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1 GİRİŞ 

 Yeni "Maden Yönetmeliği"21.09.2017 tarih ve 30187 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile aynı zamanda 06.11.2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete'de 
yayınlanan "Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği"yürürlükten kaldırılmıştır.  

 Yeni Maden Yönetmeliği, uygulamada düzenleme olmamasından ileri gelen pek çok soruna 
ışık tutmaktadır. Işık tutulan konuların başında ise rödövans sözleşmeleri ve rödövansçılar 
gelmektedir.   

 İşbu bilgilendirme ve hukuki görüş yazısı, söz konusu değişikliği yalnızca rödövans 
sözleşmeleri ve rödövansçılar yönünden ele almıştır. Çalışma kapsamında öncelikle yapılan 
değişikliler ve yenilikler irdelenecek devamında ise bazı değişiklikler hakkında değerlendirmelerde 
bulunularak son bölümde nihai kanaatler izah edilecektir.   

2 Değişiklikler ve Yenilikler 

2.1 Rödövansçı Tanımı Eklenmiştir. 

 Yeni Maden Yönetmeliği'ne ilk kez "rödövansçı" tanımı girmiştir. Yönetmeliğin, tanımlar ve 
kısaltmalar başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının "zz" bendinde rödövansçının, 

"Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla ruhsat 
sahiplerinin rödövans sözleşmesi imzaladığı gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve 
kuruluşları ile bunların iştiraklerini," 

 ifade ettiği açıklanmıştır.  

2.2 Rödövansçıya İmalat Haritalarının Hazırlanması Yükümlülüğü 
Getirilmiştir. 

 Mülga Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği'nde rödövansçıların imalat haritası 
hazırlamalarına ilişkin açık yükümlülükleri bulunmamaktaydı. Ne var ki yeni Maden Yönetmeliği 
m.36/3 hükmü uyarınca rödövansçıların da imalat haritaları hazırlamaları mevzuat gereği zorunlu 
olmuştur.  

 Söz konusu madde şu şekildedir: 

"Ruhsat sahasında yapılan tüm imalatlara ilişkin haritaların hazırlanması, 
bulundurulması ve muhafaza edilmesi ruhsat sahibinin, YTK’nin ve varsa 
rödövansçının sorumluluğundadır." 
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2.3 Ruhsat Birleştirmelerinde Rödövansçı Bilgisinin Eklenmesi Gerekliliği 

 Yeni Maden Yönetmeliği, genelinde, rödövansçıların Bakanlık tarafından takip edilebilmesi 
ve kayıtlarının eksiksiz tutulabilmesini amaçlamaktadır. Bu gayenin bir neticesi olarak da ruhsat 
birleştirilmesi halinde birleştirilen ruhsatların herhangi birinin sicilinde bulunan rödövans 
sözleşmelerinin de birleşen ruhsat siciline işleneceği açık hükme bağlanmıştır.  

 Maden Yönetmeliği'nin konuya ilişkin m. 42/6 hükmü şu şekilde düzenlenmiştir: 

"Ruhsat sahalarının birleştirilmesi halinde, ruhsatlardan biri üzerindeki haciz, ipotek, 
rehin, ihtiyati tedbir gibi hukuki kısıtlamalar ve maddi yükümlülükler ile Kanun 
hükümlerine göre uygulanmış cezalar ve haklar düzenlenen yeni ruhsat üzerinde 
devam eder. Ayrıca, birleştirilen ruhsatların sicilinde bilgi amaçlı olarak kaydedilmiş 
rödövans sözleşmeleri birleşen ruhsatın siciline bilgi amaçlı işlenir." 

2.4 Rödövansçılar Genel Müdürlükten Münferiden Sevk Fişi 
Alabileceklerdir. 

 Mülga Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği m.47/2 hükmü uyarınca, sevk fişi 
ancak ruhsat sahibine verilebilmekte idi. Bununla birlikte Yeni Maden Yönetmeliği uyarınca artık 
rödövansçıların da Genel Müdürlükten ve ruhsat sahiplerinden bağımsız olarak sevk fişi 
alabilmelerinin yasal olarak önü açılmıştır.  

