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 238 Sıra Sayılı ve 2/3116 E. Numaralı Elektrik Kanunu İle Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi;

  TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu’nca TBMM Genel Kurulu’na gönderilmiştir. 

 18.11.2020 tarihli Meclis Genel Kurulu’ndaki yapılan 
birleşimlerde, teklifin ilk beş maddesi kabul edilmiştir.

 Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Genel Kurul’da kabul 
edileceği ve akabinde Cumhurbaşkanlığının onayına sunulacağı 
beklenmektedir.

 Kabul edilen başlangıç hükümlerinde 3213 sayılı Maden 
Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin düzenlemeler 
öngörülmektedir.
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Kanun Teklifi ile uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması 
amacıyla bazı kanunlarda değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Bu 
anlamda; 3213 sayılı Maden Kanununda yapılan değişiklikler ile ruhsat 
temdit başvurularında idareden kaynaklanan değerlendirme süresinde 
gecikme halinde işletmenin faaliyetine devam edebilmesine imkan 
sağlanması, 

Maden işletmecisinden 6183 sayılı Kanunun 22/A bendi kapsamında 18 
ayrı konuda talep edilen borcu yoktur belgesinin maden arama ve 
işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, 
devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin 
müracaatlar dışında aranmaması yönünde düzenleme yapılarak 
madencilik sektörünün muhatap olduğu bürokratik süreçlerin 
azaltılması amaçlanmaktadır.
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 Mevcut m.13/I c.5: Ruhsat bedelinin her yıl ocak ayının 
sonuna kadar tamamının yatırılmaması hâlinde 
yatırılmayan kısmının iki katı ruhsat bedeli olarak her yıl 
haziran ayının son gününe kadar yatırılması zorunludur, 
aksi halde ruhsat iptal edilir.

 Hükmü şu şekilde değiştirilmiştir: «Ruhsat bedelinin 
tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması 
halinde yatırılmayan kısmın o yıl haziran ayının son 
gününe kadar hesaplanacak aylık %4 gecikme 
zammı oranında artırılarak ruhsat bedeli olarak 
yatırılması zorunludur, aksi halde ruhsat iptal edilir.»
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 3213 sayılı Maden Kanunu’nun m. 13/I c.9 çevre 
uyum bedelinin iadesi ile ilgili değişiklik;

 Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hâle 
getirilerek 7 nci madde kapsamındaki mülkiyet izni 
sahiplerinden sahanın kabul edilerek teslim alındığına 
dair belgelerin Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi şartı 
ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında 
vadesi geçmiş borcunun ve bu Kanun kapsamında 
ruhsata ilişkin geçmiş borcunun bulunmaması hâlinde 
çevre ile uyum bedeli iade edilir.’’ 
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 Ruhsat başvuruları ile ilgili 3213 s. Maden Kanunu  13/IV c.1
 I. Grup (a) bendi maden ruhsatları hariç diğer grup madenlerde ruhsat 

birleştirme, izin alanı değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, 
rödovans ve devir talepleri, 16 ncı maddenin onbirinci fıkrası gereğince 
yapılan talepler, işletme ruhsatı ve süre uzatımı taleplerinde işletme 
ruhsat taban bedelinin Genel Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmek 
üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına yatırılması ve 6183 
sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun 
bulunmaması hâlinde müracaat edilir.

 3213 s. Maden Kanunu  13/IV c.2 hükmü değiştirilmiş;
  I. Grup (a) bendi madenlerde ise işletme ruhsat taban bedelinin 

