
Rödovans Sözleşmelerin Maden Mevzuatında Seyri 
 
1-Rödovans Nedir? 
Rödovansı, maden ruhsat sahalarının; hukuku sahibinde kalmak kaydıyla, sözleşme ile belirli süreli ya da ruhsat hukuku devam 
ettiği sürece, üretilen madenle orantılı bir pay alınmak veya kararlaştırılan bedel ödenmek üzere, işletmecilere tahsis edilmesi, 
şeklinde tanımlamak mümkündür. Yeni düzenlemede rödovans süresinin belirlenmesi şartı getirilmiştir. 
 
Rödovans sözleşmeleri bir özel hukuk sözleşmesidir. Emredici kurallara, kamu düzenine, şahsiyet haklarına ve ahlaka aykırı 
olmadığı sürece geçerlidir. Maden siciline şerhi istenilen rödovans sözleşmelerinin yazılı şekilde olması gerekli ve yeterlidir. 
 
2-6309 Sayılı Maden Yasası Dönemi 
Kabul tarihi, 03.03.1954 olan 6309 sayılı Maden Yasası, 11.03.1954 gün 8655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük 
kazanmıştır. 
 
6309 sayılı Maden Yasası’nda ve 17.06.1961 gün 10831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Sicil 
Tüzüğü’nde ruhsat sahibinin üçüncü kişilerle yapacağı anlaşmalar konusunda bir düzenleme yoktur. 
 
3-3213 Sayılı Maden Yasası Dönemi 
Kabul tarihi, 04.06.1985 olan 3213 sayılı Maden Yasası, 15.06.1985 gün 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük 
kazanmıştır. 
 
a-22.08.1985 gün 18850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yasası’nın uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 32. 
maddesinin son fıkrasında; Bu Kanuna göre ruhsat sahibinin üçüncü şahıslarla yapacağı anlaşmalar maden dairesini bağlamaz. 
Maden Kanunu’ndan doğan, saha ile ilgili tüm hukuki sorumluluklar ruhsat sahibine aittir, düzenlemesi getirilmiştir. Böylece 
üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerden ilk defa maden mevzuatında söz edilmiştir. 
 
b-Yönetmeliğin 32. maddesinin son fıkrasına değişiklik getiren ve 06.11.1990 gün 20687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren düzenlemede; üçüncü kişi ve kuruluşların ruhsat sahipleri ile yapmış oldukları sözleşmelere (rödovans, kira, 
taşeron ve benzeri) dayanılarak ruhsat sahalarında faaliyette bulunulabilmesi maden dairesinin iznine tabidir. Ruhsat sahipleri 
kendi sahaları ile ilgili bir veya birden fazla kişi veya kuruluşlarla yaptıkları sözleşmeleri maden dairesine 1 ay içinde bildirmek 
ve uygun görüş almak durumundadır. Aksi halde Maden Yasası’nın 10’uncu maddesi hükümleri uygulanır. Sözleşmeler maden 
dairesine verildiği tarihten itibaren incelenerek sözleşme hükümleri çerçevesinde faaliyetlere izin verilir. Sözleşme 
hükümlerine dayanılarak yapılacak işletmecilikte taraflar arasında çıkan anlaşmazlıklar, maden ruhsat sahasındaki 
faaliyetlerin aksamaması, rezervlerin teknik yönden en iyi biçimde işletilmesini teminen, sözleşme hükümleri de dikkate 
alınarak sahadaki faaliyetlerin denetimi ve yürütümü hususunda Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda verilecek 
Bakanlık kararı geçerlidir, denilmiş. Geçici 19. maddede de bu Yönetmeliğin yayımından önce ruhsat sahiplerinin üçüncü kişi 
ve kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeler (rödovans, kira, taşeron ve benzeri) Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 2 ay içinde 
maden dairesine yazılı olarak taraflarca bildirilecektir. Bu sürede bildirilmeyen sözleşmelerden doğan ihtilaflarda bakanlıkça 
bir karar verilemez. Her türlü hak ve yükümlülükler ruhsat sahibine aittir, şeklinde konuyla ilgili intibak durumu 
düzenlenmiştir.  
 
4-5177 Sayılı Yasa Dönemi 
3213 sayılı Maden Yasası’nda değişiklikler getiren 5177 sayılı Yasa, 05.06.2004 gün 25483 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.  
 
