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Madencilik, gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah seviyesine 

ulaşmalarında en etkin rolü oynayan sektörlerden biridir. Kaynaklarını kullanamayan bir 

ülkenin kalkınması mümkün değildir. Madenler ise kalkınmanın temel unsurlarından 

biridir. Madencilik sektörü, ekonomiye doğrudan sağladığı katkılar, yüksek katma değer 

ve istihdam yaratma kapasitesi açısından oldukça önemlidir.  

 

Arazi edinimi, birçok sektör açısından önemli olduğu kadar, yer seçim şansı olmayan 

madencilik sektörü açısından da büyük önem taşımaktadır. 3213 sayılı Maden Kanunu 

ve Maden Yönetmeliği madencilik faaliyetleri arazi izin sürecinde yapılacak işlemleri 

düzenlemiştir. Orman ve mera arazileri, hazinenin özel mülkiyeti veya devletin hüküm 

ve tasarrufundaki yerler, özel mülkiyete konu taşınmazlar ve tarım arazilerinin edinim 

süreçlerinde Maden Kanunu ile birlikte birçok farklı mevzuat devreye girmektedir. Bu 

çalışmada metal madencilik faaliyetleri arazi edinim süreç ve aşamaları; Maden Kanunu 

ve ilgili diğer yasalarla incelenerek izin süreçlerinde yaşanan sorunlar ve yargıya konu 

olmuş kararlar değerlendirilmiştir. Metal madenciliği alanında faaliyet gösteren 

Erzincan ili İliç ilçesi, Çöpler Altın Madeni örnek alınarak, orman ve mera arazileri izin 

süreci, hazinenin özel mülkiyeti veya devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan 

yerlerdeki faaliyetler, kamulaştırma ve tarım dışı amaca tahsis süreçlerinin aşamaları, 

yaşanan sorunlarla birlikte ayrıntılı olarak incelenmiş ve genel bir değerlendirme 

yapılmıştır. 

 

Arazi edinim sürecinin farklı kanunlara dayanarak farklı bakanlık birimlerine bağlı 

olması ve bakanlıklar arası koordinasyon eksikliği bulunmasından dolayı çok uzun 

sürmesi, metal madencilik sektörünü fazlasıyla etkilemekte ve yatırım yapmak isteyen 

birçok firmaya engel olmaktadır. Metal madencilik sektöründe tüm izin işlemlerinin tek 

kanunla yürütülmesi ile arazi edinim sürecinin kısalacağı ve diğer kanunlardan 

kaynaklanan engel ve sorunların sona ereceği düşünülmektedir. 

 

Şubat 2018, 123 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Metal madencilik faaliyetleri, arazi edinimi, hazine arazisi, orman 

arazisi, mera arazisi, tarım arazisi ve kamulaştırma işlemleri. 
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METAL MINING ACTIVITIES LAND ACQUISITION PROCESS:                 

THE CASE OF COPLER GOLD MINE IN ILIC DISTRICT OF ERZİNCAN PROVINCE  

 

Sıdıka Seda ÇAĞATAY 
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Department of Real Estate Development and Management 

 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

 

Mining is one of the sectors that plays the most effective role for the developed 

countries to reach the technology and welfare level they have today. It is not possible 

for a country that cannot utilize its resources to develop. Mines are one of the basic 

elements of development. The mining sector is very important in terms of the 

contributions it makes directly to the economy, high added value and employment 

generating capacity.  

 

Land acquisition bears great importance for mining sector that has no chance of site 

selection as well as for many other sectors. Mining Law No. 3213 and Mining 

Regulation regulate the actions in the mining activities land permit process. In the 

process of land acquisition of forest and meadow lands, lands under the possession of 

the treasury or state, private and agricultural lands, many other legislations together 

with Mining Law. In this study, metal mining activities land acquisition processes and 

stages are examined within the Mining Law and other related regulations, and 

assessment is made with problems encountered in the processes and decisions that have 

become the subject of judgement. Erzincan Province İliç Township, Çöpler Gold Mine, 

that operated in metal mining industry taken as an example and forest and meadows 

acquisition, activities under the private possession of the treasury or under the authority 

and possession of the state, expropriation and allocation to non-agricultural use 

processes have been examined together in detail with the experienced problems and a 

general assessment has been made. 

 

The long duration of the land acquisition process because of the permission from 

different ministries based on different laws and lack of coordination between ministries 

has affected the metal mining sector and prevents many companies who want to invest. 

It is thought that the process of land acquisition will be shortened and the obstacles and 

problems arising from other laws will be ended with the execution of all permission 

procedures with the single law in metal mining sector. 

 

February 2018, 123 pages 

 

Key Words: Metal mining activities, land acquisition, treasury land, forest land, 

meadow land, agricultural land and expropriation procedures. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Araştırmanın Önemi, Amacı ve Kapsamı  

Madencilik, insan hayatında vazgeçilmez bir yer tutmakta olup, tarih boyunca gelişmiş 

ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah seviyesine ulaşmalarında en etkin rolü 

oynayan sektörlerden biri olmuştur. İnsanoğlunun madenleri kullanması çok eskiye 

dayanmaktadır. Kültür ve medeniyetin gelişmesinin de madencilik ile yakın ilişkisi 

bulunmaktadır. İnsanoğlu, çeşitli işlerinde demir, bakır, altın ve gümüşten faydalanmak 

için asırlar boyu bu madenleri çıkarmıştır. Madencilik faaliyetleri olmadan insan 

yaşamının sürdürülebilmesi ve ekonomik refahın artırılması olanaksız görülmektedir. 

Bugün kullanılan ve insan yaşamı için vazgeçilmez olan birçok şey madencilik 

faaliyetleri sonucu elde edilen ürünler sayesinde varlık kazanabilmektedir.  

Madencilik gerek ekonomiye doğrudan yaptığı katkılar, gerekse ekonominin diğer 

alanlarına sağladığı girdiler nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Yüksek katma değer ve 

istihdam yaratma kapasitesine sahip madencilik sektörü, aynı zamanda hizmet ve yan 

sanayi sektörleri oluşturmasından dolayı ekonomik ve sosyal açıdan da çok önemlidir. 

Daha çok kırsal alanlara yakın yerlerde gerçekleştirildiği için yarattığı katma değer ve 

istihdamla, kente göçü önlemekte ve bölgesel kalkınma sağlamaktadır. Kaynaklarını 

kullanamayan bir ülkenin kalkınması mümkün değildir. Madenler ise kalkınmanın 

temel unsurlarından biridir. 

Madencilik sektörü doğası gereği özellik arzeden ve bu nedenle yüksek bilgi birikimi, 

deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren zor ve riskli bir iş koludur. 

Madenciliği diğer sektörlerden ayıran özellikler bulunmaktadır. Madenler yerine 

konulamayan tükenen varlıklardır. Madenciliğin her aşaması çok risklidir, yatırımın geri 

dönüş süresi çok uzundur, yer seçim şansı yoktur ve bulunduğu yerde işletilmesi 

zorunludur. İstihdam ve katma değer yaratan emek yoğun bir sektör olup, aynı zamanda 

çevreye etkisi önlenebilen ve kontrol edilebilen bir sektördür. Genellikle kırsal 

bölgelerde yapılmasından dolayı iç göçü önlemektedir. Bölgesel kalkınma 

sağladığından ekonomik ve sosyal açıdan büyük öneme sahiptir (Anonim 2011b). 
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Madencilik, madenlerin aranması, işletilmesi ve çıkarılan madenin zenginleştirilmesi ile 

ilgili işlemleri içeren, ekonomik önemi bulunan mineralleri endüstriye sağlamak için 

geliştirilmiş uygulamalı bir bilim dalıdır. Madenciliğin amacı ekonomik değeri olan 

herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp, onu paraya dönüştürmektir. 

3213 sayılı Maden Kanunu
1
 2. maddesine göre yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii 

olarak bulunan, ekonomik ve ticari değeri olan petrol, doğalgaz ve jeotermal ve su 

kaynakları dışında kalan her türlü madde maden sayılmaktadır. Madenler içinde 

bulundukları arzın mülkiyetine tabi değildir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2
‘nın 

“Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi” başlıklı 168. maddesinde; 

“Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması 

ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel 

kişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, devletin 

gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle 

yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması 

gereken şartlar ve devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler 

kanunda gösterilir” hükmü bulunmaktadır. Maden Kanunu madenlerin aranması, 

işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili işlemleri 

düzenlemekte olup, yetkili bakanlık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), 

yetkili genel müdürlük Maden İşleri Genel Müdürlüğü’dür (MİGEM).  

Ekonomik olarak işletilebilen, sınırları belirlenebilen ve metalurjik işlemlerle metal 

üretimi yapılan kütlelere metalik maden denilmektedir. Maden Kanununa göre 

madenler, cinslerine göre birçok gruba ayrılmıştır. Bu gruplardan IV (c) Altın, Gümüş, 

Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, Kalay, 

Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten, Kobalt,  Nikel,  Kadmiyum,  Bizmut, 

Titanyum, Alüminyum, Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İndiyum, Galyum, Talyum, 

Zirkonyum, Hafniyum, Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, Telluryum, 

Renyum gibi metalik madenleri içermektedir.  

                                                           
1
 3213 sayılı Maden Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 15/06/1985, Sayı: 18785. 

2
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Resmi Gazete, Tarih: 09/11/1982, Sayı: 17863 (Mükerrer). 
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Madencilik faaliyetleri izin sürecinin bir parçası olan arazi edinimi, diğer birçok sektör 

açısından önemli olduğu kadar, yer seçim şansı olmayan madencilik sektörü açısından 

da büyük bir önem taşımaktadır. Madencilik projelerinin teknik açıdan planlama 

sürecinde faaliyet alanı içinde yer alan arazi tiplerinin (orman arazisi, mera arazisi, 

devletin hüküm ve tasarrufundaki araziler, tarım arazileri) belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu arazilerin maliyet bedelleri projenin yatırım kararını etkileyen en büyük etkenlerden 

biridir. Madencilik faaliyetleri sebebiyle arazi edinimi, mevcut arazileri kullanan 

insanların yaşam standartlarını ve geçim yollarını da etkileyebilmektedir. Madencilik 

faaliyetleri gösteren şirketlerin bu durumu da gözönünde bulundurarak, zarara uğrayan 

insanların zararlarını tazmin etmeleri gerekmektedir. Söz konusu durum her ne kadar 

Türkiye’de mevzuat ve yasal açılardan zorunlu olmasa da, uluslararası finans desteğine 

ihtiyaç duyan birçok madencilik projesinin uymakla yükümlü olduğu kurallardan 

biridir. 

Maden Kanunu, “Madencilik Faaliyetlerinde İzinler” başlıklı 7. maddesi madencilik 

faaliyetleri ile ilgili izin işlemlerine yer vermiştir. Maden Yönetmeliği
3
 “Arazi İzinleri” 

ve “İrtifak, İntifa Hakkı ve Kamulaştırma” başlıklı bölümlerinde ise madencilik 

faaliyetleri arazi edinim sürecinde yapılacak işlemler açıklanmaktadır. Arazi edinim 

sürecinde Maden Kanunu ile birlikte birçok farklı mevzuatta devreye girmektedir.  

Orman alanlarında madencilik faaliyetleri için gerekli izinler 6831 sayılı Orman 

Kanunu
4
 16. maddesi ve Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği

5
 

kapsamında alınmaktadır. Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile 

ilgili her türlü madencilik faaliyeti için gereken işletme, tesis ve altyapı tesislerine 

bedelleri karşılığında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından maden ruhsat süresi 

boyunca izin verilmektedir. Ruhsat sahibi tarafından taahhüt edilen hususlara 

uyulmadığı ve gerekli izinler alınmadan faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi 

halinde faaliyetler durdurulmakta ve gerek Maden Kanunu, gerekse Orman Kanunu 

hükümlerince cezalar uygulanmaktadır. 

                                                           
3
 Maden Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarih: 21/09/2017, Sayı: 30187. 

4
 6831 sayılı Orman Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 08/09/1956, Sayı: 9402. 

5
 Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarih: 18/04/2014, Sayı: 

28976. 
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Mera alanlarında madencilik faaliyetleri için gerekli izinler 4342 sayılı Mera Kanunu
6
  

14. maddesi ve Mera Yönetmeliği
7
 8. maddesi kapsamında alınmaktadır. Tüm izinler 

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ile İl Müdürlükleri tarafından verilmektedir. 

Arama faaliyetleri için gerekli izinler tahsis amacı değiştirilmeden verilmekte olup, 

maden arama faaliyetleri bittikten sonra ruhsat sahibi faaliyette bulunduğu alanları 

düzenleyerek en geç altı ay içinde çevre ile uyumlu hale getirmek zorundadır. İşletme 

amaçlı tüm faaliyetlerin yapılacağı alanlara tahsis amacı değiştirilerek izin 

verilmektedir. Söz konusu alanlar, bedelleri alınarak tapuya hazine adına tescil 

edilmekte ve maden ruhsat sahibi adına tahsis edilmektedir. Ruhsat sahibi tarafından 

mera tahsis değişikliği yapılmadan faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde 

faaliyetler durdurulmakta ve gerek Maden Kanunu, gerekse Mera Kanunu hükümlerince 

cezalar uygulanmaktadır. 

Maden Kanunu gereği hazinenin özel mülkiyetinde yapılan madencilik faaliyetleri için 

kira ve ecrimisil alınmamaktadır. Bu alanlar madencilik faaliyeti yapıldığı sürece 

madencilik faaliyetleri için ayrılmış sayılmaktadır. Madencilik faaliyeti gösterilen 

alanın hazinenin özel mülkiyetinde olması durumunda arazi mülkiyeti kapsamında izin 

istenmemektedir. Madencilik faaliyetleri kamu hizmeti veya umumun yararına ayrılmış 

yerlere, bu tür tesislere ve binalara 60 metre mesafe, özel mülkiyete konu arazilere ise 

20 metre mesafe dâhilinde yapılmaktadır. Bu mesafelerin aşılması durumunda, kamu 

hizmeti veya umumun yararına ayrılmış yerlerdeki tüm faaliyetler Bakanlığın ve özel 

mülkiyete konu arazilerdeki tüm faaliyetler ise taşınmaz sahibinin iznine bağlıdır.  

Maden arama dönemi içinde faaliyet sahasında özel mülkiyete konu taşınmazların 

bulunması ve ruhsat sahibinin taşınmaz sahibiyle anlaşamaması durumunda ETKB’ye 

müracaat edilerek irtifak, intifa hakkı tesisi ve işletme döneminde ise bu işlemlere ek 

olarak kamulaştırma talep edilebilmektedir. Bakanlık tarafından kamu yararı kararı 

verilmesinden sonra, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
8
 

uyarınca yapılmakta ve tüm masraflar ile kamulaştırma bedeli ruhsat sahibi tarafından 

karşılanmaktadır. Kamulaştırılan taşınmaz tapuya hazine adına tescil edilmekte ve 

                                                           
6
 4342 sayılı Mera Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 28/02/1998, Sayı: 23272. 

7
 Mera Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarih: 31/07/1998, Sayı: 23419. 

8
 2942 sayılı Mera Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 08/11/1983, Sayı: 18215. 
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ruhsat süresince madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ruhsat sahibi adına tahsis 

edilmektedir. Ruhsat sahibi irtifak, intifa hakkı verilen ve kamulaştırılan alanı amacı 

dışında kullanamamaktadır. 2942 Sayılı Kanun, devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından 

gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların kamu 

yararının gerekliliği ilkesine uygun olarak kamulaştırılmasını ve kamulaştırma işlem 

aşamalarını düzenlemektedir. Ayrıca bu kanun, kamulaştırma işlemine karşı idare 

tarafından adli yargıda açılacak kamulaştırma bedelinin tespit ve tescil davasının usul ve 

esaslarına, kamulaştırma amacı doğrultusunda kullanılmayan taşınmazın geri alınması 

işlemlerine de detaylı bir şekilde yer vermektedir. 

Tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri yapılabilmesi için 5403 sayılı Toprak Koruma 

ve Arazi Kullanım Kanunu
9
 13. maddesi ve Tarım Arazilerinin Korunması, 

Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik
10

 gereği mutlak tarım, özel ürün, dikili 

ve sulu tarım arazileri ile ilgili olarak ETKB tarafından kamu yararı kararı verilmesi 

gerekmektedir. Bu araziler dışında kalan tarım arazileri valilikler tarafından tarım dışı 

kullanıma tahsis edilmektedir. Ruhsat sahibi faaliyetlerini çevre ve tarım arazilerine 

zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine madencilik faaliyetleri boyunca 

tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdür. 

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki metalik madencilik faaliyetleri arazi edinim 

süreci, bu sürecin işlem aşamaları ve süreç içinde karşılaşılan sorunlar bu çalışmanın 

konusunu oluşturmaktadır. Söz konusu çalışmada, metal madencilik faaliyetleri arazi 

edinim süreci mevzuat ve yargı kararları ile birlikte incelenmiştir. Ayrıca metal 

madenciliği alanında çalışan Çöpler Altın Madeni arazi edinim süreci aşamaları; ilgili 

kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelenerek mevcut durum, yasal işleyiş ve süreç 

içerisinde yaşanan sorunlarla birlikte değerlendirilmiş olup, yapılan genel 

değerlendirme ve önerilerle çalışma tamamlanmıştır.  

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde metalik madencilik 

faaliyetlerinde arazi edinim sürecinin önemi, araştırmanın amaçları ve kapsamı ile konu 

                                                           
9
 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanın Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 19/07/2005, Sayı: 25880. 

10
 Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete, Tarih: 

09/12/2017, Sayı: 30265. 
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ile ilgili önceki çalışmaların özeti ve bu çalışmanın farkı ortaya konulmuş ve ikinci 

bölümde ise dünyada metal madencilik faaliyetleri, altın madenciliği ve arazi edinim 

süreci kısaca özetlenmiştir. Üçüncü bölümde Türkiye’de metal madencilik faaliyetleri, 

altın madenciliği, ilgili kanunlar çerçevesinde arazi edinim süreci, işlem aşamaları, 

süreç içinde karşılaşılan sorunlar ve yargıya konu olmuş kararlar ile ilgili bilgi 

verilmiştir. Dördüncü bölümde Türkiye’de metal madenciliği alanında çalışan Çöpler 

Altın Madeni örnek olarak alınmış, orman ve mera izinleri, hazinenin özel mülkiyeti 

veya devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerlerdeki faaliyetler, kamulaştırma 

süreci, tarım dışı amaca tahsis sürecinin işlem aşamaları ilgili mevzuatlar çerçevesinde 

yaşanan sorunlarla birlikte ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca arazi 

edinim sürecinde yargıya konu olmuş kararlar ve yeniden yerleşim süreci hakkında da 

bilgi verilmiştir. Beşinci bölümde ise tüm bu incelemeler neticesinde genel bir 

değerlendirme yapılıp, sonuç ve önerilerle çalışma sonlandırılmıştır. 

1.2 Konu İle İlgili Önceki Çalışmaların Değerlendirilmesi 

Literatür araştırmasının sonuçlarına göre madencilik faaliyetleri kapsamında arazi 

edinimi, kamulaştırma, arazi izinleri, sosyal ve çevresel etki değerlemesi ve madencilik 

sonrası sahanın eski haline getirilmesi gibi konularda teorik ve uygulamalı çalışmaların 

çok sınırlı sayıda olduğu ortaya çıkmıştır. Buna ilave olarak etki değerleme ve arazi 

edinimi sürecinin uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması, etkilenen 

hanelerin gelir kaynakları ve yaşam koşullarındaki olası değişimlerin analizi, etki 

hafifletme araçlarının tespiti, sosyal (toplumsal) yatırım programlarının geliştirilmesi ve 

proje yönetimi tarafından sağlanacak fonlarla etkin uygulama yapılmasına ilişkin 

çalışmaların birkaç örnek dışında hiç yapılamadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

araştırma konusu ile ilgili bulunan sınırlı sayıdaki çalışmanın özetleri aşağıda tarih 

sırasına göre verilmiştir.  

Akyol vd. (1992) tarafından yapılan çalışmada; Türkiye’de ve gelişmiş bazı ülkelerde 

madencilik alanında kamulaştırma çalışmaları incelenmiştir. Kamulaştırma 

çalışmasında temel ilkenin mal sahiplerinin mağdur edilmemesi olduğu, kamulaştırma 

bedelinin tespitinde uzman kişiler tarafından oluşturulacak komisyonların belirleyeceği 
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rayiç fiyatların yaklaşık kamulaştırma bedeli olarak dikkate alınması, mal sahipleri ile 

karşılıklı serbest pazarlık ortamında kamulaştırma bedeli belirlenmesi gerektiği, 

kamulaştırma sonrası meydana gelecek değer artışlarının da dikkate alınması gerektiği 

belirtilmiştir. Ayrıca kamulaştırmada görevli değer tespit komisyonları ile mahkemeler 

tarafından görevlendirilen bilirkişiler arasında, değer tespitinde oluşan büyük farkların 

mantık sınırları içerisine alınması gerektiği vurgulanmıştır. 

Kırşan’ın (2001) çalışmasında; madencilik sektörünün sorunları tespit edilmiş ve bazı 

çözüm önerileri sunulmuştur. Bir ülkenin madenler bakımından doğal zenginliğinin 

başarılı bir maden sanayinin kurulması için yeterli olmadığı, uygun ve istikrarlı bir 

politik çerçeve ile güvenilir ve kolay işleyen mali ve hukuki rejimin bulunmasının 

gerekli olduğu, bir hükümetin ülkesindeki mineral potansiyelini değiştiremeyeceği, 

fakat bu potansiyelin bugünkü ve gelecekteki nesillerin ekonomik ve sosyal 

menfaatlerine en uygun şekilde sağlanabileceği belirtilmiştir. Madencilik sektörünün 

geliştirilmesi, güçlendirilmesi, sorunların çözümü, desteklenmesi ve iyileştirilmesi 

kapsamında ulusal maden politikalarının belirlenerek, maden kaynaklarının dünyadaki 

yeni gelişmelerin ışığında ulusal ekonomiye yüksek düzeyde katkı sağlayacak şekilde 

değerlendirilmesi için Maden Bakanlığı’nın kurulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.   

Koçoğlu ve Kantar (2016) tarafından yapılan çalışmada; Türkiye madencilik sektörü beş 

güç modeli ile değerlendirilerek, Türkiye’nin sahip olduğu rezerv potansiyelini 

yeterince kullanamadığı, madenlerdeki dışa bağımlılığın azaltılması için ihracat 

artırılırken ithalatın düşürülmesi gerektiği, maden üretiminin artırılmasının, teknolojik 

iyileştirmelerin yanı sıra yönetimsel anlamda sektörün doğru değerlendirilmesi ve 

uygun stratejik kararların alınmasına bağlı bulunduğu ifade edilmiştir. 

Aktan vd.’nin (2017) çalışmasında dünyada ve Türkiye’de madencilik amaçlı orman 

izinleri mevzuat ve uygulamaları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre Türkiye’de madencilik faaliyetleri kapsamında verilen orman izin 

bedellerinin madencilikte ileri olan Kanada, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD) gibi diğer ülkelere nazaran daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Kanada, 

Almanya, Avustralya ve ABD’de orman izinleri için yetkili Bakanlığa başvuru 
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yapıldığı, başvuru için küçük ücretler alındığı ve maden faaliyetlerinin yapıldığı yıllarda 

ise hektar başına sembolik bedeller alınarak madencilik faaliyetlerinin teşvik edildiği 

belirtilmiştir. 

Köse vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de altın madenciliğinin dünü, 

bugünü ve geleceği hakkında araştırma yapılmıştır. Türkiye’nin dünyada önemli altın 

potansiyeline sahip ilk on ülke arasında gösterildiği, madencilikte izinlerin alınmasında 

belirsizliklerin devam etmesinin, yatırım ortamına duyulan güvenin ortadan kalkmasına 

neden olduğu, altın madenciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için Haziran 

2012’den önce olduğu gibi, kanun ve yönetmeliklerdeki gerekli şartları yerine getiren 

herkesin madencilik faaliyetleri için gereken izinleri alabilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

Yukarıda kısaca özetlenen önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada altın 

madenciliği için arazi edinimi ve kamulaştırma uygulaması daha önce çalışma konusu 

yapılmamış olan Erzincan ili, İliç ilçesi, Çöpler Altın Maden Projesi örneği 

çerçevesinde kapsamlı olarak analiz edilmiştir. Çalışmada ele alınan örnek olayın 

önceki çalışmalardan olan farklılığı yanında araştırmacının bizzat incelenen proje 

alanında arazi edinimi sürecini yönetmiş olması ve bu alandaki deneyimleri ile 

uygulama sonuçlarını birleştirmiş olması da uygulama sorunlarının tespiti ve çözüm 

yaklaşımlarının geliştirilmesi açısından yaşamsal öneme sahip bulunmaktadır.  
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2. DÜNYADA METAL MADENCİLİK FAALİYETLERİ VE ARAZİ EDİNİM 

SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1 Dünyada Metal Madencilik Faaliyetleri 

Dünya maden rezervlerinde önemli payları olduğu gibi, dünya maden üretiminde de rol 

oynayan ülkeler ABD, Çin, Güney Afrika, Kanada, Avusturalya ve Rusya’dır. Maden 

arama faaliyetlerine en çok yatırım yapan ülkelerin başında ABD, Kanada ve 

Avusturalya gelmekte olup, bunun sebebi ülkelerin gelişmişliği ve maden rezervlerinin 

fazla olmasıdır. Dünyada metalik maden rezervleri açısından en zengin olan ve dünya 

maden üretiminde de büyük rolü olan ülkeler; ABD, Çin, Güney Afrika, Kanada ve 

Avusturalya’dır (Anonim 2010). 

ABD, kendi temel endüstrisi için gerekli metal ve mineraller bakımından oldukça 

zengin bir ülke olup, çıkarılan metalik madenler arasında demir, çinko, kurşun, bakır ve 

gümüş bulunmaktadır. Çin, oldukça büyük bir metalik maden potansiyeline sahip 

olmakla beraber, yine de ekonomik gelişme ve büyümesinden dolayı pek çok 

hammaddenin dünyadaki büyük alıcılarından olmaya devam etmektedir. Çin’de büyük 

ölçüde çıkarılan metalik madenler arasında demir, kurşun, manganez, molibden ve 

çinko bulunmaktadır. Güney Afrika, metalik maden rezervleri açısından dünyanın en 

zengin ülkelerinden biridir. Altın, platin grubu metaller, manganez, krom ve alüminyum 

açısından dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Güney Afrika’da özellikle yeraltı 

madencilik faaliyetleri, zorlu şartlar altında yapılmaktadır. Üretilen madenlerin önemli 

bir kısmı ihraç edilmektedir. Kanada, dünya madencilik sektöründe sayılı ülkelerinden 

biri olup, önemli metal maden kaynakları arasında nikel, çinko, altın, bakır, gümüş, 

kobalt, kurşun ve demir gelmektedir. Kanada ekonomisinin gelişiminde maden 

kaynaklarının payı çok büyüktür. Avusturalya, metalik maden yatakları yönünden çok 

zengin bir ülkedir. En önemli metalik maden zenginliği altın kaynaklarıdır. Bunun 

dışında gümüş, demir, kurşun, çinko, alüminyum, manganez ve bakır çıkarılan metalik 

madenler arasında bulunmaktadır. Rusya maden kaynakları bakımından yine çok zengin 

bir ülkedir. Dünyanın ikinci büyük kömür üreticisi olan ülkede büyük kömür yatakları 
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bulunmaktadır. Bunun dışında demir, altın, kurşun, çinko, bakır ve alüminyum önemli 

metalik madenlerdir (Anonim 2011a).  

2.2 Dünyada Altın Madenciliği 

Dünya altın üretimi 2007 yılında 2.393 ton iken 2015 yılında % 30 artış göstererek 

3.117 tona ulaşmıştır. Türkiye’de gerçekleşen altın üretimi dünya üretimindeki payın 

yaklaşık % 1 kadardır. 2000’li yılların ortalarında dünya altın rezervleri 42.000 ton 

civarında iken dünya altın üretiminin büyük kısmı ABD, Kanada, Avustralya ve Güney 

Afrika kökenli şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünyanın en büyük 10 altın 

üreticisinin yıllık toplam üretimleri yaklaşık 1.000 ton olup, bu üretim dünya genelinin 

neredeyse üçte birine eşittir (Ünal vd 2017). Kanada şirketi Barrick Gold dünya altın 

üretiminde birinci sırada yer alırken,  ABD şirketi Newmont Mining ikinci ve Güney 

Afrika şirketi olan AngloGold üçüncü sırada yer almaktadır. Dördüncü ve beşinci sırada 

olan Goldcorp ve Kinross yine Kanada şirketi, altıncı sırada yer alan Newcrest 

Avustralya şirketidir. Gold Field ve Sibanye Gold ise Güney Afrika şirketlerindendir 

(Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1 Dünyanın on altın üreticisi 2013-2015 üretim miktarları (Ünal vd 2017) 

 

Sıra Şirket 
Üretim (ton) 

2013 2014 2015 

1 Barrick Gold 222,9 194,4 190,3 

2 Newmont Mining 157,5 150,7 155,5 

3 AngloGold Ashanti 127,7 138 122,8 

4 Goldcorp 82,9 89,3 107,6 

5 Kinross Gold 77,7 82,2 80,7 

6 Newcrest Mining 73,5 72,4 74,6 

7 Navoi Mining and Metallurgical Combinant 70,5 73 74 

8 Gold Fields 58,1 63,6 67,15 

9 Polyus Gold International 51,3 52,8 54,8 

10 Sibanye Gold 44,5 49,4 47,77 

Toplam 966,66 965,8 975,22 
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2.3 Dünyada Metal Madencilik Faaliyetleri Arazi Edinim Süreci 

Dünyanın farklı ülkelerinde arazi kullanım politikaları, yerel yönetimler ve mülkiyet 

hakları farklılıklar gösterdiği gibi maden mevzuatı ve madencilik faaliyetleri arazi 

edinim süreçleri de birbirinden farklılıklar göstermektedir. ABD maden mevzuatı 

oldukça karışık olup, maden haklarının elde edilmesi, federal veya eyalet kanunlarından 

hangisine tabi olursa olsun arazinin mülkiyetine göre değişmektedir. Ülkede federal, 

eyalet ve şahıs arazileri olmak üzere üç çeşit arazi mülkiyeti söz konusudur. Federal 

hükümete veya eyalete ait olmayan arazilerde maden aranması ve işletilmesi arazi 

sahibi ile yapılacak müzakerelere bağlıdır. ABD kişilerin özel mülkiyet içinde arazi 

sahipliği ile beraber maden kaynaklarının da sahibi olunabildiği nadir birkaç devletten 

biridir. Önceleri Avustralya’da arazi sahibi hem yerüstü hem de yeraltı zenginliklerinin 

sahibi sayılmakta iken, Avustralya anayasası ile arazi sahiplerinin madenlerin de sahibi 

olma kuralı kaldırılarak, devletin bütün madenlerin sahibi ve maliki olması esası 

getirilmiştir. Kanada’da 1900’lü yılların başlarına kadar arazilerin yeryüzü mülkiyeti ile 

yeraltı maden mülkiyeti yerel mevzuata bağlı olarak birbirinden ayrılmamıştır. Bu 

zamandan beri maden hakları devletin mülkiyetine geçmiştir. Kanada anayasasına göre, 

devlete ait arazilerdeki madencilik faaliyetlerinin idaresi eyalet veya bölge 

hükümetlerinin yürütmesine bırakılmıştır (Turhan 2014). 

Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 

Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu’nda 

bahsedildiği üzere ABD hazinesine ait topraklarda değerli metal üretimine tahsis edilen 

arazilerden herhangi bir kira bedeli alınmamaktadır. Kanada’da arazi kiralama ile ilgili 

madencilik hakları düzenlemeleri konusunda eyalet ve bölgesel hükümetler yetkilidir. 

Her eyalet ve bölgesel yönetimin farklı maden hakkı mevzuatları bulunmaktadır. 

Kanada’da maden yatırımcıları ruhsat güvencesine sahiptir. Yatırımcılar ruhsat aldıktan 

sonra meydana gelebilecek yasal değişikliklerden etkilenmemekte, yatırımcıların 

ruhsatlardan kaynaklanan hakları saklı tutulmaktadır (Anonim 2010).  

Kanada’da farklı eyaletlerde arazi kullanım planlaması yasalarının hemen hemen hepsi 

madenciliği pek çok arazi kullanım planlarından muaf tutmakta ve madenciliği en 
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yüksek ve en iyi arazi kullanımı olarak ele almaktadır. Kanada bir orman ülkesi olmakla 

beraber, eyaletler ve bölgeler ülke ormanlarının üzerinde geniş bir yetkiye sahiptir.  

Madencilik Kanada’da en önemli ekonomik faaliyettir ve orman alanları da dahil olmak 

üzere arazi kullanımlarında en önde gelmektedir. Bu sebeple ormanlık alanlarda 

madencilik faaliyetlerine kolaylıkla izin verilmekte ve çok ufak miktarlar ödenerek bu 

izinler alınmaktadır. ABD, Avustralya ve Rusya’da madencilik faaliyetlerinin orman 

arazilerinde yapılması ile ilgili alınan izinlerde herhangi bir şekilde başvuru ücreti, 

ağaçlandırma bedeli vs. alınmamakta olup, çok az miktarlarda yıllık arazi kullanım 

bedelleri alınmaktadır. Özetle maden faaliyetleri orman izinleri için yüksek bedeller 

ödenmemekte olup, madencilik sektöründe orman izinleri önemli bir sorun teşkil 

etmemektedir (Aktan vd 2017).  

Türkiye madencilik faaliyetleri kapsamında verilen orman izinlerinin madencilikte çok 

ileri olan Kanada, Avustrulya, ABD ve Rusya gibi diğer ülkelere nazaran daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Bu ülkelerde sadece yetkili kuruma müracaat edilerek, başvuru 

için küçük miktarlarda ücretler ödenmekte ve daha sonra madencilik faaliyetlerinin 

yapıldığı yıllar için ise hektar başına sembolik bedeller ödenerek madencilik faaliyetleri 

teşvik edilmektedir. 

Ülkeler arasındaki mülkiyet haklarının farklılıklar göstermesi ve yönetimsel 

farklılıkların olması kamulaştırma işlemlerinde de farklılıklar göstermektedir. Bazı 

ülkelerde hanedanlık veya monarşi tüm ülke topraklarının mutlak sahibidir. Bu nedenle 

uluslararası uygulama bütünlüğünü sağlayacak bir kamulaştırma standardı 

bulunmamaktadır. Ancak esas olan taşınmaz sahiplerinin her ne suretle olursa olsun, 

yapılan kamulaştırma işlemi ile zarara uğratılmamasıdır. Bütün gelişmiş ülkeler, 

kamulaştırma çalışmaları için değişik yöntemler izlemelerine rağmen; yapılan 

kamulaştırmanın bir kamu hizmeti için planlanmış olması, kamu yararının mutlaka söz 

konusu olması, kamulaştırma zamanı ve maliyet analizleri gibi unsurlar kamulaştırma 

işlemlerinde gelişmiş ülkelerin temel değerleri olarak özetlenebilir. ABD’de yapılan 

kamulaştırma çalışmalarına esas olan ilke, devletin istimlak hakkına sahip olmasıdır. Bu 

ilkeden hareket ile her eyalet kendi hazırladıkları yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 

kamulaştırma yürütmekte ve ödenecek kamulaştırma bedeli mahkemeler tarafından 
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tespit edilmektedir. ABD’de federal devlete ait olan istimlak yetkisi, çoğu zaman kamu 

kurumlarına, yerel yönetimlere ve özel sektöre devredilmektedir. İngiltere’de engin 

arazi yönetimi ve kamulaştırma tecrübesine sahip bir ülkedir. Bu nedenle ülkede bir 

kamulaştırma kanunundan ziyade, farklı kamulaştırma konuları için farklı kanunlar 

bulunmaktadır. Ancak değer tespit işlemleri 1961 yılında yürürlüğe giren “Land 

Compensation Act” adlı kanun çerçevesinde yürütülmektedir (Akyol vd 1992). 
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3. TÜRKİYE’DE METAL MADENCİLİK FAALİYETLERİ VE ARAZİ EDİNİM 

SÜRECİ 

3.1 Türkiye’de Metal Madencilik Faaliyetleri 

Türkiye metalik madenler yönünden zengin bir ülke olup, sektör gelişmiş sanayi 

kollarından biri haline gelmektedir. Türkiye’nin jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli 

maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Ekonomiye sağladığı katkının fazla 

olması sebebiyle madencilik sektörüne yatırımcıların ilgisi de büyük ölçüde 

artmaktadır. Üretilen madenler, birçok sektörde hammadde olarak tüketilmekte ve ülke 

ekonomisine ciddi katma değer sağlamaktadır. Madencilik sektörünün gelişiminin 

Türkiye’de istihdam ve iş imkanı yaratmadaki gücü ise oldukça yüksek bulunmaktadır.   

