maddesi gereğince alınan Devlet 

hakkının % 30 fazlasını, 

 

l) Gen koruma alanı: Bir türün genetik 

çeşitliliğinin veya gen kaynaklarının doğal 

ortamında veya doğal ortamı dışında 

korumak ve çoğaltmak amacıyla 

koordinatları Bakanlıkça veya Genel 

Müdürlükçe belirlenen ve bu amaçla 

yönetilen alanları, 

   

m) Genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı 

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 

ekli (I) sayılı cetvelinde yer alan idareleri, 

   

n) Genel Müdürlük: Orman Genel 

Müdürlüğünü, 
   

o) Hafriyat toprağı: İnşaat öncesi 

arazinin hazırlanması amacıyla yapılan kazı 

ve benzeri faaliyetler esnasında oluşan 

toprağı, 

   

ö) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) Hammadde üretim izin belgesi: 3213 

sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince 

genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile 

kamu kurum ve kuruluşlarının yapı ve inşaat 

hammaddesi ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla veya Yap-İşlet-Devret modeli ile 

yapılan kamu yatırımları için, ihale 

sözleşmelerinde hammadde temin 

sorumluluğunun görevli şirket 
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yükümlülüğüne bırakılması hâlinde 

hammadde üretim izni sözleşme konusu işte 

kullanılmak ve proje süresiyle sınırlı olmak 

üzere görevli şirkete Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığınca verilen belgeyi, 

p) Heyet: Bölge müdürlüğünce; bölge 

müdür yardımcısı, şube müdürü, mühendis 

veya ilgili orman işletme müdür yardımcısı 

başkanlığında, ilgili orman işletme müdür 

yardımcısı, ilgili orman işletme şefi varsa 

kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya teknik 

elemandan oluşturulan en az üç kişilik 

komisyonu, 

   

r) İnşaat ve yıkıntı atıkları: Konut, 

bina, köprü, yol gibi alt ve üst yapıların 

yapımı, yıkımı, yenileme ve tadilatı esnasında 

ortaya çıkan; tehlikeli atık ve kimyasal madde 

içermeyen atığı, 

   

s) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) İşletme izin belgesi: Bir madenin 

işletmeye alınabilmesi için ruhsat sahasında 

belirli bir alanda, belirli bir süreyle Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen 

belgeyi, 

   

ş) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) İşletme ruhsatı: Belirli bir alanda, 

belirli bir süreyle üretime yönelik hazırlık 

çalışmaları ve üretim faaliyetlerinin 

yürütülebilmesi için Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığınca verilen yetki 

belgesini, 

  

 

 

 

 

 

 

 

t) İzin: Bu yönetmelik hükümlerine 

göre orman alanları içinde Bakanlıkça amacı 

doğrultusunda kullanılmak üzere verilen ön 

izni, kesin izni ve muvafakatı, 

 t) İzin: Bu yönetmelik hükümlerine göre 

orman alanları içinde Bakanlıkça veya 

Bakanlık adına ilgili Bölge 

Müdürlüğünce amacı doğrultusunda 

kullanılmak üzere verilen ön izni, kesin 

izni ve muvafakatı, 

Yatırımların öngörülebilir olması ve 

hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi 

için tüm izinlerin seri ve pratik bir 

şekilde alınabilmesi gerektiğinden bu 

düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda; 

1. İzinlerin 2018/13 Sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne uygun 
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 biçimde taşra teşkilatının 

yetkilendirilmesi yoluyla verilmesi, 

2. 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi’nin uygulamasına hız 

verilmesi talep edilmektedir. 

u) Kademeli kapatma planı: Pasa 

döküm ve atık barajı gibi döküm alanlarında 

orman ekosisteminin tesisi amacıyla 

ağaçlandırma ve silvikültür tekniklerine 

uygun, iznin başlangıcından sona ermesine 

kadar geçen sürede, izin alanının 

kapatılmasını takiben öngörülen nihai haline 

uygun olarak kapatılmasını ve tabiata 

kazandırılmasını gösterir planı, 

 

 u) Kademeli kapatma planı: Pasa 

döküm ve atık barajı gibi döküm 

alanlarında orman ekosisteminin tesisi 

amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür 

tekniklerine uygun, iznin 

başlangıcından sona ermesine kadar 

geçen sürede, izin alanının 

kapatılmasını takiben öngörülen nihai 

haline uygun olarak kapatılmasını ve 

tabiata kazandırılmasını gösterir planı, 

Özü itibariyle Kademeli Pasa Kapatma 

Planının, Rehabilitasyon Projesi’nden 

gerek rapor içeriği gerekse haritalama 

biçimi bakımından farkı 

bulunmamaktadır. Keza rehabilitasyon 

projesi tüm sahanın rehabilitesine 

ilişkin bir doküman olup, pasalar 

özelinde kademeli kapatma planındaki 

öngörüler buraya aktarılabilir.  Bu 

sebeple Kademeli Pasa Kapatma Planı 

ve ekli haritalarının Rehabilitasyon 

Projesi içerisine derç edilmesi 

mümkündür. Böylelikle mükerrer bilgi-

belge beyanının önüne geçilirken, 

zaman ve bürokrasiden de kazanç 

sağlanacaktır. 

 

ü) Kamu kurum ve kuruluşları: Bu 

Yönetmelikte genel bütçe kapsamındaki 

kamu idareleri tanımı dışında yer alan kamu 

idarelerini, 

   

v) Kesin izin: Bu Yönetmelik 

hükümlerine göre Bakanlıkça amacı 

doğrultusunda kullanılmak üzere verilen izni, 

 v) Kesin izin: Bu Yönetmelik hükümlerine 

göre Bakanlıkça veya Bakanlık adına 

ilgili Bölge Müdürlüğünce amacı 

doğrultusunda kullanılmak üzere verilen 

izni, 

 

Yatırımların öngörülebilir olması ve 

hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi 

için tüm izinlerin seri ve pratik bir 

şekilde alınabilmesi gerektiğinden bu 

düzenleme yapılmıştır. 

y) Maden arama izni: Maden araması 

yapılabilmesi için ruhsata dayalı olarak 

Bakanlıkça verilen izni, 

 y) Maden arama izni: Maden araması 

yapılabilmesi için ruhsata dayalı olarak 

Bakanlıkça Bölge Müdürlüğünce 

verilen izni, 

Maden arama ruhsat sürelerinin sınırlı 

olması, arama faaliyetlerinin sezonluk 

ve mevsimsel faaliyet olduğu dikkate 

alındığında; arama ve işletme 
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 ruhsatlarındaki maden arama 

izinlerinin seri ve pratik bir şekilde 

alınabilmesi için Bölge 

Müdürlüklerince izin verilmesi uygun 

olacaktır. 

 

z) Maden işletme izni: Maden üretimi 

yapılması için işletme ruhsatına dayalı olarak 

Bakanlıkça verilen izni, 

   

aa) Muhafaza ormanı: 6831 sayılı 

Kanunu 23 ve 24 üncü maddeleri kapsamına 

alınan yerleri, 

   

bb) Orman içi dinlenme yeri: 6831 

sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre 

ayrılan ve yönetilen koordinatları belirli 

alanları, 

   

cc) Orman idaresi: Orman Genel 

Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, 

   

çç) Ormancılık bürosu: 29/06/2006 

tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, 

Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 

Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna 

göre kurulan büro ve şirketi, 

   

dd) Ön izin: Kesin izinde istenen 

belgelerin hazırlanması için, sahada herhangi 

bir çalışma yapılmaması şartıyla verilen izni, 

   

ee) Prospeksiyon: Maden arama 

faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön 

bilgilerin toplanması işini, 

   

ff) Rehabilitasyon projesi: Madencilik 

faaliyetleri yapılan sahanın bozulacak doğal 

yapısının yeniden düzenlenmesi, doğal 

dengesinin kurulması,  alanın yeniden 

insanların ya da diğer canlıların güvenle 

yararlanabileceği hâle getirilmesini 

sağlayacak biçimde rehabilite amacıyla 

hazırlanacak projeyi, 
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gg) Rehabilite: İznin başlangıcından 

sona ermesine kadar geçen sürede, izin 

alanının; çevre emniyetinin sağlanarak, 

rehabilitasyon projesine uygun olarak ıslah 

edilmesini, orman ekosisteminin tesisi 

amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür 

teknikleri kullanılarak çevreye uyumlu hale 

getirilmesi işlemini, 

   

ğğ) Ruhsat: Arama ruhsatı, işletme 

ruhsatı veya sertifikayı, 
   

hh) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) İşletme faaliyet raporu: Maden ruhsat 

sahibince yıllık işletme faaliyetlerinin 

projeye uygunluk, üretim, satış tutarı ve 

miktarı, stok ve bunun gibi bilgiler ile toplam 

gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali 

durumu gösteren ve Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığına verilen belgeyi, 

   

ıı) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) Sertifika: V. Grup madenlerin 

aranması ve işletilmesi için belirli bir alanda, 

belirli bir süreyle Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığınca verilen belgeyi, 

   

ii) Stabilite: Bir malzeme kütlesinin 

veya yapının önemli bir deformasyona, 

harekete, erozyona, heyelana dayanabilmesi 

şartlarını, bulunduğu durumu koruyabilme 

yeteneği, 

   

jj) Teknik rapor: Madencilik 

faaliyetlerinde ve toprak dolgu izinlerinde 

izin veriliş amacına ve rehabilitasyon 

projesine/toprak dolgu projesine uygun 

çalışıldığını, cari yıl bedellerinin ödendiğini 

kontrol etmek amacıyla her yıl düzenlenecek 

raporu, 

   

kk) Teminat: Tedavüldeki Türk 

parasını, bankalar veya katılım bankaları 

tarafından verilen süresiz teminat 

mektuplarını, Hazine Müsteşarlığınca ihraç 
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edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu 

senetler yerine düzenlenen belgeleri, 

ll) Tesis: Her türlü kırma, eleme, 

öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile 

işleme tesisleri kapsamında, sallantılı masa, 

jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, 

bioksidasyon gibi cevher hazırlama ve 

zenginleştirme tesisleri, karıştırma, 

depolama, atık kazanma ve atık bertaraf 

tesisleri ile asfalt ve beton karıştırma 

ünitelerini, (1) (3) 

ll) Tesis: Her türlü kırma, eleme, 

öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile 

işleme tesisleri kapsamında, sallantılı 

masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, 

kalsinasyon, bioksidasyon gibi cevher 

hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, 

karıştırma, depolama, agrega karma 

tesisi ve madencilik arama işletme 

üretmeye yönelik agrega kırma tesisi, 

asfalt ve beton karıştırma üniteleri (1) (3) 

ile bunların atıklarının depolanması, 

atık kazanma ve atık bertaraf 

tesislerini, asfalt ve beton karıştırma 

ünitelerini (1)(3) 

ll) Tesis: Her türlü kırma, eleme, yıkama, 

öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile 

işleme tesisleri kapsamında, sallantılı 

masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, 

kalsinasyon, bioksidasyon gibi cevher 

hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, geri 

dönüşüm tesisleri,  karıştırma, depolama, 

atık kazanma ve atık bertaraf tesisleri ile 

asfalt ve beton karıştırma ünitelerini, 

Tesis tanımına yıkama ile geri dönüşüm 

tesislerinin de eklenmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Maden Kanununda 

zorunlu tesis olarak belirtilen asfalt ve 

beton tesisleri ibaresinin yönetmeliğe 

şartlı olarak da olsa (alan sınırlaması 

,ruhsat başına adet kısıtlaması vb.) 

hukuki olarak mümkünse yeniden 

eklenmesi gerekmektedir. 

 

Her ne kadar ;Danıştay 8 inci 

Dairesinin 20/11/2015 tarihli ve Esas 

No: 2014/5855 sayılı Kararı ile  3 üncü 

maddesinin 1 inci fıkrasının (ll) 

bendindeki “asfalt ve beton karıştırma 

ünitelerini” ibaresinin yürütmesinin 

durdurulmasına karar verilmiştir ise 

de; II (a) Grubu madencilik faaliyeti 

sonucunda üretilen agreganın kullanım 

alanı olan bu tesislerin maden sahası 

içinde bulunması Özellikle 

Büyükşehirlerde şehir içlerinde 

bulunan ve ruhsatsız denetimsiz çalışan 

asfalt ve beton tesis kirliliğini de 

ortadan kaldıracaktır.  

 

Tesis tanımı, madenlerin fiziksel veya 

kimyasal prosesten geçirildikten sonra 

arda kalan malzemenin bertarafı ve 

düzenli depolanmasını sağlayan 

tesisleri de içerecek şekilde 

düzenlenebilir.  
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mm) Tohum meşceresi: Orman ağacı 

ve ağaççığı türlerinde tohum, bitki üretim 

materyali üretmek amacıyla koordinatları 

Bakanlıkça ve Genel Müdürlükçe belirlenen 

ve bu amaçla yönetilen alanları, 

   

nn) Toprak dolgu bedeli: Dolgu hacmi 

üzerinden hesaplanan bedeli, 

   

oo) Toprak dolgu projesi: Ormanlık 

alanda madencilik faaliyetlerinin sona ermesi 

neticesinde idareye teslim edilen veya terk 

edilen doğal yapısı bozulmuş maden 

sahalarının orman yetiştirilmek üzere 

doldurularak ağaçlandırmaya hazır hale 

getirilmesi için dolgu öncesi ve dolgu sonrası 

nihai kodları gösterir, çevresindeki 

topografik yapı ile uyumlu dolgu sonrası 

rehabilite işlemini de içeren projeyi, 

   

öö) ÜFE: Türkiye İstatistik Kurumu 

tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre 

açıklanan yıllık üretici fiyat endeksini, 

 

   

pp) (Ek:RG-6/7/2018-

30470) Kıstelyevm: Bir günlük kazanç; gün 

sayısınca kesilen parayı, 

   

rr) (Ek:RG-6/7/2018-

30470) Rödövansçı: Ruhsat sahalarındaki 

madenlerin üretilerek değerlendirilmesi 

amacıyla ruhsat 

sahiplerinin rödövans sözleşmesi imzaladığı 

gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve 

kuruluşları ile bunların iştiraklerini, 

   

ss) (Ek:RG-6/7/2018-

30470) Rödövans sözleşmesi: Ruhsat 

sahalarındaki madenlerin işletilerek 

değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere 

veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak 

üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı 
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için ruhsat sahiplerinin, bu kişilerle yapmış 

oldukları sözleşmeleri, 

 

 şş) Saha analiz raporu: İzin talep 

edilen alanın mülkiyet durumu, 

alandaki mevcut ağaç türleri, türler 

itibariyle sayısı ve miktarını, gelişim 

çağlarını, alanı yansıtır görselleri içerir 

raporu, 

şş) Saha analiz raporu: İzin talep edilen 

alanın mülkiyet durumu, alandaki 

mevcut ağaç türleri, türler itibariyle 

sayısı ve miktarını, gelişim çağlarını, 

alanı yansıtır görselleri içerir raporu,  

 

Saha analiz raporu özü itibari ile orman 

mühendisleri odasınca yayımlanan 

asgari ücret tarifesindeki iş 

kalemlerinden Ağaç Röleve Planı’nı 

temsil etmektedir. Röleve planları, 

genellikle mücavir alan sınırlarında 

veya şehirlerde yapılacak inşaat 

çalışmalarında sahadaki sayılı ağaç 

varlığını, türlerini, gelişim çağlarını, 

sağlık durumlarını vb. içeren bir rapor 

ve plan olup, söz konusu bu plan inşaat 

çalışmaları öncesinde Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 

sunulmaktadır. Bu raporun madencilik 

faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik 

izne konu edilen ormanlık alanlarda 

uygulanabilmesi teknik ve pratik 

açıdan uygun değildir. Nitekim bu 

bilgileri de içerir Orman Amenajman 

Planları mevcutken ve müracaat 

dosyasında idareye sunulan; Orman 

Amenajman Planı Meşcere Haritasında 

saha analizleri rumuzlar halinde 

belirtilmiştir. Ayrıca idare tarafından 

düzenlenen Arazi İzin Raporlarında bu 

ayrıntıların üçlü komisyonca ayrı ayrı 

incelenip, komisyon raporunda 

tutanağa bağlanmasına rağmen  söz 

konusu değişikliğin mevzuata 

eklenmesindeki amaç anlaşılamamıştır. 

Bu sebeple   tanımlardan kaldırılması  

önerilmektedir. 

 tt) ORBİS: İzin taleplerinin 

elektronik ortamda yükleneceği Orman 

Bilgi Sistemini, 
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 uu) E-başvuru Yetkilisi: Talep 

sahiplerince izin işlemlerine ilişkin 

başvuru yapmak üzere yetkilendirildiği 

yazılı olarak Orman İdaresine bildirilen 

ve ORBİS Sisteminde gerekli yetki 

tanımlaması yapılan kişiyi, 

 

  

 üü) E-başvuru: İzin taleplerine 

ilişkin olarak ORBİS üzerinden yapılan 

başvuruyu, 

  

ifade eder.    

İKİNCİ BÖLÜM 

Maden Arama, İşletme, Tesis ve 

Altyapı Tesis İzin İşlemleri 

   

Müracaat 

MADDE 4 – (1) Ruhsat (Değişik 

ibare:RG-6/7/2018-30470) sahibi 

veya rödövansçı, madenin adının belirtildiği 

talep yazısına; 

Müracaat 

MADDE 4– (1) 

Ruhsat (Değişik ibare: RG-6/7/2018-

30470) sahibi veya rödövansçı, 

madenin adının belirtildiği talep 

yazısına ve E-başvurusuna; 

MADDE 4– (1) Ruhsat (Değişik ibare: 

RG-6/7/2018-30470) sahibi 

veya rödövansçı, ormancılık büroları 

ve/veya bünyelerinde çalışan orman 

mühendisi ve/veya orman yüksek 

mühendisi tarafından hazırlanan 

orman müracaat dosyası ile madenin 

adının belirtildiği talep yazısına ve E-

başvurusuna; 

Şirketlerin bünyelerinde istihdam 

edilen Orman Mühendisleri’nin 

yetkilerinin yalnızca Teknik Rapor 

hazırlanmasına yönelik olduğu, bu 

nedenle işbu düzenlemenin 

yapılmasının uygun olacağı 

düşünülmüştür. 

a) Ruhsatını,    

b) 1/25000 ölçekli haritasını veya 

krokisini, 

 b) 1/25000 ölçekli haritasını 

veya krokisini, 

  

c) Meşcere haritasını,  c) Meşcere haritasını, Saha 

analiz raporu, 

  

ç) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet 

planını, 
   

d) Koordinat listesini,    

e) Orman kadastro haritasını,  e) Orman kadastro haritasını, 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü ile Arkeolojik ve Doğal 

Sit’e ilişkin Kültür ve Turizm 

e) ÇED Kararı verilirken 

alınmamış ise Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü ile Arkeolojik ve Doğal Sit’e 

ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 

Bilindiği üzere, maden ruhsatları süreli 

olarak verilmekte olup, ÇED ve İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatı dâhil diğer 

tüm kurumlardan alınması zorunlu 

izinlerin süresi İşletme Ruhsatı 

yürürlük tarihinden itibaren 3 yıldır. 



14 

 

Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı uygun görüş yazılarını, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygun 

görüş yazılarını, 

Ancak, yapılan değişiklik önerisi hem 

ÇED belgesini hem de diğer kurum 

görüşlerini ayrı ayrı istemektedir.  

 

Oysa Orman izni için başvuru 

yapılırken ÇED belgesi de 

eklenmektedir. ÇED alınırken ise 

gerekli olan tüm kurumların görüşü 

alınarak nihai karar verilmektedir. Bu 

nedenle, hiç değilse ÇED sürecindeki 

kurum görüşleri esas alınarak, orman 

izinlerinin alınması esnasında tekrar 

tekrar aynı kurumlardan yeni görüşler 

talep edilmemelidir. 

 

Öte yandan, orman izni için ÇED 

Kararı ile başvurma zorunluluğu 

bulunduğundan ve ÇED Kararını da 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

verdiğinden aynı Bakanlıktan Doğal Sit 

de dahil olmak üzere tekrar uygun 

görüş yazısı istenilmemelidir.  

 

Ayrıca halihazırda Bölge 

Müdürlükleri’nce talep edilen kurum 

görüşlerine ek olarak istenilmesi 

öngörülen İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü görüşü, diğer kurum 

görüşleri sebebiyle zaten uzayan izin 

süreçlerine ek bir bürokratik işlem ve 

yük getireceğinden talebinden 

vazgeçilmelidir. 

