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H U K U K TA  Y Ö N T E M

C E R E N  Y EŞİL DAĞ

2 0 2 0

YAŞA R  Ü N İV E R S İT E S İ

S O S YA L  B İL İM L E R  E N S T İT Ü S Ü

H U K U K  FA K Ü LT E S İ

Ö Z E L  H U K U K

Y Ü K S E K  L İS A N S  ( T E Z L İ )  P R O G R A M I

K A R A R  İN C E L E M E S İ



  

 Kısaltmalar 

1- İnceleme Konusu Karar sf. 3 

2- Olayın Özeti sf. 7 

3- Merciilerin Çözümü sf.10 

 - Yerel Mahkeme Kararı 

 - Temyiz Mercii Kararı  

 - Çözümü Gereken Hukuki Uyuşmazlığın Tespiti 

4- Yorum Yöntemleri İle Kararın İncelenmesi sf.10 

 a. Lafzi Yorum 

  aa. Genel Olarak Lafzi Yorum 

  ab. İlgili Mevzuat 

  ac. Genel Kelimelerin Anlamların Çözümlenmesi 

  aç. Mesleki (Teknik) Kavramların Çözümlenmesi 

  ad. İmla Kuralları Yardımıyla Cümlelerin Çözümlenmesi 

  ae. Hukuki Müessesenin ve Unsurların Belirlenmesi 

  af. Çıkarsama 

  ah. Ara Sonuç 

 b. Tarihi Yorum 

  ba. Genel Olarak Tarihi Yorum 

  bb. Kararın Tarihi Yorum Yöntemiyle İncelenmesi 

  bc. Ara Sonuç 

 c. Amaca Uygunluk Yorumu (Teleolojik Yorum) 

  ca. Genel Olarak Amaca Uygunluk Yorumu 

  cb. Eşyanın Tabiatına Uygunluk Yorumu 

  cc. Sosyolojik Yorum 
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İÇ İNDEK İLER



  cç. Hukukun Genel İlkeleri Yorumu 

  cd. Çıkarsama 

  ce. Ara Sonuç 

 ç. Sistematik Yorum 

  ça. Genel Olarak Sistematik Yorum 

  çb. Kararın Sistematik Yorum Yöntemiyle İncelenmesi 

  çc. Anayasaya Uygunluk Yorumu 

  çd. Ara Sonuç   

 d. Sezgisel Yorum 

  da. Genel Olarak Sezgisel Yorum 

  db. Çıkarsama 

  dc. Ara Sonuç 

5. Genel Hukuki Sonuç sf.10 

  aaa. Ara Sonuçların Değerlendirilmesi 

  aab. Nihai Sonuç 

6. Kaynakça sf.35 
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AY   :  Anayasa 

bkz   :  Bakınız 

C.  :  Cilt 

dn   :  Dipnot  

E   :  Esas  

K   :  Karar 

m   :  Madde 

MK  :  Maden Kanunu 

RG   :  Resmi Gazete 

S  :  Sayfa  

Sa.  :  Sayı 

T    :  Tarih  

TBK   :  Türk Borçlar Kanunu  

TCK   :  Türk Ceza Kanunu  

TDK   :  Türk Dil Kurumu 

TMK   :  Türk Medeni Kanunu 
 
vd   :  ve Devamı 

YHD  : Yargıtay Hukuk Dairesi 

yuk   :  Yukarıda 
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KISALTMALAR



I. İNCELEME KONUSU KARAR 

                 T.C. 
           YARGITAY 
      22. Hukuk Dairesi 

Esas No.        : 2017/27654 

Karar No       : 2020/1921  

Karar Tarihi : 06.02.2020  

YARGITAY KARARI MAHKEMESİ : İş Mahkemesi.  

DAVA TÜRÜ: Alacak. 

 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen karar, süresi içinde davalı ... vekili 
tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de; 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 
geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu'nun 438. maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve 
incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi ... tarafından 
düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:  

Y A R G I T A Y  K A R A RI  

Davacı İsteminin Özeti:  

 Davacı vekili, müvekkilinin davalı ... Madencilik Şirketinde işe başladığını, iş yerinin daha 
sonra ... Madencilik Şirketine devredildiğini, davalı Türkiye Taşkömürü Kurumunun ise rodövans 
veren sıfatıyla işçilik alacaklarından sorumlu olduğunu, diğer işverenlerin ise devreden ve devralan 
işveren sıfatıyla sorumluluğunun bulunduğunu bildirerek, bir kısım işçilik alacaklarının 
davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.  

Davalı Cevabının Özeti:  

 Davalı ... vekili, kendilerinin rodövans veren sıfatının bulunduğunu, işveren sıfatının 
bulunmadığını, kira akti ile devredilen ruhsat sahasının işletilmesinden kaynaklı doğan işçilik 
alacaklarından sorumluluğunun bulunmadığını bildirerek davanın reddine karar verilmesini talep 
etmiştir.  

 Davalı ... Madencilik Şirketi vekili, müvekkilinin işveren sıfatının bulunmadığından bahisle 
husumet itirazında, alacakların zamanaşımına uğradığından bahisle zamanaşımı definde bulunduğu, 
işyeri devri hükümlerinin uygulanamayacağını ve dolayısıyla kendilerinin işçilik alacaklarından 
sorumluluğunun bulunmadığını, fazla çalışma veya ulusal bayram genel tatil çalışmasının 
bulunmadığını, aksi kabul edilse bile hiçbir şekilde ihbar tazminatı ile sorumluluğunun 
bulunmadığını, faiz başlangıcı noktasında da yalnızca temerrüte düşürülen davalı hakkında 
uygulama yapılması gerektiğini, diğer işveren nezdindeki çalışmasından sorumlu olmayacaklarını 
bildirerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.  
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 Davalı ... Şirketi, kendilerinin 08/12/2014 tarihinde diğer davalı ... Madencilik Şirketinden 
diğer davalıya ait ruhsat sahasında bulunan maden sahasının işletme hakkını devraldığını, hasılat 
kirası şeklinde işlem yapıldığını, kendilerinin önceki dönemde doğan kıdem süresi ve işçilik 
alacaklarından sorumlu olmadığını, işyeri devri hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını, 
davacının mazeretsiz işe gelmemesi nedeniyle haklı nedenle iş sözleşmesinin feshedildiğini, iddia 
edilen alacakların bulunmadığını bildirerek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.  

Mahkeme Kararının Özeti:  

Mahkemece, dava konusu alacakların kısmen kabulüne karar verilmiştir.  

Temyiz:  

Karar süresi içinde davalı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından 
temyiz edilmiştir.  

Gerekçe:  

 1- Dosyadaki yazılara, belgelere ve tüm dosya kapsamına göre; davacının tüm, davalı 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz 
itirazları yerinde değildir.  

 2- Taraflar arasında öncelikle çözümlenmesi gereken uyuşmazlık, davalı şirketler ile Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü arasındaki ilişkinin niteliği ve davalı Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü’nün dava konusu işçilik alacaklarından sorumluluğunun bulunup 
bulunmadığı noktasındadır.  

 Rödövans, maden ruhsat alanlarının maden arama ve işletme ruhsat sahibi tarafından 
sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye bir süre bırakılması, maden ocağının işletilmesini üstlenen 
gerçek veya tüzel kişinin ise, ruhsat sahibine ürettiği her bir ton maden için bir miktar ücret 
ödemeyi taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Rödövans sözleşmesi, maden ruhsatının devrini değil, bu 
hakkın bir başkasına belirli bir süreyle kullandırılmasını amaçlar. Bu sözleşmenin yapılması 
kanunda herhangi bir şekle tabi tutulmamıştır.  

 Maden Kanunu’nda, maden haklarının bölünmezliği ilkesi kabul edilmiştir (m.5/1). Bu 
düzenlemenin amacı, işletilmesinde kamusal yarar olan madenlerin rasyonel ve ekonomik olarak 
değerlendirilmelerini sağlamaktadır. Ancak, aynı madde uyarınca maden arama ve işletme 
haklarının devri mümkündür. Maden Kanunun 5. maddesinin ikinci fıkrasına göre, “Maden 
ruhsatları ve buluculuk hakkı devredilebilir. Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının 
devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır. Devir Bakanlık onayı ile 
gerçekleşir.”  

 Bakanlık izni alınmadan yapılan rödövans sözleşmesi ile ilgili yaptırım Kanunda özel olarak 
düzenlenmiştir. Maden Kanunu'nun Ek 7. maddesinin birinci fıkrasına göre “Ruhsat sahipleri ile 
üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine tâbidir. İzin alınmaksızın yapılan 
rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri durdurulur”.  

 24/06/2010 tarihinde yürürlüğe giren 5995 sayılı Kanun ile Maden Kanunu’na eklenen Ek 
Madde 7'de “Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü 
kişilerle yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik 
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faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki 
sorumluluklar rödövansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunundan doğan 
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” hükmü düzenlenmiştir. Buna göre ruhsat sahibinin Maden 
Kanunu'ndan doğan sorumlulukları nedeniyle sözleşmede denetim yetkisine ilişkin bir takım 
hükümlere yer verilmesi rödövans sözleşmesinin geçerliliğine halel getirmez.  

 Daha önce maden sahasını işletmeye açmış olan ruhsat sahibi, sonradan işletme ruhsatını 
üçüncü kişiye rödövans sözleşmesi ile devredebilir. İşletme hakkını devrederken işletmede bulunan 
alet ve makineleri de sözleşmenin diğer tarafının kullanması için verebilir. Bu durumda ruhsat 
sahibi, sadece karşılığında rödövans bedeli aldığı ürünü denetlemek, teslim almak ve maden 
kanununun ruhsat sahibine yüklediği yükümlülükler nedeniyle üretime yönelik olmayan işçi 
bulundurmak yetkilerine sahiptir.  

 Rödövans sözleşmesinin tarafları arasında çıkan uyuşmazlıklar açısından, 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu’nun 357. maddesinde düzenlenen ürün kirasına ilişkin hükümler kıyasen 
uygulanmaktadır. Ürün kirası sözleşmesine göre, kiraya veren, kiracıya, ürün veren bir şeyin veya 
hakkın kullanılmasını ve ürünlerin devşirilmesini bedel karşılığında bırakmayı üstlenmektedir.  

 Rödövans sözleşmesinde, mülkiyeti devlete ait olan madenlerin arama ve işletme hakkını 
alan gerçek veya tüzel kişilerin bu haklarını üçüncü kişilere devretmesi söz konusudur. Bu nedenle, 
rödövans sözleşmesinde alt işveren sözleşmesinde olduğu gibi biri asıl işveren, diğeri alt işveren 
olan iki işveren bulunmamaktadır. Ruhsat sahibi, yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin 
yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde iş alan başka bir işverenle alt işverenlik sözleşmesi 
düzenlememektedir. Diğer bir deyişle, maden kanununa uygun olarak akdedilen rödövans 
sözleşmesi yukarıda ifade edilen alt işverenlik sözleşmesinin unsurlarını taşımamaktadır (UYUMAZ, 
Alper/GÜNGÖR,Fatma; Rödovans Sözleşmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIX, 
2015, s. 160).  

 Maden sahasında işletme hakkının kiraya verilmesinde (rödövans sözleşmesi) rödövansçı, 
madeni, sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde kendi adına işletir. Rödövansçı, madeni kendi 
adına işletemiyorsa, üretim, çalışma ve organizasyon açısından ruhsat sahibine tam olarak bağlı ise 
bu durumda rödövanstan değil, alt işverenlik ya da ihaleden söz edilir. Dolayısıyla rödövans 
sözleşmesi rödövansçının bağımsızlığını ve inisiyatifini tamamen ortadan kaldıracak şekilde 
düzenlenemez. Rödövans sözleşmesinde, asgari üretim miktarı ile ton başına verilecek ücretin 
belirlenmesi hukuki ilişkiyi rödövans olmaktan çıkarmaz. Rödövans sözleşmesinde rödövansçı 
istediği kadar işçi alıp çıkartabilir, kanunlara aykırı olmamak şartıyla üretim sürecini istediği gibi 
yönetebilir, vardiyalar oluşturabilir, çalışma şartlarını belirleyebilir. Rödövansta önemli olan belirli 
nitelikte ve miktardaki madenin belirli zaman dilimleri içinde çıkartılarak istenilen yerlere sevkini 
yapmaktır.  

 Somut olayda, Mahkemece, davalı şirketler ile davalı ... arasında muvazaaya dayalı asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğu kabul edilerek davalı ... ‘nın Maden Kanunu ek madde 7 
hükmüne göre 24/06/2010 tarihindeki kıdem ve ücretle sınırlı olarak kıdem tazminatından sorumlu 
olacağı, yine diğer işçilik alacaklarında da bu tarihe kadar doğan işçilik alacaklarından sorumlu 
olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacının, davalı şirketler 
nezninde çalıştığı sabittir. Dosyaya sunulan, davalı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
ile ...arasında imzalanmış, 6 nolu maden sahasının rödövans karşılığı ...ne işlettirilmesine ilişkin 
sözleşmenin ikinci maddesinde sözleşme konusu tanımlanmıştır. Bu maddede; “Hukuku Türkiye 
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Taşkömürü Kurumu'nun uhdesinde kalmak kaydıyla Üzülmez Müessesesi 5 No.lu kömür sahası 
içinde aşağıda mevki ve koordinatları belirtilen alanda;  

a) İş bu sözleşmenin eki olan teklif mektubunda belirtilen ve mahiyeti Madde 7' de açıklanmış 
bulunan rödövans bedelinin Türkiye Taşkömürü Kurumuna ödenmesi karşılığında, bu şartname ve 
eki sözleşme hükümlerine riayet suretiyle, Maden Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Belediye 
Gelirleri Kanunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatı ile ilgili diğer kanun ve 
mevzuatın getirdiği tüm yükümlülükler, bütün masraf ve her türlü sorumluluğu işyeri sahibi olarak 
işletmeciye ait olmak üzere, şartnamenin 7. maddesindeki yeterlilik kriterlerine sahip gerçek / tüzel 
kişilerce aşağıda cinsi belirtilen madenin aranması, işletilmesidir.  

b) Anılan sahada işletme hakkına konu kömür ile birlikte mahlut halde bulunan ve jeolojik teşekkül 
itibariyle kömür ile birlikte işletilmesi zaruri olan başka cins madenlerin işletilmesi durumunda, 
Türkiye Taşkömürü Kurumuna ayrıca bedel ödemek zorundadır. Bu bedel yapılacak bir protokolle 
tespit edilir.” şeklinde düzenlemeye yer verildikten sonra, maddenin devamında maden cinsi, ruhsat 
numarası, il, alan ve pafta numarası bilgileri ile koordinat ve çalışma derinliğine ilişkin koşullar 
belirlenmiştir.  