Türk madencilik sektörü geleneksel olarak kamu kuruluşları ve özel sektör 

kuruluşlarından oluşan bir yapıya sahiptir. Gerek kamu, gerekse özel sektör maden 

arama çalışmalarını devam ettirmekte ve yeni maden yatakları araştırılmaktadır. Maden 

Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) verilerine göre, dünyada 132 ülke arasında 

toplam maden üretim değeri itibarıyla 28. sırada yer alan Türkiye, maden çeşitliliği 

açısından ise 10. sırada bulunmaktadır. Türkiye’nin, maden kaynakları ve çeşitliliği 

bakımından kendi kendine kısmen yeterli olan ülkeler arasında yer aldığı 

söylenebilmektedir. Türkiye’de madencilik faaliyetleri ile altın, alüminyum, bakır, civa, 

çinko, demir, gümüş, krom, manganez, nikel ve kurşun gibi metalik madenler 

çıkarılmaktadır. Madencilik sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken 

önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporunda, 

dünyada metalik maden talebine bağlı olarak maden fiyatlarında öngörülenin çok 

üzerinde artışlar gerçekleştiği ve krom, nikel, bakır, çinko gibi bazı madenlerdeki fiyat 

artışlarının 3-5 kat düzeyine kadar çıktığı, dünyada ki bu talep artışına bağlı olarak 

Türkiye’de de çoğu metalik madenlerin üretiminde önemli oranlarda artışlar 

olduğundan bahsedilmektedir (Anonim 2010). 

Dünya piyasalarında gerçekleşen talebin büyüklüğü ve yurt içinde sağlanan üretimin 

hacmi, Türkiye’de madencilik sektörünün gerçekleştirdiği ihracatın üzerinde belirleyici 
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olan temel bir etkendir. Küresel piyasalardaki gelişmeler özellikle metalik cevherlerin 

ihracı üzerinde etkili olmakta, dünya piyasalarındaki elverişli ekonomik gelişmelerde 

Türk madenciliğine önemli gelişim fırsatları sunmaktadır. Türkiye’de madenlerdeki dışa 

bağımlılığın azalması için ihracatın artırılırken, ithalatın azaltılmasının sağlanması 

gerekmektedir. Maden üretiminin arttırılması, teknolojik iyileştirmelerin yanı sıra 

yönetimsel anlamda sektörün doğru değerlendirilmesi ve uygun stratejik kararlar 

alınmasına bağlıdır (Koçoğlu ve Kantar 2016). 

Sanayileşme ve kalkınma açısından büyük öneme sahip madencilik sektörünün 

ekonomiye katkısının en önemli göstergesi bu sektörün gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) 

içindeki payıdır. Madencilik sektörünün Türkiye GSYH’daki payı yaklaşık % 1 

(Anonim 2016) olup, bu oran gelişmiş ülkelerdeki oran olan % 4-5 ve dünya ortalaması 

olan % 2 (Anonim 2011b) ile kıyaslandığında çok azdır.  

3.2 Türkiye’de Altın Madenciliği 

Türkiye yıllık ortalama altın tüketimi 150 ton olup, yılda ortalama 33 tonluk bir üretim 

gerçekleşmektedir. Üretilen saf olmayan dore altın külçeleri İstanbul Altın 

Rafineri’sinde yirmidört ayar altın haline getirildikten sonra İstanbul Altın Borsası’na 

satılmaktadır. Türkiye aslında altına bağımlı ve dışarıdan ithal eden bir ülkedir (Köse vd 

2017). 

Altın madenciliğinde bilgi birikimi, tecrübe ve finansal güç çok önemlidir. Maden 

arama aşamasından üretim faaliyetlerine kadar geçen süre çok fazla olup, yatırımın geri 

dönüş süresi oldukça uzundur. Bu sebepten uzun süre sonra geri dönüşünün olup 

olmayacağı belli olmayan bir sektöre yatırım yapılması Türk yatırımcılar tarafından 

istenilmemektedir. 1980’lı yılların ortalarından itibaren yabancı sermayeli Türk 

şirketlerinin altın madeciliği’ne yatırımları başlamıştır. Türkiye’de altın madenciliği 

yapan uluslararası firmalardan madencilik sektörüyle ilgili hem tecrübe edinilmiş, hem 

de uluslararası standartlara göre nasıl çalışılacağı hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 
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Türkiye’de günümüz itibariyle altı firma onbir ayrı projede altın üretimi 

gerçekleştirmektedir. Bu firmalardan Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Ovacık, Çukuralan, 

Mastra, Kaymaz ve Himmetdede; Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Kışladağ 

ve Efemçukuru; Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Çöpler; Gümüştaş Madencilik 

ve Ticaret A.Ş., Bolkar; Demir Export A.Ş., Bakırtepe ve Altıntepe San. ve Tic. A.Ş. 

Ordu-Altıntepe projelerinde altın üretimi yapmaktadır. 

Koza tarafından işletilen Ovacık Altın Madeni, İzmir ili kuzeyinde Bergama ilçesi, 

Ovacık bölgesinde yer almaktadır. Mayıs 2001 yılında Eurogold firması tarafından ilk 

altın dökümü gerçekleştirilmiştir. 2005 yılında Koza tarafından satın alındıktan sonra 

Türkiye’nin ilk yerli Altın Madeni olarak işletilmeye başlanmıştır. Çukuralan Altın 

Madeni yine İzmir ili kuzeyinde Ayvalık ve Dikili ilçeleri arasında kalan Çukuralan 

bölgesinde olup, Ovacık İşletmesi’ne yaklaşık 40 km.’dir. Koza altın üretiminin en 

büyük bölümü, Çukuralan işletmesinden elde edilmektedir. Çukuralan Altın 

Madeni’nde 2010 yılında açık ocak, 2011 yılında da yeraltı üretimine başlanmış olup, 

üretilen cevher Ovacık Altın Madeni’ne nakil edilmektedir. Mastra Altın Madeni, 

Gümüşhane’nin 22 km. kuzeybatısında, Mastra Köyü’nün kuzeydoğusunda yer 

almaktadır. Cevher üretimi, yeraltı ve açık ocak yöntemleri ile yapılmaktadır. 2007 

yılında açık ocak, 2008 yılında ise yeraltı üretimine başlanmıştır. İlk altın dökümü 2009 

yılında gerçekleştirilmiştir. Kaymaz Altın Madeni, Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, 

Kaymaz Beldesi’nde olup, 2011 yılı sonunda devreye alınmıştır. Himmetdede Altın 

Madeni, Kayseri ilinin 35 km. kuzeybatısında, Himmetdede ile Kalaba kasabaları 

arasında yer almakta olup, üretime 2015 yılı itibariyle başlanmıştır.  

Tüprag tarafından işletilmekte olan Kışladağ Altın Madeni Uşak ili, Ulubey ve Eşme 

ilçeleri sınırında, Gümüşkol köyü yakınlarında yer almakta olup, 2006 yılı itibariyle 

işletilmeye alınmıştır. Halen işletilmekte olan Kışladağ Altın Madeni, Ege Bölgesi’nde, 

İzmir’in yaklaşık 180 km. doğusunda ve Uşak il merkezinin yaklaşık 40 km. 

güneybatısındadır. Kışladağ Altın Madeninde açık ocak işletmeciliği yapılmaktadır. 

Efemçukuru Altın Madeni İzmir ili, Menderes ilçesi sınırında, Efemçukuru köyü 

yakınlarında yer almakta olup, 2011 yılı itibariyle işletilmeye alınmıştır. Halihazırda 

işletilmekte olan Efemçukuru Altın Madeni faaliyet alanı, Ege Bölgesi’nde, İzmir iline 
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yaklaşık 20 km. ve Menderes ilçesine ise 14 km. mesafede yer almaktadır. Efemçukuru 

Altın Madeni sahasında kullanılan maden üretim metodu yeraltı maden işletmeciliğidir.  

Anagold tarafından işletilmekte olan Erzincan ili, İliç ilçesine 8 km. mesafede bulunan 

Çöpler Altın Madeni açık işletme metoduyla üretim yapılarak 2010 yılı aralık ayı 

itibariyle işletmeye alınmıştır ve halen üretim faaliyetleri devam etmektedir. Gümüştaş 

tarafından işletilmekte olan Bolkar Altın Madeni 2007 yılında satın alınmıştır. Maden 

sahası Niğde ili, Bolkar ilçesinde bulunan açık işletme alanı olup, 2012 yılı başında 

işletmeye alınmıştır. Bakırtepe Altın Madeni Sivas ili, Kangal ilçesi, Eğricek köyü 

sınırları içerisinde yer almakta olup, Koç Holding’e ait Demir Export tarafından açık 

ocak işletmeciliği metodu ile çalıştırılmaktadır. Tüm inşaat işlerinin tamamlanarak 

üretim aşamasına gelinmiş ve 28 Mart 2016 tarihinde ilk döküm gerçekleştirilmiştir. 

Altıntepe Altın Madeni Ordu ili, Fatsa ilçesi, Bahçeler köyü mevkiinde bulunmakta ve 

açık ocak yöntemi ile işletilmekte olup, 2016 yılında üretime geçmiştir.   

3.3 Türkiye’de Metal Madencilik Faaliyetleri Arazi Edinim Süreci 

3213 sayılı Maden Kanunu, “Madencilik Faaliyetlerinde İzinler” başlıklı 7. maddesi 

madencilik faaliyetleri ile ilgili izin işlemlerine yer vermiştir. Maden Yönetmeliği 

“Arazi İzinleri” başlıklı bölümü 113. maddesi orman alanlarında, 114. maddesi mera 

alanlarında, 115. maddesi tarım arazilerinde, 116. maddesi hazinenin özel mülkiyetinde 

veya devletin hüküm ve tasarrufundaki alanlarda madencilik faaliyetleri ile ilgili 

yapılacak işlemleri düzenlemiştir. Yine aynı yönetmeliğin “İrtifak, İntifa Hakkı ve 

Kamulaştırma” başlıklı bölümü ise özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde yapılacak 

madencilik faaliyetleri ile ilgili düzenlemeler getirmiştir. 

Maden Kanunu’nun 7. maddesi gereğince mülkiyet izni olmadan çalışılması durumunda 

idari para cezası uygulanarak, izinsiz alanlardaki faaliyetler durdurulmakta ve bu ihlalin 

üç yıl içinde üç kez veya daha fazla yapılmasının tespiti sonucunda ruhsat iptal 

edilmektedir. Madencilik faaliyetleri için gerekli mülkiyet izinleri orman arazilerinde 

6831 sayılı Orman Kanunu, mera arazilerinde 4342 sayılı Mera Kanunu ve tarım 

arazilerinde ise 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında 
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alınmakta olduğu için söz konusu alanlarda yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ve 

gerekli izinleri almadan faaliyette bulunanlara bu kanunlar kapsamında da cezalar 

uygulanmaktadır.  

Orman Kanunu’nun 92. maddesi gereğince orman arazisinde izin almadan çalışan 

maden işletmeleri kapatılmakta, çıkarılan maden, her türlü tesis, alet ve vasıtalara el 

konulmakta ve bu malların mülkiyeti devlete geçirilmektedir. Ormanlık alanda izinsiz 

çalışma yapılması durumunda iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar 

adli para cezası verilmektedir. Ayrıca izinli alanlarda çalışma sırasında Orman Kanunu 

gereğince yapılması gereken yükümlülüklerin yapılmaması durumunda ise idari para 

cezaları uygulanmakta ve yükümlülükler yerine getirilinceye kadar faaliyetler 

durdurulmaktadır. 

Mera Kanunu’nun 27. maddesi gereğince mera arazisinde izin alınmadan çalışılması 

durumunda 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi 

Hakkında Kanun
11

 ile Türk Ceza Kanunu
12

 154. maddesine göre gerekli kanuni işlemler 

yapılmaktadır. Mera arazilerinde izinsiz çalışılması durumunda bu kanunlara göre hapis 

ve adli para cezaları verilmektedir. Ayrıca yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin 

faaliyetleri valilik onayı ile en az yedi gün en çok otuz gün olmak üzere geçici olarak 

durdurulmakta ve yapılan uygunsuz fiillerin tekrarı halinde izin iptal edilmektedir.  

Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan ve özel 

mülkiyete konu arazilere izinsiz girilmesi durumunda ise yine Taşınmaz Mal 

Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanununa 

göre gerekli kanuni işlemler yapılmaktadır. İlgili valilik veya kaymakamlık, görev 

alanları içinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere 

tecavüz veya müdahalede bulunulduğunu öğrenmelerinin ardından, soruşturmayı 

doğrudan yaptırıp sonucu karara bağlamaktadır. 

                                                           
11

 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, Resmi 

Gazete, Tarih: 15/12/1984, Sayı: 18606. 
12

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 12/10/2004, Sayı: 25611. 
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Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 21. maddesi gereğince tarım dışı arazi 

kullanımına izinsiz başlanılması ve hazırlanan toprak koruma projelerine uyulmaması 

durumunda ise idari para cezaları verilmekte ve faaliyetler durdurulmaktadır. Arazi 

kullanımına tarım dışı amaca tahsis işlemi tamamlanmadan başlanması durumunda 

faaliyetler valilik tarafından durdurulmakta, izinsiz kullanılan alanın her metrekaresi 

için bir lira idari para cezası verilmekte olup, gerekli izinlerin alınmasını takiben arazi 

kullanılabilmektedir. Ayrıca tarım arazileri üzerinde izinsiz olarak yapılan tüm yapılar 

yıkılmakta ve alanın her metrekaresi için iki lira idari para cezası uygulanmaktadır. 

Toprak koruma projelerine uyulmaması durumunda ise ruhsat sahibi valilik tarafından 

bir kez uyarılmakta ve projeye uygunluk sağlanması için üç ay süre verilmektedir. Bu 

sürenin sonunda proje ile uygunluk sağlanmaması durumunda, faaliyetler valilik 

tarafından durdurulmakta verilen izin iptal edilmekte ve zarar verilen tarım arazilerinin 

her metrekaresi için iki lira, marjinal tarım arazilerinin
13

 her metre karesi için bir lira 

idari para cezası uygulanmakta ve arazinin eski haline dönüştürülmesi için yapılacak 

masraflar ruhsat sahibinden tahsil edilmektedir.  

3.3.1 Orman arazilerinde madencilik faaliyetleri 

Maden Kanunu’nun 7. maddesi 4. fıkrasında “Devlet Ormanları içinde yapılacak maden 

arama ve işletme faaliyetleri ile bu faaliyetler için zorunlu ve ruhsat süresine bağlı 

olarak yapılan geçici tesislere
14

 31/08/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu 

hükümlerine göre izin verilir” hükmü bulunmaktadır. Maden Yönetmeliği Arazi İzinleri 

başlıklı bölümü 113. maddesi devlet ormanları ve mufahaza ormanlarında
15

 madencilik 

faaliyetleri ile ilgili açıklamalara yer vermiştir.  

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16. maddesi ve Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin 

Uygulama Yönetmeliği uyarınca orman alanlarındaki her türlü madencilik faaliyeti için 

                                                           
13

 Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik 

sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı arazilerdir. 
14

 Maden ruhsatının süresine bağlı olarak yapılan tesis ve altyapı tesislerdir. 
15

 6831 sayılı Orman Kanunu 23 ve 24. maddeleri kapsamına alınan alanlardır. 
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gereken işletme, tesis
16

 ve altyapı tesislerine
17

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 

maden ruhsat süresi boyunca izin verilmektedir. Madencilik faaliyetlerinin sona 

ermesinin ardından doğal yapısı bozulmuş tüm ormanlık alanların rehabilite edilerek, 

Orman İdaresi’ne
18

 teslim edilmesi zorunludur.  

Kazı gerektirmeyen arama taleplerinde maden ruhsatı ve ruhsat alanını gösteren 

1/25000 ölçekli harita ile müracaat edilmektedir. Muhafaza ormanlarında bu belgelere 

ek olarak meşcere haritası, uygun ölçekli vaziyet planı, koordinat listesi ve orman 

kadastro haritası da eklenmektedir. Müracaat evraklarının tam olması durumunda 

üzerinde kayıt tarihi ve sayısı yazılı olan dilekçenin bir kopyası Bölge Müdürlüğü 

tarafından müracaat sahibine geri verilmektedir. Maden ruhsat sahibi, ruhsat süresince 

bu belge ile ruhsat alanında prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik 

araştırma gibi kazı gerektirmeyen maden arama faaliyetlerinde bulunabilmektedir. 

Aramanın el karotu ile yapılmak istenmesi durumunda ise teminat alınmak suretiyle izin 

verilebilmektedir. 

Uygulama Yönetmeliği’nin “Maden Arama, İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzin 

İşlemleri” başlıklı 4. maddesi müracaat aşamasında hazırlanması gereken evrakları 

maddeler halinde açıklamıştır. Ruhsat sahibi kesin izin için maden cinsinin, talep edilen 

izin türü ve alanının belirtildiği müracaat dilekçesine; maden ruhsatı, işletme talepli 

izinlerde işletme izni, 1/25000 ölçekli haritası veya kroki, meşcere haritası, 1/1000 veya 

uygun ölçekli vaziyet planı, koordinat listesi, orman kadastro haritası ve Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) belgesi
19

, maden işletme, atık barajı, liç, atık kazanma ve atık 

                                                           
16

 Her türlü kırma, eleme, öğütme, kesme ve sayalama tesisleri ile işleme tesisleri kapsamında, sallantılı 

masa, jig, konsantratör, flotasyon, liç, kalsinasyon, bioksidasyon gibi cevher hazırlama ve zenginleştirme 

tesisleri, karıştırma, depolama, atık kazanma ve atık bertaraf tesisleridir. 
17

 Madencilik faaliyetleri için zorunlu yol, su, röle istasyonu, haberleşme, enerji nakil hattı, trafo, bant 

konveyör, havai hat, asansör, havalandırma bacası, galeri girişi, şantiye alanı, yemekhane, atölye, maden 

stok alanı, pasa döküm alanı, verimli toprak depolama alanı, atık barajı, patlayıcı madde ve müştemilatı 

deposu ve kantar tesisleridir. 
18

 Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatıdır.  
19

 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarih: 03/10/2013, Sayı: 28784, göre 

verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” 

kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışı olduğuna dair belgedir. 
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bertaraf tesis izin taleplerinde rehabilitasyon projesi
20

 ve pasa döküm alanı taleplerinde 

kademeli kapatma planı
21

, tesis ve altyapı tesis izin taleplerinde avan projesi
22

 olmak 

üzere tüm evraklardan dört nüsha ekleyerek Orman Bölge Müdürlüğü’ne müracaat 

etmektedir. Ruhsat sahibi tarafından ÇED belgesi, rehabilitasyon projesi, pasa kapatma 

planı, avan projesinin sonradan sunulması ve sahada herhangi bir çalışma yapılmaması 

şartıyla ön izin müracaatı da yapılabilmektedir. Tüm müracaat dosyaları, rehabilitasyon 

projeleri ve pasa kapatma planları ormancılık büroları
23

 tarafından hazırlanmaktadır. 

Müracaat sırasındaki tüm evrakların tamamlanamaması durumunda yirmi dört aya kadar 

ön izin verilebilmektedir. Ön izin süresi sonuna kadar süre uzatımı talebinde 

bulunulması durumunda izin süresi on iki ay daha devam etmektedir. Ön izin süresi 

toplam otuz altı ay olup, bu süre sonunda gerekli tüm evrakların tamamlanarak ön iznin 

kesin izne dönüşmesi gerekmektedir. Ön izin süreci içinde saha teslimi yapılmamakta 

ve madencilik faaliyetlerine müsaade edilmemektedir. Süre uzatımı talebinde 

bulunulmaması, izin sahibinin vazgeçmesi, istenen belgelerin süresi içinde 

tamamlanmaması ve ön iznin kesin izne dönüştürülmemesi durumunda ön izin iptal 

edilmektedir.  

Yapılan tüm izin müracaatlarına Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 2014/1
24

 sayılı 

Genelgesi kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli 

Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu/Müze ve 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/Doğal Sit görüş yazıları eklenmektedir. Bölge 

Müdürlüğü tarafından öncelikle müracaat evrakları incelenmekte, eksiklikler varsa, on 

                                                           
20

 Madencilik faaliyetleri yapılan sahanın bozulacak doğal yapısının yeniden düzenlenmesi, doğal 

dengenin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hale 

getirilmesini sağlayacak biçimde rehabilite amacıyla hazırlanan projedir. 
21

 Pasa döküm ve atık barajı gibi döküm alanlarında orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve 

sivilkültür tekniklerine uygun, iznin başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin alanının 

kapatılmasını takiben öngörülen nihai haline uygun olarak kapatılmasını ve tabiata kazandırılmasını 

gösteren plandır. 
22

 Ön proje. 
23

 29 Haziran 2006 tarih, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri 

Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre kurulan büro ve şirketlerdir. 
24

 03/03/2014 tarihli Orman ve Su İşleri Bakanlığı Genelgesi. 
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işgünü içinde bildirilmektedir. Evrakların tam olması halinde heyet
25

 tarafından arazide 

incelemeler yapılarak, ön veya kesin izin raporu düzenlenmektedir. Bu aşamada ruhsat 

sahibine, izin sahasının sınırlarının köşe noktalarına zeminden en az iki metre 

yükseklikte koordinat değerleri belirli, izin süresi ve rehabilite sürecinde de muhafaza 

edilecek sabit işaretler tesis ettirilmektedir. Aksi halde faaliyetlere izin verilmemektedir. 

Bütün orman izinleri Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Bakanlıktaki işlemlerinden 

sonra, onay alınmak üzere 2012/15
26

 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında 

Başbakanlık makamına gönderilmektedir. Başbakanlık makamından onay alınmasını 

takiben ruhsat süresi boyunca izin verilmekte ve müracaat sahibine tebliğ edilmektedir. 

Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde gerekli bedellerin ödenerek, onaylı taahhüt 

senedi verilmesi gerekmektedir. İzin başlangıç tarihi, izin olurunun verildiği tarihtir. Bu 

süre içinde bedellerin ödenmemesi veya onaylı taahhüt senedinin verilmemesi halinde 

izin iptal edilmektedir (Şekil 3.1). 

Muhafaza ormanları, gen koruma alanları, tohum meşcereleri, orman içi dinlenme 

yerleri, endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanlarında yapılan müracaatlar 

Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmektedir. Değerlendirme komisyonu 

Bakanlık Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdür veya Genel 

Müdür Yardımcısı ile Bakanın uygun göreceği üyelerden olmak üzere en az beş kişiden 

oluşmaktadır. Değerlendirme komisyonu tarafından oy çokluğu ile uygun bulunan 

müracaatlar Bakan onayına sunulmakta, olumlu olması durumunda Bölge Müdürlüğü 

tarafından izin raporu düzenlenerek izin verilmektedir. 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Bölge Müdürlüğü tarafından, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, mühendis veya ilgili orman 

işletme müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili orman işletme müdür yardımcısı, işletme şefi varsa 

kadastro ve mülkiyet şefi ve/veya teknik elemandan oluşturulan en az üç kişilik komisyondur. 
26

 15/06/2015 tarihli Başbakanlık Genelgesi. 
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Şekil 3.1 Orman izin süreci iş akım şeması 

2012/15 sayılı genelge kapsamında onay için Başbakanlık makamına gönderilmesi 

OLUMSUZ 

 
OLUMLU 

 
OGM tarafından orman izninin uygun 

görülmediğine dair yazı gönderilmesi 

OGM tarafından olur alınması, ruhsat süresince izin 

verilmesi ve dosyanın Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmesi 

İşletme Müdürlüğü tarafından bedellerin 

belirlenmesi ve ruhsat sahibine tebliğ edilmesi 

Tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde bedellerin yatırılarak, noter onaylı 

taaahüt senedi hazırlanması ve İşletme Müdürlüğü’ne gönderilmesi 

İşletme Şefliği tarafından saha teslimi yapılması 

İzin dosyasının incelenmesi varsa eksikliklerin 10 iş günü içinde bildirilmesi 

 

Dosyanın işleme konulması amacıyla İşletme Müdürlüğü’ne gönderilmesi 

 

Ruhsat sahibi tarafından izin talep edilen alanın işaretlenmesi 

 

Dosyanın imzalanarak, ilgili İşletme Şefliği’ne gönderilmesi ve heyet tetkiki 

Kesin izin raporunun İşletme Şefliği tarafından düzenlenmesi, İşletme ve Bölge 

Müdürlüğü onaylarından sonra olur almak üzere Genel Müdürlüğe gönderilmesi 

2014/1 sayılı genelge kapsamında görüş yazılarının 

alınması 

Orman izin müracaat dosyasının hazırlanması 

 

Bölge Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi 
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İzin süre uzatımı, mevzuat hükümlerine göre istenen evraklar ile birlikte müracaat 

edilmesi halinde yapılmaktadır. Süre uzatımının uygun bulunması halinde teminat ve 

arazi izin bedeli güncellenmekte ve onaylı taahhüt senedi alınmaktadır. Ruhsat süresi ile 

izin süresinin de sona ermesi durumunda süre uzatımı yapılmış maden ruhsatının 

alınamaması durumunda ise MİGEM’den alınan ruhsat hukukunun yürürlükte olduğuna 

dair belge ile müracaat edilmesi, bir yıllık arazi izin bedelinin ödenmesi ve mevcut 

taahhüt senedi hükümlerinin kabul edildiğine dair onaylı ek taahhüt senedi verilmesi 

durumunda izin bir yıl süreyle devam etmektedir. Tanınan bir yıllık süre sonunda 

yenilenmiş ruhsat, revize rehabilitasyon projesi ve bir yıl daha arazi izin bedeli 

ödendiğine dair belge ile tekrar süre uzatımı için müracaat edilmesi halinde ise izin bir 

yıl daha devam etmekte ve bu süre içinde madencilik faaliyetlerine izin 

verilmemektedir. 

Yönetmelik hükümlerine göre maden ruhsatına dayalı olarak verilen maden arama, 

işletme, tesis ve altyapı tesis izinleri; izin sahibinin vazgeçmesi, maden ruhsatının iptali, 

ÇED belgesinin iptali, izin uzatım talebinde bulunulmaması, tanınan bir yıllık süre 

içinde süresi uzatılmış ruhsat, revize rehabilitasyon projesi ve yönetmelik hükümlerine 

göre istenen evraklar ile süre uzatımı için müracaat edilmemesi, tanınan ikinci bir yıllık 

süre içinde verilen iznin yenilenmemesi veya bu süre içinde sahada çalışma yapıldığının 

tespit edilmesi ve verilen izinlerin amacı dışında kullanılması halinde iptal edilmektedir. 

Ayrıca taahhüt senedi hükümlerine veya rehabilitasyon projesine uygun 

çalışılmadığının tespit edilmesi durumunda eksikliklerin altı ay içerisinde 

tamamlanması amacıyla yazılı uyarı yapılmakta olup, bu süre sonunda eksiklikler 

tamamlanmadığı takdirde verilmiş olan izinler iptal edilmekte ve ruhsat sahibine tebliğ 

edilmektedir. 

Uygulama Yönetmeliği’nin “Maden Arama, İşletme, Tesis ve Altyapı Tesis İzin 

İşlemleri” başlıklı 8. maddesi izin bedelleri ve ek devlet hakkını
27

; “Bedeller ve 

Teminat” başlıklı altıncı bölümü ise izin bedellerinin tespiti ile ilgili yapılacak işlemleri 

düzenlenmektedir. Madencilik faaliyetleri arama, işletme, tesis ve altyapı tesis ön 

                                                           
27

 Madencilik faaliyeti yapılan yerin Devlet Ormanına rastlaması halinde 04 Haziran 1985 tarih, 3213 

sayılı Maden Kanununun 14. maddesi gereğince alınan Devlet Hakkının % 30 fazlasıdır.  
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izinlerinde ön izin bedeli, kesin izinlerde ise ağaçlandırma bedeli, arazi izin bedeli ve 

teminat bedeli ödenmektedir. Kazı gerektirmeyen maden arama izinlerinden bedel 

alınmamaktadır. Alınan tüm bedeller Genel Müdürlük özel bütçe hesabına 

yatırılmaktadır.  

Ön izin bedeli, izin alanının metrekaresi ile cari yıl ağaçlandırma birim metrekare 

bedelinin, 30 hektara kadar olan izinlerde 1/10’u, 30 hektar dahil daha büyük olan 

izinlerde ise 1/5’i ile çarpımı sonucu bulunan bedel olup, bir defaya mahsus 

alınmaktadır. Süre uzatımlarında ayrıca bedel alınmamakta ve ön izin bedeli iade 

edilmemektedir. Ağaçlandırma bedeli, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca tespit edilen 

16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı ücretlerinin 294 

gün/hektar katsayısıyla çarpımı sonucu belirlenen ağaçlandırma birim hektar bedelinin, 

izin alanı ile çarpımı sonucu bulunan bedel olup, izin başlangıcında bir defaya mahsus 

ödenmektedir. Arazi izin bedeli, izin alanının metrekaresi, cari yıl ağaçlandırma birim 

metrekare bedeli, izin türü, ekolojik denge ve il katsayısının çarpımlarının sonucu 

bulunan bedel olup, izin başlangıç tarihi esas alınarak her yıl ödenmektedir. Arazi izin 

bedeli her yıl BAK
28

 oranında artırılmaktadır. Arazi izin bedeli izin türü katsayılarının 

maden sondaj usulü arama izinleri için 0,2; işletme izinleri için 0,4; tesis ve altyapı 

izinleri için 0,5 olduğu görülmektedir (Çizelge 3.1).  

Çizelge 3.1 Arazi izin bedeli izin türü katsayısı 

İzin Türü Katsayısı 

Sondaj usulü maden arama izinleri 0,2 

Maden arama, işletme ve hammadde üretim izinleri 0,4 

Maden tesis ve altyapı tesis izinleri 0,5 

Toprak dolgu izinleri 1,5 

Arazi izin bedeli hesaplamalarında kullanılan ekolojik denge katsayısı orman 

amenajman planlarında bulunan orman durumlarına göre değişmektedir. Ekolojik denge 

katsayısının ağaçsız alanlarda 1 iken, % 71 ve üst kapalı ormanlar ve ağaçlandırma 

sahalarından 2 olduğu görülmektedir (Çizelge 3.2).  

                                                           
28

 Her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04 Ocak 1961 tarih, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca 

belirlenen yeniden değerleme oranıdır. 
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Çizelge 3.2 Arazi izin bedeli ekolojik denge katsayısı 

Orman Amenajman Planlarına Göre Orman Durumu 

Ekolojik 

Denge 

Katsayısı 

Ağaçsız alanlar 1 

% 10 dan daha az kapalı ormanlar ve kapalılığına bakılmaksızın Mak rumuzlu alanlar  1,1 

%11-40 kapalı ormanlar 1,4 

%41-70 kapalı ormanlar  1,7 

%71 ve üstü kapalı ormanlar ve ağaçlandırma sahaları 2 

Hesaplamalarda il katsayıları da kullanılmaktadır.  Arazi izin bedeli il katsayıları 3 ila 

1,2 arasında değişmektedir. İl katsayısının, İstanbul’da 3; İzmir ve Kocaeli’de 2,8 iken; 

Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Karaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, 

Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van gibi illerde 1,2 olduğu 

görülmektedir (Çizelge 3.3). 

Çizelge 3.3 Arazi izin bedeli il katsayısı 

İl Adı Katsayısı 

İstanbul 3 

İzmir, Kocaeli 2,8 

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mersin, Muğla, Osmaniye, 

Sakarya, Samsun, Yalova,  
2,4 

Bartın, Bilecik, Bolu, Düzce, Edirne, Gaziantep, Giresun, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, 

Kırklareli, Konya, Kütahya, Ordu, Rize, Zonguldak, Denizli, Eskişehir, Hatay, Manisa, 

Tekirdağ, Trabzon 

2 

Adıyaman, Artvin, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, 

Erzincan, Erzurum, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Malatya, 

Nevşehir, Niğde, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Uşak, Yozgat 

1,6 

Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Karaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, 

Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van 
1,2 

Aynı ruhsat alanı içinde maden işletme amacıyla verilmiş izin alanlarının toplamının 

beş hektara kadar olan kısmı için arazi izin bedeli alınmamakta, bunun yerine ek devlet 

hakkı alınmaktadır. Ek devlet hakkı, her yıl Haziran ayı sonuna kadar ödenmektedir. 

Teminat, bir hektar için cari yıl ağaçlandırma bedelinden az olmamak suretiyle cari yıl 

ağaçlandırma bedelinin onda biri ile izin alanının çarpımı sonucu bulunmakta ve izin 

başlangıcında bir defa alınmaktadır. Teminat süre uzatımlarında güncellenmektedir. 
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2017 yılı aralık ayında Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun
29

 kapsamında Maden Kanunu maden teşvik tedbirleri 

kapsamındaki 9. maddesine eklemeler yapılmıştır. Bu maddeye teşvik kapsamında “IV. 

grup işletme izinli maden ruhsat sahalarının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, 

istihdamı, yatırım ve ülke ihtiyaçları dikkate alınarak ara ve uç ürün üretmek şartıyla, bu 

ruhsatlardan işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, on yıl süreyle 6831 

Sayılı Kanun kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerin alınıp 

alınmayacağını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir” hükmü eklenmiştir. Bu hükme 

göre her yıl ödenen arazi izin bedelleri yönetmelikle belirlenecek şartları sağlayan 

maden işletmelerinden Bakanlar Kurulu kararı ile alınmayacaktır. Söz konusu durum 

maden şirketlerini büyük bir maddi yükten kurtaracaktır. 

İzin süresinin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi veya herhangi bir sebeple iznin sona 

ermesi halinde alınan bedeller iade edilmemektedir. Teminat ise taahhüt senedinde 

belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilerek çalışmalar sonunda sahanın rehabilite 

edilmesi ile iade edilmekte, aksi halde irat kaydedilmektedir. İzin sahibinin, izinden 

vazgeçtiğini yazılı olarak bildirmesi üzerine sahanın geri tesliminin yapıldığı tarihte 

tahakkuk eden bedellerin tamamı tahsil edilmekte ve müteakip yıllara ait bedel 

tahakkuk ettirilmemektedir. Çalışma yapılmamış sahalarda izin başlangıç tarihinden 

itibaren bir yıl içinde vazgeçilmesiyle iptal işleminin yapılması ve iptalin ardından 

yatırılan bedellerin en geç üç ay içinde iadesinin talep edilmesi durumunda ise 

ağaçlandırma ve teminat bedeli faizsiz olarak iade edilmektedir.  

Uygulama Yönetmeliği’nin “Rehabilite, Rehabilitasyon Projesi, Takip ve Kontrol” 

başlıklı beşinci bölümü orman arazilerinde rehabilitasyon sürecini açıklamıştır. Mevzuat 

rehabilitasyonu “İznin başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede, izin alanının; 

çevre emniyetinin sağlanarak, rehabilitasyon projesine uygun olarak ıslah edilmesi, 

orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür teknikleri kullanılarak 

çevreye uyumlu hale getirilmesi işlemi” olarak tanımlamıştır. Madencilik faaliyeti 

yapılan alanlar hazırlanan rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilmek 

                                                           
29

 Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete, 

Tarih: 05/12/2017, Sayı: 30261. 



28 
 

zorundadır. Rehabilite yapılacak alanın kullanım öncesinde çorak ve verimsiz olması, 

bu alanda rehabilitasyon yapılmaması için gerekçe olarak gösterilmemektedir. 

Rehabilitasyon süreci madencilik faaliyetleri ile başlamakta, faaliyetler sırasında devam 

etmekte ve iznin bittiği tarihte rehabilitasyonunda tamamlanması gerekmektedir. İzin 

bitiminde rehabilitasyonun bitirilemediğinin tespit edilmesi durumunda bir yıl ek süre 

verilmekte, bu ek süre içinde madencilik faaliyetlerine izin verilmemekte ve bedellerin 

alınmasına devam edilmektedir. Rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmaması 

durumunda tüm işlemler Orman İdaresi tarafından yapılmakta veya yaptırılmakta ve 

yapılan masraflar çevre ile uyum teminatından
30

 alınmaktadır. Bu bedelin yetersiz 

kalması halinde eksik kalan tutar izin sahibinden talep edilmekte ve ödenmemesi 

durumunda ise yasal yollarla tahsil edilmektedir.  

Mevzuata göre maden işletme, atık barajı, liç, atık kazanma ve atık bertaraf tesisi izin 

taleplerinde rehabilitasyon projesi, pasa döküm alanları için kademeli pasa kapatma 

planı hazırlanmaktadır. Rehabilitasyon projesi talep edilmeyen tesis ve altyapı tesis 

orman izinlerinde de doğal yapısı bozulan alanın yine faaliyet öncesi topoğrafik yapı ile 

uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. İzin sahibi hazırlamış olduğu rehabilitasyon 

projesine uygun olarak çalışmak zorunda olup, madencilik faaliyeti sırasında ortaya 

çıkan şartlar nedeniyle rehabilitasyon çalışmasında bir değişiklik yapması durumunda 

revize rehabilitasyon projesini Bölge Müdürlüğü’ne vermekle yükümlüdür. Süre 

uzatımlarında ve ek izin taleplerinde rehabilitasyon projesi revize edilmektedir. 

Rehabilitasyon projelerinde, madencilik faaliyetleri sırasında ormanların etkilenmemesi 

için alınacak önlemler ve tedbirler belirtilmektedir. Ayrıca verimli üst toprağın 

depolanacağı alanların da gösterilmesi gerekmektedir. Rehabilitasyon yapılacak 

alanlarda depolanan bu toprağın kullanılması gerekmekte ve izin alanına dışarıdan 

toprak veya malzeme getirilememektedir.  

