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Önsöz
Eğer madencilik sektörümüz bugün olması gereken yerde değil ise bunun ana sebeplerinden birincisi ülkemizin bir madencilik stratejik planının olmamasıdır.
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Elbette, yeraltı kaynaklarının çeşitliliği ve potansiyel rezervler açısından oldukça büyük avantaja sahip ülkemizin madencilik rejimini yönlendirecek insan odaklı çağdaş
bir maden yasasına da ihtiyaç vardır.
Sektör bileşenlerinin her platformda dile getirdiği ve siyasal iktidarlardan talep ettiği,
ülkemiz imkanlarını da dikkate alan, insan odaklı böyle bir çağdaş maden yasasının
yapılması çalışmalarında bu kitabın çok değerli bir kaynak olacağını söylemeliyim.
Sektörümüz ve ülke sanayimizin geleceğine yön verecek bir yasal düzenlemeyi hazırlayacak olan sektör bileşenlerinin önüne bu çalışmayı koymuş olmak bizleri gelecek
için umutlandırıyor.
***
Her ülke madencilik sektörünün gelişimi için genel prensipler ışığında kendi imkanlarını da dikkate alarak yasal düzenlemeler yapmış ve zaman içinde de bu düzenlemeleri geliştirmiştir.
Çağdaş maden yasalarında, arama ve mülkiyet kullanımında özendirici ve teşvik edici unsurlar ön plana çıkarken, maden ruhsat hakkının güvenirliğinin yasal zemine
oturtulmuş olması en dikkat çeken hususu oluşturmaktadır. Ülkemiz madenciliğinin
gelişimi ve rekabet edebilme şansını yakalayabilmesi için de bu hayati konu yasal
düzenlemelerin temelini oluşturmalıdır.
Bu çalışmalara ışık tutacağına inandığım bu kitap, Derneğimiz Denetleme Kurulu
Başkanı Sayın Melih Turhan’ın madencilikte gelişmiş ülkelerin maden yasalarını inceleyerek, Derneğimizin Yayın Organı olan “Sektörden Haberler Bülteni”nde kaleme
aldığı seri yazıları içerisinde toplayan titizlikle hazırlanmış değerli bir kaynak eserdir.
Bu değerli esere önsöz yazmaktan son derecede mutluyum. Meslek büyüğümüz sevgili Melih Turhan ağabeyimize, madencilik sektörümüz, Türkiye Madenciler Derneği
Yönetim Kurulumuz ve kendi adıma içten teşekkürlerimizi sunuyor, sağlıklı ömürler
diliyorum.
Mustafa SÖNMEZ
Türkiye Madenciler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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Önsöz
“Madencilik ve Hukuk” adlı bu kitabı Türkiye Madenciler Derneği’nin yılda dört veya
beş sayı yayınladığı “Sektörden Haberler Bülteni” adlı dergide çıkan makalelerimden oluşturduk. Fikir sahibi ve makalelerin kitap haline getirilmesinde önayak olan
Dernek Başkanı’mız Mustafa Sönmez’dir. Ülkemizde Maden Hukuku konusundaki yayınlar oldukça azdır. Bu açığı görmüş olmalı. Esasen biz de dergide yayılanmak üzere
böyle bir konuyu seçerken düşüncelerimiz benzerdi.
Osmanlı döneminden beri maden mevzuatımız tam rayına bir türlü oturamamış ve
devamlı şikâyet konusu olmuştur. Elbette bu şikâyetlerin nedenleri ülkede esen politik rüzgârların yönüne göre değişmiştir. Gerek devletin gerekse özel sektörün sermaye yetersizliği ülke yararına sabit politikaların uygulanmasında önemli engel teşkil
etmiştir. Hükümetler de bu havanın etkisiyle kanun ve yönetmeliklerde değişiklikler
yapmışlardır. Ancak yapılan tadilât bazı ilerlemeler kaydetmekle beraber ülke yararını tam karşılayacak yeterlilikte olamamıştır.
Türkiye’de 1954 yılında çıkarılan 6309 sayılı ilk Maden Kanunu özel bir kanundu. Otuz
küsur yıl yürürlükte kaldı. Bu süre içinde bazı aksaklıkları görüldü ve 1985 yılında
3213 sayılı kanunla değiştirildi. Esası halen yürürlükte olan bu kanun da 2004’te 5177
sayılı kanunla ve 2010’da da 5995 sayılı kanunla önemli değişikliklere uğradı.
Son zamanlarda “MADEN KANUNU” nda yapılan bu değişiklikler ve yeni çıkarılan
“UYGULAMA YÖNETMELİĞİ” sektör mensuplarında geniş hayal sukutuna sebep olmuştur. Bu olay birçok madenciyi yeni yeni düşüncelere ve beklentilere sürüklemiştir. Bu nedenlerle bir taraftan Türkiye Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği
diğer taraftan Türkiye Madenciler Derneği ve İç Anadolu Madenciler Derneği, ayrıca
özel madenciler kanunla, yönetmelikle ve uygulamalarla ilgili olarak hukuk yollarına başvurmuşlardır. Herhalde bu reaksiyonların etkisiyle veya idari sorunları çözmek
niyetiyle hükümetin kanun ve yönetmeliklerde yeni değişiklikler arayışında olduğu
görülmektedir. Ama bu değişikliklerin daha ziyade devletin sektörden elde ettiği gelirlerin çoğaltılması amacıyla vergi, harçlar ve devlet hakkının arttırılması yönünde
olacağı öğrenilmiştir.
Bundan sonra ne şekilde bir yol takip edilecek? Nasıl politikalar izlenmeli? Asıl “Dünya Bu Konuda Ne Yapıyor?” sorusunu araştırmak gayesi ile Dünya’nın belli başlı ülkelerinde madencilik mevzuatının ne şekilde yürütüldüğünü görmek ve madencilikle
ilgilenenlere bazı bilgiler aktarabilmek amacıyla bu konuda önemli bazı ülkelerin maden mevzuatı hakkında bilgi vermeyi uygun gördük.
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Bu ülkeleri seçerken madencilikte ilerlemiş ülkelerden olmasına, önemli ölçüde madenleri olmasına veya rejim itibariyle farklı olmasına ve hatta Türk müteşebbisler
için bir yatırım alanı oluşturabilir mi diye de baktık. Çünkü Türk yatırımcılar artık dünyanın her bir tarafında yatırım yapıyorlar. Bu alanlara madencilk sektörü de dahil.
Onlara da bir ön bilgi sağlamayı düşündük. Umarım yararlı olmuştur.
Doğaldır ki mevzuatın tümünü ve Maden Kanunlarının bütün içeriğini yazılarımıza
alamadık. Daha çok bizim mevzuatımızla karşılaştırılacak bir plan çerçevesinde mevzuatı özetleyerek özellik arzeden hükümlere de yer verdik.
Bu planın ana başlıkları şunlardı:
* Ülke Hakkında Bilgi
-Coğrafi konum, -Tarihçe ,-İdari Yapı,-Nüfus Yapısı,- v.d.
* Ülkeyi seçiş nedenlerimiz.
* Önemli madenleri.
* Maden Mevzuatı Hakkında Genel Bilgi ve ülkenin madencilik politikası.
* İlgili Bakanlık (Yetkili Makamlar), Bürokrasi.
* Maden Cinsleri, Maden sayılmayan ayrı kanunlara tabi maddeler.
* Ruhsat çeşitleri
-Kimler ruhsat alabilir, -Ruhsat alanları,-Ruhsat müddetleri,
*İptaller
* Madencilikte Vergi ve Harçlar, Devlet Hakkı.
* Teşvikler
*Ülkeye mahsus mevzuattaki ayrıcalıklar.
Dergimizde bu çerçevede yayınlanan yazılarımız oldukça büyük ilgi gördü. Dergimiz
eline geçmeyen birçok kimse başkalarından öğrendiklerinde bizden ayrıca makalelerimizi göndermemizi istediler. Bu ilgi bizim bu kitabı yayınlamamızın nedenlerinden
biridir. Umarım ülke madenciliğine ve memleketime bir katkıda bulunmuş olurum.
Destek ve yardımlarından dolayı Başkan Mustafa Sönmez’e ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca, kitabın hazırlanmasında büyük emeği geçen Türkiye Madenciler Derneği
Danışmanı Maden Mühendisi Evren Mecit Altın Hanım’a teşekkür ederim.
Melih TURHAN
Maden Y. Mühendisi
(İTÜ Mad. Fakültesi Eski Maden Hukuku Öğr. Görevlisi)
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MADEN MEVZUATI
Her bölümde bir ülkeyi ele alacağız. Bu bölümde ABD mevzuatı ile başlıyoruz. Bu
ülke halen maden üretimi, teknolojisi ve tüketimi açılarından dünya üzerinde çok
önemli yeri olan bir ülkedir.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ABD’de Maden Mevzuatı oldukça karmaşıktır. Biz özetleyerek aşağıda bu konuyu
açıklamaya çalışacağız.Bu ülkede maden haklarının elde edilmesi, federal kanunlar yahut eyalet kanunlarından hangisine tabi olursa olsun arazinin mülkiyetine
göre değişir. Ülkede üç çeşit arazi mülkiyeti söz konusudur.
Bunlar:
I.
II.
III.