 Sözleşmenin 5. maddesinde üretim yıllarına göre, şirketçe taahhüt edilen asgari üretim 
miktarları yazılmış; üretim yıllarında taahhüt edilen asgari üretim miktarlarının altında üretim 
yapılması halinde dahi, işletmecinin (şirketin) yıllık taahhüt edilen miktar üzerinden hesaplanan 
rödövans bedelini ödemekle yükümlü olduğu; üretim yıllarında taahhüt edilen asgari üretimden 
fazla üretim yapılması halinde ise fazladan üretilen miktarın rödövans bedelinin ayrıca ödeneceği 
kabul edilmiştir.  

 Sözleşmenin “Türkiye Taşkömürü Kurumuna ödenecek rödövans payı ve ödemeler” başlıklı 
7. maddesi içeriğinde, üretim yıllarında ödenecek rödövans bedelinin, birinci üretim yılı olan yer 
teslim tarihi ile 31.12.2005 tarihine kadar ton başına 9,00 TL uygulanacağı, birinci üretim yılından 
sonraki yıllara ait rödövans bedelinin ise, Devlet İstatistik Enstitüsü üretici fiyatları indeksindeki 
madencilik ve taş ocakçılığı aralık ayı indeks sayısının, bir önceki yıl aralık ayı indeks sayısına göre 
değişim oranı (%) 'si uygulanmak suretiyle her yılın ocak ayında yeniden tespit edileceği 
kararlaştırılmış ve ödeme tarihleri belirlenmiştir.  

 Sözleşmenin “maden sahasının işletilmesi ve çalışma şekli” başlıklı 15. maddesinde ise; 
işletmecinin, kömür varlığının işletilmesi, zenginleştirilmesi, pazarlanması, fiziki ve nakdi 
yatırımları, iş gücü ve iş makineleri ihtiyacını, yatırım, işletme, finansman, plan ve programlarını, 
termin planlarını ve sair konuları kapsayacak şekilde hazırlayacağı işletme projesini, sözleşmenin 
onay tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna sunacağı; işletme 
projesinin yeterli bulunmaması halinde tespit edilen noksanlıkların, verilen süre içinde 
tamamlattırılacağı, istenen şartlara uygun olarak projenin verilen sürede düzeltilmemesi halinde ise 
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 27. madde hükmünü uygulamaya yetkili olduğu; işletme 
projesinin, çalışmalar sırasında gelişecek ihtiyaçlara göre işletmecinin gerek duyması veya Türkiye 
Taşkömürü Kurumu'nun isteği üzerine revize edilebileceği, yapılacak her değişikliğin Türkiye 
Taşkömürü Kurumu tarafından onaylanması ve işletme projesi ile değişikliklerin bir maden 
mühendisi tarafından hazırlanması ve imzalanması gerektiği kararlaştırılmıştır. Yine madde 
içeriğinde, işletmecinin mevzuat, sözleşme ve işletme projesine uygun bir şekilde sözleşme konusu 
faaliyetleri yürüteceği belirtilmiştir. Sözleşmenin 19. maddesinde, işletmecilikle ilgili ve bir maden 
mühendisi tarafından hazırlanan bir sonraki yıla ait faaliyet programlarının her üretim yılı başında 
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun onayına sunulacağı, yıllık iş programları çerçevesinde yürütülecek 
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olan faaliyetlerin, aylık ve yıllık faaliyet raporları olarak Türkiye Taşkömürü Kurumuna verileceği, 
üretim faaliyetlerinin 1/1000 ölçekli imalat planına devamlı olarak işleneceği ve bu imalatların 
projeye uygunluğunun Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından kontrol edileceği kabul edilmiştir.  

 Sözleşmenin 20. maddesi uyarınca ise; Türkiye Taşkömürü Kurumu veya yetkili kılınacak 
Müessese Müdürlüğü, işletmecinin sahadaki çalışmalarını, işletme projesine uygun yapıp 
yapmadığını kontrol etmeye yetkilidir.  

 Mahkemece davalılar arasında asıl işveren-alt işveren ilişkisi olduğu kabul edilse de 
yukarıda ana hatlarıyla özetlenen sözleşme bir rödövans sözleşmesidir.  

 Şu hususun da üzerinde durulmalıdır ki; 5995 sayılı Kanun ile Maden Kanunu’na eklenen 
Ek Madde 7'de yer alan “Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya 
tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak 
madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve 
hukuki sorumluluklar rödövansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunundan 
doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” hükmünün 24/06/2010 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olması, 24/06/2010 tarihinden önceki dönem için rödövansçı işçilerinin o işyeri ile ilgili doğan 
işçilik alacaklarından ruhsat sahibinin de sorumlu olduğu şeklinde bir yoruma imkan vermez. 
Çünkü, somut uyuşmazlıkta olduğu gibi geçerli bir rödövans sözleşmesinin varlığı durumunda, 
ruhsat sahibi ile rödövansçı arasındaki ilişkinin niteliği başından itibaren aynıdır. Bu ilişkinin 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 2/6. maddesinde düzenlenen asıl işveren-alt işveren ilişkisi tanımlamasına 
uygun olmadığı açıktır. Dolayısıyla, geçerli bir rödövans sözleşmesinin varlığı durumunda, 
24/06/2010 tarihi öncesi ve sonrası şeklinde bir ayrım yapılmaksızın, ruhsat sahibinin, rödövansçı 
işçilerinin işçilik alacaklarından sorumlu olmadığı kabul edilmelidir.  

 Açıklanan sebeplerle, davalı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün dava 
konusu işçilik alacaklarından sorumluluğu bulunmadığından hakkında açılan davanın, taraf sıfatı 
yokluğundan reddine karar verilmesi gerekirken, aksi yönde kabul ile yazılı şekilde hüküm tesisi 
hatalıdır.  

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan 
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.02.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

II. OLAYIN ÖZETİ 

 Davacı, davalı ‘X’ Madencilik Şirketinde işe başlamış daha sonra bu iş yerinin ‘Y’ 
Madencilik Şirketine devredildiğini iddia etmektedir. Davacı işçi, davalı konumundaki Türkiye 
Taşkömürü Kurumunun rodövans veren sıfatıyla işçilik alacaklarından sorumlu olduğu iddiasında 
bulunmakla beraber diğer işverenlerin de devreden ve devralan işveren sıfatıyla sorumluluğunun 
bulunduğunu ileri sürmüştür. Buna dayanarak bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsiline 
karar verilmesini talep etmiştir. 

 Davalı ruhsat sahibi, kendilerinin rodövans veren sıfatının bulunduğunu ancak işveren 
sıfatının bulunmadığını ileri sürmüş, bu nedenle de kira akdi ile devredilen ruhsat sahasının 
işletilmesinden kaynaklı doğan işçilik alacaklarından sorumluluğunun bulunmadığını bildirerek 
davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.  

 Davalı ‘X’ Madencilik Şirketi, işveren sıfatının bulunmadığını ileri sürerek husumet 
itirazında, alacakların zamanaşımına uğradığı iddiasıyla da zamanaşımı definde bulunmuştur. Söz 

    9



konusu olayda ‘Y’ şirketi ile aralarında yapılan sözleşmenin devir niteliği taşımadığı, hasılat kirası 
olarak işlem yapıldığı gerekçesiyle işyeri devri hükümlerinin uygulanamayacağını ve dolayısıyla 
kendilerinin işçilik alacaklarından sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürmüştür. Fazla çalışma 
veya ulusal bayram genel tatil çalışmasının bulunmadığını, aksi kabul edilse bile hiçbir şekilde 
ihbar tazminatı ile sorumluluğunun bulunmadığını ileri sürmüştür. Temerrüte düşürülen davalı 
hakkında faiz başlangıcı bakımından uygulama yapılması gerektiğini öne sürmek suretiyle 
davacının diğer işverenin yanında çalışmasından sorumlu olmayacaklarını bildirerek davanın 
reddine karar verilmesini talep etmiştir.  

 Davalı ‘Y’ Şirketi, 08/12/2014 tarihinde davalı ‘X’ Madencilik Şirketinden diğer 
davalıya(ruhsat sahibi) ait ruhsat sahasında bulunan maden sahasının işletme hakkını devraldığını 
ve bu hakkın devrinin hasılat kirası şeklinde yapıldığını ileri sürmüştür. Bu sebeple ‘Y’ Madencilik 
Şirketi, kendilerinin önceki dönemde doğan kıdem süresi ve işçilik alacaklarından sorumlu 
olmadığını iddia etmiştir. Söz konusu işleme işyeri devri hükümlerinin uygulanmasının mümkün 
olmadığını belirtmiştir. Davacının mazeretsiz işe gelmemesi nedeniyle iş sözleşmesinin haklı 
nedenle feshedildiğini ve iddia edilen alacakların bulunmadığını bildirerek davanın reddine karar 
verilmesini talep etmiştir.  

 Mahkeme, dava konusu alacakların kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar süresi içinde 
davalı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. 
Davacının tüm temyiz itirazları ile davalı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nün ilgili 
bendinin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde bulunmamıştır.  

 Taraflar arasında öncelikle çözümlenmesi gereken uyuşmazlığın öncelikle davalı şirketler ile 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü arasındaki ilişkinin niteliği hususunda olduğu, 
bununla beraber davalı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün dava konusu işçilik 
alacaklarından sorumluluğunun bulunup bulunmadığı noktasında da uyuşmazlık söz konusu olduğu 
kabul edilmiştir. 

 5995 sayılı Kanun ile Maden Kanunu Ek Madde 7'de yer alan “Maden ruhsat sahiplerinin, 
ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövans 
sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar rödövansçıya aittir. Ancak bu durum 
ruhsat sahibinin Maden Kanunundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” hükmü 
24/06/2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu durum 24/06/2010 tarihinden önceki dönem için 
rödövansçı işçilerinin o işyeri ile ilgili doğan işçilik alacaklarından ruhsat sahibinin de sorumlu 
olduğu şeklinde bir yoruma imkan vermemektedir. Dolayısıyla geçerli bir rödövans sözleşmesinin 
varlığı halinde, 24/06/2010 tarihi öncesi ve sonrası şeklinde bir ayrım yapılmaksızın, ruhsat sahibi 
ile rodövansçı arasındaki ilişkinin niteliğinin başından beri aynı olacaktır. Bu nedenle ruhsat 
sahibinin, rodövansçı işçilerinin işçilik alacaklarından sorumlu olmadığı kabul edilmelidir. Bu 
ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6. maddesinde düzenlenen asıl işveren-alt işveren ilişkisi 
tanımlamasına uygun olmadığı da açıkça anlaşılmaktadır.  

 Maden sahasında işletme hakkının kiraya verilmesi anlamına gelen rodövans sözleşmesinde 
rodövansçı, madeni, sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde kendi adına işletir. Ancak 
rodövansçı, madeni kendi adına işletemiyorsa yani ruhsat sahibine tam olarak bağlı ise rodövanstan 
bahsetmek mümkün olmayacaktır. Böyle bir durumda alt işverenlik ilişkisinden ya da ihaleden söz 
edilir. Dolayısıyla rodövans sözleşmesi rödövansçının bağımsızlığını ve inisiyatifini tamamen 
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ortadan kaldıracak şekilde düzenlenemez aksi takdirde rodövans sözleşmesinin varlığından söz 
edilemeyecektir. 

 Türkiye Taşkömürü Kurumunun davalı ‘X’ şirketi ile yapmış olduğu, 6 nolu maden 
sahasının rödövans karşılığı ‘Y’ şirketine işlettirilmesine ilişkin sözleşme hükümleri incelendiği 
takdirde söz konusu hukuki ilişkinin rodövans olduğu açıkça görülmektedir.  

 Bu sebeplerle, davalı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün dava konusu işçilik 
alacaklarından sorumluluğu bulunmadığından hakkında açılan davanın, taraf sıfatı yokluğundan 
reddine karar verilmesi gerekirken, aksi yönde kabul ile yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olup 
temyiz olunan hükmün açıklanan sebeplerden bozulmasına karar verilmiştir. 
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‘X’ MADENCİLİK 
ŞİRKETİ

(RÖDÖVANS 
VEREN)

‘Y’ MADENCİLİK 
ŞİRKETİ

TÜRKİYE 
TAŞKÖMÜRÜ 

KURUMU
(RUHSAT 
SAHİBİ)

DAVACI
(İŞÇİ)

‘X’ MADENCİLİK ŞİRKETİNDEN, RUHSAT SAHİBİNE AİT 
RUHSAT SAHASINDA BULUNAN MADEN SAHASINI 

İŞLETME HAKKINI DEVİR



III. MERCİİLERİN ÇÖZÜMÜ 

A. YEREL MAHKEME KARARI 

 Somut olayda Mahkeme, davalı şirketler ile davalı Türkiye Taşkömürü Kurumu arasında 
muvazaaya dayalı asıl işveren-alt işverenlik ilişki olduğunu kabul etmiştir. Bu sebeple davalı 
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Maden Kanunu Ek Madde 7 hükmüne göre 24/06/2010 
tarihindeki kıdem ve ücretle sınırlı olarak kıdem tazminatından sorumlu olacağı ve yine diğer 
işçilik alacakları bakımından da bu tarihe kadar doğan işçilik alacaklarından sorumlu olduğu 
kanaatine varmış ve davanın kısmen kabulüne karar vermiştir. 

