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309 sayılı Maden Yasası’nın 4’üncü maddesinde,
Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup
içinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir,
kuralı bulunmaktaydı. 03.03.1954 kabul tarihli olan
6309 sayılı Maden Yasası’nın bu hükmü, 1961 Anayasası’na
130’uncu madde olarak alınmış ve 1982 Anayasası’nın 168’inci
maddesiyle varlığını sürdürmüştür. 3213 sayılı Maden Yasası’nın
4’üncü maddesi de 6309 sayılı Yasa’nın söz konusu maddesiyle
aynıdır ve bu güne kadar değişikliğe uğramamıştır.
Madenler, Yasa’nın 2’nci maddesinde tanımlanmış ve gruplandırılmışlardır. Bir başka anlatımla, I-a Grubu’nda sayılanlar
madendir ve Yasa’da yerini almıştır. Yasanın 16’ncı maddesinde ise I-a Grubu madenler bulundukları arzın mülkiyetine
tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, I-a Grubu madenler hakkında
düzenlemeler içeren 16’ncı maddenin 2. fıkrası hem Maden
Yasası’nın 4’üncü maddesine hem de Anayasanın 168’inci
maddesine açıkça aykırıdır.
3213 sayılı Yasa’nın hakların bölünmezliğini düzenleyen 5’inci
maddesine 6592 sayılı Yasa ile bir değişiklik getirilmemiştir.
İşletme ruhsatına bölünebilirlik getirilmemesi büyük bir eksikliktir.
3213 sayılı Maden Yasası’nın 5’inci maddesinin ilk fıkrasında;
Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat (takaddüm-öncelik), arama ruhsatnamesi, buluculuk ve işletme ruhsatı haklarının hiç birisi hisselere bölünemez. Her biri bir bütün halinde
muameleye tabi tutulur, hükmü ile 05.06.2004 gün 25483
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5177 sayılı Yasa’nın geçici
1’inci maddesinin 5. fıkrasında; Bu Yasa uyarınca çıkarılacak
Maden Yasası’nın uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin yürürlük
tarihinden itibaren altı ay içinde ruhsat sahibinin talebi ile bir
defaya mahsus olmak üzere işletme ruhsat alanı rezerv kaybına neden olmayacak şekilde, ekonomik olarak ayrı işletilmesinin imkan dahilinde olması ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü
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tarafından da uygun bulunması halinde, en fazla dört ruhsata
bağlanabileceği, kuralı yer almıştır ve 03.02.2005 gün 25716
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yasası Uygulama
Yönetmeliği’nin Geçici 1’inci maddesinde de bölünmenin ne
şekilde yapılacağı, düzenlenmiştir.
5177 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden sonra yayımlanan
Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, işletme ruhsatlı sahalar;
ruhsat sahibinin istemi, idarenin uygun bulmasıyla altı aylık bir
süre ile de olsa 4’e bölünebilmiştir.
Madenler üzerinde sahip olunan hakların hisselere ayrılamayacağı, ilk olarak 6309 sayılı Maden Yasası ile yürürlük alanı
bulmuştur. Gerekçesinde de, yürürlükteki mevzuatın (Maadin
Nizamnamesi) hakların hisselere bölünebileceğini yasaklamadığı, intikallerde hisse oranları veya bunlardan sonra meydana
gelen devirler sonucu ihtilaflar çıktığı, böylece madenlerin
çalışamaz hale geldiği, intikallerin bir bütün halinde yapılarak,
taksim ve bölünme yolunun kapatıldığı ve hakkın bir bütün
halinde kullanımının temin edildiği, vurgulanmıştır.
Bilindiği üzere, Taş ocakları ve Maadin nizamnamelerinde
birden fazla kişinin maden ruhsat sahibi olabildiği, intikallerde
de madenin hisselere bölünerek ruhsat bütünlüğünün bozulduğu, rezerv kayıpları ve işletilme zorlukları yaşandığı, bir gerçektir. Bu nedenle, hakların bölünmezliği kuralı getirilmiştir.
Bugün için ise böyle bir durum söz konusu değildir.
Ruhsat sahibinin, rezerv kaybına yol açmayacak şekilde işletilme olanağı bulunan bir ruhsat sahasının bölünmesini istemesi ve bunu bir proje ile idareye bildirerek uygun görüş alması
halinde, ruhsatın bölünmesinde hiçbir sakınca yoktur. Aksine,
bölünme ile istihdam, idare gelirleri ve üretim de artacaktır.
Gerek başvuru gerek intikal gerekse ruhsat devirlerinde yine
tek kişinin ruhsat sahibi olması prensibinin geçerli kılınması ile