Federal Araziler
Eyalet Arazileri
Özel (Şahıs) Arazileri

Bu üç tip arazinin her birinde geçerli maden hukuku ve mevzuatı sırasıyla şöyledir:
Başkent
Resmî dil
Milliyet		
Yönetim biçimi

: Washington, DC
: İngilizce
: Amerikan
: Federal cumhuriyet

I. Federal Hükümete Ait Federal Topraklarda (Federal Araziler)
Maden Mevzuatı
Madenlerin yönetimi Anayasa tarafından kongrenin kontrol ve idaresine bırakılmıştır. Kongre bu yönde kanunlar çıkarmıştır.
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Bunlardan en önemlileri şunlardır:
1. 1872 Tarihli Maden Arama Kanunu
* Bu kanun Federal (devlet) arazilerindeki katı madenler (1) için damar (filon) tipi
ve plaser tipi maden parsellerinin (2) idaresini düzenler.
2. 1920 Tarihli Maden İşletme Kanunu ve Tadilatı
* Kömür, fosfat, sodyum, potasyum, petrol, petrollü şeyller, doğal gaz, asfalt, bitüm, bitümlü kayaçlar bu kanunun konusudur.
3. Reorganizasyon Kanunu (1946) ve diğer kanunlar muvacehesinde Federal Arazilerde “İŞLETME RUHSATI DÜZENLEMELERİ”
* Bu kanun sonradan elde edilmiş federal arazilerdeki katı madenlerin işletilmesini düzenler.
4. Dış Kıt’a Sahanlığı Arazileri Kanunu (1953)
* Kara suları dışındaki kıt’a sahanlığında deniz altında bulunan madenleri yönetir.
5. Artıkların Atılması Hakkındaki 1947 Tarihli Kanun ve Bunu Tadil Eden “ÇOK
YÖNLÜ YÜZEYSEL KAYNAKLAR KANUNU” (1955)
* Genellikle açık işletme ve yüzeyde bulunan madenleri ve pasa döküm yerlerini
düzenler.
II. Eyaletlerin Sahip Oldukları Arazilerde Madencilik
Bu arazilerdeki madenler, eyalet meclislerinin çıkardığı madenlerin geliştirilmesi
hakkındaki kanunlara tabidirler. Fakat bu kanunların bir çoğu federal kanunların
benzeridirler.
III. Özel Mülkiyete Ait Arazilerde Madencilik
Özel kişilerin sahip olduğu araziler bulundukları eyaletin kanunlarına göre yönetilir. Arazilerin sahipliği, satışı, devir edilmesi, işletilmesi, kiralanması, lisanslar ve
anlaşmalar bu kanunlar çerçevesinde işlem görür. Özel mülkiyet ve maden hak1- Katı Madenler: Sıvı ve gaz halinde olmayan madenlerdir.
2- Parsel: (Claim) A.B.D.’de ülkenin önemli bir kısmı maden hakları elde edilebilmesi için topografik harita
üzerinde parselasyona tabi tutulmuştur.
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ları genel olarak havanın korunması (Hava Kirliliğinin Önlenmesi), suların kirliliğinin kontrolü, vergilendirme, güvenlik, sağlık, çökme (tasman) kontrolü, bölgelere
ayırma ve diğer konularda anayasanın federal ve eyalet hükümetlerine tanıdığı
yetkiler çerçevesinde federal veya eyalet kanunlarına tabidir.
Şimdi sırasıyla her üç tip arazideki maden mevzuatını biraz daha detaylı olarak
ele alalım.
I. Federal Arazilerde
Madencilik ve Maden
Hakları
Bütün federal arazilerdeki
madenlerin idaresi federal
hükümet ve “İçişleri Bakanlığı’nın Arazi Yönetimi Bürosu”nun sorumluluğundadır.
Bu bakanlık içindeki diğer bölümler bilhassa “Petrol ve Doğal Gaz Bürosu”, “Endüstriyel Mineraller” ve “Katı Yakıtlar Bürosu”, “Madenler Bürosu” ve “Jeolojik
Harita Alma Bürosu” gibi bölümler bürolarının maden kaynaklarının gelişmesi,
muhafaza ve kullanımı yönünden çok önemli sorumlulukları vardır. Maden aramalarına açık araziler devlet arazilerinin bazı istisnaları ile çoğunluğunu içerir.
Bu istisnalar Milli Parklar (Ormanlardaki Koruma Alanları) ve bazı sit alanlarıdır.
a. 1872 TARİHLİ MADEN ARAMA KANUNU’NA GÖRE MADENCİLİK
ABD’nin ilk genel “Maden Kanunu” 1866 tarihlidir. Bu kanun üç önemli prensibi
belirliyordu. (1) Devletin sahip olduğu arazilerdeki madenler müracaat ve aramalara açık olmalıdır. (2) Devlet arazilerinde yerel kanunlarla elde edilen haklar
tanınmalı ve bu teyit edilmelidir. (3) Belirli kanuni işlemler tamamlanmak şartıyla
maden yatakları sahipliği herkes tarafından elde edilebilmelidir.
1866 tarihli kanunun tatbikatında elde edilen deneyimler, bazı değişiklikler gerektiğini göstermiş ve bunlar 1872 tarihli “MADEN ARAMA KANUNU” ile yeniden
düzenlenerek getirilmiştir. Önceki kanun yalnız filon (damar) ve plaser şeklindeki
maden yatakları sahalarındaki hakları düzenliyordu. Devlet arazilerindeki diğer
tip madenler (mesela Uranyum yatakları gibi) belirsiz kalıyordu.
Mülkiyet hem yeryüzü ve hem de yeraltı haklarını birlikte içeren bir imtiyaz beratı verilerek belirlenir. Yerel düzenlemeler ve eyalet kanunları federal kanunlarla
çatışmadıkça tanınmakta ve kabul edilmektedir.
-9-
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Müracaatçıların Nitelikleri ve Yeterliği:
ABD kongresi 1872 tarihli kanunla Birleşik Devletler’de yalnız ABD uyruklu veya
ABD uyruğuna girmek üzere müracaat etmiş kişilerin devlet arazilerinde maden
hakkı alma, arama ve işletme yapmasına cevaz vermektedir. Yerli şirketler de
ABD uyruklu kabul edilmektedir.
Maden buluculuğunun tespiti için ilk şart bir maden zuhurunun keşfidir.
Kanun iki tip maden parseli ayırmaktadır:
1. Filon (damar) şeklindeki maden parselleri (Lode Claims). Bu tip ruhsat müracaatları damar yahut filon şeklindeki primer yatakların bulunduğu parsellere
yapılır.
2. Plaser (Çökel) parselleri. (Placer Claims) Bu tip ruhsat müracaatları ise plaser
tipi maden yatakları üzerine yapılır.
1. Filon (damar) parselleri (ruhsat sahaları)
Böyle bir parselin damar boyunca uzunluğu yan kenarı 1500 fiti (457,50 m) geçemez. Damarın her iki ucundaki saha kenarları (yani eni) yüzeyde 300 fiti (91,50
m) geçemez. Bu kenarlar paralel olmak zorundadır.
Geçerli bir müracaat sadece filon veya damarın en üst noktasının (mostrasının)
belirlenmesi ile de yapılabilir.
Bu zirve noktasına göre saha doğru olarak belirlendiyse müracaatçı damarın meyil istikametinde takibi maksadıyla, başkasına ait de olsa bitişik sahanın sınırlarına kadar yanlara doğru genişleme hakkına sahiptir. Eğer lokasyon belirlemesi
iyi yapılmamışsa, buluculuk geçersiz sayılır. Hak zirve noktasını doğru seçmiş ve
lokasyonu doğru yapmış olan müteakip müracatçıya geçer. Bu zirve (Tepe) noktasının belirlenmesi kuralı maden haklarında bir çok belirsizliklere, bir çok dava
açılmasına neden olmuştur.
2. Plaser Parselleri (Plaser ruhsat sahaları):
Bir plaser maden sahası parseli alan olarak ferdi (kişisel) müracaatçılar için 20
akr’ı (16 hektar) ve şirket veya kurum halindeki müracaatçılar için 160 akr’ı (64
hektar) geçemez. Mümkün olduğunca devlet haritalarındaki pafta ve maden parselasyonunun tali bölümlerine uyması gerekir. Plaser sahalarına zirve (Tepe) ku-10-