B.  TEMYİZ MERCİİ KARARI 

 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, İş Mahkemesinde görülen davanın konusunu oluşturan hukuki 
ilişkinin bir işveren-alt işveren ilişkisi niteliği taşımadığını, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 
‘X’ Madencilik Şirketi ile yapmış olduğu sözleşmenin hükümleri incelendiği takdirde rodövans 
sözleşmesinin unsurlarını taşıdığını, dolayısıyla öncelikle söz konusu hukuki ilişkiyi rodövans 
olarak kabul etmek gerektiğini ileri sürmek suretiyle hükmün bozulmasına karar vermiştir.  

C.  ÇÖZÜMÜ GEREKEN HUKUKİ UYUŞMAZLIĞIN TESPİTİ 

 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi somut olayda temyiz mercii olup bozma kararı vermiş olduğu 
söz konusu olayda çözülmesi gereken hukuki uyuşmazlığın konusunu öncelikle davalı şirketler 
ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü arasındaki hukuki ilişkinin niteliği olarak 
belirlemiş, ikinci olarak da davalı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün dava 
konusu işçilik alacakları bakımından sorumluluğunun bulunup bulunmadığı noktasında 
çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlığın söz konusu olduğunu tespit etmiştir. 

IV.  YORUM YÖNTEMLERİ İLE KARARIN İNCELENMESİ 

A. LAFZİ YORUM 

1. Genel Olarak 

 Lafzi yorum, kelimelerin asıl anlamlarını esas alarak metnin anlamını ortaya çıkarmayı 
amaçlayan yorum metodudur. “Lisana Dayalı Yorum”, “Metne Dayalı Yorum”, “ Kelimesel 
Yorum”, “Gramer yorumu” olarak da adlandırılmaktadır. Lafzi yorum, dilbilgisi ve gramer 
kurallarının da yardımıyla sözcüklerden oluşan hukuk kuralının sözel anlamını bulmayı hedefler. 
Dolayısıyla metnin anlamının ortaya çıkarılması bakımından dilbilgisi kuralları,söz dizilimi, 
noktalama işaretleri ve kelimeler önemli rol oynamaktadır. Bu yorum metoduna göre düzenlemenin 
amacı normların lafzında aranır.  Lafzi yorum yapılırken dil aracılığıyla kelimelerin lafzı ortaya 1

çıkarılmak suretiyle metnin anlamına ulaşılmaya çalışılır. Bir metni anlamak, kelimelerin lafzının 
anlaşılması ile mümkün olacaktır. Bu da ancak dil aracılığı ile mümkündür.  

 Ali Nazım Sözer, Hukukta Yöntembilim,Beta Yayınları, İzmir, 2017, s.41.1
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 Lafzi yorum yapılırken kelimelerin manasını, dolayısıyla tasvir edilen durumu yine dil 
vasıtasıyla ortaya koyma yöntemine yorum(metin = anlam) bilim(hermeneutik) denilmektedir.  2

Yorum bilim gerçeğin lisan ile saptanmasıdır. Lafzi yorumun hukuki temelini Medeni Kanun 
md.1/1 oluşturmaktadır. Medeni Kanun md.1/1 hükmü; “Kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün 
konularda uygulanır.” demek suretiyle kanunun sözüyle uygulanması gereğini ifade etmiştir. 

 Lafzi yorum dört aşamalıdır.  Bu aşamalar; genel kelimelerin anlamlarını çözümleme, 
mesleki(teknik) kavramları çözümleme, imla kurallarının yardımıyla cümleleri çözümleme, ilgili 
müesseseyi saptama ve (olaya uyarlamak üzere) unsurlarına ayırma olarak belirlenmiştir.  

2. İlgili Mevzuat Hükümleri 

 Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu karar kapsamında somut olayda tespit edilen 
hukuki uyuşmazlığın çözümü bakımından olaya uygulanacak ilgili mevzuat hükümleri şu şekilde 
belirlenmiştir; 

• Maden Kanunu Md. 5 

“Hakların bölünmezliği, devir ve intikali” 
  
Madde 5 - (1) Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat (takaddüm), arama ruhsatı, buluculuk, 
görünür rezerv geliştirme ve işletme ruhsatı haklarının hiçbiri hisselere bölünemez. Her biri bir 
bütün hâlinde muameleye tabi tutulur. 
  
(2) Maden ruhsatları,  görünür rezerv geliştirme hakkı ve buluculuk hakkı devredilebilir. Devir 
yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı 
tutarında devir bedeli alınır. Devir Bakanlık onayı ile gerçekleşir. 
  
(3) Durum maden siciline şerh edilir. Devir muamelesi maden siciline şerh edilmesi ile tamam olur. 
  
(4) Maden hak ve vecibeleri miras yolu ile intikal eder. Bu hak ve vecibeler, bütün mirasçıların 
vekaletini havi bir vekaletname ile 6 ncı maddede belirtilen niteliklere sahip mirasçılardan birine 
veya üçüncü bir şahsa devredilir. Mirasçıların ittifak edememeleri halinde mirasçılardan birinin 
müracaatı ile mahkeme mirasçılardan bu hakkın en ehil olana tahsisine veya bu da mümkün 
olmazsa ruhsatın satılmasına karar verir. Mahkeme bu hususu basit muhakeme usulü ile halleder. 
Eğer dava söz konusu değil ise 6 ay içerisinde intikal işlemleri tamamlanmayan ruhsatlar fesh 
edilir.  

(5) Devir ve intikal işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 

(6) Madenler üzerindeki hakların devir ve intikali bu Kanun ve yönetmelikte gösterilen hükümlerin 
tatbikini geciktirmez. 

• Maden Kanunu Ek Madde 7  

 Ali Nazım Sözer, Hukukta Yöntembilim,Beta Yayınları, İzmir, 2017, s.43.2
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(1) Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmeleri Genel Müdürlüğün iznine 
tabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri 
durdurulur. Genel Müdürlük rödövans sözleşmelerinin tarafı değildir. 

(2) Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere yer altı kömür işletmelerinde maden 
ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişiler ile üretim 
faaliyetlerine yönelik rödövans sözleşmeleri yapamaz. Aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile 
yapılan madencilik faaliyetleri durdurulur. 
  
(3) Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle 
yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden 
doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar 
rödövansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunundan doğan sorumluluklarını 
ortadan kaldırmaz. 

• Türk Borçlar Kanunu Md.357  “Ürün Kirası” 

Md 357- (1) Ürün kirası kiraya verenin, kiracıya, ürün veren bir şeyin veya hakkın kullanılmasını 
ve ürünlerin devşirilmesini bedel karşılığında bırakmayı üstlendiği sözleşmedir.  

(2) Ürüne katılmalı kira, kira bedelinin devşirilecek ürünün belli bir oranı olarak kararlaştırıldığı 
ürün kirasıdır. Bu oran sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, yerel adete göre belirlenir. 

3. Genel Kelimelerin Anlamlarının Çözümlenmesi 

Maden Kanunu Md. 5 /1 

 Maden:  Maden ocağı veya maden işletmesi.  3

 Tesis etmek:  Kurmak, ortaya çıkarmak, oluşturmak.  4

 Takaddüm:  Öncelik.  5

 Rezerv:  Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür,   
 demir, petrol vb.  6

 Hisse: Pay.   7

 Muamele Görmek:  İşlem uygulanmak, davranılmak.  8

 TDK Türkçe Sözlük.3

 TDK Türkçe Sözlük.4

 TDK Türkçe Sözlük5

 TDK Türkçe Sözlük.6

 TDK Türkçe Sözlük.7

 TDK Türkçe Sözlük.8
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 Maden Kanunu Md. 5/2 

 Ruhsat:  İzin belgesi, ruhsatname.  9

 Devretmek: Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek.  10

 Bedel: Değer, fiyat, kıymet.  11

 Hak:  Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.  12

 Onay:  Uygun bulma, tasdik, icazet, izin.  13

 Maden Kanunu Ek Madde 7  

Kamu Kurumu: Belirli kamu hizmetlerini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kamu tüzel 
kişisi.  14

 İştirak:  Ortaklık, ortak olma, paydaşlık.   15

 Sözleşme: Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı  
 ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat.  16

 Durmak: İşlemez olmak, çalışmamak.  17

 Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın 
 sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet.  18

 Türk Borçlar Kanunu Md. 357 
  
 Kira: Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında,  
 bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar.  19

 Kira Bedeli: Kiralanan mal için ödenen karşılık.  20

 Devşirmek: Bir araya getirmek, derlemek, toplamak.  21

 TDK Türkçe Sözlük.9

 TDK Türkçe Sözlük.10

 TDK Türkçe Sözlük.11

 TDK Türkçe Sözlük.12

 TDK Türkçe Sözlük.13

 TDK Türkçe Sözlük.14

 TDK Türkçe Sözlük.15

 TDK Türkçe Sözlük.16

 TDK Türkçe Sözlük.17

 TDK Türkçe Sözlük.18

 TDK Türkçe Sözlük.19

 TDK Türkçe Sözlük.20

 TDK Türkçe Sözlük.21
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 Üstlenmek: Üstüne almak, yüklenmek, deruhte etmek.  22

4. Mesleki Teknik Kavramların Çözümlenmesi  

Maden Kanunu Md. 5: 

Görünür Rezerv:  Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin cevher miktarı.  23

Buluculuk : Herhangi bir ruhsat döneminde bir kaynak veya rezervin ulusal maden kaynak ve 
rezerv raporlama koduna göre hazırlanmış rapor sonucunda ortaya çıkartılması.  24

Arama Ruhsatı : Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen 
yetki belgesi.  25

İşletme Ruhsatı : İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesi.  26

İşletme İzni : Bir madenin işletmeye alınabilmesi için izin.  27

Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı.  28

Genel Müdürlük: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü.  29

Takaddüm Hakkı: Maden hakkı için ilk müracaat edene tanınan öncelik.  30

Ruhsat: Madenlerin aranması ve işletilmesi için yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde Genel Müdürlükçe verilen belge.  31

Rödövans Sözleşmesi:  Rödövans sözleşmesini tam anlamıyla düzenleyen bir kanun veya 
yönetmelik metni Madencilik Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin kabulüne kadar söz konusu 
olmamakla beraber Yargıtay tarafından verilen kararlarda, uyuşmazlığa TBK. md. 357 
kapsamında ürün kirası sözleşmesi hükümlerinin kıyasen uygulandığı görülmektedir.  

2010 yılında çıkartılan Madencilik Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 4.maddesi 
içerisinde rödovans sözleşmesinin tanımına yer verilmiştir. Bu madde hükmüne göre 
rödövans sözleşmesi; “ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi 
amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının 
tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları 
sözleşmeleridir.”  Rödövans sözleşmesi; ruhsat sahibinin arama ve işletme ruhsatlarından 32

doğan haklarını ve ruhsatlara konu maden sahasını belirli bir kira bedeli karşılığında belirli bir 
süre için rödövansçıya devretme borcu altına girdiği, bunun karşılığında ise rödövansçının 

 TDK Türkçe Sözlük.22

 Maden Kanunu md.3, "Tanımlar"(Değişik: 26/5/2004 – 5177/2 md.)23

 Maden Kanunu md.3, "Tanımlar"(Değişik:14/2/2019-7164/5 md.)24

 Maden Kanunu md.3, "Tanımlar"(Değişik: 26/5/2004 – 5177/2 md.)25

 Maden Kanunu md.3, "Tanımlar"(Değişik: 26/5/2004 – 5177/2 md.)26

 Maden Kanunu md.3, "Tanımlar"(Değişik: 26/5/2004 – 5177/2 md.)27

 Maden Kanunu md.3, "Tanımlar"(Değişik: 26/5/2004 – 5177/2 md.)28

 Maden Kanunu md.3, "Tanımlar"(Değişik:14/2/2019-7164/5 md.)29

 Maden Kanunu md.3, "Tanımlar"(Değişik: 26/5/2004 – 5177/2 md.)30

 Maden Kanunu md.3, "Tanımlar"(Değişik:14/2/2019-7164/5 md.)31

 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/11/20101106-6.htm 32
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maden sahasını işletme ve rödovans bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme türüdür.  Rödovans 33

sözleşmesini bu şekilde tanımlamak, unsurlarını ve kapsamını belirlemek bakımından daha 
doğru olacaktır.  

Yerel Adet : “…Yöresel/yerel bir örf ve adetin mevcudiyetinden söz edilebilmesi için, o 
yörenin doğal ve ekonomik koşullarına, toplumun kültür seviyesine, telakkilerine, gelenek ve 
göreneklerine göre oluşan ve uzun süredir devam eden, pek çok kimse tarafından kabul edilen 
bir durumun söz konusu olması gerekir. Münferit ve devamlı olmayan olaylar örf ve adetin 
mevcudiyetini göstermez.”  34

5. İmla Kuralları Yardımıyla Cümlelerin Çözümlenmesi 

Maden Kanunu Md. 5/1 

 Bu hüküm kapsamında yer alan;“ilk müracaat(takaddüm), arama ruhsatı, buluculuk, 
görünür rezerv geliştirme ve işletme ruhsatı” ifadesinde sayılmış olan hakların hiçbir surette 
hisselere bölünemeyeceği ifade edilmiştir. Hisselere bölünemeyecek haklar bu madde hükmünde 
virgül kullanılmak suretiyle tek tek belirtilmiştir. 

Maden Kanunu Md. 5/2 

 Bu hükümde çözümlenmesi gereken, anlaşılması güç bir ifade bulunmamaktadır.  

