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Yükseliş Trendi Gösteren Madencilik Sektöründeki 
Mevzuat Düzenlemeleri

Madencilik sektörünün son dönemlerde hızlı bir 
yükseliş trendi göstermesi Bakanlığımızın geniş 
bir vizyonla ortaya koymuş olduğu “Milli Enerji 
ve Maden” politikasının bir ürünüdür. Bu politika-
nın sektörel bazda temel hedefi ülkemiz madenci-
liğini her alanda uluslararası standartlara taşımak, 
ülkemizin ihtiyacı olan madenlerin arz güvenliğini 
sağlamak, GSYH içerisindeki madencilik sektör 
payını daha yukarılara taşımak ve ülke sınırları 
içerisinde çıkarılan madenleri yine yurt içerisinde 
katma değeri yüksek nihai ürünlere dönüştürmektir. 
Bu kapsamda madencilik sektörünün çatı kuruluşu 
olan MAPEG bünyesinde Sn. Bakan Yardımcımız 
Mithat CANSIZ’ın yönetiminde büyük bir değişim 
ve dönüşüm programı başlatılmıştır. 
Sektöre ilişkin tüm konular, akademisyenler, yetkin 
uzmanlar ve sektör temsilcileri ile birlikte yakın 
istişare ortamında ele alınmış ve madencilik sek-
törünün ülke ekonomisine sağladığı katma değerin 
arttırılması yönünde atılacak adımlar birlikte belir-
lenmiştir. Öncelikli olarak madencilik faaliyetlerine 
yönelik bürokrasinin azaltılması ile iş ve işlemlerin 
hızlandırılması amacıyla, 2019 yılı başında hayata 
geçirilmesi planlanan “E-Maden” projesi oluşturul-
muş ve sektörün eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi-
ne yönelik olarak MAPEG Akademi kurulmuştur. 
UMREK/TÜVEK koordinasyon kurullarının oluş-
turulması ve hızlı bir şekilde faaliyete geçirilmesi 
için çalışmalara başlanmıştır. 3213 sayılı Maden 
Kanunu ile Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Ta-
şınmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği 
maden bölgelerinin kurulumuna yönelik çalışmalar 
başlatılmış ve buna ilişkin gerekli mevzuat oluştu-
rulmuştur. Sektörün gelişimine yönelik gerçekleş-

tirilen önemli mevzuat çalışmalarından kısaca söz 
etmek gerekirse; 
2017 yılı içerisinde;3213 sayılı Maden Kanunu 
uygulamalarında yeknesaklığı sağlamak amacıyla 
“Maden Yönetmeliği” ve “Maden Sahaları İhale 
Yönetmeliği” çıkarılarak uygulamaların netleştiril-
mesi sağlanmıştır. 
Sektörün kurumsallaşması adına ve uzun vadeli 
yatırımlara finansman sağlanması ile ilgili mali ça-
lışmaların en kritik noktalarından biri olan “Ulusal 
Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyo-
nu (UMREK)” Hakkında Yönetmelik 26.07.2017 
tarih ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girmiştir. Bu sistem için, Dünya ge-
nelinde tutarlı raporlama standartları geliştirmek ve 
yayımlamak amacıyla faaliyet gösteren uluslararası 
bir çatı kuruluş olan “Uluslararası Maden Rezerv-
leri Raporlama Standartları Komitesi (CRIRS-
CO)” şablonuna ve aynı şablonda yer alan standart 
tanımlarla uyumlu “UMREK Kodu” geliştirilmiş ve 
CRIRSCO üyeliği tamamlanmıştır. Bu kod; finans 
kuruluşları, madencilik sektörünün tüm paydaşları 
ve kamu için ortak ve tek piyasa raporlama standar-
dı anlamına gelmektedir. Bu piyasa raporlamasının 
temel hedefi, hazırlanan sektörel projeler için fi-
nans sağlayan şirketlerin risklerinin azaltılmasıdır.
Bu süreç içerisinde maden kaynaklarımızın arama 
ve araştırmasında elde edilen verilerin depolanması 
ve mükerrer çalışmaların önlenerek zaman ve para 
kaybının önlenmesi amacıyla “Türkiye Yerbilim-
leri Veri ve Karot Bilgi Bankasının (TÜVEK)” 
Görevleri, Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği 
21.07.2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de 

Fatih PEKDEMİR - MAPEG Araştırma Geliştirme ve Koordinasyon Dairesi Başkan V.