ralı uygulanmaz. Bunların yanlara doğru genişleme hakları yoktur. Sınırlar yüzey
çizgilerinden aşağıya doğru düşey olarak uzanırlar.
Bir kişi, şirket veya kurum tarafından yapılabilecek maden müracaat sayısının
(her sahanın maden içermesi kaydıyla) sınırı yoktur.
İmtiyaza bağlanmamış (patent almamış) madenlerde hak ve vecibeler:
Geçerli bir buluculuk hakkı alınmış sahada maden belirlenmiş ise madenin bulucusu madeni işletebilir. Sahadan bazı kazanımlar elde edebilir. İmtiyaz alınmamış
bir çok sahada böyle yıllarca ticari olarak çalışılmıştır. Her ne kadar mülkiyet federal hükümet uhdesinde kalıyorsa da, imtiyaz alınmamış bir bulunmuş maden
sahasında madencilik maksadıyla bulucuya özel bir “İşletme Hakkı” verilebilmektedir. Ancak imtiyazlı olmayan bu sahalarda 1955 yılı Temmuz’undan sonra yapılmış müracaatlarda, yerüstü kaynaklarının kullanılması, prospeksiyon, arama,
maden üretimi ve cevher hazırlama proses işlemleri ile sınırlandırılmıştır.
1872 tarihli kanuna göre bir ruhsatnamenin elde tutulabilmesi için her yıl en az
100 (yüz) USD karşılığı faaliyet yapılması gereklidir. Gerekli olan ve tatmin edici
yıllık çalışmaların tipleri 1958 yılında genişletilmiştir.
Jeolojik, jeofizik etütler ve jeokimya çalışmaları gibi çalışmaların yerine getirilmemesi veya bir noksanlık sahada başka kişilerin müracaat ve arama hakkı almasına
yol açar.
İMTİYAZ (PATENT) ALMAK İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ
Bir arama ruhsatı ile çevrilmiş bir sahanın imtiyaz hakkını alabilmek için, bulucunun “Arazi İdaresi Bürosu”na imtiyaz (patent) için müracaat etmesi gerekir. Bu
imtiyaz başvurusu ile beraber şu aşamaların takip edilmesi ve tamamlanması
şarttır.
• Sahanın arazide işaretlendiğine dair tutanağın “Arazi İdaresi”nce tescili ve
gazetelere ilan verilmesi
• Vatandaşlık durumunun belgelenmesi
• Maden sahasını gösteren resmi bir harita
• Bulunan maden yatağının mineralojik özellikleri (içerdiği minerallerin
tespitine dair belge)
• 500 (beşyüz) dolar karşılığı faaliyet yapıldığına dair belgeler
• Maden ve sahanın elde ediliş şekli hakkında kısa bir özetin sunulması
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Başvurular Arazi İdaresinin yerel bürosunda başlar. Başka bir müracaatçı tarafından bir itiraz olur veya başka bir hakkın varlığı ortaya çıkarsa, kanunlar, yerel veya
federal bir ihtisas mahkemesine başvurulmasına cevaz verir. Böyle bir durumda
dava sonuçlanıncaya kadar Arazi İdaresi başvuruyu askıya alır.

dan maden üretimi yapılmışsa ruhsat sahibi % 12,5 devlet hakkı ödemek mecburiyetindedir.

Yukarıdaki prosedürün tamamlanmasından sonra hak kazanan filon sahaları ruhsatları için akr (4052 m2) başına 5 (beş) dolar, plaser sahaları ruhsatları için akr
başına 2,50 (iki buçuk) dolar bir bedel öder. Bundan sonra patent (berat) imtiyazı
alabilir.

Bir sahada değerli bir maden yatağının varlığının tespiti üzerine arama ruhsatı sahibinin bu ruhsatname alanı ile sınırlı olmak üzere öncelikli “İşletme Hakkı” alma
yetkisi vardır. Bu İşletme Ruhsatı’nın müddeti, şartları ve ödenecek devlet hakkı
yapılacak “Özel bir Anlaşma” ile kararlaştırılır. Ancak işletme ruhsatının müddeti
20 yılı geçemez. Arazi üzerinde yetkisi olan daire ile ABD “Jeolojik Araştırmalar
Dairesi” nin müşterek onayı ile verilebilir. Her biri 10 yılı geçmemek üzere İçişleri
Bakanlığının belirlediği şartlarla ard arda uzatılabilir.

Patent imtiyaz hakkı sahibine sadece maden mülkiyetini değil aynı zamanda arazi yüzeyinin ve içerdiği yüzeysel kaynakların mülkiyetini de sağlar. 1872 tarihli
kanunda belirlenen maden sahalarından üretim üzerinden (imtiyazlı “patentli”
veya imtiyazsız sahalardan) herhangi bir devlet hakkı alınmaz.)
b- İŞLETME RUHSATI (LEASING-KİRALAMA) DÜZENLEMELERİNE
GÖRE MADENCİLİK
Yukarıda “a” bölümünde açıklanan 1872 tarihli Maden Arama Kanunu “sonradan
elde edilmiş federal araziler”e uygulanmaz. Bu gibi arazilerde petrol, doğal gaz,
petrollü şistler, kömür, fosfat, potasyum, sodyum ve kükürt dışındaki madenlerde, maden haklarının yürütülmesi (prospeksiyon) arama ruhsatnamesi verilmesi
ve ihale yoluyla kiralama suretiyle işletme hakkı (İşletme Ruhsatı) verilmesi yöntemiyle yürütülür. Bu husustaki karar A.B.D. Jeolojik Araştırma Servisi tarafından
verilir. Arazi İdaresi Bürosu da düzenlemenin yürütülmesi ile sorumludur.
(PROSPEKSİYON) ARAMA RUHSATNAMELERİ
Arama ruhsatnameleri ilk önce müracaat eden yeterli müracaatçılara 2 (iki) yıl
için verilir. Bir (prospeksiyon) arama ruhsat alanı 2560 akr (1024 hektar)dan fazla olamaz. Herhangi bir eyalette hiç bir müracaatçının 20480 akr (8192 ha) dan
daha fazla bir alanda prospeksiyon ve arama sahası kiralama hakkı yoktur. 10240
akr (4096 ha) dan fazla da İşletme Ruhsat sahası alamaz. Bazı şartlar dahilinde
İçişleri Bakanlığı bir işletme hakkı sahibine 10240 akr (4096 ha)lık bir işletme
hakkı daha verebilir. (Bu durumda bir kişiye en çok 8 adet arama ruhsatı veriliyor.) Bu ruhsatlardan her biri 6 mil kare içinde bulunmalı ve uzunluk veya genişlikte haritası yapılmış yan yana 6 (altı) adet parsel alt bölümünü geçmemelidir.
Bir ruhsat sahibinin 20 dolardan az olmamak üzere akr (0,4 ha) başına yıllık 25
cent arazi kirası ödemesi gerekir. Bir ruhsat birinci dönemde yeterli faaliyet gösterilmiş ise ilaveten bir 2 yıl daha uzatılabilir. Bu süre içinde işletme hakkı alınma-12-

ÖNCELİKLİ İŞLETME HAKKI

İHALE YOLUYLA İŞLETME HAKKI TESİSİ
Yukarıda belirtilen dışında, değerli maden yatakları ihtiva eden arazilerin işletme
ruhsatı, gerekli yeterliliği haiz olan ve ihalede en yüksek primi veren kişiye verilir. Böyle bir işletme ruhsatı müracaatının yapılması üzerine maden yatağı için
yapılan teklif önceden ilan edilerek ihaleye çıkarılır. İşletme ruhsat sahaları 2560
akr yani 1024 hektarı geçemez. İşletme ruhsatnamesi, üretim ve işletme faaliyeti
şartlarını ve ödenecek asgari devlet hakkını belirleyen, bir şartnameye bağlanır.
Federal Mevzuata göre kefaletname, işletme anlaşmaları, müddetler, terk, devir,
devlet haklarının kaldırılması, faizler ve ileriye mahsus gelirlerin düzenlenmesi
hakkında şartnameler vardır.
c- BAZI MADENLERİN İŞLETİLMESİ HAKKINDAKİ (1920 TARİHLİ)
KANUNUN KAPSADIĞI MADENLER
1920 tarihli bu kanun “kömür, fosfat, sodyum, potasyum, petrol, petrollü şistler,
doğal gaz, asfalt, bitüm ve bitümlü kayaçlar”la devlet arazilerinde belirlenmiş
“metalik olmayan madenleri” kapsar. Federal arazilerde devlet hakkı ödenmeden işletme ruhsatı imkanı sağlayan Maden Arama Kanunu’nun tersine bazı madenlerin işletilmesi hakkındaki bu kanun bazı özel şartlarda ve ABD sınırları dahilinde işletme hakkı sağlar ve % 12,5 devlet hakkı alınır.
d- DENİZALTI MADEN YATAKLARI
İhale suretiyle ruhsat verilmesi, devlet karasuları dışındaki kıt’a sahanlığındaki
(genellikle kıyıdan 3 mil ve açığa doğru) denizaltı maden yataklarına da uygulanması 1953 yılında kongrenin çıkardığı bu kanunla başlamıştır.
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İçişleri Bakanlığı bu kural ve mevzuatın karasuları dışında kıt’a sahanlığındaki
petrol, doğal gaz ve diğer maden yataklarında uygulanmasına yetkili kılınmıştır.
Petrol ve doğal gaz ruhsatları ihale suretiyle verilmektedir. İhalede arttırım olarak
nakit bir prim ve bakanlığın tespit edeceği üretimden (% 12,5’tan az olmamak
üzere) devlet hakkı ödenmesi esas alınmaktadır. Petrol ve doğal gaz işletme hakkı
5 yıl müddetle verilmekte ve üretim devam ettikçe yenilenebilmektedir. Kükürt
işletme ruhsatı ise 10 yıl müddetle verilmekte ve % 5’lik bir devlet hakkına konu
olmaktadır. Kanun bakanlığa, tercihine göre, nakit primi sabit tutup devlet hakkı üzerinde arttırım için ihale açma yetkisi de tanımış olmasına rağmen, sadece
devlet hakkı fiks olmak ve nakit primde arttırım yapmak suretiyle ihale şekli uygulanmaktadır.