 

f) ÇED belgesini,    

g) Hammadde üretim, maden işletme, 

pasa döküm alanı, atık barajı, liç, atık 

kazanma ve atık bertaraf tesis izin 

g) Hammadde üretim, maden 

işletme, pasa döküm alanı, atık barajı, 

liç, atık kazanma ve atık bertaraf tesis 

izin taleplerinde rehabilitasyon 

g) Hammadde üretim, maden işletme, 

pasa döküm alanı, atık barajı, liç, atık 

kazanma ve atık bertaraf tesis izin 

taleplerinde rehabilitasyon projesini, veya 

Özü itibariyle Kademeli Pasa Kapatma 

Planının, Rehabilitasyon Projesi’nden 

gerek rapor içeriği gerekse haritalama 

biçimi bakımından fazla farkları 
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taleplerinde rehabilitasyon projesini veya 

kademeli kapatma planını, 

projesini, veya pasa döküm alanı için 

kademeli kapatma planını, 

pasa döküm alanı için kademeli 

kapatma planını, 

 

bulunmamaktadır. Keza rehabilitasyon 

projesi tüm sahanın rehabilitesine 

ilişkin bir doküman olup, pasalar 

özelinde kademeli kapatma planındaki 

öngörüler buraya aktarılabilir.  Bu 

sebeple Kademeli Pasa Kapatma Planı 

ve ekli haritalarının Rehabilitasyon 

Projesi içerisine derç edilmesi 

mümkündür. Böylelikle mükerrer bilgi-

belge beyanının önüne geçilirken, 

zaman ve bürokrasiden de kazanç 

sağlanacaktır. 

 

ğ) Tesis ve altyapı tesis izin 

taleplerinde  avan projesini, 

ğ) Tesis ve altyapı tesis izin 

taleplerinde  avan projesini,  

  

h) (Ek:RG-6/7/2018-

30470) Müracaat 

sahibinin rödövansçı olması durumunda 

ekinde maden siciline bilgi amaçlı şerh 

edilmiş rödövans sözleşmesinin sureti olan 

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün yazısını, 

h) (Ek:RG-6/7/2018-

30470) Müracaat 

sahibinin rödövansçı olması 

durumunda ekinde maden siciline bilgi 

amaçlı şerh 

edilmiş rödövans sözleşmesinin sureti 

olan Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğünün yazısını, 

  

dört takım ekleyerek kesin izin için 

veya (a), (b), (c), (ç), (d) (Değişik ibare:RG-

6/7/2018-30470) , (e) ve (h) bentlerinde 

belirtilen belgeleri ekleyerek ön izin için 

bölge müdürlüğüne müracaatta bulunurlar. 

dört takım ekleyerek ORBİS 

üzerinden yükleyerek kesin izin için 

veya (a), (b) (c), (ç), (d) (Değişik 

ibare:RG-6/7/2018-30470) , (e) ve 

(h) bentlerinde belirtilen belgeleri 

ekleyerek yükleyerek ön izin için bölge 

müdürlüğüne müracaatta bulunurlar. 

E-başvuru üzerinden ORBİS sistemine 

yüklenen belgeler bir takım dosya 

şeklinde ve üzerine başvuru numarası 

kayıt edilmek suretiyle ilgili Orman 

Bölge Müdürlüğüne verilir.  

  

(2) Kazı gerektirmeyen arama 

taleplerinde müracaat yazısına sadece ruhsat 

ve ruhsat alanını gösteren 1/25000 ölçekli 

harita eklenir. 

(2) Kazı gerektirmeyen arama 

taleplerinde müracaat yazısına sadece 

ruhsat ve ruhsat alanını gösteren 
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koordinat listesi veya krokisi 1/25000 

ölçekli harita eklenir. 

(3) Muhafaza ormanlarındaki ruhsat 

görüş taleplerinde; talep yazılarına 1/25000 

ölçekli haritasını veya krokisini, meşcere 

haritasını, 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet 

planını, koordinat listesini, orman kadastro 

haritası ile Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 

ruhsat müracaatında bulunduğuna ve hak 

sağladığına dair belgesi ile birlikte müracaat 

eder. 

(3) Muhafaza ormanlarındaki 

ruhsat görüş taleplerinde; talep 

yazılarına 1/25000 ölçekli haritasını 

veya krokisini, meşcere haritasını, 

1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet 

planını, koordinat listesini, orman 

kadastro haritası ile Maden İşleri Genel 

Müdürlüğüne ruhsat müracaatında 

bulunduğuna ve hak sağladığına dair 

belgesi ile birlikte müracaat eder. 

  

(4) (Değişik:RG-21/1/2017-

29955) Mevzuat gereği alınması gereken 

ilgili kurum görüş yazıları, talep sahibi 

tarafından müracaat evrakına 

eklenir. (Değişik ibare:RG-6/7/2018-

30470) Kamu kurum ve kuruluşları hariç 

müracaat sahibinin talebi halinde, ilgili 

kurum görüş yazıları orman idaresi tarafından 

istenir. 

(4) (Değişik:RG-21/1/2017-

29955) Mevzuat gereği alınması 

gereken ilgili kurum görüş yazıları, 

talep sahibi tarafından müracaat 

evrakına eklenir. (Değişik ibare:RG-

6/7/2018-30470) Kamu kurum ve 

kuruluşları hariç müracaat sahibinin 

talebi halinde, ilgili kurum görüş 

yazıları orman idaresi tarafından 

istenir. 

 

(5) Bu maddenin birinci 

fıkrasının (e ) bendinde istenen uygun 

görüş yazıları bulunmayan müracaatlar 

kabul edilmez.  Ancak ÇED OLUMLU 

BELGESİ alınmış olan faaliyetler için 

ÇED aşamasında alınmış kurum 

görüşleri yüklenir. Kapasite artışı, 

koordinat değişikliği, ilave saha ve 

kullanım amacı değişikliğinde ise ÇED 

OLUMLU BELGESİ alınmış olsa dahi 

kurum görüşleri istenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü ile Arkeolojik Sit’e ilişkin 

Kültür ve Turizm Bakanlığı görüşleri talep 

sahibi tarafından alınarak müracaat 

evrakları ile birlikte ORBİS’e yüklenir. 

Görüş yazıları bulunmayan müracaatlar 

kabul edilmez. Ancak ÇED OLUMLU 

BELGESİ veya ÇED GEREKLİ 

DEĞİLDİR KARARI alınmış olan 

faaliyetler için ÇED aşamasında alınmış 

kurum görüşleri yüklenir.  Kapasite 

artışı, koordinat değişikliği, ilave saha 

ve kullanım amacı değişikliğinde ise 

ÇED OLUMLU BELGESİ alınmış olsa 

dahi kurum görüşleri istenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maden Kanununa göre belli bir süre 

içinde alınması zorunlu izinlerin 

alınarak Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğüne verilmesi zorunludur. 

Aksi takdirde idari para cezası ile 

başlayarak ruhsat iptaline kadar giden 

bir süreç yaşanmaktadır. Orman izni 

için başvuru yapılırken koordinatları 

belli olan bir alana ÇED olumlu belgesi 

veya ÇED gerekli değildir kararı da 

eklenmektedir. ÇED alınırken ise 

gerekli olan tüm kurumların görüşü 

alınarak nihai karar verilmektedir. Bu 

nedenle, ÇED sürecindeki kurum 

görüşleri esas alınarak, orman 

izinlerinin alınması esnasında tekrar 
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 tekrar aynı kurumlardan yeni görüşler 

talep edilmemelidir. Sadece ÇED 

sürecinde alınmayan kurum 

görüşlerinin istenilmesi sürecin 

hızlandırılması ve bürokrasinin 

azaltılmasını sağlayacaktır.  

 

 (6) Talep sahibince istenmesi 

halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü ile İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü görüşleri Bölge 

Müdürlüğü tarafından istenebilir. 

(6) Talep sahibince istenmesi halinde 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü görüşleri Bölge Müdürlüğü 

tarafından istenebilir. 

Halihazırda Bölge Müdürlükleri’nce 

talep edilen kurum görüşlerine ek 

olarak istenilmesi öngörülen İl Tarım 

ve Orman Müdürlüğü görüşü, diğer 

kurum görüşleri sebebiyle zaten uzayan 

izin süreçlerine ek bir bürokratik işlem 

ve yük getireceğinden talebinden 

vazgeçilmelidir.  

 

 (7) Gerek görülmesi halinde 

idare bu maddenin  birinci fıkrasının 

(e) bendinde yer alan kurumlar 

haricindeki kurumlardan da görüş 

isteyebilir. 

(7) Gerek görülmesi halinde idare bu 

maddenin dördüncü fıkrasında yer alan 

kurumlar haricindeki kurumlardan da 

görüş isteyebilir. 

 

Maden işletmecilerinin yapacakları 

yatırımların önündeki en büyük 

engellerden birisi bir kamu idaresine 

başvuru yaptıklarında ne ile 

karşılaşacaklarını bilememeleridir. Bu 

fıkrada yer alan hükmün eklenmesi 

halinde çok da ilgili olmamasına 

rağmen kurumun vereceği olumsuz 

görüş tüm yatırımı engelleyebilecektir. 

Bu yöndeki bir fıkra Orman İdaresini 

de zor durumda bırakacaktır. Örneğin 

bu fıkraya dayanılarak bir muhtar ya 

da belediyeden görüş alınmadan izin 

verilmesi üzerine önüne geçilemeyecek 

sorunlar ile yüz yüze kalınacaktır. 

Verilecek iznin ve kimlerden görüş 

alınacağının sınırları net olarak 

çizilmesi, üçüncü kişi ve kuruluşlarca 

keyfi uygulamalara meydan 

verilmemesi nedeniyle bu fıkranın 

taslaktan çıkartılması zorunluluk arz 

etmektedir. 
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 (8) Genel bütçe kapsamında yer 

alan Kamu İdareleri ile Kamu Kurum 

ve Kuruluşlarının hammadde üretim 

belgesine istinaden verilecek izinlerde 

yüklenici ile akdedilmiş 

sözleşmelerinde hammaddenin kamu 

tarafından temin edileceğine ilişkin 

taahhütlerinin varlığına dair yazı 

istenir. İhtiyaç duyulan hammaddeye 

dair aynı ilçe sınırları içinde yeterli 

maden sahası bulunmadığı, ilgili 

hammaddenin arzının sınırlı olduğu ve 

faaliyetin talep edilen sahada 

yapılmasında zaruret olduğu da ayrıca 

bildirilir. 

(8) Genel bütçe kapsamında yer alan 

Kamu İdareleri ile Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının hammadde üretim 

belgesine istinaden verilecek izinlerde 

yüklenici ile akdedilmiş sözleşmelerinde 

hammaddenin kamu tarafından temin 

edileceğine ilişkin taahhütnamelerinin 

varlığına dair yazı istenir. İhtiyaç 

duyulan hammaddeye dair aynı ilçe 

sınırları içinde yeterli maden sahası 

bulunmadığı, ilgili hammaddenin 

arzının sınırlı olduğu ve faaliyetin talep 

edilen sahada yapılmasında zaruret 

olduğu da ayrıca bildirilir. 

Maden Kanunu gereğince kamu kurum 

ve kuruluşlarının hammadde üretim 

izin talepleri;  Kamu projesinin ne 

kadar hammaddeye ihtiyaç duyduğu, 

yeterli maden olup olmadığı, bu madene 

zorunlu olarak gereksinim duyulup 

duyulmadığı MAPEG tarafından 

değerlendirilip, Hammadde Üretim İzni 

düzenlenmesi veya düzenlenmemesi 

yönündeki kararı vermektedir. Bu 

nedenle, fıkradan çıkarılması gerektiği 

düşünülmektedir. 

İnceleme ve değerlendirme 

MADDE 5 – (1) Bölge müdürlüğü 

yapılan müracaatı öncelikle evrak üzerinde 

inceler, eksiklikler varsa, on işgünü içinde 

müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler 

tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye 

alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet 

tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler 

yapılarak, talebin Devlet ormanlarına isabet 

eden kısımları için ön izin veya kesin izin 

raporu düzenlenir. 

   

(2) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470)  Ancak kazı gerektirmeyen maden 

arama izinlerinde belgelerin tam olması 

halinde bölge müdürlüğü müracaat yazısının 

bir örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını ve 

izin süresini belirterek talep sahibine iade 

eder. İzin sahibi, izin süresince bu belge ile 

ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita 

yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi 

kazı gerektirmeyen maden arama faaliyetinde 

bulunabilir. Aramanın 

el karotu ile karot alma şeklinde yapılmak 

istenmesi halinde idarece teminat alınmak 

 (2) (Değişik: RG-6/7/2018-30470) Ancak 

kazı gerektirmeyen maden arama 

izinlerinde belgelerin tam olması halinde 

bölge müdürlüğü müracaat yazısının bir 

örneği üzerine kayıt tarihini ve sayısını ve 

izin süresini belirterek talep sahibine iade 

eder. İzin sahibi, izin süresince bu belge ile 

ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik 

harita yapımı, numune alımı, jeofizik 

araştırma gibi kazı gerektirmeyen maden 

arama faaliyetinde bulunabilir. Aramanın 

El karotu ile maden arama faaliyeti 

gerçekleştirilirken topoğrafyada 

herhangi bir değişiklik meydana 

getirmemesi ve çalışma yapılması için 

orman örtüsünün kesilmesi 

zorunluluğu bulunmasına rağmen 

teminat tahsil edilmesi uygun 

bulunmamaktadır. 
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suretiyle belirlenen sürede ve alanda 

el karotu ile arama yapılmasına izin 

verilebilir. 

el karotu ile karot alma şeklinde yapılmak 

istenmesi halinde idarece teminat 

alınmak suretiyle belirlenen sürede ve 

alanda el karotu ile arama yapılmasına izin 

verilebilir. 

(3) Değerlendirme Komisyonunun 

görev alanındaki; muhafaza ormanları, gen 

koruma alanları, tohum meşcereleri, orman 

içi dinlenme yerleri ile endemik ve korunması 

gereken nadir ekosistem alanlarına isabet 

eden maden işletme, tesis ve altyapı tesisi izin 

müracaatları ile muhafaza ormanlarındaki 

ruhsat talepleri bölge müdürlüğünce 

müracaat evrakı ve düzenlenen tutanak ile 

birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. Talebin 

bir kısmının Değerlendirme Komisyonunca 

değerlendirilmesi gerektiği durumlarda talep 

bir bütün olarak ele alınır. 

   

Ön izin ve ön izin süre uzatımı 

MADDE 6 – (1) Uygun görülen 

taleplere yirmi dört aya kadar ön izin 

verilebilir. Ön izin sahibinin, ön izin süresi 

son günü mesai bitimine kadar bölge 

müdürlüğüne süre uzatımı talebinde 

bulunması, mevcut taahhüt senedi 

hükümlerini kabul ettiğine dair ek taahhüt 

senedi vermesi halinde ön izin süresinin bitim 

tarihinden itibaren on iki ay süreyle ön izin ve 

sorumlulukları devam eder.  Ön izin süresi 

toplam otuz altı ayı geçemez. 

   

(2) Ön izin süresi içinde saha teslimi 

yapılmaz ve madencilik faaliyetine müsaade 

edilmez. 

   

(3) Ön izin; izin süresi son günü mesai 

bitimine kadar süre uzatımı talebiyle bölge 

müdürlüğüne müracaat edilmemesi, izin 

sahibinin vazgeçmesi veya istenen belgelerin 

süresi içinde tamamlanarak orman idaresine 
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verilmemesi halinde resen iptal edilmiş 

sayılır. 

(4) Süre uzatmaları dahil, ön izin süresi 

içinde herhangi bir sebeple kesin izne 

dönüşmemiş ön izinler için herhangi bir hak 

iddia edilemez. 

   

(5) Ön izin süresi içinde mevzuatta 

kesin izin verilmesini engelleyen değişiklik 

olması halinde ön izin iptal edilir. 

 

   

Kesin İzin 

MADDE 7 – (1) Bakanlıkça uygun 

görülenlere (Değişik ibare:RG-6/7/2018-

30470) ruhsat/rödövans süresi dikkate 

alınarak izin verilir. Ormanlık alandan verilen 

izin, müracaat sahibine tebliğ edilir. Tebligat 

tarihinden itibaren üç ay içerisinde izin 

sahibinden teminat, bedeller ve onaylı 

taahhüt senedi istenir. Tebligat tarihinden 

itibaren üç ay içerisinde bedellerin 

ödenmemesi, teminatın veya onaylı taahhüt 

senedinin verilmemesi halinde ise saha 

teslimi yapılmaz, her hangi bir bildirime 

gerek kalmaksızın izin iptal edilir. İptal işlemi 

ilgiliye bildirilir. Aynı yerle ilgili yeniden izin 

talep edilmesi yeni izin talebi olarak 

değerlendirilir. 

Kesin İzin 

MADDE 7 – (1) Bakanlıkça 

uygun görülenlere (Değişik ibare:RG-

6/7/2018-

30470) ruhsat/rödövans süresi dikkate 

alınarak izin verilir. Ormanlık alandan 

verilen izin, müracaat sahibine tebliğ 

edilir. Tebligat tarihinden itibaren  üç 

altı ay içerisinde izin sahibinden 

teminat, bedeller ve onaylı taahhüt 

senedi istenir. Tebligat tarihinden 

itibaren  üç altı  ay içerisinde bedellerin 

ödenmemesi, teminatın veya onaylı 

taahhüt senedinin verilmemesi halinde 

ise saha teslimi yapılmaz, her hangi bir 

bildirime gerek kalmaksızın izin iptal 

edilir. İptal işlemi ilgiliye bildirilir. 

Aynı yerle ilgili yeniden izin talep 

edilmesi yeni izin talebi olarak 

değerlendirilir. 

 

(1) Bakanlıkça uygun görülenlere (Değişik 

ibare:RG-6/7/2018-30470) ruhsat/rödövans 

süresi dikkate alınarak kadar izin verilir. 

Ormanlık alandan verilen izin, müracaat 

sahibine tebliğ edilir. Tebligat tarihinden 

itibaren altı ay içerisinde izin sahibinden 

teminat, bedeller ve onaylı taahhüt senedi 

istenir. Tebligat tarihinden itibaren altı ay 

içerisinde bedellerin ödenmemesi, 

teminatın veya onaylı taahhüt senedinin 

verilmemesi halinde ise saha teslimi 

yapılmaz, her hangi bir bildirime gerek 

kalmaksızın izin iptal edilir. İptal işlemi 

ilgiliye bildirilir. Aynı yerle ilgili yeniden 

izin talep edilmesi yeni izin talebi olarak 

değerlendirilir. 

Maden Kanununun 7. Maddesinin 

yirminci fıkrasında, “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 temdit 

süresi sonuna kadar hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın uzatılmış sayılır.” hükmü 

bulunmaktadır. Verilen orman izninin 

de mali şartlar karşılandığı sürece bu 

hükme uygun olarak ruhsat süresi 

kadar verilmesi gerekmektedir. 

 

(2) Maden işletme izinlerinde, izin 

sahibi; izne konu alanı kapsayan işletme izin 

belgesini orman idaresine vermeden saha 

teslimi yapılmaz. 

(2) Maden işletme izinlerinde, 

izin sahibi; izne konu alanı kapsayan 

işletme izin belgesini orman idaresine 

vermeden saha teslimi yapılmaz. 

İşletme izin belgesinin, izin sahasının 

bir kısmını kapsaması halinde 

kapsayan kısmın yer teslimi yapılabilir. 
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(3) (Değişik:RG-19/4/2015-

29331) Madencilik faaliyetine başlanılmadan 

önce izin sahibine, maden işletme ile tesis 

izin alanları, maden stok alanı, pasa döküm 

alanı, verimli toprak depolama alanı ve atık 

barajı izin sahasının sınırlarının köşe 

noktalarına zeminden en az iki metre 

yükseklikte koordinat değerleri belirli sabit 

işaretler tesis ettirilir. İki nokta arası 25 

metreden fazla olamaz. Sabit işaretler izin 

süresi ve rehabilite izleme sürecinde 

muhafaza edilir. Aksi halde madencilik 

faaliyetine müsaade edilmez. 

   

(4) İzin verilmemesi halinde durum 

ilgiliye tebliğ edilir. 
   

(5) Ruhsat alanında maden arama, 

maden işletme veya hammadde üretimi için 

ormanlık alanlarda Bakanlıkça veya ormanlık 

alan dışında ilgili kurumlarca izin verilmiş 

ise, bu ruhsata dayalı olarak madencilik 

faaliyetleri için gerekli ve orman alanı içinde 

yapılması zorunlu tesislere ve altyapı 

tesislerine ruhsat alanı içinde, talep edilen 

altyapı tesislerinin ruhsat alanı içinde 

yapılması için uygun alan bulunulmadığının 

heyet tarafından tespit edilmesi halinde ruhsat 

alanı bitişiğinde izin verilebilir. 

   

 (6) Genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yol, köprü, baraj, gölet, liman gibi projelerin 

inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 

hammaddelerinin üretimi için hammadde 

üretim izin belgesine dayanarak orman 

alanları içinde bu amaçla yapılacak işletme 

faaliyetleri, tesis ve altyapı tesislerine bu 

Yönetmelik hükümlerine göre izin verilir. 