Rehabilite çalışmaları ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından takip ve kontrol 

edilmektedir. İzin sahibi her yıl eylül ayının sonuna kadar ruhsata dayalı olarak 

madencilik faaliyeti yaptığı alanlardaki rehabilitasyon işleminin durumu hakkında 
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Bölge Müdürlüğü’ne teknik rapor
31

 vermekle yükümlüdür. Teknik rapor ormancılık 

bürosu ya da bünyelerinde çalışan orman mühendisi tarafından hazırlanmaktadır. Yeni 

izinlere iznin verildiği yıl içerisinde, teknik rapor hazırlanmamaktadır. Madencilik 

faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakip bir yıl içinde söz konusu alanlar rehabilitasyon 

projesinde belirtilen faaliyet sonrası kullanıma uygun hale getirilmek zorundadır. 

Rehabilitasyon işlemlerinin bitirilmesinin ardından izin alanı Bölge Müdürlüğü 

tarafından üç yıl süreyle takip edilmektedir. Bu süre sonunda rehabilitasyon projesinde 

taahhüt edilen hususların sağlanıp sağlanamadığı heyet tarafından kontrol edilmektedir. 

Söz konusu hususların sağlandığının tespit edilmesiyle izin sahibinin madencilik 

faaliyeti yaptığı alan ile ilgili tüm sorumluluğu sona ermektedir. 

Türkiye’de madenlerin büyük bölümü ormanlık alanlarda bulunmakta ve madencilik 

faaliyetleri sona ermesinin ardından çevre ile uyumlu hale getirilmeyen birçok maden 

sahası bulunmaktadır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından madencilik faaliyetinin 

sona erdiği sahaların rehabilitasyonu konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve bu 

sayede ülke değerlerinin korunması amacıyla 2014-2018 maden sahaları rehabilitasyon 

eylem planı hazırlanmıştır. Bu plan ile ormanlık alanlarında rehabilite edilmeden terk 

edilmiş maden sahalarının rehabilitasyonu için gerekli olan eğitim, izleme ve 

değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmalar Çölleşme 

ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürlüğü, OGM, DKMP Genel Müdürlüğü 

işbirliği ile yürütülmektedir. Madencilik faaliyetleri kapsamında ki rehabilitasyon 

çalışmaları planlama aşamasında başlayıp, madencilik faaliyetleri süresince ve sonuna 

kadar devam etmesi gereken bir uygulamadır. Maden sahalarının rehabilitasyonu 2008 

yılına kadar ağaçlandırma şeklinde devam etmekte iken, 2008 yılından itibaren söz 

konusu çalışmaların daha ayrıntılı olarak rehabilitasyon projelerine dayalı yürütülmesi 

kararı alınmış ve yirmiyedi Orman Bölge Müdürlüğü’nün sınırları içerisinde yer alan 

terk edilmiş maden sahalarının rehabilitasyonu planlanmıştır. 

Daha önceden madenciliğe sadece ekonomik yönü ile bakılırken, son yıllarda 

madenciliğin ekonomik yönüyle birlikte, yaşanabilir çevre, sürdürülebilirlik konuları da 

                                                           
31

 Madencilik faaliyetlerinde izin veriliş amacına ve rehabilitasyon projesine uygun çalışıldığını, cari yıl 

bedellerinin ödendiğini kontrol etmek amacıyla her yıl düzenlenen rapordur. 



30 
 

öne çıkmaktadır. Madencilik faaliyetleri rehabilitasyon çalışmalarında, doğal dengenin 

yeniden kurulması, alanın yeniden insanların ve diğer canlıların güvenle 

yararlanabileceği hale getirilmesini sağlayacak biçimde doğaya yeniden kazandırma 

çalışması yapılması gerekmektedir. Bozulan alanları iyileştirmedeki başlıca amaç, 

etkilenen alanlara ekolojik, ekonomik ve estetik değerlerini mümkün olduğu ölçüde 

yeniden kazandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır (Anonim 2014b).  

Madencilik sektörünün en önemli sorunlarından biri orman izinleri konusunda 

karşılaşılan zorluklardır. Orman izin sürecinin uzun olması madencilik sektöründe 

önemli bir sorun teşkil etmektedir. Diğer yandan 2015 yılında yapılan yönetmelik 

değişikliği
32

 ile izinlerden tahsil edilen bedeller fazlasıyla arttırılmış olup, bu bedeller 

maden yatırımlarının en önemli maliyet kalemi haline gelmiştir. Bu nedenle birçok 

madencilik projesinden fizibilite aşamasında vazgeçilmiştir.  

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi sonrasında madencilik faaliyetleri için ihtiyaç 

duyulan ruhsat ve izinlerin alınma süreci fazlasıyla uzamış olmakla beraber, çoğu izin 

talebi gerekçesi bildirilmeden olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Bu sebepten birçok 

yerli ve yabancı yatırımcı sektörden çıkmış olup, bu durum yeni yatırımların 

ertelenmesine ve iptal edilmesine neden olmaktadır. Bu durumda Türkiye ekonomisinde 

ve kalkınmasında önemli bir yeri olan Madencilik Sektörü’nün daralması sonucunu 

doğurmaktadır. 

Mevzuat gereği yapılan izin müracaatlarında Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2014/1 sayılı 

Genelgesi kapsamında talep edilen görüşlerin alınması belirli bir zaman almakta ve izin 

süreçlerini uzatmaktadır. Bu görüşlerden bazıları zaten ÇED sürecinde alınmaktadır. 

Görüşlerin tamamının ÇED sürecinde alınmasının sağlanması durumunda, genelge 

kapsamında tekrar görüş talep edilmesine gerek kalmayacak ve orman izin süreci 

kısalacaktır. 

                                                           
32

 Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik, Resmi Gazete, Tarih: 19/04/2015, Sayı: 29331. 



31 
 

Uygulama Yönetmeliği’nde madencilik faaliyetleri ile ilgili tesis ve altyapı tesis 

tanımları tam olarak yapılmamıştır. Yapılan müracaatlarda izin alanının ne amaçla 

kullanılacağının belirtilmesi gerektiğinden yönetmelikte bulunmayan tesis ve altyapı 

tesislerine izin talep edilmesi durumunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca, yönetmelikte 

geçen amacı dışında kullanım ibaresi tam olarak açıklanmamıştır. Amacı dışında 

kullanımın madencilik faaliyeti dışında kullanım olduğu düşünülmektedir. Ancak bazı 

Bölge Müdürlükleri tarafından detaya inilerek bedel katsayıları eşit olmasına rağmen 

tesis ve altyapı tesislerinin amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı sorgulanmaktadır.  

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ünvan değişiklikleri sebebiyle orman izinlerinin 

yeni ünvana göre düzenlenmesi, devir işlemi gibi değerlendirilmektedir. Bu süreç yeni 

bir izin süreci gibi işlem görmekte, izin yeni olur alınmakta ve bedeller 

güncellenmektedir. Söz konusu durumda yine süre kayıplarına neden olmaktadır. 

Ayrıca orman izin müracaat dosyaları dört nüsha olarak hazırlanmakta olup, gereksiz 

kağıt tüketimine sebep olmaktadır. Tüketilen kağıt miktarının azaltılmasıyla orman 

alanlarının korunabilmekte olduğu, bilinçli tüketimle en az zarar ve en yüksek fayda 

sağlanabildiği düşünüldüğünde tüketimin ilgili Bakanlık tarafından yapılması 

düşündürücüdür.  

3.3.2 Mera arazilerinde madencilik faaliyetleri 

Maden Kanunu 7. maddesi 7. fıkrasında “Madencilik faaliyeti yapılan alanların, izne 

tabi alan olmaları halinde, ilgili olduğu kanun hükümlerine göre gerekli izinlerin 

alınması zorunludur” hükmü bulunmaktadır. Maden Yönetmeliği Arazi İzinleri başlıklı 

bölümü 114. maddesi, 4342 sayılı Mera Kanunu’nun 14. maddesi ve Mera Yönetmeliği 

8. maddesi mera izin süreci ile ilgili işlemleri düzenlemektedir. Arama amaçlı 

madencilik faaliyetleri için dilekçe ekinde uygun ölçekli harita ile ilgili Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’ne müracaat edilmektedir. İl mera komisyonu tarafından 

yapılan değerlendirme sonucunda başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde mera 

tahsis amacı değiştirilmeden valilik oluru ile izin verilmektedir (Şekil 3.2). Ruhsat 

sahibi faaliyetlerin bitiminde, faaliyette bulunduğu alanı en geç altı ay içinde çevre ile 

uyumlu hale getirmek zorundadır. 
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Şekil 3.2 Arama faaliyetleri mera izin süreci iş akım şeması 

Mera Kanunu “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” başlıklı 14. maddesinde “Tahsis amacı 

değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu kanunda gösterilenden başka şekilde 

yararlanılamaz. Ancak, bu kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve 

kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden; 

a) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine, 3213 sayılı Maden Kanunu ve 

6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre, arama faaliyetleri sonunda rezervi 

belirlenen maden ve petrol faaliyeti için zaruri olan ……..  yerlerin, ilgili müdürlüğün 

talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı 

değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri hazine adına, vakıf meralarının tescilleri 

ise vakıf adına yaptırılır” hükmü bulunmaktadır. Bu durumda madencilik faaliyetleri 

kapsamında durumu ve sınıfı çok iyi dahi olsa meralarda tahsis amacı değişikliği 

yapılabilmektedir. Maden ruhsat sahibinin mera tahsis değişikliği için MİGEM’e 

müracaat etmesi gerekli olup, söz konusu müracaat başvuru tarihinden itibaren en geç 

bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır. MİGEM’in, ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’ne yapacağı bildirimden sonra il mera komisyonu
33

 ve defterdarlığın uygun 

görüşü üzerine mera vasfı valilik tarafından değiştirilmekte ve söz konusu mera alanları 

hazine adına tescil edilmektedir. İşletmeler kendilerine yirmi yıllığına tahsis edilen 

alanları tahsis süresi sonunda eski vasfına getirmekle yükümlüdür. 
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 Valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında; il müdürü, İl Müdürlüğü’nden bir ziraat 

mühendisi, defterdarlıktan veya bulunamaması halinde vali tarafından görevlendirilecek bir hukukçu, 
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Arama faaliyetleri mera izin müracaat dosyasının hazırlanması 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi 

 

İl mera komisyonu tarafından değerlendirme ve tahsis 

amacı değiştirilmeden izin verilmesi kararlaştırılması 

 

30 gün içinde valilik oluru alınarak izin verilmesi 
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İşletme amaçlı madencilik faaliyetleri için 4342 sayılı Mera Kanunu 14. maddesi 

kapsamınd  a mera tahsis değişikliği müracaat dilekçesi ekinde; maden işletme ruhsatı 

ve işletme izni, talep alanının mera olduğuna dair Kadastro Müdürlüğü’nden alınan 

belge, talep edilen alanları gösterir uygun ölçekli harita ve vaziyet planı ve ilgili İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere onaylı işletme projesi ile 

MİGEM’e müracaat edilmektedir. MİGEM tarafından mera tahsis amacı değişikliği 

müracaat dilekçesi ve ekinde sunulan belgeler incelenmektedir. Müracaat dilekçesi 

ekinde sunulan belgelerde eksiklik olması durumunda, yazılı olarak bildirim yapılmakta 

ve eksikliklerin tamamlanması için iki ay süre verilmektedir. Tüm evrakların uygun 

bulunması durumunda MİGEM heyeti tarafından saha ziyareti yapılmakta, heyet 

tespitleri doğrultusunda olur alınmakta ve söz konusu talep 4342 sayılı Mera 

Kanununun 14. maddesi gereği mera tahsis değişikliğinin yapılması için ilgili Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne gönderilmektedir (Şekil 3.3).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Şekil 3.3 Mera tahsis amacı değişikliği MİGEM inceleme süreci iş akım şeması 

İzin dosyasının MİGEM tarafından incelenmesi, varsa eksikliklerin 

2 ay içinde tamamlanması için müracaat sahibine bildirilmesi 

 

MİGEM tarafaından heyet oluşturulması, alanın heyet 

tarafından yerinde tetkik etmesi ve rapor yazılması 

MİGEM tarafından “mera tahsis amacı değişikliğinin 

uygun bulunduğuna” dair olur alınması 

MİGEM tarafından, “mera tahsis amacı değişikliğinin” yapılması için Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne gönderilmesi 

Mera tahsis değişikliği müracaat dosyasının hazırlanması 

 

MİGEM’e müracaat edilmesi 
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MİGEM tarafından mera tahsis değişikliği yapılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’ne gönderilen dosyalar, valilik tarafından oluşturulan il mera komisyonu 

tarafından değerlendirilmektedir. Komisyon tarafından teknik ekip
34

 görevlendirilmekte 

ve söz konusu alan, işlemler sonunda hazine adına tescil edilmesinden dolayı ilgili 

defterdarlık görüşü de talep edilmektedir. Teknik ekip tarafından mera inceleme 

raporunun düzenlenmesi ve raporun il mera komisyonuna sunulması en geç otuz gün 

içinde tamamlanmak zorundadır. İnceleme raporu, bölgedeki hayvan sayısı, cinsi, kaba 

yem kaynakları, mera tahsis değişikliği yapılması durumunda yem ihtiyacının nereden 

karşılanacağı, meranın vasfı, toprak yapısı, otlatma kapasitesi, yatırımın kamu yararı 

gibi bilgilerin yanında meranın tahsis edildiği köy sakinlerine ait görüş ve yirmi yıllık ot 

geliri hesabını da içermektedir. Bu işlemlerle eş zamanlı olarak ruhsat sahibi tarafından 

mera tahsis değişikliğine esas alanların ifraz dosyaları hazırlattırılmaktadır. Defterdarlık 

görüşünün de Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne ulaşmasıyla, il mera 

komisyonu onbeş gün içinde kararını vererek söz konusu talepleri 2012/15 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi kapsamında Başbakanlık makamı onayına sunulmak üzere 

Bakanlığa göndermektedir. Başbakanlık makamından onay alınması durumunda söz 

konusu taleplere ilgili valilik tarafından onay verilmekte ve bu durum MİGEM’e 

bildirilmektedir. Valilik ile ruhsat sahibi arasında bozulan alanların eski vasıf ve 

kapasitesine getirilmesi amacıyla mera geri dönüşüm sözleşmesi imzalanmakta, bu 

aşamada mera geri dönüşüm projesi, yirmi yıllık ot ve teminat bedeli talep edilmektedir. 

Geri dönüşüm sözleşmesi faaliyet gösterilen alanların eski vasıf ve kapasitesine getirme 

yükümlülüklerini içermektedir. Geri dönüşüm sözleşmesi imzalanan yatırımlar, yılda 

bir defa teminatın yenilenmesinden bir ay önce denetlenmektedir. Geri dönüşüm 

sözleşmesi imzalamadan ve bedeller yatırılmadan çalışmalara başlanamamakta, 

başlandığı takdirde verilen izin iptal edilerek verilen zararlar tazmin edilmektedir. 

Onaylanan mera tahsis değişikliği dosyası işlemler için ilgili Kadastro Müdürlüğü’ne 

iletilmekte ve buradaki işlemleri müteakip, hazine adına tescil işlemlerinin yapılması 

için ilgili Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. Bütün belirtilen işlemlerden sonra 

madencilik faaliyetlerine başlanabilmektedir. Mera alanlarının hazine adına tescil 

işlemleri şerhli olarak ruhsat süresi boyunca yapılmaktadır (Şekil 3.4). 
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 İl Müdürlüğü’nden bir ziraat mühendisi, Kadastro Müdürlüğü’nden bir teknik eleman, Millî Emlak 

Müdürlüğü’nden bir temsilci, bir orman mühendisinden oluşan ekiptir. 
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Şekil 3.4 Mera tahsis amacı değişikliği süreci iş akım şeması 

 

OLUMSUZ 

 
OLUMLU 

 
Valilik tarafından “tahsis amacı 

değişikliği”nin uygun görülmediğine 

dair yazı gönderilmesi 

Valilik tarafından tahsis amacı değişikliği 

kararının onaylanması 

Ruhsat sahibi tarafından 20 yıllık ot ve teminat bedelinin 

yatırılması, geri dönüşüm projesinin teslim edilmesi 

İl Müdürlüğü tarafından mera tahsis amacı değişikliği 

yapılan alanların hazine adına tescil edilmesi için ilgili 

Kadastro ve ilçe Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmesi 

İzin dosyasının il mera komisyonu tarafından incelenmesi 

 

İl mera komisyonu tarafından heyet görevlendirilmesi 

Teknik ekip tarafından inceleme raporunun düzenlenmesi 

ve 30 gün içinde il mera komisyonuna sunulması 

Defterdarlık görüşünün alınması 

İl mera komisyonu tarafından 15 gün içinde “tahsis amacı değişikliği yapılarak hazine 

adına tescil işleminin uygunluğuna dair karar verilmesi” ve valilik onayına sunulması 

2012/15 sayılı genelge kapsamında onay için Bakanlık ve Başbakanlık makamına gönderilmesi 

Mera tahsis amacı değişikliği talep edilen 

alanın Tapu Müdürlüğü’nde hazine adına 

20 yıllığına tescil edilmesi 

Geri dönüşüm sözleşmesinin imzalanması 
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Yönetmelik hükümlerine göre mera tahsis amacı değişikliği izinleri; tahsis amacı 

değişikliği süresi sonunda verilen iznin iptali, tahsis amacı değişikliği süresi sonunda 

verilen iznin bir ay içerisinde yenilenmemesi, maden ruhsatının iptali, ÇED belgesinin 

iptali, geri dönüşüm sözleşme süresinin dolması ve izin sahibinin sözleşme ve mevzuat 

hükümlerine uymadığının tespiti halinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

tarafından iptal edilmektedir. 

Maden işletme, tesis ve altyapı tesis izinlerinde mera tahsis amacı değişikliği yapılması 

durumunda yirmi yıllık ot ve teminat bedeli alınmaktadır. Yirmi yıllık ot bedeli mera 

gelirleri hesabına, teminat nakit ise defterdarlıkta açılan emanet hesabına 

yatırılmaktadır. Arama amaçlı mera izinlerinde bedel alınmamaktadır. Ot bedeli, izin 

alanının dekarı, bir dekarlık alana düşen ot verimi, ot birim fiyatı çarpımlarının sonucu 

bulunun bedel olup, yirmi yıllık ot bedeli alındığı için yirmi ile çarpılmaktadır. İzin 

başlangıcında bir defaya mahsus ödenmektedir. Teminat bedeli olarak yatırılan yirmi 

yıllık ot bedelinin beşte biri alınmakta ve teminat her yıl yenilenmektedir. Tüm bedeller 

tahsis amacının değiştirilmesi kararının ardından peşin olarak tahsil edilmektedir. 

Arazide inceleme yapan teknik ekip üyelerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu
35

 gereği 

her türlü yol gideri ve gündelikleri ile komisyonca uygun görülen diğer giderler talep 

sahipleri tarafından karşılanmaktadır.  

Mera Kanunu 14. madde 3. fıkrasında “Bu madde kapsamında başvuruda bulunan kamu 

kurumları ile işletmeciler, faaliyetlerini çevreye ve kalan mera alanlarına zarar 

vermeyecek şekilde yürütmek ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde 

eski vasfına getirmekle yükümlüdürler. Bu yerler, tahsis süresi bitiminde özel sicile 

kaydedilir” hükmü bulunmaktadır. Mera Yönetmeliği 8. maddesinde “İşletme süresi 

6326 sayılı Petrol Kanunu ve 3213 sayılı Maden Kanununda öngörülen süre ile 

sınırlıdır. Ruhsat sahibi işletme süresi bitiminde, çalışma yapılan alanlar ile zarar 

verdiği alanları eski vasıf ve kapasitesine getirmekle yükümlüdür. Ruhsat sahibi 

çalışmalara başlayabilmek için komisyonca öngörülen teminatı yatırmış ve sözleşmeyi 

imzalamış olmalıdır. Arama ruhsatı aşamasında üretim yapılması amacıyla tahsis amacı 

değiştirilmişse işletme ruhsatı alınması halinde aynı alan için tahsis amacı değişikliği 
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 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 18/02/1954, Sayı: 8637. 
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işlemi uygulanmaz, ancak eksik olan bilgi ve belgeler tamamlanarak sözleşme 

komisyonca yenilenir” ve “İşletme ruhsatı sahibi üç yıl içerisinde söz konusu alanları 

eski vasıf ve kapasitesine getirmediği takdirde, Komisyon alınan teminatı kullanarak bu 

görevi yerine getirir, yapılan tüm masraflarla birlikte, geçen sürede meydana gelen ot 

kaybının değerini de tahsil eder” hükümleri bulunmaktadır. 

Maden ruhsat sahibi işletme faaliyetleri bitiminde, zarar verilen çalışma alanlarını üç yıl 

içinde eski vasıf ve kapasitesine getirmekle yükümlüdür. Söz konusu alanların eski 

vasıf ve kapasitesine nasıl getirileceğine dair ziraat mühendisi tarafından mera geri 

dönüşüm projesi hazırlanmaktadır. Mera geri dönüşüm projesi, işin tanımı ve gerekçesi, 

ruhsat ve çalışma alanı bilgileri, çalışma alanında yapılacak geri dönüşüm ve bakım 

işleri, iş akım şeması ve geri dönüşüm maliyet hesabını içermektedir. Ayrıca çalışma 

alanının toprak durumu, arazi sınıfı, arazinin topoğrafik yapısı, flora durumu arazi 

ıslahı, bitkisel açıdan verimli üst toprağın taşınması, erozyon kontrolü için alınacak 

önlem ve tedbirleri, arazinin ekime hazırlanması, bölge ekolojisine uygun tohum 

tespitinin yapılması, ekim zamanı ve yöntemini açıklanmaktadır. 

Mera tahsis amacı değişikliği sürecinin oldukça uzun olması maden şirketlerini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Diğer yandan yine orman izin sürecinde olduğu gibi 2012/15 

sayılı Başbakanlık Genelgesi sonrasında madencilik faaliyetleri için mera tahsis amacı 

değişikliği süreci fazlasıyla uzamıştır. İzin talepleri gerekçesi bildirilmeden olumsuz 

olarak değerlendirilmektedir. Bu durum birçok yerli ve yabancı yeni yatırımların 

ertelenmesine ve iptal edilmesine neden olmaktadır.  

Özellikle MİGEM tarafından inceleme ve değerlendirme sürecinde mevzuatta bahsi 

geçen sürelere uyulmamaktadır. Maden Yönetmeliği’nin 114. maddesi 2. fıkrasında 

“Bakanlığın, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne mera tahsis amacının 

değiştirilmesi talebinde bulunabilmesi için maden ruhsat sahibinin bakanlığa müracaatı 

gereklidir. Bakanlık söz konusu müracaatı, müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay 

içinde sonuçlandırır” hükmü bulunmasına rağmen bu süre yaklaşık üç ay süre almakta 

olup, bazen bu süreyi de geçmektedir. 
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Geri dönüşüm projeleri, proje durumuna göre değerlendirilip, ayrıntılı bir şekilde 

hazırlanmamaktadır. Yine mevzuatta geri dönüşüm işlemleri ile ilgili yapılacak işlemler 

açık ve net olarak tanımlanmamıştır. Ot bedeli ve teminat bedeli hesaplamaları ile ilgili 

detaylar mevzuatta ayrıntılı bir şekilde açıklanmamıştır. Yatırımcı mera tahsis amacı 

değişikliği için ödeyeceği bedelleri izin süreci sonunda öğrenmekte ve bu durumda 

maliyet kalemlerini etkilemektedir.  

3.3.3 Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan 

yerlerde madencilik faaliyetleri  

Maden Kanunu’nun 46. maddesi 10. fıkrasında “Hazinenin özel mülkiyetinde veya 

Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri için bu 

Kanunun yürürlük tarihinden sonra kira, ecrimisil alınmaz” hükmü bulunmaktadır. 

Maden Yönetmeliği’nin “Arazi İzinleri” başlıklı bölümü 116. maddesi hazinenin özel 

mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde madencilik faaliyetleri ile 

ilgili açıklamalara yer vermiştir. 

Söz konusu maddede hazinenin özel mülkiyetinde bulunan alanların madencilik 

faaliyetleri yapıldığı sürece madencilik faaliyetleri için ayrıldığı belirtilmektedir. 

Madencilik faaliyeti gösterilen alanın hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm 

ve tasarrufu altındaki yer olması halinde arazi mülkiyeti kapsamında izin istenmemekte 

olup, sadece mülkiyet durumunu gösteren belge yeterli olmaktadır. 

Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufundaki alanlarda 

rehabilitasyon işlemleri Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden 

Kazandırılması Yönetmeliği
36

 kapsamında yapılmaktadır. Bu yönetmelik orman, mera 

ve tarım arazileri dışında kalan alanlarda yapılan madencilik faaliyetleri sonucu bozulan 

doğal yapının yeniden kazandırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Doğaya 

yeniden kazandırma, madencilik faaliyetleri sonucunda topoğrafyası değişen alanların 

çevre ile uyumlu hale getirilerek rehabilitasyonunun yapılmasıdır. 
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 Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği, Resmi 

Gazete, Tarih: 23/01/2010, Sayı: 27471. 
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Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması 

Yönetmeliği’nin 5. madde 5. fıkrasında “Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları 

madencilik, kazı veya döküm çalışmaları ile eş zamanlı başlatılır, faaliyet süresince 

devam eder ve faaliyet alanının faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilmesini 

müteakip son bulur” hükmü bulunmaktadır. Yine aynı maddenin 7. fıkrası “Faaliyet 

alanının tümü, işletme faaliyetinin tamamlanmasından sonraki iki yıl içinde işletmeci 

tarafından faaliyet sonrası kullanıma uygun hâle getirilir” şeklindedir.  

Doğaya yeninden kazandırma sürecinde yapılacak işlemler madencilik faliyetlerine 

ilişkin ÇED sürecinde değerlendirilmekte olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 

denetlenmektedir. Alanın kullanım öncesinde olumsuz nitelikler taşıması doğaya 

yeniden kazandırma çalışmalarının yapılmaması için bir gerekçe olarak 

gösterilememektedir. Doğaya Yeniden Kazandırma Planı, ÇED raporu hazırlamaya 

yetkili kuruluşlar tarafından hazırlanmakta olup, ruhsat bilgileri, madencilik 

faaliyetlerinden etkilenecek alanın çevresel özellikleri, faaliyetler sırasında ve 

sonrasında yapılacak çalışmalar ve uygulama takvimi gibi bilgileri içermektedir. Söz 

konusu planda bulunan uygulama takvimine göre hazırlanan yıllık izleme raporları 

ruhsat sahibi tarafından her yıl ocak ayı sonuna kadar ilgili Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’ne sunulmaktadır. Doğaya yeniden kazandırma işlemlerinin madencilik 

faaliyetleri tamamlandıktan sonraki iki yıl içinde tamamlanması zorunludur. İki yıl 

bitiminde söz konusu alan üç yıl boyunca ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından ÇED Yönetmeliği kapsamında izlenmekte ve çalışmaların sonuçlanmasını 

takiben uygunluğunun tespit edilmesi durumunda kesinlik kazanmaktadır. Aksi halde 

tüm işlemler ilgili kuruluşlar tarafından yapılmakta ve yapılan tüm masraflar ruhsat 

sahibinden yasal yollarla tahsil edilmektedir. 

3.3.4 Özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde madencilik faaliyetleri 

Maden Kanunu’nun 46. maddesi “İşletme ruhsatı safhasında, işletme sahası özel 

mülkiyete konu gayrimenkul, taraflarca anlaşma sağlanamaması halinde ruhsat 

sahibinin talebi üzerine bakanlıkça 2942 Sayılı Kanun hükümlerine göre 

kamulaştırılabilir” şeklinde düzenlenmekle, maden işletme faaliyetlerinde kamulaştırma 
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yapılabilmesi hükmünü getirilmiştir. Maden Yönetmeliği’nin 73. maddesi irtifak ve 

intifa hakkı, 74. maddesi kamulaştırma talebinde istenilen belgeler ve 75. maddesi 

kamulaştırma taleplerinin arazi tetkiki hakkında işlem ve süreçlerine açıklamalar 

getirmiştir. Madencilik faaliyetleri gereği irtifak, intifa hakkı ve kamulaştırma işlemleri 

Maden Kanunu’nun 46. maddesi, Maden Yönetmeliği ve 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu kapsamında yapılmaktadır 

Kamulaştırma terimi ilk kez Osmanlı imparatorluk dönemi fetvalarında kullanılmıştır. 

Cumhuriyet dönemi anayasa ve kanunlarında kamulaştırmaya yer verilmişse de ilgili 

mevzuatlarda tam bir tanımı yapılmamıştır. Şu an yürürlükte olan 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nda kamulaştırma kavramı tanımlanmadığı gibi, 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu ile yürülükten kaldırılan 6830 sayılı İstimlak Kanunu
37

‘nda da 

kamulaştırma ya da kanunda geçen ifadesi ile istimlak kavramı tanımlanmamıştır.  

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) sözlüğünde kamulaştırma, “Kamu yararının gerektirdiği 

durumlarda gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetindeki her türlü varlığın piyasa değeri 

ödenerek kamu mülkiyetine geçirilmesi”; “Kamu yararına uygun olarak kullanılmayan 

ya da kullanılmaması gerekli görülen bulgunun, kamu kurumlarınca kullanılması için 

yapılan işlem”; “Bir taşınmazın, kamu yararına bir etkinlikte bulunmak amacıyla, 

bireylerden, kamu tüzel kişiliklerince, belli bir adaletli ölçüte göre karşılığı ödenerek 

alınıp kamu iyeliğine geçirilmesi” ve “taşınmaz malı sahibinden satın alarak kamuya 

mal etmek” olarak tanımlanmaktadır.  

Özyörük (1948) kamulaştırma kavramını “bir gayrimenkul üzerindeki mülkiyet 

hakkının kamu faydası için ve muadili olan ekonomik kıymet peşin ödenmek suretiyle 

idarece ref’idir”, Zevkliler (1977) ise kamulaştırmayı “kamu tüzel kişileri ile kurumları 

tarafından, kamu yararı nedeniyle, yasaya dayanılarak özel kişilere ait taşınmaz ve 

kaynakların değer karşılığını peşin ödeyerek mülkiyetin zorla ve tümüyle ya da kısmen 

ilgili kamu tüzel kişiliğine geçirilmesidir ki, burada mülkiyet, tescile gerek kalmadan 

kamulaştırılan şeyin karşılığının ödenmesiyle geçer” şeklinde tanımlamıştır. 
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 6830 sayılı İstimlak Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 08/09/1956, Sayı: 9402. Bu Kanun, 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
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Köroğlu (1996) kamulaştırma işlemini “kamulaştırma mülkiyet konusu şeyin elde 

bulundurma yetkisine son veren bir uygulamadır. Malikin mülkiyet hakkına, kamu 

yararı amacı ile sağlık, kamu düzeni, sosyal adalet, eşitlik, ekonomi ve sosyal kalkınma, 

önemli sosyal sorunların çözümü, haberleşme ve etkin yerleşme politikası gibi 

sebeplerle kamulaştırma yapmak suretiyle son verilebilir.” şeklinde açıklamıştır. 

Günday (2003) kamulaştırmayı “kamulaştırma Anayasa’nın 46. maddesine göre devlet 

ve kamu tüzel kişilerinin kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek 

şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz bir malın tamamına veya bir kısmına 

kanunda gösterilen esas ve usullere göre zorla el atılmasıdır” şeklinde tanımlamıştır. 

Böke’ye (2008) göre kamulaştırma, yetkili idarenin kamu yararını hedef tutan kamu 

hizmetini gerçekleştirmek için, bedelini peşin (şartlar gerçekleşmişse taksitli) olarak 

ödemek kaydıyla, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlara, ilgili mevzuatın 

öngördüğü usullerle zorla sahip olmasıdır. Kamulaştırmanın rızai bir satış olmadığını ve 

bir akit mahiyeti taşımadığını, idarenin kamu gücünü kullanarak malikin rızası olmasa 

da, ihtiyacı olan taşınmaza sahip olabileceğini belirtmiş ve doktrince yapılmış 

kamulaştırma tanımlarında yeralan bazı unsurları aşağıdaki şekilde sıralamıştır; 

1. Kamulaştırma yetkisi devlet ve diğer kamu tüzel kişilerine aittir. 

2. Kamu yararının kamulaştırmayı gerekli kılması gerekmektedir. 

3. Kamulaştırılan taşınmazın değerinin peşin ödenmesi gerekmektedir. 

4. Kamulaştırılan malın taşınmaz olması gerekmektedir. 

5. Kamulaştırılan malın, özel mülkiyet konusu bir mal olması gerekir. 

6. Kamulaştırma kanunla düzenlenmiş usul ve esaslara uygun olmalıdır. 

7. Kamulaştırmada zor alım söz konusudur. 

1982 Anayasası’nın 46. Maddesinde; “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının 

gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette 

bulunan taşınmazların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere 

göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir” 

denilmektedir. Kamulaştırma işleminin, Anayasa’nın 35. maddesi ile güvence altına 

alınan mülkiyet hakkının özüne aykırı olduğu düşünülse dahi, kamulaştırma işlemi 
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dayanağını Anayasa’nın 46. maddesinden almaktadır. Mülkiyet hakkı uluslararası 

sözleşmeler dahil olmak üzere, temel insan haklarından biri olarak kabul edilmiş 

olmasına rağmen kamulaştırma işlemi ile özel mülkiyete son verilmektedir. Maden 

Kanunu 46. maddesi ile de maden işletme faaliyetlerinde özel hukuk kişisinin talebiyle 

kamulaştırma yapılabilmesi hükmü getirilmiştir.  

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 1. maddesi 2. fıkrası “Özel kanunlarına 

dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, 

bu kanun hükümleri uygulanır” şeklindedir. Gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri adına 

kamulaştırma yapılabilmesi için, tabi oldukları özel kanunlarda kamulaştırma 

yapabileceğine ilişkin hükmün olması ve kanunlarına göre bağlı kuruluş veya Bakanlık 

hangisi ise, o idarenin kamulaştırma işlemlerini yürütmesi gerekmektedir (Böke 2008). 

Anayasa’nın 46. ve Kamulaştırma Kanunu’nun 1. maddesi gereğince kamulaştırma 

yapmaya devlet ve kamu tüzel kişileri yetkilidir. Kamu tüzel kişileri tabi oldukları 

kanun çerçevesinde yürütmekte oldukları kamu hizmetine ilişkin gerekliliğe dayalı 

olarak kamulaştırma yetkisine sahiptirler. Bu husus Kamulaştırma Kanunu’nun 3. 

maddesi 1. fıkrasında “İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu 

hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, 

kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen 

hallerde eşit taksitler ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler” şeklinde ifade 

edilmiştir. Bu hükme göre kamu tüzel kişilerinin görev ve yetki alanları dışında 

kamulaştırma yapmaları mümkün değildir. Aksi halde yapılan işlem yetki unsuru 

yönünden hukuka aykırı olarak değerlendirilmektedir.  

Kamulaştırma Kanunu’nun 2. maddesinde, kanunun uygulanması bakımından idare 

kavramı tanımlanmış olup, yapılan tanım gereğince idarenin, yararına kamulaştırma hak 

ve yetkisi tanınan kamu tüzel kişilerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve özel 

hukuk tüzel kişilerini ifade ettiği belirtilmiştir. Yapılan idare tanımlaması içeriği 

bakımından kamulaştırma yetkisine sahip olanları ve yararına kamulaştırma 

yapılabilecek kişileri tanımlamaktadır. Kamulaştırma yetkisi bakımından değişen bir 

durum olmamakla birlikte, yetki yine devlete ve kamu tüzel kişilerine aittir.  
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Kamulaştırma, taşınmaz sahibinin istekli olup olmadığına bakılmaksızın, özel 

mülkiyetin zorla idareye devri sonucunu doğurduğundan kamulaştırmanın kamu yararı 

doğrultusunda yapılması gerekmektedir (Hayta 2014). Anayasa’da tabii servetler ve 

kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, bunların aranması ve işletilmesi 

hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere 

devredebilmektedir. Maden Kanunu gereğince alınan maden ruhsatı ile gerçek ve tüzel 

kişiler, madenleri belli süreliğine arama ve işletme hakkına sahip olup, madencilik 

faaliyetlerinde Kamulaştırma Kanunu’nun 5. maddesine göre kamu yararı verme yetkisi 

denetimine tabi oldukları Bakanlık olan ETKB’dedir. Kamulaştırma Kanunu’nun 6. 

maddesi 2. fıkrası gereğince Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu 

yararı kararlarının ayrıca onaylanmasına gerek olmadığından, ETKB tarafından verilen 

kamu yararı kararları başkaca bir mercii tarafından onaylanmamaktadır.  

Kamulaştırmanın konusu olan taşınmaz kavramı, Anayasa’nın 46. maddesinde, “…özel 

mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını…”, Kamulaştırma 

Kanunu’nun 1.maddesi ilk fıkrasında, “…gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 

mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların…”, Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesi ilk 

fıkrasında, “taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını…”, Kamulaştırma 

Kanunu’nun 4. maddesinde, “taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, 

amaç için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği ve 

kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir” şeklinde anlatımlara 

konudur. Kamulaştırılacak malın konusunu Türk Medeni Kanunu’nun
38

 704. 

maddesinde taşınmaz olarak tanımlanan arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen 

bağımsız ve sürekli haklar ve kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, kaynak 

ve irtifak hakları oluşturmaktadır. Madencilik faaliyetleri kapsamında maden sahası 

içinde özel mülkiyete konu taşınmazlar Maden Kanunu’nun 46. maddesi gereğince 

kamulaştırma talebinin konusunu oluşturmaktadır. 