Maden Kanunu Ek Madde 7/1 

 Bu hükümde çözümlenmesi gereken, anlaşılması güç bir ifade bulunmamaktadır. 

Maden Kanunu Ek Madde 7/2 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri kapsam dışında tutulmak suretiyle yer altı kömür 
işletmelerinde maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü 
kişiler ile üretim faaliyetlerine yönelik rödövans sözleşmeleri yapmaları yasaklanmıştır. Aksi 
takdirde rödövans sözleşmesi ile yapılan madencilik faaliyetlerinin durdurulacağı hükme 
bağlanmıştır. Kamu kurum ve iştiraklerinden sayılmayan maden ruhsat sahiplerinin, “ruhsat 
sahalarının bir kısmında veya tamamında” ifadesi kullanılmak suretiyle hiçbir şekilde üçüncü 
kişiler ile üretim faaliyetlerine yönelik rödövans sözleşmesi yapamayacaklardır. 
  
Maden Kanunu Ek Madde 7/3 
  
 Bu hüküm; “Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında 
üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik 
faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki 
sorumluluklar rödövansçıya aittir.” ifadesiyle maden ruhsat sahiplerinin, rödövans sözleşmesi ile 
maden sahasını işletmesi için üçüncü kişilerle anlaşması durumunda bu alanlarda yapılacak 

 RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ İLE İŞLETİLEN BİR MADEN İŞLETMESİNDEN DOĞAN 33

ZARARLARDAN SORUMLULUK, Hüseyin AMIKLIOĞLU, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. 
Şeref ERTAŞ’a Armağan, C. 19, Özel Sayı-2017, s. 1271-1303  

 Yarg. 14. HD. T. 2.2.2015, E. 2015/485, K. 2015/100834
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madencilik faaliyetleri dolayısıyla meydana gelecek İş Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
idari, mali ve hukuki sorumlulukların rödövansçıya ait olacağını düzenlemiştir. Rödövansçının 
sorumluluğunun kapsamını ayrı ayrı belirtmek suretiyle açıkça ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra 
rödövansçının sorumluluğunun söz konusu olduğu hallerin ruhsat sahibinin Maden Kanunundan 
doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağını hükme bağlamıştır. 

Türk Borçlar Kanunu Md.357/1 

 “Ürün kirası kiraya verenin, kiracıya, ürün veren bir şeyin veya hakkın kullanılmasını ve 
ürünlerin devşirilmesini bedel karşılığında bırakmayı üstlendiği sözleşmedir.” ifadesiyle ürün 
kirası sözleşmesinin tanımı yapılmıştır. Söz konusu madde hükmünden, ürün kirası sözleşmesi ile 
kiraya verenin, ürün veren bir şeyin veya hakkın kullanılmasını ve ürünlerin toplanmasını yahut bir 
araya getirilmesini bir bedel karşılığında kiracıya bırakma yükümlülüğü altına girdiği 
anlaşılmaktadır. 

 Rödövans sözleşmesinin tarafları arasında çıkan uyuşmazlıklar bakımından, TBK 
md.357’de düzenlenen ürün kirasına ilişkin hükümlerin kıyasen uygulanacağı kabul edilmiştir. 
Bunun sebebi rödövans sözleşmesi ile ruhsat sahibinin arama ve işletme ruhsatlarından doğan 
haklarını ve ruhsatlara konu maden sahasını belirli bir kira bedeli karşılığında belirli bir süre için 
rödövansçıya devretme borcu altına girmesi ve bunun karşılığında rödövansçının maden sahasını 
işletmeyi ve ürettiği her ton için taahhüt etmiş olduğu rödovans bedelini ödemeyi üstlenmesi, 
dolayısıyla ürün kirası sözleşmesinin unsurları bakımından benzerlik göstermesidir. 

6. Hukuki Müessesenin ve Unsurlarının Belirlenmesi 

 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi inceleme konusu kararda uyuşmazlığın iki noktada bulunduğuna 
değinmiştir. İlk olarak, somut olayda taraflar arasında çözümlenmesi gereken uyuşmazlığın, davalı 
şirketler ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü arasındaki mevcut ilişkinin niteliği 
noktasında olduğunu tespit etmiştir. Kararı veren ilk derece mahkemesi her ne kadar somut olayı 
muvazaaya dayalı asıl işveren-alt işveren ilişkisi olarak değerlendirmiş olsa da, davalı şirketler ile 
Türkiye Taşkömürü Kurumu arasında yapılan sözleşmenin maddeleri incelendiği takdirde burada 
rödövans sözleşmesinin varlığından söz etmek gerektiği ortadadır. Rödövans sözleşmesi, maden 
ruhsatının devrini değil, bu hakkın bir başkasına belirli bir süreyle kullandırılmasını amaçlar. Bu 
sözleşmenin yapılması kanunda herhangi bir şekle tabi tutulmamıştır.  

 Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin somut olayda tespit ettiği bir diğer uyuşmazlık konusu ise, 
davalı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün dava konusu işçilik alacakları bakımından 
sorumluluğunun bulunup bulunmadığı hususudur. Ek md.7 hükmüne göre, “Maden ruhsat 
sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları 
rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumluluklar rödövansçıya aittir. Ancak bu 
durum ruhsat sahibinin Maden Kanunundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” denmek 
suretiyle İş Kanunu kapsamında bulunan işçilik alacakları bakımından rödövansçının sorumlu 
olacağı ve bu nedenle davalı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün söz konusu 
alacaklar bakımından rödövans veren sıfatı taşıması dolayısıyla sorumluluğunun bulunmadığı 
sonucuna varılacaktır. 
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Buradan yola çıkılarak hukuki müesseseyi “rödövans sözleşmesi” ve “rödövans sözleşmesinin 
kapsadığı alan içerisinde yapılan madencilik faaliyetlerinden doğacak idari, mali ve hukuki 
sorumluluk” olarak belirlemek mümkündür 

7. Çıkarsama 

 Davacının nezdinde çalışmış olduğu davalı şirketler bakımından, davalı Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü ile “X” Madencilik Şirketi arasında imzalanmış, 6 nolu maden sahasının 
rödövans karşılığı “Y” Madencilik Şirketine işlettirilmesine ilişkin sözleşmenin ikinci maddesinde 
sözleşme konusu tanımlanmıştır. Bu maddede;  

“Hukuku Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun uhdesinde kalmak kaydıyla Üzülmez Müessesesi 5 No.lu 
kömür sahası içinde aşağıda mevki ve koordinatları belirtilen alanda;  

 a) İş bu sözleşmenin eki olan teklif mektubunda belirtilen ve mahiyeti Madde 7' de 
açıklanmış bulunan rödövans bedelinin Türkiye Taşkömürü Kurumuna ödenmesi karşılığında, bu 
şartname ve eki sözleşme hükümlerine riayet suretiyle, Maden Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve 
Belediye Gelirleri Kanunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatı ile ilgili diğer kanun ve 
mevzuatın getirdiği tüm yükümlülükler, bütün masraf ve her türlü sorumluluğu işyeri sahibi olarak 
işletmeciye ait olmak üzere, şartnamenin 7. maddesindeki yeterlilik kriterlerine sahip gerçek / tüzel 
kişilerce aşağıda cinsi belirtilen madenin aranması, işletilmesidir.   

 b) Anılan sahada işletme hakkına konu kömür ile birlikte mahlut halde bulunan ve jeolojik 
teşekkül itibariyle kömür ile birlikte işletilmesi zaruri olan başka cins madenlerin işletilmesi 
durumunda, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ayrıca bedel ödemek zorundadır. Bu bedel yapılacak bir 
protokolle tespit edilir.” şeklinde düzenlemeye yer verildikten sonra, maddenin devamında maden 
cinsi, ruhsat numarası, il, alan ve pafta numarası bilgileri ile koordinat ve çalışma derinliğine ilişkin 
koşullar belirlenmiştir.  

 Sözleşmenin 5. maddesinde üretim yıllarına göre, şirketçe taahhüt edilen asgari üretim 
miktarları yazılmış; üretim yıllarında taahhüt edilen asgari üretim miktarlarının altında üretim 
yapılması halinde dahi, işletmecinin (şirketin) yıllık taahhüt edilen miktar üzerinden hesaplanan 
rödövans bedelini ödemekle yükümlü olduğu; üretim yıllarında taahhüt edilen asgari üretimden 
fazla üretim yapılması halinde ise fazladan üretilen miktarın rödövans bedelinin ayrıca ödeneceği 
kabul edilmiştir.  

 Sözleşmenin “Türkiye Taşkömürü Kurumuna ödenecek rödövans payı ve ödemeler” başlıklı 
7. maddesi içeriğinde, üretim yıllarında ödenecek rödövans bedelinin, birinci üretim yılı olan yer 
teslim tarihi ile 31.12.2005 tarihine kadar ton başına 9,00 TL uygulanacağı, birinci üretim yılından 
sonraki yıllara ait rödövans bedelinin ise, Devlet İstatistik Enstitüsü üretici fiyatları indeksindeki 
madencilik ve taş ocakçılığı aralık ayı indeks sayısının, bir önceki yıl aralık ayı indeks sayısına göre 
değişim oranı (%) 'si uygulanmak suretiyle her yılın ocak ayında yeniden tespit edileceği 
kararlaştırılmış ve ödeme tarihleri belirlenmiştir.  

 Sözleşmenin “maden sahasının işletilmesi ve çalışma şekli” başlıklı 15. maddesinde ise; 
işletmecinin, kömür varlığının işletilmesi, zenginleştirilmesi, pazarlanması, fiziki ve nakdi 
yatırımları, iş gücü ve iş makineleri ihtiyacını, yatırım, işletme, finansman, plan ve programlarını, 
termin planlarını ve sair konuları kapsayacak şekilde hazırlayacağı işletme projesini, sözleşmenin 
onay tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna sunacağı; işletme 
projesinin yeterli bulunmaması halinde tespit edilen noksanlıkların, verilen süre içinde 
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tamamlattırılacağı, istenen şartlara uygun olarak projenin verilen sürede düzeltilmemesi halinde ise 
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 27. madde hükmünü uygulamaya yetkili olduğu; işletme 
projesinin, çalışmalar sırasında gelişecek ihtiyaçlara göre işletmecinin gerek duyması veya Türkiye 
Taşkömürü Kurumu'nun isteği üzerine revize edilebileceği, yapılacak her değişikliğin Türkiye 
Taşkömürü Kurumu tarafından onaylanması ve işletme projesi ile değişikliklerin bir maden 
mühendisi tarafından hazırlanması ve imzalanması gerektiği kararlaştırılmıştır. Yine madde 
içeriğinde, işletmecinin mevzuat, sözleşme ve işletme projesine uygun bir şekilde sözleşme konusu 
faaliyetleri yürüteceği belirtilmiştir. Sözleşmenin 19. maddesinde, işletmecilikle ilgili ve bir maden 
mühendisi tarafından hazırlanan bir sonraki yıla ait faaliyet programlarının her üretim yılı başında 
Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun onayına sunulacağı, yıllık iş programları çerçevesinde yürütülecek 
olan faaliyetlerin, aylık ve yıllık faaliyet raporları olarak Türkiye Taşkömürü Kurumuna verileceği, 
üretim faaliyetlerinin 1/1000 ölçekli imalat planına devamlı olarak işleneceği ve bu imalatların 
projeye uygunluğunun Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından kontrol edileceği kabul edilmiştir.  

 Sözleşmenin 20. maddesi uyarınca ise; Türkiye Taşkömürü Kurumu veya yetkili 
kılınacak Müessese Müdürlüğü, işletmecinin sahadaki çalışmalarını, işletme projesine uygun 
yapıp yapmadığını kontrol etmeye yetkilidir.  

 İlk derece mahkemesince davalılar arasındaki ilişkinin asıl işveren-alt işveren ilişkisi olduğu 
kabul edilse de yukarıda özet halinde yer alan sözleşme bir rödövans sözleşmesidir.  

Rödovans sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen, ivazlı, rızai, sürekli borç doğuran, rödovansçıya 
kullanma ve işletme hakkı veren ve kural olarak taraflar arasında bir nisbi hak doğuran bir 
sözleşmedir.  Rödövans sözleşmesi kapsamında ruhsat sahibinin temel borcu ruhsattan doğan 35

hakların ve ruhsata konu maden sahasının devri iken buna karşılık rödovansçının temel borcu ise 
rödovans bedelini ödemektir.  

8. Ara Sonuç 

 Hukuki müessesenin unsurlarının somut olayda bulunup bulunmadığı aşağıdaki tabloyla 
ifade edilebilir:  

 Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları 2. Baskı, Ankara 2015, (Özel), s. 429; Altaş, 35

Hüseyin: Hâsılat ve Şirket Kirası, Yetkin Yayınları, Ankara 2009, s. 75; Öztürk, Gülay: Teoride ve 
Uygulamada Hâsılat Kirası, Seçkin Yayınevi, Ankara 2010, s. 49; Arkan Serim, Azra: Hâsılat Kirasında 
Tarafların Hak ve Borçları, Beşir Kitabevi, İstanbul 2010, s. 4.  
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4. Rödövansçının madeni sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde kendi adına 

işletmesi
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SONUÇ +



 İlk derece mahkemesinin muvazaaya dayalı asıl işveren-alt işveren ilişkisi olarak 
değerlendirdiği hukuki ilişkinin rödövans sözleşmesinin unsurlarını barındırması nedeniyle 
rödövans ilişkisi olarak nitelendirilmesi ve bunun yanında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 
Müdürlüğünün ek md.7 hükmünde yer alan, “Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir 
kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda 
yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali 
ve hukuki sorumluluklar rödövansçıya aittir. Ancak bu durum ruhsat sahibinin Maden Kanunundan 
doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.” ifadesi göz önünde bulundurulduğunda davanın 
konusunu oluşturan işçilik alacaklarından sorumlu kabul edilemeyeceği sonucuna varılması halinde 
uyuşmazlık konusu ortadan kalkmış olacaktır. Dolayısıyla Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin Türkiye 
Taşkömürü Kurumunun taraf sıfatı taşımaması sebebiyle vermiş olduğu bozma kararı yerindedir. 