 Bu hükmün önemi özellikle ruhsat sahibi ile ihtilaflı bulunan rödövansçılar bakımından ön 
plana çıkmaktadır. Gerçekten de ruhsat sahibi ile ihtilaflı olan bazı rödövansçıların sevk fişlerini 
ruhsat sahibinden alamamaları madencilik faaliyeti gösterememelerine değin varan bir dizi soruna 
sebebiyet vermekteydi. Yapılan sarih düzenleme ile artık bu tarzdan sorunların oluşmayacağı 
fikrindeyim. 

 Konuya ilişkin Maden Yönetmeliği'nin m. 48/2 hükmü şu şekildedir:  

"Sevk fişi Genel Müdürlük tarafından bastırılır. Genel Müdürlüğün her yıl belirlediği 
bedel karşılığında zimmetli olarak ruhsat sahibi veya hammadde üretim izin sahibine 
verilir. Ancak, ruhsat sahasında rödövansçı veya hammadde üretim izin sahasında 
faaliyeti gerçekleştiren bulunması halinde ise sevk fişinin müştereken veya münferiden 
talep edilmesi üzerine verilebilir. Sevk fişi koçanlarının numarası özel bir deftere kayıt 
edilerek takip edilir." 

2.5 Maden Ruhsatlarının Devri Rödövansçılara Muvafakat Şartına Bağlı 
Kılınmıştır. 

 Mülga Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, maden ruhsatlarının devrine ilişkin m. 
80 hükmünde rödövans sözleşmesiyle rödövansçı bulunan maden ruhsatlarının devrine ilişkin özel bir 
şart öngörmemiş idi.  
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 Bununla birlikte yeni Maden Yönetmeliği m. 82/8 hükmü ile rödövansçı bulunan maden 
ruhsatlarının devrine ilişkin olarak yeni bir şart ve hüküm tesis edilmiştir. Söz konusu hüküm şu 
şekildedir: 

"Rödövans sözleşmesi bulunan ruhsatların devir taleplerinde devir alandan, mevcut 
rödövans sözleşmesinin kabul edildiğine dair taahhütname istenir, verilmemesi 
halinde devir işlemi gerçekleştirilmez." 

 Bahsi geçen yeni hüküm, rödövans sözleşmesi ile rödövansçı olarak faaliyet gösterilen maden 
ruhsat sahalarının devrini, devralanın rödövans sözleşmesini kabul ettiğine dair taahhüt vermesi şartına 
bağlanmıştır.  

 Kanaatimce, bahsi geçen hüküm rödövansçıların madencilik faaliyetlerine ilişkin olarak 
yaptığı yatırımların korunması amacına hizmet etmektedir. Zira bahsi geçen hüküm ruhsat devri ile 
birlikte rödövans sözleşmelerinin de hükümsüz kalacağı düşüncesi ve algısına artık son vermiştir. 
Tabii ki bu hüküm ruhsatın devralınmasından sonra hukuki yollarla rödövans sözleşmesinin ya da 
sözleşmelerinin feshedilmesi şeklindeki hukuki sürece ne şekilde bir etkide bulunacağı sorusunu akla 
getirmektedir. Gerçekten de bir yandan, rödövans sözleşmeleri Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile kabul 
ettiği üzere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 357 vd. hükümleri uyarınca bir ürün kirası 
sözleşmesidir. Bu bakımdan Türk Borçlar Kanunu'nun ürün kirasına ilişkin olarak öngördüğü fesih 
şartlarının yerine gelmesi halinde rödövans sözleşmelerinin feshedilerek mahkemeler tarafından bu 
feshin tespitinin yapılabileceği düşünülürken, diğer yanda rödövansçının kabul edildiğine dair verilen 
taahhüdün de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Kanaatimce maden ruhsatını devralan tarafından 
verilen taahhüdün, devralanı, rödövans sözleşmesi ile ilelebet bağlayacağını kabul etmek uygun 
değildir. Bununla birlikte verilen taahhüdün sözleşmenin feshi halinde tazminatın belirlenmesinde 
önem kazanacağı görüşündeyim.  