Bu müddet zarfında ortak mülkün ve malların, madencilik dışı yüzeysel malzemelerin işletilmesinin düzenlenmesi ve idaresi İçişleri Bakanlığının yetkisine bırakılmıştır. 1955 tarihli Kanun çıktıktan sonra, sorumlu ve idari yetkisi olan “Federal
Büro”, mevcut imtiyazlı olmayan maden ruhsatnameleri ile ilgili olarak, yüzeysel hakların belirlenmesine dair “Karaname” çıkarabilmektedir. Kanun imtiyazlı
olmayan ruhsatların durumu ile ilgili şehir kayıtlarında mülkiyet araştırması yapılmasını ve durumun ilan edilmesini gerektirmektedir. İmtiyazlı olmayan ruhsatların sahipleri ruhsatname alanındaki bütün yüzeysel haklarını korumak için
dava açabilirler. İlanın yapıldığı tarihten itibaren duruma itiraz etmek için dava
açmamış olan maden ruhsatı sahiplerinin yüzeysel haklarından vazgeçtikleri farz
edilmektedir.

e- ÇOK YÖNLÜ KULLANIM HAKKINDAKİ KANUNLAR

II. EYALET ARAZİLERİNDE MADENCİLİK VE MADEN HAKLARI

Federal araziler üzerinde 1954’ten önce maden müracaatçıları arasında 1872 tarihli Maden Arama Kanunu ve 1920 tarihli Bazı Madenlerin İşletme Hakları Kanunu’na göre yapılan müracaatlarda, bir çok uyuşmazlık ve anlaşmazlıklar doğuyordu. Bunun sonucunda 1954’te “Çok Yönlü Kullanım ve Madenlerin Geliştirilmesi
Kanunu”nun çıkarılması gerekmiştir. Kanun devlet arazilerinde aynı sahada bir
kaç madenin çalıştırılmasına izin vermektedir. Yani aynı sahada hem Maden Arama Kanunu’na göre hem de İşletme Hakları Kanunu’na göre müşterek çalışma
yapılabilmektedir. Bu husus hemen 60 milyon akr’lık (24 milyon hektar) bir devlet arazisinin uranyum ve diğer madenler için aramalara açılmasına yol açmıştır.

Eyaletler bir çok yolla arazi sahibi olmuş durumdadırlar. Birliğe (Federasyona)
katılmalarıyla ilk 13 eyalet ve daha bir kaç tanesinin kendi eyalet sınırları içindeki arazilerde zaten mutlak egemenlik hakları vardı. Federal hükümet bir çok
maksatla devlet arazilerini eyaletlerin idaresine bırakmıştır. Bunlar okul arazileri
bağışı, bataklık araziler bağışı ve diğer bazı bağışlar şeklindedir. Federal hükümet genellikle bilinen zuhurlara ait maden haklarını elinde tutmuştur. Ancak yeni
bulunacak madenler için eyaletler bağışlarla birlikte bütün maden haklarını da
almışlardır.

Bu aynı zamanda 1872 tarihli Maden Arama Kanunu’na tabi arazilerde alınmış
maden işletme hakkı sahalarında petrol ve doğal gaz aranmasına müsaade etmekle petrol ve doğal gazın gelişmesini ve 1920 tarihli Bazı Madenlerin İşletme
Hakları Kanunu’na göre bu kanunun geçerliliğinden önce alınmış imtiyaz (berat,
patent)li sahalarda diğer madenlerin aranma ve işletme yetkisini mümkün kılmakla bir çok madenin bulunmasını ve işletilmesini teşvik etmiştir. Doğaldır ki
bu yeni hak sahipleri ile eski arazi sahipleri arasında, yüzeyde bulunan bir çok
madenlerle, orman ve bitkisel ürünlere ait hak sahipleri arasında pek çok anlaşmazlıklar çıkmıştır. Aynı zamanda madencilik dışı amaçlarla kapatılan maden
sahalarında da gittikçe büyüyen problemler yaratmaktadır. Kongre bu uyuşmazlıkları gidermek için “Çok Yönlü Yüzeysel Kullanım Kanunu”nu 1955’te çıkarmıştır.
Bu kanun 1872 tarihli yasaya göre değişik madenler için ortak müracaat şeklini
yasaklamıştır. Kanunun çıkışından sonra yapılan müracaatlarla elde edilen ruhsat
alanlarında arazinin maden arama, işletme, cevher hazırlama, izabe faaliyetleri
ve bazı tesadüfi (zaruri) faaliyetler dışında kullanımını imtiyaz alıncaya kadar yasaklamıştır.
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Dört eyalet dışında bütün eyaletlerin kendi hükümranlıkları altındaki arazilerde
özel kişilere sattıkları sahalardaki maden haklarını koruyan ayrı maden kanunları
vardır. Petrol normal olarak özel mevzuata tabidir. Yerel olarak önemi olan maden yatakları da keza özel mevzuata tabidir.
Bir çok kıyı eyaletinin de sahilden 3 deniz mili mesafeye kadar kara suları altındaki, deniz dibi veya yeraltındaki ve bunun açığa doğru devamı olan kıt’a sahanlığındaki maden yatakları ile ilgili özel hukuki düzenlemeleri ve kanunları vardır.
(Su altı araziler kanunu 1953). Bu kanunlar ilkönce petrol faaliyetleri ile ilgili olarak çıkarılmışlardır. 50 ayrı eyaletin maden mevzuatı ile ilgili usulleri ve müracaat
şekillerini öğrenmek için ayrı ayrı müracaat edilmesi gerekir. Her eyaletin maden
işleri ile ilgili “Eyalet Arazileri İdaresi” Bürosu mevcuttur.
Belirli bir süre için önce bir “Maden Arama Ruhsatı” alınması istenmektedir. Bazı
eyaletlerde bu arama ruhsatı özel olup bir maden bulunması halinde sahibine
“İşletme Ruhsatı” alma önceliğini sağlar. Bir çok eyalette “İşletme Ruhsatları”
ihale yöntemi uygulanmadan müracaat önceliğine bakılarak verilebilmektedir.
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Diğer bazılarında ise “Eyalet Kanunu” “İlan ve İhale Yöntemi” uygulanmasını gerektirmektedir. Genel olarak saha sınırlarının kanuni parselasyona uygun olarak
uzatılması mümkündür. Petrol ve doğal gaz işletme ruhsatları ise 5 yıl veya daha
fazla bir müddet için verilir. Müteakip dönemde de üretim devam ettiği müddetçe de uzatılır.

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ MADEN MEVZUATI
Özetleyerek Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Maden Mevzuatının en son şeklini ve
geçirdiği değişiklikleri kısaca aşağıda vereceğiz. Doğaldır ki her ülkenin kendi özel
yapısı, siyasi durumu ve koşulları vardır. Ancak başkalarının deneyimlerinden yararlanmak önemlidir.