B. TARİHİ YORUM 

1. Genel Olarak Tarihi Yorum 

 Bir normun metni, yapılan lafzi yorum sonucu, uygulama için gerekli şartları sağlıyor 
olabilir . Ancak bu haliyle karar makamına gerekli kolaylığı göstermeyebilir. Bu durumda bir 36

başka yorum metodunun yardımına ihtiyaç duyulacaktır çünkü lafzi yorum ile metnin anlamına ve 
dolayısıyla uygulanacak hükme tam anlamıyla ulaşılamamıştır. Ayrıca belirlenen lafzi anlam 
konusunda tereddütler de söz konusu olabilir. Bu tereddütleri gidermek için tarihi yoruma 
başvurulur. Özellikle bir yasanın yayımı ve uygulanması bakımında tarihleri arasında zaman farkı 
olduğunda, ilgili düzenlemenin yorumu doğduğu dönem (ex tunc) mi, yoksa şimdiki zaman mı (ex 
nunc) dikkate alınarak yapılacaktır sorusu ortaya çıkmaktadır.  Bu durumda meydana gelen görüş 37

farklılıkları "sübjektif teori" ve "objektif teori" olmak üzere iki farklı teorinin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. 

 Sübjektif görüş; kuralın yayınlanmadan önceki hukuki hazırlık sürecini, kuralın 
hazırlanmasındaki amacı, yayınlandıktan sonra diğer mevcut kurallarla ilişkisini dikkate alır. Tarihi 
toplumsal koşullar, inanç ve akideler, yasakoyucunun düzenlemedeki muradı normun kabulünü 
etkileyen çevre şartları olarak kabul edilmiştir. Sübjektif görüşe göre, yorumda sadece belgeler 
önemli olup, süreçte görev alan kişilerin, yayınlandıktan sonraki açıklamaları dikkate alınmaz.  38

Sübjektif görüş bir yasa kabul edildikten sonra onu yasakoyucunun iradesiyle bağlı tutmanın 
hukuka uygun olmayacağı gerekçesiyle eleştirilmiştir. Yasanın yaratıldıktan sonra yasakoyucunun 
iradesinin yanında ondan ayrı bir kimlik kazandığının kabul edilmesi gerekir. 

 Objektif görüşe göre; kanun yürürlüğe girdiğinde kanun koyucunun amaçladığının ötesinde 
kendi geçerliliğini taşır; zaman geçtikçe kendi varlığını kazanır ve onu yapanın düşüncelerinden, 
amaçlarından uzaklaşır.  Objektif teoriye göre bir yasa yayımlanmasıyla yasakoyucunun 39

iradesinden çıkar ve bağımsızlaşır. Buna görüş, yasanın kendi iradesi olduğunu kabul eder. Önemli 
olan yasa yapanın o dönem ne istemiş olduğu değil, bu gün ondan çıkarılacak olan anlamdır.  40

Kanunun sadece metni ile bağlı kalınmalıdır, yasanın hazırlık aşamalarını dikkate almanın herhangi 

 Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Hukukta Yöntembilim,Beta Yayınları, İzmir, 2017, s.72.36
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bir faydası olmayacaktır. Ancak bu görüş de, normun yasakoyucu ile olan ilişkisinin kesilmiş 
olmasının yasadan sapmaya sebep olacağı gerekçesiyle eleştirilmiştir. 

 Günümüzde ise objektif görüş ile sübjektif görüşü birleştiren "objektif tatihi yöntem" 
benimsenmiştir. Objektif tarihi yönteme göre, yalnızca yasakoyucunun iradesini dikkate alan görüş 
terk edilerek, yasakoyucunun normu meydana getirdiği tarih yanında, ayrıca bu normun meydana 
geldiği tarihi takip eden her zaman dilimi ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği görüşü kabul 
edilmiştir. Yasakoyucunun iradesi yanında normun değişen zaman koşulları ile bağlantısı göz 
önünde bulundurularak yorum yapılacaktır. Ne normun lafzına ne de yasakoyucunun iradesine 
tamamen bağlılık söz konusu olmayacaktır. 

2. Kararın Tarihi Yorum Yöntemiyle İncelenmesi 

 İlgili mevzuat hükümlerinin yer aldığı kanunların ortaya çıkışı ve sürecin sonuna kadar 
uğradığı değişiklikler şu şekildedir: 

I. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu: 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medenî 
Kanunu'nun tamamlayıcı bir parçası ve beşinci kitabı olan “Türk Borçlar Kanunu” 12.01.2011 
tarihinde kabul edilmiştir. Yürürlüğe giriş tarihi ise 01.07.2012'dir. Yürürlüğe girmesiyle 22 
Nisan 1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu'nu yürürlükten kaldırmıştır. 

II. 3213 Sayılı Maden Kanunu: 15.06.1985 tarihinde 18785 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmıştır. Bu kanun 04.06.1985 tarihinde kabul edilmiş olup, madenlerin milli 
menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi 
ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektedir. 

III. Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği: 21.09.2017 tarihinde 30187 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve 
tasarrufu altında olan ve içerisinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi olmayıp Devletin 
mülkiyetinde olan maden kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, 
geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere Bakanlık tarafından belli bir 
süreyle hak verilmesi için 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile 
ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  41

 7164 sayılı Maden Kanunu ı̇le Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişı̇klı̇k Yapılmasına Dair Kanun'un 14.02.2019 tarihinde kabul edilmesi ve 28.02.2019 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanmasıyla bazı madde hükümlerinde değişikliğe gidilmiştir. İncelemeye 
konu karar tarihi olan 06.02.2020 tarihinde yürürlükte olan, bu kanunun değişik hali olduğundan 
somut olay bakımından söz konusu kanunun değişik hali uygulanacaktır. Karara konu olan olaya 
uygulanacak hükümlerin tarihini şu şekilde inceleyebiliriz; 

 Maden Kanunu Md. 5/1: 

 3213 sayılı Maden Kanununun "Hakların bölünmezliği, devir ve intikali" başlıklı 
değişiklikten önceki 5. madde hükmünün birinci fıkra metni; "Madenler üzerinde tesis olunan ilk 
müracaat (takaddüm), ihbar, arama ruhsatnamesi, buluculuk, ön işletme ruhsatı ve işletme ruhsatı 
haklarının hiç birisi hisselere bölünemez. Her biri bir bütün halinde muameleye tabi tutulur."  42

 Maden Yönetmeliği, 30187 s. R.G. ,21.09.2017,("Amaç",md.1/1)41
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şeklinde olup, bu fıkrada yer alan "ihbar" ibaresi ve "ön işletme ruhsatı" ibaresi, 26.05.2004 tarihli 
ve 5177 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 

 Söz konusu değişiklikten sonra madde hükmü; "Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat 
(takaddüm), arama ruhsatı, buluculuk, görünür rezerv geliştirme ve işletme ruhsatı haklarının hiçbiri 
hisselere bölünemez. Her biri bir bütün hâlinde muameleye tabi tutulur." şeklinde düzenlenmiştir. 
Bu şekilde bir değişikliğe gidilerek ön işletme ruhsatı kavramı kaldırılmış, bu kavrama Maden 
Kanunu kapsamında daha sonra yer verilmemiştir.  

 "Ön işletme ruhsatı, arama safhasından sonra işletme dönemine hazırlık ve gerek 
duyulabilecek diğer araştırmaların yapılabilmesini sağlamak için azami üç yıl süre ile faaliyetlerin 
devamlılığı amacı ile verilen yetki belgesi" olarak tanımlanmış, ancak 05.06.2004 tarihli ve 25483 
Resmi Gazetede yayımlanan 5177/2 numaralı kanun kapsamında yapılan değişiklikle "kanunda 
geçen deyimler" başlıklı 3 üncü maddesi içerisinde tanımlanan ön işletme ruhsatı kavramı da bu 
madde ile beraber mülga edilmiştir. Ayrıca "Arama ve ön işletme ruhsat sahasında olmamak kaydı 
ile evvelce tespit edilmemiş bir maden zuhurunun ilgili daireye bildirilmesi." şeklinde tanımlanan 
"ihbar" kavramı da bu kanun ile mülga edilmiştir.  

“Maden hakkı”; maden bulunan ya da aranacak gayrimenkul ile ilgili, ilk müracaat 
(takaddüm), ihbar, arama (jeolojik ve jeofizik etütler, sondaj yapma), buluculuk, ön işletme ve 
işletme ruhsatından doğan haklar bütününden oluşan bir kavramdır.”  Maden hakkı kapsamında 43

sayılan “ihbar” ve “ön işletme ruhsatı” hakları madde 5/1 hükmü kapsamından çıkarılmıştır.

 Maden Kanunu Md. 5/2: 

 Maden Kanununun 2. madde hükmünün ikinci fıkrasına 30700 sayılı ve 28.02.2019 tarihli 
Resmi Gazete ile ibare eklenerek değişikliğe uğramadan önce söz konusu fıkra; “Maden ruhsatları 
ve buluculuk hakkı devredilebilir. Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının 
devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır. Devir Bakanlık onayı ile 
gerçekleşir.” şeklinde düzenlenmiştir. 14.02.2019 tarihli ve 7164 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle 
bu fıkraya “Maden ruhsatları” ibaresinden sonra gelmek üzere, “görünür rezerv geliştirme hakkı” 
ibaresi eklenmiştir.  

 Yapılan değişiklikle madde hükmü; “Maden ruhsatları, görünür rezerv geliştirme hakkı ve 
buluculuk hakkı devredilebilir. Devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği 
tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır. Devir Bakanlık onayı ile gerçekleşir.” 
şeklini almıştır. Bu şekilde görünür rezerv geliştirme hakkının, madde hükmünde devredilebilir 
haklar arasında sayılmakla bu hakkın devrinin sayılan koşulların sağlanması halinde mümkün 
olduğu kabul edilmiştir. 

 Türk Borçlar Kanunu Md. 357: 

 Türk Borçlar Kanunun “Ürün Kirası” başlıklı; “Ürün kirası kiraya verenin, kiracıya, ürün 
veren bir şeyin veya hakkın kullanılmasını ve ürünlerin devşirilmesini bedel karşılığında bırakmayı 
üstlendiği sözleşmedir. Ürüne katılmalı kira, kira bedelinin devşirilecek ürünün belli bir oranı olarak 
kararlaştırıldığı ürün kirasıdır. Bu oran sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa, yerel adete göre 
belirlenir.” şeklinde düzenlenmiş olan 357 inci maddesi karar tarihine kadar geçen süre zarfında 
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herhangi bir değişikliğe uğramamış olup, yargıtayın benzer uyuşmazlıklar bakımından verdiği 
kararlar göz önünde bulundurulduğu takdirde rödövans sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
bakımından da uygulanacağından inceleme konusu karara uygulanacak hükümler arasında yer 
almıştır.  

 Maden Kanunu Ek Madde 7: 

 24/06/2010 tarihli ve 5995 sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile rödövans sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin hüküm ve esaslar ile 
ilgili detaylı bir düzenleme getirilmiştir. Rödövans sözleşmeleri, Genel Müdürlüğün iznine tabi 
tutulmuş ancak Genel Müdürlüğün rödövans sözleşmesinin tarafı olmayacağı belirtilmiş, izin 
alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetlerinin durdurulacağı 
hükme bağlanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları ile iştiraklerinden sayılmayan maden ruhsat 
sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında yani hiçbir surette üçüncü kişiler ile 
üretim faaliyetlerine yönelik rödövans sözleşmeleri yapamayacakları kabul edilmiştir. Bu hükme 
aykırı olarak kurulan rödövans sözleşmesi ile yapılan madencilik faaliyetleri durdurulacaktır. Ayrıca 
MK. Ek md.7/3 fıkra hükmü maden ruhsat sahiplerinin rödövans sözleşmelerindeki 
sorumluluğunun kapsamını düzenlemiştir.  

3. Ara Sonuç 

 Maden haklarının bölünmesinin kanun hükümlerinin maden sahasına uygulanmasını, 
uygulamalarının takibini ve yerine getirilmesini imkansız kılabileceği gerekçesiyle uygulamanın 
daha hızlı ve sağlıklı hayata geçirilebilmesi bakımından, bürokratik kademeleri azaltılmış ve devlet 
kademelerini en az meşgul edecek şekilde düzenlenmesini sağlamak amacı ile maden haklarının 
bölünmezliği prensibi getirilmiştir. Bölünmezlik prensibine uygun olarak, yapılan değişiklikle 
hakların tek elde toplanmasını sağlamak amacıyla ölüm halinde Kanunun öngördüğü nitelikleri 
taşıyan mirasçılardan birine veya üçüncü bir şahsa devredilmesi imkanı da getirilmiştir. 

 Somut olaya uygulanmak üzere belirlenmiş olan hükümlerin, kararın verilmesine kadar 
geçen zaman içerisinde uğradıkları değişiklikler göz önünde bulundurulduğu takdirde, söz konusu 
hükümlerin meydana getirilmesi ile yorum anı arasında yorum farklılığına sebep olabilecek 
herhangi bir anlam değişikliği olmadığı görülmektedir. Düzenlemeler maddenin sadeleştirilmesi ve 
uygulamanın hızlandırılması amacına yöneliktir. Lafzi yorumda elde edilen bulguların, tarihi 
yorumda elde edilenler ile uyumlu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla tarihi yorum aşamasında 
farklı bir sonuca varılmamıştır. 