2.6 Rödövans Sözleşmelerinin Bakanlık İznine Tabi Oluşu 3213 sayılı 
Maden Kanunu ile Uyumlu Hale Getirilmiştir. 

 Bilindiği üzere, 18.02.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6592 sayılı 
"Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca 3213 sayılı 
Maden Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden belki de en önemli olanı ruhsat 
sahipleri ile rödövansçılar arasındaki ilişkiye dair yapılan düzenlemelerdir.  

 Nitekim 6592 sayılı Kanun'un 22. maddesi ile 3213 sayılı Kanun'un EK-7 maddesine yapılan 
ekleme şu şekildedir: 

"Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine 
tabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik 
faaliyetleri durdurulur." 
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 6592 sayılı Kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunu'nda yapılan diğer bir önemli değişiklik ise 
Geçici 23. maddedir. Bahsi geçen hüküm şu şekildedir: 

"Mevcut rödövans sözleşmelerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay içinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi takdirde rödövans sözleşmesi 
ile yapılan madencilik faaliyetleri durdurulur. " 

 Görüleceği üzere 18.02.2015 tarihinden sonra yapılan rödövans sözleşmeleri Bakanlık iznine 
tabi iken 18.02.2015 tarihi itibariyle devam eden rödövans sözleşmelerinin 3 ay içerisinde (18.05.2015 
tarihine kadar) Genel Müdürlüğe verilmesi zorunlu kılınmıştır.  

 Bahsi geçen değişiklikler neticesinde 3213 sayılı Maden Kanunu, mülga Madencilik 
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ile uyumsuz bir haldeydi. İşte yeni Maden Yönetmeliği ile 
rödövans sözleşmelerinin Bakanlık iznine tabi oluşu, Kanun ile uyumlu hale getirilmiştir. Gerçekten 
de yeni Maden Kanunu'nun 101/1 hükmü: 

"Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılacak olan rödövans sözleşmeleri 
Bakanlığın iznine tabidir." 

 açıklamasıyla durumu ortaya koymaktadır. Özetle belirtmek istediğimiz, 18.02.2015 
tarihinden sonra yapılan rödövans sözleşmeleri uyarınca rödövansçıların faaliyet göstermesi, 3213 
sayılı Kanun ve Yeni Maden Yönetmeliği uyarınca Bakanlık'tan izin almaları şartına bağlıdır.  

2.7 Rödövans Sözleşmelerinin Maden Ruhsat Siciline İşlenmesindeki 
Değerlendirmeler 

 Yukarıda da izah edildiği üzere, 18.02.2015 tarihinden sonra imzalanan rödövans sözleşmeleri 
uyarınca rödövansçıların faaliyet göstermesi Bakanlık iznine tabi kılınmıştır. Bu durum, Bakanlık'ın 
konu hakkında ne gibi bir inceleme yapacağı sorusunu akla getirmektedir. Maden Yönetmeliği m. 
101/3 hükmü Bakanlık'ın rödövans sözleşmelerini hangi yönleriyle incelemeye tabi tutacağının 
sinyallerini vermektedir. Mevzubahis hüküm şu şekildedir: 

"Bir ruhsat sahasında rödövans talebinin olması durumunda talep alanının 
madencilik faaliyeti yapılabilecek büyüklükte olup olmadığı ve işletme faaliyetlerinin 
birbirini olumsuz etkileyip etkilemediği göz önünde bulundurularak Genel Müdürlük 
tarafından değerlendirilir." 

