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ilgide kayrth yazrnrzda,32l3 sayrh Maden Kanununun 35 inci maddesinde, Kamu
Gorevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarrna Ydnelik Mali ve Sosyal Haklara ilipt<in 2016 ve
2017 Yl/.lannr Kapsayan 3. Dcinem Toplu Sdzlegmenin "Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet
Koluna itlqtcin Toplu Scizlegme" b6ltimiintin 15 inci maddesinde ve Maden Yonetmelifiinin
105 inci maddesinin birinci fikrasr ile 118 inci maddesinin ikinci fikrasrnda yer alan
hiiktimlerden bahsedilerek, scizkonusu mevzuat hi.iktimlerine gdre, madencilik faaliyetlerinin
incelenmesi ve denetimleri igin grirevlendirilen Bakanhlrntz merkez ve taqra teqkilatr
personeline 6245 sayfi Harcrah Kanununa gdre hak ettikleri gtindeliklerin iki katr tutarmda
gtindeli[in Bakanhgrnrz btitgesinden odenip ddenemeyece[i konusunda Bakanhlrmrz goriiqti
talep edilmektedir.

Bilindi$i izere, 3213 sayrh Maden Kanununun "inceleme ve denetim giderleri"
baghkh 35 inci maddesinin ikinci ve tigtincii fikralarrnda;

"Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetimleri igin gdrevlendirilen personele
6245 sayit Harctrah Kanununa g6re hak ettikleri gtindeliklerin iki katr tutannda giindelik
6denir.

Bu maddeye gdre yaprlacak ddemelerden damga vergisi harig herhangi bir vergi
ahnmaz ve kesinti yaprlmaz."

htikmti yer almaktadrr.
Madde htikmiiniin incelenmesinden, arulan maddenin Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanh[rnca madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetimlerini kapsadr[r, di[er
idarelerce yaprlacak madencilik faaliyetlerinin denetimi ve incelenmesi hususunu igermedifi
anlagrlmaktadrr.

Di[er taraftan, 231812015 tarihli ve 29454 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Kamu
Gdrevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarrna Ycinelik Mali ve Sosyal Haklara itlgkin 2016 ve
2017 Yilanm Kapsayan 3. Ddnem Toplu S<izlegmenin "Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet
Koluna itigkin Toplu S0zlegme" briltimtiniin l5 inci maddesinde;

"3213 sayrh Maden Kanununun 3 tincii maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili
konularda "ihtisaslagmrq Devlet kurulugu" olarak tammlanmrg olan idarelerden bu hizmet
kolunda yer alanlar tarafindan madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi igin
memuriyet mahalli drgma gdrevlendirilen personel hakkrnda da anrlan Kanunun 35 inci
maddesinin ikinci fikrasr hiikmti uygularur."

ifadesine yer verilmig bulunmaktadrr.
Buna g0re, madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetimleri igin gorevlendirilen

Bakanlr[rntz personeline 6245 sayrh Kanuna gdre hak ettikleri gtindeliklerin iki katr tutarrnda
gtindelik <idenebilmesi igin, Bakanhlrmzrn 3213 sayrh Kanunun 3 tincti maddesinde
"ihtisaslagmrg Devlet kurulugu" olarak tammlanmrg olmasr ve "Enerji, Sanayi ve Madencilik
Hizmet Kolu"nda yer almasr gerekmektedir.
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Bu gergevede, Maden Ydnetmeli[inin 4 i.incti maddesinde, ihtisaslagmrg Devlet
kurulugu; $Bakanhklar, Bakanhklann ba[h, ilgili ve iligkili kuruluglar ile i.iniversiteler" olarak
tarumlansa da,32L3 sayrh Kanunun 3 iincti maddesinde sd,zkonusu ifade "Maden igleri Genel
Mtidtirliigti, MTA Genel Mtidtirlti[t, TKi Kurumu Genel Mtidtirltigti, TTK Genel
Mtidtirlti[t, Eti Maden iqletmeleri Genel Mtidtirltigi, EiE idaresi Genel Miidi.irltig.i, DSi
Genel Mtidfirlti$i, Sanayi ve Ticaret, Tanm ve Koyiqleri, Qevre ve Orman bakanhklarrna
ba[h kuruluglar, Karayollarr Genel Miidiirlii$i ve Elektrik Uretim A.$. gibi madencilik
faaliyetleri ile ilgili konularda ihtisas sahibi Devlet kuruluglarr" olarak tarumlanmrq
bulunmaktadrr.

Dolayrsryla, Maden Ycinetmeli[inin 4 tincti maddesinde bakanhklarrn tamamr
ihtisaslaqmrg Devlet kuruluglarr arasmda sayrlmakla birlikte 3213 sayrh Kanunun 3 tincii
maddesinde, bu maddede sayrlan bakanhklarrn ba[h kuruluglarr ihtisaslagmrq Devlet
kuruluglarr arasmda yer almaktadrr.

Bu itibarla, 3213 saytlt Kanunun 3 iincti maddesinde tanrmlanmrq olan ihtisaslagmrq
Devlet kuruluglarr arasmda sayrlmayan ve "Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu"nda
yer almayan Bakanh[rnn tarafindan madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetimleri
igin gdrevlendirilen merkez ve tagra tegkilatrnrz personeline 6245 sayir Kanuna gdre hak
ettikleri gtindeliklerin iki katt tutannda giindelik ridenmesine imkan bulunmadr[r mtitalaa
edilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

('e-lmzaldr)
U[ur SANCARBABA

Bakan a.

Genel Mtidtir Yardrmcrsr
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