büyükşehir belediyesi olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon 
başkanlığı, diğer illerde ise il özel idaresi hesabına gelir kaydedilmek 
üzere yatırıldığına dair belge ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi 
kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması hâlinde müracaat 
edilir. 
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 3213 s. Maden Kanunu’nun m.13/V c.1. hükmünde yapılan değişiklik:
Ruhsat sahiplerinin ruhsat yürürlük yazısı, ruhsat devri, rödövans 
sözleşmesi, izin alanı değişikliği, ruhsat birleştirme, ruhsat alanı 
küçültme, terk, mera tahsis değişikliği, geçici tatil, işletme izni, pasa 
değerlendirme, pasa döküm alanı, 16 ncı maddenin onbirinci fıkrası 
gereğince yapılan zaruri üretim izni, kamu yararı kararı, kamulaştırma 
kararı ve patlayıcı madde talepleri; aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı 
elektronik posta adresinin (KEP) veya kurumsal elektronik tebligat 
sistemi (e-Tebligat) adresinin bulunması, 6183 sayılı Kanunun 22/A 
maddesi kapsamında borcunun bulunmaması, ruhsat harcı, ruhsat bedeli, 
çevre ile uyum teminatı ve Devlet hakkı borcu olmaması, işletme izni olan 
işletme ruhsatlarında daimi nezaretçi atamasının yapılmış olması, 
yetkilendirilmiş tüzel kişi sözleşmesinin bulunması ve mevzuatın ilgili 
hükümleri kapsamında ibraz edilmesi gereken belgelerin tamamının 
eksiksiz bir şekilde ibraz edilmesi şartıyla değerlendirmeye alınır, aksi 
takdirde talep reddedilir. 
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3213 s. Maden Kanunu’nun m.24/I c.1. hükmünde işletme ruhsat 
başvuruları için 6183 s.k. m.22/A ile ilgili yapılan değişiklik

 İşletme ruhsatı taleplerinde, I. Grup (b) bendi ve II. Grup (a) ve (c) 
bendi madenler için ihale bedelinin yatırılmasından itibaren iki ay 
içinde, diğer maden grupları için arama ruhsat süresi sonuna kadar, 
6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş 
borcunun bulunmaması şartıyla Genel Müdürlüğün bütçesine gelir 
kaydedilmek üzere işletme ruhsat taban bedeli ve işletme ruhsat bedeli 
yatırılarak, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin 
sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ve bu projenin 
uygulanabilmesi için gerekli olan mali yeterliliğine ilişkin belgelerin ve 
aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) 
veya kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin ruhsat 
sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur.
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 3213 s. Maden Kanunu m. 24/II c.2 hükmünde  süre uazatım 
talepleri ile ilgili olarak

 Ruhsatların süre uzatım taleplerinde; ruhsat süresinin bitiş 
tarihinden en geç altı on iki ay öncesine kadar, 6183 sayılı 
Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun 
bulunmaması şartıyla Genel Müdürlüğün bütçesine gelir 
kaydedilmek üzere işletme ruhsat taban bedeli yatırılarak, 
yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin 
sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi ve aktif edilmiş 
tebligata esas kayıtlı elektronik posta adresinin (KEP) veya 
kurumsal elektronik tebligat sistemi (e-Tebligat) adresinin 
ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. 
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 3213 s. Maden Kanunu’nun m.24(12) hükmüne 
aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 Bu madde ile 13 üncü madde kapsamında maden 
arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, 
birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve 
intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin 
müracaatlarda 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi 
kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmaması 
şartı aranır.

 Peki geriye ne kaldı?



Süre Uzatımlarında 12 ay Önceden Başvuru ve Para 
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 Teklif’in Genel Kurul’da kabul edilen 3. maddesinde 3213 s. 
Maden Kanunu’nun m.24(12) hükmüne aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.

 Ruhsatların süre uzatım taleplerinde; ruhsat süresinin bitiş 
tarihinden en geç altı on iki ay öncesine kadar, …Genel 
Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

 Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 100.000 Türk lirası 
idari para cezası uygulanır ve ruhsat süresinin bitiş tarihinden en 
geç altı ay öncesine kadar da belirtilen yükümlülükleri yerine 
getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri reddedilerek ruhsatları 
süresi sonunda iptal edilerek ilgili saha ihalelik saha konumuna 
getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılır.