Bütün idari işlemlerde olduğu gibi kamulaştırma işleminde de amaç kamu yararıdır. 

Anayasa’nın 46. ve Kamulaştırma Kanunu’nun 1. maddeleri “kamu yararının 

gerektirdiği hallerde” demek suretiyle kamulaştırma işleminin başlıca unsurunu ortaya 
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 4721 sayılı Medeni Kanun, Resmi Gazete, Tarih: 08/12/2001, Sayı: 24607. 
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koymuştur. Ancak kamulaştırma işlemi için kamu yararı gerekli olmakla birlikte, kamu 

yararı kavramı yasal çerçevede tanımlanmış değildir. Kamu yararı kavramının kesin bir 

şekilde tanımının yapılamayışı esasında kavramın niteliğinden kaynaklanmaktadır. Zira 

kamu yararı kavramı kişiye, yere ve zamana göre değişkenlik arz eden bir kavramdır.  

TDK, kamu yararını “devletin gereksinimlerine cevap veren ve bu ihtiyaçları karşılayan, 

devlete yarar sağlayan değerlerin bütünü ve geniş anlamıyla ulusun, toplumun 

gereksinmelerini karşılayan, toplumun bütün çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla 

yapılan tüm çalışmalar” olarak açıklamaktadır. Ercan (2002) kamu yararı kavramını 

“idarenin görevlerini yerine getirirken tek bir kişinin dışında, bütün toplumun veya 

yerine ve görevine göre belirli halk topluluklarının göz önüne alınmasının zorunluluğu, 

toplum içindeki çıkar çatışmalarında çoğunluğun azınlığa, sayıca ustun olan grubun 

çıkarlarının sayıca az olana tercih edilmesi” şeklinde tanımlamıştır.  

Kamu yararı kavramı kamulaştırma kavramından farklıdır. Kamu yararı kavramı 

ihtiyacı tespit etmekte, kamulaştırma işlemi anılan ihtiyacı karşılamak üzere taşınmazın 

ortaya konulması ve elde edilmesini sağlamaktadır. Yeraltı kaynakları yararlanma hakkı 

üzerinde yaşayan topluma aittir. Hemen hemen bütün ülkelerde, diğer doğal kaynaklar 

gibi maden kaynaklarının da kamuya/topluma ait olduğu kabul edilmektedir. 

Madencilik faaliyetlerinde amaç sağlanan kamu yararıdır. Madencilik projelerinin ülke 

ekonomisine ve istihdamına çok büyük ölçüde yarar sağlaması, yöre halkının gerek iş, 

gerekse sosyal anlamda daha iyi yaşam standartlarına sahip olmalarının sağlanması, 

çalışanların eğitilmesi ile endüstriyel bilgi birikimine sahip bir iş gücü doğmasına neden 

olması kamulaştırma işleminin sebeplerindendir. 

İdarenin kuruluşu, görev ve yetkileri kanunlarla düzenlendiği gibi idare, kanunen 

yürütmekle görevli olduğu iş ve işlemleri kanunlarda yer alan usul ve esaslar 

çerçevesinde yerine getirmektedir. Mülkiyet hakkı bakımından ciddi bir müdahale olan 

kamulaştırma işlemi de Kamulaştırma Kanunu’nda kazuistik şekilde düzenlenmiştir. 

Anılan kurallara uyulmaması halinde tesis edilen işlem şekle aykırılıktan hukuka aykırı 

hale gelecek ve aykırılığın derecesine göre yaptırıma konu edilebilmektedir. Kamu 

yararı kararının usulüne uygun olarak alınmamış olması, onay işleminin usulüne uygun 
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yapılmamış olması, kamulaştırma kararının usulüne uygun olarak alınmamış olması gibi 

durumlarda yapılan kamulaştırma işlemi şekil açısından hukuka aykırı olacaktır. 

Arama amaçlı madencilik faaliyetlerinde arama sahası içinde özel mülkiyete konu 

taşınmazların bulunması durumunda MİGEM’e müracaat edilerek belli süreliğine irtifak 

ve/veya intifa hakkı tesisi istenebilmektedir. İrtifak ve/veya intifa hakkı bedeli, 

Kamulaştırma Kanunu’na uygun olarak seçilecek bilirkişiler tarafından tespit 

edilmektedir. Arama süresi sonunda işletme talebi söz konusu olduğu takdirde tesis 

edilen irtifak ve/veya intifa hakkının süresi işletme süresini geçmemek kaydıyla 

uzatılabildiği gibi yeni irtifak ve/veya intifa hakkı talebinde de bulunulabilmektedir. 

Ruhsat sahibi irtifak ve/veya intifa hakkı verilen alanı amacı dışında 

kullanamamaktadır. Ayrıca bu alanı süresi sonunda çevre ile uyumlu olacak şekilde terk 

etmek zorundadır. Aksi takdirde ruhsat sahibi zararları tazmin etmekle yükümlüdür.  

İşletme amaçlı madencilik faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmazlar, 

taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsat sahibinin talebi üzerine ETKB 

tarafından kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaştırılabilmektedir. 

Kamulaştırma işlemleri, Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu 

husustaki masraflar ve kamulaştırma bedeli ruhsat sahibi tarafından ödenmektedir.  

Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya hazine adına tescil edilerek, ruhsat hukuku devam ettiği 

sürece madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere ruhsat sahibi adına tahsis 

edilmektedir. Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin hüküm ve tasarrufundaki 

yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri için kira, ecrimisil alınmamaktadır. Faaliyetler 

sonunda, kamulaştırılan taşınmazın Kamulaştırma Kanununda öngörülen usul ve 

esaslara göre belirlenecek rayiç bedeli ödenmek şartıyla eski sahibine iade edileceği, 

ruhsat sahibi ve taşınmazın eski sahibine MİGEM tarafından tebliğ edilmektedir. Eski 

sahibinin taşınmazı altı ay içinde almak istememesi durumunda taşınmaz hazineye 

kalmaktadır.  

Metalik madencilik faaliyetlerinde olağan kamulaştırma işlemleri uygulanmaktadır. 

Kamulaştırma işlemleri kamu yararının olduğu bazı acil durumlarda kıymet takdiri 

dışındaki işlemler daha sonradan tamamlanmak üzere, öngörülen usulde taşınmaza el 
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konulmasıyla da yapılabilmektedir. Bu durum 2942 Sayılı Kanunun 27. maddesinde 

“Acele Kamulaştırma” olarak tanımlanmıştır. Bu işlem, 3634 sayılı Milli Müdafaa 

Mükellefiyeti Kanunu
39

‘nun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya 

aceleciliğine Bakanlar Kurulu tarafından karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla 

öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmazların kamulaştırılmasında 

uygulanmaktadır. Türkiye’de maden sahalarına ilişkin acele kamulaştırma kararlarının 

verildiği görülmektedir. Örneğin, metalik madencilik faaliyetleri gösteren Koza 

tarafından işletilen Gümüşhane Mastra Altın Maden Sahasındaki üretim faaliyetlerinde 

bulunulması sebebiyle toplam 63.977,29 m
2
 yüzölçümlü 66 parselin kamulaştırılması 

için Bakanlar Kurulu kararı ile Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine göre acele 

kamulaştırma kararı
40

 alınmış olup, sonrasında yine metal madenciliği alanında çalışan 

Tüprag’ın Efemçukuru maden sahasında üretim faaliyetlerinde bulunulması, tesis 

kurulması ve sağlık koruma bandı oluşturulması amacıyla 2008 yılında 35 parsel için 

acele kamulaştırma kararı
41

 alınmıştır. Ancak taşınmazı kamulaştırılan bir köylü 

tarafından acele kamulaştırma kararının iptali için dava açılmıştır. Açılan iptal 

davasında, Danıştay 6. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar 

verilmişse de itiraz üzerine Danıştay, İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) tarafından 

dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu 

kararda Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesindeki acele kamulaştırmanın, istisnai 

olarak başvurulabilecek bir yöntem olarak düzenlendiği, ancak üstün kamu yararının ve 

kamu düzeninin korunması amacıyla acele kamulaştırma yoluna gidilebileceği 

belirtilmiştir. Maden Kanunu uyarınca yapılacak kamulaştırma işlemlerinde 

aceleciliğine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilmesi için işletme sahibi özel 

girişimcinin yararına değil kamu yararı ve kamu düzenine ilişkin olma halinin söz 

konusu olmasının gerekmekte olduğu belirtilmiştir. Dava konusu işlem ile işletmenin 

biran önce faaliyete geçmesinin sadece işletmenin sağlayacağı ekonomik yarar 

yönünden irdelendiği ancak acele kamulaştırma yoluna gidilmezse kamunun uğraması 

muhtemel zararlarının neler olduğunun ortaya konulmadığı gerekçeleriyle acelecilik 

koşulunun gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır. 
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 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 16/06/1939, Sayı: 4234 
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 11.08.2008 tarih 26610 sayılı Resmi Gazete; 17.07.2007 tarih 2007/12494 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı 
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 03.01.2008 tarih 26745 sayılı Resmi Gazete; 10.12.2007 tarih 2007/12974 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı 
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 Maden Yönetmeliği’nin “Kamulaştırma Talebinde İstenilen Belgeler” başlıklı 74. 

maddesi 1. fıkrası “İşletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel 

mülkiyete konu taşınmaz, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin 

talebi üzerine bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde 

kamulaştırılır” şeklindedir. Aynı maddenin 2. fıkrası müracaat aşamasında hangi 

belgelerin hazırlanacağı hususuna açıklık getirmiştir. Kamulaştırma talebi ruhsat sahibi 

tarafından MİGEM’e yapılmakta olup, müracaat dilekçesi ekinde; tüzel kişilerde 

kamulaştırma ile ilgili karar, kamulaştırılması planlanan alanın imar ve kullanım 

durumu, rezerv durumu, kamulaştırma sonucu faaliyetlerin ekonomiye katkısıyla ilgili 

karşılaştırmalı proje, kamulaştırılması talep edilen alan ve bu alan üzerindeki 

taşınmazların miktar ve nitelikleri, koordinatları, sahiplerinin isim ve adresleri, 

arazilerin tapu ve çap suretlerini gösterir tapu sicilinden onaylı liste, taşınmaz üzerinde 

yapılması planlanan üretim tesisleri ve işletmenin durumunu gibi faaliyetleri gösterir 

vaziyet planı, üretimden sonra arazinin restorasyonu hakkındaki bilgileri ve haritası, 

kamulaştırılması talep edilen arazi sahiplerine anlaşmak üzere noter aracılığı ile 

yapılmış 7201 sayılı Tebligat Kanunu
42

 hükümlerine göre gönderilen ihbarname ve 

kamulaştırılması talep edilen arazinin çevresindeki yerleşim alanları ve arazi konumları 

sunulmaktadır. 

Talebin değerlendirilmesi aşamasında talep dilekçesi ekinde verilmesi gereken tüm bilgi 

ve belgeler kontrol edilmektedir. Bu belgelerle birlikte 29. madde evrakları, yıllık ruhsat 

bedelleri, çevre ile uyum teminatları ve devlet hakkı bedelleri de gözden 

geçirilmektedir. Talep dilekçesi ekinde verilen evraklarda eksiklik tespit edilmesi 

durumunda talep sahibine eksikliklerin tamamlanması için iki aylık süre verilmektedir. 

Talep dilekçesi ile sunulan evrakların uygun bulunması durumunda, kamulaştırma talep 

edilen ruhsat sahası denetim programına alınmaktadır. MİGEM tarafından kamu yararı 

kararının uygun olup olmadığına dair görüş bildirilmek üzere Maden Yönetmeliği’nin 

“Kamulaştırma Taleplerinin Arazi Tetkiki” başlıklı 75. maddesi gereğince teknik 

inceleme yapılmakta ve ilgili madde 2. fıkrası “Kamulaştırmaya, kamulaştırılması 

istenilen alandaki madenin işletme projesi ve rezerv durumu, bu alandaki madenin 
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üretilip üretilmemesi durumunda bölgeye ve ülke ekonomisine fayda ve zararları, 

kamulaştırılması talep edilen alan dışında ruhsat sahası içinde başka alanlardaki rezerv 

durumuna göre üretim olanakları, bölgedeki alternatif üretim alanları, mülk sahibinin 

kayıpları, mülk sahibinin kamulaştırma sonrası sürdüreceği ekonomik faaliyet ve 

kamulaştırmadan nasıl etkileneceği ile ilgili hususlar, kamulaştırılması talep edilen 

alanın çevre ile ilişkileri gibi teknik ve sosyal içerikli tüm etkenler değerlendirilerek 

karar verilir” gereğince karar verilmektedir. Heyet tespiti olumlu ise tespit sonrasında 

kamu yararı kararı verilmesi için Genel Müdürlük oluru alınmaktadır. Daha sonrasında 

ETKB tarafından kamu yararı kararı verilmektedir. Kamu yararı kararı alındıktan sonra 

MİGEM tarafından kamulaştırma işleminin yapılması için ilgili Valiliğe yazı 

gönderilmekte ve yazı ekinde gerekli belgelere yer verilmekte olup, ruhsat sahibine bilgi 

verilmektedir (Şekil 3.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.5 Kamu yararı kararı alım süreci iş akım şeması 

 

Taşınmaz sahiplerine anlaşmak üzere noter aracılığı ile ihbarname gönderilmesi 

(İhbarnameye istinaden 15 gün süre) 

 
OLUMLU 

 
MİGEM’e kamulaştırma talebi yapılması 

MİGEM heyet ziyareti yapılması ve heyet raporu düzenlenmesi 

Taşınmaz sahibiyle anlaşılması 

OLUMSUZ 

 

“Kamu Yararı Kararı” makam oluru alınması 

ETKB tarafından 2942 Sayılı Kanun kapsamında  

“Kamu Yararı Kararı” verilmesi 

 

MİGEM tarafından kamulaştırma işlemleri için Valiliğe 

yazı gönderilmesi ve ruhsat sahibine bilgi verilmesi 
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Valilik kamulaştırma işlemlerinin yapılması için uygun gördüğü kurumu 

yetkilendirmektedir. Yetkilendirilen kurum, kamulaştırma işlemlerini tamamlamak 

üzere Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesinde anlatılan kamulaştırmadan önce 

yapılacak işlemler ile ilgili hazırlık çalışmalarına başlamaktadır. Bu çalışmaların eksik 

veya hatalı yapılması kamulaştırma işlemlerinin geçersizliği sonucunu 

doğurabilmektedir. Bu sebeple hazırlık işlemlerinin hassasiyetle yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Yetkilendirilen kurum tarafından kamulaştırılacak taşınmazların sınırını, 

cinsini ve yüzölçümünü içeren ölçekli bir plan hazırlanmaktadır. Kamulaştırma alanına 

kısmen giren parsellerin ifraz beyannameleri hazırlanarak ne kadar yüzölçümlü alanın 

kamulaştırılacağı belirlenmektedir. Bu tespitler maden ruhsat sahibi tarafından 

yaptırılmaktadır. Onaylı imar planı yapılmış veya taşınmazın tamamının 

kamulaştırılması halinde ölçekli plan hazırlanması kolay olmakla beraber imar planı 

yoksa veya kadastrosu yapılmamışsa, bu işlemin ölçekli haritaya bağlanması ve aynen 

tap  udaki bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Kadastrosu yapılmamış yerlerde 

bulunan taşınmazların kamulaştırılmasında Kamulaştırma Kanunu’nun 9. maddesine 

uygun olarak taşınmazın belirlenmesi gerekmektedir. Kamulaştırmayı yapan idare 

taşınmazın malik ve zilyedini doğru bir şekilde saptamakla yükümlüdür. Bunun için 

tapu kaydının bulunduğu durumlarda taşınmazın sahiplerini, tapu kaydı yoksa 

zilyetlerini ve bunların adreslerini araştırmaktadır. Araştırmasında tapu, vergi ve nüfus 

kayıtlarından yararlanmaktadır.  

Taşınmaz maliki veya zilyedini belirlemek için tapu ve vergi kayıtları bulunamıyorsa, 

Kamulaştırma Kanunu’nun 19. maddesine göre işlem yapılmaktadır. Taşınmazın bağlı 

olduğu Vergi Dairesi taşınmazların vergi beyan ve değerlerini, vergi beyanı 

bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek değeri kamulaştırma sürecini 

yürüten yetkili idareye en geç bir ay içinde vermekle yükümlüdür. Bu değer 

kamulaştırma bedelinin tespiti için kullanılmaktadır. İdare kamulaştırma kararı 

verdikten sonra, kamulaştırmanın tapu siciline şerh verilmesini taşınmazın kayıtlı 

bulunduğu Tapu İdaresi’ne bildirmektedir. Kamulaştırma Kanunu’nun 7. maddesi 3. 

fıkrasında şerh verileceği belirtilmişse de, maddenin devam eden cümlesi bildirim 

tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni 

haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu idaresinin kamulaştırmayı yapacak 
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idareye bildirmek zorunda olduğunu belirtmektedir. Bu hükümden idari şerhin 

kamulaştırma kararına konu olan taşınmazın üçüncü kişilerce iktisabını önlemek 

amacıyla getirilmediği, yalnızca ilgili taşınmaza ilişkin kamulaştırma kararı alındığı 

hususunu üçüncü kişilere bildirmek amacıyla konulduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar 

Kanun’da idari şerh denilmekteyse de bu şerh hukuken beyan niteliğindedir. Taşınmaz 

maliki yönünden, taşınmazının kısıtlılık durumunun süresiz devam etmemesi için 

kamulaştırma işleminin en geç altı ay içinde bitirilmesi öngörülmektedir. İdare 

tarafından şerh tarihinden itibaren altı ay içinde 10. maddeye göre kamulaştırma 

bedelinin tespiti ve tescili isteğinde bulunulduğuna dair mahkemeden alınacak belge 

tapu idaresine ibraz edilmediği takdirde bu şerh re’sen tapu sicilinden silinmektedir 

(Şekil 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.6 Kamulaştırma öncesi yapılacak işlemler süreci iş akım şeması 

Kamulaştırma Kanunu’nun “Satın Alma Usulü” başlıklı 8. maddesi 1.fıkrasında 

“İdarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı 

kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamaları esastır” hükmü 

bulunmaktadır. İdarelerin yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle 

Valilik tarafından kamulaştırma işlemlerinin yapılması için kurum yetkilendirilmesi 

Taşınmaz kayıtlarının ilçe Tapu Müdürlüğü’nden temin edilmesi 

 

Vergi beyan değerlerinin ilçe Mal Müdürlüğü’nden temin edilmesi 

 

Ölçekli kamulaştırma planı hazırlanması ve Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylanması 

 

Taşınmaz sahiplerinin nüfus ve adres bilgilerinin ilçe Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilmesi 

 

Tapu siciline idari şerh konulması 
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uygulamaları esası 4650 Sayılı Kanun
43

 3. maddesi ile getirilmiştir. Değişiklikten 

önceki madde, kamulaştırma yapacak idare tarafından kamulaştırma kararının 

alınmasından sonra, kamulaştırma işleminin her aşamasında, taşınmazın sahibi ile 

anlaşarak, bu taşınmazı satın alabilir hükmüne sahipti, 4650 Sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklikten sonra, “Satın Alma Usulü” öncelikle uygulanacak yöntem haline gelmiştir. 

Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesi incelendiğinde burada Borçlar Kanunu
44

 207. 

maddesi anlamında bir satış sözleşmesinin söz konusu olmadığı görülmektedir. Satın 

alma usulü uygulanmasında malikin idare ile sınırlı bir pazarlık yapması mümkündür. 

Malik idare ile uzlaşmasa da taşınmazının kamulaştırılmasına engel olamamaktadır. Bu 

nedenle, kamulaştırma işlemini, çabuklaştırma için öngörülen bu yöntemde de bireyin 

tam anlamda serbest iradesinden söz edilememektedir. 

Tapuda kayıtlı taşınmazlar hakkında yapılacak kamulaştırma işlemlerinde, öncelikle 

satın alma usulünün uygulanması zorunluluk olmuştur. Ancak tapuya kayıtlı olmayan 

taşınmazlarda satın alma usulünün uygulanması mümkün değildir. Hatta üzerinde 

zilyetliğin söz konusu olduğu taşınmazlarda, zilyetliğin henüz mülkiyet hakkına 

dayanıp dayanmadığının belirsizliği karşısında buna imkan da bulunmamaktadır. 

Ayrıca, kamulaştırma konusu taşınmazın tapuya kayıtlı olmaması durumunda, idarenin 

Kanunun 8. maddesi uyarınca değer tespitinde bulunamayacağı anlamına 

gelmemektedir.  

2942 Sayılı Kanunun 8. maddesi 2. fıkrasında; “Kamulaştırma kararının alınmasından 

sonra kamulaştırmayı yapacak idare, 2942 Sayılı Kanunun 11. maddesindeki esaslara 

göre ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da rapor alarak, 

gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahalli emlak alım satım bürolarından 

alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmazın tahmini bedelini tepit etmek üzere kendi 

bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir 

komisyonunu görevlendirir” hükmü bulunmaktadır. Kanun, kıymet takdir 

komisyonunun idarenin kendi bünyesinden seçeceği en az üç kişiden oluşacağını 

öngörmüş olup, üye sayısına üst sınır getirmemektedir. Ayrıca yapılacak işin 

                                                           
43

 4650 sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 

05/05/2001, Sayı: 24393. 
44

 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 04/02/2011, Sayı: 27836. 
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yoğunluğuna göre birden fazla komisyon kurulmasına da imkan tanımaktadır. Madde 

hükmünde komisyonda yer alacak kişilere ilişkin bir düzenleme getirilmediği gibi, 

kamulaştırmayı yapan idarenin bu komisyonu kendi bünyesi içinden nasıl 

oluşturacağına ilişkin bir açıklık da bulunmamaktadır. 

Kanun aynı zamanda kıymet takdir ve uzlaşma komisyonunu, idarenin kendi bünyesi 

içinden kurup görevlendireceğini öngörmektedir. Kendi bünyesi ile kastedilen, idare 

bünyesinde görevli kamu personelidir. 2942 Sayılı Kanunun 8. maddesinde kıymet 

takdir komisyonu üyelerinin kimlerden seçileceği konusunda bir açıklama 

bulunmamaktadır. Ancak, mümkün olduğu sürece bu kişilerin uzman olmasına dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Kamulaştırılacak taşınmazın arsa veya arazi olması ya da 

üzerinde yapı bulunması durumuna göre, komisyonda ziraat mühendisi, inşaat 

mühendisi, teknisyen veya gayrimenkul değerleme uzmanı bulundurulması 

gerekmektedir. Yeterli, teknik ve uzman personeli olmayan kamu kurum ve 

kuruluşlarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teknik ve uzman personelinden 

yararlanarak kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarını oluşturabilmektedir. Bununla 

beraber, kanunun eski uygulamasında 29. madde uyarınca, komisyonda görev alanlara 

bir ödeme yapılmaktaydı. Yeni yapılan düzenlemede hem kıymet takdir hem de uzlaşma 

komisyonu üyelerine hiçbir ödeme öngörülmemektedir. Hayta’ya (2014) göre 

Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesinde, kıymet takdir komisyonunda görev alan 

personelin uzlaşma komisyonunda da görev alamayacağına ilişkin bir düzenleme 

olmadığından, kıymet takdir komisyonunda görevlendirilen kişilerin uzlaşma 

komisyonunda da görevlendirilebileceği, aksi takdirde personel azlığı sebebiyle, kıymet 

takdir komisyonunu bile teşekkül edemeyen birçok idarenin bir de uzlaşma komisyonu 

kurmakta güçlüklerle karşılaşacaktır.  

Anayasa’nın 46. maddesinde, kamulaştırılacak taşınmazın gerçek karşılığının ödenmesi 

esası getirilmiş olup, taşınmazın gerçek karşılığının tespiti için kıymet takdir 

komisyonunun objektif esaslara göre taşınmazın değerini takdir etmesi gerekmektedir. 

2942 Sayılı Kanunun 8. maddesi 2. fıkrasında kamulaştırmayı yapan idarenin, konuyla 

ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan rapor alması gerektiği, gerektiğinde Sanayi 

ve Ticaret Odalarından ve mahalli emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de 
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faydalanarak taşınmazın bedelinin tespit edileceği hükme bağlanmıştır. Kıymet takdir 

komisyonunun yapacağı takdir, idarenin uzlaşma görüşmeleri için önem arz etmektedir. 

Hazırlanan rapor ve takdir edilen bedel, taşınmaz malikinden gizli tutulacak ve uzlaşma 

komisyonu bu bedeli aşamayacaktır. Komisyonun takdir ettiği bedel, pazarlık yoluyla 

taşınmazın satın alınabilmesi için uzlaşma komisyonunun mal sahibine teklif olarak 

götürebileceği azami fiyatı gösteren ölçüttür (Şekil 3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.7 Kıymet takdir komisyonu süreci iş akım şeması 

İdare, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma işlemlerini yürütmek ve 

sonuçlandırmak üzere, kendi bünyesi içinde en az üç kişiden oluşan bir veya birden 

fazla uzlaşma komisyonunu görevlendirmektedir. Kıymet takdir komisyonunun 

oluşturulmasına ilişkin hükümler, uzlaşma komisyonunun oluşturulmasında da 

geçerlidir. Uzlaşma komisyonu, kıymet takdir komisyonu tarafından takdir edilen bedeli 

belirtmeksizin, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmazın bedeli peşin ödenmesi 

suretiyle pazarlıkla satın almak istediğini resmi taahhütlü bir yazı ile taşınmaz malikine 

bildirmektedir. Kanunda idarenin, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmazı satın almak 

istediğini resmi taahhütlü bir yazı ile malike bildireceği belirtilmişse de malikin 

adresinin tespit edilememesi halinde ne şekilde bir yol izleneceği açıklanmamıştır.  

Malik veya yetkili temsilcisinin, anlaşmaya davet yazısının tebliğinden itibaren on beş 

gün içinde, kamulaştırılacak taşınmazı pazarlıkla veya anlaşarak satmak için idareye 

başvurması halinde, uzlaşma komisyonunca belirlenen tarihte pazarlık görüşmeleri 

Kıymet takdir komisyonunun (en az 3 kişi) oluşturulması 

 

Kıymet takdiri için “bilirkişi heyeti” oluşturulması 

 

Bilirkişi raporunun kıymet takdir komisyonuna sunulması 

 

Bilirkişi heyeti tarafından kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi  
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yapılmaktadır. Bu görüşmeler sonunda kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenmiş 

bulunan bedeli aşmamak kaydıyla bedelde anlaşmaya varılması halinde, yapılan bu 

anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenmektedir. Anlaşma konusu taşınmazın tüm 

vasıfları ile kamulaştırma bedelini içeren tutanak, malik veya yetkili temsilcisi ve 

komisyon üyeleri tarafından imzalanmaktadır. Tutanak imzalandıktan sonra, taşınmaz 

maliki veya yetkili temsilcisinin tapuda ferağ vermelerine gerek bulunmamaktadır. İdare 

tarafından anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde, 

tutanakta belirtilen bedel hazır edilerek, idarenin anlaşma tutanağı ve kamulaştırma 

öncesi taşınmaz üzerindeki tüm takyidat ve haklardan arındırıldığını bildiren yazıya 

istinaden taşınmaz idare adına tapuya re’sen tescil edilmektedir. Tapuya re’sen tescilden 

sonra kamulaştırma bedeli taşınmaz sahibine ödenmektedir (Şekil 3.8).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.8 Uzlaşma komisyonu süreci iş akım şeması 

Uzlaşma komisyonunu (en az 3 kişi) oluşturulması 

 

Kıymet takdir komisyonunun belirlenen bedelleri uzlaşma komisyonuna bildirmesi 

 

Uzlaşma tutanağı 

imzalanması 

 

Taşınmaz sahibinin uzlaşma komisyonu ile 

görüşmeye gelmesi 

Kamulaştırma bedelinin ruhsat sahibi tarafından 

taşınmaz sahibine ödenmesi 

 

Uzlaşma komisyonunun taşınmaz sahiplerini anlaşmak üzere davet etmesi 

 

OLUMLU  

 
OLUMSUZ 

 
Kamulaştırma bedelinin tespiti 

ve tescil davası açılması 
Uzlaşmazlık tutanağı 

imzalanması 

 

Taşınmaz sahibinin uzlaşma komisyonu ile 

görüşmeye gelmemesi 

Uzlaşma tutanağının Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmesi 

 

Taşınmazın “maliye hazinesi” adına 

tescil edilmesi 
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Belirtilen şekilde satın alınan taşınmaz, kamulaştırma yolu ile alınmış sayılmakta olup, 

kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davası açılamamaktadır. Malik veya yetkili 

temsilcisi ile anlaşma sağlanamaması halinde uzlaşmazlık tutanağı düzenlenmekte ve 

Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası 

açılmaktadır. Kanun koyucu, satın alma usulünün öncelikle uygulanması esasını 

getirerek daha seri, sorunsuz ve dava konusu olmayacak bir kamulaştırma yapılmasını 

amaçlamıştır. Satın alma usulüne başvurulmaması veya bunun usulünce yapılmaması 

kamulaştırma işleminin sakatlığını da beraberinde getirmektedir. 

Kamulaştırma Kanunu’nun “Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz 

Malın İdare Adına Tescili” başlıklı 10. maddesi ve devamı maddeleri ile kamulaştırma 

işleminin satın alma usulü ile tamamlanamaması halinde ikame edilecek dava ve 

süreçleri kazuisti  k bir biçimde açıklanmaktadır. İlgili maddelerde, kamulaştırma 

bedelinin tespiti ve tescil davasının, usulü ve esasına ilişkin tüm hususlar detayları ile 

belirtilmektedir. 

Kanunun 10. maddesi kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının yetkili ve 

görevli mahkemesini açıkça düzenlenmiş olmakla beraber görevli mahkeme Asliye 

Hukuk Mahkemesi, yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk 

Mahkemesi’dir. Özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi yararına kamulaştırmalarda da 

kamulaştırma yetkisi idarede olduğundan, kamulaştırma bedeli tespit ve tescil davasında 

dava ve taraf ehliyetine sahip olan, lehine kamulaştırılan özel hukuk kişisi değil, 

kamulaştırma işlemlerini yapan idaredir. Madencilik faaliyetleri kamulaştırma 

işlemlerinde davacı ETKB’dir. Lehine kamulaştırma yapılan özel hukuk tüzel kişisi 

veya gerçek kişi söz konusu davalarda hiçbir şekilde taraf değildir. Kamulaştırma 

bedelinin tespiti ve tescili davasında, davalı taraf tapuda kayıtlı taşınmazlarda 

taşınmazın malikidir. Taşınmaz malikinin özel hukuk gerçek veya tüzel kişisi olması 

halinde 10. maddeye göre dava açılabilmektedir. Malikin vefat etmesi durumunda miras 

ortaklığının taraf ehliyeti bulunmadığından, tüm mirasçılara karşı dava açılması 

gerekmektedir. Satın alma aşamasında veya bu aşamadan önce vefaat eden maliklerin 

mirasçılarının davalı taraf ehliyeti bulunmaktadır. Malikin, kamu tüzel kişisi olması 

durumunda ise Kamulaştırma Kanunu 30. madde hükümleri uygulanmaktadır.  
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Taşınmazın aynına ilişkin dava varsa, malik ile mülkiyet iddiasında bulunan kişinin de 

kamulaştırma bedeli tespit ve tescili davasında taraf olarak bulunması gerekmektedir. 

Kamulaştırılacak taşınmazın tapuya kayıtlı olmaması halinde ise Kamulaştırma Kanunu 

19. maddesine göre öncelikle malik belirlemesi yapılmaktadır. 

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının konusunu, kamulaştırılacak taşınmaz 

oluşturmakta ve dava parsel bazında açılmaktadır. Bununla beraber, Türk Medeni 

Kanunu’nun “üst arza tabiidir” kuralı gereğince, taşınmaz üzerindeki her türlü 

muhdesatta (yapı ve ziraii ürünler) kamulaştırma işleminin konusunu oluşturmakta ve 

muhdesatlara da ayrıca kamulaştırma bedeli takdir edilmektedir. Dava dilekçesinde 

zorunlu olan unsurlarla beraber, kamulaştırma talep edilen taşınmaz bilgileri, üzerindeki 

muhdesatlarla beraber belirtilmektedir. Ayrıca, kamulaştırma işlemi öncesinde toplanan 

bilgi ve belgeler ile kıymet takdir komisyonu tarafından yapılan bedel tespitinin de dava 

dosyasında bulunması gerekmektedir. 

Davanın açılması ile beraber, mahkeme tarafından tensip zaptı düzenlenerek, 

Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi 2. fıkrasında yapılması öngörülen işlemler için 

ara karar verilmektedir. 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi 2. fıkrası “dava dilekçesi ve 

idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmazın malikine 

meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri 

bulunamayanlara, Tebligat Kanunu’nun 28. maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat 

suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır” hükmünü getirmiştir. Buna göre, 

idare, satın alma usulü esasında yaptığı adres araştırmasını belgeler ve uzlaşma 

görüşmeleri için tarafa ulaşılamadığını kanıtlarsa, davalıya, Tebligat Kanunu’ndaki 

diğer adımlara gerek kalmaksızın ilan yoluyla tebligat yapılabilmektedir. Aynı zamanda 

söz konusu madde dava açılmasından itibaren en geç otuz gün sonrası için duruşma 

günü verilmesini öngörmektedir. 

2942 Sayılı Kanunun 10. madde 3. fıkrasında, mahkeme tarafından malike doğrudan 

çıkarılacak meşruhatlı davetiyede veya ilan yolu ile yapılacak tebligatta yer alması 

gereken hususlar açıkça ifade edilmiştir. Bu hususlar; kamulaştırılacak taşınmazın 

tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, 
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malik veya maliklerin ad ve soyadları, kamulaştırmayı yapan idarenin adı, tebligat veya 

ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya 

adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, açılacak davalarda 

husumetin kime yöneltileceği, tebligat veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde 

kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve 

yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma 

işleminin kesinleşeceği ve mahkeme tarafından tespit edilen kamulaştırma bedelinin 

ödenmesinden sonra taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, 

kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı, konuya ve 

taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün 

içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiğidir. Ayrıca kamulaştırılacak 

taşınmazın bulunduğu yerdeki mahalli gazetelerden ve Türkiye genelinde yayımlanan 

gazetelerin birinde kamulaştırmanın özeti en az bir defa yayımlanmaktadır. 

Kamulaştırma Kanunu’nun “Yasak İşler ve Eylemler” başlıklı 31. maddesi b bendi 

“Mahkemece 10. madde uyarınca yapılan tebligat, davet veya ilanen tebliğden sonra 

taşınmaz malın başkasına devir ve ferağ veya temliki” uyarınca taşınmazın malın 

bulunduğu tapu kütüğüne, uygulamadaki adı ile 31/b şerhi koymaktadır. Bu şerh, 

Kanunun 7. maddesinde belirtilen şerhten farklıdır. Zira, 7. maddede belirtilen işlem 

hukuki nitelik olarak beyandır ve malikin mülkiyet hakkını kısıtlamamaktadır. Ancak 

31/b şerhi, malikin mülkiyet hakkını kısıtlamaktadır. 

Davalıya dava dilekçesi ile ekleri ile birlikte duruşma gününün usulüne uygun tebliğ 

edilmesinin ardından, davalının mahkemeye iki hafta içinde cevap dilekçesi sunması ve 

bedele ilişkin her türlü iddiasını bu dilekçede belirtmesi gerekmektedir. Bununla 

beraber, maddi hatalara ilişkin ise 2942 Sayılı Kanunun 14. maddesine göre dava açma 

süresi başlamaktadır. Söz konusu maddede; “Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın 

maliki tarafından 10 uncu madde gereğince mahkemece yapılan tebligat gününden, 

kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete 

ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari 

yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir” 

şeklindedir. Davalı, dava dilekçesinde belirtilen maddi hatalara ilişkin, dava 

dilekçesinin tebliğinden itibaren otuz gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde maddi 
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hata düzeltim davası açabileceği gibi, idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı iptal 

davası açabilmektedir. İdari yargıda açılan davalar öncelikli olarak görülmektedir. Kural 

olarak, İdare Mahkemesi’nde açılan kamulaştırma işleminin iptali davasında 

yürütmenin durdurulması kararı verilmediği sürece, kamulaştırma bedeli tespit ve tescil 

davası devam etmektedir.  

Mahkeme tarafından belirlenen günde yapılacak duruşmada hakim, taşınmazın bedeli 

konusunda tarafları anlaşmaya davet etmektedir. Mahkeme tarafından yapılan 

duruşmada tarafların bedelde anlaşamamaları halinde hakim, en geç on gün içinde keşif 

ve otuz gün sonrası için de duruşma günü tayin ederek, Kamulaştırma Kanunu’nun 15. 

maddesinde sayılan bilirkişiler ile tüm ilgililerin huzurunda taşınmazın değerini tespit 

için mahallinde keşif yapılmaktadır. Yapılan keşifte, taşınmazın bulunduğu yerin bağlı 

olduğu köy veya mahalle muhtarının da hazır bulunması amacıyla, muhtara da davetiye 

çıkarılmakta ve keşifte hazır bulunması sağlanıp, beyanı alınmaktadır.  