5177 sayılı Yasanın yürürlüğünden 7 ay 28 gün sonra 03.02.2005 gün 25716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yasası 
Uygulama Yönetmeliği’nin Geçici 2’nci maddesi ilk fıkrasında; bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra, ruhsat sahiplerinin 
Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile ilişkili olarak üçüncü kişi ya da kuruluşlarla yaptığı sözleşmelerin genel müdürlüğe 
bildirilmesine ve görüş alınmasına gerek yoktur. Ancak ruhsat sahasındaki tüm faaliyetlerden genel müdürlüğe karşı ruhsat 
sahibi sorumludur. 
 
Maddenin 2’nci fıkrasında; bu Yönetmeliğin yürürlük tarihine kadar yapılmış ve genel müdürlükçe uygun görülmüş 
sözleşmelerin uygulanmasında 3213 sayılı Maden Kanunu ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde çıkabilecek 
anlaşmazlıklarda, ruhsat sahasındaki faaliyetlerin aksamaması ve maden rezervinin en verimli biçimde işletilmesi ilkeleri 
gözetilerek genel müdürlüğün yapacağı incelemelere göre vereceği karar geçerlidir. 3213 sayılı Maden Kanunu 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ruhsat sahibi sorumludur. Bu sözleşmelerin yenilenmesi, sürelerinin uzatılması, 
hükümlerinin değiştirilmesi taleplerinde genel müdürlükten görüş alınmasına gerek yoktur, denilmiştir. 
 



5-5995 Sayılı Yasa Dönemi 
Maden Yasası ve Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5995 sayılı Yasa, 24.06.2010 gün 27621 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5995 sayılı Yasa’nın 17’nci maddesiyle 3213 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 7’de; maden 
ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödovans 
sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetinden doğacak İş Yasası, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve 
hukuki sorumluluklar rödovansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Maden Yasası’ndan doğan sorumluluklarını 
ortadan kaldırmaz, denilmiş, Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 100. maddesinde de maden işletme ruhsat 
sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmı veya tamamı için üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödovans sözleşmeleri ve bu 
sözleşmelerde yapılan değişiklikler, tarafların talebi halinde devir ve intikal işlemlerinde bilgilendirme amacıyla maden siciline 
şerh edilir. Tarafların birlikte rödovans sözleşmesinin iptalini talep etmeleri halinde de bu kayıtlar terkin edilir. Genel müdürlük 
hiçbir şekilde rödovans sözleşmelerine taraf değildir, düzenlemesi ile uygulamanın nasıl olacağı düzenlenmiştir. 
 
6-6592 Sayılı Yasa Dönemi 
a-18.02.2015 gün 29271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yasası ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 6592 
sayılı Yasa’nın 22’nci maddesiyle; 3213 sayılı Yasa’nın Ek madde 7’sine ilk fıkrasından önce gelmek üzere; “Ruhsat sahipleri ile 
üçüncü kişiler arasında rödovans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödovans sözleşmeleri ile 
yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur.”, “Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere yer altı kömür 
işletmelerinde maden ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişiler ile üretim faaliyetlerine 
yönelik rödovans sözleşmeleri yapamaz. Aksi takdirde rödovans sözleşmeleri ile yapılan madencilik faaliyetleri durdurulur.” 
kuralı getirilmiştir. 
 
b-21.09.2017 gün 30167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde;  
Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla ruhsat sahiplerinin rödovans sözleşmesi imzaladığı 
gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunları iştiraklerini, rödovansçı,   
Ruhsat sahalarındaki madenlerin işletilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı 
sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin, bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmelere, 
rödovans sözleşmesi tanımı yapılmıştır.  
 
Bu tanımda geçen “tasarruf hakkı sağlamak” ifadesi gerek Anayasa gerekse Maden Yasası’na açıkça aykırıdır. Madenlerde 
tasarruf hakkı Devlette olup, bu hakkın devri söz konusu edilemez. 
 
36’ncı maddenin 3. fıkrasında; ruhsat sahasında yapılan tüm imalatlara ilişkin haritaların hazırlanması, bulundurulması ve 
muhafaza edilmesi ruhsat sahibinin, YTK’nın ve varsa rödovansçının sorumluluğundadır. 
 
