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Bas na ve kamuoyuna

Bakanlar, Bakanl klar Ne Yap yorlar? 
Ne Yapmal lar?
Dan tay dari Dava Daireleri Genel Kurulu,  Madencilik 
Faaliyetleri zin Yönetmeli i ile ilgili verilen Yürütmeyi 
Durdurma Karar na kar  Ba bakanl k ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanl  taraf ndan yap lan itiraz  reddetmi tir. 
Madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine ili kin yasa ve 
yönetmeliklere ili kin dava süreçlerinin yak n geçmi ini 
k saca özetleyecek olursak,
 
Anayasa Mahkemesi; madencilik ad  alt nda hiçbir çevre 
koruma kayg s  ta madan, ülkemizin yeralt  varl klar n n 
küresel sermayeye pe ke  çekilmesi, Bergama hareketi 
ile elde edilen pek çok toplumsal ve hukuksal kazan m n 
yok edilmesi amac yla 5177 say l  Yasa ile de i tirilen 
3213 say l  Maden Yasas ’n n 7. maddesini Anayasaya 
ayk r  bularak 15.01.2009 tarihinde iptal etmi ti. Ayn  
Anayasa Mahkemesi karar nda, iptal karar n n bir y l 
sonra yürürlü e girece i belirtilmi tir.
 
Anayasa Mahkemesi’nin ayn  tarihli karar yla da, Çevre 
Kanunu’nun 10.maddesinde 13.05.2006 tarihinde 
5491 say l  Yasayla yap lan de i iklikle getirilen “Petrol, 
jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri, Çevresel 
Etki De erlendirmesi kapsam  d ndad r” hükmü de 
iptal edilmi tir. Anayasa Mahkemesi bu iptal karar n n ise 
alt  ay sonra yürürlü e girece ini belirlemi tir.
 
Dan tay Sekizinci Dairesi, 10.02.2009 tarihli karar  ile 
Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar ndan sonra Madencilik 
Faaliyetleri zin Yönetmeli i’nin ve bu yönetmelikte yap lan 
de i ikliklerin yasal dayana n  yitirdi ini ve Türkiye’nin 
taraf oldu u uluslar aras  sözle meleri gerekçe göstererek 
yönetmeli in iptali istenen bütün maddeleri hakk nda 
Yürütmeyi Durdurma karar  vermi tir.

Bunun üzerine Ba bakanl k ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanl  söz konusu karara itiraz etmi , ancak 
Dan tay dari Dava Daireleri Genel Kurulu, Dan tay’ n 
6. ve 8. Daireleri Mü terek Kurulu’nun verdi i Yürütmeyi 
Durdurma Karar ’n n hukuka uygun oldu unu belirterek 
yap lan itirazlar  ret etmi tir. 09.07.2009 tarihli Ret 
karar nda; 

“Kald  ki, bir düzenleyici i lemin dayana  yasa kural n n, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi halinde, bu 
düzenleyici i lem bir idari davaya konu edilmemi  
olsa bile, iptal karar ndan etkilenece i ö retide kabul 
edilmektedir. Bu durumda, Anayasa Mahkemesinin 
sözü edilen iptal kararlar n n gerekçesi kar s nda; 
esaslar  yasada belirlenmeyen bir faaliyeti Yönetmelikle 
düzenleyen, ayr ca bu faaliyetin ÇED belgesi aranmadan 
sürdürülmesine olanak sa layan dava konusu 
Yönetmeli in hukuksal dayanaktan yoksun kald  
aç kt r” denilmektedir.
 
Bu gerekçeye göre Madencilik Faaliyetleri zin 
Yönetmeli i’ne kar  dava aç lmam  olsa dahi, bu 
yönetmeli e dayan larak verilecek izin ve ruhsatlar n n 
Anayasa Mahkemesi karar  kar s nda hukuka ayk r  
olaca  belirtilmi tir.
 
Anayasa Mahkemesi ile Dan tay’ n Yürütmeyi Durdurma 
ve Ret kararlar na göre 3213 say l  Kanun’un 7 nci 
maddesinin ilk f kras nda say lan; “Orman, muhafaza 
orman, a açland rma alanlar , kara avc l  alanlar , özel 
koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parklar , tabiat 
an t , tabiat  koruma alan , tar m, mera, sit alanlar , su 
havzalar , k y  alanlar  ve sahil eritleri, karasular , turizm 
bölgeleri, alanlar  ve merkezleri ile kültür ve turizm 
koruma ve geli im bölgeleri, askeri yasak bölgeler ve 
imar alanlar  ile mücavir alanlar”da iptal edilen yasa ve 
yönetmelik maddelerine göre al nan izin ve ruhsatlar n 
yasal dayana  ortadan kalkm t r. 
 