 Görüleceği üzere, Bakanlık rödövans sözleşmesi ile işletilecek alanın madencilik faaliyeti 
yapılmasına elverişliliğini, ruhsat sahasında tahsis edilen alanın söz konusu madencilik faaliyetini 
gerçekleştirmek için yeterli büyüklükte olup olmadığını, bunun yanı sıra yapılan rödövans 
sözleşmelerinin ruhsat sahası dahilindeki diğer işletme faaliyetinde bulunanların faaliyetlerine olan 
etkisini değerlendirecektir.  
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 Ayrıca, yeni Maden Yönetmeliği m. 101/4 hükmü de Bakanlık'ın diğer bir inceleme kriterini 
ortaya koymaktadır. Bahsi geçen hüküm şu şekildedir: 

"Kamu kurum ve kuruluşları ve iştirakleri hariç yeraltı kömür sahalarında rödövans 
sözleşmesi yapılamaz. Kamu kurum ve kuruluşları ve iştiraklerinin yeraltı kömür 
işletmelerinde aynı alan içinde, kot/kat farklılığı olması, giriş çıkışları ve 
havalandırmalarının birbirinden bağımsız olması halinde birden fazla rödövans 
sözleşmesi yapılabilir."   

 Öte yandan yeni Maden Yönetmeliği m. 101/5 hükmünün de Bakanlık'ın ruhsat siciline şerhi 
talep edilen rödövans sözleşmelerini değerlendirirken göz önünde tutacağı diğer bir konu olduğu 
söylenebilecektir. Madde hükmü şu şekildedir: 

"Rödövans sözleşmelerinde sözleşmenin bitiş tarihi, muhtemel süre uzatımları dahil 
gün/ay/yıl olarak belirtilir. Aynı alanda kot/kat farklılığı olsa dahi birden fazla 
rödövans sözleşmesi yapılamaz. 

 Bu hüküm uyarınca, belirsiz süreli olarak yapılan rödövans sözleşmelerinin Bakanlık izninden 
geçmesi mümkün gözükmemektedir. Öte yandan uygulamada "çakışık rödövans"olarak bilinen ve 
aynı maden alanında birden fazla işletenin olması durumunda da Bakanlık'ın yeni tarihli sözleşmeye 
sicile şerh izni vermeyeceği görüşündeyim. Bu noktada kanaatimce, çakışık rödövansçıların 
birbirlerine muvafakat göstermesi de Bakanlık'tan izin çıkmasını sağlamayacaktır. Zira Maden 
Yönetmeliği m. 101/5 hükmü emredici mahiyettedir. Kaldı ki yeni yönetmelikle hedeflenen maden 
alanlarında kimlerin nerede çalıştığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi ve kaydının 
tutulmasıdır. Dolayısıyla aynı alanda birden fazla işletmeci tarafından faaliyet gösterilmesi özellikle iş 
kazası ya da sair olumsuz durumlarda sorumluların belirlenmesine engel olabileceğinden hiçbir suretle 
çakışık rödövans sözleşmelerine izin verilmeyeceği görüşündeyim.  

 Rödövans sözleşmelerinin Bakanlık iznine tabi oluşunun, Bakanlık'a geniş bir takdir yetkisi 
sunduğunu söylemek mümkün gözükmektedir. Tabii ki Bakanlık'ın takdir yetkisi, bu yetkisini sınırsız 
ya da keyfi şekilde kullanabileceği anlamına gelmemektedir. Zira Bakanlık, her idari kararda olduğu 
gibi rödövans sözleşmelerinin sicile işlenmesi yönündeki taleplere ilişkin kararını da gerekçeli şekilde 
vermek zorundadır. Aksi bir durumda, maden siciline şerh talebi kabul edilmeyen rödövansçının yasal 
sürelerde red kararına karşı idari işlemin iptali davası açma hakkını kullanması mümkün olacaktır. 

2.8 Rödövans Sözleşmelerinin Maden Sicilinden Tek Taraflı Silinmesi 
Mümkün Değildir. 

 Yeni Maden Yönetmeliği, maden siciline şerh edilen rödövans sözleşmelerinin sicilden 
silinmesini iki türlü ihtimale bağlamıştır. Bunlardan ilki sözleşme süresinin sona ermesi, diğeri ise 
ruhsat sahibi ve rödövansçının birlikte talepte bulunmalarıdır.  
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 Bu yönüyle, tek taraflı silinme taleplerinin kabul edilmeyeceğine ilişkin m. 101/7 hükmü şu 
şekildedir: 

"Tarafların birlikte rödövans sözleşmesinin maden sicil kayıtlarından silinmesini talep 
etmeleri halinde bu kayıtlar maden sicilinden silinir. Tek taraflı silinme talepleri kabul 
edilmez. Süresi sona eren rödövans sözleşmeleri, maden sicilinden silinir." 

