
MADEN ve MADEN HAKKI

Bir maddenin Maden olarak değerlendirilebilmesi için yer 

kabuğunda ve su kaynaklarına tabi olma ekonomik ve ticari 

değeri olma petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında 

kalma koşullarını bir arada taşıması gerekmektedir. 
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MADEN HAKLARI

◼ İlk Müracaat

◼ Buluculuk

◼ Arama Ruhsatı

◼ İşletme Ruhsatı

◼ Hammadde Üretim izni

DSİ, TCK, DHMİ,TCDD,Belediyeler gibi kamu kurum ve kuruluşlarına 

yürütecekleri yol,köprü, baraj,gölet, liman vb.yatırımları için hammadde 

üretim izni verilir. 



MADEN HAKLARI

Arama Ruhsat Hakkı:

◼ İlk müracaat yoluyla

◼ İhale yoluyla

◼ Devir

◼ Miras

◼ Yargı ilamı

İşletme Ruhsat Hakkı

◼ Arama Ruhsatı Sonunda 

talepte bulunarak 

◼ İhale 

◼ Devir

◼ Miras

◼ Yargı ilamı



MADEN HAKKI TANINAN KİMSELER

Gerçek veya tüzel tek kişi adına olmak kaydıyla:

◼ Medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşları, 

◼ Madencilik yapabileceği statüsünde yazılı T.C. Kanunlarına 

göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, 

◼ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları 

ve iştirakleri

◼ Diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri



MADEN HAKLARI

◼ Devir Bakanlık onayı ile gerçekleşir

◼ Maden hak ve vecibeleri ile intikal eder.
◼ Bu hak ve vecibeler, bütün mirasçıların vekaletini havi bir 

vekaletname ile mirasçılardan birine veya üçüncü bir şahsa 

devredilir. Ancak bu hak madencilik yapmaya ehil olan şahsa 

verilir. 



MADENCİLİK FAALİYETİ

◼ Arama  Ruhsat Dönemi 

* Ön arama

* Genel arama

* Detay arama

* Fizibilite dönemi

◼ İşletme Ruhsatı Dönemi 

* Gerekli izinlerin alınması

* İşletme izni







RUHSAT BEDELİ

◼ Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar 

ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur.

◼ İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir 

kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u 

çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 

ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak 

üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına 

yatırılır.

◼ Arama ruhsatlarında ruhsat taban bedeli 1.000 TL, işletme 

ruhsatlarında ruhsat taban bedeli 10.000 TL olup, bu bedeller 

ile bu Kanun gereğince uygulanan idari para cezaları her yıl 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden 

değerleme oranı nispetinde artırılır



DEVLET  HAKKI

◼ Devlet hakkı, ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki 

fiyatından alınır.

◼ Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya 

satılması halinde, aynı pazar ortamında madenin 

işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında 

uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatıdır. 

◼ Madenlerden alınan Devlet hakkına esas olan emsal 

ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her 

madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek 

Genel Müdürlükçe ilan edilir. 

◼ Ocak başı satış bedeli, ilan edilen emsal fiyattan daha 

düşük olamaz



KAMULAŞTIMA

◼ Maden ruhsat sahasında ve/veya mücavirinde kurulacak

tesislerde kullanılacak ve ruhsat sahası dışından getirilecek

olan su, doğalgaz, elektrik ve haberleşme hatları için ruhsat

sahibi Bakanlığa müracaat ederek irtifak ve/veya intifa hakkı

tesisi isteyebilir.

◼ İrtifak ve/veya intifa hakkının bedeli, 4/11/1983 tarihli ve 2942

sayılı Kamulaştırma Kanununa uygun olarak seçilecek

bilirkişiler tarafından tespit edilir.



KAMULAŞTIRMA

❑ İşletme ruhsatına dayalı olarak madencilik faaliyetinde
bulunulacak alanda özel mülkiyete ait taşınmaz olması,

❑ Taraflar arasında anlaşma olamaması durumunda;

❑ Ruhsat sahibinin gerekli belgeler ile talebi ve Genel
Müdürlükçe tetkik ve değerlendirmeler sonucu talebin uygun
bulunması halinde KAMU YARARI dikkate alınarak
kamulaştırma 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre
yapılabilir.