III. ÖZEL ARAZİLERDE MADENCİLİK VE MADEN HAKLARI
Federal hükümete veya eyalete ait olmayan arazilerde maden aranması ve işletilmesi arazi sahibi ile yapılacak müzakerelere bağlıdır. Bu arazi sahipleri kişiler
olabilir, kooperatifler veya şirket ve kurumlar olabilir. Birleşik Devletler kişilerin
özel mülkiyet içinde arazi sahipliği ile beraber maden kaynaklarının da sahibi olunabildiği nadir bir kaç devletten biridir.
Özel kişiler arasında maden haklarının mülkiyetinin devri genellikle eyaletin gayri menkullere ait kanunları çerçevesinde ve anlaşmalarla mümkün olur. Maden
haklarının devrine ait özel kanunlar pek azdır. Mamafih büyük maden üreticisi
eyaletlerde buluculuk hakkına, sair arazi tahsis anlaşmalarına, maden ipoteklerine, haciz ve ihtiyati tedbirlere ait özel hukuki düzenlemeler vardır.
Maden arayıcıları bir işletme hakkına müracaat etmeden yahut saha satışa çıkmadan bir arama faaliyetini yürütebilmeleri için önce özel arazi sahibi ile bir
arama anlaşması veya bir opsiyon anlaşması yapmak mecburiyetindedir. Bu anlaşmalar arayıcıya sağlanan haklarla, arayıcının fiili arama faaliyeti ve değerlendirme sırasındaki yükümlülüklerini içermelidir.
Özel şahıs arazileri üzerindeki maden hakları ya bir işletme ruhsatı hakkı veya
bir satış anlaşması yoluyla elde edilir. Özel arazi üzerinde işletme hakkı anlaşması sahadaki faaliyetin hangi safhada olduğuna, arama ve ihzaratın ne kadar
geliştiğine, maden cinsine, kullanılan tekniğe, tarafların pazarlık pozisyonuna,
söz konusu olan madenle ilgili bölgedeki uygulamalara bağlı olarak değişir. Petrol
söz konusu olunca, (bir dereceye kadar kömürde de) işletme hakkı mevzuatında
standart kanun maddelerinin etkisi ile ilgili olarak oldukça karmaşık hukuki durumlar doğmaktadır. Diğer madenler için uygulamada eyaletlere göre farklılıklar
vardır. Petrol ve doğal gaz işletme haklarının verilmesinde genellikle çağdaş uygulama modelleri örnek alınır.
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Neden Güney Afrika Cumhuriyeti?
• Dünyanın çok önemli maden rezervlerine sahip ve halen birçok uluslararası
büyük madencilik firmasının elmas, altın gibi kıymetli madenlerin üretimini
yaptığı ve 35-40 çeşit maden cinsinin üretildiği bir ülke.
• Ülkenin yakın tarihinde siyasi yapısında çok önemli değişiklikler olurken maden
mevzuatında da köklü değişiklikler yapıldı.
• G. Afrika Cumhuriyeti Hükümeti ülkenin gelişmesi ve kalkınmasında
madencilik sektöründe üretimin arttırılması ve gelişmesinden önemli destek
bekliyor ve kalkınma planlarını buna göre yapıyor.
• Türkiye ile G. Afrika Cumhuriyeti arasındaki siyasi ilişkiler bazen kısa dönem
dalgalanmalar olmuş olsa da devamlı gelişmekte. Türk Mühendisler G. Afrika
Cumhuriyeti Madencilik sektöründe bakanlık yapısında önemli mevkilere
gelmiş bulunmakta.
• Ülkemiz ile G. Afrika Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkiler de (karşılıklı ithalat
ve ihracat) devamlı gelişmekte. Güney Afrika Cumhuriyeti sömürge olduğu
dönemlerden beri önemli yeraltı kaynakları ve maden rezervleri işletilen bir
ülkedir. 1986 yılına kadar dünyanın 1 numaralı altın üreticisi idi. 1980’li yıllarda
yılda 1100-1200 ton altın üretimi olmuştur.
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Dünyanın altın üretiminin % 70’ini sağlıyordu. Bu üretim yavaş yavaş gerileyerek
bu yıllarda 200-250 ton civarına düşmüş olsa da halen Güney Afrika Cumhuriyeti
tabii kaynakların en değerlileri olan kıymetli madenlere sahiptir.
Dünya elmas üretiminin % 65’ini, Vanadyum üretiminin % 45’ini Güney Afrika
sağlamaktadır. Dünyanın en derin (3500-4000 metrelerde) yeraltı altın ve platin
madenleri Güney Afrika Cumhuriyeti’ndedir. Altın, platin, elmas, uranyum, krom,
antimon, bakır, kömür, demir, tungsten, asbest, nikel, mika üretiminde dünyanın
önde gelen ülkelerindendir.

Ülkenin resmi adı
			
Başkent		
			
Pretorya		
Cape Town		
Bloemfontein		
Nüfusu			
Yüzölçümü		
Resmi Dil		
			
Para Birimi		

: Güney Afrika
Cumhuriyeti
: Ülkede üç ayrı
başkent vardır.
: Hükümetin bulunduğu yönetim merkezidir.
: Parlamentonun bulunduğu yasama merkezidir.
: Yargı merkezidir.
: 50 milyon
: 1 219 912 km2
: Afrikanca ve İngilizcenin yanında muhtelif yerli kabile
dilleri ile toplam 11 resmi dil var.
: Rand (yaklaşık 8 Rand = 1 USD)

GÜNEY AFRİKA MADEN MEVZUATI
Siyahların egemenliklerini oldukça yakın zamanlarda ve çeşitli değişimlerden geçerek kazanmış bir ülke olması dolayısıyla Güney Afrika Cumhuriyetinin maden
mevzuatında ve bir çok sosyal konularda sömürge zamanından ve ırkçı yönetim
zamanından bu güne kadar çok önemli değişiklikler olmuştur.
Örneğin o dönemde siyah ırka maden hakları almak madencilik şirketlerinin yönetiminde bulunmak yasaktı. Bazı kaynaklar Güney Afrika’nın istiklaline kavuştuğu tarihi 1910 olarak yazar. Ancak bu, ülkede siyahların egemenliği ele aldığı tarih
değildir. Beyaz ırka ait bir hükümetin Büyük Britanya’dan ayrıldığı ve müstakil bir
devlet olduğu tarihtir. (Irkçı G. Afrika Birliği) Bu nedenle maden mevzuatına girmeden önce ülke siyasi yapısı ve geçmişi hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır.
TARİHÇE
On beşinci yüzyıl öncesinde Avrupalılar için bilinmeyen bir yer olan bu ülke,
1488’de Bartholomeu Dias’ın Ümit Burnu’nu bulması ile öğrenildi. Hindistan Yolu
üzerinde olan Ümit Burnu gemiciler için stratejik bir önemdeydi.
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Güney Afrika’nın bilinen tarihi bu zamandan başlar. Hindistan’a sefer yapan Avrupalı
İspanyol, Portekiz, Hollandalı, İngiliz gemiciler için Ümit
Burnu ve Güney Afrika sahilleri önemli bir durak yeri
olmuştur. Hollandalılar önce
Cape Town şehrinin bulunduğu yerde 1652 yılında depo
ve levazım istasyonu kurdular. 17. Yüzyılın ortasında
kurulan bu ticari üs yüzyılın
sonunda sömürge haline getirildi. Daha sonra bu toprakları kendi sömürgesi
yapmak isteyen İngilizler Fransızların buraları işgal etmek istedikleri bahanesiyle
bölgeyi işgal edip kendi sömürgeleri yaptılar. Bu işgal 1815 yılında ilgili devletler
arasında yapılan bir anlaşma ile kabul edilerek resmileştirildi.
Avrupalıların buralarda ilk sömürgeleri kurmaları esnasında yerli halka karşı uyguladıkları ırk ayrımı politikası 1807’de İngilizlerin çıkardığı bir kanunla kaldırılmak istendi. Fakat azınlıkta olan Boer adı verilen çiftçiler tarafından bu kanun
kabul edilmeyerek şiddetle ırkçı uygulamalara devam edildi. Kanunun kaldırılmaması üzerine Boerler 1836’da sömürge topraklarından ayrılarak iç kısımlara
göç ettiler. Irkçı tutumlarını oralarda sürdürdüler. 1852 ve 1854 yıllarında İngiliz
sömürgesinden ayrılan iki bölgede “Orange” ve “ Transvaal” adları ile içişlerinde
bağımsız yeni iki sömürge kuruldu.
Başlangıçta İngilizlerle ılımlı geçinen Boerlerin zamanla araları soğudu. Sonunda
ilişkiler iki Boer devleti ile İngilizler arasında savaşa dönüştü. 1902 de kanlı savaşlar İngilizlerin kesin galibiyeti ile sonuçlandı. İngiltere bu iki sömürgeyi savaş tazminatı ödemeye mahkûm etti. İç işlerinde bağımsız sömürge yaptı. İki içişlerinde
bağımsız sömürge (Orange ve Transvaal) ile iki Boer devletinin katılımı ile Güney
Afrika’da dört devletten oluşan bir federasyon oluştu. (Güney Afrika Birliği)

ruluşlardan ayrıldı. 1961 yılında ayrıldığı İngiliz Milletler Topluluğu “Commonwealth” bunlardan biridir. Bu yıl yeni bir “Anayasa” yapıldı. 1968’de Birleşmiş Milletlerin Namibya’dan çekilmesi isteğini reddettiler ve Namibya resmen G. Afrika
Cumhuriyetinin bir eyaleti oldu. 1968’de öğrenci hareketleri başlamıştı. G. Afrika,
Dünya devletleri arasında yalnız kaldığı için diğer Afrika devletleri ile bazı ilişkiler
kurmaya çalıştı. 1976’daki zenci hareketleri sırasında yüzlerce zenci öldürüldü.
Bu öldürmeler ve baskı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, G. Afrika Cumhuriyetine silah satılmasını yasakladı. Milletlerarası ilişkilerde zor duruma düşen G. Afrika hükümeti sert ırkçı yönetiminden taviz vermeye başladı ve
1979’da zencilere sendika kurma hakkını tanıdı. Namibya’nın 1982’de sömürgelikten kurtulmak ve G. Afrika’dan ayrılmak için başlattığı hareket ülkeyi yeniden
karıştırdı. Aynı yıl yeni Anayasa yapılarak başkanlık sistemine geçildi.
Buna rağmen karışıklıklar ve ülkedeki çatışmalar durmadı. Cumhurbaşkanı Botha
lideri bulunduğu kendi partisindeki muhalif grubun da etkisiyle Ağustos 1989
yılında istifa etmek zorunda kaldı. Yerine W de Klerk geçti. Eylül 1989’da seçme hakkı bulunmayan zenciler ülke çapında büyük grev yaptılar. Zencilere karşı
yumuşama politikası izleyen de Klerk Şubat 1990’da Afrika Milli Konseyi, Afrika
Komünist Partisi ve 33 muhalefet örgütü hakkındaki yasakların kaldırıldığını ilan
etti.
Ayrıca 1962’den beri hapiste olan zenci lider Nelson Mandela serbest bırakıldı.
Afrika Milli Konseyi 1991 yılını “İktidarın halka devredilmesi için toplu eylem yılı”
ilan etti. Aynı yıl Nelson Mandela başkanlığa seçildi. Irk ayrımı politikasındaki bu
yumuşama nedeniyle birçok ülke Güney Afrika’ya uyguladığı ekonomik müeyyideleri kaldırdı.
MADEN MEVZUATI
Güney Afrika Maden
Kanunu:

Çeşitli dünya ülkelerinden yapılan baskılara rağmen Güney Afrika yöneticileri bu
politikalarından vazgeçmediler. Ülke bu politikası nedeniyle bazı uluslararası ku-

2004 yılının 1 Mayıs’ının hemen öncesine kadar maden
haklarını yöneten esas mevzuat 1991 yılında yürürlüğe
girmiş olan “Maden Kanunu”
idi. (MPRDA) “Mineral and
Petroleum Resources Development Act” yani “Maden ve Petrol Kaynaklarının
Geliştirilmesi Kanunu” 1 Mayıs 2004’te bu “Maden Kanunu”nun yerini almıştır.
Eski kanunlar siyahların maden hakları almasını yasaklıyordu.
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Bu devlet 1. Dünya savaşından itibaren her geçen gün ırkçı uygulamaları arttırdı. 1924 yılında başa geçen General Herzog çıkardığı kanunlarla bu uygulamaları
meşrulaştırdı. Zencilerin yurttaşlık ve siyasi hakları ellerinden alındı. İkinci Dünya
Savaşından sonra da bu ırkçı politika şiddetini arttırarak devam etmiştir.
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Hatta şirketlerin yönetiminde yer almalarını dahi önlüyordu. Şimdi artık kanuni engeller kaldırıldı. Bu G. Afrika Cumhuriyetinin serbest Piyasa ekonomisine
dayalı demokrasisinin gelişmesi için önemliydi. Hükümet bilhassa sürdürülebilir
küçük ölçekli madenciliği teşvik ederek desteklemektedir. Onlara jeolojik, hukuki
bilgilerin temini ve pazarlama işlerinde yardım sağlar. Kanuna bunlarla ilgili özel
maddeler konmuştur.
Maden ve Petrol Kaynaklarının Geliştirilmesi Kanunu, 1 Mayıs 2004’ten önce verilmiş maden hakları, arama izinleri, işletme ruhsatları (eskiden verilmiş haklar)
ile ilgili bazı geçiş hükümlerini de içermektedir. Yeni kanun (MPRDA) Güney Afrika Cumhuriyetindeki bütün madenlerin korunmasını G. Afrika Devletine bırakmıştır. Yani 1991 tarihli Maden Kanununun aksine mülkiyet tamamen devlete
bırakılmıştır. Milletin sahip olduğu maden ve petrol kaynaklarının sahibi ve koruyucusu devlettir.
Başka mevzuatta bu kanunla uyuşmayan hükümler varsa bu kanun hükümleri
öncelikle geçerlidir. Her ne kadar yeni Kanunun adında “Petrol” de geçiyorsa da
petrole ait hükümler ayrılmıştır. Tanımlarda da “Mineral” yani “Maden” petrolden ve “Turba” (torf) tan şu şekilde ayrılmıştır. Yer kabuğunda katı, sıvı veya gaz
halinde doğal olarak veya jeolojik proseslerle oluşmuş olan maddeler madendir.
Bunlara kum, taş, kaya, çakıl, toprak ve her türlü çökelmiş birikimler dahildir.
Ancak Petrol ve Turba (torf) dahil değildir. Bu nedenle biz de kanunun petrolle
ilgili hükümlerini bir tarafa bırakarak yalnızca Madenleri ilgilendiren hükümlerini
özetle ele alacağız.
Prensip olarak 4 çeşit ruhsat vardır.
• Keşif İzni (İstikşaf İzni) (Reconnaissance permission) Jeolojik veya jeofizik
yöntemlerle maden aramak için “Keşif İzni”ne müracaat edilir. Böyle bir izin iki
yıl için geçerlidir. Uzatılmaz ve yenilenmez.
• Arama Ruhsatı (Prospecting rights) Bir arama ruhsatı 5 yıl müddet için verilir.
Üç yılı geçmeyen bir müddet için yenilenebilir. Arama ruhsatı olan bir kimsenin
işletme ruhsatı müracaatına hakkı vardır ve işletme ruhsatı alabilir.
• Bekletme İzni (Retention permit) (Tatili Faaliyet İzni) Bekletme izni ancak
Arama Ruhsatı olan bir kimsenin hakim olan gayri müsait Pazar şartları (fiyat
düşüklüğü gibi) nedenler ile işletmeye geçememesi durumunda başvurulan bir
izindir. Üç yıl için geçerlidir. Ancak iki yılı geçmeyen bir süre için bir defa
uzatılabilir. Bekletme İzni olan bir kimsenin beklettiği sahada maden işletme
ruhsatı alma hakkı önceliklidir.
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• İşletme Ruhsatı (Mining Right) İşletme ruhsatları maksimum 30 yıl için verilir.
Fakat her defasında 30 yılı geçmemek üzere müteaddit defalar uzatılabilir.
Müracaat Şekli: Her türlü müracaat yani gerek “Keşif İzni”, gerek “Arama Ruhsatı”, gerekse “Bekletme İzni” veya “İşletme Ruhsatı” için yapılan müracaatlar
harita üzerinde belirlenmiş “blok” lara yapılır. Blok’un anlamı, hazırlanmış bir harita üzerinde koordinatları ile sınırları belirlenmiş arazi parçalarıdır. Parsellerdir.
Bu arazi parçalarını yetkili kurumlar belirlemiştir. Cumhuriyetin tamamen veya
kısmen kara sınırları içinde, denizde kara suları içinde veya onun ekonomik zon
olan uzantısında, ülke kıta sahanlığında ve buraların deniz dibinde olan yerlerdir. Müracaatlar arazinin bulunduğu “Bölge Müdürlüğü”ne yapılır. Her safha için
belirlenen harcın yatırılması şarttır. Başka hakların olmadığı alanlarda izin veya
ruhsat verilir. Bölge Müdürü 14 gün içinde bakanlığa yapılan müracaatı iletmek
durumundadır. Bakanlıkta 30 gün içinde ruhsat vermek veya verilmeyecekse nedenlerini bildirmek zorundadır.
Geçiş Uygulamaları: Bazı muafiyetleri olan eskiden alınmış ruhsatların yeni kanuna (MPRDA) adapte olması gerekir. Bütün Arama ruhsatlarının yeni kanuna
uyarlanmasında ve İşletme ruhsatlarının eski kanuna göre olan çevresel yönetim
planları ve programları 1 Mayıs 2004 ten önce onaylanmış olup bitirilememişse
yeni kanuna göre bitirilmiş sayılır.
Zencilere Ekonomik Hak ve Yetkilerin Verilmesi: (MPRDA) Maden ve Petrol Kaynaklarının Geliştirilmesi hakkındaki kanun G. Afrikanın madencilik endüstrisine
siyahların da girmesi için ayrıcalıklar getirmektedir. Siyahlara (historically disadvantaged persons) devlet arama ve işletmeyi yürütmesi için yardım eder. Bunun
için çerçeveyi çizmekte, hedefleri belirlemekte ve insan kaynaklarına, başlamak
için zaman cetvelleri vermektedir.
Maden bölgelerinin ve kırsal alanın kalkınması için yerli veya yabancı göçmen
işçiler arasında ayrıcalık yaratmadan, barınmak için ev ve yaşam alanları, ihtiyaçlarının sağlanması için organizasyon ve tarihte hep ezilmiş olan zümrelere maden
hisselerinden 10 yıl içinde % 26’ya kadar pay ve gelir sağlamak gibi hükümler
getirmektedir. İlaveten İşletme Ruhsatı için müracaatlarda müracaatın dokümanları arasında toplumun gereksinimi olan onaylanmış işçi ve sosyal program ve
planlarının olması gerekmektedir.
Çevresel Yönetim: Keşif izni, Arama Ruhsatı ve İşletme Ruhsatı istendiğinde ruhsat sahibinin çevre yönetim planı vermesi istenmektedir. İşletme Ruhsatı alan
kimsenin ayrıca (Çevre Etki Değerlendirmesi) kanununa göre ancak çevre ile ilgili
plan ve programları onaylandıktan sonra İşletme Ruhsatı geçerlilik kazanmaktadır.
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Maden ve Petrol Kaynaklarında Devlet Hakkı: 2008 yılında parlamentodan geçen “Güney Afrika Maden ve Petrol Kaynaklarında Devlet Hakkı Kanunu” 1 Mart
2010’da yürürlüğe girmiştir. Maden şirketlerince (daha önceden önerilmiş olan
brüt gelirler üzerinden ödenmesi yerine) kar üzerinden ödenen devlet hakkı kanunu PGM (platin grubu metaller)i de içerir.