 Bu noktada kanaatimce, süresi sona eren rödövans sözleşmelerinin sicilden terkinine ilişkin 
uygulamada sorunlar gündeme gelebilecektir. Zira yukarıda da izah edildiği üzere rödövans 
sözleşmeleri mahiyeti gereği 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 357 hükmü uyarınca bir ürün kirası 
sözleşmesidir. Bu bakımdan sözleşme belirli süreli olsa dahi sürenin bitiminde tarafların örtülü iradesi 
ile sözleşme TBK m. 367/2 hükmü uyarınca bir yıl süreyle yenilenmiş addedilebilir. Gerçekten de bu 
durum ruhsat sahibi ile rödövansçı arasında uzama yönünde örtülü iradenin bulunup bulunmadığı 
konusunda ihtilaf yaratabilecek bir konudur. Kanaatimce rödövansçının sözleşmenin zımnen uzadığına 
yönelik bir iddiası olması halinde, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün resen ya da ruhsat sahibinin 
talebiyle sicilden terkin işlemini yapmaması uygun olacak, konunun yargılamayı gerektirmesinden 
cihetle Genel Müdürlüğün mahkeme kararını beklemesi daha uygun düşecektir.  

2.9 Rödövansçı Şirketler Hisse Paylarında Meydana Gelen Bazı 
Değişiklikleri Genel Müdürlüğe Bildirmezlerse İdari Para Cezasına 
Muhatap Kalabilirler. 

 Yeni Maden Yönetmeliği m. 101/9 hükmü, rödövansçı şirketlerin ortaklık yapısında meydana 
gelen değişiklikleri Genel Müdürlüğe bildirmesini zorunlu kılmıştır. Bunun yanı sıra eğer rödövansçı 
şirketin %10 veya daha yüksek oranda hissedarı başka bir tüzel kişi ise o takdirde ortak olan tüzel 
kişinin de ortaklık yapısı Genel Müdürlüğe bildirilmelidir. Söz konusu madde hükmü şu şekildedir: 

"Rödövans usulü ile faaliyet gösteren tüzel kişiler de dahil olmak üzere, 
doğrudan/dolaylı ortaklık yapısı ve adres bilgilerinde yapılan değişiklikler bir ay 
içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir. Hisse payı %10’un üzerinde şirket olması 
durumunda da bu tüzel kişiliğin de hisse payları bildirilir. Aksi takdirde Kanunun 10 
uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince işlem tesis edilir." 

 Yukarıda izah edilen bildirimi yapmayan rödövansçı şirketler ise 3213 sayılı Kanun'un m. 
10/4 hükmü uyarınca 20.000TL idari para cezasına muhatap kalabilirler. Ancak burada dikkat edilmesi 
gereken nokta idarenin böyle bir idari para cezasına hükmetmeden evvel eksikliğin bildirilmesi ve 
eksikliğin giderilmesi için rödövansçıya 2 aylık süreyi vermiş olmasıdır.  
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2.10 Madencilik Faaliyetleri ile Kamu Yararı Mahiyetindeki Yatırımların 
Çakışması Halinde Rödövansçının da Yatırım Gideri Karşılanmaktadır. 

 Devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, petrol, 
doğalgaz, jeotermal boru hatları, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan yatırımlar ile 
madencilik faaliyetlerinin çakışması halinde karar 3213 sayılı Kanun'un 7 nci maddesinin on yedinci 
fıkrası uyarınca Kalkınma Bakanı'nın başkanlığında oluşturulan kurul tarafından verilir. 

 Kamu yararı mahiyetindeki yatırım ile madencilik faaliyetlerinin çakışması mülga Madencilik 
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği'nin m. 127 hükmünde de düzenleme alanı bulmuş bir konu idi. Ne 
var ki mülga yönetmelikte yatırım nedeniyle faaliyeti kısıtlanan maden işletmecisi sadece ruhsat sahibi 
olarak değerlendirilmiş ve maddede rödövansçının hiçbir şekilde bahsi geçmemiştir.  