Aynı madde kamulaştırma bedelinin tespiti için oluşturulacak bilirkişi heyetini ve 

çalışma usullerini detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Kamulaştırmaya konu olan yerin 

cins ve niteliğine göre en az üç kişilik bilirkişi kurulu oluşturulmaktadır. Bilirkişilerin 

uzmanlık alanları, taşınmazın niteliği göz önüne alınarak belirlenmektedir. 

Bilirkişilerden birinin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi konusunda yüksek lisans 

veya doktora yapmış uzmanlar ya da 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
45

 göre 

yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları arasından seçilmesi zorunludur. 

Gayrimenkul değerleme uzmanları için bilirkişiliğe kabulde aranan temel eğitim alma 

ve fiilen beş yıl görev yapma şartları; yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlarda 

aranmamaktadır.  

Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin beyanını da dikkate alarak, kanunun 11. 

maddesindeki esaslar doğrultusunda taşınmazın değerini belirten raporlarını onbeş gün 

içinde mahkemeye sunmaktadır. Bilirkişiler tarafından yapılan değer tespitinde, idare 

tarafından belgelerin mahkemeye verildiği gün esas tutulmaktadır. Söz konusu madde 

üçüncü fıkrasında “Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren 

imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen 

                                                           
45

 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Resmi Gazete, Tarih: 06/12/2012, Sayı: 28513. 
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kullanma şekillerine göre getireceği kâr dikkate alınmaz” hükmü bulunmaktadır. Bu 

sebepten özellikle metal madencilik faaliyetlerinin sebep olacağı değer artışları değer 

tespitinde bilirkişiler tarafından dikkate alınmamalıdır. Mahkeme bilirkişi raporunun 

duruşma günü beklenmeksizin taraflara tebliği ile yapılacak duruşmaya taraflar ve 

bilirkişiler davet edilmektedir. Bu duruşmada tarafların bilirkişi raporlarına varsa 

itirazları dinlenmekte ve bilirkişilerin beyanları alınmaktadır. Tarafların bedelde 

anlaşamamaları halinde gerektiğinde hakim tarafından onbeş gün içinde 

sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulu tayin edilmekte ve hakim tarafından adil 

ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit edilmektedir.  

Hakim tarafından tespit edilen kamulaştırma bedelinin, peşin ve nakit olarak olarak hak 

sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine 

verilmek üzere mahkeme tarafından yapılan davetiyede belirtilen bankaya yatırılması ve 

yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilmektedir. 

Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilmektedir. 

Kamulaştırma bedelinin bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı halinde mahkeme 

tarafından taşınmazın hazine adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine 

ödenmesine karar verilmekte ve bu karar, ilgili Tapu Müdürlüğü’ne ve paranın 

yatırıldığı bankaya bildirilmektedir. Tapu Müdürlüğü’nde mahkeme kararı gereğince 

taşınmaz hazine adına tescil edilmekte ve edinim sebebi “kamulaştırma” olarak 

belirtilmektedir. Taşınmazın tapuda kayıtlı olup, mahkemede mülkiyeti üzerinde ihtilaf 

olduğu veya kadastro mahkemesinde davalı olduğunun tespit edilmesi durumunda ise 

kamulaştırma bedeli mülkiyet ihtilafıyla ilgili uyuşmazlığın sonucunda belli olacak hak 

sahibine ödenmek üzere bankaya üçer aylık vadeli hesaba yatırılmasından sonra, bu 

bedelin ileride belli olacak hak sahibine ödenmektedir. Kamulaştırma bedel tespit ve 

tescil davasında, tescil hükmü kesin olup, tarafların bedele ilişkin istinaf ve temyiz 

hakları saklıdır. Her ne kadar Kamulaştırma Kanunu’nda “temyiz hakkı saklıdır” ifadesi 

yer alsa da kamulaştırma bedel tespit ve tescil davalarında öncelikle istinaf kanun 

yoluna, her yıl belirlenen parasal sınırları geçilmesi durumunda temyiz yoluna da 

başvuru yapılabilmektedir (Şekil 3.9). 
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Şekil 3.9 Kamulaştırma bedelinin tespit ve tescil dava süreci iş akım şeması 

Madencilik faaliyetinin sona ermesinden sonra ruhsat sahibinin taşınmazın, 

kamulaştırma amacı ile ilgili kullanımına gerek kalmadığını beyan etmesi veya söz 

konusu durumun bakanlık tarafından tespit edilmesi durumunda Kamulaştırma 

Kanunu’nda öngörülen usul ve esaslara göre belirlenecek rayiç bedelin hazineye 

Hazine avukatı ataması yapılması 

 

Uzlaşma komisyonu tarafından tüm evrakların defterdarlık, 

Muhakemat Müdürlüğü’ne teslim edilmesi 

 

Duruşma günü belirlenmesi 

Yerel ve genel gazetelerde ilan edilmesi 

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kamulaştırma bedelinin tespiti 
ve tescil davası davalarının açılması 

 

Duruşma gününün dava taraflarına tebligatla bildirilmesi 

 

1.Duruşma; keşif günü ve 2. duruşma günü belirlenmesi 

 

Bilirkişi ücretlerinin ruhsat sahibi tarafından 

Mahkeme veznesine ödenmesi 

 

Keşif günü, bilirkişi heyeti yerinde tetkike gitmesi 

2.Duruşma; bilirkişilerin belirlediği bedelin 15 gün 

içinde vadeli hesaba bloke edilmesi ve 3.Duruşma günü 
belirlenmesi 

 

3.Duruşma; Taşınmazın “Maliye Hazinesi” adına 

tescil edilmesine karar verilmesi 

 

Tescil hükmü kesin, bedele ilişkin temyiz hakkı saklıdır 

 

Tebliğ edilmeyen tebligatların 

tamamlattırılması 

 

Keşif gününün duruşma tarihinden 

1 ay sonrası olarak belirlenmesi 

 
Keşiften 15-20 gün sonrası 2. 

Duruşma günü belirlenmesi 

 

Hakimin bilirkişilere 10 

gün süre vermesi 

 

Kamulaştırma bedelinin ruhsat 

sahibi tarafından vadeli hesaba 

bloke edilmesi 

 

 



61 
 

ödenmesi şartıyla kamulaştırılan taşınmaz eski sahibine iade edilebilmektedir. Eski 

sahibinin taşınmazı altı ay içinde almak istememesi durumunda taşınmaz hazineye 

kalmaktadır. 

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması 

Yönetmeliği’nin 2. maddesi “Bu Yönetmelik, orman sayılan alanlar, tarım veya mera 

alanları, su kaynaklarının korunması ile ilgili mevzuata uyulması şartı ile baraj ve gölet 

projelerinde rezervuar altında kalacak alanlar dışındaki madencilik faaliyetleri, malzeme 

ve toprak temini için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla 

bozulan doğal yapının yeniden kazanılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar” 

şeklindedir. Özel mülkiyete konu taşınmazların tarım arazisi olması durumunda 

rehabilitasyon işlemleri 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 

kapsamında toprak koruma projelerine uygun olarak yapılmaktadır. Bu araziler dışında 

bulunan özel mülkiyete konu tüm taşınmazların rehabilitasyon işlemleri Madencilik 

Faliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 

kapsamında doğaya yeniden kazandırma projesine uygun olarak yürütülmektedir.  

Madencilik sektöründe kamulaştırma süreci bir buçuk, iki sene sürmekle beraber bu 

uzun zaman süreci bir an önce yatırım yapmak isteyen maden şirketlerini büyük 

sıkıntıya düşürmektedir. MİGEM’e kamulaştırma talebinde bulunulduktan sonra kamu 

yararı kararı verilme sürecine kadar geçen süre ve kamu yararı verilmesi aşamaları 

maden şirketlerine fazlasıyla zaman kaybettirmektedir. Ayrıca olağan kamulaştırma 

davalarının çok uzun sürmesi madencilik yatırımlarını fazlasıyla geciktirmektedir.  

Maden Kanunu uyarınca kamulaştırma talep edilmeden önce taşınmaz sahipleriyle 

anlaşmak esastır. Ancak kamulaştırma talep eden özel hukuk kişisinin taşınmaz sahibine 

ve adres bilgilerine ulaşması sırasında bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Şöyle ki 

taşınmaz sahibinin vefaat etmesi ve mirasçılarının tapuya intikal yaptırmaması, 

taşınmaz malikinin tapuda adres bilgilerininin olmaması veya eski adresinin kayıtlı 

olması, taşınmaz malikinin kimlik numarasının tapuda bulunmaması ve daha birçok 

sebeple kamulaştırma öncesi ihbarnameler maliklere usulüne uygun tebliğ 

edilememektedir.  
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Madencilik şirketleri tarafından maden ruhsatı ile birlikte tapu ve nüfus kayıtlarını talep 

edebilme yetkisine sahip olmasına rağmen bazı Tapu Müdürlükleri’nde bu bilgilerin 

elde edilmesi sırasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Kamulaştırma talep eden özel hukuk 

kişisinin vefaat eden malik için veraset ilamı çıkarması, nüfus kayıtlarına erişmesi, 

kolluk araştırması yaptırması gibi tam yetkilerinin olmaması kamulaştırma öncesi 

maliklere ulaşarak anlaşma sağlanmasını engellemektedir. Ayrıca bu bilgilere 

zamanında ulaşılmaması yatırım sürecini de uzatmaktadır. 

Valilikler tarafından kurum yetkilendirme süreci içerisinde hangi kurumun 

yetkilendirileceği hususunda sıkıntılar yaşanmakta ve bu durum maden ruhsat sahibi 

açısından zaman kaybına neden olmaktadır. Karşılaşılan diğer bir sorun ise 

kamulaştırma işlemini yapan idarelerin işlemin yürütülmesini sağlayacak bilgili 

personel ve yeterli teknik kapasiteye sahip olmamalarıdır.  

Kanunun “Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları” başlıklı bölüm 11. maddesi 3. 

fıkrası “Taşınmaz malın değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet 

teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine 

göre getireceği kar dikkate alınmaz” denilmektedir. Bu hükme rağmen özellikle metalik 

madencilik faaliyetleri kamulaştırma süreçlerinde objektif değer artışının madencilik 

faaliyetleri ile ilişkilendirip arttırıldığı gözlemlenmektedir. Her ne kadar üç boyutlu bir 

mülkiyet yapısı öngörülmüş olsa da madenler üzerinde mülkiyet sahibinin herhangi bir 

tasarruf yetkisinin olmadığı bilirkişiler tarafından dikkate alınmamaktadır. 

Kamulaştırma bedelinin tespitinde bilirkişiler yöre fiyatlarının aksine çok yüksek 

bedeller tespit etmektedirler. Bu durum da yörede bulunan taşınmaz bedellerinin 

fazlasıyla artmasına sebep olmakla birlikte, gerek işletmecileri, gerekse yöre halkını 

sıkıntıya düşürmektedir.  

Kamulaştırma işlemlerinden haberdar olan yöre halkı daha fazla bedel elde etmek için 

kamulaştırılacak taşınmazları üzerine binalar yapmakta, ekin ekmekte ve ağaç 

dikmektedir. 2013 yılı kanun değişikliği ile Kamulaştırma Kanunu’nun 25. maddesine 

“Baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, demiryolu, liman ve havaalanı gibi 

gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararı kamulaştırılacak taşınmazların 
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bulunduğu mahalle ve/veya köy muhtarlığında on beş gün süre ile asılmak suretiyle ilan 

edilir. Kamu yararı kararının ilan süresinin bitiminden itibaren, kamulaştırılacak 

taşınmazlar üzerine yapılan sabit tesisler ile dikilen ağaçların bedeli, kamulaştırma 

bedelinin tespitinde dikkate alınmaz” şeklinde eklenen fıkra ile taşınmazlar üzerine 

yapılan tesisler ve dikilen ağaçların bedeli bilirkişi tarafından dikkate alınmamalıdır. 

Taşınmaz sahipleri genelde kamulaştırma bedelinin az olarak tespit edildiğini 

düşünmektedir. Maddi ve manevi bağlarla bağlı bulunduğu mülkten ayrılmasının 

yarattığı ruhsal sarsıntı ile mağdur edildiği duygu ve kanısı içindedir. Söz konusu 

durumda sosyal sıkıntılara sebep olmaktadır. Taşınmaz malikleri mülkleri sayesinde 

madencilik işletmelerinden özellikle istihdam ve iş konularında büyük çıkar ve kazanç 

sağlamayı istemektedirler. Bu nedenle taşınmazların kamulaştırma yolu ile ellerinden 

alınmasını hiçbir şekilde istememektedirler. 

3.3.5 Tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri 

2014 yılında Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik
46

 ile 

eklenen maddeyle mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile 

sulu tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri için kamu yararı kararı alınması gerektiği 

hükmü getirilmiştir. Maden Yönetmeliği 115. maddesi tarım arazilerinde yapılacak 

madencilik faaliyetleri ile ilgili işlemleri düzenlemektedir. Söz konusu maddenin ilk 

fıkrasında “Tarım arazilerinde madencilik faaliyetleri yapılabilmesi için 5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13’üncü maddesi gereğince 

Bakanlıkça kamu yararı kararı alınması gereklidir. Bu bağlamda ruhsat sahibinin kamu 

yararı kararı alınması için Bakanlığa bir dilekçe ve Bakanlıkça istenmesi uygun görülen 

evrak ile birlikte müracaatta bulunması gerekir” ikinci fıkrasında ise “Bakanlık yapılan 

müracaatı öncelikle evrak üzerinde inceler, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat 

sahibine bildirir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. 

Evrakın tam olması halinde, Bakanlıkça oluşturulan bir heyet tarafından arazi üzerinde 

gerekli incelemeler yapılarak, talep edilen araziye ilişkin Bakanlıkça kamu yararı kararı 

alınıp alınmamasına ilişkin olarak bir rapor tanzim edilir. Bakanlık, evrak yönünden 

                                                           
46

 Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi 

Gazete, Tarih: 07/01/2014, Sayı: 28875. 
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yaptığı inceleme sonucunda değerlendirmeye aldığı kamu yararı kararı alınması 

taleplerini değerlendirmeye aldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde sonuçlandırır” 

hükmü bulunmaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 

“Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı” başlıklı 13. maddesi 1. fıkrasında; “Mutlak 

tarım arazileri
47

, özel ürün arazileri
48

, dikili tarım arazileri
49

 ile sulu tarım arazileri
50

 

tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, alternatif alan bulunmaması ve 

Kurulun uygun görmesi şartıyla; ... ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı 

alınmış madencilik faaliyetleri … için bu arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, 

toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile Bakanlık tarafından izin verilebilir. 

Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir” hükmü bulunmaktadır. Aynı maddenin 2. 

fıkrası ise “Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım 

arazileri dışında kalan tarım arazileri; toprak koruma projelerine uyulması kaydı ile 

valilikler tarafından tarım dışı kullanımlara tahsis edilebilir” şeklindedir.  Tarım 

Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik, 5403 sayılı 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nunda bulunan birçok maddenin yanında 

13. maddesine dayanılarak hazırlanmış, zorunlu hallerde amaç dışına kullanıma izin 

verilmesi, toprak koruma projelerinin hazırlanması, uygulanmasına ilişkin usul ve 

esaslarını belirlemektedir. Söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamında maden ruhsat 

sahibi madencilik faaliyetleri sonunda bu faaliyetler sebebiyle tarım dışı amaca tahsis 

edilen alanları eski vasfına getirmekle yükümlüdür. Tarım Arazilerinin Korunması, 

Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik 13. maddesi 2. fıkrası “Gerçek veya 

tüzel kişiler tarafından, tarım arazilerinin amaç dışı kullanım talepleri için arazinin en az 

1/10000 ölçekli kadastral haritası veya krokisi, üzerinde arazinin yeri işaretli ve 

koordinat değerlerini gösteren 1/25000 ölçekli haritası, taşınmazın güncel tapu kaydıyla 

birlikte söz konusu arazinin mücavir alan sınırları içerisinde olması durumunda 

belediyelere, mücavir alan sınırları dışında olması durumunda ise il özel idarelerine 

veya diğer plan yapma yetkisine sahip kuruluşlara başvurulur. Bu başvurular ilgili 

                                                           
47

 Bitkisel üretimde; bölgesel, yerel önemi bulunan, halihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla 

kullanıma elverişli olan arazilerdir. 
48

 Mutlak tarım arazileri dışında kalan, özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin 

ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazilerdir. 
49

 Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık 

ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazilerdir. 
50

 Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli 

miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazilerdir. 
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kuruluşlar tarafından il müdürlüğüne intikal ettirilir” ve 3. fıkrası “İl Özel İdaresi ile 

Büyükşehir Belediyesi yetkisindekiler hariç, petrol ve doğal gaz arama ve işletme 

faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, yenilenebilir enerji yatırımları, elektrik iletim hatları 

ile ilgili yatırımları yapacak gerçek veya tüzel kişiler, tarım dışı amaçlarla kullanımı 

talep edilen alana ait tapu ve kadastral bilgisini içeren yatırım yerine ait illiyet belgesi 

ile valiliklere başvurur” şeklinde düzenlenmiştir. Ruhsat sahibi tarım dışı amaca tahsis 

yapılması için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne tarım dışı amaçla 

kullanılacak parsel listesi, uygun ölçekli harita ve maden ruhsatı ile müracaat 

etmektedir. Talep alanının teknik ekip tarafından değerlendirilip, etüt raporu 

düzenlendikten sonra mutlak tarım, özel ürün, dikili tarım ve sulu tarım arazileri ile 

ilgili kamu yararı alınması için valilik tarafından karar alınmakta olup, bu durum İl Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ruhsat sahibine yazılı olarak 

bildirilmektedir. Bu araziler dışında kalan tüm arazilere toprak koruma projelerine 

uyulması şartı ile valilik tarafından izin verilmektedir. 

Kamu yararı kararı alınması gerekli olan alanlar için 5403 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanım Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında müracaat dilekçesi ekinde; mülk 

sahibinin muvafakatı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınmış toprak 

sınıfına ilişkin yazı, ruhsat alanındaki faaliyetlerin ekonomiye katkısı ile tarım 

karşılaştırmalı bilgileri içeren teknik rapor ve kamu yararı alınacak alanın uygun ölçekli 

haritası ile MİGEM’e müracaat edilmektedir. MİGEM tarafından tarım dışı amaca 

tahsis kamu yararı talebi müracaat dosyası incelenmektedir. Maden ruhsatına ait yıllık 

ruhsat bedelleri, Maden Kanunu’nun 29. maddesinde sayılan evraklar ve devlet hakları 

kontrol edilmektedir. Talep dilekçesi ekinde sunulan belgelerde eksiklik olması 

durumunda, talep sahibine eksikliklerin tamamlanması için yazılı olarak bildirilmekte 

ve eksik belgelerin tamamlanması için iki ay süre verilmektedir. Talep dilekçesi ekinde 

sunulan tüm evrakların bulunması durumunda söz konusu alan Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanım Kanunu’nun 13. maddesi gereği denetim programına alınmaktadır. MİGEM 

heyeti tespitinin olumlu olması durumunda kamu yararı kararı verilmesi için olur 

alınmakta ve alınan olur kamu yararı kararı verilmesi için ETKB’ye sunulmaktadır. 

Bakanlık makamından olur alındıktan sonra, kamu yararı talebi ile ilgili işlemlerin 

tamamlanması için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne yazı gönderilmektedir. 
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Ruhsat sahibi tarafından hazırlanan toprak koruma projesinin İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’ne teslim edilmesinin ardından  toprak koruma projesi valilik 

tarafından o naylanmakta ve tarım dışı amaca tahsis i zni verilmektedir (Şekil 3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.10 Tarım dışı amaca tahsis süreci iş akım şeması 

Valilik tarafından tarım dışı amaca 

tahsis izninin verilmesi 

“Tarım dışı amaca tahsis” yapılacak alan için İlgili parsel listesi, uygun ölçekli harita ve maden 

ruhsatı ile birlikte İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi 

Teknik ekip tarafından saha ziyareti yapılması ve rapor yazılması 

Mutlak tarım arazileri 

Özel ürün arazileri 

 

Diğer tarım arazileri Dikili tarım arazileri 

Sulu tarım arazileri 

Valilik tarafından “kamu yararı” alınması için karar 

verilmesi ve ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilmesi 

Kamu yararı kararı müracaat dosyasının hazırlanması 

MİGEM’e müracaat edilmesi 

MİGEM heyet ziyareti yapılması ve heyet raporu düzenlenmesi 

“Kamu yararı kararı” makam oluru alınması 

ETKB tarafından 5403 Sayılı Kanun kapsamında  “kamu yararı kararı” verilmesi 

MİGEM tarafından İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne yazı yazılması 

Ruhsat sahibi tarafından toprak koruma projesinin sunulması 

Valilik tarafından toprak koruma projesinin onaylanması 

Tarım dışı amaca tahsis izninin verilmesi 
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5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 9. maddesi “Arazi 

kullanımını gerektiren her türlü girişim ve yatırım sürecinde toprakların korunması, 

doğal ve yapay olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarının önlenmesi; arazi 

kullanım plânları, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projeleri ile toprak koruma 

projeleri nin uygulamaya konulması ile sağlanır” şeklinde düzenlenmiştir. Ruhsat sahibi 

faaliyetleri bitiminde za rar verilen alanları eski vasıf ve kapasitesine getirmekle 

yükümlüdür. B  u alanlarda toprak kayıpları ve arazi bozulmalarının önlenmesi 

amacıyla Toprak Koruma Projesi hazırlanmaktadır. Toprak koruma projeleri, 5403 

Sayılı Kanunun 12. maddesinin öngördüğü şekilde hazırlanmaktadır. Bu maddenin 1. 

fıkrası “Toprağın bulunduğu yerde, doğal fonksiyonlarını sürdürebilmesinin sağlanması 

amacıyla korunması esastır” şeklindedir. Kanunda toprak koruma projesi “Toprağın 

doğal veya insan faaliyetleri sonucu yok olmasını, bozulmasını veya zarar görmesini 

önlemek ve sürekli üretken kalmasını sağlamak için yapılan fiziksel, kültürel ve bitkisel 

tedbirleri kapsayan projeler” olarak tanımlanmaktadır. Zorunlu olarak kazı veya dolgu 

gerektiren tüm faaliyetlerde arazi kullanımı sonucu toprak kayıpları ve arazi 

bozulmaları söz konusu ise toprak koruma projesi hazırlanması zorunludur. Bu projeler 

arazi bozulmalarını, toprak kayıplarını önlemek amacıyla en az bir uzman ziraat 

mühendisi sorumluluğunda hazırlanmakta ve valilikler tarafından onaylanmaktadır. 

Toprak koruma projeleri mevcut arazinin durumu, heyelan, sel ve rüzgar gibi doğal 

olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarının önlenmesi, toprak muhafaza ve 

erozyon önleme tedbirleri ile sekileme, çevirme, koruma duvarı, bitkilendirme, arıtma, 

drenaj gibi koruma önlemleri yanında, sosyal ve kültürel tedbirleri de içermektedir. 

Denetim 5403 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı, İl Müdürlükleri veya Toprak Koruma Kurulları tarafından yapılmaktadır. 

Arazi bozulmaları ve toprak kayıpları ile ilgili faaliyetler hakkında valiliklere şikayette 

bulunulması durumunda, konu incelenerek sonucu en geç üç ay içinde şikayet sahibine 

bildirilmektedir.  

Tarım dışı amaca tahsis sürecinde kamu yararı kararının alınması uzun bir süreç olup, 

madencilik sektörünü fazlasıyla etkilemektedir. Her ne kadar Maden Yönetmeliği’nde 

değerlendirmeye alınan kamu yararı kararı taleplerinin değerlendirmeye alındığı tarihten 

itibaren en geç iki ay içinde sonuçlandırılması hükmü bulnmasına rağmen bu süreç 
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bazen yıllar sürmektedir. Ayrıca mevzuatta madencilik faaliyetleri sonunda bu 

faaliyetler sebebiyle tarım dışı amaca tahsis edilen alanları eski vasfına getirilmesiyle ile 

ilgili işlemler açık olarak tanımlanmamıştır.  

Maden Yönetmeliği’nin 4. maddesi 1. fıkrası mm bendinde madencilik faaliyetleri 

tanımının madenlerin aranmasını içermesi nedeni ile tarım arazilerinde arama amaçlı 

sondaj faaliyetleri yapılabilmesi için bazı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri 

tarafından 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nun 13. maddesi 

gereği tarım dışı amaca tahsis işleminin yapılması talep edilmektedir. Söz konusu 

kanunda mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım 

arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı, ancak kamu yararı alınmış 

madencilik faaliyetleri için tarım dışı kullanımlara tahsis edilebileceği belirtilmiştir. 

Madencilik faaliyetlerine kamu yararı kararının alınabilmesi için talep edilen alanda 

tespit edilen madeninin ülke ekonomisine katkıları ile tarım faaliyetlerinin ülke 

ekonomisine katkıları karşılaştırılmaktadır. Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için talep 

edilen alanlarda arama çalışmalarının tamamlanması ve bu çalışmalar sonucunda 

yeraltında bulunan cevherleşmenin ortaya konulması gerekmektedir. Dolayısı ile 

belirtilen alanlarda arama çalışmaları tamamlanmadan cevherleşme tespit edilememekte 

ve kamu yararı kararı için gerekli olan veri sağlanamamaktadır. Kanunda tarım dışı 

amaca tahsis sürecinde arama amaçlı madencilik faaliyetleri ile ilgili hangi işlemlerin 

yürütüleceği net olarak açıklanmamış olup, hangi işlemlerin yapılacağı tam olarak 

tanımlanmamıştır. 

3.4 Yargıya Konu Olmuş Kararlar 

Madencilik faaliyetleri arazi edinim süreci ve yargıya konu olmuş kararlar; kanun 

eksikliklerinden doğan yürütmeyi durdurma, iptal kararları ve arazi edinim süreçlerinde 

hangi tür yargı kararları olduğu hakkında bilgi vermek amacıyla iki bölümde 

incelenmiştir. Madencilik alanında başta Maden Kanunu olmak üzere ilgili diğer 

bakanlıklar ve kurumlarla gerekli birliktelik sağlanmadan çıkarılan kanunlar, Danıştay 

ya da Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmekte ve bu iptaller sonucu 

sektör zor durumda kalmaktadır. Kanunlar ve yönetmeliklerin mutlaka ilgili tarafların 
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birlikteliği sağlanarak çıkarılması gerekmektedir. Arazi edinim süreçlerinde yargıya 

konu olmuş kararlar incelendiğinde ise bu kararların genelde izinsiz çalışma ve izin 

ihlalleri ile ilgili olduğu görülmektedir. 

3213 Sayılı Kanunun günün koşullarına cevap vermediği gerekçesi ile söz konusu 

yasada birçok değişiklik yapılmıştır. Özellikle arazi edinimi kapsamında gereken izinler 

ile ilgili hususların yönetmelikle belirlenmesi uygun görülmüş ve bu yönde 

düzenlemeye gidilmiştir. İlk yapılan değişiklikler kapsamında 5177 Sayılı Kanun
51

 

yürürlüğe konmuştur. Bu yasa ile alınacak izinlerin Madencilik Faaliyetleri İzin 

Yönetmeliği
52

 hükümlerine göre verilmesi kuralı getirilmiştir. Bu durumla yönetmelik 

yasanın önüne konulmuştur ve bu durumda normlar hiyerarşisi içinde yanlıştır. Söz 

konusu yönetmelik 2007 yılında değişikliğe
53

 uğramış ve tekrar büyük değişiklikler 

yapılmıştır. 3213 Sayılı Kanunun izinlerle ilgili 7. maddesinin ilk fıkrasının Anayasa 

Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilmesi
54

 üzerine Madencilik Faaliyetleri İzin 

Yönetmeliği’nin dayanağı kalmamış ve Danıştay 8. Dairesi Madencilik Faaliyetleri İzin 

Yönetmeliği birçok maddesi ile ilgili esastan iptal kararı
55

 vermiştir. Danıştay’ın bu 

kararları üzerine Çevre ve Orman Bakanlığı
56

, bu kararları gerekçe göstererek maden 

ruhsatlarına orman izni vermemiştir. Sebep olarak, Orman Sayılan Alanlarda Verilecek 

İzinler Hakkında Yönetmelik
57

 hükümlerini uygulama konusunda çalışma yapıldığını, 

temdit, devir ve iptal talepleri hariç, Orman Kanunu’nun 16. maddesinde belirtilen 

izinlerin verilmesinin durdurulduğunu bir genelge
58

 ile açıklamıştır.  

                                                           
51

 Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete, Tarih: 

05/06/2004, Sayı: 25483. 
52

 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarih: 21/06/2005, Sayı: 25852. 
53

 Madencilik Faaliyetlerinde İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi 

Gazete, Tarih: 21/04/2007, Sayı: 26500. 
54

 AYM, 15/01/2009, E: 2004/70, K: 2009/7, Resmi Gazete, Tarih: 11/06/2009, Sayı: 27255. 
55

 Danıştay, 8. D., E: 2008/6285, K: 2010/1551; E: 2008/6287, K: 2010/1548. 
56

 636 sayılı KHK, Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı olmuştur, Resmi 

Gazete, Tarih: 08/06/2011, Sayı: 27958 - Mükerrer. 644 Sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

645 sayılı KHK ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmuştur, Resmi Gazete, Tarih: 04/07/2011, Sayı: 27984 

– Mükerrer. 
57

 Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Tarih: 22/03/2007, 

Sayı: 26470. 
58

 03/06/2009 tarih 2477 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Genelgesi. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090611-16.htm
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Bu durumla beraber orman arazilerinde madencilik faaliyetleri kapsamında oluşan bu 

kriz Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’ne geçici madde
59

 konularak giderilmeye 

çalışılmıştır. Söz konusu geçici madde “Orman sayılan alanlarda madencilik 

faaliyetlerine ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar orman, muhafaza ormanı ve 

ağaçlandırma alanlarında madenlerin aranması ve işletilmesi ile ilgili faaliyetlerde 

alınması gereken izinlerde 22/03/2007 tarihli ve 26470 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelik 

hükümleri uygulanır” şeklinde düzenlenmiştir. Bu değişiklikten sonra orman alanlarında 

madencilik faaliyetleri için izin verilmeye başlanmıştır. 

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin iptali ve yürütmesinin 

durdurulması için açılan davalarda sadece yapılan değişikliğin yargı kararlarını bertaraf 

etme amacı taşıdığı gerekçesi ile söz konusu geçici maddenin yürütmesi 

durdurulmuştur. Bu karar üzerine OGM tarafından, madencilik faaliyetleri için yapılan 

başvuruların değerlendirilmesinin durdurulması için genelge
60

 yayımlanmıstır. 

2010 yılı eylül ayında Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği
61

 

ve kasım ayında Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin
62

 yürürlüğe 

girmesi ile ormanlık alanlarda madencilik faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmeye 

başlanmıştır. Bu dönem içinde yaklaşık bir sene ormanlık alanlarda madencilik 

faaliyetlerine izin verilmemiştir. Bu sebepten fazlasıyla zaman kaybedilmiş, maddi 

bakımdan büyük zararlarla karşı karşıya kalınmış ve madencilik faaliyetleri durma 

noktasına gelmiştir. 

Ayrıca Maden Kanunu “İrtifak, İntifa Hakkı ve Kamulaştırma” başlıklı 46. maddesi de 

birçok kez yargı kararlarına konu olmuştur. Maden ruhsatına sahip olan bir şirketin, 

işletme sahasının yanındaki taşınmazın kamulaştırılması için ETKB tarafından verilen 

kamulaştırma kararının iptali talebiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştır. 

                                                           
59

 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete, 

Tarih: 19/08/2009, Sayı: 27324. 
60

 23/12/2009 tarih 3971 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Genelgesi. 
61

 Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarih: 30.09.2010, Sayı: 

27715. 
62

 Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete, Tarih: 06/11/2010, Sayı: 27751. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/08/20090819-4.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/08/20090819-4.htm
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Görülen davada mahkeme, Maden Kanunu’nun 46. maddesinin Anayasa’nın 13., 35., 

46. ve 168. maddelerine aykırı olduğunu iddia ederek AYM’ne somut norm denetimi 

yoluna gitmiş ve ilgili maddenin iptalini talep etmiştir. AYM, Maden Kanunu’nun 46. 

maddesinin Anayasa’nın belirtilen maddelerine aykırılığını, maddeler halinde 

tartışmıştır
63

. 

Anayasanın “Kamulaştırma” başlıklı 46. maddesi yönünden yapılan incelemede; 

“Kamulaştırma, öz yönünden devlet ve kamu tüzelkişileri yararına tanınmış bir yetkidir. 

Ancak, genel yararın gerektirdiği durumlarda gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri 

yararına da kamulaştırma yapılabilir. Bunun için de hangi tür çalışmalarda bulunan özel 

kişiler yararına da kamulaştırma yapılabileceğini özel bir yasanın belirleyip açıklaması 

gerekir. Yasada açıklık olmadıkça yönetimin özel bir kişi yararına kamulaştırma yapma 

yetkisi yoktur. Yasada yararına kamulaştırma yetkisi tanınan özel kişinin başvurusu 

üzerine, çalışmalarını denetleyecek kamu yönetimince kamulaştırma yapılabilir. Ayrık 

olarak Devletçe gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri yararına kamulaştırılan 

taşınmazlar, genel kamulaştırmaya göre özel bir durum oluşturmaktadır…......3213 

sayılı Maden Yasası’nın 46. maddesinin son fıkrası, ruhsat sahibi özel girişimciler adına 

kamulaştırma yapılabilmesi için göndermede bulunduğu Kamulaştırma Yasası’nın 

önkoşulu olarak aradığı özel yasa dayanağını oluşturmaktadır. Bu yapısıyla ve içeriğiyle 

anılan fıkranın, itiraz konusu kuralın anlamı ve kapsamı bölümünde açıklandığı üzere, 

ulusal ekonomiye sağlayacağı olumlu katkılar bakımından, kamulaştırmanın 

vazgeçilmez öğesi olan kamu yararını da öngördüğü kuşku götürmez” denilmektedir. 

Yukarıda da açıklandığı üzere, AYM tarafından Maden Kanunu’nun 46. maddesinin 

Anayasa’nın 46. maddesine aykırı olmadığına karar verilmiştir. Ayrıca maddenin, 

Anayasa’nın “Tabii Servetlerin ve Kaynakların Aranması ve İşletilmesi” başlıklı 168. 

maddesiyle ilgisi görülmemiştir. Bununla beraber Anayasa’nın “Temel Hak ve 

Hürriyetlerin Sınırlandırılması” başlıklı 13. maddesi ile “Mülkiyet Hakkı” başlıklı 35. 

maddesi yönünden yapılan incelemede, Maden Kanunu’nun 46. maddesi Anayasa’ya 

aykırı bulunarak iptal edilmiştir. AYM iptal kararından on yıl sonra Maden Kanunu 

bugünkü halini almış ve Anayasa’ya aykırılığına karar verilen eksiklikler giderilerek, 

46. madde yeniden düzenlenmiştir. 
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Madencilik faaliyetleri için alınan orman izinleriyle ilgili yargı kararları incelendiğinde, 

bu kararların genelde izinsiz çalışma ve izin ihlalleri ile ilgili olduğu görülmektedir. 

Yargıtay bir kararında
64

 “6831 Sayılı Kanunun 92. maddesinde düzenlenen izinsiz 

maden ocağı açmak suçunun oluşabilmesi için, orman idaresinden izin ve ruhsat 

alınmaksızın orman alanı içerisinde kaçak olarak maden çıkarma ve işletme tesisinin 

kurulmuş olması gerektiği, suç tutanağı, sanık savunması, bilirkişi raporları ve tüm 

dosya kapsamına göre, sanığın eyleminin ormanda izinsiz maden ocağı açma eylemi 

olmayıp, var olan maden arama ve çıkarma ruhsatının alanı dışına taşarak, madencilik 

faaliyetinde bulunmak olması ve eylemin 6831 Sayılı Kanunun 93. maddesinde 

düzenlenen orman alanında işgal ve faydalanma suçunu oluşturması karşısında, sanığın 

işgal ve faydalanmada bulunduğu alanın genişliği de nazara alınarak alt sınırdan 

uzaklaşılmak suretiyle işgal ve faydalanma suçundan hüküm kurulması yerine, suç 

vasfında yanılgıya düşülerek, daha ağır cezayı gerektiren 92/2. maddesinden hüküm 

kurulması” yönündeki kararın bozulmasına yönelik karar vermiştir. 