Anayasa Mahkemesi ve Dan tay Kararlar ndan sonra; 
Madencilik Faaliyetleri zin Yönetmeli ine dayan larak 
verilen madencilik izinlerinin tamam  geri al nmal d r.
 
Son günlerde ba ta Koza Alt n letmeleri A. . olmak 
üzere, maden irketleri ve sektör temsilcileri madencili in 
önündeki engellemeler olarak yarg  kararlar n  
göstermeye çal maktad rlar. Söz konusu kesimlerin 
Anayasa Mahkemesi ve Dan tay Karar n  kendi ifadeleri 
ile “bypass edecek” giri imler içine girmeleri, yüksek 
yarg  kararlar  kar s nda suç te kil eden gayrime ru 
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çabalard r. Kamuoyu önünde dile getirilen bu giri imlere 
ba ta Ba bakanl k, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl , 
Sanayi ve Ticaret Bakanl  ve hepsinden önemlisi 
Çevre ve Orman Bakanl ’n n da ortak oldu u aç kça 
dile getirilmektedir. Manisa Turgutlu’daki Çalda  Nikel 
madeni ile ilgili önceki ve imdiki Çevre Bakanlar ’n n 
bas n ve kamuoyu önünde verdikleri demeçler, en üst 
düzeydeki kamu kurumlar n n ve bu kurumlar n ba ndaki 
ba ta bakanlar olmak üzere görevlilerin irket ç karlar n  
nas l yasalardan ve kamu yarar ndan üstün tuttuklar n  
belgelemi tir.

Soruyoruz!
Say n Bakanlar ve Bakanl k yetkilileri, kamu hizmeti 
veren kurulu larda çevre ve insan sa l na ve yarar na 
m  yoksa irketlerin kar h rs na m  hizmet etmektedir? 
 
Devam eden davalar varken bu aç klamalar yarg  
organlar n  etkileme çabas  ta m yor mu?
 
Ne hükümetin ne Ba bakanl n ne de ilgili bakanl klar n 
çerçevesi yasalarla belirlenmi  görevlerini Anayasa 
ve Yasalar aleyhine kullanmaya hatta bu makamlar  
kamuoyu önünde töhmet alt nda b rakacak giri imlere 
girmeye haklar  vard r. Anayasa’da aç kça suç olarak 
kabul edilen bu giri imlerin sonucunda kamuoyunda 
hakl  olarak “Çevre ve Orman Bakan  Kimin Bakan ?” 
diye sorulmaya ba lanm t r. 
 
A a da imzas  olan kurumlar olarak;
Ba bakanl k ve ilgili ad  geçen bakanl klar n maden 
irketleri ile Anayasa ve Dan tay kararlar n  yok saymaya 

dönük olarak yapt klar  bütün yaz malar  ve görü meleri 
kamuoyuna aç klamaya davet ediyoruz.
 
Maden irketlerinin ç karlar n  korumak ad na ülke ve 
toplum ç kar n  gözetmeyen, yarg  kararlar n  yok sayan 
giri imlerden derhal vazgeçilmelidir. Yarg  kararlar n  
kendi ifadeleri ile “bypass” etmeye dönük ç kar lacak her 
türlü, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu 
Karar , yönetmelik, genelge, tebli  ve her ne ad alt nda 
olursa olsun yap lacak düzenleyici i lemler Türkiye’nin 
bir hukuk devleti oldu u gerçe ini yok saymaya dönük 
bir giri im anlam na gelecektir. 
 
Son olarak yasama organ n n belirlemesi ve yasayla 
düzenlenmesi gereken madencilik faaliyetlerinin, 
yönetmelikle belirlenmesinden vazgeçilmelidir. Maden 
Yasas  ile ilgili bugün ya anan sorunlar, yasa de i ikli i 
yap l rken dile getirilen ele tirileri hakl  ç karm t r. 

Nerelerde, hangi ko ullarda madencilik yap laca na 
Türkiye’nin taraf oldu u sözle meler ve yarg  kararlar  
dikkate al narak küresel sermayenin de il, halk n 
ç karlar n  gözeten bir anlay la ülkemizin do al varl klar  
ile tarihi ve kültürel zenginliklerini koruyacak yasal bir 
düzenleme acilen hayata geçirilmelidir.
 

Ça da  Hukukçular Derne i

TMMOB Çevre Mühendisleri Odas

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odas

TMMOB Kimya Mühendisleri Odas

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odas

Anayasa Mahkemesi ve 

Dan tay Kararlar ndan sonra; 

Madencilik Faaliyetleri zin 

Yönetmeli ine dayan larak 

verilen madencilik izinlerinin 

tamam  geri al nmal d r.
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