 Bununla birlikte, yeni Maden Yönetmeliği'nin m. 121/4-a-6 hükmünde Genel Müdürlük 
tarafından hazırlanacak raporda açık şekilde rödövansçının yatırım giderinin de yer alması gerektiği 
ifade edilmiştir. Dahası m. 121/5 hükmünde "Ayrıca, Kurul veya Genel Müdürlük kararı ile faaliyeti 
kısıtlanan maden ruhsat sahibinin/rödövansçının/faaliyeti gerçekleştirenin veya yatırım sahibinin 
yatırım gideri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilir."ifadesi ile rödövansçılar lehine de yatırım 
giderlerinin ödenmesi gerektiği açıkça ifade edilmiştir.  

 Mülga Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği döneminde kamu yararı mahiyetindeki 
yatırımın sahibinin tazminatı faaliyeti kısıtlanan maden ruhsat sahibine mi yoksa rödövansçıya mı 
yapacağı konusu tartışmalı idi. Yapılan yeni düzenleme ile bu tartışma sona erdirilmiş ve rödövansçı 
da madencilik faaliyetine ilişkin yatırımlarında doğrudan tazminatın lehdarı/muhatabı kabul edilmiştir.   

2.11 Kamu Yararı Mahiyetindeki Yatırımlar Nedeniyle Madencilik 
Faaliyetlerinin Kısıtlanması Halinde Tazminatın Belirlenmesi 

 Yeni Maden Yönetmeliği m.121/5 hükmünün alt bentleri ile kamu yararı mahiyetindeki 
yatırımlar nedeniyle madencilik faaliyetinin kısıtlanması halinde yatırım giderlerinin belirlenmesi bir 
takım somut usul ve esaslara bağlanmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 

 Faaliyeti kısıtlanan ruhsat sahasında ve/veya buna bağlı tesis ve alt yapı tesis 
yatırımına ait gider kalemleri, ilk heyet tarafından çakışmanın tespit edildiği tarih 
baz alınarak belirlenir. 

 Yatırım gideri, fatura veya dekonta göre, fatura veya dekontun ibraz edilememesi 
durumunda ise fiili tespite göre belirlenir. 

 Yatırım gideri hesaplamalarına, katma değer vergisi dahil edilmez. 

 Devir edilen ruhsatlarda devir öncesi yatırım gideri de dahil olmak üzere tüm 
yatırım gideri yeni ruhsat sahibine ödenir. Taraflar arasındaki devir tutarı yatırım 
giderine dahil edilmez. 
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 Devir edilen ruhsatlarda devir öncesi yatırım gideri de dahil olmak üzere tüm 
yatırım gideri yeni ruhsat sahibine ödenir. Taraflar arasındaki devir tutarı yatırım 
giderine dahil edilmez. 

 Kısıtlaması yapılan alan dahilindeki ruhsata dayalı olarak, ruhsat sahasında 
ve/veya dışında kurulmuş ruhsat sahibine/rödövansçıya/faaliyeti gerçekleştirene 
ait geçici tesisler ile ilgili yatırım gideri, söz konusu geçici tesislerin sadece bu 
ruhsat sahasından üretilen maden ile beslenmek üzere kurulmuş olması kaydıyla 
ödenir. 

 Amortismana tabi olma süresi dolmuş makine, araç-gereç, teçhizat ve tesislerin 
değerinin hesaplanmasında MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü tarafından 
belirlenen hurda birim fiyatları üzerinden hesaplama yapılır. Amortismana tabi 
olma süresi bitmemiş makine, araç-gereç, teçhizat ve tesislerin değerinin 
hesaplanmasında ise amortismana tabi değeri düşülerek yatırım gideri 
hesaplanır. Yatırım gideri ödenecek taşınmazların bedelleri hesaplanırken 
enkaz/hurda kaldırma bedelleri de yatırım giderine dahil edilir. 