Kamu Ruhsatlarında Tescilli Rödovanslarda İzin ve 
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 Teklif’in 4. madddesinde izin ve muafiyetlerin korunmasına ilişkin getirilen 
düzenleme ile 7164 sayılı Kanun’un 20. maddesi ile Maden Kanunu’nun Ek 1. 
maddesine eklenen, ‘’kamu kurum ve kuruluşları uhdesinde bulunan ruhsat 
sahalarına ilişkin akdedilen rödovans sözleşmelerinin bölünerek tescil edilmesine 
imkan sağlayan düzenlemenin’’ kapsamı genişletilmiş olup rödovans sözleşmesinde 
kararlaştırılan kapasite taahhüdüne uymak koşuluyla ruhsat sahibi kamu 
kurumunun 7. madde kapsamında aldığı izinler ruhsatın devredilen kısmı açısından 
korunacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Anılan değişiklik Maden Kanunu’nun 
EK 7. Maddesi’nin 1. fıkrasının 3. cümlesine aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

 Bu fıkra kapsamında devredilmiş olan ruhsat sahalarında yapılacak madencilik 
faaliyetlerinden doğacak Maden Kanunu, İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
idari, mali ve hukuki sorumluluklar ruhsatı devralana aittir. Bu ruhsat sahalarında, 
devralanın kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen sözleşmedeki kapasiteyi 
aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan için tanınan tüm 
muafiyetler ve bu Kanunun 7 nci maddesine istinaden alınmış bütün izinler 
devredilen ruhsatlarda da aynen korunur.



Madde Ek-15 Hapis Cezası Maddesinde Yapılan Değişiklik
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 Kanun teklifinin 5. maddesi ile 3213 s. Maden Kanunu’nun Ek 15. 
maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 Maden Kanunu Ek Madde 15: Bu Kanun kapsamında işletme izni veya 
Genel Müdürlükçe izin verilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın 
mücavirdeki sahalara işletme izni alanı dışındaki mücavir sahalara yirmi 
metreye kadar taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, maden 
üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim 
faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi ve/veya 
işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde 
bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin 
güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçlardan hüküm giyenler, infazın 
tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar.



Kanun Teklifinin 5. Maddesinin Değerlendirilmesi 
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 Esasen Kanun teklifinin ilk halinde Maden Kanunu Ek 15. maddedeki 
’’mücavirdeki sahalara’’ ibaresi ’’ruhsat alanı dışındaki mücavir sahalara 
tedbirsiz ve dikkatsiz  faaliyetler sonucu meydana gelen’’  şeklindeki değişikliği 
öngörmekteydi. İlk metinde ifade edilen ruhsat alanı hem işletme ruhsatını hem 
de arama ruhsatını kapsayarak geniş bir tanımlama yapılmıştır. Zira Ancak 
Komisyon tarafından değiştirilen ve Genel Kurul tarafından kabul edilerek 
kanunlaşan hükümdeki ibare ’’işletme izni alanı dışındaki mücavir sahalara 
yirmi metreye kadar’’ olarak nihai halini almıştır.

 Maden işletmelerinde sıkça yaşanan GPS ve diğer ölçüm hatalarından istem dışı 
sınır taşmalarına cezasızlık getirilmesi kıstasının netleştirilmesi açısından 
yerinde bir düzenlemedir.

 Ancak teklifin ilk halindeki ruhsat alanı ibaresinin işletme izin alanına 
dönüştürülmesi isabetli olmamıştır. Bu bakımdan ilk teklifteki  Ruhsat sahası 
ifadesinin kullanılması ve mücavir saha kapsamının genişletilmesi düzenlemesi 
korunsaydı, teklifin 5. maddenin konuluş amacına daha uygun olurdu.



Çıkarılan Madde 6-Ruhsat Sahası Dışında Geçici 
Tesis Kurulması 
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 Genel Kurul’da siyasi parti grupları tarafından, ’’maden ruhsat sahaları dışında geçici 

tesis kurulması’’nı öngören 6. maddenin metinden çıkarılmasına ilişkin sunulan önergeler 
kabul edilmiş ve anılan madde 18.11.2020 tarihli Genel Kurul’da aşağıdaki madde teklif 
metninden çıkarılmıştır:

 3213 sayılı Kanuna “Ruhsat Sahası Dışında Geçici Tesis Kurulması’’ başlıklı  aşağıdaki Ek 
20. madde eklenmiştir.