MADENLERİN YÖNETİMİ

Güney Afrika Vergilendirme Konuları: Güney Afrika maden şirketleri diğer şirketler gibi % 28 Kurumlar Vergisine tabidir. Buna ilaveten ikinci bir vergi olarak
hissedarlara ödenen temettü payından diğer şirketlerde ödenenden % 10 fazla
vergi alınır.

(Board) Maden ve Madenciliği Geliştirme Kurulu: Kanunun maddelerinde belirtilmiş kurum ve kuruluşların seçilmiş temsilcilerinden oluşur. Zaman zaman
bakana madenciliğin gelişmesi yönünde görüş bildirerek tavsiyelerde bulunur.

Bu nedenle toplam efektif vergi oranı dağıtılan karın % 36.89’u olmaktadır. Bundan başka bir stopaj veya hissedarlara ödenen temettü ile ilgili vergi yoktur. Kurumlar vergisi bütün gelirlere uygulanır. Sermaye kazançlarından da % 50 alınır.
Sermaye masrafları ve sermaye masrafı indirimleri düşülür. Vergiden düşülen
masraflar arasında Rehabilitasyon masrafları yani fiilen yapılmış rehabilitasyon
masrafları ile rehabilitasyonla görevli onaylı kurumlara yapılmış yıllık ödemeler
de vardır. Arama ve Hazırlık masrafları ise aşağıdaki şekillerde işlem görür.

Maden ve Petrol Kaynaklarının Geliştirilmesi Kanunu madenlerin yönetimini
“Maden ve Petrol Bakanlığı”na bırakmıştır. Aşağıda tanımlarını vereceğimiz idari
birimler madenlerin izin ve ruhsat işlerini, kontrollerini yürütmektedir.

Bakan (Maden ve Enerji Bakanı): Madenlerin yönetiminde son söz sahibidir.
Ruhsat ve izinlerin verilmesi, devri veya iptali bakanın onayına tabidir.
(DME) Maden ve Enerji Dairesi (Department of Minerals and Energy): Devlet
daireleri ile madencilik endüstrisinin münasebetlerini düzenlemek için kurulmuştur.
Genel Müdür (Director – General): Maden ve Enerji Dairesi Genel Müdürü

• Bütün arama ve hazırlık masrafları üretimin başladığı yıla kadar toplanarak
taşınır.
• Bütün bu toplanmış masraflar ve gelecekte yapılacak arama masrafları ya
tamamen düşülür yahutta G. Afrika gelir idaresince belirlenmiş taksitler
halinde yıldan yıla düşülür.
• Üretimin başlangıç yılında ve sonraki yıllarda toplanmış olan ve daha sonra
yapılacak olan kuyu inme - maden teçhizatı, hazırlık masrafları gibi sermaye
masrafları da tamamen veya taksitler halinde vergiden düşülür. Sermaye
masraflarındaki (vergilendirilebilen gelirden) herhangi bir fazlalık ilerdeki
yıllara taşınarak düşülür.
• İşçiler ve firma mensupları için yapılmış ev, hastane, okul, dükkân, sosyal
yapılar ve eklentileri, demiryolu hatları için yapılmış sermaye masrafları 10
yılda eşit taksitlerle düşülür. Motorlu araçlar (personelin özel kullanımı) için
yapılmış sermaye yatırımları 5 yıllık taksitlerle düşülür. Yukarıdaki sözü geçen
her yıllık taksit madencinin yıllık vergilendirilebilir limiti ile sınırlıdır.
• Maden hakları ve arazi için yapılmış sermaye yatırımları indirime tabi değildir.
• Sermaye masraflarına daha önceden alınmış herhangi bir yatırım ilk önce
indirime tabi tutulur ve vergilendirilebilir geliri aşıyorsa da taksitle değil
tamamen düşülür. Böyle bir uygulama sermaye kazancını arttırmaz.

Bölge Müdürü (Regional Manager): Ülke 10 Maden bölgesine ayrılmıştır. Her
bölgede bir bölge müdürlüğü vardır. İlk müracaatlar bu müdürlüklere yapılmaktadır.
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Baş Müfettiş (Chief Inspector): 1996 yılında çıkarılmış olan “Maden Sağlık ve
Güvenlik Yasası”nın 48’inci bölümü gereği atanmış olan yetkili memur.
Bölge Madencilik Geliştirme ve Çevre Komitesi: (Regional Mining Development
and Environmental Comitee)
Madencilik projelerinde Çevresel problemlerin çözümü ve rehabilitasyon proje
ve programlarının onaylandığı kuruluş.
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AVUSTURALYA MADEN MEVZUATI
Bu bölümde Avusturalya’yı ele alıyoruz. Özetleyerek Avusturalya Milletler Topluluğu’nun Maden Mevzuatının en son şeklini ve geçirdiği değişiklikleri kısaca
aşağıda vereceğiz.

• Uranyum: Avustralya dünya üretiminin % 16’sını sağlar ve Kazakistan ile
Kanada’dan sonra dünya üçüncüsüdür.
• Elmas: Avustralya’da Rusya ve Botsvana’dan sonra dünyanın işletilebilir üçüncü
büyük elmas yatakları vardır. 1990’larda yıllık 42 metrik ton üretimi ile
dünyanın en zengin elmas ocağına sahip olmakla övünür.
• Opal: Avustralya dünya üretiminin % 95’ini sağlayan en büyük opal üreticisidir.
• Çinko: Avustralya Çin’den sonra 2008’de dünya üretiminin % 14’üne yakın bir
kısmını sağlayan ikinci üreticidir.
• Kömür: Avustralya dünyanın en büyük kömür ihracatçısıdır. Üretimde de Çin,
ABD ve Hidistan’dan sonra dördüncü gelir.
• Bunlardan başka önemli Boksit (Alüminyum), Bakır, Gümüş, Nadir Toprak
Elementleri v. d. yatakları vardır.
Avustralya’da üretilen madenlerin çoğu ihraç edilir. Bilhassa Çin önemli ithalatçılardandır. Demir cevheri ihracatının yarısı bu ülkeye yapılır.
Avustralya’nın Maden Bölgeleri: Avustralya’nın bütün eyaletlerinde ve Bölge
Arazilerinde madencilik faaliyetleri vardır. Bilhassa Batı Avustralya’da Goldfields,
Peel, Pilbara bölgelerinde, Yeni Güney Galler’de Hunter vadisinde, Kuinsland’ de
Bowen Baseninde, Victoria’da Latrobe vadisinde ve ülkenin diğer bir çok bölgesinde maden rezervleri bulunur. Kalgoorlie, Mount Isa, Mount Morgan, Broken
Hill ve Coober Pedy gibi yerler madenci şehri olarak tanınırlar.

Neden Avustralya?
Aşağıda sayacaklarımız Avustralya’nın önemli bir maden ve madencilik ülkesi
olduğunu göstermeye yeter. Avustralya’daki çeşitli maden cinsleri ve rezervleri
hakkındaki özet bilgiler şöyledir:
• Demir Cevheri: Avustralya Çin ve Brezilya’dan sonra 2008’de 342 milyon ton ile
dünyanın üçüncü büyük üreticisi idi.
• Nikel: Avustralya 2006’da Rusya’dan sonra dünyanın ikinci büyük üreticisi idi.
• Altın: Avustralya Çin’den sonra dünyanın ikinci büyük üreticisidir.
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Avustralya’nın faal büyük madenleri de şunlardır: Güney Avustralya’da Olympic
Dam bir bakır, gümüş ve uranyum madenidir. Dünyanın en büyük uranyum rezervine sahip olduğuna inanılıyor. Super Pit Goldmine Batı Avustralya’da. Kalgoorlie
yakınında birçok yeraltı madeninin yerini almıştır.
Avustralya Hakkında Kısa Bilgiler: Avustralya’nın resmi adı “Avustralya Milletler
Topluluğu”dur (Commonwealth of Australia). Güney Yarı Küresinde olup Avustralya kıt’ası ile Tasmanya adasını ve Pasifik Okyanusu ile Hint Okyanusu’ndaki
bir çok küçük adayı içine alır. Toplam yüzölçümü olarak dünyanın altıncı büyük
ülkesidir. Komşu ülkeler olarak Endonezya, Doğu Timor, Papua Yeni Gine kuzeyde; Solomon Adaları, Vanuatu ve Yeni Kaledonya Kuzey-doğuda; Yeni Zelanda’da
güney-doğusunda bulunur.
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TARİHÇE