Ayrıca 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ilgili Danıştay 8. Dairesinin bir 

kararında
65

 “Davalı idarenin savunma ve karar düzeltme dilekçesinin incelenmesinden; 

davacının başvurusunun 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında Başbakanlık 

tarafından uygun görüş verilmemesi üzerine reddedildiği anlaşılmaktadır. Davaya konu 

işlemin dayanağı 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin iptali ve yürütmesinin 

durdurulması istemiyle açılan ve Danıştay Sekizinci Dairesi’nin E:2014/7883 sayılı 

dosyası ile bakılan davada; dava konusu genelge ile maden mevzuatında öngörülmeyen 

ayrı bir izin müessesesi getirildiği, bu hali ile anılan genelgenin, maden ruhsatları 

bakımından kısıtlayıcı hükümler içeren ve üst hukuk normu olan Maden Kanunu ve 

Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğine aykırı bir düzenleme olduğu 

sonucuna varılarak 11/11/2015 tarihinde yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne 

karar verilmiştir. Her ne kadar; genelgenin yürütmesinin durdurulmasına, Maden 

Kanunu ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılan 

değerlendirme sonucunda karar verilmiş olsa da; davaya konu uyuşmazlığın orman 

alanlarında yapılacak madencilik faaliyetleri kapsamında verilecek izinlerden 
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kaynaklandığı ve bu izinlerin verilmesi noktasında uygulanacak prosedürün ve izinleri 

vermeye yetkili idarelerin Orman Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtildiği, 

dolayısıyla da burada verilecek izinlerde üst hukuk normu olan Orman Kanunu ve ilgili 

Yönetmeliği yerine bahse konu genelgeye göre karar verilemeyeceği açıktır. Bu 

durumda, bahse konu genelgenin hukuka aykırılığının tespit edilerek yürütülmesinin 

durdurulması karşısında, genelge kapsamında Başbakanlıktan izin alınmak suretiyle 

tesis edilen dava konusu  işlemde bu gerekçeyle de hukuka uyarlık bulunmamaktadır” 

şeklinde karar verilmiştir. 

Yine aynı şekilde mera alanlarında madencilik faaliyetleri ile ilgili yargı kararlarında da 

çoğunlukla izinsiz çalışma veya izin ihlali konuludur. Bir altın madeni projesinde şirket 

yetkilisine Kangal Asliye Ceza Mahkemesi tarafından meralarda geri dönülmez zararlar 

oluşturduğu gerekçesiyle bir yıl sekiz ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca mahkeme, 

meraların eski haline geri getirilememesi ve şirket yetkilisinin bir daha suç işlemeyeceği 

yönünde kanaat oluşmaması nedenleriyle cezayı ertelememiştir. Davacı bir köy, orman 

niteliği ile tespit gören taşınmazın mera olarak özel siciline kaydına karar verildiğini, 

kararın Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiğini, bu karardan önce davalının almış 

olduğu orman izinleri ile madencilik faaliyetlerinde bulunmasının, sonradan mera olan 

dava konusu alanda faaliyetlerinin devamı için haklı neden oluşturmayacağını 

belirterek, davalı şirketin meraya müdahalesinin menine, mera üzerindeki madencilik 

faaliyetleri için yapılan yapıların kaline, eski hale getirme bedelinin tazmini ve maddi, 

manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, MİGEM’den alınan 

işletme ruhsatına istinaden madencilik faaliyetlerinde bulunduğunu belirterek davanın 

reddini savunmuştur. Mahkeme tarafından dava konusu meranın bir bölümüne davalının 

yaptığı müdahalenin men’ine, mera üzerindeki yapıların kal’ine, eski hale getirme 

bedeli ve tazminat istemlerinin ise reddine dair karar verilmiştir. Söz konusu hüküm 

davalı tarafından temyiz edilmiştir ve Yargıtay kararında
66

 “Davalı şirket, işletme 

izninden sonra mera alanı haline gelen dava konusu yerdeki madencilik faaliyetlerini, 

işletme izni yürürlükte bulunduğu süre içinde her zaman, kazanılmış haklar korunarak 

ve ilgili kanunların öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla sürdürebilir” 

şeklinde karar vermiştir. 
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Madencilik sektöründeki yargı kararlarında acele kamulaştırma ve kamu yararı 

kararlarının iptali, yürütmenin durdurulması ve kamulaştırma işlemlerinin usulüne 

uygun yapılmadığı, bilirkişi raporları ve kamulaştırma bedellerine itiraz ile ilgili 

kararlar da fazlasıyla görülmektedir. Acele kamulaştırma kararına ilişkin; davacının 

maliki olduğu taşınmazın altın madeni sahasında kalmasından dolayı, ruhsat sahibi 

şirket tarafından üretim faaliyetlerinde bulunulması, tesis kurulması ve sağlık koruma 

bandı oluşturulması için 2942 Sayılı Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma 

yapılmasına imkan veren 03/01/2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 

Kurulu’nun 10/12/2007 tarih ve 2007/12974 sayılı kararının iptali istemi ile dava 

açılmıştır.  

Danıştay 6. Dairesi’nin kararında
67

; “Olayda, altın madeninin, ekonomik kurallara 

dayalı olarak hızlı ve verimli bir şekilde yararlanılabilir değerlere dönüştürülmesi ve 

ulusal gelire etkin biçimde katkısının sağlanması, bu doğrultuda ülke ekonomisini 

güçlendirip kamusal hizmetlere akacak kaynakları zenginleştirme yolundaki yasal 

amacın gerçekleştirilmesine dönük olarak altın madeni sahasında yer alan üretim alanı, 

tesis inşaası ve sağlık koruma bandı için gerekli olduğu tespit edilen şahıslara ait 

taşınmazların kamulaştırılmasında kamu yararı bulunduğu, proje için gerekli 

kamulaştırma aşamasında, altın madeninin ülke ekonomisine sağlayacağı ciddi ölçüdeki 

katkı, işletmenin bir an önce tam kapasite ile faaliyete geçmesi ve kesintisiz olarak 

üretimin gerçekleştirilmesi, mevcut ekonomik yapı, madencilik sektöründeki koşullar, 

üretim alanı ve projeye özgü durumlar da Bakanlar Kurulunca göz önünde tutularak 

tesisin faaliyet alanı ve sağlık koruma bandı için belirlenen alan içerisinde kalan 

parselin kamulaştırılması gerekli olan acele şekilde kamulaştırılma yapılmasına karar 

verilmesinde, işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırılık görülmediği, kamu 

yararı bulunan ve acele kamulaştırma yoluna gidilen uyuşmazlık kapsamında, yasanın 

öngörmediği, kamulaştırmaya gidilmeden kamunun uğraması muhtemel zararların neler 

olduğunun ortaya konulamaması ve kamu düzeninin ne şekilde bozulacağının 

açıklanamaması durumunun incelemeye konu edilmesinin olanaklı olmadığı, altın 

madeni projesi için verilen gerek işletme ruhsatı, gerek ÇED Olumlu Kararının iptali 

istemiyle açılan davaların sonucunda verilen yargı kararları ve bulunduğu aşamalar, 
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görülmekte olan davayı etkileyecek nitelikte olmadığı gibi davacının diğer iddialarının 

acele kamulaştırma davasının konusu dışındaki unsurları içermesi nedeniyle yerinde 

görülmediği” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Kararın davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Danıştay, İDDK’nın kararında
68

; 

“Dava konusu işlem ile altın madeninin işletilerek, ekonomik kurallara dayalı olarak 

hız, yön ve verimlilik koşullarıyla yararlanılabilir değerlere dönüştürülmesi ve ulusal 

gelire yeterince katkı sağlanması, ulusal ekonominin güçlendirilip kamusal hizmetlere 

akacak kaynakların zenginleştirilmesi amacına yönelik olarak kamulaştırmada kamu 

yararı bulunduğuna karar verilerek acelelik kararı alınmış ise de, altın madenine ilişkin 

ruhsat ve işletme izninin 20/04/1999 yılında 10 yıl süre ile verildiği, bu tarihten itibaren 

anlaşma yolu ile satın alma işlemlerinin gerçekleştirildiği, ancak anlaşma sağlanamayan 

taşınmaz malikleri hakkında ruhsat süresi de gözönünde bulundurularak işlemin tesis 

edildiği, işletmenin biran önce faaliyete geçmesinin sadece ekonomik yarar yönünden 

irdelendiği, ancak acele kamulaştırma yoluna gidilmezse kamunun uğraması muhtemel 

zararlarının neler olduğunun ortaya konmadığı anlaşıldığından, 2942 sayılı Yasanın 27. 

maddesi uyarınca olağan kamulaştırma usulü uygulanmaksızın taşınmaza el 

konulmasını gerektiren acelelik koşulunun gerçekleşmediği sonucuna varıldığı, Daire 

kararında, altın madeninin ülke ekonomisine sağlayacağı ciddi ölçüdeki katkı, 

işletmenin bir an önce tam kapasite ile faaliyete geçmesi ve kesintisiz olarak üretimin 

gerçekleştirilmesi, mevcut ekonomik yapı, madencilik sektöründeki koşullardan 

bahsedilerek acele kamulaştırma yapılmasında kamu yararı bulunduğu sonucuna 

varılmış ise de; ülkenin doğal kaynaklarından olan madenlerin işletilmesinin ve bu 

amaçla gerekli olan taşınmazların kamulaştırılmasının kamu yararına olduğu ve 

kamulaştırmanın yapılabileceği konusunda uyuşmazlık bulunmadığı, ancak, yukarıda 

açıklandığı gibi, söz konusu kamu yararının sağlanması için, özel koşulları oluşmayan 

acele kamulaştırmanın uygulanmayacağı dikkate alındığında, Daire kararında varılan 

sonuca katılmaya olanak görülmediği, bu durumda, dava konusu işlemde hukuka 

uyarlık görülmediği” gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir. 

                                                           
68

 Danıştay İDDK, E: 2009/1934, K: 2012/499. 



76 
 

Danıştay İDDK verdiği kararla
69

 “Danıştay 6. Dairesi’nin 22/12/2015 günlü kararıyla
70

, 

Danıştay İDDK’nın 19/04/2012 günlü bozma kararına uyularak, dava konusu işlemin 

iptaline karar verilmiştir. Davalı idareler ve davalı idareler yanında davaya katılan, 

anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler. Danıştayın ilk derece 

mahkemesi olarak baktığı davaların temyizen incelenmesi sonucunda temyiz merciince 

verilen kararlara karşı Dairenin ısrar hakkının bulunmaması nedeniyle, bozma üzerine 

yeniden verilen kararlara karşı yapılan temyiz başvurularının bozma esaslarına uyulup 

uyulmadığı yönünden incelenmesi gerekmektedir. Danıştay Altıncı Dairesi’nin temyize 

konu kararı; Danıştay İDDK’nın 19/04/2012 günlü bozma kararında belirtilen 

gerekçeler gözönüne alınarak verilmiş bir karar olduğundan, usul ve hukuka uygun 

bulunmakta ve bozulmasını gerektirecek bir hukuka aykırılık taşımamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle, davalı idareler ve davalı idareler yanında davaya katılanın temyiz 

istemlerinin reddine, Danıştay 6. Dairesi’nin 22/12/2015 günlü sayılı kararının 

onanmasına” karar vermiştir. 
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4. ÇÖPLER ALTIN MADENİ ARAZİ EDİNİM SÜRECİ 

4.1 Proje Hakkında Genel Bilgi 

Anagold, Türkiye’nin ikinci büyük altın madeni olup, Çukurdere Madencilik San. ve 

Tic. Ltd. Şti. adıyla 2000 yılında Ankara’da kurulmuştur. Şirket merkezi ABD’nin 

Denver şehrinde bulunan, Kanada borsasında işlem gören Alacer Gold Corporation’ın 

Türkiye’de faaliyet gösteren bir alt şirketi olarak metal madenciliği alanında 

çalışmaktadır. Türkiye’de sahip olduğu varlık portföyü ile orta ölçekli uluslararası bir 

altın üreticisi ve arama şirketidir. Türkiye’de halen Erzincan ili, İliç ilçesi, Çöpler 

Köyü’nde bulunan “Çöpler Altın Madeni” sahasında madencilik faaliyetlerini 

yürütmektedir (Şekil 4.1). 

 Şekil 4.1 Çöpler Altın Madeni yer bulduru haritası (Anonim 2014a) 

Çöpler maden sahası, Ankara’nın yaklaşık 630 kilometre doğusu ve Erzincan ili, İliç 

ilçesine 8 km. mesafede bulunan açık işletme yöntemiyle işletilen bir maden sahasıdır  

(Şekil 4.2 ve Şekil 4.3). İliç ilçesi, doğusunda Kemah, güneyinde Kemaliye ve 

kuzeyinde Refahiye ilçeleri ile çevrili bulunmaktadır. İlçenin Ankara’ya uzaklığı 625 

km., Erzincan merkezine olan uzaklığı ise 116 km’dir. Maden sahası belediye mücavir 

alanı ve imar planı dışında bulunmaktadır. 
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Şekil 4.2 Çöpler Altın Madeni uydu görüntüsü 

  

 

Şekil 4.3 Çöpler Altın Madeni açık işletme alanı 
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Sahada altın cevherleşmesi 1998 yılında tespit edilmiş ve maden işletme ruhsatı 23 

Ekim 2000 tarihinde farklı bir şirketten devir alınmıştır. Ruhsat tarihi 06 Kasım 1986 

olup, ruhsat süresi kırk yıldır. Ruhsat sahasında 1992 yılına kadar farklı firmalar 

tarafından manganez üretimi gerçekleştirilmiş ve ruhsat devir alındıktan sonra 

Çukurdere tarafından 2004 yılında altın işletme izni alınmıştır. Tüm çalışmalar 2007 

yılında tamamlanarak yatırım kararı alınmış ve yasal izinlerin alınma süreci 

başlatılmıştır. Bu kapsamda 2008 yılında Çöpler Kompleks Maden işletmesi ÇED 

Olumlu Kararının alınması ile tesislerin inşaatı için mevzuatlara uygun olarak gerekli 

mülkiyet izinleri alınmıştır. Maden sahası içinde orman, mera, hazine, özel mülkiyet ve 

tarım arazileri bulunmaktadır. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmelik
71

 kapsamında 2008 yılında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınmıştır. 

İnşaat faaliyetleri 25 Ekim 2009 tarihinde başlamış ve 2010 yılı son çeyreğinde 

tamamlanmıştır. İlk altın dökümü 22 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, 2010 

yılından günümüze kadar üretim faaliyetleri devam etmektedir (Şekil 4.4). 

 

 

 

Şekil 4.4 Çöpler Altın Madeni mevcut tesisleri 
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Cevher içinde bulunan yüksek bakır içeriğinin yığın liç prosesinde kullanılan siyanür 

tüketimini arttırması ve karbon sirkülasyonunda altının verimini düşürmesi nedeni ile 

işletmede siyanür tüketimini azaltmak ve karbon adsorbsiyonunun verimini arttırmak 

için 2012 yılında SART
72

 tesisinin devreye alınması, üretim kapasaitesinin arttırılması 

ve mevcut pasa sahasının genişletilmesi amacıyla SART Tesisi Üretim Kapasite Artışı 

ve Pasa Alanı Genişletmesi için ÇED Olumlu Kararı alınmıştır. SART prosesi 

siyanürün, bağlı olduğu kompleks bileşiklerden ayrılarak açığa çıkması, bağlı olduğu 

metallerin çöktürülmesi ve serbest siyanür olarak geri kazanımını sağlamaktadır. 

Açık ocak üretimi sonrası oksitli cevherin yığın liç ile kazanılmasına ek olarak sülfürlü 

cevherin kazanımının yapılabilmesi için mevcut yığın liç operasyonunun dışında yeni 

bir prosese ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda sülfürlü 

cevherin işlenmesi ile ilgili olarak en ekonomik yöntemin otoklav ünitesiyle basınçlı 

ortamda tepkime ile cevherin oksidasyonun gerçekleştirilmesi olacağına karar 

verilmiştir. Söz konusu tesisler ile cevher kazanımı madencilik sektöründe Türkiye’de 

bir ilk olup, dünyada ise sayılı örneği bulunmaktadır.  

2014 yılında ruhsat sahasında bulunan sülfürlü cevherin üretiminin yapılabilmesi 

amacıyla Çöpler Kompleks Madeni Kapasite Artış ÇED Olumlu Kararı alınmıştır. 

Mevzuatlara uygun olarak gerekli mülkiyet izinlerinin alınmasının ardından 2016 yılı 

Mayıs ayında yatırıma başlama kararı alınmış ve sülfür tesisleri için inşaat süreci 

başlamıştır. İnşaat sürecinde sülfürlü cevherin elde edilebilmesi için ek tesisler inşa 

edilmektedir (Şekil 4.5). İnşaat sürecinin tamamlanması ile mevcut İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatının güncellenmesinin ardından, sülfürlü cevherden elde edilecek ilk 

altın dökümünün 2018 yılı üçüncü çeyreğine yapılması planlanmaktadır. Kapasite artışı 

projesi ile yapılacak yatırım tutarı yaklaşık 750 milyon ABD doları olup, maden ömrü 

yirmi yıl daha uzatılmış olacaktır. Yatırımın geri dönüş süresi ise üç yıldır.  
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 Sülfürleştirme, Asitleştirme, Çökeltinin geri kazanımı, Çökeltinin yoğunlaştırılması. 
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Şekil 4.5 Çöpler Altın Madeni inşaat aşamasındaki ek tesisleri  



82 
 

Anagold tarafından işletilmekte olan Erzincan ili, İliç ilçesine 8 km. mesafede bulunan 

Çöpler Altın Madeni 22 Aralık 2010 tarihinde işletmeye alınmış ve bu tarihten itibaren 

bugüne kadar toplam 42,77 ton altın üretimi yapılmıştır. En yüksek üretim 2013 yılında 

yapılmış olup, toplam miktar 8,51 tondur (Çizelge 4.1).  

Çizelge 4.1 Çöpler Altın Madeni üretim miktarları 

Yıl Au (ton) 

2010 0,02 

2011 5,57 

2012 5,95 

2013 8,51 

2014 7,25 

2015 6,41 

2016 3,83 

2017 5,23 

Toplam 42,77 

Faaliyetlerinin başladığı günden bugüne kadar Türk milli ekonomisine yaklaşık 700 

Milyon ABD Dolarının üzerinde katkı (yatırım harcamaları, satın alma, ücretler, 

bağışlar gibi) sağlanmıştır.  Bu rakama ek olarak; devlet kurumlarına yaklaşık 200 

Milyon ABD Doları tutarında vergi ve maden devlet hakkı ödemesi yapılmıştır. 

İşletmeye alındığı 2010 yılından günümüze kadar yaklaşık 83,5 Milyon TL maden 

devlet hakkı ödemesi yapılmıştır (Çizelge 4.2). 

Çizelge 4.2 Çöpler Altın Madeni devlet hakkı ödemeleri 

Yıl Maden Devlet Hakkı (TL) 

2010        33.915,08 

2011 10.633.934,20 

2012 12.047.749,43 

2013 14.438.193,84 

 2014 11.414.379,12 

2015   9.243.320,64 

2016   8.519.385,05 

2017 16.832.547,52 

Toplam 83.163.424,88 
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Anagold tüm faaliyetlerini, bu faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirecek 

şekilde yürütmeye büyük önem vermekte olup, doğal kaynakların bilinçli şekilde 

kullanılmasını ve yönetimini sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedeflerini gerçekleştirmek 

için detaylı bir çevresel ve sosyal etki değerlendirmesi geliştirmiş ve uygulamaktadır. 

Ayrıca tüm faaliyetlerini çalışanlarının, yüklenicilerinin ve yöre halkının sağlık ve 

güvenliğini koruyacak şekilde yürütmeyi hedeflemekte, iş güvenliği bilincinin 

arttırılması ve sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamaya çalışmaktadır.  

4.2 Bölgeye Yatırım ve İstihdam 

Anagold çalıştığı yörenin ve Türkiye’nin ekonomisine kalıcı katkıda bulunma ilkesi 

çerçevesinde gerek istihdam, gerekse satın alma konularında yerel imkanların 

kullanılmasına ve yerel kapasitenin geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Tüm 

faaliyetlerini Çöpler Altın Madeni’ni çevreleyen yerel toplum ve bölgesel paydaşlarla 

yapıcı ve pozitif ilişkiler içerisinde yürütmektedir. Erzincan’ın en büyük sanayi 

tesislerinden biri haline gelen Çöpler Altın Madeni, yüklenici firmalarıyla birlikte 

öncelikle bulunduğu yöre halkına iş olanağı sağlamaktadır. İşletmede özellikle vasıfsız 

ve yarı vasıflı işgücünün tamamına yakınının yöre halkından sağlanmasına özen 

gösterilmektedir. Çöpler Altın Madeni, yöre halkına birçok olanak sunarken, yöre halkı 

da maden için önemli bir iş gücü ve yerel hizmet kaynağı oluşturmaktadır. Sağlanan 

doğrudan ve dolaylı istihdam bölgedeki işsizliğin azaltılmasında yardımcı olmakla 

birlikte istihdama bağlı olarak artan gelir eğitim, sağlık, altyapı ve sosyal altyapının 

gelişimine doğrudan katkıda bulunmaktadır. Ayrıca sosyal sorumluluk programı 

kapsamında da yerel ve bölgesel birçok projeye katkı sağlanmaktadır. 

Ayrıca, satın alma faaliyetleri gerçekleştirilirken tedarik edilen mal ve hizmetlerin 

mümkün olan kısmının tamamı yine yöreden karşılanmaktadır. Yöreye doğrudan ve 

dolaylı olarak mümkün olduğunca fazla katkı sağlamayı amaçlayan bu politikaların 

uygulanması esnasında, uluslararası standartlar ve sosyal etki değerlendirme kriterleri 

ölçüsünde işletmeye yakınlıklarına göre belirlenmiş etki alanındaki yerleşim yerlerine 

öncelik tanınmakta ve azami ölçüde adil, şeffaf ve titiz olunmaya çalışılmaktadır. 
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4.3 Arazi Edinim Süreci 

Çöpler Maden Sahası ile ilgili olarak 2007 yılında yatırım kararının verilmesinin 

ardından, 16 Nisan 2008 tarihinde Çöpler Kompleks Maden İşletmesi ÇED Olumlu 

Kararının alınması ile tüm yasal mevzuatlara uygun olarak arazi edinim süreci 

başlamıştır. Maden sahası içinde orman, mera, hazine, özel mülkiyete konu araziler ve 

tarım arazileri bulunmaktadır. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda maden sahası 

için ÇED alanı 687 ha olarak belirlenmiştir (Şekil 4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.6 2008 ÇED alanı ve arazi kullanımını gösteren harita (Anonim 2008) 
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2008 yılında ÇED alanı içerisinde en büyük alanı kaplayan araziler orman ve hazine 

arazileridir. Toplam proje sahasının % 41’i hazinenin özel mülkiyetindeki arazi, % 37’si 

orman arazisi ve % 9’u mera arazisi olmak üzere toplam % 87’si kamu mülkiyetinde 

bulunmaktadır. Özel mülkiyete konu arazilerin proje ÇED alanı içindeki payı % 11 

olduğu için projenin neden olduğu tarımsal arazi kaybının çok düşük düzeyde olacağı 

ortaya çıkmaktadır (Çizelge 4.3).  

Çizelge 4.3 2008 yılı ÇED alanı arazi kullanım durumu (Anonim 2008) 

Arazi Türü Alan (m
2
) Alan (ha) Yüzde (%) 

Orman Arazisi 2.503.110 250 37 

Mera Arazisi 606.717 61 9 

Hazine Arazisi 2.821.669 282 41 

Özel Mülkiyet 766.998 77 11 

Diğer  168.505 17 2 

TOPLAM 6.866.999 687 100 

2008 ve 2010 yılları arasında işletme, tesis ve altyapı tesisleri için gerekli olan orman 

izinlerinin alınması yanında mera arazilerinin tahsis amacı değişikliği de yapılmıştır. Bu 

işlemlerle beraber maden sahası içinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazların satın 

alma ve kamulaştırma süreci de yürütülmüştür. Kamulaştırma süreci 2009 yılında 

tamamlanmış, bu süreci takiben maden sahası içinde bulunan özel mülkiyete konu tüm 

arazilerin satın alma süreci 2010 yılında tamamlanmıştır.  

2012 yılında SART tesisisinin devreye alınması, üretim kapasitesi arttırılması ve 

mevcut pasa sahasının genişletilmesi amacıyla 17 Mayıs 2012 tarihinde “SART Tesisi 

Üretim Kapasite Artışı ve Pasa Alanı Genişletmesi” ÇED Olumlu Kararı alınmıştır. Bu 

proje kapsamında mevcut tesislere SART tesisi ilave edilmiş, pasa sahası genişletilerek 

depolama kapasitesi ve üretim kapasitesi arttırılmıştır. Söz konusu  proje ile mevcut 

pasa sahası orman alanında yaklaşık 50 ha genişletilmiştir. 2012 yılında bu alanın pasa 

alanı olarak kullanımı için gereken orman izni alınmış ve faaliyetlere devam edilmiştir. 

Proje ÇED alanı orman alanında 50 ha’lık genişleme ile toplamda 737 ha olmuştur 

(Şekil 4.7).  
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Şekil 4.7 2012 ÇED alanı ve arazi kullanım durumunu gösteren harita (Anonim 2012) 

Yeni ÇED kararının alınması ile 2008 yılında toplam ÇED alanının % 37’sini oluşturan 

orman arazileri, proje alanının % 41’lik kısmını kapsamaktadır. Hazine arazileri toplam 

ÇED alanının % 38’lik kısmını oluştururken, mera arazileri alanın % 8’lik kısmını 

oluşturmaktadır. Özel mülkiyete konu taşınmazlar toplam alanın % 13’ünü kapsamakta 

olup, bu taşınmazların % 11’i Anagold’un mülkiyetine geçmiştir (Çizelge 4.4). 

Çizelge 4.4 2012 yılı ÇED alanı arazi kullanım durumu (Anonim 2012) 

Arazi Türü Alan (m
2
) Alan (ha) Yüzde (%) 

Orman Arazisi 3.009.510 300 41 

Mera Arazisi 606.717 61 8 

Hazine Arazisi 2.821.669 282 38 

Anagold Parselleri 766.998 77 11 

Diğer  168.505 17 2 

TOPLAM 7.373.399 737 100 
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Kapasite artışı projesi kapsamında 24 Aralık 2014 tarihinde Çöpler Kompleks Madeni 

Kapasite Artışı ÇED Olumlu Kararı alınmıştır. Kapasite artış projesiyle birlikte 2012 

yılında 737 ha olan ÇED alanı 1.686 ha’a çıkmıştır (Şekil 4.8).  Maden sahasında 

bulunan sülfürlü cevherin üretilmesi amacıyla orman alanında atık barajı ve 

zenginleştirme ek tesislerinin yapılması amacıyla gerekli olan orman izinleri alınmıştır. 

Ayrıca, mera alanlarının ek pasa alanı olarak kullanılması amacıyla mera tahsis 

değişikliği yapılmıştır. Proje genişleme sahası içinde bulunan yirmi üç parsel içinde 

satın alma süreci başlatılmıştır. Maden sahası içinde kalan özel mülkiyet malikleriyle 

görüşmeler yapılmış ve anlaşma sağlanamadığından dolayı kamulaştırma müracaatında 

bulunulmuştur. Bunlara ek olarak proje alanı içinde kalan 23 parselin tarım dışı amaca 

tahsis işlemlerinin yapılması için gerekli başvurular yapılmıştır. 

Şekil 4.8 2014 ÇED alanı ve arazi kullanım durumunu gösteren harita (Anonim 2014a) 

Mevcut durumda proje sahası içinde toplam ÇED alanının en büyük kısmı % 44’lük 

alanı kaplayan orman arazileridir. Kapasite artış projesiyle pasa depolama amacıyla 

kullanılmak üzere proje alanı içinde bulunan mevcut mera arazileri yüzdesinde büyük 

bir artış olmuştur. Proje alanı içinde 2012 yılında % 8’lik alanı kaplayan mera arazileri, 
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2014 yılında % 29’a çıkmıştır. ÇED alanı içinde ki hazine arazileri ise toplam alanın % 

20’lik kısmını oluşturmaktadır (Çizelge 4.5). 

Çizelge 4.5 2014 yılı ÇED izin alanı arazi kullanım durumu (Anonim 2014a) 

Arazi Türü Alan (m
2
) Alan (ha) Yüzde (%) 

Orman Arazisi 7.466.041 747 44 

Mera Arazisi 4.953.293 495 29 

Hazine Arazisi 3.349.128 335 20 

Özel Mülkiyet 54.576 5 1 

Anagold Parselleri 687.448 69 4 

Diğer  345.008 35 2 

TOPLAM 16.855.494 1686 100 

4.3.1 Orman arazileri edinim sürecinin incelenmesi 

Çöpler maden sahasının büyük bir bölümü orman arazilerinden oluşmaktadır. Ormanlık 

alandaki hakim mesçere tipi BBt, OT ve B(Ar+Bt)-OT’dir. Maden sahası genelde bozuk 

baltalık orman ve orman toprağı içermekte olup, bu alanlar içinde bodur ardıç ve meşe 

ağaçları yer almaktadır. Mevcut ÇED alanı içinde bulunan 747 ha’lık orman alanının 

yaklaşık 500 ha’lık kısmının orman izinleri alınmıştır.  

Orman izinleri 2008 ve 2010 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır. 

2010 yılından sonra tüm orman izinlerinin Bölge Müdürlükleri tarafından verilmeye 

başlanmasıyla müracaatlar Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Projeye 

ait ilk orman izinleri 2008 yılında 130 ha’lık alan için alınmıştır. Daha sonrasında 

projenin ilerleme sürecine göre izin müracaatları devam etmiştir. 2012 yılında pasa 

döküm alanı için 51 ha’lık ek bir alanda orman izni alınmıştır. Kapasite artışı ile bilikte 

yığın liç ve tesis alanlarının genişlemesi ile atık barajı alanı için toplamda 319 ha ek 

orman izni alınmıştır (Şekil 4.9). 
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Şekil 4.9 Mevcut ÇED alanı izinli orman arazilerini gösteren harita 

Orman izin sürecinde izin raporları İliç Orman İşletme Şefiği tarafından 

hazırlanmaktadır. Bu süreç içerisinde izin sahaları Anagold tarafından 

işaretlenmektedir. İzin sahalarının olur almasını takiben işlemlerin tamamlanmasından 

sonra İliç Orman İşletme Şefliği ve Anagold arasında saha teslim tesellüm tutanağı 

imzalanmaktadır. Sahadaki tüm çalışmalara saha teslim tesellüm tutanağının 

imzalanmasının ardından başlanılmaktadır.  

İliç Orman İşletme Şefliği 2016 yılından önce Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü’ne 

bağlı iken, 2016 yılından itibaren Refahiye Orman İşletme Şefliği’nin Müdürlük 

olmasından dolayı Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmaktadır. 

2010 yılından itibaren tüm orman izinlerine Bölge Müdürlükleri tarafından olur 

verilirken, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinden sonra tüm orman izinleri olur 

almak için Bölge Müdürlükleri tarafından OGM’ye gönderilmekte ve genelge 

kapsamında Bakanlık ve Başbakanlık onayları alındıktan sonra OGM tarafından olur 

verilmektedir.  
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2010 yılında şirket ünvanının değişmesi sebebiyle tüm alınan orman izinleri yeniden 

olur alıp, ünvan değişikliği yapılmıştır. Bu süreçte ünvan değişikliği sebebiyle orman 

izinleri için tüm işlemler yeniden yapılmıştır. 2017 yılında maden sahası tesis ve altyapı 

tesislerinin bulunduğu yine Anagold’a ait işletme ruhsat süresinin sona ermesi ile bu 

ruhsata bağlı olarak alınmış orman izinlerinin de süresi sona ermiştir. Öncelikle işletme 

ruhsatının uzatılması için MİGEM’e müracaat edilmiş, süresi uzatılmış ruhsatın 

alınmasını takiben orman izin süreleri uzatımı için müracaat edilmiş ve izin süreleri 

ruhsat süresi boyunca uzatılmıştır. 

Anagold tarafından orman izin müracaat dosyaları Ormancılık Büroları’na 

hazırlattırılmaktadır. İşletme, atık barajı, liç, atık barajı gibi orman izinleri için 

rehabilitasyon projesi, pasa döküm alanı izinleri için kademeli pasa kapatma planı 

hazırlanmaktadır. Orman Kanununun 16 ncı Madde Uygulama Yönetmeliği kapsamında 

her yıl eylül ayında ruhsat bazlı olarak tüm orman izinlerinin son durumlarını gösteren 

teknik rapor Erzurum Bölge Müdürlüğü’ne sunulmaktadır.  

Her yıl Orman İdaresi tarafından denetim amacıyla saha ziyaretleri yapılmakta ve izin 

alanları kontrol edilmektedir. Şu ana kadar yapılan denetim ve kontrollerde herhangi bir 

uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. Anagold izin alanları dışına çıkmamak ve izin ihlali 

yapmamak için çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yürütmektedir. 

Orman Kanununun 16 ncı Madde Uygulama Yönetmeliği’ne göre Çöpler Maden Sahası 

içinde genelde ağaçsız alanlar veya % 10’dan daha az kapalı ormanlar bulunmaktadır. 

Bu sebepten arazi izin bedel hesaplamaları ekolojik denge sayısı 1 veya 1.1,  il katsayısı 

1,6 alınarak yapılmıştır. Maden sahası orman izinleri için 2008 yılından günümüze 

kadar toplamda yaklaşık 33 Milyon TL ağaçlandırma, arazi izin, teminat ve ek devlet 

hakkı bedelleri ödenmiştir. 2015 yılında yaklaşık 1,3 Milyon TL arazi izin bedeli 

ödenmiş iken, 2017 yılında yaklaşık 11 Milyon TL arazi izin bedeli ödenmiştir. 2015 

yılından itibaren orman izin bedellerindeki artışlar net olarak gözlenmektedir. İzin 

bedellerinin arttırılması ile kapasite artış projesi için 2016 yılında alınan orman izinleri 

için ödenen ağaçlandırma, arazi izin ve teminat bedellerinin toplam maliyeti yaklaşık 

12,5 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir (Çizelge 4.6). 
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Çizelge 4.6 Orman izinlerine ödenen toplam bedeller 

Yıl 
Teminat  

(TL) 
Ağaçlandırma 

Bedeli (TL) 

Arazi İzin  

Bedeli (TL) 

Ek Devlet Hakkı 

Bedelleri (TL) 

2008 43.400,00 433.859,78 302.896,18 - 

2009 25.600,00 83.646,90 387.412,14 - 

2010 74.700,00 220.628,58 539.623,67 - 

2011 143.400,00 164.624,79 583.963,82 - 

2012 47.000,00 496.129,53 911.731,78 - 

2013 - - 974.033,31 113.300,21 

2014 - - 1.070.688,14 157.065,40 

2015 37.443,00 106.759,02 1.295.111,17 222.005,76 

2016 603.471,28 5.078.172,90 6.463.197,61 205.182,17 

2017 665.518,05 149.512,53 10.988.993,26 405.715,64  

Total 1.640.532,33 6.733.334,03 23.517.651,08 1.103.269,18 

Genel Toplam 32.994.786,62 

Orman alanlarında madencilik faaliyetleri halihazırda devam ettiği için maden 

sahasında henüz bir rehabilitasyon çalışmasına başlanmamıştır. Sadece tesislerin 

bulunduğu alanları yeşillendirmek amacıyla peyzaj çalışmaları yapılmıştır. Madencilik 

faaliyetlerinin sona ermesinin ardından veya faaliyetlerin tamamlandığı alanlarda kısmi 

olarak rehabilitasyon çalışmalarına başlanılması planlanmaktadır.  

Madencilik sektörünün en önemli sorunlarından biri haline gelen orman izin süreci 

Anagold içinde büyük bir anlamda sorun teşkil etmiştir. Projenin belli dönemlerinde 

yönetmelik yürütmeyi durdurma, iptal kararları ve yönetmelik değişiklikleri sebebiyle 

orman izinleri bir süreliğine alınamamıştır. 2014 yılında kapasite artışı amacıyla Çöpler 

Kompleks Madeni Kapasite Artışı ÇED Olumlu Kararının alınmasının hemen ardından 

29 Aralık 2014 tarihinde ek tesisler ve atık barajı için orman izni müracaatında 

bulunulmuştur. Tüm orman izinlerinin 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi 

kapsamında değerlendirilmesinden dolayı izin süreci fazlasıyla uzamış, izinler 12 Nisan 

2016 tarihinde olur almış ve izin süreci neredeyse bir buçuk yıl süre almıştır. 

Türkiye’de özellikle Doğu bölgesine 750 milyon ABD Doları gibi büyük bir yatırım 

yapacak Anagold’un izin sürecinin bu şekilde uzatılması biran önce yatırım yapmak 

isteyen şirketi o dönemlerde fazlasıyla etkilemiştir. 
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Ünvan değişikliği işlemlerinin devir işlemi gibi değerlendirilmesi ve izin süresi uzatım 

işlemlerinin 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında değerlendirilmesi 

Anagold’un orman izin süreçlerinin uzamasına neden olmuştur. Yapılan müracaatlarda 

bazı tesis ve altyapı tesislerinin Uygulama Yönetmeliği’nde bulunan tanımlar içinde yer 

almaması nedeni ile sıkıntılar yaşanmıştır. Orman İdare’si tarafından maden sahası 

içinde yapılması planlanan tesis ve altyapı tesislerinin söz konusu yönetmelikte yer alan 

tanımlar içinden seçilerek müracaat edilmesi talep edilmektedir. 