KAMULAŞTIRMA

❑ Kamulaştırma ile ilgili masraflar ve kamulaştırma bedeli
işletme ruhsatı sahibi tarafından ödenir.

❑ Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya Hazine adına tescil edilip
ruhsat hukuku devam ettiği sürece madencilik faaliyetlerinde
kullanılmak üzere ruhsat sahibi adına tahsis edilir.

❑ Kamulaştırılan alanın kamulaştırma amacı dışında
kullanıldığının tespit edilmesi haksız surette hak iktisabı
sayılır. Bu alanda kamulaştırma amacı dışındaki faaliyet
durdurulur.



GEÇİCİ TATİL

◼ Mücbir sebep veya beklenmeyen hâller dolayısıyla işletme izni 

alınmış işletme ruhsat sahalarında faaliyetin geçici olarak 

tatiline ruhsat sahibinin müracaatı üzerine Genel Müdürlükçe 

karar verilebilir.

◼ Mücbir Sebep : Sel baskını, yangın, deprem, grizu patlaması, 

çökme, heyelan ve benzeri haller. 

◼ Beklenmeyen Haller : Tenör, jeoloji, pazarlama, ulaştırma ve

alt yapı şartlarındaki beklenmeyen değişiklikler ile ilgili

mevzuat gereğince diğer kurumlardan alınması gereken

izinlerin alınamaması durumları.



RUHSAT SAHİBİNİN DAVALARA 

KATILIMI 

◼ Ruhsatların iptali,

◼ Ruhsat alanı içindeki madencilikle ilgili faaliyetlerin
durdurulması,

◼ Kısıtlanması,

◼ Ruhsat alanının küçültülmesi vb.,

◼ Madencilik faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek yönde
üçüncü kişilerce Bakanlığa karşı açılan davalara, ruhsat
sahipleri Bakanlık yanında davaya katılabilir.

◼ Bu durum davanın açıldığı mahkemeye yazılı olarak bildirilir.



KURUL İŞLEMLERİ

◼ Madencilik faaliyetleri ile 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 veya gerçek/tüzel kişilere ait diğer 

yatırımların birbirlerini engellemesi, maden işletme 

faaliyetinin yapılamaz hale gelmesi, yatırım için başka 

alternatif alanların bulunamaması durumunda, madencilik 

faaliyeti ve yatırımla ilgili karar, Kurul tarafından verilir. 

◼ Kurul, Kalkınma Bakanının başkanlığında Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı, diğer yatırımcı kurum ya da kuruluşun 

bağlı olduğu bakan/bakanlar ve yatırım kararına onay veren 

kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari üç kişiden 

oluşur.



YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER

◼ Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler: Genel Müdürlükçe 

yetkilendirilen, bu Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe 

verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi 

hazırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının 

sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde nitelik ve 

nicelikleri yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran 

maden arama ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiler.



MADEN SİCİLİ

◼ Bütün maden hakları ve faaliyetleri ile ilgili teknik ve mali 

konuları havi maden sicili, yönetmelikte belirtildiği şekilde  

Genel Müdürlük tarafından tutulur.

◼ Maden haklarının devir, intikal, haciz, rehin ve ipotek veya 

sona erme durumları bu sicile işlenir.

◼ Maden sicili alenidir. 

◼ Maden sicilindeki kayıtların bilinmediği iddia edilemez. 

◼ Madenler üzerine iktisap edilecek haklar tescil edilmedikçe 

hüküm ifade etmez.

◼ Madenlerden çıkarılan cevherler, haciz, rehin ve iptoğe konu 

olabilir.



HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR 

◼ Madenin işletilmesinde gerekli olan kuyular, ocaklar ve 

galeriler ile makineler, binalar, yer altında ve yer üstünde 

kullanılan her türlü nakil vasıtaları madenin çıkarılması, 

temizlenmesi, izabesi gibi cevherin kıymetlendirilmesine 

yarayan alet ve tesisler ve bir senelik işletme malzemesinin 

üzerine münferiden haciz veya ihtiyati tedbir konulamaz



TERK 

◼ Ruhsat alanında eski üretim boşlukları çevre ile uyumlu hale 

getirilir ve gerekli tedbirler alınır

◼ Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş ruhsatın sahibi de 

gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanın son durumunu 

gösterir teknik belgeleri Genel Müdürlüğe vermek zorundadır