ruhsat üzerinde birden fazla ruhsat sahibi iradesinin de önüne
geçilerek, olası uyumsuzluklar da önlenecektir.
Ruhsat sahasının bölünerek, bölünen kısmın devredilememesi,
ruhsat sahibini zorunlu olarak rödovans sözleşmeleri yapma
yoluna itmiş ve bu yolla hukuki olmasa da fiili olarak ruhsatların
bölünmesi gerçekleştirilmiştir. Esasen hukuki olarak bölünmeye
olanak sağlansa hem Devlet bundan gelir sağlayacak hem ruhsat
sahibi ve işletmeci haklarını garantiye alacak hem de konunun
teknik yönüyle uğraşan elemanlarına istihdam alanı doğacaktır.
3213 sayılı Maden Yasası’nın Maden Hakkının Verilmeyeceği
Durumlar başlıklı 8’inci maddesi; yürürlükte olan arama, ön
işletme veya işletme ruhsatı verilmiş maden sahası üzerinde başka
ruhsat verilmez, şeklinde idi. Anılan madde 5177 sayılı Yasa’nın
38’inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tip genel hüküm
taşıyan maddelerin Yasa’nın diğer maddelerine serpiştirilmesi,
hukuk tekniği açısından hatalıdır. 6592 sayılı Yasa’da bu hükmün
yeniden ve güncel olarak yerini alması gerekirdi.
Maden teşvik tedbirlerini düzenleyen 9’uncu maddenin 5177
sayılı Yasa döneminde ilk fıkrası; Madencilik faaliyetleri Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenen teşviklerden yararlandırılır, şeklinde
idi. Anılan madde 5995 sayılı Yasa ile değiştirilmiş; Madencilik
faaliyetleri Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen teşviklerden
yararlandırılır. Ancak hazır beton, asfalt ve yapı elamanları üretim tesisleri, imalat sanayi sektörü dışında madencilik faaliyeti
kapsamında değerlendirilmez, şeklini almıştır.
Maddenin ikinci fıkrasına 5446 sayılı Yasanın 1’inci maddesiyle bir cümle eklenmişti şimdi bu cümle 6592 sayılı Yasa ile

değiştirilmiştir. Yasa’nın
9’uncu maddesi 2. fıkrası
6592
değişikliğinden
önce; Ürettiği madeni
yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma
değer
sağlayanlardan,
bu tesislerde üretimde
değerlendirilen maden
miktarı için Devlet hakkının %50’si alınmaz. Bu
hüküm I. Grup madenler
ve mıcır ile kaba inşaat,
baraj, gölet, liman, yol
gibi yapılarda kullanılan
her türlü yapı hammaddesi için uygulanmaz,
şeklinde iken, ikinci fıkranın birinci cümlesi aynen korunmuş
ikinci cümlesi 6592 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. İkinci cümle;
Bu hüküm I. Grup madenler, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler
ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda
kullanılan her türlü yapı hammaddesi için uygulanmaz, şeklini
almıştır.
Değişiklikle; II. Grup (a) ve (c) bendi madenler; yurt içinde
ve ruhsat sahibinin kendi tesisinde işlenip ek katma değer
sağlansa da %50 teşvikten yararlanamayacaktır.
Her ne kadar değişiklik 6592 sayılı Yasa ile getirilse de İdare,
yukarıda aktardığımız hükmü 6592 sayılı Yasa’dan önce de
II. Grup (a) bendi madenlere uygulamıştır. Gerekçe olarak

9’uncu maddenin ilk fıkrasının 5995 sayılı Yasa ile değişik
hali gösterilmiş ve hazır beton, asfalt ve yapı elamanlarının %50 teşvik dışında tutulacağı yönünde uygulama
yapılmıştır.
İdarenin yaptığı bu uygulama Yasa’ya açıkça aykırıdır ve aykırılığı hukuka uygun bulan Mahkeme kararlarına da katılmak
olanaksızdır.

imkânı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış
bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.”,
kuralı bulunmaktadır.
Kanımca her iki kural aynıdır. Ruhsatın ait olduğu grup dışında
üretim yapıldığının tespiti halinde, 10/8 (a) ya göre 50.000 TL
idari para cezası, 12/5’e göre ise ocak başı satış bedelinin iki
katı idari para cezası verilecektir.

Yasa’nın teşvik tedbirlerini düzenleyen 9’uncu maddesinin ilk
fıkrası Bakanlar Kuruluna verilen yetkiyi ve bu yetkinin sınırlarını belirlemektedir. Ve bu yetki kullanılırken, ürettiği madeni
yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek katma değer sağlamak
gibi bir zorunlulukta yoktur.

Çakışan bu iki maddenin uygulamada bazı sorunlar getireceği
açıktır.