4.3.2 Mera arazileri edinim sürecinin incelenmesi 

Mera arazileri, 2008 yılında ÇED alanının % 9’u olup, 2014 yılında kapasite artışı ile ek 

pasa alanları ihtiyacından dolayı proje sahası içinde kalan mera arazilerinin toplam 

proje alanına oranı % 29’a çıkmıştır. 2008 yılında ÇED alanı içinde 61 ha mera arazisi 

mevcut iken, mevcut ÇED alanında toplamda 495 ha mera arazisi bulunmaktadır. 

Toplam 1.686 ha’lık mevcut ÇED alanı içinde bulunan 495 ha’lık mera arazisinin 

yaklaşık 403 ha’lık kısmının mera tahisi değişiliği yapılarak hazineye tescil edilmiştir 

(Şekil 4.10). 

 

Şekil 4.10 Mevcut ÇED alanı mera tahsis değişikliği yapılan arazileri gösteren harita 
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Anagold tarafından 15 Mayıs 2008 tarihinde 66,40 ha’lık alanda mera tahsis değişikliği 

yapılması için MİGEM’e başvuru yapılmıştır. 18 Temmuz 2008 tarihinde tetkik heyeti 

tarafından saha ziyareti yapılmış ve mera tahsis değişikliği işlemi uygun görülmüştür. 

Mera tahsis değişikliği dosyası işlemleri tamamlanmak üzere 10 Eylül 2008 tarihinde 

Erzincan Valiliği’ne iletilmiş ve valilik tarafından incelenmek üzere Tarım İl 

Müdürlüğü
73

‘ne gönderilmiştir. İl mera komisyonu tarafından mera tahsis değişikliği 

talebi değerlendirilmiş ve teknik ekip tarafından saha ziyareti yapılmıştır. 25 Eylül 2008 

tarihinde inceleme raporu düzenlenmiş ve 14 Ekim 2008 tarihli defterdarlık olumlu 

görüşü alınmıştır. Tarım İl Müdürlüğü tarafından maden sahası içindeki mera arazileri 

bitki örtüsünün % 5’inin yem türüne sahip türlerden oluşmamasından dolayı zayıf 

sınıflı
74

 mera arazisi olarak tespit edilmiş, yirmi yıllık ot bedeli hesabı yapılmış ve mera 

tahsis değişikliği uygun bulunmuştur. Teknik ekip tarafından hazırlanan inceleme 

raporu 10 Ekim 2008 tarihinde il mera komisyonuna sunulmuştur. İl mera 

komisyonunun mera tahsis değişikliği ile ilgili olarak vermiş olduğu uygunluk kararı 15 

Ekim 2008 tarihinde valilik tarafından onaylanmış ve MİGEM’e bilgi verilmiştir. 

Anagold yirmi yıllık ot ve teminat bedelini yatırarak, Erzincan Valiliği ile 27 Ekim 

2008 tarihinde mera geri dönüşüm sözleşmesi imzalamıştır. Onaylanan mera tahsis 

değişikliği dosyası işlemler için Kadastro Müdürlüğü’ne iletilmiş ve işlemlerin ardından 

söz konusu alanlar İliç Tapu Müdürlüğü’nde hazine adına tescil edilmiştir. Mera tahsis 

değişikliği yapılan alanlarda hazine adına tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından 

faaliyetlere başlanılmıştır. 

Daha sonrasında, sülfürlü cevherin üretimi için kapasite artışı ile ek pasa alanlarına 

ihtiyaç duyulmuş ve 336,40 ha ek mera tahsis değişikliği müracaatı için 29 Aralık 2014 

tarihinde MİGEM’e müracaat edilmiştir. MİGEM tarafından 16 Ocak 2015 tarihinde 

saha ziyareti yapılmış, mera tahsis değişikliği talebi onaylanmış ve 13 Mart 2015 

tarihinde Genel Müdürlük oluru alınarak 02 Nisan 2015’te Erzincan Valiliği’ne 

gönderilmiştir. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne iletilen dosya il mera 

komisyonu tarafından incelenmiş, defterdarlık görüşü istenmiş ve inceleme raporu 
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 639 sayılı KHK, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı olmuştur, Resmi 

Gazete, Tarih: 08/06/2011, Sayı: 27958 – Mükerrer. 
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 Bitki örtüsünün ağırlık olarak % 0-25'i kaliteli bitkilerden oluşan mera, yaylak, kışlak ile umuma ait 

çayır ve otlaklardır. 
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hazırlanarak il mera komisyonuna sunulmuştur. İnceleme raporunda maden sahası 

içinde ek mera tahsis değişikliği talep edilen alanlar yine zayıf sınıflı mera arazisi olarak 

tespit edilmiştir. İl mera komisyonunun mera tahsis değişikliği işleminin uygun 

bulunduğuna dair kararı 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında onay 

alınmak üzere 30 Eylül 2015 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 

gönderilmiştir. Bu süreçten sonra mera tahsis değişikliği talebi birkaç defa tekrar 

değerlendirilmek üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne geri iade edilmiştir. 

Her seferinde talebin uygun bulunduğu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

tarafından bakanlığa bildirilmiştir. Uzun bir dönem söz konusu dosya bakanlıkta 

bekletilmiş, Başbakanlık makamından uygun görüş alındıktan sonra İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Söz konusu talep 28 Mart 2017 tarihinde 

valilik tarafından onaylanmış ve MİGEM’e bilgi verilmiştir. Anagold tarafından teminat 

ve ot bedeli yatırılarak, Erzincan Valiliği ile 30 Mart 2017 tarihinde mera geri dönüşüm 

sözleşmesi imzalanmıştır. Onaylanan mera tahsis değişikliği talebi işlemler için 

Kadastro Müdürlüğü’ne iletilmiş ve buradaki işlemlerin ardından bu alanlar 06 Nisan 

2017 tarihinde İliç Tapu Müdürlüğü’nde hazine adına tescil edilmiştir.  

Madencilik faaliyetleri orman izin süreci gibi mera tahsis değişikliği işlemleri de 

2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında değerlendirilmektedir.  Anagold’a ait 

2008 yılı ve 2014 yılı mera tahsis değişikliği izin talep süreleri karşılaştırıldığında söz 

konusu genelgenin madencilik faaliyetlerini ne kadar etkilediği anlaşılmaktadır. 2008 

yılındaki mera tahsis değişikliği işlemleri yaklaşık beş buçuk ayda tamamlanmasına 

karşın, 2014 yılındaki işlemler başvuru tarihinden itibaren yaklaşık iki buçuk sene 

zaman almıştır. 

Mera tahsis değişikliği için 2008 yılında 66 ha’lık zayıf mera vasıflı alana 81.261,36 TL 

yirmi yıllık ot bedeli ödenmiş iken, 2017 yılında yine aynı vasıfta 336 ha’lık alana 

1.143.722,60 TL ödeme yapılmıştır. Mera tahsis değişikliği için toplamda yaklaşık 1,25 

Milyon TL ödeme yapılarak, mera arazileri hazine adına tescil edilmiştir (Çizelge 4.7).  
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Çizelge 4.7 Maden sahası içinde alınan mera izinlerine ödenen toplam bedeller 

Yıl Teminat (TL) 20 Yıllık Ot Bedeli (TL) 

2008 16.253 81.261,36 

2017 228.744,52 1.143.722,60 

Toplam 244.997,52 1.224.983,96 

Yönetmelikte mera tahsis değişişikliği ot ve teminat bedellerinin nasıl hesaplanacağına 

dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Kapasite artışı mera tahsis değişikliği 

sürecinde İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hesaplanan ot bedeli 

Bakanlık tarafından az bulunmuş ve birim fiyatlar arttırılarak tekrar ot bedeli hesabı 

yapılmıştır. Mera alanlarında madencilik faaliyetleri devam ettiği için maden sahasında 

içinde bulunan mera alanlarında henüz bir rehabilitasyon çalışması yapılmamıştır.  

4.3.3 Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde 

madencilik faaliyetlerinin incelenmesi 

Kapasite artış projesiyle mevcut 1686 ha’lık ÇED alanı içinde 335 ha hazine arazisi 

bulunmaktadır. Hazine arazileri 2008 yılında toplam alanın % 41’ini, 2012 yılında % 

38’ini oluşturmakta iken, kapasite artışı projesiyle hazine arazilerinin toplam ÇED alanı 

içindeki yüzdesi düşerek, toplam alanın % 20’sini oluşturmaktadır. Maden Kanunu’nun 

46. maddesi 10. fıkrası “Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve 

tasarrufundaki yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri için bu Kanunun yürürlük 

tarihinden sonra kira, ecrimisil alınmaz” ve Maden Yönetmeliği’nin 116. maddesi 

“Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılan 

madencilik faaliyetleri için kira ve ecrimisil alınmaz. Bu alanlar madencilik faaliyetleri 

yapıldığı sürece madencilik faaliyetleri için ayrılmış sayılır” şeklinde düzenlenmiştir. 

Anagold tarafından maden sahası içinde bulunan hazine arazilerinin mülkiyet durumunu 

gösteren belgeler Maden Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında MİGEM’e sunulmuştur. 

Bununla birlikte hazineye ait taşınmazlarla ilgili İliç Mal Müdürlüğü’ne söz konusu 

hazine arazilerinde yapılacak madencilik faaliyetlerle ilgili bilgi verilmiştir. 



96 
 

Anagold tarafından 2015 yılına kadar hazine arazilerinde yapılan madencilik faaliyetleri 

için % 30 fazlasıyla ek devlet hakkı ödenmiştir. 6592 sayılı Maden Kanunu İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
75

 değişikliği ile bu hüküm yürürlükten 

kaldırılmış ve bu tarihten itibaren hazine arazileri için ek devlet hakkı ödenmemektedir. 

Madencilik faaliyetleri halen devam ettiği için hazine arazileri ile ilgili henüz bir 

rehabilitasyon çalışması yapılmamamıştır. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesini 

takiben söz konusu hazine arazileri Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin 

Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği kapsamında rehabilite edilecektir. Maden 

sahası içinde bulunan hazine arazileri ile ilgili her yıl ocak ayında doğaya yeniden 

kazandırma planı hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmaktadır. 

4.3.4 Kamulaştırma sürecinin incelenmesi 

Anagold kamulaştırma sürecini özetlersek; bu süreci kamu yararı kararının alınması, 

idare tarafından satın alma usulünün yürütülmesi ve bedel tespit ve tescil dava süreci 

olarak üç bölüme ayrılabilir. Maden ruhsatları ile ilgili kamu yararı verme yetkisi 

ETKB’dedir. Maden sahası içinde özel mülkiyete konu taşınmazların bulunması 

durumunda Maden Kanunu’nun 46. maddesi gereğince kamulaştırma talebinde 

bulunulmaktadır. Maden sahası içinde bulunan özel mülkiyete konu taşınmazlar 

kamulaştırma talebinin konusunu oluşturmaktadır. Kamulaştırmanın amacı madencilik 

faaliyetlerinin sağlayacağı kamu yararıdır. Söz konusu projenin ülke ekonomisine ve 

istihdamına çok büyük ölçüde yarar sağlaması, yöre halkının gerek iş, gerekse sosyal 

anlamda daha iyi yaşam standartlarına sahip olmalarının sağlanması, çalışanların 

eğitilmesi ile endüstriyel bilgi birikimine sahip bir iş gücü doğmasına neden olması ise 

kamulaştırma işleminin sebeplerindendir. 

Kamulaştırma sürecinde, Anagold tarafından öncelikle maden işletme ruhsatına 

dayanarak ilgili Tapu Müdürlüğü’nden tapu bilgileri ve daha sonra Nüfus 

Müdürlüğü’nden taşınmaz sahiplerinin adres bilgileri sağlanmıştır. Ayrıca bu süreçte 
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 6592 Sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete, 

Tarih: 18/02/2015, Sayı:29271. 
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taşınmaz sahiplerine ve varislerine ulaşabilmek için Çöpler Köyü Muhtarlığı’ndan da 

yardım alınmıştır. Maden Yönetmeliği’nin 74. maddesi f bendi gereği ruhsat sahibi 

tarafından kamulaştırma talebinde bulunulmadan önce kamulaştırılması istenilen 

taşınmaz sahipleriyle anlaşmak üzere Tebligat Kanunu hükümlerine göre noter aracılığı 

ile ihbarname gönderilmesi gerekmektedir. Anagold tarafından kamulaştırılması talep 

edilen taşınmaz sahiplerine metrekare birim fiyatı 5 TL’den anlaşmak üzere noter 

aracılığı ile 05 Temmuz 2007 tarihinde ihbarnameler gönderilmiş ve taşınmaz 

sahiplerine ihbarnameye istinaden onbeş gün süre verilmiştir. Onbeş günlük süreden 

sonra ihbarnamelerin hiçbirine olumlu veya olumsuz cevap verilmediği için, 

Kamulaştırma Kanunu’nun 5. maddesi c bendi ve Maden Kanunu’nun 46. maddesi 

kapsamında Maden Yönetmeliği’nin 74. maddesinde belirtilen tüm evraklarla birlikte 

toplam 180.906,97 m
2
 yüzölçümlü 42 parselin kamulaştırılması için 11 Eylül 2007 

tarihinde MİGEM’e acele kamulaştırma talebinde bulunulmuştur. Başvuruyu takiben 

toplam 17.026,32 m
2
 yüzölçümlü 3 parsel sahibiyle haricen anlaşılarak, taşınmazlar 

satın alınmış ve 29 Kasım 2007 tarihinde söz konusu parsellerin kamulaştırılma 

talebinden çıkarılması için MİGEM’e başvuru yapılmıştır. Netice itibariyle 

kamulaştırma talep edilen alan toplam 163.880,65 m
2
 yüzölçümlü 39 parsele düşmüştür. 

Söz konusu 39 parselin 28 adedi tapuda tarla, 7 adedi bahçe vasfında ve 4 adedi de ahır 

ve arsası olarak kayıtlıdır.  

Kamulaştırılması talep edilen parseller, beş kişilik MİGEM heyeti tarafından tetkik 

edilmiş ve konuya ilişkin rapor 28 Kasım 2007 tarihinde sunulmuştur. Heyet tarafından 

ruhsat sahasında yatırım çalışmalarına başlanmış olduğu, projenin ülke ekonomisine ve 

istihdamına çok büyük ölçüde yarar sağlamasının yanı sıra Çöpler Köyü sakinlerinin 

yeni yerlerine taşınması ile daha iyi bir yaşam imkanına sahip olacakları, projenin 

çalışanların eğitilmesi ile endüstriyel bilgi birikimine sahip bir iş gücü doğmasına neden 

olacağı, bu bilgi birikiminin ülkemizin diğer bölgelerinde de yararı olabileceği 

sebepleriyle yatırımın sonuçlandırılabilmesi ve üretim faaliyetlerine geçilebilmesi için 

söz konusu kamulaştırma talebinin karşılanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak 2000 

yılından itibaren sahanın geçici tatil sebebiyle faaliyet göstermemesinden dolayı acele 

kamulaştırma talebi kabul edilmemiş olup, kamulaştırma işlemlerinin olağan 

kamulaştırma olarak devam etmesine karar verilmiştir. 
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Kamulaştırma talebi MİGEM Genel Müdürü tarafından 04 Eylül 2008 tarihinde 

onaylanıp, kamu yararı kararı verilmesi ve kamulaştırma işleminin yapılması için 

Erzincan Valiliği’ne yazı yazılması hususu ETKB onayına sunulmuş ve 19 Eylül 2008 

tarihinde Bakan tarafından imzalanmıştır. Kamulaştırma Kanunu’nun 6. maddesi 2. 

fıkrası gereğince bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı 

kararlarının ayrıca onaylanmasına gerek olmadığından, ETKB tarafından verilen kamu 

yararı kararı başkaca bir mercii tarafından onaylanmamıştır. 

MİGEM, ETKB tarafından kamu yararı kararı verilmesini takiben 07 Ekim 2008 

tarihinde Erzincan Valiliği’ne kamulaştırma işlemlerinin yapılması talebinde 

bulunmuştur. Erzincan Valiliği ilgili talebi 08 Ekim 2008 tarihinde İl Özel İdaresi’ne 

göndermiştir. Söz konusu talep, İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 

tarafından 15 Ekim 2008 tarihinde İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü’ne
76

 iletilmiştir. İl 

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, ilgili idarenin ETKB ve MİGEM olması, 

kamulaştırma işleminin uzun zaman alması ve muhatabın ilgili idare olması nedeniyle 

kamulaştırma işleminin idaresince yaptırılması, söz konusu işlemin bakanlıkları 

mevzuatına göre taraflarınca karşılanamayacağı hususunu 11 Kasım 2008 tarihinde İl 

Özel İdaresi’ne bildirmiştir. Belirtilen bütün işlemlerin ardından Erzincan Valiliği 

kamulaştırma işlemlerinin tesisi için Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nü
77

 

yetkilendirmiştir.  

Kurum yetkilendirme süreci içerisinde hangi kurumun yetkilendirileceği hususunda 

sıkıntılar yaşanmıştır. Valilik bu konuyla ilgili hangi kurumu yetkilendireceği 

konusunda belirsizlikler yaşamış ve bu durum zaman kaybına sebep olmuştur. Maden 

Kanunu’nun 14. maddesi 12. fıkrası gereğince ruhsat sahibi tarafından yatırılan devlet 

hakkının % 25’i büyükşehir sınırları dışındaki illerde il özel idare payı olarak ruhsatın 

bulunduğu ilin özel idaresi hesabına yatırılmaktadır. Ayrıca Maden Kanunu’nun 7. 

maddesi 9. fıkrası gereğince maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat 

sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları büyükşehirler dışındaki illerde 
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 644 sayılı KHK, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmuştur, Resmi 

Gazete, Tarih: 04/07/2011, Sayı: 27984 - Mükerrer. 
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İl Özel İdareleri tarafından verilmektedir. Her ne kadar valilik tarafından kamulaştırma 

işlemleri için görevlendirilen kurum Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü olsa da İl Özel 

İdaresinin görev, yetki ve sorumlulukları itibariyle bu işlemleri yürütmesinin daha 

uygun olacağı açıktır.  

Anagold tarafından kamulaştırılması talep edilen parsellerin sınırı, yüzölçümü ve cinsini 

gösteren ölçekli kamulaştırma planı hazırlattırılmış ve Kadastro Müdürlüğü tarafından 

onaylanmıştır. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından İliç Tapu Müdürlüğü’nden 

taşınmaz bilgileri ve İliç Nüfus Müdürlüğü’nden adres bilgileri temin edilmiştir. Ayrıca 

İliç Kaymakamlığı, Mal Müdürlüğü’nden 19 Ocak 2009 tarihinde vergi beyan değerleri 

alınmıştır. Çöpler Köyü’nde vergi beyanı bulunmamasından dolayı, Maliye Bakanlığı, 

Erzincan Defterdarlığı 2006 ve takip eden yıllarda uygulanacak asgari ölçüde arsa ve 

arazi metrekare birim değerleri kitapçığının 2006 ve takip eden yıllara ait yeniden 

değerleme oranlarının uygulanması sonucu “kıraç 2 kuruş, taban 5 kuruş, sulak 10 

kuruş” olarak hesaplanmıştır. Bütün bu işlemlerle beraber kamulaştırılması talep edilen 

parsellerin tarım dışı amaca tahsis edildiğine dair belge ilgili idareye sunulmuştur. 

Yetkili kurum tarafından 19 Ocak 2009 tarihinde kamulaştırılması talep edilen 

parsellerin tapu siciline 2942 Sayılı Kanunun 7. maddesine göre “Kamulaştırma” şerhi 

konulmuştur. 

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü kendi içinden seçtiği personelle üç kişilik kıymet takdir 

komisyonu oluşturmuştur. Ancak komisyon üyelerinin yeterli teknik bilgiye sahip 

olmaması sebebiyle 02 Şubat 2009 tarihinde bir asil bir yedek olmak üzere Kadasto 

Müdürlüğü’nden harita mühendisi, Tarım İl Müdürlüğü’nden ziraat mühendisi, 

Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nden inşaat mühendisi talep edilerek, üç kişilik 

bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. 

Kamulaştırılacak parseller yerinde bilirkişi heyetince tetkik edilerek, her parsel için ayrı 

ayrı kamulaştırma bedeli belirlenmiştir. Taşınmazların kıymet takdiri ve tespiti 

işlemlerinin yapılması sırasında, komisyon ve bilirkişi heyetine köy muhtarı ve ihtiyar 

heyeti de eşlik etmiştir. Bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporlar 06 Şubat 2009 

tarihinde kıymet takdir komisyonuna sunulmuştur. 
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Kıymet takdir komisyonunca atanan bilirkişi heyeti tarafından parsel bazlı rapor 

hazırlanarak parsellerin cinsi genelde tarla veya bahçe, toprak çeşidinin verimli ve 

kumlu tınılı, drenajının orta/iyi ve eğiminin de % 6 olduğu belirlenmiştir. Tarım 

arazilerinin değeri “bir malın muhtemel kıymetinin araştırılmasının, o malın tespit 

edilen ortalama gelirinin kapitalizasyonu esas alınarak, o maldan ileride elde edileceği 

varsayılan bütün gelirlerinin takdir zamanında biriktirilmesi” şeklinde tarif edilen net 

gelir metoduna göre hesaplanarak tespit edilmiştir. Meyve ağaçlarının kıymeti ise Junge 

Metodu
78

 ile hesaplanmıştır. Taşınmazın değerlendirilmesine esas olan tarihte bölgede 

yapılan gerçek arazi satış fiyatları, yatırımların faiz hadleri ortalaması, Ziraat Bankası 

ipotek faiz oranları, enflasyon, arazinin güvence kabul edilmesi gibi hususlar 

değerlendirilerek taşınmazların kapitalizasyon oranının % 5 olacağı sonucuna varılmış 

ve parselin metrekare birim fiyatı tespit edilmiştir.  

Ayrıca parsellerin bulunduğu yerde madencilik faaliyetinin yürütüleceği ve pek çok 

parselin yakın zamanda ki satış fiyatları da dikkate alınarak % 50 objektif değer artışı 

uygun görülmüştür. Halbuki kanunun 11. maddesi üçüncü fıkrasında “Taşınmaz malın 

değerinin tespitinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep 

olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kâr 

dikkate alınmaz” hükmü bulunmakta olup, madencilik faaliyetlerinin neden olacağı 

değer artışlarının değer tespitinde dikkate alınmaması gerekmektedir.  

Bazı parseller üzerinde bulunan ve tapuda ahır olarak kayıtlı olan yapılar “Mimarlık ve 

Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim 

Maliyetleri Hakkında Tebliği” ne istinaden 1B yapı sınıfına giren yığma yapı olarak 

alınmış ve yapının bedeli yıpranma payı hesaba katılarak hesaplanmıştır. Söz konusu 

yapıların ne zaman yapıldığının tespit edildiğine yer verilmemiştir. Köy alanında 

yapılan yapılarla ilgili su, elektirik, yapı izin belgesi, inşaat ruhsatı gibi bir belgeye 

ulaşılamaması sebebiyle tam anlamı ile yaş tespiti yapılmasının mümkün 

olmamasından, beyan esas alınarak yaş tespitinin yapıldığı düşünülmektedir. 

                                                           
78

 Taşınmaz üzerinde yer alan meyve ağaçları için uygulanan ve ağaçların cinsleri ile ekonomik 

ömürlerini esas alan bir yöntemdir. 
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Belirtilen süreçte 2 parsel maliki ile haricen anlaşılarak, söz konusu parseller Anagold 

tarafından satın alınmıştır. Ayrıca 4 parsele ilişkin Kadastro Mahkemesinde devam eden 

mülkiyet davaları sonuçlanmış ve ilgili parsellerin hazineye ait olduğu tespit edilmiştir. 

Bu sebeplerle kamulaştırılması talep edilen toplam 163.880,65 m
2
 yüzölçümlü 39 

parselden, 36.535,46 m
2
 yüzölçümlü 6 parsel çıkarılmış ve kalan 127.345,19 m

2
 

yüzölçümlü 33 parsel için kamulaştırma işlemlerine devam edilmiştir (Şekil 4.11). 

 

Şekil 4.11 Kamulaştırma parsellerini gösteren harita 

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü kendi içinden seçtiği personelle üç kişilik uzlaşma 

komisyonu oluşturmuştur. Uzlaşma komisyonu, kıymet takdir komisyonunun sunduğu 

ve bilirkişi raporunda tespit edilen bedel üzerinde uzlaşmak için 10 Mart 2009 tarihinde 

resmi taahhütlü yazı göndererek, 06 Nisan 2009 tarihinde saat 14.00’te yapılacak 

uzlaşma görüşmeleri için taşınmaz sahiplerini davet etmiştir. Takdir edilen 

kamulaştırma bedelleri Anagold tarafından ödenecek olsa da uzlaşma görüşmelerine 

lehine kamulaştırma yapılacak özel hukuk kişisi olan Anagold davet edilmemiştir. 

Kamulaştırılacak taşınmaz maliklerinden bir kısmı satın alma aşamasından önce vefaat 

etmiş, ancak mirasçıları tarafından tapuda intikal işlemleri gerçekleştirilmemiştir. Bu 
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sebeple satın alma aşamasında idare tarafından vefaat eden taşınmaz maliklerine ait 

veraset ilamları Sulh Hukuk Mahkemesi’den alınarak mirasçılar tespit edilmiş ve tespit 

edilen mirasçılarda uzlaşma görüşmelerine davet edilmiştir. Taşınmaz sahiplerinden bir 

kısmı uzlaşma komisyonu ile görüşmeye gelip, kıymet takdir komisyonu tarafından 

belirlenen, uzlaşma komisyonu tarafından teklif edilen kamulaştırma bedelini kabul 

etmemişlerdir. Taşınmaz sahiplerinden bir kısmı ise resmi taahhütlü yazı kendilerine 

tebliğ edilmesine rağmen uzlaşma görüşmesine katılmamıştır. Bu sebeple uzlaşma 

görüşmelerine konu 33 parsele ilişkin uzlaşmazlık tutanağı tanzim edilmiştir. 

Uzlaşmazlık tutanağının tanzim edilmesiyle beraber, idare tarafından ilgili bütün 

belgelerle beraber Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bedel tespit ve 

tescil davası ile taşınmazların kamulaştırma yoluna gidilmiştir. Kamulaştırma işleminde 

kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu İliç Asliye Hukuk Mahkemesi görevli ve 

yetkili olup, davacı ETKB’dir. Lehine kamulaştırma yapılan özel hukuk tüzel kişisi 

Anagold söz konusu davalarda taraf olmamıştır. 

Bedel tespit ve tescil davaları parsel bazında açılmıştır. Bununla beraber, taşınmazın 

aynına ilişkin davalarda, malik ile birlikte, mülkiyet iddiasında bulunan kişinin de bedel 

tespit ve tescili davasında taraf olarak bulunması gerekmektedir. Söz konusu projede 

kadastro tespit işlemleri 2005 yılında tamamlanmış olup, bedel tespit ve tescil davası 

aşamasında bazı parseller üzerinde mülkiyet iddiasında bulunan köy sakinleri ve hazine 

ile köy sakinleri arasında kadastro davaları devam etmiştir. Köy sakinleri arasında 

devam eden kadastro davalarında, davanın her iki tarafı da kamulaştırma bedelinin 

tespiti ve tescil davasında davalı olarak yer almıştır. Ancak hazine ile köy sakinleri 

arasında devam eden kadastro davalarında yalnızca köy sakinleri bedel tespit ve tescil 

davasında davalı olarak yer almıştır. Köy sakinleri ile hazine arasında kamulaştırılacak 

taşınmazların mülkiyetine ilişkin devam eden kadastro davalarının, bedel tespit ve tescil 

davası devam ederken sonuçlanması ve taşınmazın hazineye ait olduğuna karar 

verilmesiyle bedel tespit ve tescil davaları da konusuz kalmıştır. Mahkeme tarafından 04 

Haziran 2009 tarihinde tüm maliklere kamulaştırma bedel tespit ve tescil davası 

açılmıştır. 08 Haziran 2009 tarihinde davacı tarafa duruşma günü ve saatinin 

bildirilmesine, davalı tarafa meşruhatlı davetiye çıkarılmasına, İliç Tapu Müdürlüğü’ne 

müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazların tapu kaydının ve emsal taşınmazların 
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satış bedellerinin gönderilmesine, yerel ve Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede 

ilan yapılmasına ve yargılamanın 14 Temmuz 2009 tarihine bırakılmasına karar 

verilmiştir. Yerel düzeyde ve Türkiye genelinde 25 Haziran 2009 tarihinde yayımlanan 

iki gazede ilan verilmiştir. 14 Temmuz 2009 tarihinde yapılan duruşmada 29 Temmuz 

2009 tarihinde keşif yapılmasına, keşif giderinin davacı tarafından yatırılmasına ve keşif 

mahalinde köy muhtarının da hazır edilmesine karar verilmiştir. 

Mahkeme tarafından atanan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 30 Temmuz 2009 

tarihli parsel bazlı raporlarda parsellerin cinsi genelde tarla veya bahçe, toprak çeşidi 

verimli, kumlu ve tınılı, drenajı orta/iyi ve eğimi de % 6 ila % 15 arasında olduğu 

belirtilmektedir. Parsellerin tarım arazisi olması nedeni ile kıymet takdiri net gelir 

metoduna göre hesaplanarak tespit edilmiştir. Tarımsal arazilere ait çok yeni pazar 

fiyatlarının bilinmemesi ve serbest rekabet şartları altında fiyatların değişmezliği 

prensibinin bütün kuvvetiyle var olmamasından dolayı yapılan kıymet takdirinde pazar 

fiyat kriterinin takibine imkan bulunamadığından bahsedilmiştir. Değerleme sırasında 

bilirkişi heyeti tarafından 2008 yılı Tarım İlçe Müdürlüğü verileri kullanıldığı, bölgenin 

iklimi, toprak karakteri, arazinin topoğrafik yapısı, pazarlama imkanları, ürün paterni, 

olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir hesabından gidilerek değerleme 

tarihi itibariyle ürün satış ve girdi fiyatları esas alınarak münavebe tablosu 

hazırlanmıştır. Taşınmazların brüt gelirleri bulunup, masraflar düşüldükten sonra net 

gelir hesaplanmış ve net gelirin kapitalize edilmesiyle de taşınmazın değeri 

bulunmuştur. Ağaçların bedelleri, ağaçların ekonomik ömürleri ve kamulaştırma 

anındaki yaşları belirlenerek gelir yöntemine göre hesaplanmıştır. Kapitalizasyon oranı 

% 5 olarak alınmıştır. 

Aynı kıymet takdiri komisyonu tarafından atanan bilirkişi heyeti gibi mahkeme 

tarafından atanan bilirkişi heyeti de taşınmazın değerlendirilmesine esas olan tarihte 

bölgede yapılan gerçek arazi satış fiyatları, yatırımların faiz hadleri ortalaması, Ziraat 

Bankası ipotek faiz oranları, enflasyon, arazinin güvence kabul edilmesi gibi hususları 

değerlendirerek, kapitalizasyon faiz oranının % 5 olacağı sonucuna varmış ve 

parsellerin metrekare birim fiyatlarını tespit etmiştir. Yine aynı şekilde parsellerin 

bulunduğu yerde madencilik faaliyetinin yürütüleceği ve pek çok parselin yakın 
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zamanda ki satış fiyatları da dikkate alınarak % 50 objektif değer artışı belirlenmiştir. 

Bilirkişi raporunda bazı parseller üzerinde bulunan ve tapuda ahır olarak kayıtlı olan 

yapılar 1B yapı sınıfına giren yığma yapı olarak alınarak değerleme işlemi yapılmıştır. 

Yine aynı şekilde yapıların ne zaman yapıldığının nasıl tespit edildiğine yer 

verilmemiştir.  

Bedel tespit ve tescil davaları devam ederken, kamulaştırması talep edilen 33 parselden 

31 parselin taşınmaz malikleri ve mülkiyet iddiasında bulunan hak sahipleri ile Anagold 

tarafından haricen anlaşılarak taşınmaz bedelleri kendilerine ödenmiştir. Bunun üzerine 

Anagold 17 Temmuz 2009 tarihinde yetkili idareye başvurarak Kamulaştırma 

Kanunu’nun 21. maddesine göre ilgili taşınmazlara ilişkin kamulaştırma işleminden 

vazgeçilmesini talep  etmiştir. Ancak yetkili idare tarafından kamulaştırma davalarının 

bitme aşamasına geldiği, daha önce kamu yararı kararı verilen parsellerin hazine adına 

tescil olmaz ise ocak başı satış tutarından % 2 devlet hakkı alınacağı, bu parsellerin 

hazine adına tescil edilmesi durumunda ocak başı satış tutarının % 2’sinin % 30 

fazlasıyla ek devlet hakkı olarak alınacağı, 21. maddede idarenin tek taraflı olarak 

kamulaştırmadan vazgeçme kararı alabileceğinin belirtilmiş olmasına rağmen hazine 

menfaati nedeniyle vazgeçme talebinin uygun olmadığına 29 Temmuz 2009 tarihinde 

karar verilmiştir. Anlaşma sağlanarak taşınmaz bedellerinin Anagold tarafından 

maliklere ödenmesi üzerine mülkiyet iddiasında bulunan köy sakinleri devam eden 

Kadastro Mahkeme’sindeki davalarından vazgeçmiş, taşınmaz malikleri ise bedel tespit 

ve tescil davasında bedeli haricen aldıklarını beyan etmişlerdir. Hakim tarafından parsel 

sahiplerinin taşınmaz bedellerini aldılarını beyan etmelerinden dolayı kamulaştırma 

bedeli oluşmamasına ilişkin karar verilmiştir. Anlaşma sağlanamayan 2 parselin bilirkişi 

raporuna itiraz süresi geçmesi ve mahkeme tarafından yeni bilirkişi raporuna gerek 

görülmemesi üzerine kamulaştırma bedellerinin bankaya bloke edilmesine karar 

verilmiştir. Kamulaştırma bedelleri bu süre içerisinde Anagold tarafından bankaya 

yatırılmıştır. 2009 Eylül ayında sonuçlanan kamulaştırma davaları sonucunda 

taşınmazların hazine adına tesciline, tescil yönünden kesin, bedel yönünden tebliğinden 

itibaren onbeş gün içinde temyiz yoluna gidilebileceği kararı verilmiştir. Davaların 

itiraz mercii Yargıtay olup, 31 parselde anlaşma sağlandığından temyiz yoluna 

gidilmemiş, kalan 2 parsel maliki ise ihtiyaren temyiz yoluna gitmemiştir.  
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Mahkeme kararının tescile ilişkin hükmü ise, İliç Tapu Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 

Söz konusu projede kamulaştırılan taşınmazlar Tapu Müdürlüğü tarafından mahkeme 

kararları gereğince 2009 yılı eylül ayı sonunda maliye hazinesi adına tescil edilmiş, 

edinim sebepleri kamulaştırma olarak belirtilmiş ve Maden Kanunu gereğince 

madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere Anagold adına tahsis edilmiştir. Tüm 

yargılama giderleri ve kendisini vekil ile temsil ettiren davalılar yararına takdir edilen 

vekalet ücretleri Anagold tarafından ödenmiştir. 

Madencilik faaliyetlerinin başlamasından sonra maden sahası içinde bulunan işletme 

amacıyla orman izni alınan 943,56 m
2
 orman vasıflı bir parsele, bu alanın kendi bahçesi 

olduğu iddiasıyla bir köy sakini tarafından kadastro tespiti tapu iptali ve tescil davası 

açılmıştır. Yargılama sonucunda söz konusu parsel 10 Mayıs 2012 tarihinde tapuda 

şahıs adına tescil edilmiştir. Şahısla uzlaşmak için kendisi ve vekiliyle birçok görüşme 

yapılmış fakat bu görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlanamamıştır. Söz konusu parselle 

ilgili tüm kamulaştırma işlem adımları gerçekleştirilerek 21 Şubat 2013 tarihinde 

MİGEM’e müracaat edilmiş, 27 Kasım 2013 tarihinde kamu yararı kararı alınmıştır. 

Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre tüm işlemler Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 

tamamlandıktan sonra uzlaşma sağlanamayıp, 19 Ağustos 2014 tarihinde bedel tespit ve 

tescil davası açılmış ve parselin hazine adına tescil edilmesine 06 Mayıs 2015 tarihinde 

karar verilmiştir.  

2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi 9. fıkrası 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade 

Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
79

 6. 

maddesi ile “Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde 

sonuçlandırılamaması halinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitiminden itibaren 

kanuni faiz işletilir” şeklinde değiştirilmesinden dolayı davanın dört ay içinde 

sonuçlandırılmaması nedeniyle karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine karar 

verilmiştir. Bu durumun 2013 yılındaki Kanun değişikliğinden sonra olması sebebiyle 

Anagold’un ilk kamulaştırma dosyalarında faiz kararı verilmemiştir. Bu parselle ilgili 

davacı vekilince 25 Eylül 2014 tarihinde Sivas İdare Mahkemesi’nde kamu yararı 

                                                           
79

 6459 sayılı İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun, Resmi Gazete, Tarih: 30/04/2013, Sayı: 28633. 
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olmadığı, kamulaştırma işleminin tamamen ticari amaçla yapıldığı ve usule uygun 

olmadığı gerekçeleriyle kamulaştırma işleminin iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle 

dava açılmıştır. Davacı şahıs vekiliyle yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma 

sağlanmış ve davacı 29 Aralık 2014 tarihinde davadan feragat ettiğini bildirmesinden 

dolayı söz konusu dava konusuz kalmıştır.  