 Ruhsat sahibi ile yapılan sözleşme kapsamında madencilik faaliyetinde bulunan 
gerçek ve tüzel kişilerin yatırım gideri veya ruhsat sahipleri tarafından ortak 
yapılan yatırım gideri, yapılacak fiili tespit sonucuna göre belirlenir. Bu 
kapsamda yatırım gideri ile ilgili anlaşmazlık olması durumunda anlaşmazlığa 
konu olan yatırım giderinin karşılığı olan bedel, yatırımcı tarafından açılan 
emanet hesabında tutulur. Anlaşmazlığın mahkeme tespitiyle belirlenmesi ya da 
anlaşma olması halinde yatırım bedeli taraflara ödenir. 

 Finansal kiralama yöntemiyle alınmış olan iş makinesi veya teçhizatın değer 
tespiti yapılır. Ancak, finansal kiralama yapan banka veya aracı şirketin 
muvafakat vermesi durumunda iş makinesi veya teçhizat yatırım giderine dahil 
edilir. 

 Faaliyetin sonlandırılmasına karar verilen sahadaki tesislerin talep edilmesi 
halinde başka bir alana taşınması, bu süreçte yapılacak her türlü altyapı, montaj-
demontaj ve nakilden dolayı kullanılamayan ekipmanların, çalışır hale 
getirilmesine ait giderler yatırım giderine dahil edilir. 

 Ruhsat sahibi ile yapılan sözleşme kapsamında madencilik faaliyetinde bulunan 
gerçek ve tüzel kişilerin yatırım gideri veya ruhsat sahipleri tarafından ortak 
yapılan yatırım gideri, yapılacak fiili tespit sonucuna göre belirlenir. Bu 
kapsamda yatırım gideri ile ilgili anlaşmazlık olması durumunda anlaşmazlığa 
konu olan yatırım giderinin karşılığı olan bedel, yatırımcı tarafından açılan 
emanet hesabında tutulur. Anlaşmazlığın mahkeme tespitiyle belirlenmesi ya da 
anlaşma olması halinde yatırım bedeli taraflara ödenir. 

 Yatırım gideri ödeninceye kadar yatırım/madencilik faaliyetleri sürdürülür. 
Ödemenin yapılmasına müteakip yer teslimi yapılır. 
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3 SONUÇ 

 Yeni Maden Yönetmeliği, rödövans sözleşmeleri ve rödövansçılar hakkında pek çok yeni 
düzenleme getirmiştir. Bu yönüyle, mülga Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği'nde çok fazla 
yer bulamayan rödövans sözleşmeleri ve rödövansçılara ilişkin düzenlemelerin artık daha açık ve fazla 
oluşu olumlu bir gelişme olarak nitelendirilebilir.  

 Bahsi geçen düzenlemelerin çoğunluğu uygulamada sorun yaşanılan ve düzenleme 
eksikliğinden ötürü tereddüt yaratan hususların açıklığa kavuşturulmasına yöneliktir. Bununla birlikte 
her konunun cevabının Maden Yönetmeliği'nde yer alamayacak olması kanaatimce yine ruhsat sahibi 
ve rödövansçı arasındaki ilişkilerin ya da Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile rödövasçı arasındaki 
ilişkilerin içtihatlarla şekilleneceği fikrini oluşturmaktadır.  

 Öte yandan Maden Yönetmeliği ile getirilen hükümlerin birçoğunun 3213 sayılı Maden 
Kanunu'nda yer almaması da Kanun ile düzenlenmemiş bir konu hakkında yönetmelik ile kural 
konulup konulamayacağı tartışmalarını beraberinde getirebilecektir.  

Saygılarımla...  

 

 

İşbu çalışma bahsi geçen konu hakkında genel bir bilgilendirme sağlaması amacıyla hazırlanmış olup, 
hiçbir şekilde tam ve bağlayıcı hukuki mütalaa mahiyetinde değildir. Yukarıdaki metin ve açıklamalar 
her olayın somut özelliklerine göre farklılık arz edebilir. Lütfen özel durumunuz için profesyonel 
destek talep ediniz. 

 

           
 