 Ruhsat ve hammadde üretim izni sahası içerisinde; jeolojik, hidrojeolojik, topoğrafik 
yapının uygun olmaması veya özel mülkiyet izinlerinin alınamaması ve benzeri 
nedenlerden dolayı ruhsat sahasının dışında madencilik faaliyetleri ile ilgili geçici 
tesislerin kurulması talep edilebilir. Geçici tesislerin kurulacağı beyan edilen alternatif 
alanda yürürlükte bulunan maden ruhsatının faaliyetlerine engel olunmaması esastır. 
Talebin uygun bulunması halinde geçici tesis kurma izni verilir. Ruhsat veya hammadde 
üretim izni sahası dışında geçici tesis kurulması uygun bulunan alanın izne tabi alan 
olması halinde, ilgili olduğu kanun hükümlerine göre gerekli izinlerin alınması 
zorunludur. Tesis kurulacak alanda yürürlükte ruhsat sahası bulunması ve bu alanda 
maden rezervinin olmadığının tespit edilmesi halinde bu alan yürürlükteki ruhsattan 
taksir edilerek, tesis sahibinin ruhsat veya hammadde üretim izni alanı ile alan 
sınırlaması aranmaksızın birleştirilir.



7256 Sayılı Kanun Hakkında Genel Bilgiler
YAPILANDIRMA

11/21/2020Prof.Dr.M.TOPALOĞLU

16

 7256 s. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun 17.11.2020 tarih ve 31307 s. Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 Toplamda 46 maddeden oluşan 7256 s. Torba 
Kanun’da 213 s. Vergi Usul Kanunu’na takip edilen 
kamu alacakların tahsiline ilişkin yapılan 
düzenlemeler başta olmak üzere Maden Kanunu’ndan 
doğan Devlet Hakkı ve idari para cezalarının 
yapılandırılması ve taksitlendirilmesine imkanı 
getirilmiştir.



Tahakkuk Eden Devlet Hakkı Ödemelerinin 7256 
Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması 
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 7256 sayılı Kanun m.1(3) hükmünde, 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
kapsamında (AATÜHK) takip edilen asli ve fer’i kamu  
alacakları hakkında uygulanacağı hüküm altına 
alınmıştır. 

 3213 s. Maden Kanunu 13(3) maddesinde ’’Tahakkuk 
eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Kanun 
hükümlerine göre takip ve tahsil edildiği’’ açıkça ifade 
edildiğinden, Maden Kanunu’ndan doğan Devlet 
Hakları açısından 7256 s. Kanun hükümlerinin 
uygulanacaktır.



Tahakkuk Eden İdari Para Cezalarının 7256 Sayılı 
Kanun Uyarınca Yapılandırılması 
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 7256 s. Kanun m.1/(2) fıkrasında, 31/08/2020 (dahil) tarihinden önce 3213 s. 
Maden Kanunu gereğince kesilen idari para cezaları 31/8/2020 tarihinden (bu 
tarih dâhil) önce verilen idari para cezalarının bu Kanun kapsamına gireceği 
öngörülmüştür. 

 7256 s. Kanun’un m.2/1(ç) bendindeki’’Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında(213 
sayılı VUK kapsamında taksitlendirilen kamu alacakları dışında)  kalan asli 
amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, 
cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu 
Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması 
hâlinde fer’i alacak yerine    Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 
şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme 
alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir’’ şeklinde ifade edilmiştir.



7256 s. Kanun’dan Yararlanma Şartları
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 7256 s. Kanun’un Ortak Hükümler başlıklı m.3 hükmünde 
bu Kanun’dan yararlanma şartları öngörülmüştür 

 1-Borçluların 31/12/2020 (dahil) tarihine kadar ilgili 
idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu 
doğrultuda Devlet Hakkı ve idari para cezalarının 
yapılandırılmasını talep edenlerin 31/12/2020 tarihine 
kadar MAPEG’e başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 2-Borçluların MAPEG’e 31/1/2021 tarihine kadar Devlet 
Hakkı yahut idari para cezalarının ilk taksitini ödemeleri 
gerekmektedir.



