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“MADEN LOB S ” 
BASTIRDI,
“YÜRÜTME” 
YÖNETMEL  
DE T RD , “YARGI” 
DURDURDU

Bas na ve kamuoyuna

Ekoloji Kolekti  , TMMOB Peyzaj Mimarlar  Odas , 
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas  ve zmir’den 
EGEÇEP Derne i taraf ndan Dan tay 8. Dairesi’nde 
ayr  ayr  aç lan davalarda 9.11.2009 tarihinde verilen ara 
kararla orman say lan alanlarda madencilik faaliyetlerine 
izin veren 19.8.2009 tarihli yönetmelik de i ikli inin 
yürütmesinin durdurulmas na karar verilmi tir. 

Kararda; “yap lan de i iklik yarg  kararlar n  bertaraf 
etme amac na yönelik oldu u sonucuna var lm t r.” 
denmektedir.

Bilindi i üzere Anayasa Mahkemesi’nin 3213 say l  
Maden Kanununun 5177 say l  Maden Kanunu’nda ve 
Baz  Kanunlarda De i iklik Yap lmas na li kin Kanun’un 
3., 5. maddeleri ile de i ik 7.nci maddesi iptal edilmi , 
söz konusu iptal karar  uyar nca Bakanlar Kurulu’nun 
24.5.2005 tarih ve 2005/9013 say l  karar  ile yürürlü e 
giren Madencilik Faaliyetleri zin Yönetmeli i’nin 
uygulamas  10.2.2009 tarihinde  durdurulmu tu. 

Anayasa Mahkemesi ve Dan tay kararlar ndan 
sonra, anayasaya ayk r  yasaya dayan larak verilen 
madencilik izinlerinin tamam  tart lmaya ba lanm  ve 
orman alanlar ndaki madencilik izinleri Orman Genel 
Müdürlü ü’nün genelgesi ile durdurulmu tu. Bu geli me 
üzerine madencilik sektörü temsilcileri, Bakanl k ve 
Ba bakanl k’a yönelik lobi faaliyetleri ba lam t .  

Bu süreçte Türkiye Madenciler Derne i, 6 Temmuz 
2009 tarihli aç klamas nda ”… ptal edilen bu yönetmelik 
T.C. Ba bakanl k’ n yönetmeli idir. Ba bakanl k yeni bir 
yönetmelik ile bu durumu hemen düzeltebilir. Maden 
i kolunun sonbahardaki yasa de i ikli ini beklemeye 
dayanma gücü yoktur…”, 28/07/2009 tarihinde de 
“Biz her kap y  çald k, her ilgiliyle görü tük”, “Bütün 
s k nt n n %99’u Orman Genel Müdürlü ünden ç k yor”, 
“Bu konuda say n bakanlar n kap s  çal nd .”, “Umut 

Ba bakanl n iki maddelik bir yönetmelik de i ikli inde” 
demi ti. Ege Maden hracatç lar  Birli i Yönetim Kurulu 
da 28/07/2009 tarihinde, “Muhakkak bir By-Pass olarak 
bu yönetmeli in ç kar l p Bakanlar Kurulu’ndan bir 
kararnameyle geçmesi art.” ifadesini kullanm t .  

Bakanlar Kurulu’nca maden lobisinin bu iste ini 
kar layacak yönetmelik de i ikli i çok gecikmemi ti. 
Nihayet 19 A ustos 2009 tarihli Resmi Gazetede 
yay mlanan yönetmelik de i ikli i ile Madencilik Faaliyetleri 
zin Yönetmeli i’ne eklenen geçici 4. madde ile “Orman 
say lan alanlarda madencilik faaliyetlerine ili kin yeni bir 
düzenleme yap l ncaya kadar orman, muhafaza orman  
ve a açland rma alanlar nda madenlerin aranmas  ve 
i letilmesi ile ilgili faaliyetlerde al nmas  gereken izinlerde 
22/3/2007 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan Orman 
Say lan Alanlarda Verilecek zinler Hakk nda Yönetmelik 
hükümleri uygulan r.” düzenlemesi getirilmi ti. Bunun 
anlam  aç kça hukukun ve ormanlar n madencilerin 
ç kar na feda edilmesi, Anayasa Mahkemesi ve Dan tay 
kararlar n n bizzat Bakanlar Kurulu’nca bertaraf edilmeye 
çal lmas , ülkede hukuka güvenin ve hukuksal 
güvenli inin ortadan kald r lmas , ya am alanlar n n 
tamamen korumas z b rak lmas  demekti. 

Ancak, Yarg  ‘hukukun arkas ndan dolanma oyunu”nu 
bir kez daha bozdu. “Anayasa ve Dan tay’ca daha 
önce verilen iptal kararlar n n a lmaya çal ld ”n  
tespit eden Dan tay 8. Dairesi’nin 09.11.2009 tarihli 
yürütmenin durdurulmas  karar  ile yürütülen tüm 
madencilik faaliyetleri yasal dayana n  kaybetmi tir. 
“Her ne pahas na olursa olsun madencilik” anlay n n 
Yüksek Mahkeme karar  ile geçerlili ini yitirmi tir. 
Madencilik Faaliyetleri zin Yönetmeli i’nin yürürlü e 
girdi i 21.6.2005 tarihinden günümüze verilen tüm 
izinler geri al nmal d r. 
 
Mahkeme karar  derhal uygulanmal , 2004 senesinden 
günümüze kadar ba ta Bergama, Kozak, Kazda lar , 
Efemçukuru, K lada , Uluk la olmak üzere hukuka 
ayk r  verilen tüm arama ve i letme izinleri, gayris hhi 
müessese ruhsatlar  geri al nmal , orman say lan alanlar 
bo alt l p eski haline getirilmelidir. 

Halk n mal  olan do al kaynaklar n, küresel sermayenin 
de il, halk n ç karlar n  gözeten bir anlay la üretilmesi 
için gerekli yasal düzenlemeler yap lmal d r. Hukukun 
üstünlü ünün sa lanmas  ve ya am alanlar n n 
kurtar lmas na kadar mücadelemizi sürdürece imizi 
kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. 
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