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Son zamanlarda, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 3213 sayılı Maden Yasası’nın 7’nci maddesi 21. fıkrasına aykırı 
faaliyete idari para cezası verirken, aynı fiile bir de 10’uncu madde hükümlerine göre idari para cezası uygulamaktadır. Daha 
açık bir anlatımla aynı fiile iki idari para cezası vermektedir.  
 
3213 sayılı Maden Yasası’nın 7164 sayılı Yasa ile değişik 7’nci maddesi 21. fıkrası; “Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya on üçüncü fıkraya (Kamu hizmeti veya umumun yararına ayrılmış 
yerlere ve bu tür tesislere 60 metre mesafe dahilinde madencilik faaliyetleri Bakanlığın, binalara 60 metre, özel mülkiyete 
konu araziye 20 metre mesafe dahilinde ise mülk sahibinin iznine bağlıdır. Bu mesafeler, ihtiyaç halinde madencilik faaliyetinin 
boyutu, emniyet tedbirleri ve arazinin yapısı dikkate alınarak Bakanlıkça artırılabilir. Mesafeler yatay olarak hesaplanır.) aykırı 
faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde 46.579 TL tutarında idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri 
durdurulur. Bu ihlalleri tespit eden kamu kurum ve kuruluşu diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına durumu bildirir. Bu 
ihlallerin ilk tespit tarihinden itibaren, ilk tespit dahil üç yıl içinde üç kez yapıldığının tespiti halinde ise ruhsat iptal edilir.” 
 
3213 sayılı Yasa’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 10’uncu maddesi 7. fıkrasında; “Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak 
suretiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve/veya haksız surette hak iktisap eden ruhsat sahiplerine 50.000 TL 
idari para cezası verilir. Bu fıkranın ikinci kez ihlali halinde bir önceki ceza katlanarak uygulanır. (7164 sayılı Yasa ile Değişik 
cümle) İlk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde madde hükümlerinin üç kez ihlal edildiğinin tespiti halinde ruhsat iptal edilir.”  
 
10’uncu maddenin 8. fıkrası (ı) bendinde de “7’nci madde kapsamındaki gerekli izinler alınmadan ve/veya gerekli izinlerin 
alınmadığı alanda maden üretilmesi veya sevk edilmesi…” gerçek dışı veya yanıltıcı beyan sayılmıştır. 
 
10’uncu Maddenin Açıklanması 
10’uncu madde beyan usulünü düzenlemektedir. Beyan Yasa’da, İlgililerin resmi kuruluşlara herhangi bir durumu belirlemek 
veya açıklamak maksadı ile yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş oldukları belge, olarak tanımlanmıştır.  
 
Beyanları verebilecek olanlar; teknik elemanlarla, ruhsat sahipleridir. Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları 
konularda beyanda bulunabilirler ve beyanları ile sorumludurlar. Ruhsat sahipleri ise teknik beyanların dışındaki beyanlardan 
sorumludurlar. 
 
a-Beyanlardaki Hata ve Noksanlıklar 
3213 sayılı Maden Yasası’nın ilk şeklinde 10’uncu maddenin 3. fıkrasında; beyanlardaki hata ve noksanlıklar gerekçe 
bildirilmek suretiyle verildikleri tarihten itibaren 2 ay içerisinde düzeltilebilir, şeklinde idi. 22.08.1985 gün 18850 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Maden Yasası’nın Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72’nci maddesinde; teknik eleman ve ruhsat 
sahiplerinin beyanları konusunda açıklama yapılmasına karşın, Yasa hükmünde öngörülen hata ve noksanlık konusunda 
açıklayıcı bir bilgi bulunmamaktadır.  Uygulama Yönetmeliğine 04.04.1998 gün 23307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
değişiklikle getirilen düzenlemeye göre ise “Beyanlardaki hata ve noksanlıklar ilgili tarafından verildiği tarihten itibaren iki ay 
içinde, gerekçe gösterilerek bildirilirse düzeltilir. İlgili dairece tespit edilen hata ve noksanlıklar da yazılı bildirimden başlayarak 
iki ay içerisinde düzeltilmesi ilgiliden istenir.” denilmiştir. Böylece hata ve noksanlık konusunda Uygulama Yönetmeliği ile Yasa 
hükmü çelişir hale gelmiştir. Yasa hata ve noksanlığın ilgili tarafından bildirilmesini, Yönetmelik ise ilgili ya da idarenin 
tespitinden sonra düzeltilmesini öngörmektedir. Esasen hata ile noksan farklı şeylerdir. Beyanı yapan kişi hatanın farkına 
varmayabilir. Ancak, noksanlık konusunda idarenin ilgilisini uyarması gerektiği açıktır. Her iki halde de idarenin hata ve 
noksanlık konusunda ruhsat sahibini yazılı olarak uyarması gerektiği tartışmasızdır. 
 