C. AMACA UYGUNLUK YORUMU (TELEOLOJİK YORUM) 

 1. Genel Olarak Amaca Uygunluk Yorumu  

 Medeni Kanun md. 1/1 hükmüne göre; “Kanun sözüyle ve özüyle değindiği bütün 
konularda uygulanır.” Bu madde hükmünden, bir normu incelerken önce onun lafzına ve bunun 
yanı sıra onun amacına, özüne bakılacağı anlaşılmaktadır. Amaca uygunluk yorumu, normun amacı 
ve dayandığı temel prensipler esas alınarak metnin sözü ile beraber göz önünde bulundurarak 
metnin anlamının ortaya çıkarılmasına hizmet eder. Amaca uygunluk yorumu metni(metinden çıkan 
anlamı) açık olan kurallarda uygun düşmez.  Çünkü metnin anlamının açık olması halinde metnin 44

 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER, Hukukta Yöntembilim, Beta Yayınları, İzmir, 2017, s.82.44
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anlamına ulaşmaya engel bir durum söz konusu olmayacaktır, metin açık ve lafzı anlaşılırdır. 
Dolayısıyla amaca uygunluk yorumuna ihtiyaç duyulmayacaktır. Amaca uygunluk yorumu, kuralın 
amaca uygun olarak genişletilmesi, daraltılması veya kural çatışmalarının engellenmesi amacıyla 
yapılmaktadır.  

Yasa koyucunun iradesini uygulamak sorunun çözümü bakımından yeterli gelmiyor olabilir. 
Bu durumda sorunun çözümüne ulaşmaya hizmet edecek yasanın geldiği son amacı olaya 
uygulamak gerekir. Amaçsal yorum, toplumdaki menfaatler dengesine önem verir. Kanun koyucu, 
normla bir düzenleme getirirken bir menfaati diğerine üstün kılmaya çalışmaktadır. Bunu yaparken 
de belirli bir amaçla hareket eder. Buna yasanın amacı, Ratio Legisi denmektedir.  Normların 45

anlamını araştırırken onları değişen zaman şartlarını göz önünde bulundurarak, toplumun değişimi 
ve gelişimi içerisinde anlamaya çalışmak amaca doğru şekilde ulaşmayı sağlayacaktır. Kanunun 
amacı ve toplumun ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek yorum yapılmalıdır. Bu aynı zamanda 
kanun koyucunun belli bir zaman dilimindeki düşüncesini değil, ratio legisinin yani amacının 
dikkate alınması demektir.  46

 2. Eşyanın Tabiatına Uygunluk Yorumu 

 Eşyanın tabiatına uygunluk yorumu yapabilmek için öncelikle uyuşmalığa konu “eşyanın” 
yani düzenlemeye konu edilen hak veya kavramın tespiti gerekmektedir. Eşya Hukuku anlamında 
“eşya” kavramı olarak; maddi bir varlığa sahip, üzerinde hakimiyet kurmaya elverişli, insan dışı, 
sınırlanabilen, iktisadi bir değer taşıyan her şey anlaşılır.  İnceleme konusu olayda rödövans 47

sözleşmesi; ruhsattan doğan hakların ve ruhsata konu olan maden sahasının bir bedel karşılığında  
belirli bir süre için başkasına kullandırılmasını ifade eden sözleşmedir. Dolayısıyla somut olayda 
“maden hakkı” ve “madenler” bakımından inceleme yapmak doğru olacaktır. En genel anlamıyla 
maden, doğal etkenler sonucu oluşan, yeryüzünde veya yeraltında şekillenen ya da depolanan, 
ekonomik açıdan değerli cansız maddeleri ve kütleleri ifade etmektedir.  Maden hukuku ise, 48

madenlerin ve taş ocaklarının zilyetliğine, mülkiyetine, bunların bulunması, açılması ile 
işletilmesine ilişkin kanun ve diğer mevzuat hükümlerini, bunların dayandığı esasları düzenleyen 
hukuk dalıdır.  49

 Maden hakkı; taşınmaz ile bağlantılıdır ve bu hak şeklî olarak, bir taşınmaz gibi muamele 
görür.  Anayasanın 168 inci maddesi, tabii servet ve kaynakların Devletin hüküm ve tasarrufu 50

altında olduğunu, bunları arama ve işletme hakkının yine Devlete ait olduğunu düzenlemiştir.  51

Devlet bu hakkını belirli bir süre için gerçek veya tüzel kişilere devredebilecektir ancak bunun için 

 Asım KAYA, “Amaçsal Yorum”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı:4/2014, s.368. 45
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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 
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gösterilir.”
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kanunun açık izni aranır. Bahsi geçen madde hükmüne göre Devletin madenler üzerindeki hakkının 
arama ve işletmeyi de içeren bir tasarruf hakkı olduğunu söylemek mümkündür. Devlet bu hakkı 
bizzat kullanabilir veya özel kişilere arama ve işletme ruhsatı vermek suretiyle devredebilir. 

 Madenler, nitelikleri ve ilgili mevzuat hükümleri incelendiği takdirde taşınmaz olarak kabul 
edilir. Sahipsiz şeyler veya yararı kamuya ait olan mallar olarak Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunur. Maden hakkını Medeni Kanun’un 632. ve 911. maddelerine göre ayni bir hak ve 
dolayısıyla taşınmaz bir mal sayan anlayış ile Medeni Kanun’un 743. maddesindeki madenlerin 
arzın mülkiyetine tabi olduğu şeklindeki düzenlenmeler kaldırılmış, madenlerin ayrı bir kanunla 
düzenlenmesi gerektiği görüşü ile Türk Meden Kanununun kapsamından çıkarılarak Maden Kanunu 
ile detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.  

 Medeni Kanun kapsamından çıkarılan 632 nci ve 911 inci maddelerde taşınmaz mal 
sayılarak tapu siciline kaydı öngörülen maden ifadesi ile kastedilen, maden üzerindeki işletme 
hakkıdır. Bu nedenle kullanılan maden kelimesinin uygulamada yanlış anlaşılmaya sebebiyet 
verebileceği öngörülerek kanun kapsamından çıkarılmıştır. Maden Kanunu md.4; “Madenler 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi 
değildir.” demek suretiyle madenler üzerinde özel mülkiyet kurulamayacağını hüküm altına 
almıştır. 

 Medeni Kanun’un 632 inci maddesinde, taşınmaz mülkiyetinin konusu olarak; arazi, tapu 
sicilinde bağımsız ve sürekli olarak kaydedilen haklar ve madenler sayılmıştı. Medeni Kanun’un 
911. Maddesinde de, aynı şekilde bunların tapu siciline, taşınmaz olarak kaydedileceği belirtilmişti. 
Medeni Kanun’un 632 ve 911inci Maddelerini karşılayan 1999 tarihli Medeni Kanun Tasarısı’nın 
704. ve 998. Maddelerinde ise, taşınmaz mülkiyetinin konusu ve dolayısıyla tapu siciline taşınmaz 
olarak kaydedilecek eşyalar olarak arazi, tapu kütüğünde ayrı sahifeye kayıtlı (taşınmazlar 
üzerindeki) bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler 
sayılmıştır. Böylelikle,  madenler, taşınmaz mülkiyetinin konusu olmaktan çıkarılmıştır. Tasarı’nın 
Gerekçesi’ne göre; madenler, özel bir kanunla, özel bir rejime tabidirler. 3213 sayılı Maden Kanunu 
ile özel mülkiyet konusu olmaktan çıkarıldığından tasarıdan sonra madde metninde yer almamıştır. 
Devletten alınan izinle çıkarılan madenin, ancak bu şekilde taşınır mal hükmünde olacağı ve onu 
çıkaran kişinin mülkiyetine gireceği kabul edilmiştir.  

 TMK md. 704; “Taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır: 1. Arazi, 2. Tapu kütüğünde 
ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı 
bağımsız bölümler.” Bu madde hükmü yürürlükteki Kanunun 632 nci maddesini karşılamaktadır. 
Madde hükmü sadeleştirilerek tekrar düzenlenmiştir. Maddenin 3 üncü bendinde yer alan 
"madenler", ayrı bir kanunla özel bir rejime tabi tutulmuş olduğu gerekçesiyle maddeden 
çıkarılmıştır.
 İnceleme konusu karar bakımından uyuşmazlık, davalı şirketler arasındaki sözleşmenin 
niteliği bakımındandır. Yargıtay 22. Hukuk dairesi, vermiş olduğu kararda hukuki ilişkinin 
muvazaaya dayalı asıl işveren-alt işveren ilişkisi değil, bir rödövans sözleşmesi olduğu kanaatine 
varmıştır. Rödövans sözleşmesinde alt işveren sözleşmesinde olduğu gibi biri asıl işveren, diğeri alt 
işveren olan iki işveren bulunmamaktadır. Ruhsat sahibi, yürüttüğü mal ve hizmet üretimine ilişkin 
yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde iş alan başka bir işverenle alt işverenlik sözleşmesi 
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düzenlememektedir. Dolayısıyla Maden Kanunu’na uygun olarak yapılan rödövans sözleşmesi alt 
işverenlik sözleşmesinin unsurlarını taşımamaktadır.  52

 3. Sosyolojik Yorum 

 Teleolojik yorumun bir diğer basamağı sosyolojik yorumdur. Bu yorumda toplumsal değer 
yargılarına ve onlarda meydana gelen değişmelere değer atfedilmektedir.  Sosyolojik yorum 53

yapılırken normun içinde bulunduğu ortam göz önünde bulundurulur, yaşadığı toplumda baskınlık 
kazanmış değer yargıları dikkate alınır. Buradan yola çıkarak inceleme konusu olay, Türk 
toplumunun benimsediği anlayış ve hukuk kuralları çerçevesinde incelenecektir.  

Rödovans, maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak 
sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesidir.  Maden 54

ocağının işletilmesini üstlenen özel veya tüzel kişi, bu sözleşme ile kazanmış olduğu rödövans 
veren sıfatıyla, ruhsat sahibine, ürettiği her bir ton maden için önceden ödemeyi taahhüt ettiği 
meblağ kadar bir ücret ödeme yükümlülüğü altına girer.  Dolayısıyla öncelikle rödövans 
sözleşmesinin varlığından söz edebilmek için, işletme hakkı sahibi, diğer bir deyişle ruhsat sahibi 
ile bu hakkın kullanılmasını devralan ve bunun karşılığında ürettiği her bir ton maden için bir bedel 
ödemeyi taahhüt eden rödövans verenin söz konusu olması gerekmektedir.

 Rödovans sözleşmesi, kanunda şekle tâbi tutulmamış, tam iki tarafa borç yükleyen, karma 
bir sözleşmedir. 03.02.2005 tarihinde 25716 Sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan “Madencilik 
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği”nde düzenlenmesinden önce rödövans sözleşmesinin kanuni 
anlamda hukuki bir dayanağı bulunmamaktaydı. Bu sebeple Yargıtay, bazı kararlarında rödövans 
sözleşmesinin işveren-alt işveren ilişkisine bazı unsurlar bakımından benzerlik gösterdiği 
gerekçesiyle uyuşmazlığa alt işverenlik ilişkisinin tabi olduğu hükümleri uygulamıştır. Ancak, hem 
Yargıtay’ın pek çok kararında hem de öğretide Türk Borçlar Kanunu’nun ürün kirasına ilişkin 
hükümlerinin kıyasen uygulanması gerektiği ileri sürülmektedir.55

 4. Hukukun Genel İlkeleri Yorumu 

 Amaca uygunluk yorumunun son basamağı hukukun genel ilkeleri yorumudur. Her hukuk 
dalının kendine özgü ilkeleri bulunmaktadır. Hukukun genel ilkeleri yorumu, konuya ilişkin 
normları, kapsamında yer aldığı hukuk dalının ilkelerini göz önünde bulundurarak objektif amacını 
bu çerçevede inceler. İnceleme konusu karara uygulanacak normlar bakımından öncelikle rödövans 
ilişkisi ile asıl işveren-alt işveren ilişkisine uygulanacak hükümler tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Somut olayda uyuşmazlık davalı şirketler arasındaki hukuki ilişkinin asıl işveren-alt işveren ilişkisi 
mi, rödövans ilişkisi mi olduğu noktasındadır. Hukuki ilişkinin niteliği rödövans olarak belirlendiği 
takdirde işçinin hak kazandığı alacakları bakımından ruhsat sahibinin sorumluluğunun bulunup 
bulunmadığı hususu incelenecektir. Maden Kanunu kapsamında yer alan rödövans ilişkisine 
Yargıtay’ın bazı kararları doğrultusunda Türk Borçlar Kanunu md.357’de düzenlenen “ürün kirası” 
hükümlerinin kıyasen uygulanacağı kabul edilmiştir. 

 (UYUMAZ, Alper/GÜNGÖR,Fatma; Rödovans Sözleşmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 52

XIX, 2015, s. 160). 
 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER, Hukukta Yöntembilim, Beta Yayınları, İzmir, 2017, s.87.53

 UYUMAZ, Alper/GÜNGÖR,Fatma; Rödovans Sözleşmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 54

XIX, 2015, Sa.4, s. 145.
 UYUMAZ, Alper/GÜNGÖR,Fatma; Rödovans Sözleşmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 55

XIX, 2015, Sa.4, s. 145.
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Maden kanunun olaya ilişkin 5inci madde hükmü kapsamında hakların bölünemezliği ilkesi kabul 
edilmiş, devir ve intikalinin kapsamı düzenlenmiştir.  24/06/2010 tarihinde 5995 sayılı kanun ile 
Maden Kanununa eklenen ek madde 7 hükmü; Maden ruhsat sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir 
kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda 
yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali 
ve hukuki sorumluluklar rödövansçıya ait olduğunu düzenlemiştir. Ancak bu durumun ruhsat 
sahibinin Maden Kanunundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağını hükme bağlamıştır. 