42’nci maddenin 6. fıkrası uyarınca; birleştirilen ruhsatların sicilinde bilgi amaçlı olarak kaydedilmiş rödovans sözleşmelerinin 
birleşen ruhsatın siciline de işlenecek,  
 
48’inci maddenin 2. fıkrası uyarınca da rödovans sözleşmesi bulunan sahalarda sevk fişinin ruhsat sahibine ya da rödovansçıya 
verilebileceği,  
 
82’nci maddenin 8. fıkrası uyarınca; rödovans sözleşmesi bulunan ruhsatların devir istemlerinde, devir alandan mevcut 
rödovans sözleşmesinin kabul edildiğine ilişkin taahhütname isteneceği, verilmemesi halinde ise devir işleminin 
gerçekleştirilmeyeceği, 
 
94’üncü maddenin 8. fıkrası uyarınca da ruhsat birleştirme, izin alanı değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, rödovans ve 
devir talepleri, Yasa’nın 16’ncı maddesinin onbirinci fıkrası gereğince yapılan talepler, işletme ve süre uzatımı taleplerinde 
işletme ruhsat taban bedelinin genel bütçeye yatırıldığına dair belge ve 6183 sayılı Yasa’nın 22/A maddesi kapsamında vadesi 
geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile müracaat edilir. Talep sonuçlanana kadar vadesi geçmiş borcun bulunmadığına 
ilişkin belgenin yeniden istenmeyeceği,  
 
101’inci madde de özet olarak; rödovans sözleşmelerinin Bakanlığın iznine tabi olduğu, Maden Sicil Kayıtlarına bilgi amaçlı 
işleneceği, idarenin sözleşmelerde taraf olmadığı, rödovans taleplerinin işletmecilik açısından genel müdürlükçe 
değerlendirileceği, kamu kurumları haricinde yer altı kömür sahalarında rödovans sözleşmeleri yapılamayacağı, kamu 
kurumlarına ait yer altı kömür sahalarında kot farkı dikkate alınarak birden fazla rödovans sözleşmesi yapılabileceği, rödovans 
sözleşmelerinde bitiş tarihi, muhtemel süre uzatımları dahil gün ay yıl olarak belirtileceği, aynı alanda kot farkı olsa da birden 
fazla rödovans sözleşmesi yapılamayacağı, sözleşmelerde tüzel kişi rödovansçının ortaklık payının dikkate alınacağı, maden 
haklarını kullanabilecek nitelikte olmasının aranacağı ve mali yeterliliğinin belirtilmesi gerektiği, tarafların birlikte sözleşmenin 
sicilden silinmesinin istenebileceği, faaliyetlerde meydana gelecek İş Yasası, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari ve mali 



yükümlülüğün rödovansçıya ait olduğu ancak bu durumun ruhsat sahibinin Yasa’dan doğan teknik, mali ve hukuki 
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı, rödovançı tüzel kişilerin ortaklık yapısı ve adres bilgilerinin değişmesi halinde bu 
durumun bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirileceği, hisse payı % 10’un üzerinde şirket olması durumunda da tüzel kişiliğin 
de hisse paylarının bildirilmesi gerekir, aksi takdirde bu duruma Yasa’nın 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uygulanacağı, 
127’nci maddede; aynı ruhsat sahasında birden fazla rödovans faaliyetinin olması halinde, her rödovansa ayrı ayrı daimi 
nezaretçi atamasının zorunlu olduğu, 
 
Geçici Madde 11 de yer altı kömür madenciliğinin mevcut rödovans sözleşmeleri başlığında; yer altı kömür işletmelerinde 
mevcut rödovans sözleşmelerinin kamu kurumları hariç olmak üzere ruhsat sürelerinin uzatılmayacağı, tarafların birlikte 
rödovans sözleşmelerini sonlandırmaları halinde rödovans sözleşmelerinin silinmesi sonrasında ruhsat sürelerinin 
uzatılabileceği, ruhsat süresinin sonuna kadar tarafların rödovans sözleşmesini anlaşarak sona erdirememeleri durumunda 
ruhsat sahibinin noter kanalı ile rödovans sözleşmesini sona erdirdiğini gösterir ve rödovansçıya tebliğ edildiğine dair şerhi 
içeren fesih bildirimini Genel Müdürlüğe vermesi halinde rödovans sözleşmesi sicil kayıtlarından silinerek ruhsatın süresi 
uzatılabilir. 
 
Gerek Maden Yasası’nda gerekse Uygulama Yönetmeliği’nde rödovans sözleşmeleri konusunda kural ve düzenlemeleri 
yukarıda açıklanmıştır. 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