   

 (7) İzin başlangıç tarihi; izin olurunda 

izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise izin 

olurunun verildiği tarihtir. İzin süresinin 

 (7) İzin başlangıç tarihi; sahanın izin 

sahibine teslim edildiği izin olurunda 

Bilindiği üzere, Orman izni için verilen 

Olur’u müteakip ruhsat sahibi 
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tamamen veya kısmen uzatıldığı izinlerde 

izin başlangıç tarihi ilk iznin verildiği tarihtir. 

Farklı tarihlerde verilen izinlerin birlikte 

uzatılması halinde izin başlangıç tarihi yeni 

izin olur tarihidir. 

izin başlangıç tarihi belirtilmemiş ise 

izin olurunun verildiği tarihtir. İzin 

süresinin tamamen veya kısmen uzatıldığı 

izinlerde izin başlangıç tarihi ilk iznin 

teslim edildiği verildiği tarihtir. Farklı 

tarihlerde verilen izinlerin birlikte 

uzatılması halinde izin başlangıç tarihi 

yeni izin olur tarihidir. 

 

 

 

 

 

(8) Altyapı tesisi tanımında yer alan, 

stok alanı/pasa alanı/enerji nakil 

hattı/ocak yolları/şantiye 

alanı/yemekhane/atölye gibi faaliyet 

alanları için izin alınmış olmak ve 

verilen iznin koordinatlarını aşmamak 

kaydı ile süreç içerisinde izin sahibi 

tarafından yapılacak yer değişiklikleri 

amaç dışı kullanım kapsamında 

değerlendirilmez.  

 

(9) Mevcut izinlerin küçültme talebi 

işlemlerinde 4 üncü Maddenin 1 inci 

fıkrasının ç ve d bentlerinde yazılı 

belgelerden başka belge talep edilmez 

ve bedel güncellemesi yapılmaz. 

 

 

 

(10) Kazı gerektiren maden arama 

faaliyetleri ile bunlara hizmet eden 

altyapı-tesisi izinlerinden (yol, şantiye 

tarafından gerekli ödemeler 

yapıldıktan sonra yer teslimi 

yapılmaktadır. Ancak ödeme işlemi ile 

yer teslimi arasındaki süre çoğu zaman 

3 ila 12 ay arasında değişebilmekte, 

dolayısı ile izin sahibi kullanamadığı 

arazi için ödeme yapmakta ve kiralama 

süresi de geçmektedir. Bu sebepten 

dolayı oluşan mağduriyetin giderilmesi 

için izin süresinin, sahanın ruhsat 

sahibine teslim tarihinden itibaren 

başlaması önem arz etmektedir. 

 

Bilindiği üzere madencilik faaliyetleri 

dinamik bir süreçtir. Bu nedenle 

örneğin pasa alanı zaman içerisinde 

stok alanı olabilmektedir. Bu tür yer 

değişikliklerinin izin başvuruları 

dinamik sürece çok da uygun 

olmadığından amaç dışı kullanım adı 

altında değerlendirilmemesi zorunluluk 

arz etmektedir.   

 

 

Küçültme işlemleri, izin onayı alınmış 

alanlar olduğundan başka bir belgeye 

ihtiyaç duyulmadan kısa sürede 

sonuçlandırılması amaçlanmıştır. Bu 

madde eklenirken Bölge Müdürlükleri 

arasındaki uygulama birliğinin 

sağlanması da amaçlanmıştır. 

 

Sektörle yapılan görüşmelerde iletilen 

talepler arasında sondaj usulü ve yarma 

usulü kazı gerektiren maden arama 

faaliyetlerinden herhangi bir ticari 
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yeri ve benzeri) ağaçlandırma ve 

teminat haricinde bedel alınmaz.  

 

kazanç sağlanmadığından, açılan 

yolların kamunun kullanımına 

sunulması sebebiyle bedel tahsilatının 

yalnızca ağaçlandırma ve teminat ile 

sınırlandırılması hususudur. Buna 

gerekçe olarak ise maden arama 

faaliyetlerinin, madenciliğin başlıca ve 

temel sac ayaklarından biri olduğu, 

ulusal düzeyde sahibi olduğumuz 

yeraltı kaynaklarının potansiyelini 

ortaya çıkarmanın ve bu potansiyeli 

realize edebilmenin yegâne yolu olduğu 

bildirilmektedir. 

 

Bu sebeple maden arama faaliyetlerinin 

bir bütün halinde değerlendirilerek, 

kazı gerektirip gerektirmediğine 

bakılmaksızın ülkemiz yeraltı 

kaynaklarının ekonomiye 

kazandırılması odağında ve 

yatırımcılar nezdinde teşvike konu 

edilmesi ve bürokratik süreçlerden 

sıyrılarak zaman-nakit boyutunda 

serbest kılınması gerektiği 

iletilmektedir. 

  Alınacak bedeller ve ek Devlet 

hakkı 

MADDE 8 – (1) Maden arama, 

işletme, tesis ve altyapı tesis ön izinlerinde ön 

izin bedeli, kesin izinlerde ise; 

Alınacak bedeller ve ek Devlet 

hakkı 

 

  

a) Ağaçlandırma bedeli,    

b) Arazi izin bedeli, 

alınır. 
   

(2) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) Ancak aynı ruhsat alanı/hammadde 

üretim izin alanı içinde maden işletme 

amacıyla bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden 

(2) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) Ancak aynı ruhsat 

alanı/hammadde üretim izin alanı 

içinde maden işletme amacıyla bu 
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önce veya sonra Bakanlıkça verilmiş izin 

alanlarının toplamının beş hektara kadar olan 

kısmı için arazi izin bedeli alınmaz, ek Devlet 

hakkı alınır. Kamu kurum ve kuruluşlarına 

hammadde üretim amacıyla, hammadde 

üretim izin belgesine dayanılarak verilen 

izinlerde ise ek Devlet hakkı alınmaz. 

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce 

veya sonra Bakanlıkça verilmiş izin 

alanlarının toplamının beş hektara 

kadar olan kısmı için arazi izin bedeli 

alınmaz., ek Devlet hakkı alınır. Kamu 

kurum ve kuruluşlarına hammadde 

üretim amacıyla, hammadde üretim 

izin belgesine dayanılarak verilen 

izinlerde ise ek Devlet hakkı alınmaz. 

(3) Kazı gerektirmeyen maden arama 

izninden bedel alınmaz. 
   

(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı 

Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci 

maddesinin ikinci fıkrası gereği Karayolları 

Genel Müdürlüğünün, 18/12/1953 tarihli ve 

6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun Ek 5 inci maddesinin 

ikinci fıkrası gereği Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünün hammadde üretim izin belgesi 

veya ruhsat ile yapacağı madencilik 

faaliyetleri için verilen izinlerinden, bedel ve 

teminat alınmaz. Bu idarelerin merkez ve 

taşra birimleri adına düzenlenmiş hammadde 

üretim izin belgesi veya ruhsata dayalı olarak 

verilen izinler Bakanlıkları veya Genel 

Müdürlükleri adına verilmiş sayılır. 

   

(5) (Değişik:RG-21/1/2017-

29955) Genel bütçe kapsamı dışındaki bütün 

kamu kurum kuruluşları ile belediyeler ve il 

özel idarelerinin, yol, köprü, baraj, gölet, 

liman gibi projelerin inşasında kullanılacak 

yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimi için 

onaylı hammadde üretim izin belgesine veya 

ruhsata dayanarak, madencilik faaliyetleri 

için verilecek bütün izinlerden birinci ve 

ikinci fıkralarda belirtilen bedeller alınır. 
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Dördüncü fıkrada yer alan kamu kurum ve 

kuruluşlarından ise herhangi bir bedel 

alınmaz. 

(6) (Ek:RG-6/7/2018-

30470) 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı 

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanunla değişik 4/6/1985 tarihli ve 3213 

sayılı Maden Kanununun 9 uncu maddesi 

kapsamında; 

   

a) 3213 sayılı Maden Kanununun 30 

uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında 

ihale edilecek II. Grup (c) bendi ve IV. Grup 

maden sahaları, 47 nci maddesinin dördüncü 

fıkrası kapsamında ihtisaslaşmış Devlet 

kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına 

devredilen maden sahaları, bu kuruluşlar ve 

bunların bağlı ortaklıkları ile Özelleştirme 

İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edilecek 

maden sahalarında işletme izin belgesinin 

düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on 

yıl süreyle ağaçlandırma bedeli hariç 

herhangi bir bedel alınmaz. 

   

b) IV. Grup işletme izinli maden ruhsat 

sahalarının cinsi, rezervi, bulunduğu 

bölge, tenörü, istihdamı, yatırım ve ülke 

ihtiyaçları dikkate alınarak ara ve uç ürün 

üretmek şartıyla, bu ruhsatlardan işletme izni 

düzenlendiği tarihten başlamak üzere, on yıl 

süreyle 6831 sayılı Kanun kapsamında 

ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerin 

alınıp alınmayacağını belirlemeye Bakanlar 

Kurulu yetkilidir. 

   

c) (a) ve (b) bentleri kapsamı dışındaki 

ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği 

tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle 

6831 sayılı Kanuna göre alınan arazi izin 

bedelinin %50’si alınır. İşletme izinleri 7061 
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sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce 

düzenlenmiş olan bu kapsamdaki 

ruhsatlardan, 7061 sayılı Kanunun 

yayımlandığı tarih itibariyle on yıldan arta 

kalan süresi boyunca 6831 sayılı Kanuna göre 

alınan arazi izin bedelinin %50’si alınır. 

  ç) Alınan arazi izin bedelinde her yıl 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 

belirlenen yeniden değerleme oranı nispeti 

artışı dışında başkaca bir artış yapılmaz.” 

   

  Devir işlemleri 

MADDE 9 – (1) Ruhsatın devir 

edilmesi halinde, bu ruhsata dayalı olarak 

Bakanlıkça verilmiş izinler devir alanın 

orman idaresine her bir izin için onaylı 

taahhüt senedi vermesi, teminatı 

güncellemesi, rehabilitasyon projesini 

uygulayacağını taahhüt etmesi halinde izin 

devir alan adına Bakanlıkça devredilebilir. 

Aksi halde devir edenin orman idaresine karşı 

sorumlulukları aynen devam eder. 

Devir işlemleri 

MADDE 9 – (1) Ruhsatın, devir 

edilmesi veya miras yoluyla intikali 

halinde, bu ruhsata dayalı olarak 

Bakanlıkça verilmiş izinler, devir 

alanın orman idaresine her bir izin için 

devir talebi ve ruhsatı ile birlikte onaylı 

ek taahhüt senedi vermesi, teminatı 

güncellemesi, rehabilitasyon projesini 

/kademeli kapatma planını 

uygulayacağını taahhüt etmesi halinde 

izin devir alan adına Bakanlıkça 

devredilebilir. Aksi halde devir edenin 

orman idaresine karşı sorumlulukları 

aynen devam eder.  

 

(1) Ruhsatın, devir edilmesi veya miras 

yoluyla intikali halinde, bu ruhsata dayalı 

olarak Bakanlıkça verilmiş izinler, devir 

alanın orman idaresine her bir izin için 

devir talebi ve ruhsatı ile birlikte onaylı ek 

taahhüt senedi vermesi, teminatı 

güncellemesi, rehabilitasyon projesini 

/kademeli kapatma planını 

uygulayacağını taahhüt etmesi halinde izin 

devir alan adına Bakanlıkça Bölge 

Müdürlüğünce devredilebilir. Aksi halde 

devir edenin orman idaresine karşı 

sorumlulukları aynen devam eder. 

 

Orman izinlerinde devir işlemlerinin 

hızlı ve pratik bir şekilde 

neticelendirilmesi öngörülmüştür. 

 

Özü itibariyle Kademeli Pasa Kapatma 

Planının, Rehabilitasyon Projesi’nden 

gerek rapor içeriği gerekse haritalama 

biçimi bakımından fazla farkları 

bulunmamaktadır. Keza rehabilitasyon 

projesi tüm sahanın rehabilitesine 

ilişkin bir doküman olup, pasalar 

özelinde kademeli kapatma planındaki 

öngörüler buraya aktarılabilir.  Bu 

sebeple Kademeli Pasa Kapatma Planı 

ve ekli haritalarının Rehabilitasyon 

Projesi içerisine derç edilmesi 

mümkündür. Böylelikle mükerrer bilgi-

belge beyanının önüne geçilirken, 

zaman ve bürokrasiden de kazanç 

sağlanacaktır. 

 

(2) (Ek:RG-6/7/2018-

30470) Rödövansçının bu Yönetmeliğin 4 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) 

bendinde belirtilen evrak ile müracaatı 

halinde o ruhsata dayalı olarak Bakanlıkça 

verilen izinler bu maddenin birinci fıkrasında 

yer alan şartlarla rödövansçı adına 

 2) (Ek:RG-6/7/2018-30470) Rödövansçının bu 

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (h) bendinde belirtilen evrak ile 

müracaatı halinde o ruhsata dayalı olarak 

Bakanlıkça verilen izinler bu maddenin 

birinci fıkrasında yer alan şartlarla 

Ruhsat ve izin devirlerinde; 

yatırımcının proje ve yatırım süreçleri 

halihazırda devam ettiğinden, bu 

işlemlerin hızlı ve pratik bir şekilde 

neticelendirilmesi için bölge 

müdürlüklerinde sonuçlandırılması 

öngörülmüştür. 
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Bakanlıkça devredilebilir. Aksi halde ruhsat 

sahibinin orman idaresine karşı 

sorumlulukları aynen devam eder. 

rödövansçı adına Bakanlıkça Bölge 

Müdürlüğünce devredilebilir. Aksi halde 

ruhsat sahibinin orman idaresine karşı 

sorumlulukları aynen devam eder. 

  Kesin izin süre uzatımı 

MADDE 10 – (1) İzin sahibinin 

yenilenmiş ruhsat, revize edilmiş 

rehabilitasyon projesi ve bu Yönetmelik 

hükümlerine göre istenen evrak ile birlikte 

izin süresi son günü mesai bitimine kadar 

bölge müdürlüğüne müracaatı halinde 

mevcut iznin bitim tarihinden itibaren bu 

Yönetmelik hükümlerine göre süre uzatımı 

yapılabilir. Süre uzatımının Bakanlıkça 

uygun bulunması halinde teminat ve arazi 

izin bedeli güncellenir, onaylı taahhüt senedi 

alınır. 

Kesin izin süre uzatımı 

MADDE 10 – (1) İzin Ruhsat 

sahibinin veya rödövansçının 

yenilenmiş ruhsat, ve revize edilmiş 

rehabilitasyon projesi /kademeli 

kapatma planı ve bu Yönetmelik 

hükümlerine göre istenen evrak ile 

birlikte izin süresi son günü mesai 

bitimine kadar ORBİS üzerinden bölge 

müdürlüğüne müracaatı halinde 

mevcut iznin bitim tarihinden itibaren 

bu Yönetmelik hükümlerine göre süre 

uzatımı yapılabilir.  Temdit,  kapasite 

artışı, koordinat değişikliği ve kullanım 

amacı değişikliği talepleri;  ilave ve 

yeni saha taleplerinden ayrı yapılır, 

öncelikli incelenir. Süre uzatımının 

Bakanlıkça uygun bulunması halinde 

teminat ve arazi izin bedeli güncellenir, 

onaylı taahhüt senedi alınır.  

(1) İzin Ruhsat sahibinin veya 

rödövansçının yenilenmiş ruhsat, ve 

revize edilmiş rehabilitasyon projesi 

/kademeli kapatma planı ve bu 

Yönetmelik hükümlerine göre istenen 

evrak ile birlikte izin süresi son günü 

mesai bitimine kadar ORBİS üzerinden 

bölge müdürlüğüne müracaatı halinde  

madencilik faaliyetleri ve/veya bu 

faaliyetlere bağlı geçici tesisler için 

verilmiş bütün izinler temdit süresi 

sonuna kadar hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın uzatılmış sayılır.   mevcut 

iznin bitim tarihinden itibaren bu 

Yönetmelik hükümlerine göre süre 

uzatımı yapılabilir.  Temdit,  kapasite 

artışı, koordinat değişikliği ve kullanım 

amacı değişikliği talepleri ile ilave ve yeni 

saha taleplerinden ayrı yapılır, öncelikli 

incelenir. beraber yapılabilir. Müktesep 

haklar korunmak kaydıyla, süre 

uzatımının Bakanlıkça uygun bulunması 

halinde teminat ve arazi izin bedeli 

güncellenir, onaylı taahhüt senedi alınır. 

 

(2) Temdit müracaatları ise bu 

Yönetmeliğin 4. Maddesi 

doğrultusunda ORBİS üzerinden 

sunulacak müracaat dilekçesi ekindeki 

yenilenmiş taahhüt senedi ve cari yıl 

arazi izin bedeli dekontları üzerine 

Bölge Müdürlüklerince neticelendirilir. 

 

Bürokrasinin azaltılması ve izin 

süreçlerinin hızlı bir şekilde 

neticelendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Temdit,  kapasite artışı, koordinat 

değişikliği ve kullanım amacı değişikliği 

talepleri ile ek/ilave izin müracaatları 

birbirinden ayrılmamalı, aynı 

müracaat dosyası ile müracaat 

edilebilmelidir. Aksi halde birbirine 

mücavir izin müracaatları için ayrı 

orman müracaat dosyasına ihtiyaç 

duyulmakta ve bu durum da ruhsat 

sahibine ek maliyetler getirmekte, vakit 

kaybı ve ilave bürokratik işlem 

sonucunu doğurmaktadır.  

 

Bakanlıkça uygun bulunmadığı 

belirtilerek süre uzatımının yapılmadığı 

durumlarda kazanılmış hakların 

korunması gerektiği düşüncesiyle 

müktesep haklar korunmak kaydıyla 

ibaresinin eklenmesi önerilmektedir.  

 

7164 Sayılı Kanun ile Maden 

Kanunu’nda yapılan değişiklik 

doğrultusunda (7. Madde-20. Fıkra) 

“(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/8 

md.) 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 
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faaliyetlere bağlı geçici tesisler için 

verilmiş bütün izinler temdit süresi 

sonuna kadar hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın uzatılmış sayılır.”  temdit 

izin müracaatlarında müracaat dosyası 

hazırlanmasına gerek duyulmaksızın 

talep dilekçesi ekine konulacak 

yenilenmiş taahhütname, cari yıl arazi 

izin bedeli dekontu vasıtasıyla ve Bölge 

Müdürlüklerince süreç 

neticelendirilmelidir. 

(2)  (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) İzin sahibinin, 

(2)  (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) İzin Ruhsat sahibinin veya 

rödövansçısının, 

  

  a) İzin süresinin ruhsat süresinden 

önce sona ermesi halinde ruhsat ve müracaat 

evrakı ile, 

a) İzin süresinin ruhsat 

süresinden önce sona ermesi halinde 

ruhsat, rödovans sözleşmesi ve 

müracaat evrakı ile, 

  

b) İzin süresi ile birlikte ruhsat 

süresinin de sona ermesi halinde yenilenmiş 

ruhsat ve müracaat evrakı ile, 

   

  c) İzin süresi ile birlikte ruhsat 

süresinin de sona ermesi ve ilgili kanun 

hükümlerine göre yenilenmiş ruhsatı 

alamaması halinde, Maden İşleri Genel 

Müdürlüğünden alınmış ruhsat hukukunun 

yürürlükte olduğuna veya temdit işlemlerinin 

veya işletme ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin 

devam ettiğine dair belge ile, 

c) İzin süresi ile birlikte ruhsat 

süresinin de sona ermesi ve ilgili kanun 

hükümlerine göre yenilenmiş ruhsatı 

alamaması halinde, Maden ve Petrol 

İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış 

ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna 

veya temdit işlemlerinin veya işletme 

ruhsatına geçişle ilgili işlemlerin 

devam ettiğine dair belge ile, 

 

c) İzin süresi ile birlikte ruhsat 

süresinin de sona ermesi ve ilgili kanun 

hükümlerine göre yenilenmiş ruhsatı 

alamaması halinde, Maden ve Petrol İşleri 

Genel Müdürlüğünden alınmış ruhsat 

hukukunun yürürlükte olduğuna veya 

temdit işlemlerinin veya işletme ruhsatına 

geçişle ilgili işlemlerin devam ettiğine dair 

belge ile veya izin başvurusu yapılacağı 

yıl içinde bir defaya mahsusu alınmış 

yazı ile  

 

ç) İzin sahibinin rödövansçı olması 

halinde ise bu fıkranın (a), (b) ve (c) 

bentlerindeki belgeler ile birlikte, ekinde 

maden siciline bilgi amaçlı şerh 

edilmiş rödövans sözleşmesinin sureti olan 

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün yazısı ile  

        ç) İzin 

sahibinin rödövansçı olması halinde 

ise bu fıkranın (a), (b) ve (c) 

bentlerindeki belgeler ile birlikte, 

ekinde maden siciline bilgi amaçlı şerh 

edilmiş rödövans sözleşmesinin sureti 
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izin süresi son günü mesai bitimine 

kadar bölge müdürlüğüne müracaat etmesi, 

bir yıllık arazi izin bedelini ödemesi ve 

mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul 

ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi vermesi 

halinde bir yıl süreyle, izin, aynı şartlarla 

devam eder. 