Belirtilen parselin bedeli bilirkişi raporunda, kıymet takdir komisyonu tutanağındaki 

değerden % 30 oranında daha yüksek bulunmuş olup, raporda kapitalizasyon oranı % 5 

alınarak gelir yöntemine göre değerleme yapılmış, parsel üzerindeki ağaçların takdiri 

Junge metoduna göre bulunmuş ve parselin toplam değeri saptanmıştır. Parselin kıymet 

takdiri mahkeme tarafından seçilen bilirkişi kurulunca gelir metoduna göre tespit 

edilmiş ve kapitalizasyon oranı % 5 olarak alınmıştır. Ağaçların bedelleri de ağaçların 

ekonomik ömürleri ve kamulaştırma anındaki yaşları belirlenerek gelir yöntemine göre 

saptanmıştır. Parselin tamamen madencilik faaliyetleri yürütülen maden sahasının 

ortasında kalmasından dolayı % 150 objektif değer artışı uygulanarak söz konusu 

parselin değeri, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen değerin yaklaşık üç katı 

daha yüksek olmuştur. Esasen maden sahasında bulunan parselin gelire dayalı olarak 

hesaplanan değerinde artışa neden olabilecek hiçbir objektif ölçütün olmadığı ve 

bilirkişi kurulunun tamamen varsayıma dayalı işlem yaptığının gözden uzak 

tutulmaması gerekir.   

Hazine avukatı tarafından mahkeme bilirkişisinin belirlemiş olduğu bedele itiraz edilmiş 

ve farklı bir bilirkişi heyet oluşturularak alanın yeniden kıymet takdirinin yapılması 

talep edilmiştir. Tüm ödemelerin Anagold tarafından yapılması sebebiyle Anagold’un 

da bu sürece müdahil olma talebi mahkeme tarafından kabul edilmiştir. Mahkeme 

tarafından tekrar bir bilirkişi heyeti oluşturulmadan davanın kabulüne ve bloke edilen 

kamulaştırma bedelinin davalıya ödenmesine karar verilmiştir. Bilirkişi heyetinin çok 

yüksek bedel tespiti yapması, raporun gerçeği yansıtmaması, çelişkiler içermesi ve 

farklı bir bilirkişi heyetinden rapor alınması talebinin mahkeme tarafından reddedilmesi 

gerekçeleriyle temyiz yoluna gidilmiş, bu sürece Anagold’da müdahil olmuştur. 

Mahkeme tarafından verilen karar Yargıtay tarafından onanmıştır. 
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2014 yılında kapasite artışı projesiyle birlikte ÇED alanı içinde kalan 54.578,66 m
2
 

yüzölçümlü 23 adet parselin sahipleriyle görüşmeler yapılmış ve herhangi bir uzlaşma 

sağlanamamıştır. Anagold tarafından kamulaştırılması talep edilen taşınmaz sahiplerine 

metrekare birim fiyatı 9 TL’den anlaşmak üzere noter aracılığı ile 09 Mart 2015 

tarihinde ihbarnameler gönderilmiş olup, taşınmaz sahiplerine on beş gün süre 

verilmiştir. Onbeş günlük süreden sonra ihbarnamelerin hiçbirine olumlu veya olumsuz 

cevap verilmediği için 06 Nisan 2015 tarihinde MİGEM’e kamulaştırma talebinde 

bulunulmuştur. Toplam 23 parsel tarla vasfında olup, bu parsellerin mevcut ÇED alanı 

içinde bulunduğu yerler gösterilmiştir (Şekil 4.12).  

 

Şekil 4.12 Kapasite artış projesi kamulaştırma parsellerini gösteren harita 

Kamulaştırılması talep edilen parseller, beş kişilik MİGEM heyeti tarafından 16 Mayıs 

2015 tarihinde tetkik edilmiş ve konuya ilişkin rapor 08 Haziran 2015 tarihinde 

sunulmuştur. Heyet raporunda Çöpler Altın Madeni’nde üretilen cevherin oksitli ve 

sülfitli olmasından dolayı nihai ürün kazanımları için farklı prosesler kullanıldığı, 

mevcut üretimin faaliyetleri oksitli cevherin kazanımına yönelik olduğu, oksitli cevher 

üretimi esnasında sülfürlü cevher de kazanıldığı ve kurulacak yeni tesiste işlenmek 
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üzere stok alanında muhafaza edildiği, sülfürlü cevherin kazanımı sonucunda oluşacak 

atıkların depolanması için atık barajına ihtiyaç duyulduğu, söz konusu parsellerin atık 

barajına mücavir olduğu, satın alınması yoluna gidilip anlaşma sağlanamadığı bu 

nedenle kamulaştırma talebinde bulunulduğu, proje ile çalışan sayısının artacağı, 

istihdama bağlı olarak artacak gelirin; eğitim, sağlık, altyapı gibi sosyal faktörlerin 

gelişmesine doğrudan katkıda bulunacağı sebebiyle belirtilen parseller için kamu yararı 

alınmasının uygun olduğu belirtilmiştir. Bu aşamada 5 parsel sahibiyle anlaşma 

sağlanarak taşınmazları satın alınmış ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi 

Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerinin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak 

Edinimine İlişkin Yönetmelik
80

 kapsamında Erzincan İl Planlama ve Koordinasyon 

Müdürlüğü’nden izin alınarak tapu devri yapılmıştır. Kalan 39.967,54 m
2
 yüzölçümlü 

18 parsel için halen kamu yararı kararı verilmesi beklenmektedir. Anagold’un talebi 

üzerine 2014 yılında Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi 

Anabilim Dalı tarafından maden sahası genişleme alanı içinde kalan özel mülkiyete 

konu olan 23 parselin kıymet takdiri yapılmıştır. Kadastro parseli niteliğindeki 

taşınmazları değerlemek için hem arazi geliri, hem de arazi piyasa değeri üzerinden ayrı 

ayrı değerleme yapılmış ve nihai taşınmaz değerlerine karar verilmiştir. Kapitalizasyon 

oranı % 5,9 olarak belirlenmiş ve parsellerin çıplak arazi değerleri 3,02 TL/m
2
 olarak 

takdir edilmiştir (Tanrıvermiş vd. 2014).  

Anagold kamulaştırma süreçleri yaklaşık iki-üç yıl sürmüştür. Özellikle ilk 

kamulaştırma süreci şirket açısından bayağı sıkıntılı geçmiştir. Gerek madencilik 

faaliyetlerine başlamak için Çöpler Köyü’ne ait taşınmazların biran önce satın alınması 

veya kamulaştırılması zorunluluğundan, gerekse kamulaştırma yapan idarelerin bu iş 

konusunda tecrübe sahibi olmamasından dolayı bu uzun süreç biran önce yatırım 

yapmak isteyen Anagold’a fazlasıyla zaman kaybettirmiştir. MİGEM ve ETKB 

nezdinde kamu yararı alınma sürecinin fazlasıyla uzun sürmesi ve acele kamulaştırma 

işleminin metalik madencilik sektörüne uygulanmamasından dolayı, acele kamulaştırma 

başvurusunun kabul edilmemesi yaşanan sıkıntılar içerisinde yer almaktadır. 

                                                           
80

 2644 sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerinin Taşınmaz 

Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete, Tarih: 16/08/2012, Sayı: 

28386. 
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Maden Kanunu hükümlerince kamulaştırma talep edilmeden önce taşınmaz sahipleriyle 

anlaşmak esas olduğundan, Anagold anlaşma süreçlerinde tüm taşınmaz sahiplerine ve 

adres bilgilerine ulaşma sırasında da bazı güçlüklerle karşılaşmıştır. Maden ruhsatı ile 

birlikte ilgili Tapu ve Nüfus Müdürlüğü’nden gerekli tüm bilgileri sağlamış olmasına 

rağmen, taşınmaz sahiplerinin vefaat etmesi ve mirasçılarının tapuya intikal 

yaptırmaması, tapuda adres bilgilerinin ve kimlik numaralarının bulunmaması sebebiyle 

bu bilgilere ulaşırken birçok zorluk çekmiştir. Bu süreç içerisinde bazı bilgilere 

ulaşılamaması durumunda Köy Muhtarlığı’ndan yardım alınmıştır.  

En büyük sıkıntı valilik tarafından kurum yetkilendirme süreci içerisinde hangi 

kurumun yetkilendirileceğinin belirlenmesinde yaşanmıştır. Anagold kamulaştırma 

dosyası bu süreç içerisinde birçok kuruma gönderilmiş ve kamulaştırma işlemlerinin 

yapılmasıyla ilgili olumsuz cevaplar alınmıştır. Yine bu durumda zaman kaybına sebep 

olmuştur. Her ne kadar valilik tarafından kamulaştırma işlemleri için görevlendirilen 

kurum Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü olsa da görev ve yetkileri açısından bu işlemin İl 

Özel İdaresi tarafından yürütülmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Kamulaştırma işlemine giren idarelerin karşılaştıkları diğer bir sorun ise kamulaştırma 

işlemini yürütecek yetenekli, bilgili personel ve yeterli teknik kapasite sorunudur. Söz 

konusu projede de süreç başında bu sorun yaşanmış olup, daha sonra kamulaştırma 

işlemini yürüten idarenin üstün gayreti ve başarısıyla yaşanan tüm sıkıntılar 

çözülmüştür.  

Kamulaştırma işlemlerinin başlamasının özel mülkiyete konu parsellerin maliklerine 

tebliğ edilmesinin ardından, birkaç arazi sahibi daha fazla bedel almak için 

kamulaştırılacak taşınmazlarına tek yıllık ürün ekilişi ile ağaç dikmi yaparak söz konusu 

varlıkların bedellerinin ödenmesini de Anagold’dan talep etmişlerdir. Ayrıca birkaç köy 

sakini de ormanlık alanda diktiği ağaçların bedellerini yine Anagold’dan talep etmiştir. 

Her iki durumda da adalet ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda Anagold tarafından 

şahıslara herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Kamulaştırma bilirkişi raporlarında objektif 

değer artışının özellikle metalik madencilik faaliyetleri ile ilişkilendirilip arttırıldığı 

gözlemlenmektedir. Her ne kadar üç boyutlu bir mülkiyet yapısı öngörülmüş olsa da 

madenler üzerinde mülkiyet sahibinin herhangi bir tasarruf yetkisinin olmadığı bilirkişi 
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heyeti tarafından dikkate alınmamıştır. Kamulaştırma bedelinin tespitinde bilirkişiler 

altın madenini göz önünde bulundurarak yöre fiyatlarının aksine çok yüksek bedeller 

tespit etmişlerdir. Bu durum yöredeki tüm taşınmaz bedellerinin fazlasıyla artmasına 

sebep olmakla birlikte, gerek işletmecileri, gerekse yöre halkını da sıkıntıya 

düşürmektedir. Bütün madencilik kamulaştırma işlemlerinde olduğu gibi taşınmaz 

malikleri genelde kamulaştırma bedelinin az olarak tespit edildiği ve mağdur edildiği 

duygusu içindedir. Bu süreç Çöpler Altın Madeni’nde de fazlasıyla yaşanmıştır. Köy 

halkı kendi aldığından çok komşusunun aldığı bedellerle ilgilenmekte, devamlı 

kandırıldığı hissinde bulunmaktadır. 

Madencilik faaliyetlerinin halen devam etmesi nedeni ile özel mülkiyete konu araziler 

ve tarım arazileriyle ilgili henüz herhangi bir rehabilitasyon çalışması yapılmamıştır. 

Madencilik faaliyetlerinin sona ermesiyle gerek 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 

Kullanım Kanunu, gerekse Madencilik Faliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya 

Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği kapsamında rehabilitasyon işlemleri yapılacaktır. 

4.3.5 Tarım dışı amaca tahsis sürecinin incelenmesi 

Maden sahasının büyük kısmı Arazi Kullanım Kabiliyet sınıfları dahilinde VI
81

 ve VII
82

 

sınıfında olup, verimli ve sürekli tarım için uygun bulunmamaktadır. Yörede büyük 

çaplı tarım yapılmamakta, sadece küçük çaplı tarımın yapıldığı ufak bahçeler yer 

almaktadır. Maden sahası içinde bulunan tarım arazileri ile ilgili olarak ÇED sürecinden 

önce 5 Ekim 2006 yılında tarım dışı amaca tahsis talebinde bulunulmuştur. Tarım İl 

Müdürlüğü tarafından yapılan etütte, söz konusu alanın kuru marjinal tarım arazisi 

niteliğinde olduğu tespit edilmiş ve toprak koruma projesinin yapılması koşuluyla 

valilik tarafından 18 Ekim 2006 tarihinde tarım dışı amaca tahsisi uygun görülmüştür. 

Yatırım kararının kesinleşmesinin ardından 22 Ekim 2007 tarihinde toprak koruma 

projesi hazırlanarak Tarım İl Müdürlüğü’ne teslim edilmiş ve 29 Kasım 2007 tarihinde 

onaylanmıştır. 

                                                           
81

 Sürülme ve işlenmeye elverişli değildir fakat zayıf otlak ya da ağaçlandırma sahası olarak elverişlidir.  
82

 Tarımsal faaliyetler için ekonomik değildir fakat zayıf otlak ya da ağaçlandırma sahası olarak 

elverişlidir. 
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Kapasite artışı ÇED’inin alınması ile maden sahası içinde kalan ek alanlar için 26 Mayıs 

2014 tarihinde tarım dışı amaca tahsis talebinde bulunulmuştur. İl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlük tarafından tarım dışı amaca tahsisi talep edilen alan içinde yer 

alan parsel ve tescil alanlarının gösterildiği onaylı haritalar istenmiş ve tüm eksiklikler 

14 Ağustos 2014 tarihinde tamamlanmıştır. Saha tetkiki sonrasında 24 Ekim 2014 

tarihinde etüt raporu hazırlanmıştır. Etüt raporunda alan içinde bulunan birçok parselin 

kuru marjinal tarım arazisi sınıfında olmasının tespit edilmesinden dolayı,  bu 

parsellerin 07 Kasım 2014 tarihinde valilik tarafından tarım dışı amaca tahsisi uygun 

görülmüştür. Bununla birlikte tarım dışı amaca tahsis talep edilen alan içinde bulunan 

149.155,41 m
2
 yüzölçümlü 19 parselin kuru özel ürün arazisi olarak tespit edilmesi 

sebebiyle, valilik tarafından bu parseller için 5403 Sayılı Kanun kapsamında kamu 

yararı alınması istenmiştir.  Anagold tarafından bu parseller için 5403 Sayılı Kanun 

kapsamında kamu yararı verilmesi için 03 Aralık 2014 tarihinde MİGEM’e müracaat 

edilmiştir. 16 Ocak 2015 tarihinde MİGEM tetkik heyeti tarafından saha ziyareti 

yapılmış ve kuru özel ürün arazisi olan parsellerin özel ürün arazisi ile aynı sınıfta 

olduğuna olduğuna dair İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’den yazı getirilmesi 

şartıyla kamu yararı kararı verilmesinde sakınca olmadığına dair rapor 26 Şubat 2015 

tarihinde verilmiştir. 06 Mart 2015 tarihinde ilgili Müdürlük’ten özel ürün arazisi 

sınıfının sulanabilirlik durumuna göre kuru ve sulu özel ürün arazisi olarak 

değerlendirildiği; kuru özel ürün arazilerinin, özel ürün arazisi olduğuna dair yazı alınıp, 

MİGEM’e sunulmuştur. Bu tarihten itibaren halen kamu yararı kararı verilmesi 

beklenmektedir. Toprak koruma projesi ise Anagold tarafından hazırlattırılmış, kamu 

yararı kararının onaylanmasının ardından İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne 

sunulacaktır. 

Tarım dışı amaca tahsis kamu yararı kararı alınması uzun bir süreçtir. Özellikle 

MİGEM’de kamu yararı kararı alınması süreci fazlasıyla zaman kaybına neden 

olmaktadır. Anagold 03 Haziran 2014 tarihinde MİGEM’e müracaat ettiği tarım dışı 

amaca tahsis kamu yararı kararını, Maden Yönetmeliği’nde “değerlendirmeye aldığı 

tarihten itibaren en geç iki ay içinde sonuçlandırır” şeklinde hüküm bulunmasına 

rağmen neredeyse iki yıldır beklemektedir.  
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4.4 Konu İle İlgili Yargı Kararlarının İncelenmesi 

Anagold’un arazi edinim süreçlerinde karşılaşmış olduğu ve yargı mercilerine aktarılan 

ihtilaflara ilişkin sadece birkaç durum bulunmaktadır. Arazi edinim sürecinin tüm 

mevzuatlara uyularak yapılmasından dolayı gerek devlet arazilerinin edinim sürecinde, 

gerekse özel mülkiyete konu taşınmazların satın alma ve kamulaştırma süreçlerinde, 

davaya konu olan çok önemli bir durum yaşanmamıştır. 

24 Aralık 2014 tarihinde alınmış olan Çöpler Kompleks Madeni Kapasite Artışı ÇED 

Olumlu Kararı ile ilgili bölgede yaşamayan, dolaylı yönden ilişkisi bulunan iki şahıs 

tarafından ÇED kararının hukuka aykırı olduğu, bitkisel üretim ve havyancılık 

faaliyetlerine engel olduğu, çevre ve insan sağlığı açısından tehlikeler barındırdığı, 

madencilik faaliyetinin yürütüleceği yerin deprem bölgesi olduğu, aynı zamanda 

madencilik faaliyetlerinin bölgenin en değerli su kaynağı olan Karasu Nehri’ne zarar 

verdiği iddialarıyla 22 Mart 2017 tarihinde yürütmenin durdurulması ve iptal davası 

açılmıştır. Erzincan İdare Mahkemesi tarafından ÇED Kararı’nın İliç 

Kaymakamlığı’nda 07 Ocak 2015 tarihinde ilan edilmesi, ayrıca halka duyurulduğuna 

dair tutanağın dosyasında mevcut olması, yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

tarafından internet sitesinde tüm halka duyurulacak şekilde ilan edildiğinin 

anlaşılmasından dolayı, usulüne uygun yapılmış ilanla dava açma süresi başlamış ve son 

ilan tarihi olan 14 Ocak 2015 tarihinden itibaren otuz gün içinde, en geç 13 Şubat 2015 

tarihine kadar dava açılması gerekirken, yaklaşık iki yıl sonra 22 Mart 2017 tarihinde 

süre aşımı nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiştir. 

Anagold’un akraba olan iki şahıstan satın alma yolu ile iktisap etmiş olduğu 

taşınmazlara yönelik bir şahsın yönlendirmiş olduğu tapu iptal ve tescil davası, 

davacının Anagold’a yönelik talebini geri çekmesi, sonrasında ise davadan feragati ile 

sona ermiştir. Anagold, tapu kaydına güven ilkesi uyarınca bedelini ödemek sureti ile 

yasal maliklerden tapuda satış yolu ile söz konusu taşınmazı iktisap etmiş olup, tapu 

iptal ve tescil davalarında eski ve yeni malike karşı davanın yönlendirilmesi usulen 

yapılan bir işlemdir. 
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Taşınmazı Anagold tarafından kamulaştırılan bir şahıs tarafından Sivas İdare 

Mahkemesi’nde kamu yararı olmadığı, kamulaştırma işleminin tamamen Anagold’un 

ticari amacıyla yapıldığı ve usule uygun olmadığı gerekçeleriyle kamulaştırma işleminin 

iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle dava açılmıştır. Davacı ile anlaşma sağlanmış ve 

davacının davadan feragat ettiğini bildirmesinden dolayı dava konusuz kalmıştır.  

Kapasite artış projesiyle iki köy sakini Anagold’un izinsiz alanlarda çalıştığını 

belirterek hakkı olmayan yere tecavüz iddiası ile savcılık makamına suç duyurusunda 

bulunmuştur. Savcılık tarafından yapılan yerinde inceleme ve arazi izinlerinin 

değerlendirilmesi sonucunda ilgili dosyada takipsizlik kararı verilmiştir. Yine iki köy 

sakini, Anagold’un özel mülkiyete konu arazilerini işgal ettiği gerekçesi ile hakkı 

olmayan yere tecavüz suçunu dayanak alarak savcılık makamına suç duyurusunda 

bulunmuştur. Savcılık tarafından yapılan incelemelerde söz konusu arazilerle ilgili 

kamulaştırma işlemlerinin başlamış olduğu ve araziler üzerinde açılan yolun madencilik 

faaliyetleri başlamadan önce yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili dosyalarda kamulaştırma 

işlemlerinin sonuçlandırılması ve kamulaştırma amacıyla bedel tespit ve kamulaştırma 

davalarının açılması beklenilmektedir. 

4.5 Yeniden Yerleşim Sürecinin İncelenmesi 

Çöpler Maden Sahasında cevherleşmenin önemli bir bölümünün Çöpler Köyü altında 

olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4.13). Bu sebepten Çöpler Köyü kadastro tespit 

kesinleşme süresi olan 4 Ocak 2005 tarihinden itibaren maden sahası içerisinde ve 

çevresinde bulunan toplam 420 adet parselin değerlemeleri yaptırılarak, bedelleri 

belirlenmiş ve parsel sahipleri ile iletişime geçilerek Borçlar Kanunu hükümlerine göre 

satın alma süreci başlatılmıştır.  
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Şekil 4.13 Eski Çöpler Köyü 

Kadastro tespiti ardından gerek kişiler arasında, gerekse hazine ve köy sakinleri 

arasında kadastro tespitine itiraz, tapu iptal ve tescil davaları açılmıştır. Kadastro 

tespitine karşı açılan itiraz davaları satın alma sürecini fazlasıyla uzatmıştır. Anagold 

tüm bu süreç içinde tüm davaları takip ederek, sonuçlarına göre satın alma işlemlerini 

gerçekleştirmiştir. Satın alma süreci 2010 yılı Mayıs ayında sonlanmış ve tüm arazi 

sahiplerine temmuz ayı başında yöre rayiç bedellerinin çok üzerinde olan son satın alma 

bedeli 6,5 TL/m
2
’den olmak üzere arazi farkı ödemesi yapılmıştır. 

Satın alma sürecinde Çöpler Köyü’ne ait 420 parselden 378 parsel sahibiyle anlaşma 

sağlanmıştır. Bu süreç içerisinde şirketin politikası, yöre halkını mağdur etmeden, 

piyasa değerinin çok üzerindeki rakamlarla uzlaşma sağlayarak parselleri satın almak 

olmuştur. Anlaşma sağlanamayan 42 parsel için kamulaştırma talebinde bulunulmuş, 

kamulaştırma süreci içerisinde malikin hazine olarak değişmesi ve anlaşma sağlanması 

gibi sebeplerle 9 parsel kamulaştırma süreci dışına çıkarılmıştır. Bu sebepten dolayı 

sadece 33 parsele yönelik 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesine göre bedel tespiti ve 

tescil davası açılmıştır. Anagold tarafından kamulaştırma süreci yanında yeniden 

yerleşim süreci de başlatılmıştır. Toplam 230 kişi ve 55 hanenin yaşadığı Çöpler Köyü; 
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madencilik faaliyetleri gereği maden sınırlarının 1,5 km dışına, Karasu Nehri’nin 

yakınındaki Gembaşı mevkiine köy halkı ve köy tüzelkişiliğinin rızası ile taşınmıştır. 

Çöpler köyünde bulunan 55 haneden çoğu büyükşehirlerde ikamet eden 22 hanenin 

taşınmazları Anagold tarafından piyasa değerinin üzerindeki rakamlarla rıza ile satın 

alınmıştır. Köyde ikamet eden 33 hane ile trampa yapmak amacıyla iştira (alım) 

sözleşmesi imzalanmıştır. Toplam 33 köy hanesine iki katlı brüt 285 m
2
 olmak üzere 33 

konut yapan Anagold, bunun yanında cami ve imam evi, okul ve lojmanı, muhtarlık 

binası da yaptırmıştır.  

Yeni Çöpler Köyü’nü inşa etmek için köy halkı ve ihtiyar heyetinin seçimiyle köyün 

taşınacağı alan belirlenmiştir. Anagold tarafından tarla vasıflı toplam 11 adet parsel ve 1 

adet hazine parseli üzerine 2008 yılında imar mevzi planı hazırlattırılmıştır. 2010 

yılında tüm parseller rıza ile satın alınmış olup, imar mevzi planı Erzincan Valiliği, İl 

Encümeni ve Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve tapuya tescil edilmiştir. 

Daha sonra imar mevzi planı içinde bulunan hazine parselleri, ilçe Mal Müdürlüğü 

nezdinde ihale usulü ile satın alınmıştır. 2010 yılı haziran ayında 33 adet iki katlı ev, 

cami ve imam evi, okul ve lojmanı, ticarethane ve muhtarlık binası için yapı ruhsatları 

alınmış ve 2010 yılı temmuz ayında inşaat süreci başlamıştır. 2011 yılı temmuz ayında 

inşaat süreci tamamlanmış olup, aralık ayında yapı kullanım izin belgeleri alınmıştır. 

Yeni evlerin sahipleri noter huzurunda kura çekimi ile belirlenmiş ve yeni evler trampa 

(takas) yoluyla sahiplerine teslim edilmiştir. Bunun yanında yetkili makamlardan 

gerekli izinler alınarak tüzelkişiliğe ait tüm taşınmazların Yeni Çöpler Köyü’nde 

bulunan taşınmazlarla takası yapılmış ve eski köy yerinde bulunan taşınmazların arsaları 

tapuda hazine adına tescil ettirilmiştir. Böylece madencilik faaliyetleri sebebiyle taşınan 

Yeni Çöpler Köyü’nde yaşam başlamıştır (Şekil 4.14). Türkiye’de özel madencilik 

sektöründe ilk defa bir köy taşınmış olup, yeni köy yerinde yapılan tüm konutlar ve 

tesisler çağdaş yaşam standardında yapılmış, birinci sınıf malzemeler kullanılmıştır. 

Aynı zamanda altyapı hizmetleri tamamen çevreye duyarlı şekilde gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 4.14 Yeni Çöpler Köyü 
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5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Madenler, milyonlarca yılda oluşan ve tüketildiğinde ise yenilenemeyen kaynaklardır. 

Madencilik olmadan bir yaşam düşünülemez. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve 

insan yaşamı için vazgeçilmez olan hemen herşey madencilik faaliyetleri sonucu elde 

edilen ürünler sayesinde varlık kazanabilmektedir. Bir ülkenin zengin maden 

kaynaklarına sahip olması yeterli değildir. Maden kaynaklarının etkin ve çevreye 

duyarlı bir biçimde işletilerek yaratılan katma değerin ekonomiye kazandırılması 

gerekmektedir.  

Sürdürülebilir kalkınma için doğal kaynakların kullanılması önemlidir. Doğru 

yapılandırılmış, iyi yönetilen madencilik faaliyetleri ulusal kalkınmayı ve özellikle 

pazardan uzak yerlerdeki bölgesel ve yerel kalkınmayı hızlandırmaktadır. Yol, su, 

elektrik, kanalizasyon, okul, hastane gibi fiziksel altyapının gelişmesine katkıda 

bulunmaktadır. Doğrudan ya da dolaylı istihdam sağlamaktadır. Maden faaliyete 

geçtiğinde gereken işgücünün büyük bir kısmı yakın köy ve ilçelerden sağlanmaktadır. 

Bunun yanında yöre halkının bir kısmı da madencilik faaliyetleri nedeniyle gelişen 

hizmet sektöründe çalışmaktadır. Bununla birlikte ülkenin mesleki ve teknik becerilerini 

arttırmakta ve gelişen teknolojiye uyum sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Mal ve 

hizmet biçimindeki girdiler ve çıktılarının işlenmesi sayesinde ülke ekonomisinin 

çeşitlenmesine, ekonominin belirli merkezlerin dışına yayılmasına, bölgeler arası 

gelişmişlik farkının azaltılmasına ve iç göçün önlenmesine katkıda bulunmaktadır. 

Maden işletmesinin büyüdüğü, geliştiği ve ömrünün uzadığı ölçüde bölge 

sanayileşebilmekte, pazara eklenebilmekte ve bir cazibe merkezine dönüşebilmektedir. 

Aynı zamanda maden arama faaliyetlerine yönelik çalışmalarla başlayan bu süreç, 

yörede yaşamın modernleşmesini de sağlamaktadır. Madenler gibi tükenen kaynakların 

işletilmesi sırasında ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan bazı ilkeler gözetilmelidir. 

Maden şirketleri tarafından ulusal, bölgesel ve yerel kalkınmaya katkıda bulunulmalı, 

madenin işletilmesi ve geliştirilmesi için yerel ve bölgesel toplum ile mümkün 

olabilecek en geniş uzlaşma sağlanmalı, yapıcı ortaklıklar sürdürülmeli, sosyal 

sorumluluk projeleri geliştirilmeli ve çevre değerleri korunarak, çevreye olan tüm 

olumsuz etkilerin en aza indirilerek, önleyici tedbirler alınmalıdır.  
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Metal madencilik faaliyetleri yatırım kararı aşamasının en önemli kısmını oluşturan 

arazi edinim süreci, sektör açısından önem taşımaktadır. Madencilikte, yerinde 

yapılması ve işletilmesi zorunluluğundan dolayı yer seçimi şansı bulunmamaktadır. 

Madencilik projelerinde arazi edinim süreci maliyet kalemleri projenin yatırım kararının 

verilmesinde çok büyük rol oynamaktadır. Madencilikte orman izin süreci, mera tahsis 

değişikliği işlemleri, tarım dışı amaca tahsis ve kamulaştırma süreçleri oldukça uzun 

sürmekle birlikte çok fazla prosedüre sahiptir. Bu durum bir an önce yatırım yapmak 

isteyen madencilik şirketlerini olumsuz yönde etkilemektedir. İzin süreleri ile ilgili 

yaşanan sıkıntıları engellemek için kanun ve uygulamaların açık, uyumlu, yapıcı, basit, 

uygulanabilir ve sektörün fikirleri alınarak oluşturulması sağlanmalı, gereksiz 

prosedürlerin azaltılarak, belirli bir sistem kurulması ile izin sürelerinin kısaltılması 

gerekmektedir. Özellikle kamu yararı kararı alınması ve olağan kamulaştırma 

işlemlerinin çok uzun sürmesi madencilik yatırımlarını fazlasıyla geciktirmektedir. Bu 

sebepten yol, baraj, havaalanı gibi yatırımlar için uygulanan acele kamulaştırma 

sürecinin metal madenciliği içinde uygulanması gerektiği düşünülmektedir.  

Kamulaştırma, taşınmaz sahibini sebepsiz bir zenginleştirme olmadığı kadar, malını 

değerinden çok düşük bir bedelle alarak onu fakirleştirmekte değildir. Kamulaştırma 

sonucu taşınmaz sahibi kendisine haksızlık yapılarak malının elinden zorla alındığı 

duygusuna kapılmamalıdır. Kamulaştırma işlemi, yatırım yapmak isteyen özel hukuk 

tüzel kişisini de zarara sokmayacak şekilde olmalıdır. Bu iki durum arasında bir denge 

sağlanarak kamulaştırma bedeli tespit edilip işlemler yürütülmelidir. Kamulaştırma 

Kanununda taşınmazın değerinin tespitinde kamulaştırmayı gerektiren değer artışının 

dikkate alınmayacağı şeklinde hüküm bulunmasına rağmen, kamulaştırma bilirkişi 

raporlarında objektif değer artışının özellikle metal madencilik faaliyetleri ile 

ilişkilendirilip arttırılmaktadır. Bilirkişiler tarafından Kamulaştırma Kanunu 

hükümlerinin uygulanması ve metal madencilik faaliyetlerinin yarattığı değer artışının 

gözönüne alınmaması gerekmektedir. Kamulaştırmaya konu olan taşınmazın cins, 

nitelik ve kanun hükümlerine uygun olarak değerlendirilmesi için oluşturulan bilirkişi 

heyetinde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi konusunda yüksek lisans veya doktora 

yapmış uzmanların bulunması zorunludur. 
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Madencilik faaliyetlerinde tüm arazi edinimi sürecinin fazlasıyla uzun zaman alması 

yetmezmiş gibi, bir de 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi, madencilik sektörünü 

etkisi altında tutmakta olup, arazi edinimi kapsamında izin sorunları yaşanmaya halen 

devam etmektedir. Diğer bazı sektörlerde olduğu gibi madencilik sektörünün de genelge 

kapsamı dışına çıkarılması arazi edinimi ile ilgili izin süreçlerinde yaşanan zaman 

kaybının önüne geçilmesini sağlayacaktır. Söz konusu genelge ile madencilik 

sektörünün ileri gitmekten öte geriye gittiği gözlenmektedir. Yeraltı kaynaklarının 

üretilerek dışa bağımlılığın azalması için metal madencilik sektörü yatırımcılarının 

önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. 

Madencilik faaliyetleri orman izinlerinden tahsil edilen bedel hesapları oldukça karışık 

olup, bu hesaplamalarının daha basit ve anlaşılır hale getirilerek yeni bir hesap yöntemi 

geliştirilmesi gerekmektedir. İzin bedellerindeki artışlar ekonomik olarak madencilik 

faaliyetlerinin sürdürülemez hale gelmesine, yatırımcıların sektörden çıkmasına veya 

yeni yatırım yapamamasına neden olmuştur. İzin bedel hesaplarının yeniden gözden 

geçirilerek bedellerin makul seviyelere indirilmesi, yeniden düzenlenmesi ve her yıl kira 

bedeli olarak alınan arazi izin bedelinin kaldırılması gerektiği düşünülmektedir.  

Madencilik sektöründe başlıca paydaşlardan biri toplumdur. Metalik madencilik 

sektörünün arazi edinim sürecindeki en büyük engellerden biri de toplum üzerindeki 

olumsuz algıdır. Toplumda oluşan genel algı olarak, madenci çevreyi kirleten, tahrip 

eden potansiyel suçlu olarak görülmektedir. İşletilen tüm madenler herhangi bir şahsa 

veya firmaya ait olmayıp, toplumun malıdır. Sektörü anlamadan, sektör tecrübesi olan 

birilerini dinlemeden sadece önyargı ile sektöre yaklaşmak yerine dışa bağımlılığın 

azalması için herkesin bu sektörü sahiplenmesi gerekmektedir.  

Madencilik faaliyetleri ile ilgili ruhsatların MİGEM tarafından verilmekte olmasına 

karşın, arazi edinim sürecinde birçok farklı kanuna dayanarak farklı bakanlık 

birimlerinden izin alınması gerekmektedir. Maden Kanunu ile diğer kanunlarla uyum 

sorunu ve bakanlıklar arası koordinasyon eksikliği de bulunmaktadır. Maden Kanunu 

dışında diğer kanunlarla getirilen yasaklama, sınırlama ve engeller yatırımcıların sektöre 

girmesi eğilimini ve özellikle yabancı yatırımların yatırım istekliliğini olumsuz 
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etkilemektedir. Maden Kanunu kapsamında arazi edinimi dahil olmak üzere tüm 

işlemlerin tek kanunla yönetilmesi ve diğer kanunlardan kaynaklanan sorunlara ve 

bakanlıklar arasındaki koordinasyon eksikliklerine son verilmesi gerektiği açıktır. 

Devlet tarafından metal madencilik sektörünün desteklenmesi ve geliştirilmesi, maden 

politikalarının belirlenmesi ve izin sürecinin bir parçası olan arazi edinim sürecindeki 

mevcut sorunların çözümü zorunlu görülmektedir.  

Madencilik faaliyetlerinde arazi edinimi ve kamulaştırma işlemleri ile ilgili olarak 

ETKB bünyesinden yeniden yapılanma veya reorganizasyona gidilmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede öncelikle MİGEM nezdinde arazi hakları komisyonu 

oluşturulması ve tüm işlemlerin bu komisyon tarafından yönetilmesinin uygun olacağı 

düşünülebilir. Ancak uluslararası standartlara uygun olarak arazi edinimi çalışmalarının 

hızlı biçimde tamamlanabilmesi için kamu kesiminde konunun bütün yönleri ile 

ilgilenen tek birimin oluşturulması yararlı olacaktır. Bu koşullarda gerek incelenen 

maden projesi, gerekse bütün maden sahaları ve hatta enerji projelerinin arazi edinimi 

ve kamulaştırma süreçlerinin yatırımların realize olması süresini uzattığı ve firmaların 

büyük ölçüde güçlük çektikleri dikkate alınarak ETKB’na bağlı Arazi Edinimi ve 

Kamulaştırma Genel Müdürlüğü kurulması ve ruhsat veya lisans sahibi gerçek ve özel 

hukuk tüzelkişilerinin maden sahasında arazi edinimi, ÇED, izin işlemleri, 

kamulaştırma ve faaliyet sonrası arazilerin eski haline getirilmesi gibi bütün işlemlerin 

tek elden yürütülmesinin sağlanmasında genel kamusal menfaatin olduğu 

vurgulanmalıdır. Buna ilave olarak arazi edinim sürecinin uluslararası standartlar 

gözetilerek yapılması, madencilik projelerinden doğrudan ya da dolaylı olarak 

etkilenen, sosyal ve ekonomik kayba uğrayan kişilerin kayıplarının nakit ve nakit dışı 

yollarla telafi edilerek tazmin edilmesi gibi normların da Türk Hukuk Sistemi’ne 

entegre edilmesinin zorunlu olduğu açıktır.  
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