 5. Çıkarsama 

 İnceleme konusu kararda davalı şirketler arasındaki hukuki ilişkinin bir rödövans sözleşmesi 
olduğu kanaatine varılmıştır. Rödövans sözleşmesi asıl işveren-alt işveren ilişkisinin unsurlarını 
taşımadığından, asıl işveren- alt işveren ilişkisinin varlığı kabul edilerek buna ilişkin hükümler 
doğrultusunda işçilik alacaklarından sorumluluğun kapsamının belirlenmesi doğru olmamıştır.   

4857 sayılı İş Kanunun 2. Maddesi asıl işveren-alt işveren ilişkisini ve unsurlarını düzenlemiştir.
2. maddenin 6. fıkrası; “bu ilişkide asıl işveren alt işverenin o işyeri ile ilgili olarak bu 
kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan 
yükümlülüklerden alt işverenle birlikte sorumludur” düzenlemesine yer vermiştir. Öncelikle asıl 
işveren-alt işveren ilişkisinin tanımını yapmak ve unsurlarını belirlemek rödövans ilişkisi ile 
karıştırmamak bakımından önemlidir. 

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığından söz edebilmek için öncelikle, iki ayrı 
işverenin bulunması gerekir. Bunun yanında asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için 
mal veya hizmet üretimine dair bir işin varlığı gerekir. İşçiler sadece asıl işverenden alınan işte 
çalıştırılmalıdır. Aksi takdirde asıl işveren-alt işverenlik ilişkisi olarak kabul edilemeyecektir. Asıl 
işveren alt işveren ilişkisinden bahsedebilmek için bu sözleşmenin yazılı şekil şartına uyularak 
yapılması gerekmektedir. Ancak kanun, rödövans sözleşmesi bakımından şekil şartı öngörmemiştir.

Tarafların üçüncü kişileri aldatmak kastıyla gerçek amaçlarını gizlemek suretiyle, kendi 
gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç meydana getirmesini arzu etmedikleri 
görünüşte bir anlaşma yapmaları halinde muvazaadan söz edilir. Ancak 4857 sayılı yasanın 2. 
Maddesinin 7. Fıkrasında “asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya 
devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt 
işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı 
işleme dayandığı kabul edilerek alt işveren işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi olarak 
işlem görürler.” kuralına yer verilmiştir.  İnceleme konusu karar bakımından, üçüncü kişileri 56

aldatma kastıyla hareket edildiğine dair somut bir delil olmamakla birlikte davalı şirketler ile 
Türkiye Taşkömürü Kurumu ile aralarındaki sözleşme bir rödövans sözleşmesi niteliğindedir ve asıl 
işveren- alt işveren sözleşmesinin unsurlarını barındırmamaktadır.

 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku uygulamaları yönünden rödövans bazı yargı kararlarında alt 
işverenlik sözleşmesi olarak kabul edilerek işçilerin işçilik ve Sosyal Güvenlik Kurumunun prim 
alacaklarından ruhsat sahibi madenci ile rödövansçının birlikte sorumlu olacakları sonucuna 
varılmıştır.  Ancak kanaatimce rödövans ilişkisini alt işverenlik ilişkisi olarak değerlendirmek ve 57

 Osman Güven ÇANKAYA ,Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı, “RÖDÖVANS ALT İŞVERENLİK 56

SÖZLEŞMESİ MİDİR?”, Kamu-İş; Cilt 13, Sayı:3/2014, s.8. 
 Osman Güven ÇANKAYA ,Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı, “RÖDÖVANS ALT İŞVERENLİK 57

SÖZLEŞMESİ MİDİR?”, Kamu-İş; Cilt 13, Sayı:3/2014, s.1.
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buna ilişkin hükümleri uygulamak mahiyetleri itibariyle birbirlerinden farklı olan bu iki ilişkinin 
karıştırılmasına ve dolayısıyla yanlış hüküm verilmesine yol açacaktır. 

Madde hükmü göz önünde bulundurulduğunda, inceleme konusu kararda mevcut olan 
rödövans sözleşmesinin asıl işveren-alt işveren ilişkisinin unsurlarını taşımadığı açıktır. Rödövans 
sözleşmesi ile ruhsat sahibi maden sahasını işletme hakkını belirli bir süreliğine rödövansçıya 
devredecek, bunun karşılığında rödövansçı ürettiği her bir ton için ödemeyi taahhüt ettiği bedeli 
ruhsat sahibine ödeme yükümlülüğünü üstlenir. Dolayısıyla davalı şirketler arasındaki hukuki 
ilişkinin niteliğinin belirlenmesi bakımından hataya düşülmüştür.

 Somut olayda hükmün yürürlüğe girdiği tarih göz önünde bulundurularak 24/06/2010 
tarihinden önceki dönem için rödövansçı işçilerinin o işyeri ile ilgili doğacak alacaklarından ruhsat 
sahibinin de sorumlu olduğu şeklinde yorumlanması hukuka aykırıdır. Rödövansçı ile ruhsat sahibi 
arasındaki hukuki ilişkinin niteliği değişmemiştir. Dolayısıysa bu tarih esas alınarak 24/06/2010 dan 
öncesi veya sonrası şeklinde ayrım yapılmaksızın, ruhsat sahibinin dava konusu işçilik alacakları 
bakımından sorumluluğunun bulunmadığı kabul edilmelidir.  

6. Ara Sonuç

Amaca uygunluk yorumu yöntemi ile varılan sonuçlar ile lafzi yorum ve tarihi yorum 
yöntemleri ile bulunan sonuçlar arasında çelişki bulunmamaktadır.

D. SİSTEMATİK YORUM 

 1. Genel Olarak Sistematik Yorum 

Lafzi yorum, tarihsel yorum ve amaca uygunluk yorumu aşamalarından geçmiş fakat hala 
açıklığa kavuşturulamamış bir normun varlığı halinde sistematik yorum yoluna başvurulmak 
suretiyle normun ait olduğu hukuk sistemi içindeki yeri incelenir. Sistematik yorum, diğer bir 
deyişle sisteme uygunluk yorumu, özellikle farklı disiplinler bir arada bulunduğunda gerekli 
olmaktadır.  Her kuralın birbiriyle bağlantılı olduğu ve tek başına var olamayacağı kabul edilir.  58

Sistematik yorumda aynı konuya ilişkin birden fazla kural olması halinde norm 
yığılmasından söz edilir. Bu normlar; alternatif(seçimlik), birbirini tamamlayıcı, çatışan ya da 
örtüşen nitelikte olabilir. İki kuralın aynı hukuki sonucu içermesi durumunda fuzuli normdan söz 
edilir. Birbirini tamamlayan normlardan söz edebilmek için hukuki sonuçların çakışmaması, 
birbirini tamamlaması gerekir. Her norm kendi amacını gerçekleştirmek üzere yaratılmıştır. 59

Tamamlama halinde her iki norm birbiri ardınca uygulanır.  Normların çatışması halinde yasaların 60

normlar hiyerarşisi bakımından konumu, tarihleri bakımından genel veya özel olması, çatışmanın 
farklı düzeydeki normlar arasında olması; bu durumda kural olarak üst düzey norm alt dereceye 
hükmeder , içeriklerinin genel ya da özel olması gibi niteliklerine göre değerlendirilecektir. 61

2. Sistematik Yorum Yöntemiyle Kararın İncelenmesi  

 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER, Hukukta Yöntembilim, Beta Yayınları, İzmir, 2017, s.105.58

 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER, Hukukta Yöntembilim, Beta Yayınları, İzmir, 2017, s.115.59

 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER, Hukukta Yöntembilim, Beta Yayınları, İzmir, 2017, s.115.60

 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER, Hukukta Yöntembilim, Beta Yayınları, İzmir, 2017, s.120.61
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İnceleme konusu karar bakımından uyuşmazlığın iki noktada olduğuna karar verilmiştir. 
Öncelikle davalı şirketler ile Türkiye Taşkömrü Kurumu arasındaki hukuki ilişkinin niteliğinin 
tespiti gerekmektedir. Bu sebeple rödövans sözleşmesi ile asıl işveren-alt işveren ilişkisini 
incelemek gerekmektedir. Somut olaya uygulanacak normların tespiti lafzi yorum aşamasında 
yapılmış olup MK md.5/1, MK md.5/2, MK. Ek Md.7, TBK md.357 hükümleridir. Anayasa md.168 
hükmünün de dolaylı olarak somut olayla ilişkisi bulunmaktadır.

Rödovans sözleşmesi, asıl itibarıyla kamu hukuku dalı olan maden hukukunu ilgilendirse de, 
özel hukuk sözleşmesi niteliğini de taşımaktadır.  Rödövans sözleşmesi, ruhsat sahalarındaki 62

madenlerin üretilerek değerlendirilmesi amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı 
sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış 
oldukları sözleşmeleri ifade eder.  Buradan yola çıkarak rödövans sözleşmesi, ruhsat sahibinin belli 63

bir süre için maden sahasını işletme ve tasarruf hakkını devrettiği ve bunun karşılığında rödövans 
verenin ürettiği miktar için yıllık belirlenen miktar üzerinde rödövans bedeli ödemeyi taahhüt ettiği 
karma nitelikli bir özel hukuk sözleşmesidir diyebiliriz. Dolayısıyla somut olayda mevcut 
uyuşmazlığın bir özel hukuk uyuşmazlığı olduğunu söylemek doğru olacaktır. 

 Maden Kanununun “Hakların Bölünmezliği, devir rödövans sözleşmesine ilişkin devir ve 
intikallerin idareye bildirileceği hüküm altına alınmıştır. Buradan yola çıkarak bildirme 
yükümlülüğünün idareye sözleşmeye müdahale etme açısından bir yetki verdiğini söylemek 
mümkündür.Bir sözleşmenin idari sözleşme olarak kabul edilebilmesi için kural olarak taraflardan 
en az birinin idare olması gerekmektedir. Buna dayanarak rödövans sözleşmesini idari sözleşme 
olarak değerlendiren görüşler de bulunmaktadır.  Ancak rödövans sözleşmesi kanaatimce bir idari 64

sözleşme niteliğini taşımamaktadır. Çünkü idarenin rödövans sözleşmesinin tarafı olmadığı, Maden 
Kanunu ek md.7’de “Genel Müdürlük rödövans sözleşmelerinin tarafı değildir.” denmek suretiyle 
açıkça belirtilmiştir. 

İnceleme konusu karar bakımından somut olaya, Yargıtayın önceden vermiş olduğu kararlar 
doğrultusunda ürün kirası hükümlerinin kıyasen uygulanacağı kabul edilmiştir. Ürün kirası,  TBK. 
md.357’de düzenlenmiş olup, sözleşmeye konu olan malı kullanma, semerelerinden yararlanma, 
işletme hakkı veren kişisel ve sürekli borç doğuran bir sözleşmedir. Bir taşınır veya taşınmazın ürün 
kirasına konu edilmesi mümkün olduğu gibi işletme hakkının da ürün kirasına konu edilmesi 
mümkündür. Rödövans sözleşmesi de, ruhsat sahibinin maden sahasını işletme hakkını bir 
süreliğine, karşılığında üretilen miktar için belirlenen rödövans bedelinin ödenmesini taahhüt edene 
devretmesi olarak düzenlenen bir işlem olduğundan ürün kirası hükümlerinin uygulanması rödövans 
ilişkisinin mahiyetine uygun olacaktır.

Somut olayla ilişkisi bulunması bakımından A.Y.’nın “Tabii servetlerin ve kaynakların 
aranması ve işletilmesi” başlıklı md.168 hükmü göz önünde bulundurulduğu takdirde, uygulanacak 
madde hükümleri bakımından bir norm çatışmasının bulunmadığı görülmektedir. Söz konusu 
hükümler normlar hiyerarşisi bakımından Anayasa hükmünün altında yer almaktadır ancak her biri 
bahsi geçen Anayasa hükmü ile aynı düzenlemeyi içermektedir. 

 Mustafa TOPALOĞLU(c), “Rödovans Sözleşmesi; Hukuksal Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Türkiye 62

17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi-TUMAKS 2001.
 Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği, md. 4/r.63
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Rödövans sözleşmesi ile maden ruhsatı sahasının tamamının kullanımı bırakılacağı gibi, 
yalnız ruhsat sahasının bir kısmınıda verilebilir. Bu suretle Maden Kanununun 5. Maddesindeki 
maden ruhsat sahasının bölünemeyeceği veya paylara ayrılamayacağına dair yasaklama hükmü 
aşılmaktadır.  Rödövans sözleşmesinin tanımına yer veren 2010 tarihli Madencilik Faaliyetleri 65

Uygulama Yönetmeliği’ne göre; ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi 
amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya 
da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmelerin rödövans 
sözleşmesi olarak kabul edileceğini hükme bağlamıştır. Ancak bu tanım M.K. md.5’in maden ruhsat 
sahasının bölünmesini ve paylara ayrılmasını kesin olarak yasaklayan hükmüne aykırılık teşkil 
etmektedir. Dolayısıyla burada Maden Kanunu md. 5 hükmü aşılmış ve bir norm çatışması meydana 
gelmiştir.

3. Anayasaya Uygunluk Yorumu 

 Anayasaya uygunluk yorumu, Anayasa’ya uygunluk denetimi yapılması anlamına 
gelmektedir.  Kanunlar kural olarak Anayasaya aykırı olamaz. Bu nedenle yorum yapılırken 66

Anayasa’nın üstünlüğü dikkate alınacaktır. Diğer yorum metodları ile ulaşılan sonucun Anayasa’ya 
aykırılık teşkil etmesi durumunda Anayasaya uygunluk yorumu ile ulaşılan sonuç esas alınır. 
Anayasaya uygun yorum, sistematik yorumun özel bir hali olarak hukuk düzeninin birliği, 
anayasanın üstünlüğü ve kurallar hiyerarşisi anlayışının bir sonucudur.  Anayasa madde 11 hükmü, 67

“Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş 
ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.” demek suretiyle, Anayasaya uygunluk 
yorumunun temelini oluşturmaktadır. Uygulanan yorum metodları ile varılan sonucun anayasal 
değerlere aykırı olmaması aranır. Bir norm farklı şekillerde yorumlanabilir. Bunlardan Anayasaya 
en uygun olanı uygulanmalıdır. 