 

 

olan Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğünün yazısı ile, izin süresi 

son günü mesai bitimine kadar bölge 

müdürlüğüne müracaat etmesi, bir 

yıllık arazi izin bedelini ödemesi ve 

mevcut taahhüt senedi hükümlerini 

kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt 

senedi vermesi halinde bir yıl süreyle 

izin, aynı şartlarla devam eder. Bir 

yıllık süre sonunda ruhsat hukukunun 

yürürlükte olduğuna dair Maden ve 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden 

alınan yazı ile birlikte arazi izin 

bedelini ödemesi ve mevcut taahhüt 

senedi hükümlerini kabul ettiğine dair 

onaylı ek taahhüt senedi vermesi 

halinde bir yıl daha izin aynı şartlarda 

devam eder. Bu süre içinde yenilenmiş 

ruhsatın getirilmesi halinde bu 

maddenin birinci fıkrasına göre izin 

verilir. Ruhsatın getirilememesi 

halinde rehabilitasyon çalışması 

dışındaki tüm faaliyetler durdurulur. 

 (3) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) Bu maddenin ikinci fıkrasında 

tanınan süre içinde yapılan taleplerin 

Bakanlıkça sonuçlandırılamaması halinde, 

yıllık arazi izin bedellerini ödemesi ve 

mevcut taahhüt senedi hükümlerini kabul 

ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi vermesi 

halinde, izin, Bakanlıkça neticelendirilinceye 

kadar devam eder. 

 

   

  İptal işlemleri    



30 

 

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 

hükümlerine göre ruhsat veya hammadde 

üretim izin belgesine dayalı olarak verilen 

maden arama, işletme, tesis ve altyapı tesis 

izinleri mücbir sebepler gözetilmek kaydıyla; 

a) Hak sahibinin vazgeçmesi,    

b) Ruhsatın iptali,    

c) ÇED belgesinin iptal edilmesi,    

ç) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) Mevcut taahhüt senedi hükümlerini 

kabul ettiğine dair onaylı ek taahhüt senedi, 

bir yıllık arazi izin bedelini ödediğine dair 

evrak ve yenilenmiş ruhsat ya da ruhsat 

hukukunun yürürlükte olduğuna veya temdit 

işlemlerinin veya işletme ruhsatına geçişle 

ilgili işlemlerin devam ettiğine dair belge ile 

birlikte izin süresi son günü mesai bitimine 

kadar ilgili bölge müdürlüğüne iznin 

yenilenmesi talebinde bulunulmaması, 

   

d) (Değişik:RG-6/7/2018-30470) Bu 

Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine istinaden 

devam eden izinlerde tanınan süre içinde 

yenilenmiş ruhsat, revize 

edilmiş rehabilitasyon projesi ve bu 

Yönetmelik hükümlerine göre istenen evrak 

ile birlikte süre uzatımı için müracaat 

edilmemesi, 

   

e) (Mülga:RG-6/7/2018-30470) 

f) (Mülga:RG-19/4/2015-29331) 

g) (Mülga:RG-19/4/2015-29331) 

   

ğ) Verilen izinlerin amacı dışında 

kullanılması, 
ğ) Verilen izinlerin madencilik 

faaliyeti ile rehabilitasyon 

projesi/kademeli kapatma planı ve 

taahhütlere aykırı olarak amacı dışında 

kullanılması,   

 

ğ)  Bir kez yapılan uyarıya rağmen 

Verilen izinlerin madencilik faaliyeti ile 

rehabilitasyon projesi/kademeli kapatma 

planı ve taahhütlere aykırı olarak amacı 

dışında kullanılması,   

 

Özü itibariyle Kademeli Pasa Kapatma 

Planının, Rehabilitasyon Projesi’nden 

gerek rapor içeriği gerekse haritalama 

biçimi bakımından fazla farkları 

bulunmamaktadır. Keza rehabilitasyon 

projesi tüm sahanın rehabilitesine 
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ilişkin bir doküman olup, pasalar 

özelinde kademeli kapatma planındaki 

öngörüler buraya aktarılabilir.  Bu 

sebeple Kademeli Pasa Kapatma Planı 

ve ekli haritalarının Rehabilitasyon 

Projesi içerisine derç edilmesi 

mümkündür. Böylelikle mükerrer bilgi-

belge beyanının önüne geçilirken, 

zaman ve bürokrasiden de kazanç 

sağlanacaktır. 

 

Bu konuda öncelikle yapılan tespitin bir 

uyarı ile izin sahibine bildirilmesi ve 

akabinde iptal işlemi için süreç 

başlatılması önerilmektedir. 

 

h) (Ek:RG-6/7/2018-30470) İzin 

sahibinin rödövansçı olması durumunda, 

maden siciline bilgi amaçlı şerh 

edilmiş rödövans sözleşmesi şerhinin 

kaldırılması, 

halinde Bakanlıkça iptal edilir. 

   

(2) Ancak bu Yönetmeliğin 

yayımından önce bedel borcu bulunanlara bir 

defaya mahsus olmak üzere iki yıl süre 

tanınabilir. 

 

(2) Ancak bu Yönetmeliğin 

yayımından önce bedel borcu 

bulunanlara bir defaya mahsus olmak 

üzere iki yıl süre tanınabilir. 

  

(3) Taahhüt senedi hükümlerine 

uyulmaması veya rehabilitasyon projesine 

uygun çalışılmadığının orman idaresince 

tespiti halinde eksikliklerin altı ay içerisinde 

giderilmesi için (Değişik ibare:RG-

6/7/2018-30470) izin sahibi yazılı olarak 

uyarılır. Bu süre sonunda eksiklikler 

giderilmediği, taahhüt senedine ve 

rehabilitasyon projesine uygunluk 

sağlanmadığı takdirde verilmiş olan izin iptal 

edilir. 
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(4) İznin iptal edilmesi halinde durum 

ilgiliye tebliğ edilir. 

  

 

(5) İzin sahibi tarafından izin alanının 

terk edilmesinin talep edilmesi halinde 

talep edilen tarihten itibaren izin bedeli 

alınmaz. 

 

 

 

Terk talep edilmesine ve sahada 

madencilik faaliyeti yapılmamasına 

rağmen İdare tarafından terk işlemleri 

bitirilene kadar izin sahibi tarafından 

bedel ödenmesine devam edilmektedir. 

Bu nedenle, terk talep tarihinden 

itibaren izin bedeli alınmaması 

sağlanmıştır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Toprak Dolgu İzin İşlemleri 

  

Toprak dolgu müracaatı ve ön izni 

MADDE 12 – (1) Madencilik 

faaliyetleri sonrasında idareye teslim edilen 

veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman 

alanlarında, orman yetiştirilmek üzere 

hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ile 

doldurularak ağaçlandırılmaya hazır hale 

getirilmesi amacıyla büyükşehir mücavir 

alanlarında büyükşehir belediyelerine, diğer 

yerlerde ise il ve ilçe belediyelerine bedeli 

karşılığında Bakanlıkça uygun görülenlere 

izin verilir. 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Toprak Dolgu İzin İşlemleri 

  

Toprak dolgu müracaatı ve ön 

izni 

MADDE 12 – (1) Madencilik faaliyetleri 

sonrasında idareye teslim edilen veya terk 

edilen doğal yapısı bozulmuş orman 

alanlarında, orman yetiştirilmek üzere 

hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları 

ile doldurularak ağaçlandırılmaya hazır 

hale getirilmesi amacıyla büyükşehir 

mücavir alanlarında büyükşehir 

belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve ilçe 

belediyelerine bedeli karşılığında 

Bakanlıkça uygun görülenlere izin verilir. 

 

 (2) Büyükşehirlerde büyükşehir 

belediyeleri, diğer yerlerde ise il veya ilçe 

belediyeleri talep yazılarına, toprak dolgu 

alanını gösteren 1/25000 ölçekli haritasını ve 

koordinat listesini ekleyerek bölge 

müdürlüğüne müracaat eder. 

  (2) Büyükşehirlerde büyükşehir 

belediyeleri, diğer yerlerde ise il veya ilçe 

belediyeleri talep yazılarına, toprak dolgu 

alanını gösteren 1/25000 ölçekli haritasını 

ve koordinat listesini ekleyerek bölge 

müdürlüğüne müracaat eder. 

 

(3) Müracaat değerlendirilir ve heyet 

tarafından ön izin raporu düzenlenir. 
 (3) Müracaat değerlendirilir ve heyet 

tarafından ön izin raporu düzenlenir. 
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(4) Kesin izin verilmeden önce; ilgili 

kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, 

belge ve muvafakatların alınması, proje ve 

haritaların düzenlenmesi için Bakanlıkça 

uygun görülenlere yirmi dört aya kadar ön 

izin verilebilir. Talep halinde on iki ay ek süre 

verilebilir. 

 (4) Kesin izin verilmeden önce; ilgili 

kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, 

belge ve muvafakatların alınması, proje ve 

haritaların düzenlenmesi için Bakanlıkça 

uygun görülenlere yirmi dört aya kadar ön 

izin verilebilir. Talep halinde on iki ay ek 

süre verilebilir. 

 

(5) Ön izin verildiği ilgili belediyeye 

bildirilerek, onaylı ön izin taahhüt senedi 

alınır, ancak yer teslimi yapılmaz, hiçbir 

faaliyete müsaade edilmez. 

 (5) Ön izin verildiği ilgili belediyeye 

bildirilerek, onaylı ön izin taahhüt senedi 

alınır, ancak yer teslimi yapılmaz, hiçbir 

faaliyete müsaade edilmez. 

 

(6) Ön izin, talep sahibinin vazgeçmesi 

veya kesin izin için istenen belgelerin süresi 

içinde tamamlanmaması halinde iptal 

edilerek ilgiliye tebliğ edilir. 

 (6) Ön izin, talep sahibinin vazgeçmesi 

veya kesin izin için istenen belgelerin 

süresi içinde tamamlanmaması halinde 

iptal edilerek ilgiliye tebliğ edilir. 

 

Toprak dolgu kesin izni 

MADDE 13 – (1) Talep sahibi 

belediye, talep yazısına; 

Toprak dolgu kesin izni 

          MADDE 13 – (1) Talep sahibi 

belediye, talep yazısına; 

  

a) 1/25000 ölçekli haritasını,            a) 1/25000 ölçekli haritasını,   

b) Meşcere haritasını,            b) Meşcere haritasını, Saha 

analiz raporunu 

  

c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet 

planını, 

   

ç) Koordinat listesini,    

d) Orman kadastro haritasını,           d)Orman kadastro haritasını, 

Alanda rezervin bittiğine dair Maden 

ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden 

alınacak yazıyı, 

  

e) ÇED belgesini,    

f) Dolgu öncesi ve dolgu sonrası nihai 

kodları gösterir çevresindeki topoğrafik yapı 

ile uyumlu ve orman idaresinin uygun 

göreceği toprak dolgu projesini, 

  f) Dolgu öncesi ve dolgu 

sonrası nihai kodları gösterir 

çevresindeki topoğrafik yapı ile 

uyumlu ve orman idaresinin uygun 

göreceği toprak dolgu projesini, 

  



34 

 

dört takım ekleyerek bölge 

müdürlüğüne kesin izin için müracaat eder. 

dört takım ekleyerek yükleyerek 

ORBİS üzerinden bölge müdürlüğüne 

kesin izin için müracaat eder. 

(2) Bölge müdürlüğü yapılan 

müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, 

eksiklikler varsa on işgünü içerisinde 

müracaat sahibine bildirir. Eksiklikler 

tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye 

alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet 

tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler 

yapılarak, talep edilen sahanın Devlet 

ormanlarına isabet eden kısımları için bedelli 

kesin izin raporu düzenlenir. 

   

(3) Bakanlıkça uygun görülenlere beş 

yıla kadar kesin izin verilir. 
   

(4) Verilen izinlerin, bedellerinin 

ödenmesi ve onaylı taahhüt senetlerinin 

orman idaresine teslim edilmesi halinde saha 

teslimi yapılır. 

   

(5) İzin sahibi kendisine yapılan 

tebligat tarihinden itibaren üç ay içerisinde 

bedelleri ödemek, onaylı taahhüt senedini 

orman idaresine teslim etmek zorundadır. 

Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. İptal 

işlemi ilgiliye bildirilir. 

 

(5) İzin sahibi kendisine yapılan 

tebligat tarihinden itibaren üç altı ay 

içerisinde bedelleri ödemek, onaylı 

taahhüt senedini orman idaresine 

teslim etmek zorundadır. Aksi halde 

verilen izin resen iptal edilir. İptal 

işlemi ilgiliye bildirilir.  

  

 (6) Ayrıca, zorunluluk halinde yol, 

şantiye, kantar, inşaat ve yıkıntı atıklarının 

geri kazanılmasına yönelik seyyar tesislere, 

faaliyet gerçekleştirilen alanlarda çevre 

sağlığı açısından gerekli tekerlek yıkama 

tesislerine ve enerji nakil hattına da toprak 

dolgu izin süresi kadar bedelli izin verilebilir. 

   

(7) Toprak dolgu işleminin izin 

süresinde tamamlanamaması halinde, verilen 

izin bir defaya mahsus kesin izin süresi kadar 

izin bitim tarihinden itibaren uzatılabilir. 

   

(8) İzin sahibi her yıl Eylül ayının 

sonuna kadar toprak dolgu işlemlerinin 
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safahatı hakkında halihazır durumunu 

gösterir haritası ile birlikte bölge 

müdürlüğüne teknik rapor verir. 

(9) İzin alanı ile ilgili her türlü 

sorumluluk izin sahibine aittir. 
   

(10) (Değişik:RG-21/1/2017-

29955) İzin sahibi kendisine verilen toprak 

dolgu alanını başkasına devredemez. Ancak, 

büyükşehir belediyesi, kendisine verilen 

toprak dolgu alanını ilçe belediyesine veya 

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanununun 26 ncı maddesi 

uyarınca büyükşehir belediyesi veya bağlı 

kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak 

olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 

50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere 

kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla 

işlettirebilir. (4) 

   

    

(11) Kesin izin verilen alanın 

koordinatları orman idaresince Maden İşleri 

Genel Müdürlüğüne bildirilir, ayrıca görüş 

alınmaz. 

 

(11) Kesin izin verilen alanın 

koordinatları orman idaresince Maden 

ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 

bildirilir, ayrıca görüş alınmaz. 

  

Alınacak bedeller 

MADDE 14 – (1) Toprak dolgu kesin 

izinlerinden; 

   

a) Toprak dolgu izin bedeli,    

b) Toprak dolgu bedeli, 

alınır. 
   

(2) Toprak dolgu kesin izinlerinde 5 

yıllık izin süresi için; izin alanının 

metrekaresi cari yıl ağaçlandırma birim 

metrekare bedeli, bu Yönetmeliğin ekinde yer 

alan izin türü katsayısı Ek-1, ekolojik denge 

katsayısı Ek-2 ve il katsayısının Ek-3 

çarpımlarının sonucu çıkan bedelin yarısı 

toprak dolgu izin bedeli olarak izin 
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başlangıcında bir defaya mahsus defaten izin 

sahibi tarafından ödenir. 

(3) Toprak dolgu yapılacak alanlarda, 

cari yıl ağaçlandırma hektar bedelinin onbine 

bölünmesi sonucu bulunacak değerin yüzde 

yetmişinin dolgu hacmi ile çarpımı sonucu 

bulunacak bedel toprak dolgu bedeli olarak 

izin başlangıcında bir defaya mahsus defaten 

izin sahibi tarafından ödenir. 

   

(4) Toprak dolgu kesin izinlerinden 

ağaçlandırma bedeli alınmaz. Ancak orman 

idaresinin onaylayacağı proje kapsamında 

izin sahibince izin alanı ağaçlandırılır, 

ağaçlandırılan bu sahanın 5 yıl süreyle bakımı 

izin sahibince yapılır. 

   

Toprak Dolgu İzinlerinde Uyulacak 

Hususlar 

MADDE 15 – (1) Toprak dolgu 

yapılacak alanlara asbest, boya, florasan ve 

benzeri tehlikeli inşaat ve yıkıntı atıkları ile 

asfalt atıkları, sıvıların ve sıvı atıkların, 

arıtma çamurlarının, parlayıcı ve patlayıcı 

maddelerin, tıbbi atıkların, hayvan kadavra ve 

gübrelerinin, radyoaktif madde ve atıkların, 

tehlikeli ve zararlı atıkların, evsel katı 

atıkların dökülmesi yasaktır. 

 

Toprak Dolgu İzinlerinde 

Uyulacak Hususlar 

MADDE 15 – (1) Toprak dolgu 

yapılacak alanlara asbest, boya, 

florasan ve benzeri tehlikeli inşaat ve 

yıkıntı atıkları ile asfalt atıkları, 

sıvıların ve sıvı atıkların, arıtma 

çamurlarının, parlayıcı ve patlayıcı 

maddelerin, tıbbi atıkların, hayvan 

kadavra ve gübrelerinin, radyoaktif 

madde ve atıkların, tehlikeli ve zararlı 

atıkların, evsel veya endüstriyel katı 

atıklar ile her türlü agrega kırma tesisi 

atıklarının dökülmesi yasaktır.  

Toprak Dolgu İzinlerinde 

Uyulacak Hususlar 

MADDE 15 – (1) Toprak dolgu 

yapılacak alanlara asbest, boya, florasan 

ve benzeri tehlikeli inşaat ve yıkıntı 

atıkları ile asfalt atıkları, sıvıların ve sıvı 

atıkların, arıtma çamurlarının, parlayıcı ve 

patlayıcı maddelerin, tıbbi atıkların, 

hayvan kadavra ve gübrelerinin, 

radyoaktif madde ve atıkların, tehlikeli ve 

zararlı atıkların, evsel veya endüstriyel 

katı atıklar ile her türlü agrega kırma 

tesisi atıklarının dökülmesi yasaktır. 

Agrega kırma tesisi atıkları ifadesi yanlış 

bir ifadedir. Burada uygun olan ifade 

yukarıda belirtilen ve zaten var olan inşaat 

ve yıkıntı atıklarıdır.  

 

(2) Toprak dolgu yapılacak alanlara 

birinci fıkrada yasaklanan maddelerin 

dökülmesinin tespit edilmesi halinde, dolgu 

işlemi durdurularak izin iptal edilir, atıklar 

izin sahibine taşıttırılır. Aksi halde orman 

idaresince taşınır veya taşıttırılır, yapılan 

masraf yüzde elli fazlasıyla izin sahibinden 

tahsil edilir. 
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(3) Toprak dolgu alanının nihai üst 

kotlarından aşağı doğru dikey derinliği en az 

iki metrelik kısmı verimli toprak ile doldurur. 

   

(4) Toprak dolgu işlemi sonrası nihai 

kodları gösterir çevresindeki topografik yapı 

ile uyumlu projesindeki kodlarının üzerinde 

dolgu yapıldığının tespiti halinde dolgu 

işlemi durdurularak, fazla dökülen miktar izin 

sahibine taşıttırılır. Aksi halde orman 

idaresince taşınır veya taşıttırılır, izin iptal 

edilir, yapılan masraf yüzde elli fazlasıyla 

izin sahibinden tahsil edilir. 

(4) Toprak dolgu işlemi sonrası 

nihai kodları gösterir çevresindeki 

topografik yapı ile uyumlu 

projesindeki kodlarının üzerinde dolgu 

yapıldığının tespiti halinde dolgu 

işlemi durdurularak, fazla dökülen 

miktar izin sahibine taşıttırılır. Aksi 

halde orman idaresince taşınır veya 

taşıttırılır, izin iptal edilir, yapılan 

masraf yüzde elli fazlasıyla izin 

sahibinden tahsil edilir. 

  

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Değerlendirme Komisyonu 

  

Değerlendirme komisyonu 

MADDE 16 – (1) Değerlendirme 

Komisyonu, Bakanlık Müsteşarı ve/veya 

Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Orman 

Genel Müdürü ve/veya Orman Genel Müdür 

Yardımcısı ile Bakanın uygun göreceği 

üyelerden oluşur. Komisyon en az beş kişiden 

teşekkül eder. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Değerlendirme Komisyonu 

  

Değerlendirme komisyonu 

MADDE 16 – (1) 

Değerlendirme Komisyonu, Bakanlık 

Müsteşarı ve/veya Müsteşar Bakanca 

görevlendirilecek yahut ilgili Bakan 

Yardımcısı başkanlığında, Orman 

Genel Müdürü ve/veya Orman Genel 

Müdür Yardımcısı ile Bakanın uygun 

göreceği üyelerden oluşur. Komisyon 

en az beş kişiden teşekkül eder. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Değerlendirme Komisyonu 

 

Değerlendirme komisyonu 

MADDE 16 – (1) Değerlendirme 

Komisyonu, Bakanlık Müsteşarı ve/veya 

Müsteşar Bakanca görevlendirilecek 

yahut ilgili Bakan Yardımcısı 

başkanlığında, Orman Genel Müdürü 

ve/veya Orman Genel Müdür Yardımcısı 

ile Bakanın uygun göreceği üyelerden 

oluşur. Komisyon en az beş kişiden 

teşekkül eder. Değerlendirme 

Komisyonu talep halinde, ruhsat 

sahibinin sunum yapmasını isteyebilir. 