  2019 Yılı Devlet Haklarının 7256 Sayılı Kanun 
Kapsamında Yapılandırılması İmkanı
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 Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını yönelik alınan tedbirler 
kapsamında MAPEG’in 21/04/2020 tarihli Mücbir Sebep Gereği 
Alınan Tedbirler Hakkında Önemli Duyuru başlığı ile yayımladığı 
yazının 5 numaralı bendinde, Maden Kanunu’nun 14 üncü maddesi 
gereğince Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2019 yılı Devlet 
Hakkı’nın ödenmesine 28/12/2020 tarihine kadar süre tanındığı 
belirtilmiş olup Devlet Hakkı faizleri de bu süreçte işlememektedir. 

 7256 s. Kanun’da Devlet Hakları ödemelerin yapılandırılmasına ilişkin 
açık düzenleme yapılmıştır. Kanunda 6183 sayılı AATÜHK 
hükümlerine takip edilen tüm asli ve feri alacakları yapılandırma  
kapsamında olduğu belirtilmiştir. 

 MAPEG duyurusu neticesinde ötelenen Devlet Hakları bakımından 
7256 sayılı Kanun’da aksine herhangi bir hüküm bulunmadığından 
ötelenen Devlet Hakları’nın da yapılandırılması mümkündür. 
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 Uyuşmazlıkta; davalı idarece yaptırılan teknik inceleme sonucunda düzenlenen 
raporlar ve eklerinde yer alan belgelerde, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 
yapılan teknik araştırma sonucunda olumlu görüş verildiği, 6831 sayılı Orman 
Kanununun 16. maddesi gereğince sakınca görülmediğinin tasdik edildiği, 
yapılacak tesis ve altyapı tesislerinin orman dışında yapılmasının mümkün 
olmadığının, talep sahasının milli park, yaban hayatını koruma ve geliştirme 
sahası, turizm alanı, özel çevre koruma bölgesi, askeri yasak bölge, sit alanı gibi 
özel statülü alanlar içinde kalmadığının, ormancılık çalışmaları açısından 
sakınca bulunmadığının, izin verilmesinde kamu yararı bulunduğunun, talep 
sahasının tamamının ya da bir kısmının hiç bir şekilde gen koruma alanı, tohum 
meşceresi, muhafaza ormanları, orman içi dinlenme yerleri ve endemik ve 
korunması gereken nadir ekosistemlerin içerisinde kalmadığının belirtildiği, 
buna karşın davalı idarece, yerel Orman Bölge Müdürlüğü'nün olumlu görüşünü 
ortadan kaldıracak ve izin talebinin reddi yolundaki dava konusu işlemlerin 
tesisini haklı kılacak hukuken kabul edilebilir nitelikte somut bir gerekçenin 
ortaya konulamadığı görülmektedir. 
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 Bakılan davada; davacının davalı idareye yaptığı başvurusunun, herhangi bir gerekçe 
belirtilmeksizin reddedildiği görülmektedir. 

 İdari işlemlerin yasal dayanağının olması "kanuni idare" ilkesinin sonucudur. Bu 
sebeple, idarenin yasal dayanağı bulunmayan bir yetkiyi kullanması olanaklı değildir. 
Öte yandan, dayanılan yasa maddesinin idari işlemde belirtilmesi de "kanuni idare" 
ilkesi açısından bir gereklilik olduğu gibi, idarenin yargısal denetimi yapılırken 
yasaya uygun hareket edip etmediğinin, ilgili yasa maddesinde yer alan usul ve 
esaslara uyulup uyulmadığının belirlenmesi açısından da önem arz etmektedir. 

 Bu durumda; öncesinde ruhsat arama izni verilen davacı şirkete, araştırmaları 
tamamlanıp işletme ruhsatı verilmesine yönelik talebi üzerine, söz konusu 
başvurunun ilgili mevzuat hükümlerindeki şartları taşıyıp taşımadığı yönünde 
herhangi bir araştırma yapılmaksızın ve salt "Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Taşınmaz Komisyonunun Çalışma Usus Ve Esasları çerçevesinde oluşturulmuş olan 
komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda" ibaresine yer verilerek 
reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve 
kanaatine varılmıştır. 
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