 İnceleme konusu karara uygulanacak hükümler bakımından, karara konu olayın Anayasa ile 
ilişkisi bulunan hüküm, A.Y. md. 168 hükmüdür. Söz konusu madde hükmü şu şekildedir; “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 tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe 
yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.” 
  
 Madde hükmünden, doğal servetler ve kaynaklar kapsamında yer alan madenlerin Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu anlaşılmaktadır. Doğal servetler ve kaynaklar üzerinde 
tasarruf etme yetki Devlete bırakılmıştır. Devlet, bu kaynaklar üzerinde arama ve işletme 
dolayısıyla tasarruf hakkını tek başına kullanabileceği gibi, bu hakkı belirli bir süre için gerçek veya  
tüzel kişilere de devredebilecektir. Ancak madde hükmü, Devletin arama ve işletme hakkını gerçek 
veya tüzel kişilerle ortak kullanması veya bu haklarını belli bir süreliğine devretmiş olması halinde 
kanunun açık izninin bulunması koşulunu getirmiştir. Buradan anlaşılması gereken, Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan, devir veya ortak kullanmaya konu olacak haklar bakımından Maden 

 Osman Güven ÇANKAYA ,Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı, “RÖDÖVANS ALT İŞVERENLİK 65

SÖZLEŞMESİ MİDİR?”, Kamu-İş; Cilt 13, Sayı:3/2014, s.4.
 Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER, Hukukta Yöntembilim, Beta Yayınları, İzmir, 2017, s.138.66

 Bakır ÇAĞLAR, Anayasa Yargısında Yorum Problemi Karşılaştırmalı Analizin Katkıları, Anayasa Yargısı, 67

Ankara, 1987, s.191.
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Kanununda aksi bir hüküm veya düzenleme bulunmaması gerektiğidir. Bunun sebebi Maden 
Kanunun bazı hakların hisselere bölünemeyeceğini ve devredilemeyeceğini hüküm altına almış 
olmasıdır. Maden Kanunu Md. 5 içersinde yer alan, “Hakların bölünmezliği, devir ve intikali” 
başlıklı madde hükmü, madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat (takaddüm), arama ruhsatı, 
buluculuk, görünür rezerv geliştirme ve işletme ruhsatı haklarının hisselere bölünemeyeceğini 
düzenlemiştir. Bu hakların her biri bir bütün halinde işleme tabi tutulacaktır. Dolayısıyla madde 
hükmünde sayılan hakların bölünmesi kanun tarafından yasaklanmış, bir bütün halinde işleme konu 
olacağı öngörülmüştür.  

 Maden Kanunu madde 5’in 2’nci fıkra hükmü ise devredilebilecek hakları düzenlemiştir. 
Maden ruhsatları,  görünür rezerv geliştirme hakkı ve buluculuk hakkı devredilebilir haklar olarak 
kabul edilmiştir. Ancak madde metni bu devrin geçerli olabilmesi için iki koşul öngörmüştür. 
Bunlar; devir yapılmadan önce arama ve işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin 
iki katı tutarında bir devir bedeli alınması ve Bakanlık onayıdır. Bakanlık onayı alınmaksızın 
yapılan devirlerin geçersiz kabul edileceği madde hükmünden anlaşılmaktadır. Bu devir işlemi 
maden siciline şerh edilmekle tamam olur. Bu madde hükmünden, Devletin hangi hakları ne şartlar 
ile devredebileceği açıkça anlaşılmaktadır. A.Y. md.168 hükmünün son cümlesi; “Bu durumda 
gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul 
ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.” demek suretiyle devir halinde Devletin denetim 
ve gözetim yükümlülüğünün doğduğunu, denetim ve gözetim yükümlülüğünün kapsamının, usul ve 
esaslarının ve aykırı davranılması halinde uygulanacak yaptırımların kanunda gösterileceğini 
hükme bağlamıştır. 
  
 4. Ara Sonuç 
  
 İnceleme konusu karara uygulanacak hükümler lafzi yorum, tarihsel yorum ve amaca 
uygunluk yorumu metodları ile incelendiği takdirde Anayasaya uygunluk yorumu bakımından 
Anayasaya aykırılık teşkil etmemektedir, norm çatışması söz konusu değildir. Dolayısıyla diğer 
yorum metodları ile ulaşılan sonuçlardan farklı bir sonuca varılmamıştır. Olaya uygulanacak hüküm 
Anayasa’ya uygundur. Ancak Maden Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin rödövans sözleşmesini 
tanımlayan 4 üncü madde hükmü, Maden Kanunu md.5 ile düzenlenen “Hakların bölünemezliği” 
ilkesini aşmaktadır. Bu sebeple burada burada çatışan normların varlığından söz edilebilir. Maden 
Kanunu madde 5 hükmü 28.02.2019 tarihli RGT. de yayınlanan 7164 sayılı Kanun ile değişikliğe 
uğramış dolayısıyla da yeni ve güncel bir nitelik taşıdığından, uygulamada Maden Kanunu hükmü 
dikkate alınmalıdır. 

E. SEZGİSEL (DUYGUSAL) YORUM 

 1. Genel Olarak Sezgisel Yorum 
  
 Duyguların etkisinin bulunmadığı bir yargılamadan bahsetmek mümkün olamaz. Hakimler, 
insan olmanın doğası gereği, aklının yanı sıra duygularıyla da hareket edecektir. Ancak buradan 
yola çıkarak hakimlerin tamamen yasadan bağımsız olarak duygularıyla karar verebilecekleri 
sonucuna varmak doğru olmaz. Anayasanın 138 inci madde hükmü sezgisel yorumun hukuki 
temelini oluşturan bir düzenleme içermektedir. Buna göre; “Hakimler, görevlerinde 
bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre 
hüküm verirler.” Sezgisel yorum, dolayısıyla hakimin vicdani kanaatine göre hüküm vermesi 
esasen çok önemlidir. Yargılama esnasında hakim kendi hayat tecrübelerini göz önünde 
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bulundurarak hakkaniyete ve vicdana uygun bir karar verecektir. Yargılama sadece mantığa ve akla 
dayalı bir işlem değildir, hakimin olaya vicdan çerçevesinden baktığı, inanca dayalı değer ve 
duyguların da önemli rol oynadığı bir süreçtir. 
  
 2. Ara Sonuç 
   
 İnceleme konusu karar bakımından uyuşmazlık, Türkiye Taşkömrü Kurumu ile davalı 
şirketler arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ve Türkiye Taşkömrü Kurumunun işçilik alacakları 
bakımından sorumluluğunun bulunup bulunmadığı noktasındadır. Davacı işçinin nezdinde çalıştığı 
davalı şirketler ile arasındaki sözleşme fesih yoluyla sona ermiştir. Davacı işçi, hak kazanmış 
olduğu işçilik alacaklarını dava yoluyla talep etmiştir. Ancak somut olayla ilişkili hükümler 
ilgilendiği takdirde, davalı şirketler ile Türkiye Taşkömrü Kurumu arasındaki hukuki ilişkinin asıl 
işveren-alt işveren ilişkisinin unsurlarını barındırmadığı, bunun rödövans sözleşmesi olarak kabul 
edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Rödövans sözleşmesini tanımını ve unsurlarını düzenleyen 
Maden Kanununun ilgili hükümleri, ruhsat sahibinin İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
idari, mali ve hukuki sorumluluklar rödövansçıya ait olduğu hükme bağlamıştır. Ancak bu durum 
ruhsat sahibinin Maden Kanunundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacaktır.  
  
 Somut olay bakımından davalı işçinin işçilik alacakları hususunda uyuşmazlık 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla hakimin duygularını ve hayat tecrübesini göz önünde bulundurarak 
vicdani muhakeme yapmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle sezgisel yorum, 
inceleme konusu karar bakımından sezgisel yorumun uygulama alanı bulamadığı kanaatindeyim. 

III.   GENEL HUKUKİ SONUÇ 

A. Ara Sonuçların Değerlendirilmesi 
   
 Lafzi yorumda, ilk derece mahkemesinin muvazaaya dayalı asıl işveren-alt işveren ilişkisi 
olarak değerlendirdiği hukuki ilişkinin rödövans sözleşmesinin unsurlarını barındırması nedeniyle 
rödövans ilişkisi olarak nitelendirilmesi gerektiği, dolayısıyla muvazaaya dayalı asıl işveren-alt 
işveren ilişkisi olarak muameleye yapılmasının yanlış olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca kanun 
hükmünün, rödövans sözleşmesi ile maden sahalarında yapılacak faaliyetlerden doğacak İş Kanunu, 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumlulukların rödövansçıya ait olacağını 
açıkça düzenlemesi sebebiyle ruhsat sahibi konumundaki Türkiye Taşkömrü Kurumunun somut 
olayda taraf sıfatı taşımaması sebebiyle Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin vermiş olduğu bozma 
kararının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.   

 Tarihi yorumda, lafzi yorum ile inceleme konusu olaya uygulanacak hükümler belirlenmiş 
ve lafzı yorumlanmış olup, bu hükümleri hazırlık süreçleri ve kararın verilmesine kadar geçen 
zaman içerisinde uğradıkları değişiklikler göz önünde bulundurulduğu takdirde, söz konusu 
hükümlerin meydana getirilmesi anı ile yorum anı arasında yorum farklılık bulunmadığı 
görülmüştür. Kanun koyucunun normun yaratılış anındaki iradesi ile karar tarihindeki iradesi 
örtüşmektedir. 
  
 Amaca uygunluk yorumunda, inceleme konusu karara uygulanacak hükümler lafzi yorum, 
tarihsel yorum ve amaca uygunluk yorumu metodları ile incelendiği takdirde Anayasaya uygunluk 
yorumu bakımından Anayasaya aykırılık teşkil etmemektedir, norm çatışması söz konusu değildir. 
Olaya uygulanacak hüküm Anayasa’ya uygundur. Ancak Maden Faaliyetleri Uygulama 
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Yönetmeliğinin rödövans sözleşmesini tanımlayan 4 üncü madde hükmü, Maden Kanunun 5inci 
maddesi ile düzenlenen “Hakların bölünemezliği” ilkesini aştığı kanaatine varılmıştır. 

 Sistematik yorumda, somut olaya uygulanacak normların hukukun hangi alanının 
kapsamında yer aldığı incelenmiş olup, burada Maden Kanunu md.5 ile rödövans sözleşmesinin 
tanımı bakımından bir çatışma söz konusu olduğu tespit edilmiştir. Sistematik yorumun bir 
basamağı olan Anayasaya uyguluk yorumunda ise somut olaya uygulanacak normların Anayasaya 
aykırılık teşkil etmediği görülmüştür. 
  
 Sezgisel yorumda, inceleme konusu karar bakımından hakimin vicdani kanaatine ve hayatın 
olağan akışı çerçevesinde hayat tecrübelerine başvurmasını gerektiren bir olayın mevcut olmadığı 
kanaatine varılmıştır. 

B. Nihai Sonuç 

 İnceleme konusu karar bakımından öncelikle Türkiye Taşkömrü Kurumu ile davalı şirketler 
arasında yapılmış olan sözleşme hükümleri incelenmek suretiyle bu ilişkinin asıl işveren-alt işveren 
ilişkisi mi yoksa rödövans sözleşmesi mi olduğuna karar vermek gerekir. Söz konusu hukuki 
ilişkinin asıl-işveren-alt işveren ilişkisi olarak değerlendirilmesi halinde, bu ilişkiyi düzenleyen 
4857 sayılı İş Kanunu md.2 uygulama alanı bulacaktır. Dolayısıyla işçilik alacakları bakımından 
sorumluluk değerlendirmesi buna göre yapılacaktır. Ancak sözleşme hükümlerinden bunun bir 
rödövans sözleşmesi olduğu açıkça anlaşılmaktadır.  

 Türkiye Taşkömrü Kurumu ruhsat sahibi konumunda olup, maden sahasının işletilmesini 
belli bir süre için rödövans bedeli karşılığında devretmiştir. Maden Kanunu, maden ruhsat 
sahiplerinin, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişilerle yapmış oldukları 
rödövans sözleşmelerinde, bu alanlarda yapılacak madencilik faaliyetlerinden doğacak İş Kanunu, 
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili idari, mali ve hukuki sorumlulukların rödövansçıya ait olacağı ve bu 
durumun ruhsat sahibinin Maden Kanunundan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağını 
düzenlemiştir. Ruhsat sahibi Maden Kanununda sayılan yükümlülükleri yerine getirmekle 
sorumludur. Örneğin; ruhsat sahibi, rödovans verene, maden sahasında maden işletmesi için gerekli 
ortamı sağlamak zorundadır. Maden Kanunu’nun 17, 24, 29 ve 31. maddelerinde açıklanan 
yükümlülüklerin ruhsat sahibi tarafından yerine getirilmesi gerekir. Rödovans sözleşmelerinde 
TBK.m.360 hükmüne kıyasen, ruhsat sahibinin diğer bir borcu, maden sahasını sözleşmenin 
amacına uygun biçimde kullanılmaya ve işletilmeye elverişli bir durumda rödovans verene teslim 
etmek zorunluluğudur.  Sayılan bu yükümlülükler haricinde ruhsat sahibinin sorumluluğundan söz 68

edilemeyecektir. Somut olayda ruhsat sahibi Türkiye Taşkömrü Kurumu davalı sıfatını 
taşımamakla, dava konusu işçilik alacaklarından sorumlu tutulamayacaktır. Dolayısıyla Yargıtay 22. 
Hukuk Dairesinin bozma kararı isabetlidir. 

 UYUMAZ, Alper/GÜNGÖR,Fatma; Rödovans Sözleşmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 68
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