 

 (2) Sekreterya görevini İzin ve İrtifak 

Dairesi Başkanlığı yürütür. Kararlar oy 

çokluğuyla alınır. 

   

(3)  Değerlendirme Komisyonunun 

görevleri; 

a) Muhafaza ormanları, gen koruma 

alanları, tohum meşcereleri, orman içi 

dinlenme yerleri ile endemik ve korunması 

gereken nadir ekosistem alanlarına isabet 

(3)  Değerlendirme 

Komisyonunun görevleri; 

a) Muhafaza ormanları, gen 

koruma alanları, tohum meşcereleri, 

orman içi dinlenme yerlerine 500 m 

yatay mesafe içinde yer alan  maden 

işletme, tesis izni ile yol, su, röle 

(3)  Değerlendirme Komisyonunun 

görevleri; 

a) Muhafaza ormanları, gen koruma 

alanları, tohum meşcereleri, orman içi 

dinlenme yerlerine 500 m yatay mesafe 

içinde yer alan maden işletme, tesis izni 

ile yol, su, röle istasyonu, haberleşme, 

Bilimsel ve teknik dayanağı olmayan 

sübjektif mesafelerin yönetmelikte 

belirtilmemesi ve faaliyetlerin 

kısıtlanmaması için mesafe kıstasının 

kaldırılması önerilmektedir.   
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eden maden işletme, tesis ve altyapı tesisi izin 

müracaatlarını, 

istasyonu, haberleşme, doğal gaz boru 

hattı, enerji nakil hattı, trafo hariç 

altyapı tesisi izin müracaatları ile 

endemik ve korunması gereken nadir 

ekosistem alanlarına isabet eden ve 500 

m yatay mesafe içinde yer alan  maden 

işletme, tesis ve altyapı tesisi izin 

müracaatlarını, 

doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, 

trafo hariç altyapı tesisi izin müracaatları 

ile endemik ve korunması gereken nadir 

ekosistem alanlarına isabet eden ve 500 m 

yatay mesafe içinde yer alan  maden 

işletme, tesis ve altyapı tesisi izin 

müracaatlarını, 

Diğer yandan Değerlendirme 

Komisyonuna görev olarak Maden 

Kanununa aykırı bir şekilde mesafe 

kriteri verilmesi yasalara aykırıdır. 

2014/1 sayılı Ekosistem Genelgesinin bu 

nedenler ile Danıştay tarafından iptal 

edildiği unutulmamalıdır. 

 

b) Muhafaza ormanlarındaki ruhsat 

taleplerini, 
   

c) Verilecek izinlerle ilgili mevzuatta 

açık hüküm bulunmayan hususları, 

 

 c) Verilecek izinlerle ilgili mevzuatta açık 

hüküm bulunmayan hususları ve ruhsat 

hukuku devam eden ve Maden ve Petrol 

İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

verilen Özel İzin Alanlarındaki alt yapı 

tesis taleplerini, 

 

değerlendirmektir. ç) Ruhsat sahası bitişiğinde talep 

edilen yol, su, röle istasyonu, 

haberleşme, doğal gaz boru hattı, enerji 

nakil hattı, trafo hariç altyapı tesis 

taleplerini, 

        değerlendirmektir. 

ç) Ruhsat sahası bitişiğinde talep edilen 

yol, su, röle istasyonu, haberleşme, 

doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, 

trafo hariç altyapı tesis taleplerini, 

 

müktesep haklar korunmak 

kaydıyla değerlendirmektir. 

Madencilik faaliyetleri kapsamında 

ihtiyaç duyulması halinde İşletme ve 

Bölge Müdürlükleri’nce uygun olarak 

değerlendirilen ruhsat sahasının 

bitişiğindeki bilumum altyapı-tesis izin 

müracaatlarının ayrıca ek bürokratik 

işleme tabi tutulmadan 

neticelendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Geçmişten gelen hakların korunması 

maksadıyla, müktesep hakların 

korunması ifadesinin yer alması 

önerilmektedir. 

 

(4) Değerlendirme Komisyonunca 

uygun bulunan müracaatlar Bakan onayına 

sunulur, onayı takiben bölge müdürlüğü 

tarafından izin raporu düzenlenerek izin 

verilir. 

(4) Değerlendirme 

Komisyonunca uygun bulunan 

müracaatlar Bakan onayına sunulur”,  

onayı takiben bölge müdürlüğü 

tarafından izin raporu düzenlenerek 

izin verilir. 
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 (5) Ayrıca bu Yönetmelik 

kapsamında madencilik faaliyetleri 

için verilen izinlerin toplamı ve il 

orman varlığı dikkate alınarak o ilde 

madencilik faaliyetlerine izin verilip 

verilmemesini ve/veya hangi 

madencilik faaliyetlerine izin 

verileceği Değerlendirme 

Komisyonunca belirlenir ve Bakan 

onayı ile yürürlüğe konulur. 

(5) Ayrıca bu Yönetmelik kapsamında 

madencilik faaliyetleri için verilen 

izinlerin toplamı ve il orman varlığı 

dikkate alınarak o ilde madencilik 

faaliyetlerine izin verilip verilmemesini 

ve/veya hangi madencilik faaliyetlerine 

izin verileceği Değerlendirme 

Komisyonunca belirlenir ve Bakan 

onayı ile yürürlüğe konulur. 

 

 

Madencilik faaliyetlerine ilişkin haklar 

Maden Kanunu’nda düzenlenmiş olup, 

Maden Kanunu ve ayrıca Orman 

Kanunu’nda madencilik faaliyetlerinin 

bu şekilde kısıtlanmasına ilişkin 

düzenlemeler bulunmadığından 

fıkranın Yönetmelik’ten çıkarılması 

önerilmektedir. 

 

Ayrıca, madenler yer seçme şansı 

olmayan, oluştuğu yerden üretilmesi 

zorunluluğu bulunan kaynaklardır. 

Herhangi bir ilde yoğun maden 

rezervleri bulunabilir. Yapılacak 

düzenlemelerin alternatif alanda 

üretilme şansı olmayan madene göre 

değil orman varlığına göre yapılacak 

olması ya da il bazında kota uygulaması 

yapılmasının madenlerin 

üretilememesine neden olacağı 

değerlendirilmiştir.  

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Rehabilite, Rehabilitasyon Projesi, 

Takip ve Kontrol 

  

Rehabilite 

MADDE 17 – (1) İzin sahibi, 

madencilik faaliyeti yapacağı sahayı, 

rehabilitasyon projesine uygun olarak 

rehabilite etmek zorundadır. 

   

(2) Rehabilite yapılacak alanın 

kullanım öncesi dönemde çoraklık ve 

verimsizlik gibi olumsuz nitelikler taşıyor 

olması, alanda rehabilite yapılmaması için 

gerekçe olarak gösterilemez. 

   

(3) Rehabilite, madencilik 

faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte başlar, 

madencilik faaliyetleri sırasında devam eder, 

iznin bittiği tarihte rehabilitenin de bitirilmesi 

   



40 

 

esastır. Bu tarihte rehabilitenin 

bitirilemediğinin heyetçe tespit edilmesi ve 

izin sahibinin talebi halinde bölge 

müdürlüğünce bir yıl ek süre verilir. 

Rehabilite için verilen bu ek sürede 

madencilik faaliyetine izin verilmez. Bu 

sürede bedellerin alınmasına devam edilir. 

Aksi halde bu işlem orman idaresince yapılır 

veya yaptırılır. Yapılan masraflar çevre ile 

uyum teminatından alınır. Bu bedelin yetersiz 

kalması halinde eksik kalan tutar izin 

sahibinden rızaen, ödememesi durumunda 

yasal yollarla tahsil edilir. 

(4) İzni iptal edilen tesis ve altyapı 

tesisleri bildirime gerek kalmaksızın bir yıl 

içerisinde izin sahibi tarafından sökülerek 

ormanlık alanın dışına çıkartılır. Taşınmayan 

tesis veya altyapı tesisleri izin sahibinin talebi 

veya orman idaresinin ihtiyaç duyması 

halinde eksiksiz ve bedelsiz olarak orman 

idaresinin sabit kıymetlerine alınabilir. Aksi 

takdirde bu tesis ve altyapı tesisleri ormanlık 

alanın dışına taşınarak, yapılan masrafları 

izin sahibinden rızaen, ödememesi 

durumunda yasal yollarla tahsil edilir. Ancak 

pasa döküm alanı, atık barajı gibi taşınması 

mümkün olmayan tesis veya altyapı tesisleri 

için bu hüküm uygulanmayarak 

rehabilitasyon projesine göre izin sahibince 

rehabilite edilir. 

(5) Kazı gerektiren maden arama veya 

rehabilitasyon projesi istenmeyen tesis ve 

altyapı tesis izinlerinde madencilik 

faaliyetleri ile bozulan alan izin sahibince izin 

öncesi topoğrafik yapı ile uyumlu hale 

getirilir. Aksi halde orman idaresince bu 

işlemler yapılır veya yaptırılır. Yapılan 

masraflar izin sahibinden rızaen, ödememesi 
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durumunda yasal yollarla tahsil edilir.  Ayrıca 

rehabilitasyon projesi istenmez. 

(6) İzin sahibi, rehabilite çalışmalarını 

mücbir sebepler dışında herhangi bir şekilde 

sürekli olarak durdurursa, durma nedenine 

bağlı olmaksızın rehabilite çalışması; işin 

önemi ve ivedilik durumuna göre masrafları 

izin sahibi tarafından karşılanarak orman 

idaresince tamamlanır. 

   

(7) İznin devredilmesi durumunda söz 

konusu alanın rehabilite sorumluluğu yeni 

izin sahibi için de aynen geçerlidir. 

   

(8) İznin herhangi bir nedenle iptal 

edilmesi, rehabilite sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. İzin sahibi iptal öncesi işletilen 

alanın rehabilite çalışmalarını izin iptal 

kararının tebliğinden sonraki bir yıl içerisinde 

bitirmekle yükümlüdür. Rehabilite için 

verilen sürede madencilik faaliyetine izin 

verilmez. Bu süre için taahhüt senedi ve bedel 

alınır. Aksi halde bu işlem orman idaresince 

yapılır veya yaptırılır. Yapılan masraflar izin 

sahibinden tahsil edilir. 

   

Rehabilitasyon projesi 

MADDE 18 – (1) Rehabilitasyon 

projeleri; madencilik faaliyeti sonucunda 

oluşabilecek topoğrafik yapının madenin 

işletme projesine göre belirlenmesi 

sonrasında, rehabilite ile oluşturulabilecek 

yeni topoğrafyanın belirlenmesi, toprak ıslahı 

ve orman kurma esasları dikkate alınarak 

ormancılık bürosu tarafından Bakanlıkça izin 

verilen alanlar için düzenlenir. 

 (1) Rehabilitasyon projeleri; madencilik 

faaliyeti sonucunda oluşabilecek 

topoğrafik yapının madenin işletme 

projesine göre belirlenmesi sonrasında, 

rehabilite ile oluşturulabilecek yeni 

topoğrafyanın belirlenmesi, toprak ıslahı 

ve orman kurma esasları dikkate alınarak 

ormancılık bürosu ve/veya bünyelerinde 

çalışan orman mühendisi ve/veya 

orman yüksek mühendisi tarafından 

Bakanlıkça izin verilen alanlar için 

düzenlenir. 

 

Şirketlerin bünyelerinde istihdam 

edilen Orman Mühendisleri’nin 

yetkilerinin yalnızca Teknik Rapor 

hazırlanmasına yönelik olduğu, bu 

nedenle işbu düzenlemenin 

yapılmasının uygun olacağı 

düşünülmüştür. 

(2) İzin sahibi rehabilitasyon projesine 

uygun çalışmak zorundadır. Madencilik 
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faaliyeti esnasında ortaya çıkan şartlar 

nedeniyle rehabilite çalışmasında bir 

değişiklik yapması gerektiğinde, bu 

değişikliği de içeren revize rehabilitasyon 

projesini en geç üç ay içerisinde bölge 

müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. 

(3) Süre uzatımlarında ve ilave 

izinlerde rehabilitasyon projesinin revizyonu 

istenir. 

   

(4) Rehabilitasyon projelerinde; izin 

öncesi, izin alanındaki toprağın depolanacağı 

alanlar gösterilir. Rehabilitasyon amaçlı 

olarak bu alanlara depolanan toprak 

kullanılır. İzin alanına dışarıdan toprak veya 

malzeme getirilemez. Ruhsat sahası içindeki 

izinlerde depolanan toprak, aynı ruhsattaki 

diğer izin sahalarının rehabilitesinde 

kullanılabilir. 

   

(5) Rehabilitasyon projeleri ruhsat 

sahasındaki birbirine bitişik alanlar için tek 

olarak düzenlenir. Ruhsat sahasındaki 

birbirine bitişik olmayan sahalar için ayrı 

rehabilitasyon projeleri düzenlenir. Farklı 

ruhsat sahalarında kalan ve birbirine bitişik 

olarak izin verilen alanlarda ortak 

rehabilitasyon projesi düzenlenebilir. Aynı 

ruhsat alanında eş zamanlı talep edilen 

izinlerde tek bir rehabilitasyon projesi tanzim 

edilebilir. 

   

(6) Rehabilitasyon projesinde çevre 

şartları dikkate alınarak tüm canlılara güvenli 

bir ortam oluşturulur. 

   

(7) Madencilik faaliyetleri esnasında 

veya sonucunda ortaya çıkan atıkların 

depolandığı alanlarda pasa ve cevherin 

tozuması, su ve hava akımlarına bağlı olarak 

dağılmaları nedeniyle ormanları 

etkilememesi için alınacak önlemler belirtilir. 

   



43 

 

(8) Şev açıları, kademe-basamak 

boyutları uzun süreli stabilite dikkate alınarak 

belirlenir. Zorunlu olmadıkça bütün şev 

yüzeyleri, dayanma duvarı ile tutulmaksızın 

doğal hâli ile stabil olacak şekilde düzenlenir. 

   

(9) Kesme, kamalama, çivileme 

yöntemiyle işletilen madenlerde şev ve 

yamaç stabilitesini sağlamak için ilave bir 

işlem yapılmaz, basamak ve şev açıları 

mevcut hâliyle bırakılır. 

   

(10) Faaliyet alanına dışarıdan 

yüzeysel akış veya yağışlarla oluşacak su 

akışının önlenmesi, faaliyet alanındaki 

suların dışarıya güvenli şekilde deşarjı için 

alınacak önlemler belirtilir. 

   

(11) Yığınların üst tabakaları suyun 

yerçekimi ile drenajına imkân verecek eğime 

sahip ve aynı zamanda su erozyonuna karşı 

korunmayı sağlayıcı şekilde biçimlendirilir. 

Bu şekildeki pasa oluşumlarında 

rehabilitasyon projesine ek olarak kademeli 

kapatma planı da düzenlenir. 

   

(12) Madencilik faaliyeti için izin 

verilen alanlarda yangına, kundaklamaya 

veya kendiliğinden yanmaya ve orman 

yangınlarına karşı izin sahibince gerekli 

tedbirler alınır. 

   

(13) Rehabilite çalışmaları yapılan 

alanlarda, rehabilite çalışması yapıldığını 

gösteren tabela asılır. 

   

(14) Bakanlığın gerek gördüğü izin 

alanlarında canlı veya cansız görüntü perdesi 

oluşturulur. 

   

(15) Görüntü kirliliği oluşacak 

yerlerde yamaç meylinin artmaya başladığı 

alt noktalarda tampon bölge bırakacak şekilde 

çalışmaya izin verilir. 
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  Takip ve kontrol 

MADDE 19 – (1) Rehabilite çalışması 

yapılan alanlar bölge müdürlüğü tarafından 

takip ve kontrol edilir. 

Takip ve kontrol 

MADDE 19 – (1) Rehabilite 

çalışması yapılan alanlar bölge 

müdürlüğü tarafından takip ve kontrol 

edilir. Çevrenin ve korunan alanların 

zarar görmesi halinde çalışma 

durdurulur. Bu durum ilgili kurum ve 

kuruluşa bildirilir. 

MADDE 19 – (1) Rehabilite çalışması 

yapılan alanlar bölge müdürlüğü 

tarafından takip ve kontrol edilir. 

Çevrenin ve korunan alanların zarar 

gördüğüne ilişkin kanaat oluşması 

halinde görmesi halinde çalışma 

durdurulur. B bu durum ilgili kurum ve 

kuruluşa bildirilir. 

Madencilik faaliyetlerinin 

durdurulmasına ilişkin usul ve esaslar 

Maden Kanunu ve Yönetmeliği’nde 

düzenlenmiş olup, Yönetmelik’ten 

çıkarılması uygun olacaktır. 

(2) İzin sahibi her yıl Eylül ayının 

sonuna kadar uygulama takvimine göre 

madencilik faaliyeti yaptığı alandaki 

rehabilite işleminin safahatı hakkında bölge 

müdürlüğüne ormancılık bürosu ya da 

bünyelerinde çalışan orman mühendisi 

ve/veya orman yüksek mühendisi tarafından 

hazırlanan teknik raporu verir. Yeni verilen 

izinlerde iznin verildiği yıl içerisinde, teknik 

rapor istenmez. (Ek cümle:RG-6/7/2018-

30470) Teknik raporun, süresinde 

verilmemesi halinde teminat irat kaydedilir, 

teknik rapor ve yenilenmiş teminat 

verilinceye kadar sahada çalışmasına 

müsaade edilmez. 

(2) İzin sahibi her yıl Eylül 

ayının sonuna kadar uygulama 

takvimine göre madencilik faaliyeti 

yaptığı alandaki rehabilite işleminin 

safahatı hakkında bölge müdürlüğüne 

ormancılık bürosu ya da bünyelerinde 

çalışan orman mühendisi ve/veya 

orman yüksek mühendisi tarafından 

hazırlanan teknik raporu verir. Yer 

teslimi yapılmayan veya yıl içerisinde 

faaliyet yapılmadığı Maden ve Petrol 

İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak 

yazı ile belgelendirilen izinler ile yeni 

verilen izinlerde iznin verildiği yıl 

içerisinde teknik rapor istenmez. (Ek 

cümle:RG-6/7/2018-30470) Teknik 

raporun, süresinde verilmemesi halinde 

teminat irat kaydedilir, teknik rapor ve 

yenilenmiş güncellenmiş teminat 

verilinceye kadar sahada çalışmasına 

müsaade edilmez. 

  

(3) Takip ve kontrol faaliyetleri 

süresince numune alma ve analiz giderleri 

izin sahibince karşılanır. 

   

(4)Madencilik faaliyet alanının tümü 

faaliyetin tamamlanmasından sonraki bir yıl 

içinde izin sahibi tarafından rehabilitasyon 

projesinde belirtilen faaliyet sonrası 

kullanıma uygun hâle getirilir. 

   

(5) İzin sahibi tarafından rehabilitenin 

bitirilmesini takiben üç yıllık takip süresi 
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sonunda veya madenin cinsine göre 

rehabilitasyon projesinde verilen takip 

süreleri esas alınarak, rehabilitasyon projesi 

kapsamında taahhüt edilen hususların 

sağlanıp sağlanamadığı heyet tarafından 

tespit edilir. Söz konusu hususların sağlandığı 

tespit edilirse izin sahibinin madencilik 

faaliyeti yaptığı alan ile ilgili sorumluluğu 

sona erer. 

(6) İzin sahibi, rehabilitasyon 

projesinde yer alan taahhütlerini yerine 

getirememesi veya faaliyetlerini süreli veya 

süresiz olarak durdurması hâlinde bu tarihten 

itibaren en geç üç ay içerisinde orman 

idaresine haber vermekle yükümlüdür. 

   

ALTINCI BÖLÜM 

Bedeller ve Teminat 

  

Bedellerin tespiti ve tahsili 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğe 

göre verilecek izinlerde alınacak bedellerden; 

   

a) Ağaçlandırma bedeli: Genel 

müdürlükçe, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 

tarafından yılın ikinci yarısı için tespit edilen 

16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük 

normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin 

294 gün/hektar katsayısıyla çarpımı sonucu 

belirlenen ağaçlandırma birim hektar 

bedelinin izin alanı ile çarpımı sonucu 

alınacak bedeldir. 