14 AGREGA BÜLTENİ www.agub.org.tr

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurulumu ta-
mamlanarak faaliyete geçirilen TÜVEK ile kaynak 
kaybı ve israfın önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Yine 2017 yılında Maden Kanununun; 9, 17. 
maddeleri, 24. maddesinin 12. fıkrası ve Ek 1. 
maddelerinde değişiklikler ile;
Kanunun “Maden Teşvik Tedbirleri” başlıklı 9. 
maddesine ek fıkralar getirilmiş, kamunun elindeki 
maden sahalarının, ara ve uç ürün üretme şartı ile 
ihale ve işletmelerinin yapılabilmesinin daha cazip 
hale getirilmesi amacıyla işletme izin tarihinden 
itibaren 10 yıl süre ile herhangi bir orman bedeli 
alınmayacağı hükmü getirilmiştir. Buna ilaveten 
IV. grup madenlerin aranması sonucunda bulun-
muş maden kaynaklarından ara ve uç ürün üretme-
yi teşvik etmek amacıyla maden ruhsat sahalarının 
cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, 
yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dik-
kate alınarak orman bedelinin alınıp alınmama-
sı hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 
Ayrıca, bu sahalar dışındaki sahalardan da işletme 
izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere ilk on yıl 
süreyle orman izin bedelinde %50 indirim yapıl-
mıştır.
Kanunun “Arama Faaliyeti” başlıklı 17. Mad-
desinde yapılan değişiklikle
• Arama Faaliyet Raporu hazırlanmadan bir üst 
arama aşamasına geçilmesi engellenmiş ve arama 
faaliyetleri için ÇED kararı zorunluluğu kaldırıl-
mıştır. 
Kanunun “İşletme Ruhsatı ve Madenin İşletil-
mesi” başlıklı 24. Maddesine
Beş yıl içerisinde en az %10 olan asgari üretim zo-
runluluğu %30’a çıkarılmıştır.
Ayrıca Maden Kanununun Ek 1 maddesinde yapı-
lan değişiklikler ile
• Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Kömür 
İşletmelerinin sahip olduğu ruhsat sahalarının bö-
lünebilmesi ve ihale edilebilmesine imkân sağlan-
mıştır.

2018 yılında ise; “Maden Bölgelerine ve Ruhsat-
ların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” 23.05.2018 
tarih ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamdaki ilk uy-
gulamaya, İstanbul ili Sultangazi ilçesi Cebeci 

bölgesinde bulunan Cebeci Agrega Ocaklarının 
Maden Bölgesi olarak ilan edilmesi ile geçilmiştir. 
Bu büyük proje ile İstanbul’da agrega kaynak sür-
dürülebilirliğinin arttırılması, daha güvenli çalışma 
koşullarının oluşturulması, kaynakların etkin kulla-
nımının sağlanması ve çevreye duyarlı madencilik 
anlayışının geliştirilmesi sağlanmış olacaktır. 
Ayrıca, 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı (2. Mü-
kerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanunun 
32.maddesi ile;
 • İki defa ihalesi yapılmasına rağmen ihalesine mü-
racaat olmayan sahaların aramalara açık hale geti-
rilmesi sağlanmıştır.
33.maddesi ile;
• Kaçak madencilik faaliyetlerine ağır yaptırımlar 
getirilerek, bu tür faaliyetler neticesindeki kaynak 
kayıplarına ve meydana gelen yaralanma ve ölümle 
sonuçlanan kazalara engel olmak adına önemli bir 
adım atılmıştır.
34.maddesi ile;
• “Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran ve özel hukuk 
tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri ye-
raltı maden işletmelerine ilave olarak kamu kurum 
ve kuruluşlarının iştiraklerinin sözleşmeye bağla-
narak işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerinde 
çalışan rödövansçıların da bu kapsamdaki maliyet 
artışlarının karşılanması sağlanmıştır.

Bu değişikliklerle arama faaliyetlerinin hızlandı-
rılması, madenlerin ülke sınırları içerisinde katma 
değeri yüksek uç ürünlere dönüştürülmesi ve kay-
nakların kısa zamanda ülke ekonomisine kazandı-
rılması amaçlanmıştır. Bu mevzuat değişiklikleri 
gibi Sn. Bakan Yardımcımız Mithat CANSIZ’ ın 
üzerinde hassasiyetle çalıştığı, sektörün önünü 
açacak, yatırımları hızlandıracak ve yatırımcılara 
yönelik teşvikleri artıracak benzer mevzuat deği-
şiklikleri de önümüzdeki dönemde hayata geçiri-
lecektir. Sektörümüzün, Milli Enerji ve Maden po-
litikasına sahip çıkmaları ve madencilik sektörünü 
geliştirmek üzere özveri ile çalışan kıymetli bürok-
ratlarımızı desteklemelerini arzu eder, uluslararası 
standartlarda bir madencilik sektörünün ülkemizde 
baki olmasını dilerim.
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