Yasa ile Yönetmeliğin çelişki içinde olması 10’uncu maddenin 4. fıkrasının 5177 sayılı Yasa ile değiştirilmesi ile son bulmuştur; 
“Beyanlardaki hata ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumluların uyarılmasından itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu 
sürede gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde 20.000 TL idari para cezası uygulanır ve beyanlardaki hata ve noksanlıklar 
düzeltilinceye kadar maden üretim faaliyetleri durdurulur.” şeklini almıştır. 
 
b-Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Beyan 
Gerçek dışı beyan aslında yalan beyandır. Yapılmamış bir durumu yapılmış gibi ya da yapılmış bir durumu yapılmamış gibi 
göstermektir. Bir ruhsat sahasında üretim yapılmadığı halde, Yasa’nın 24’üncü maddesi 12. fıkrası hükümlerinden sıyrılmak 
amacıyla üretim yapılmış gibi gösterilmesi veya fazla yapılan üretimin az yapılmış gibi gösterilmesi gerçek dışı beyana girer. 
 
Yanıltıcı beyan ise ruhsat sahası sınırları dışında bulunan faaliyet alanını ruhsat içindeymiş gibi koordinatları kaydırarak 
göstermek veya şev yüksekliklerini az göstererek idareyi yanıltma amacıyla yapılabilir.  
 
c-Teknik Beyanlardan Ruhsat Sahibi Sorumlu Tutulamaz 



10’uncu maddenin 6. fıkrasında; “Daimi nezaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalar. Defterin ibraz 
edilmemesi, ruhsat sahibi ya da vekili tarafından imzalanmaması veya düzenli tutulamaması halinde, ruhsat sahibine 31.054 
TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ihlalinin ruhsat sahibi veya vekili tarafından aynı yıl içerisinde tekrarı halinde idari para 
cezası iki kat olarak uygulanır.” kuralı bulunmaktadır.  
İşletmede daimi olarak istihdam edilen maden mühendisine daimi nezaretçi, İşletmelerin teknik ve emniyet yönünden 
nezaretini yapan sorumlu ve yetkili maden mühendisine ise nezaretçi denilmektedir. 
 
Daimi nezaretçi defterinin imzalanmaması, ibraz edilmemesi ruhsat sahibini bağlar ise de defterin düzenli tutulmaması teknik 
bir konu olduğundan ruhsat sahibini bağlamaz. Zira ruhsat sahipleri teknik konular dışındaki beyanlardan sorumludurlar. 
 
d-Haksız Surette Hak İktisap Etmek 
Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle Yasa hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve/veya haksız surette 
hak iktisap eden ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası verilerek, bunun ikinci kez ihlali halinde bir önceki cezanın 
katlanarak uygulanacağı, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde madde hükümlerinin üç kez ihlal edildiğinin tespitinde de 
ruhsat iptal edileceği, 10’uncu maddenin 7. fıkrasında yer almıştır. 
 
Yasa hükümlerinin uygulanmasını engellemek gerçek dışı veya yanıltıcı beyana dayalıdır ve bunun karşılığı idari para cezası ve 
ruhsatın iptali sonucunu doğurur. Burada haksız yere hak iktisabından söz etmenin bir anlamı yoktur. Nitekim maddenin 9. 
fıkrasında; haksız yere iktisap edilen hakların geri alınacağı, öngörülmüştür. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bu 
maddenin uygulanması ile haksız yere hak iktisap etmenin karşılığı olarak ruhsat sahibinden neyi geri almıştır? Fiilin karşılığı 
idari para cezası ve en ağır yaptırım olarak ruhsat iptalidir. Bu nedenle Yasa hükmünden haksız yere hak iktisabı gibi 
uygulanması olanaksız olan ifadenin tümden çıkarılması gerekir. 
 
e-Beyanın Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Olması 
10’uncu maddenin 8. fıkrasında bentler halinde nelerin beyana aykırı olduğu belirtilmiştir.  
 
Bu fıkranın uygulanabilmesi için ortada bir beyan olacak ve bu beyan fıkradaki düzenlemelere uymayacaktır. Ortada bir beyan 
olmasa da bu madde idarece uygulama alanı bulmaktadır. 
 
Esasen 10’uncu maddenin 8. fıkrasında sayılan faaliyetlerin Maden Yasası uyarınca yapılmaması gereken faaliyetler olarak ayrı 
bir maddede düzenlenmesi gerekir.  
 
f-Aynı Fiile İki Ayrı İdari Para Cezası Verilmesi 
İdare tarafından 3213 sayılı Yasa’nın 7’nci maddesinin zorunlu kıldığı izinlerin olmaması durumunda izinsiz alanda yapılan 
çalışmaya temsili bir koordinat verilerek idari para cezası uygulanmakta, aynı temsili koordinatlar alınarak bir de 10’uncu 
madde hükümleri uygulanmaktadır. 
 
Böyle bir duruma Yasa’nın 10’uncu maddesi uygulanamaz. Yasa’nın 10’uncu maddesinin maddi unsuru gerçek dışı veya 
yanıltıcı beyandır. Bu maddenin uygulanabilmesi için alınmış izinlerin dışında madencilik faaliyeti yapılacak ve bu faaliyetler 
alınmış izinlerin içindeymiş gibi gösterilip gerçek dışı beyanla idare yanıltılacaktır.  
 
Fiil aynı, çalışma alanı koordinatları aynı, ruhsat aynı, Yasa’ya aykırı faaliyetin yaptırımı da 7’nci maddede kural altına 
alınmışken, aynı fiile hem 7’nci madde hem de 10’uncu madde hükümleri uygulanamaz. Bu konuda açılan davalarda 
mahkemeler idare işlemini iptal etmektedir. 
 
 
Bu makalenin yer aldığı 98. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-98-asdjhsa73rozc4r.pdf 
 