 Alternatif-1 a) Ağaçlandırma bedeli: Her 

yıl yayınlanan yeniden değerleme 

oranında (YDO) artırılarak Genel 

Müdürlükçe belirlenen bedeldir. Asgari 

Ücret Tespit Komisyonu tarafından 

yılın ikinci yarısı için tespit edilen 16 

yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük 

normal çalışma karşılığı asgari 

ücretlerinin 294 gün/hektar katsayısıyla 

çarpımı sonucu belirlenen 

ağaçlandırma birim hektar bedelinin 

izin alanı ile çarpımı sonucu alınacak 

bedeldir. 

 

Alternatif-2 a) Ağaçlandırma bedeli: 1 

hektar büyüklüğünde ve ibreli/yapraklı 

orman tipine göre her yıl yayımlanan 

Asgari ücret tespitinde günün 

şartlarına göre toplumsal beklentiler de 

etkili olabilmekte ve öngörülemeyen 

artışlar yapılabilmektedir. Bu durum 

birim maliyetlerde de beklenmeyen 

artışlara neden olduğundan yıllık artış 

oranlarının Devletçe yapılan katsayı ile 

yapılması sağlanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

Madencilik faaliyetlerinin sona 

ermesinin ardından izin sahibinin 

sahayı ağaçlandırmaya hazır hale 
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birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar 

baz alınarak hesaplanır. Ağaçlandırma 

bedeli hesaplanırken saha hazırlığına 

ilişkin pozlar hesaplamaya katılmaz. 

getirmekle yükümlü olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, Orman Genel 

Müdürlüğünce ağaçlandırmada önemli 

bir maliyet kalemi olan saha hazırlığı 

(diri örtü temizliği, riperleme, 

teraslama ve benzeri işlemler) 

tamamlanmış olacaktır. Böylece 1 

hektar büyüklüğünde ibreli, yapraklı 

ya da karışık orman kurulurken 

hesaplamada; fidan bedeli, fidanın 

sahaya dağıtımı, dikim, bakım (ot alma, 

çapa, sürgünle mücadele,…,vb.) gibi 

kalemler kullanılacaktır. 

 

b) Arazi izin bedeli: İzin alanının 

metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim 

metrekare bedeli, bu Yönetmeliğin ekinde yer 

alan izin türü katsayısı Ek-1, ekolojik denge 

katsayısı Ek-2 ve il katsayısının Ek-3 

çarpımlarının sonucu alınacak bedeldir. 

 b) Arazi izin bedeli: İzin alanının 

metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim 

metrekare bedeli, bu Yönetmeliğin 

ekinde yer alan izin türü katsayısı Ek-1, 

ekolojik denge katsayısı Ek-2 ve il 

katsayısının Ek-3 çarpımlarının sonucu 

alınacak bedeldir. 

 

Arazi izin bedelleri 2014 yılında yapılan 

Yönetmelik değişikliğinden bu yana 

hala oldukça yüksektir ve önemli 

oranda artmaya devam etmektedir. 

 

Bu durum madenleri fizibil olmaktan 

çıkararak pasaya dönüştürmekte; 

gerek yatırımların fizibilitesini gerekse 

uygulanabilirliğini sekteye uğratmakta; 

ihracattaki verimliliği ve uluslararası 

rekabet gücünü de önemli ölçüde 

azaltarak yatırım ortamını 

daraltmaktadır. 

 

Bu kapsamda öncelikle il katsayılarının 

en az yarı yarıya düşürülmesi 

gerekmektedir. Keza madencilik 

faaliyetlerinin orman vasfındaki 

arazilerde ilden ile arazi rantı ile 

ilişkilendirilmesi kabul edilebilir. 

Ancak farklı illerde farklı katsayılarla 

temsil edilse de orman arazilerinin 

satışının kanunen yasak olduğu 
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düşünüldüğünde, izin verilen süre 

boyunca arazinin satışının mümkün 

olması halinde tahsil edilecek satış 

bedelinin 3-4 defa izin sahibinden 

kira/arazi izin bedeli adı altında 

tahsilatına hizmet eden il katsayısının 

düşürülmesi gerektiği açıktır. 

 

Bu konuda bir diğer husus ise asgari 

ücret tarifesine endeksli bulunan ve her 

yıl önemli oranda artan cari 

ağaçlandırma birim metrekare 

bedelinin arazi izin bedeli hesabında 

kullanılmasıdır. Söz konusu katsayı 

adından da anlaşılacağı üzere 

ağaçlandırma bedelinin tespit ve 

tayininde kullanılmakta ve izin 

başlangıcında defaten alınmaktadır. Bu 

kalemin yıllık kira/arazi izin bedeli 

hesabına katılması, arazi izin bedelini 

önemli oranda arttırmakta ve defaten 

alınması gereken bir tutarın her yıl 

BAK oranında arttırılarak alınması 

anlamına da gelmektedir. 

 

c) Ön izin bedeli: İzin alanının 

metrekaresi ile cari yıl ağaçlandırma birim 

metrekare bedelinin 30 hektara kadar olan ön 

izinlerde 1/10’u, 30 hektar dâhil daha büyük 

olan ön izinlerde ise 1/5’i ile çarpımı sonucu 

bulunacak bedel olup bir defaya mahsus 

alınır. Süre uzatımlarında ayrıca bedel 

alınmaz. 

   

(2) Ağaçlandırma bedeli izin 

başlangıcında bir defaya mahsus defaten izin 

sahibi tarafından ödenir. 
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(3) Arazi izin bedeli izin başlangıç 

tarihi esas alınarak bildirime gerek 

kalmaksızın her yıl defaten izin sahibi 

tarafından ödenir. Müteakip yıllara ait arazi 

izin bedeli BAK oranında artırılmak suretiyle 

tespit edilerek bildirime gerek kalmaksızın 

izin başlangıç tarihinde defaten izin sahibi 

tarafından ödenir. (Ek cümle:RG-6/7/2018-

30470) Ancak, Bakanlıkça verilen izin 

süresinin veya son yıl izin süresinin bir yıldan 

az olması halinde arazi izin bedeli tespit ve 

tahsilinde kıstelyevm uygulanır. 

 3)Arazi izin bedeli izin başlangıç tarihi 

esas alınarak bildirime gerek kalmaksızın 

her yıl defaten izin sahibi tarafından 

ödenir. Müteakip yıllara ait arazi izin 

bedeli BAK oranında artırılmak suretiyle 

tespit edilerek bildirime gerek kalmaksızın 

izin başlangıç tarihinde defaten izin sahibi 

tarafından ödenir. Ancak, Bakanlıkça 

verilen izin süresinin veya son yıl izin 

süresinin bir yıldan az olması halinde arazi 

izin bedeli tespit ve tahsilinde izin 

süresinin uzatılıp/uzatılmayacağına 

bakılmaksızın kıstelyevm uygulanır. 

Orman Bölge Müdürlüklerince 

uygulamada tereddüt oluşmaması 

açısından açıklama önerilmiştir. 

 

(4) Ek Devlet hakkı, her yıl Haziran ayı 

son günü mesai bitimine kadar izin sahibi 

tarafından ödenir. 

(4) Ek Devlet hakkı, her yıl 

Haziran ayı son günü mesai bitimine 

kadar izin sahibi tarafından ödenir. 

  

(5) Bedel hesaplarında Devlet 

ormanına isabet eden bölümler esas alınır. 
   

(6) Sonraki yıl bedellerinin peşin 

ödenmesinin talep edilmesi halinde ödenmesi 

talep edilen yıllara ait bedeller ödemenin 

yapıldığı yıl bedeli üzerinden defaten izin 

sahibi tarafından ödenir. 

   

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine göre 

alınacak; tüm bedeller ve teminat Genel 

Müdürlüğün özel bütçe hesabına yatırılır. 

   

(8) Madencilik faaliyetleri için verilen 

izinlerden 3/9/2005 tarihli ve 25925 sayılı 

Resmî Gazete’ de yayımlanan Ağaçlandırma 

ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin 

Usul ve Esaslar’ın 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendinde belirtilen gelir ile 

13/06/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Orman Köylülerinin 

Kalkındırılmalarının Desteklenmesi 

Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik’in 5 inci 
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maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 

belirtilen gelir alınmaz. 

(9) Genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına 

verilen ön izinlerden bedel alınmaz. 

   

  Gecikme zammı 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik 

hükümlerine göre bedelli olarak verilen 

izinlerde, zamanında ödenmeyen bedeller 

için, izinlerin iptaline ilişkin hükümler saklı 

kalmak kaydıyla bildirime gerek kalmaksızın 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 

maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı 

oranında faiz uygulanır. Kısmen ödeme 

yapılması halinde yapılan ödeme öncelikle 

faize mahsup edilir. 

   

  Teminat 

MADDE 22 – (1) Teminat; bir hektar 

için cari yıl ağaçlandırma bedelinden az 

olmamak kaydıyla cari yıl ağaçlandırma 

bedelinin onda biri ile izin alanının çarpımı 

sonucu bulunur.  İzin başlangıcında bir defa 

alınır. Süre uzatımlarında, izin devirlerinde 

güncellenir. Genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından 

teminat alınmaz. 

   

(2) Alınan teminat her ne suretle olursa 

olsun haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir 

konulamaz, tespit ve tahsiline itiraz edilemez. 

   

(3) Teminat olarak alınan değerler, 

teminat olarak kabul edilen değerler ile 

değiştirilebilir. 

   

  Teminat ve bedellerin iadesi 

MADDE 23 – (1) Kesin izin; sürenin 

dolması, izin sahibinin vazgeçmesi veya 

herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; 

alınan bedeller iade edilmez. Teminat ise 
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taahhüt senedinde belirtilen yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi halinde iade edilir. Aksi 

halde alınan teminat idarece irat kaydedilir. 

(2) Kesin izin sahibinin izinden 

vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu 

orman idaresine yazılı olarak bildirdiği 

durumlarda orman idaresince sahanın geri 

teslim alındığı tarihte tahakkuk eden 

bedellerin tamamı tahsil edilir, müteakip 

yıllara ait bedel tahakkuk ettirilmez. 

   

(3) Ancak; 

a) İzin sahibinin kesin izin başlangıç 

tarihinden itibaren bir yıl içinde vazgeçmesi 

nedeniyle iznin iptal edilmesi ve yatırılan 

bedellerin ve teminatın iptal tarihinden 

itibaren en geç üç ay içinde iadesinin talep 

edilmesi halinde; izin verilen saha içinde 

hiçbir noktada çalışma yapılmamış olması ve 

izin öncesi doğal yapının bozulmamış 

olmasının heyetçe düzenlenecek raporla 

tespiti ve bölge müdürlüğünce uygun 

görülmesi durumunda, arazi izin bedeli 

dışındaki bedeller ve teminat faizsiz olarak 

iade edilir. 

   

b) Verilen kesin iznin Bakanlığın 

ve/veya Genel Müdürlüğün taraf olduğu 

davalarda yargı kararı nedeniyle iptal 

edilmesi ve iptalini müteakip altı ay içinde 

izin sahibinin talep etmesi halinde; izin 

verilen sahada çalışma yapılmadığının, izin 

öncesi doğal yapının bozulmadığının heyetçe 

düzenlenecek raporla tespiti halinde, alınan 

tüm bedeller ve teminat faizsiz olarak iade 

edilir. İzin verilen sahada çalışma yapılıp, 

izin sahasının kısmen veya tamamen doğal 

yapısının bozulduğunun tespiti halinde doğal 

yapısı bozulan alan izin sahibi tarafından 

projesine uygun şekilde rehabilite edilir. 

Ağaçlandırmaya uygun hale getirilir, aksi 

b) Verilen kesin iznin izin sahibinin 

kusur ve ihmalinin bulunmadığı 

durumlarda gerek başka Bakanlıklar 

gerekse Bakanlığın ve/veya Genel 

Müdürlüğün taraf olduğu davalarda 

yargı kararı nedeniyle iptal edilmesi ve 

iptalini müteakip altı ay içinde izin 

sahibinin talep etmesi halinde; izin 

verilen sahada çalışma yapılmadığının, 

izin öncesi doğal yapının 

bozulmadığının heyetçe düzenlenecek 

raporla tespiti halinde, alınan tüm 

bedeller ve teminat faizsiz olarak iade 
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takdirde bu çalışmalar orman idaresince 

yapılır, yapılan bu çalışma ile ilgili giderler 

alınan çalışma yapılmayan bölüme ait arazi 

izin bedelinden, ağaçlandırma bedelinden ve 

teminattan mahsup edilerek geriye kalan 

miktar faizsiz olarak iade edilir. İzin öncesi 

doğal yapısı bozulan alana tekabül eden 

ağaçlandırma bedeli iade edilmez. Alınan 

bedellerin idarece yapılan giderleri 

karşılamaması halinde aradaki fark izin 

sahibinden rızaen, ödememesi durumunda 

yasal yollarla tahsil edilir. Toprak dolgu 

izinlerinde ise, dolgu yapılan miktara isabet 

eden toprak dolgu bedeli haricindeki bedel 

faizsiz olarak iade edilir. 

edilir. İzin verilen sahada çalışma 

yapılıp, izin sahasının kısmen veya 

tamamen doğal yapısının 

bozulduğunun tespiti halinde doğal 

yapısı bozulan alan izin sahibi 

tarafından projesine uygun şekilde 

rehabilite edilir. Ağaçlandırmaya 

uygun hale getirilir, aksi takdirde bu 

çalışmalar orman idaresince yapılır, 

yapılan bu çalışma ile ilgili giderler 

alınan çalışma yapılmayan bölüme ait 

arazi izin bedelinden, ağaçlandırma 

bedelinden ve teminattan mahsup 

edilerek geriye kalan miktar faizsiz 

olarak iade edilir. İzin öncesi doğal 

yapısı bozulan alana tekabül eden 

ağaçlandırma bedeli iade edilmez. 

Alınan bedellerin idarece yapılan 

giderleri karşılamaması halinde 

aradaki fark izin sahibinden rızaen, 

ödememesi durumunda yasal yollarla 

tahsil edilir. Toprak dolgu izinlerinde 

ise, dolgu yapılan miktara isabet eden 

toprak dolgu bedeli haricindeki bedel 

faizsiz olarak iade edilir. 

(4) İzin sahibinin kesin izinden 

vazgeçtiğini ve faaliyetini durdurduğunu 

orman idaresine yazılı olarak bildirdiği 

durumlarda sahanın geri teslim alındığı 

tarihten sonrasındaki yıllara ait arazi izin 

bedeli tahakkuk ettirilmez. 

   

(5) (Değişik:RG-21/1/2017-

29955) İzin verilen alanın bir kısmının iptali 

halinde; iznin devam eden kısmı için arazi 

izin bedeli, iptalden önceki taahhüt senedinde 

(5) (Değişik:RG-21/1/2017-

29955) İzin verilen alanın bir kısmının 

iptali halinde; iznin devam eden kısmı 

için arazi izin bedeli, iptalden önceki 
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belirtilen bedel dikkate alınmak suretiyle 

oranlanarak hesap edilir. 

taahhüt senedinde belirtilen işletme, 

tesis ve altyapı tesis bedelleri, işletme 

sahasında varsa 5 hektar muafiyeti de 

dikkate alınmak suretiyle oranlanarak 

hesap edilir.  

(6) Ön izin bedeli iade edilmez.    

(7) Rehabilitasyon projesine ve 

kademeli kapatma planına uygun 

çalışılmadığının izin süresindeki kontrollerde 

tespiti halinde teminat irat kaydedilir. Projeye 

uygunluk sağlanarak izin devam ederse 

teminat yenilenir. 

   

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

  

Mülkiyet uyuşmazlığı 

MADDE 24 – (1) Mülkiyeti 

konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle 

mahkemeye intikal etmiş yerlerde dava 

sonuçlanıncaya kadar izin verilmez. 

   

(2) Ancak, ilgili birimlerce izne konu 

projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma 

amacıyla kamu yararı kararı alınması halinde; 

dava sonucunda, ihtilaflı yerin orman sınırları 

dışında kalması durumunda talep sahibinden, 

kamulaştırmadan doğacak bedellerin 

ödeneceğine ve her türlü sorumluluğun yerine 

getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak 

izin verilir. 

   

(3) Dava neticesinde ihtilaflı yerin 

orman sınırları dışında kalması halinde 

verilen izin iptal edilir. Ancak alınan bedeller 

iade edilmez, teminat faizsiz olarak iade 

edilir. 

   

İzni iptal edilen alanların yeniden 

izne konu edilmesi 

MADDE 25 – (1) Önceden izin 

verilmiş olup da herhangi bir sebeple izni 
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iptal edilen alanlar bu Yönetmelik 

hükümlerine göre yeniden izne konu 

edilebilir. 

Hizmet giderleri 

MADDE 26 – (1) Hizmet gideri 

olarak; arazi incelemelerine katılacak 

personelin 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek 

harcırahları ile zaruri olarak kullanılan resmî 

hizmet vasıtalarının işletme giderleri, talep 

sahibince Genel Müdürlük özel bütçesinin 

hizmet ve işletme gelirleri hesabına yatırılır. 

Bu tutarlar özel bütçeye gelir kaydedilir. 

Hizmet giderleri yatırılmadığı takdirde arazi 

incelemesine çıkılmaz. 

   

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından 

hizmet giderleri alınmaz. 

   

İzin rapor eklerinin hazırlanması ve 

onaylanması 

MADDE 27 – (1) Genel bütçe 

kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum 

ve kuruluşları bünyelerinde görevli Orman 

mühendisi veya Orman yüksek 

mühendislerince düzenlenenler hariç olmak 

üzere talep alanlarının 1/25000 ölçekli 

memleket haritası, orman kadastro ve 

meşcere haritası üzerinde gösterilmesi 

ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek 

imzalanır, heyetçe kontrol edilerek onaylanır. 

İzin rapor eklerinin 

hazırlanması ve onaylanması 

MADDE 27 – (1) Genel bütçe 

kapsamındaki kamu idareleri ile kamu 

kurum ve kuruluşları bünyelerinde 

görevli Orman mühendisi veya Orman 

yüksek mühendislerince düzenlenenler 

hariç olmak üzere talep alanlarının 

1/25000 ölçekli memleket haritası, 

orman kadastro ve meşcere haritası 

üzerinde gösterilmesi saha analiz 

raporu, ve kademeli kapatma planı 

ormancılık bürosu tarafından 

düzenlenerek imzalanır, heyetçe 

kontrol edilerek onaylanır. 

 

 

MADDE 27 – (1) Genel bütçe 

kapsamındaki kamu idareleri ile kamu 

kurum ve kuruluşları bünyelerinde görevli 

Orman mühendisi veya Orman yüksek 

mühendislerince düzenlenenler hariç 

olmak üzere talep alanlarının 1/25000 

ölçekli memleket haritası, orman kadastro 

ve meşcere haritası üzerinde gösterilmesi 

saha analiz raporu, ve kademeli 

kapatma planı ormancılık bürosu 

tarafından düzenlenerek imzalanır, 

heyetçe kontrol edilerek onaylanır. 

Özü itibariyle Kademeli Pasa Kapatma 

Planının, Rehabilitasyon Projesi’nden 

gerek rapor içeriği gerekse haritalama 

biçimi bakımından fazla farkları 

bulunmamaktadır. Keza rehabilitasyon 

projesi tüm sahanın rehabilitesine 

ilişkin bir doküman olup, pasalar 

özelinde kademeli kapatma planındaki 

öngörüler buraya aktarılabilir.  Bu 

sebeple Kademeli Pasa Kapatma Planı 

ve ekli haritalarının Rehabilitasyon 

Projesi içerisine derç edilmesi 

mümkündür. Böylelikle mükerrer bilgi-

belge beyanının önüne geçilirken, 

zaman ve bürokrasiden de kazanç 

sağlanacaktır. 

(2) Rehabilitasyon ve toprak dolgu 

projeleri ormancılık bürosu tarafından 

düzenlenir, heyetçe uygunluğu kontrol edilen 

projeler bölge müdürlüğünce onaylanır. 
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 (3) Genel bütçe kapsamındaki kamu 

idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yapılacak müracaatlarda ruhsat ve diğer 

evrakın aslı veya kurum amirince onaylı 

suretlerinin verilmesi istenir. 

   

(4) Gerçek ve tüzel kişilerce bölge 

müdürlüğüne verilen dört takım belge 

suretlerinin aslına uygunluğu bölge 

müdürlüğü tarafından kontrol edilerek 

onaylanır.  

(4) Gerçek ve tüzel kişilerce bölge 

müdürlüğüne verilen dört takım belge 

suretlerinin aslına uygunluğu bölge 

müdürlüğü tarafından kontrol edilerek 

onaylanır. 

  

(5) Taahhüt senetleri noter tarafından 

onaylanır. Ancak; genel bütçe kapsamındaki 

kamu idareleri ile kamu kurum ve 

kuruluşlarından alınacak taahhüt senedi 

kurum yetkilisi tarafından onaylanır, noter 

onayı aranmaz. 

