COVID-19 karşısında madencilik sektöründe alınan
tedbirler
29 Nisan 2020
Başlangıç
COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı belirsizlik, ticari faaliyetlerin küresel ölçekte aksamasına ve birçok şirketi
faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla önemli kararlar almaya sevk etmeye devam ederken maden
sektöründe faaliyet gösteren şirketler de, başta sosyal mesafelendirme uygulamaları olmak üzere, salgın
nedeniyle alınan önlemlerden olumsuz yönde etkilenen şirketler arasında yer alıyor.
Salgının etkilerini hafifletmeye yönelik olarak atılan adımlar kapsamında, elektrik, petrol ve doğal gaz piyasası
lisans sahiplerinin hukuki yükümlülüklerine ilişkin tedbirlere önceki yayınlarımızda değinmiştik. Daha önce ele
aldığımız sektörlere ilişkin regülasyonlar, mücbir sebep hallerine ilişkin daha ayrıntılı hüküm ve çözüm yolları
öngörmelerine karşın, madencilik faaliyetlerini düzenleyen 3213 sayılı Maden Kanunu (Kanun), maden ruhsatı
sahipleri (Ruhsat Sahipleri) için benzer kapsamda düzenlemelere yer vermemekteydi. Bunun yanı sıra,
Kanun'un eski halinde, mücbir sebep halleri çok daha kısıtlı bir biçimde örneklendirilmişti ve salgın hastalıklar
bir mücbir sebep hali olarak açıkça düzenlenmemekteydi.
COVID-19 nedeniyle madencilik sektöründe yaşanan sorunlar karşısında devlet 26 Mart 2020 tarihli Resmi
Gazete'de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanun (Torba Yasa) ile aşağıda
değindiğimiz yeni düzenlemleri hayata geçirdi.
Mücbir sebep hükümleri
Torba Yasa ile getirilen değişiklikler öncesinde Kanun, sınırlı bir biçimde örneklendirilmemekle birlikte,
yalnızca sel, yangın, deprem ve grizu patlamalarını mücbir sebep halleri olarak açıkça belirtmekteydi. Ayrıca,
mücbir sebep hallerinde Kanun kapsamında başvurulabilecek tek yol, mücbir sebep olayından etkilenen Ruhsat
Sahipleri'nin madencilik faaliyetlerinin geçici olarak askıya alınmasıyla sınırlıydı. Torba Yasa ile getirilen
değişiklikler sonrasında mücbir sebep halleri ile ilgili aşağıdaki ilave düzenlemeler de Kanun'a eklenmiştir.
Torba Yasa'nın getirdiği yenilikler
Yukarıda bahsettiğimiz kanun değişikliği neticesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na (Bakanlık)
aşağıdai konularda karar alma yetkisi verilmiştir:
(a)

Ruhsat Sahipleri'nin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve beyanlarının sunulmasına ilişkin
tarihlerin ertelenmesi;

(b)

Ruhsat Sahipleri'nin mali yükümlülüklerinin taksitlendirilmesi;

(c)

yerine getirilemeyecek mali yükümlülüklerin tespit edilmesi; ve

(d)

mücbir sebep sayılan haller nedeniyle, bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir
sebep hali ilan edilmesi.
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Kanun değişiklikleri ile, yukarıda sayılanlara ek olarak, mali yükümlülüklere ilişkin zaman aşımı ve hak düşürücü
sürelerin de erteleme süresince işlemeyeceği ifade edilmektedir.
Bakanlık, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde ifade edilen konularda yetkilerini kullanmadan önce, Hazine ve
Maliye Bakanlığı'ndan görüş almakla yükümlüdür.
Ayrıca, yukarıda belirtilen çözüm yollarından faydalanabilmek için, söz konusu mücbir sebep halinin malum
olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi gerekmektedir.
Bakanlık duyurusu kapsamında ertelenen süreler
Bakanlık, Torba Yasa ile getirilen değişiklikler çerçevesinde kendisine tanınan yetkiler kapsamında 21 Nisan
2020 tarihinde yapmış olduğu duyuruyla, Ruhsat Sahipleri'nin çeşitli yükümlülüklerine ilişkin ek süre verilmesini
de içeren ilk tedbir paketini açıklamıştır. Bu kapsamda, Bakanlık tarafından:
(a)

Ruhsat Sahipleri'nin incleme raporu, arama projesi, faaliyet raporu, işletme projesi gibi beyanları
sunmaları için son teslim tarihi 30 Nisan 2020'den 30 Eylül 2020 tarihine uzatılmıştır; ve

(b)

aşağıdaki mali yükümlülüklere ilişkin ödeme süreleri 28 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmiştir:
(i)

devlet hakkı ödemeleri; ve

(ii)

ruhsat bedeli ödemeleri.

Sonuç
Madencilik faaliyetlerinin COVID-19 salgını boyunca sürdürülmesine devam edebilmesi amacı ile
gerçekleştirilen yeni Kanun değişiklikleri ve Bakanlık'a tanınan yetkiler göz önünde bulundurularak, Ruhsat
Sahipleri'nin bundan sonraki dönemde de özellikle mali yükümlülüklere ilişkin yeni önlemlerin hayata
geçirilebileceğini dikkate alarak Bakanlık'ın duyurularını ve yayınlarımızı yakından takip etmelerini öneririz.
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