İkinci fıkra ise ürettiği madeni yurt içinde kendi tesisinde
işleyip ek katma değer sağlayan maden ruhsat sahibine
bir hak tanımaktadır. Burada iki istisna vardır. İlki I. Grup
madenlerdir. İkinci istisna ise; II. Grup madenlerin kullanım
şeklinden kaynaklanmaktadır. Üretilen maden, kırılarak mıcır
haline getirip piyasaya sunularsa ya da kırmadan molozlar
halinde liman, baraj ve gölet dolgusunda kullanırsa teşvikten
yararlanamayacaktır.

para cezası verilecek, madde ikinci kez ihlal edildiğinde bir önceki ceza katlanarak uygulanacaktır. Üç
yıl içinde madde hükümlerinin ihlali ruhsat iptalini
doğuracaktır.
••Olaya 12’nci madde uygulandığında; Faaliyetler durdurulacak, üretilen madenin iki kat idari para cezası tatbik edilecek, üç yıl içinde madde hükümlerinin ihlalinde ruhsat
iptali olmayacaktır.

06.11.2010 gün 27751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Uygulama Yönetmeliği, Yasa’nın 9’uncu maddesi 1. fıkrası
hakkında bir düzenleme getirmemiştir. Aynı Yönetmeliğin
87. maddesi de; Ürettiği tüvenan madeni yarı mamul veya
mamul hale getirmek üzere işlemek amacı ile yurt içinde
kendine ait tesisinde işleyip ek katma değer sağlayanlardan,
bu tesislerde üretimde değerlendirilen maden miktarı için
Devlet hakkının %50’si alınmaz, diyerek bu konudaki fikrimizi
desteklemiştir.

10’uncu maddenin 8. fıkrası (b) bendi 6592 sayılı Yasa ile
değiştirilmiş, “Arama ruhsat döneminde arama faaliyetleri
yapılırken zorunlu olarak maden çıkarılması veya numune
alınması dışında izinsiz üretim ve/veya satış yapılması,”,
gerçek dışı ve yanıltıcı beyan kabul edilmiştir. Değişiklik
uyarınca bu fiili işleyenlere 50.000 TL idari para cezası
öngörülmüştür.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 6592 sayılı Yasa ile 9’uncu
maddenin 2. fıkrasına eklenen hükmü 2010 yılından beri
hukuki olmasa da fiili olarak uygulamıştır.
Beyan usulünü düzenleyen 10’uncu maddenin 3. fıkrası 6592
sayılı Yasa’nın 6’ncı maddesiyle kaldırılmış, teminat iradı
gerektiren yaptırımlar idari para cezasına çevrilmiş, Teknik
Nezaretçi de Daimi Nezaretçi olarak değiştirilmiştir.
Bu maddenin 12’nci madde ile çelişen hükümleri olduğu gibi
kalmış ve yeni çelişkili kurallar getirilmiştir.
10’uncu maddenin gerçek dışı sayılan beyanları tanımlayan
8. fıkrasının (a) bendinde; Ruhsatın ait olduğu grup dışında,
üretim hakkı olmayan diğer grup madenin üretilmesi ve/
veya sevk edilmesi gerçek dışı ve yanıltıcı beyan kabul
edilmiş ve 50.000 TL idari para cezası ile cezalandırılacağı
kuralına bağlanmıştır. Yasanın 12’nci maddesi 5. fıkrasında
ise; “Ruhsat alanında ruhsat grubu dışında üretim yapıldığının tespiti halinde faaliyetler durdurularak üretilen madene
mülki idare amirliklerince el konulur. Bu fiili işleyen kişilere,
bu fıkra kapsamında üretilmiş olup el konulan ve el konulma
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Ruhsatın grubu dışında maden üretimi yapıldığında;

••Olaya 10’uncu madde uygulandığında; 50.000 TL idari

12’nci maddenin 7. fıkrasında ise; “Ruhsatlı, ancak üretim
veya işletme izni olmadan aynı grupta üretim yapıldığının
tespiti halinde, üretim faaliyetleri durdurularak 20.000 TL
idari para cezası uygulanır.”, kuralı bulunmaktadır. Maddeye
göre ruhsatın arama ya da işletme olması arasında fark
yoktur.
Yukarıda belirttiğimiz iki kural dikkate alındığında, Arama
ruhsatı döneminde maden çıkarılması halinde, ruhsat sahibine
20.000 TL mi yoksa 50.000 TL mi idari para cezası uygulanacaktır? İki kural birbiri ile çelişmektedir.
10’uncu maddeye 6592 sayılı Yasa ile bir fıkra eklenmiştir.
Sözü edilen maddede; “Bu Kanun kapsamında tanımlanan
işlemleri yapmak üzere kurulan yetkilendirilmiş tüzel kişiler
veya maden arama ya da işletmecileri, Genel Müdürlükten
yetki belgesi almakla yükümlüdür. Yetkilendirilmiş tüzel
kişiler ile maden arama ya da işletmecilerine yetki belgesi
verilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya
alınması ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.”, denilmiştir. Yazımızın kaleme alındığı tarihte henüz Yönetmelik çıkmadığından bu konuda bir
değerlendirme yapılamamıştır.
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