   

(6) Orman kadastrosu henüz 

yapılmamış yerlerde orman kadastro haritası 

istenmez. 

(6) Orman kadastrosu henüz 

yapılmamış yerlerde orman kadastro 

haritası istenmez. 

 

  

(7) İzin talebine ait tüm bilgi ve 

belgeler dijital ortamda bölge müdürlüğüne 

verilir. 

        (7) İzin talebine ait tüm bilgi ve 

belgeler dijital ortamda bölge 

müdürlüğüne verilir. 

  

(8) Teknik rapor ormancılık bürosu ya 

da bünyelerinde çalışan orman mühendisi 

ve/veya orman yüksek mühendisi tarafından 

hazırlanır ve orman idaresine verilir. Teknik 

raporda; izin sahasının ve rehabilitenin 

safahatı ve hâlihazır durumu gösterilir, ayrıca 

cari yıl bedelleri ile ek Devlet hakkına ilişkin 

bilgiler yer alır. Rapor ekine Maden İşleri 

Genel Müdürlüğüne verilen (Değişik 

ibare:RG-6/7/2018-30470) işletme faaliyet 

raporunun bir sureti ile ek Devlet hakkının 

ödendiğine dair makbuzun eklenmesi 

zorunludur. 

(8) Teknik rapor ormancılık 

bürosu ya da bünyelerinde çalışan 

orman mühendisi ve/veya orman 

yüksek mühendisi tarafından hazırlanır 

ve orman idaresine verilir. Teknik 

raporda; izin sahasının ve rehabilitenin 

safahatı ve hâlihazır durumu gösterilir, 

ayrıca cari yıl bedellerine ile ek Devlet 

hakkına ilişkin bilgiler yer alır. Rapor 

ekine Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 

verilen (Değişik ibare:RG-6/7/2018-

30470) işletme faaliyet raporunun bir 

sureti ile ek Devlet hakkının 
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ödendiğine dair makbuzun eklenmesi 

zorunludur 

 

 

İzin sahalarının kontrolü ve 

sorumluluk 

MADDE 28 – (1) İzin sahaları takvim 

yılı içinde en az bir defa dosya ve arazi 

üzerinde heyetçe kontrol edilerek tutanak 

tanzim edilir. Bölge müdürlüğü izin 

sahalarının kontrolünü bütçe ödenekleri ile 

sınırlı olmak kaydıyla serbest yeminli 

ormancılık bürolarına da yaptırabilir. 

   

(2) Takvim yılı içinde kontrol edilen 

izinlerin yüzde ikisi bölge müdürlüğünce 

ayrıca incelemeye tabi tutulur. 

   

(3) Ayrıca izin sahaları koruma 

ekiplerince periyodik olarak kontrol edilir. 

   

(4) İzin sahasında her türlü hak ve 

yükümlülük izin sahibine aittir. Ancak, bu 

Yönetmelik gereği izin verilen alanlarda izin 

sahibi ile üçüncü kişi veya kuruluşlar 

arasındaki sözleşmeye dayanılarak yapılan 

faaliyetlerden izin sahibi üçüncü kişi ile 

birlikte sorumludur. 

   

(5) İznin dayanağı olan bilgi ve 

belgelerden doğacak her türlü sorumluluk 

izin sahibine aittir. 

   

(6) (Değişik:RG-6/7/2018-

30470) Ormanlık alanlarda, izin verilen proje 

dışında tesis ve altyapı tesisi yapılamaz. İzinli 

saha içinde yapılacak ilave tesis ve altyapı 

tesisleri için bu Yönetmelik hükümlerine göre 

izin alınması mecburidir. İzinsiz yapılan tesis 

ve altyapı tesislerine 6831 sayılı Kanun 

hükümlerine göre orman idaresince el 

konulur. 
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(7) Verilen izinler amacı dışında 

kullanılamaz. Verilen izinlerde orman 

yangınlarına karşı her türlü tedbir izin 

sahibince alınır. 

   

(8) İzinsiz yapılan madencilik 

faaliyetleri ile izin verilen alanlardaki sınırı 

aşanlar için düzenlenen suç tutanağı ayrıca 

Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Bölge 

müdürlüğünce bildirilir. 

(8) İzinsiz yapılan madencilik 

faaliyetleri ile izin verilen alanlardaki 

sınırı aşanlar için düzenlenen suç 

tutanağı ayrıca Maden ve Petrol İşleri 

Genel Müdürlüğüne Bölge 

müdürlüğünce bildirilir. 

 

  

 (9) İzin sahibi her yıl Nisan ve 

Ağustos aylarında madencilik faaliyeti 

yaptığı alandaki çalışma alanlarının, 

altyapı ve diğer tesislerinin durumunu, 

izin sınırları dahilinde çalışılıp 

çalışılmadığını ve tesis atıklarının 

orman dışına taşıma ve bertaraf 

belgelerini içerir saha kullanım 

raporunu ormancılık bürosu ya da 

bünyelerinde çalışan orman mühendisi 

ve/veya orman yüksek mühendisine 

hazırlatarak bölge müdürlüğüne verir. 

 

(9) İzin sahibi her yıl Nisan ve 

Ağustos aylarında madencilik faaliyeti 

yaptığı alandaki çalışma alanlarının, 

altyapı ve diğer tesislerinin durumunu, 

izin sınırları dahilinde çalışılıp 

çalışılmadığını ve tesis atıklarının 

orman dışına taşıma ve bertaraf 

belgelerini içerir saha kullanım 

raporunu ormancılık bürosu ya da 

bünyelerinde çalışan orman mühendisi 

ve/veya orman yüksek mühendisine 

hazırlatarak bölge müdürlüğüne verir. 

 

Söz konusu taleplerin yılda bir defa 

Eylül ayı sonuna kadar sunulan Teknik 

Rapor formatının içine derç edilmesi 

uygun olacaktır. Ayrıca bu durum 

ruhsat sahiplerinin omuzlarına ek mali 

külfetler  yüklenmesi sektörel 

daralmayı da beraberinde getirecektir. 

Kısıtlamalar 

MADDE 29 – (1) Muhafaza 

ormanları, gen koruma alanları, tohum 

meşcereleri ile orman içi dinlenme yerlerinde 

Maden Kanununun 2 nci maddesindeki I(a), 

I(b) ve II(a) grup madenler ile kaba inşaat, 

baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu 

amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddesi 

üretimi için yapılacak madencilik 

faaliyetlerine izin verilmez. Ancak muhafaza 

ormanlarında gen koruma alanları, tohum 

meşcereleri ile orman içi dinlenme 

yerlerinde; bu gruplardaki madenlere 

Bakanlıkça bu Yönetmeliğin yayımından 

Kısıtlamalar ve istisnalar 

 

MADDE 29 – (1) Muhafaza ormanları, 

gen koruma alanları, tohum meşcereleri ile 

orman içi dinlenme yerlerinde Maden 

Kanununun 2 nci maddesindeki I(a), I(b) 

ve II(a) grup madenler ile kaba inşaat, 

baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda 

dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı 

hammaddesi üretimi için yapılacak 

madencilik faaliyetlerine izin verilmez. 

Ancak muhafaza ormanlarında gen 

koruma alanları, tohum meşcereleri ile 

orman içi dinlenme yerlerinde; bu 

gruplardaki madenlere Bakanlıkça bu 

Yönetmeliğin yayımından önce verilen 

7164 Sayılı Kanun ile Maden 

Kanunu’nda yapılan değişiklik 

doğrultusunda (7. Madde-20. Fıkra) 

“(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/8 

md.) 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 temdit süresi 

sonuna kadar hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın uzatılmış sayılır.”  temdit 



57 

 

önce verilen izinlerin süre uzatım talepleri 

Değerlendirme Komisyonu tarafından 

incelenerek izne konu edilebilir. 

izinlerin süre uzatım talepleri bu 

yönetmeliğin 4 üncü Maddesi 

doğrultusunda ORBİS üzerinden 

müracaat dilekçesi ekindeki yenilenmiş 

taahhüt senedi ve cari yıl arazi izin 

bedeli dekontları üzerine bölge 

müdürlüklerince neticelendirilir. 

Değerlendirme Komisyonu tarafından 

incelenerek izne konu edilebilir. 

izin müracaatlarında müracaat dosyası 

hazırlanmasına gerek duyulmaksızın 

talep dilekçesi ekine konulacak 

yenilenmiş taahhütname, cari yıl arazi 

izin bedeli dekontu vasıtasıyla ve Bölge 

Müdürlüklerince süreç 

neticelendirilmelidir. 

(2) İzin verilen alanın bir bölümünün 

zorunluluk halinde bu yönetmelik hükümleri 

gereğince yol, su, enerji nakil hattı gibi 

altyapı tesisleri ile 6831 sayılı Kanunun 17 

nci maddesinde yer alan tesislerin yapılması 

amacıyla verilecek izin alanı ile kesişmesi 

halinde, daha önce verilen iznin sahibinin 

muvafakatı aranır. Muvafakat verilmemesi 

halinde mevcut izin faaliyetinin 

engellenmemesi için talep sahibi tarafından 

gerekli tedbirler alınarak orman idaresince 

resen izin verilebilir. Muvafakat vermeyen 

izin sahibi hiçbir hak talebinde bulunamaz. 

   

(3) İzin alanında aşım yapıldığının 

tespit edilmesi halinde, tanzim edilen suç 

tutanağı adli mercilere intikal ettirilir, aşım 

yapılan alanda çalışmalara müsaade 

edilmez. İzin sahibince üç ay içinde aşım 

yapılan alanda; orman idaresince tespit 

edilecek zararın karşılanması, adli 

mercilerden suç delillerinin toplandığına 

dair yazı getirilmesi ve aşım yapılan alan için 

izin müracaatında bulunulması halinde aşım 

yapılan sahada izin talebi değerlendirmeye 

alınır. Uygun görülenlere orman idaresince 

izin verilebilir. İzin verilen bu saha için 

teminat on katı olarak alınır. Bu şartların 

yerine getirilmesine rağmen, aşım yapılan 

sahanın izin verilemeyecek yerlerden olması 

veya izin talebinin uygun görülmemesi 
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halinde aşım yapılan saha rehabilite edilerek 

masrafları yüzde elli fazlasıyla izin 

sahibinden rızaen, ödememesi durumunda 

yasal yollarla alınır. Aksi halde aşım yapılan 

sahada yargılama sonucuna kadar izin 

verilmez. (2) 

(4) Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğünün yürüttüğü projeye bağlı 

yapacağı aramalarda ruhsat aranmaz. 

 

   

 (5) Madencilik faaliyetlerine; 

a) Gen koruma ormanlarında, 

muhafaza ormanlarında ve tohum 

meşcerelerinde, 

b) Bal ormanı ilan edilen ve tıbbi 

aromatik bitki üretimi yapılan 

sahalarda, orman köyleri özel proje 

alanlarında ve bu sahalara en az bir km 

mesafede kalan orman alanlarında, 

c) Turizm ve ekoturizm alanı, 

kent ormanı ve mesire yeri ilan edilen 

sahalar ile bu alanların 

öngörünümünde kalan ormanlık 

alanlarda, 

İzin verilmez.  

 

(6) Madencilik faaliyetlerine; 

a) Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü tarafından; 

1) Korunan alanların mutlak 

koruma bölgelerinde, 

2) Planı yapılmamış veya 

planlama süreci devam eden korunan 

alanlarda,  

(5) Madencilik faaliyetlerine; 

a) Gen koruma ormanlarında, 

muhafaza ormanlarında ve tohum 

meşcerelerinde, 

 

b) Bal ormanı ilan edilen ve tıbbi 

aromatik bitki üretimi yapılan 

sahalarda, orman köyleri özel proje 

alanlarında, ve bu sahalara en az 

bir km mesafede kalan orman 

alanlarında, 

c) Turizm ve ekoturizm alanı, kent 

ormanı ve mesire yeri ilan edilen 

sahalar ile bu alanların 

öngörünümünde kalan ormanlık 

alanlarda, 

İzin verilmez. 

 

(6) Madencilik faaliyetlerine; 

a) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü tarafından; 

1)Korunan alanların mutlak koruma 

bölgelerinde, 

 

 

2)Planı yapılmamış veya planlama 

süreci devam eden korunan alanlarda,  

 

a-b-c) Yönetmeliğin 5. Maddesinin 3. 

Fıkrasında bu alanlardaki 

müracaatların Değerlendirme 

Komisyonu tarafından 

neticelendirilmesi düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madencilik faaliyetleri kapsamında 

verilecek izinler (ÇED, Mülkiyet, İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatı) 3213 sayılı 

Maden Kanunu’nun 7. Maddesinde 

düzenlenmiş olup, orman izinlerine 

ilişkin hususlar da aynı maddenin 4. 

Fıkrasında belirtilmiştir. 
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3) Türlerin korunması için ayrılan 

ve coğrafi sınırları belirlenmiş olan 

alanlarda, 

4) Milli park, tabiat parkı, tabiat 

anıtı, tabiat koruma alanı, yaban 

hayatı geliştirme sahası ve sulak alan 

ilan edilen sahalar ile bu alanların 

öngörünümünde kalan ormanlık 

alanlarda,  

5) Yaban hayatı geliştirme sahası 

ve sulak alan ilan edilen alanlarda, 

 

 

b) Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından; 

1) Mevcut baraj ve gölet 

yapılarının güvenliğini tehlikeye 

atacak mesafedeki alanlarda, 

2) İşletmeye alınmış mevcut baraj 

ve göletlerin işletme ve rezervuar 

alanlarında, 

3) İçme suyu temin edilen kuyu, 

pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve 

benzeri yapıların mutlak ve birinci 

derece koruma alanlarında, 

4) Koruma alanları ilan edilen 

içme suyu temin maksatlı kuyu, pınar, 

kaynak, kaptaj, tünel, galeri vb. 

yapıların mutlak koruma alanlarında 

ve birinci derece koruma alanlarında, 

 

c) Su Yönetimi Genel 

Müdürlüğü tarafından; 

1) İçme suyu havzasına ilişkin 

özel hükümler getirilinceye kadar 

içme ve kullanma suyu mutlak ve kısa 

mesafeli koruma alanlarında, 

       ç) İl Tarım ve Orman 

Müdürlükleri tarafından; 

3)Türlerin korunması için ayrılan ve 

coğrafi sınırları belirlenmiş olan 

alanlarda, 

4)Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, 

tabiat koruma alanı, yaban hayatı 

geliştirme sahası ve sulak alan ilan 

edilen sahalar ile bu alanların 

öngörünümünde kalan ormanlık 

alanlarda,  

5)Yaban hayatı geliştirme sahası ve 

sulak alan ilan edilen alanlarda, 

 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından; 

1)Mevcut baraj ve gölet yapılarının 

güvenliğini tehlikeye atacak mesafedeki 

alanlarda, 

2)İşletmeye alınmış mevcut baraj ve 

göletlerin işletme ve rezervuar 

alanlarında, 

3)İçme suyu temin edilen kuyu, pınar, 

kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri 

yapıların mutlak ve birinci derece 

koruma alanlarında, 

4)Koruma alanları ilan edilen içme 

suyu temin maksatlı kuyu, pınar, 

kaynak, kaptaj, tünel, galeri vb. 

yapıların mutlak koruma alanlarında 

ve birinci derece koruma alanlarında, 

 

c) Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

tarafından; 

1)İçme suyu havzasına ilişkin özel 

hükümler getirilinceye kadar içme ve 

kullanma suyu mutlak ve kısa mesafeli 

koruma alanlarında, 

ç) İl Tarım ve Orman Müdürlükleri 

tarafından; 

Yine Maden Kanunu’nun 24. 

Maddesinde yukarıda bahsedilen 

izinlerin 3 yıl içerisinde alınması ve 

Genel Müdürlüğe beyanı halinde 

işletme izninin düzenlenebileceği ve 

çalışmalara izin verileceği 

düzenlenmiştir. Yani gerek ÇED ve 

gerekse mülkiyet izinleri alınırken talep 

edilen Kurum Görüşleri vasıtasıyla 

zaten ilgili Kurumların izni/muvafakati 

alınmakta ve akabinde MAPEG 

tarafından işletme izni düzenlenerek 

çalışmalara müsaade edilmekte veya 

izin verilmemektedir. 

 

Öte yandan Orman Kanununun 16 ncı 

maddesinde madencilik faaliyetlerinin 

kısıtlanmasına ilişkin herhangi bir 

düzenleme de bulunmamaktadır. 

 

Bu sebeplerle madencilik faaliyetlerine 

verilecek orman izinleriyle ilgili olarak 

yönetmelikle kısıtlama getirilmesi 

normlar hiyerarşisi açısından uygun 

değildir.  
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1) Tarım arazilerine ve balık 

yetiştiriciliği yapılan alan ile tesislere 

en az 1 km mesafede kalan orman 

alanlarında, 

2) Zeytinlik sahalarında ve bu 

sahalara en az 3 km mesafede kalan 

orman alanlarında, 

Kaldığının ve etkilendiğinin 

bildirilmesi halinde izin verilmez. 

 

(7) Maden Kanununun 2 nci 

maddesindeki I., II (a) ve II (b) 

Grubu madencilik faaliyetlerine; 

 

a) Otoyol, bölünmüş ve iki yönlü 

karayolu, il yerleşim yerlerinin 

öngörünüm alanlarında, 

 

b) İl ve ilçe yerleşim yerlerine en 

az 2 km’lik mesafede kalan yerler ile 

yerleşim yeri ön görünümünde olan 

orman alanlarında, 

 

c) Devamı ve bitişiği ile aynı 

yerleşim sınırları dâhilinde maden 

sahası bulunmayan alanlarda, 

 

d) I ve II (a) Grubu madencilik 

faaliyetleri için Meşçere tipi kapalılığı 

2 ve daha yukarı olan verimli orman 

alanlarında, 

 

e) II (b) Grubu madencilik 

faaliyetleri için Meşçere tipi kapalılığı 

3 olan verimli orman alanlarında, 

 

f) Bir ruhsat sahası içerisinde 

mevcut izinler ve talep edilen 

alanların toplamı (yol, enerji nakil 

1)Tarım arazilerine ve balık 

yetiştiriciliği yapılan alan ile tesislere en 

az 1 km mesafede kalan orman 

alanlarında, 

2)Zeytinlik sahalarında ve bu sahalara 

en az 3 km mesafede kalan orman 

alanlarında, 

Kaldığının ve etkilendiğinin bildirilmesi 

halinde izin verilmez. 

 

(7) Maden Kanununun 2 nci 

maddesindeki I., II (a) ve II (b) Grubu 

madencilik faaliyetlerine; 

 

a)Otoyol, bölünmüş ve iki yönlü 

karayolu, il yerleşim yerlerinin 

öngörünüm alanlarında, 

 

b)İl ve ilçe yerleşim yerlerine en az 2 

km’lik mesafede kalan yerler ile 

yerleşim yeri ön görünümünde olan 

orman alanlarında, 

 

c)Devamı ve bitişiği ile aynı yerleşim 

sınırları dâhilinde maden sahası 

bulunmayan alanlarda, 

 

d)I ve II (a) Grubu madencilik 

faaliyetleri için Meşçere tipi kapalılığı 2 

ve daha yukarı olan verimli orman 

alanlarında, 

 

e)II (b) Grubu madencilik faaliyetleri 

için Meşçere tipi kapalılığı 3 olan 

verimli orman alanlarında, 

 

f)Bir ruhsat sahası içerisinde mevcut 

izinler ve talep edilen alanların toplamı 

(yol, enerji nakil hattı, su isale hattı 
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hattı, su isale hattı hariç) 10 hektarı ve 

yol, enerji nakil hattı, su isale hattı 

dâhil toplamda 25 hektarı geçmesi 

durumunda, izinli sahalarda 

rehabilitasyon yapılarak sahanın geri 

teslim edilmemesi durumunda ilave 

alanda, 

 

g) Deniz sahili ön görünümünde 

ki 5 km mesafede, kıyı çizgisinden 

itibaren en az 1 km’lik mesafede kalan 

alanlarda, 

İzin verilmez. 

 

(8) Maden Kanununun 2 nci 

maddesindeki III. ve IV. Grup 

madencilik faaliyetlerine; 

a) Deniz sahili ön görünümünde 

ki 5 km mesafede, kıyı çizgisinden 

itibaren en az 1 km’lik mesafede kalan 

alanlarda, 

b) İl ve ilçe yerleşim yerlerine en 

az 1 km’lik mesafede kalan yerler ile 

il ve ilçe yerleşim yeri ön 

görünümünde olan orman alanlarında, 

c) Kamu kurum ve kuruluşları 

hariç (rödovançılar adına verilenler 

dahil) bir ruhsat sahası içerisinde 

mevcut izinler ve talep edilen 

alanların toplamı yol, enerji nakil 

hattı, su isale hattı hariç 100 hektarı ve 

yol,  enerji nakil hattı, su isale hattı 

dâhil toplamda 200 hektarı geçmesi 

durumunda, izinli sahalarda 

rehabilitasyon yapılıp alan geri teslim 

edilmemesi durumunda ilave alana, 

İzin verilmez. 

 

hariç) 10 hektarı ve yol, enerji nakil 

hattı, su isale hattı dâhil toplamda 25 

hektarı geçmesi durumunda, izinli 

sahalarda rehabilitasyon yapılarak 

sahanın geri teslim edilmemesi 

durumunda ilave alanda, 

 

 

g)Deniz sahili ön görünümünde ki 5 km 

mesafede, kıyı çizgisinden itibaren en az 

1 km’lik mesafede kalan alanlarda, 

İzin verilmez. 

 

 

(8) Maden Kanununun 2 nci 

maddesindeki III. ve IV. Grup 

madencilik faaliyetlerine; 

a) Deniz sahili ön görünümünde ki 5 km 

mesafede, kıyı çizgisinden itibaren en az 

1 km’lik mesafede kalan alanlarda, 

 

b) İl ve ilçe yerleşim yerlerine en az 1 

km’lik mesafede kalan yerler ile il ve 

ilçe yerleşim yeri ön görünümünde olan 

orman alanlarında, 

c) Kamu kurum ve kuruluşları hariç 

(rödovançılar adına verilenler dahil) bir 

ruhsat sahası içerisinde mevcut izinler 

ve talep edilen alanların toplamı yol, 

enerji nakil hattı, su isale hattı hariç 100 

hektarı ve yol,  enerji nakil hattı, su isale 

hattı dâhil toplamda 200 hektarı 

geçmesi durumunda, izinli sahalarda 

rehabilitasyon yapılıp alan geri teslim 

edilmemesi durumunda ilave alana, 

İzin verilmez. 
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(9) Maden işletme izin alanı ve 

maden tesis alanı bu Yönetmeliğe 

göre izin verilebilecek yerlerde 

bulunması halinde, bu faaliyet için 

talep edilen pasa döküm alanı hariç 

altyapı başvurularına da bu 

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

izin verilebilir.   

 

(10) Meşçere tipi kapalılığı 3 olan 

verimli orman alanları hariç olmak 

üzere; sanayi tesislerinin bulundukları 

ya da mücavir bölge müdürlüğü 

sınırları dâhilinde kendi adlarına olan 

ve kendilerine ait tesisin hammadde 

ihtiyacını karşılamak üzere 

yapacakları madencilik faaliyetlerine 

izin verilebilir. 

 

(11) Hammadde üretim izin belgesi 

veya maden ruhsatı ile kamu kurum ve 

kuruluşları yatırımlarına malzeme 

temini sağlayacak madencilik 

faaliyetlerine; meşçere tipi kapalılığı 3 

olan alanlar hariç, ormanlık alanlarda, 

izin verilebilir. Ancak yatırımın 

yapılacağı yere en az 5 km mesafede 3 

kapalıdan daha düşük orman alanı 

bulunmaması halinde 3 kapalı 

ormanlarda da izin verilebilir. 

(9) Maden işletme izin alanı ve maden 

tesis alanı bu Yönetmeliğe göre izin 

verilebilecek yerlerde bulunması 

halinde, bu faaliyet için talep edilen 

pasa döküm alanı hariç altyapı 

başvurularına da bu Yönetmelik 

hükümleri çerçevesinde izin verilebilir.   

 

 

(10) Meşçere tipi kapalılığı 3 olan 

verimli orman alanları hariç olmak 

üzere; sanayi tesislerinin bulundukları 

ya da mücavir bölge müdürlüğü 

sınırları dâhilinde kendi adlarına olan 

ve kendilerine ait tesisin hammadde 

ihtiyacını karşılamak üzere yapacakları 

madencilik faaliyetlerine izin 

verilebilir. 

 

(11) Hammadde üretim izin belgesi 

veya maden ruhsatı ile kamu kurum ve 

kuruluşları yatırımlarına malzeme 

temini sağlayacak madencilik 

faaliyetlerine; meşçere tipi kapalılığı 3 

olan alanlar hariç, ormanlık alanlarda, 

izin verilebilir. Ancak yatırımın 

yapılacağı yere en az 5 km mesafede 3 

kapalıdan daha düşük orman alanı 

bulunmaması halinde 3 kapalı 

ormanlarda da izin verilebilir. 

 

  SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

  

Mevcut izinlerin devamı 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu 

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 

verilen izinlerin süre uzatımında ve 

devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde izin 

 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu 

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce 

verilen izinlerin süre uzatımında ve 

devirlerinde, ayrıca devam eden izinlerde 

ve Maden ve Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından verilen Özel İzin 

Alanlarına ilişkin izinlerde, izin 
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lehtarının talebi halinde bu Yönetmelik 

hükümleri uygulanır ve buna uygun yeni 

taahhüt senedi alınır. 

lehtarının talebi halinde bu Yönetmelik 

hükümleri uygulanır ve buna uygun yeni 

taahhüt senedi alınır. 

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesinden önce ruhsata dayanılarak izin 

verilmiş ve bu Yönetmeliğin tesis ve altyapı 

tesis tanımları içerisinde bulunmayan 

madencilik yapılarına, (Değişik ibare:RG-

6/7/2018-30470) ruhsat/rödövans süresi 

sonuna kadar izin verilebilir. 

   

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesinden önce verilmiş izinlerde ise arazi 

izin bedellerinin arttırılması için uygulanan 

“Deflatör” veya “ÜFE” artış oranı yerine, 

“BAK” artış oranı uygulanır, bildirime gerek 

kalmaksızın izin başlangıç tarihinde defaten 

tahsil edilir. Ancak bu fıkradaki artış oranı 

1/1/2015 tarihinden itibaren tahakkuk edecek 

bedellerin artırılması için uygulanır. 

   

(4) Bu yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesinden önce verilmiş izinlerden bu 

Yönetmeliğe göre izin verilemeyecek 

olanların süreleri yenilenmiş (Değişik   

ibare:RG-6/7/2018-

30470) ruhsat/rödövans süresi dikkate 

alınarak uzatılabilir. 

(4) Bu yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesinden Daha önce verilmiş 

izinlerden bu Yönetmeliğe göre izin 

verilemeyecek olanların süreleri 

yenilenmiş (Değişik   ibare:RG-

6/7/2018-

30470) ruhsat/rödövans süresi dikkate 

alınarak uzatılabilir. 

(4) Bu yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesinden Daha önce verilmiş 

izinlerden bu Yönetmeliğe göre izin 

verilemeyecek olanların süreleri 

yenilenmiş (Değişik   ibare:RG-

6/7/2018-30470) ruhsat/rödövans süresi 

dikkate alınarak uzatılabilir. uzatılır.  

Orman Kanunu ve Maden Kanununa 

uygun olarak muğlak ifade olmaması 

açısından “uzatılır” şeklinde 

düzenlenmesi önerilmiştir. 

 

(5) (Ek:RG-6/7/2018-30470) Bu 

Yönetmeliğin yayımından önce veya sonra 

ruhsat sahibi adına verilmiş ve devam eden 

izinler, rödövansçının talebi halinde o ruhsata 

dayalı 

olarak rödövans süresince rödövansçı adına 

devredilebilir. 

   

  Önceden yapılan müracaatların 

değerlendirilmesi 
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GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu 

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılan 

ancak değerlendirilmemiş olan talepler ile 

iznin iptal edildiği yerlerde, bu Yönetmelik 

hükümleri uygulanır. 

Geçmiş yıllarda çalışılan maden 

alanları 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu 

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce terk 

edilmiş ve hâlihazırda faal olmayan maden 

arama, işletme, tesis ve altyapı tesis izin 

alanları orman idaresince resen geri teslim 

alınarak izin iptalleri yapılır. 

   

Rehabilitasyon projesi olmayan 

izinler 

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu 

Yönetmeliğin yayımından önce izin verilmiş 

ancak rehabilitasyon projesi olmayan maden 

işletme, hammadde üretim, maden tesis ve 

altyapı tesis izinleri için altı ay içerisinde 

rehabilitasyon projesi düzenlemek 

zorundadır, düzenlenmemesi durumunda 

verilen izin iptal edilir. 

   

Tesis ve altyapı tesis tanımları içinde 

yer almayan madencilik yapıları 

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu 

Yönetmeliğin yayımından önce ruhsata 

dayanılarak madencilik faaliyetleri için 

kurulmuş, ancak kadastro çalışmaları veya 

mahkeme kararı ile daha sonra orman sayılan 

alan olduğu anlaşılan kurulu madencilik 

yapılarına bu Yönetmeliğe göre (Değişik 

ibare:RG-6/7/2018-

30470) ruhsat/rödövans süresi sonuna kadar 

izin verilebilir. 

   

 Mevcut izinlerin İlave ve 

Temdit Başvuruları 

Mevcut izinlerin İlave ve Temdit 

Başvuruları 

7164 Sayılı Kanun ile Maden 

Kanunu’nda yapılan değişiklik 

doğrultusunda (7. Madde-20. Fıkra) 
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GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 

izinli olan ve faaliyetin devam ettiği 

izin sahalarına yönelik temdit ve revize 

başvuruları değerlendirilebilir. İlave ve 

yeni izin başvuruları ise bu Yönetmelik  

hükümlerine göre değerlendirilerek 

sonuçlandırılır. 

 

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 

izinli olan ve faaliyetin devam ettiği izin 

sahalarına yönelik temdit ve revize 

başvuruları değerlendirilebilir. İlave ve 

yeni izin başvuruları ise bu Yönetmelik  

hükümlerine göre değerlendirilerek 

sonuçlandırılır. 

 

“(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/8 

md.) 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 temdit süresi 

sonuna kadar hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın uzatılmış sayılır.”  temdit 

izin müracaatlarında müracaat dosyası 

hazırlanmasına gerek duyulmaksızın 

talep dilekçesi ekine konulacak 

yenilenmiş taahhütname, cari yıl arazi 

izin bedeli dekontu vasıtasıyla ve Bölge 

Müdürlüklerince süreç 

neticelendirilmelidir. 

 (2) Bu maddenin yayımlandığı 

tarihte geçerli olan bir maden ruhsatına 

istinaden hâlihazırda izinli bir sahada 

faaliyette bulunan sanayi tesislerinin 

bulundukları ya da mücavir bölge 

müdürlüğü sınırları dâhilinde kendi 

adlarına olan ve kendilerine ait tesisin 

hammadde ihtiyacını karşılamak üzere 

yapacakları madencilik faaliyetlerine 

yönelik temdit, revize, ilave ve yeni 

izin müracaatlarına konu ormanlık 

alanlar değerlendirmeye tabi tutulur. 

 

(2) Bu maddenin yayımlandığı 

tarihte geçerli olan bir maden ruhsatına 

istinaden hâlihazırda izinli bir sahada 

faaliyette bulunan sanayi tesislerinin 

bulundukları ya da mücavir bölge 

müdürlüğü sınırları dâhilinde kendi 

adlarına olan ve kendilerine ait tesisin 

hammadde ihtiyacını karşılamak üzere 

yapacakları madencilik faaliyetlerine 

yönelik temdit, revize, ilave ve yeni izin 

müracaatlarına konu ormanlık alanlar 

değerlendirmeye tabi tutulur. 

 

7164 Sayılı Kanun ile Maden 

Kanunu’nda yapılan değişiklik 

doğrultusunda (7. Madde-20. Fıkra) 

“(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/8 

md.) 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 temdit süresi 

sonuna kadar hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın uzatılmış sayılır.”  temdit 

izin müracaatlarında müracaat dosyası 

hazırlanmasına gerek duyulmaksızın 

talep dilekçesi ekine konulacak 

yenilenmiş taahhütname, cari yıl arazi 

izin bedeli dekontu vasıtasıyla ve Bölge 

Müdürlüklerince süreç 

neticelendirilmelidir. 
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 (3) Bu maddenin yayımlandığı 

tarihte geçerli olan hammadde üretim 

izin belgesi veya maden ruhsatına 

istinaden kamu kurum ve kuruluşları 

yatırımlarında kullanılacak malzeme 

temini için hâlihazırda izinli bir sahada 

yürütülen madencilik faaliyetlerine 

yönelik temdit, revize, ilave ve yeni 

izin müracaatlarına konu ormanlık 

alanlar, aynı ya da mücavir bölge 

müdürlüğü sınırlarında kalmak 

kaydıyla değerlendirilmeye tabi 

tutulur.  

 

(3) Bu maddenin yayımlandığı 

tarihte geçerli olan hammadde üretim izin 

belgesi veya maden ruhsatına istinaden 

kamu kurum ve kuruluşları yatırımlarında 

kullanılacak malzeme temini için 

hâlihazırda izinli bir sahada yürütülen 

madencilik faaliyetlerine yönelik temdit, 

revize, ilave ve yeni izin müracaatlarına 

konu ormanlık alanlar, aynı ya da mücavir 

bölge müdürlüğü sınırlarında kalmak 

kaydıyla değerlendirilmeye tabi tutulur.  

 

7164 Sayılı Kanun ile Maden 

Kanunu’nda yapılan değişiklik 

doğrultusunda (7. Madde-20. Fıkra) 

“(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/8 

md.) 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 temdit süresi 

sonuna kadar hiçbir işleme gerek 

kalmaksızın uzatılmış sayılır.”  temdit 

izin müracaatlarında müracaat dosyası 

hazırlanmasına gerek duyulmaksızın 

talep dilekçesi ekine konulacak 

yenilenmiş taahhütname, cari yıl arazi 

izin bedeli dekontu vasıtasıyla ve Bölge 

Müdürlüklerince süreç 

neticelendirilmelidir. 

    

  DOKUZUNCU BÖLÜM 

Son Hükümler 

  

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 30 – (1) 30/09/2010 tarihli ve 

27715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin 

Uygulama Yönetmeliği yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

   

  Yürürlük 

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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  Yürütme 

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 

hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı 

yürütür. 

 

MADDE 32 – (1) Bu 

Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su 

İşleri Bakanı Tarım ve Orman 

Bakanı yürütür. 

 

  

 

(Değişik:RG-19/4/2015-29331) Ek-1 

  

İzin Türü Katsayısı 

Sondaj usulü maden arama izinleri 0,2 

Maden arama, işletme ve hammadde 

üretim izinleri 

0,4 

Maden tesis ve altyapı tesis izinleri 0,5 

Toprak dolgu izinleri 1,5 

 

 

 

 

 

 

(Değişik:RG-19/4/2015-29331) Ek-1 

 
İzin Türü Katsayısı 

Sondaj usulü maden arama izinleri 0,2 

Maden arama, işletme ve hammadde 

üretim izinleri 

0,4 

Maden tesis ve altyapı tesis izinleri 0,5   0,4 

Toprak dolgu izinleri 1,5 
 

  

Ek-2 

Orman Amenajman Planlarına Göre Orman 
Durumu 

Ekolojik 

Denge 
Katsayıs

ı 

Ağaçsız alanlar 1  

% 10 dan daha az kapalı ormanlar ve 

kapalılığına bakılmaksızın Mak rumuzlu alanlar  
1,1 

%11-40 kapalı ormanlar 1,4 

%41-70 kapalı ormanlar  1,7 

%71 ve üstü kapalı ormanlar ve ağaçlandırma 
sahaları 

2 
 

Ek-2 

Orman Amenajman Planlarına 

Göre Orman Durumu 

Ekolojik 

Denge 
Katsayısı 

Ağaçsız alanlar 1   0,9 

% 10 dan daha az kapalı 

ormanlar ve kapalılığına 

bakılmaksızın Mak rumuzlu 
alanlar  

1,1    1 

%11-40 kapalı ormanlar 1,4   1,3 

%41-70 kapalı ormanlar  1,7 

%71 ve üstü kapalı ormanlar ve 

ağaçlandırma sahaları 
2 

 

 

Ek-2 

Orman Amenajman Planlarına 

Göre Orman Durumu 

Ekolojik 

Denge 
Katsayısı 

Ağaçsız alanlar 1   0,9 

% 10 dan daha az kapalı 

ormanlar ve kapalılığına 

bakılmaksızın Mak rumuzlu 
alanlar  

1,1    1 

%11-40 kapalı ormanlar 1,4   1,3 

%41-70 kapalı ormanlar  1,7 

%71 ve üstü kapalı ormanlar ve 

ağaçlandırma sahaları 
2 
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Ek-3 

İl Adı 
Katsa

yısı 

İstanbul 3 

İzmir, Kocaeli 2,8 

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, 

Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Yalova,  

 

2,4 

 

 

 

Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, Edirne, Gaziantep, Giresun, 

Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Kütahya, Ordu, 

Rize, Zonguldak, Denizli, Eskişehir, Hatay, Manisa, Tekirdağ, 

Trabzon 

2 

Adıyaman, Artvin, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, 

Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Isparta, 

Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kilis,  Malatya, 

Nevşehir, Niğde, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak, Yozgat 

1,6 

Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Karaman, Ağrı, Ardahan, 

Batman, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, 

Şırnak, Tunceli, Van 

1,2 

 

 

Ek-3 

  

İl Adı 
Katsa

yısı 

İstanbul 3  3,5 

İzmir, Kocaeli  
2,8  

3,2 

 

Antalya, Çanakkale, Muğla, Sakarya, 

Yalova  

 

 

2,6 

 

Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, , 

Mersin, Osmaniye, Samsun, Bartın,  Bolu, 

Düzce, Karabük, Kütahya 

2,4  

2,2  

Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, Edirne, 

Gaziantep, Giresun, Karabük, Kayseri, 

Kırıkkale, Kırklareli, Konya,  Kütahya, 

Ordu, Rize, Zonguldak, Denizli, Eskişehir, 

Hatay, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, 

Burdur, Isparta, Kastamonu, Uşak 

2  

1,8 

Adıyaman, Artvin, Afyonkarahisar, 

Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, 

Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 

Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, 

Kırşehir, Kilis,  Malatya, Nevşehir, Niğde, 

Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak, 

Yozgat 

1,6  

1,4 

Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Karaman, 

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, 

Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, 

Şırnak, Tunceli, Van, Adıyaman, 

Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 

1,2  

1 

  

  

 

 

Ek-3 

   
İl Adı 

Katsa

yısı 

İstanbul 1,5 

İzmir, Kocaeli 1,4 

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, 

Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Yalova 
1,2 

Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, Edirne, Gaziantep, Giresun, 

Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Kütahya, Ordu, 

Rize, Zonguldak, Denizli, Eskişehir, Hatay, Manisa, Tekirdağ, 

Trabzon 

1 

Adıyaman, Artvin, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, 

Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Isparta, 

Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kilis,  Malatya, 

Nevşehir, Niğde, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak, Yozgat 

0,8 

Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Karaman, Ağrı, Ardahan, 

Batman, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, 

Şırnak, Tunceli, Van 

0,6 

  

 

 

Arazi izin bedelleri 2014 yılında yapılan 

Yönetmelik değişikliğinden bu yana 

hala oldukça yüksektir ve önemli 

oranda artmaya devam etmektedir. 

 

Bu durum madenleri fizibil olmaktan 

çıkararak pasaya dönüştürmekte; 

gerek yatırımların fizibilitesini gerekse 

uygulanabilirliğini sekteye uğratmakta; 

ihracattaki verimliliği ve uluslararası 

rekabet gücünü de önemli ölçüde 

azaltarak yatırım ortamını 

daraltmaktadır. 

 

Bu kapsamda öncelikle il katsayılarının 

en az yarı yarıya düşürülmesi 

gerekmektedir. Keza madencilik 

faaliyetlerinin orman vasfındaki 

arazilerde ilden ile arazi rantı ile 

ilişkilendirilmesi kabul edilebilir. 

Ancak farklı illerde farklı katsayılarla 

temsil edilse de orman arazilerinin 

satışının kanunen yasak olduğu 

düşünüldüğünde, izin verilen süre 

boyunca arazinin satışının mümkün 

olması halinde tahsil edilecek satış 

bedelinin 3-4 defa izin sahibinden 

kira/arazi izin bedeli adı altında 

tahsilatına hizmet eden il katsayısının 

düşürülmesi gerektiği açıktır. 

 

Bu konuda bir diğer husus ise asgari 

ücret tarifesine endeksli bulunan ve her 

yıl önemli oranda artan cari 

ağaçlandırma birim metrekare 

bedelinin arazi izin bedeli hesabında 

kullanılmasıdır. Söz konusu katsayı 

adından da anlaşılacağı üzere 

ağaçlandırma bedelinin tespit ve 
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tayininde kullanılmakta ve izin 

başlangıcında defaten alınmaktadır. Bu 

kalemin yıllık kira/arazi izin bedeli 

hesabına katılması, arazi izin bedelini 

önemli oranda arttırmakta ve defaten 

alınması gereken bir tutarın her yıl 

BAK oranında arttırılarak alınması 

anlamına da gelmektedir. 

 