Başşehri		
En Büyük Şehri		
Konuşulan Dil		
Hükümet Şekli		
			
Kraliçe			
Genel Vali		
Başbakan		
Kanun Yapma Yetkisi
			
Toplam Yüzölçümü
Nüfusu			
Gayri Safi Milli Hâsıla
Kişi Başına Düşen
Para Birimi		

: Canberra
: Sydney
: İngilizce (Resmi dil: Yok)
: Federal Parlamenter Demokrasi ve Anayasal Monarşi
(Meşruti Kraliyet)
: II. Elizabet
: Quentin Bryce
: Julia Gillard
: Parlamento’dadır. (İki meclisten oluşur: Üst Meclis
Senato, alt meclis Temsilciler Meclisi)
: 7 617 930 km2 (dünyada 6.)
: 22 744 212 (2011 tahmini, dünyada 50.)
: Toplam, 882 362 milyar (USD)
: 39 699 (USD) (2010 tahmini)
: Avustralya doları

Avrupalıların Avustralya’ya
yerleşmesinden en az 40 000
yıl önce Avustralya’da en az
250 değişik dil grubu olan
yerli halk yaşıyordu. Hollanda’lı kâşifin (Willem Janszoon) 1606’da Avustralya’yı
keşfetmesinden sonra doğu
bölgeleri 1770’te Büyük Britanya tarafından işgal edildi.
Buralara mahkûmların getirilip yerleştirilmesi ile 28 Ocak 1788’de “YENİ GÜNEY
GALLER: New South Wales” kolonisi kuruldu. Müteakip yıllarda nüfusun çoğalması ve kıta’nın yavaş yavaş tanınması ile diğer 5 adet Krallık Kolonisi de kendi
kendilerini idare edecek şekilde teşkilatlandı. Avustralya’nın yerli halkının nüfusu Avrupalılar gelip yerleşinceye kadar 750 000 ilâ 1 000 000 arasında tahmin
ediliyordu. Bu nüfus 150 yıl içinde salgın hastalıklar yüzünden hızla azaldı. Bu
azalmada “Çalınmış Nesiller (Stolen Generations) diye adlandırılan yerli çocukların ailelerinden zorla alınıp kaçırılması da rol oynamıştır. Bu olay bazı tarihçilerce
<genocide> soykırım olarak adlandırılmıştır.
Federal hükümet 1967 yılındaki referanduma kadar yerli halkla ilgili kanunları
yapma yetkisini elinde tutmuştur. Hatta yerli halkın mülkiyet hakkı yani ananevi
arazi sahipliği 1992 yılına kadar tanınmamıştır. Avustralya’da 1850’li yılların başlarında bir “altına hücum” dönemi yaşanmıştır. 1854’te “Eureka Ayaklanması”
diye adlandırılan, maden ruhsat ücretlerine karşı yapılan ilk halk kalkışması olmuştur.
1855 ile 1890 arasında altı koloni tek tek hükümet etme ve kendi iç işlerini yönetme yetkilerini kazanmışlardır. Britanya İmparatorluğu’nun Londra’daki Koloniler
İdare Merkezi (Colonial Office) sadece bazı dış ilişkiler, savunma ve uluslararası
deniz nakliyatı konularındaki işlerde yetkili kalmıştır. 1 Ocak 1901’de bu 6 koloni
federasyon şeklinde birleşerek “Avustralya Milletler Topluluğu”nu oluşturdular.
Federasyonun kuruluşundan beri Avustralya Anayasal Meşruti Krallığa bağlı
parlamenter demokratik bir siyasi sistemle yönetilmektedir. Federasyon 6 adet
“Eyalet” ve bir kaç tane de bağımsız arazi bölgesinden oluşmaktadır. Nüfus 22,7
milyon olup Daha çok doğu ölgelerinde yoğunlaşmıştır. Şehirleşme oranı da yüksektir.
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EYALETLER VE BÖLGE ARAZİLERİ (States and territories)
Avustralya’da altı eyalet vardır. Bunlar: 1. “New South Wales (NSW): Yeni Güney
Galler”-2. “Queensland (QLD): Kuinsland”-3. “South Australia (SA)-Güney Avustralya”-4. “Tasmani: Tasmanya”-5. “Victoria (VA): Viktorya”-6. “ Western Australia
(WA): Batı Avustralya”dır. Ayrıca iki büyük kıtasal “Muhtar Bölge Arazisi” (Territories) vardır ki bunlar da idari bakımdan eyalet fonksiyonu görürler: Biri “Northern Territory (NT): Kuzey Bölge Arazileri” diğeri ise “Australian Capital Territory
(ACT): Avustralya Başkent Bölge Arazileri”dir.
YÖNETİM
Her eyaletin kendi parlamentosu vardır. Ancak Federal Parlamento bunların üstünde bir yetkiye sahiptir. Kuzey Arazileri (NA), Başkent Arazileri (ACT) ve Kuinsland (QLD) eyaleti tek meclislidir. Bunlar dışındaki eyaletler çift meclislidir. Yani
Temsilciler Meclisinin üstünde bir de senatoları vardır. Her eyalet kendi iç işlerinde egemendir. Ancak Anayasa’da belirlenmiş bazı konularda Avustralya Milletler
Topluluğu’na bağlıdır. Her eyaletin hükümet başkanı başbakandır. Kraliçe bir vali
tarafından temsil edilir. Avustralya Milletler Topluluğu’nda bütün olarak kraliçeyi
Genel Vali temsil eder.
AVUSTRALYA MADEN KANUNU
Maden Kanunu madenlerin ve petrolün aranmasını ve işletilmesini yönetir. Diğer
Britanya Milletler Topluluğu ülkelerinin Maden Kanunlarından esaslı farklılıklar
gösterir. En önemli değişiklik Kraliyetin (yani devletin) tüm madenlerin sahibi
olma yetkisidir.
Maden Kanununun Geçirdiği
Evreler: İlk Avustralya Maden
Kanunu 1851’de çıkarılmıştır.
Ondan önce madenlerin ve
petrolün mülkiyeti Avustralya Genel Valisi tarafından
(Kraliyete ait madenler dışında) arazi sahiplerine bırakılmıştı. Kraliyete ait madenler
(devlet madenleri) altın ve
gümüşten ibaret idi ki bu madenler halen devlete bırakılmıştır.

1855’ten itibaren koloni parlamentoları madenlerin devletin mülkiyetinde olması için kanunlar çıkarmışlar ve bu durum hemen hemen bütün madenleri kapsayacak şekilde tüm Avustralya’ya yayılmıştır.
Kanun Yapma Yetkisi
Herhangi bir eyalet sınırı içindeki madenler hakkında kanun çıkarma yetkisi öncelikle o eyalete aittir. Buna karşılık Federal Parlamento yönetimindeki arazilerde
ve Avustralya Anayasasında belirtilmiş olan maden ve madencilikle ilgili konularda Federal Parlamentonun çıkardığı kanunlar eyalet kanunlarının üstünde geçerlilik taşır. Her eyalet kendi sınırları içindeki kıta karası üzerindeki madenlerin
aranması ve işletilmesi hakkındaki kanunları kendi yapma yetkisini haizdir.
Avustralya Milletler Topluluğu parlamentosunun karasal arazi üzerindeki madenler için yani eyalet ve bölge arazileri üzerindeki karasal madenler için kanun yapma yetkisi yoktur. Deniz altı madenleri arama ve işletilmesi için eyalet ve bölge
arazilerine ait kıta sahanlıkları ile özel ekonomik deniz zonları hakkında ise Avustralya Milletler Topluluğu parlamentosunun kanun yapma yetkisi vardır. Sadece
eyaletler ile Kuzey Arazi Bölgesi kendi sığ kara sularındaki deniz altı madenleri
için kendi eyalet ve bölgesinin kanunlarını çıkarabilir. Buna ilâveten “2001 Tarihli
Şirketler Kanunu” ve “Avustralya Esham ve Tahvilat Borsası” yazılı kuralları da
maden şirketlerinin bu konuda uymaları gereken önlemler içermektedir.
Madenlerin Mülkiyeti
Önceleri Avustralya’da “Toprak kime aitse altı da üstü de ona aittir” diye bir özdeyiş vardı. Yani tapu sahibi hem yerüstü hem yeraltı zenginliklerinin sahibi sayılırdı. Tabii bunun da müstesnası Kraliyet metalleri olan “altın ve gümüş”tü. 16.
Yüzyılın başlarında kanun ister devlet arazisinde olsun ister özel arazide altın ve
gümüş madenlerini devlete bırakmıştı. Ama Avustralya anayasası arazi sahiplerinin madenlerin de sahibi olma kuralını kaldırdı. Genel kural olarak devletin bütün
madenlerin sahibi ve maliki olması esasını getirdi.
Ancak bu kanunun çıkarılmasından önce elde edilmiş özel maden hakları (altın ve
gümüş dışında, bunlar zaten devletindi) “hakkı müktesep” olarak korundu. Devletin madenlere sahipliği Viktorya ve Güney Avustralya’da kanuni kamulaştırma
yolu ile sağlandı. Tasmanya ve Yeni Güney Galler’de bu kanuni kamulaştırma selektif olarak uygulandı. (Yani örneğin Tasmanya’da altın gümüş, petrol, hidrojen,
helyum ve atom enerjisi maddeleri gibi. Yeni Güney Galler’de ise kömürde olduğu gibi). Devlet anayasaya göre arazide değişik ruhsatları almak suretiyle araziye
ve madenlere sahip olabilmiştir.
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Devletin madenler üzerindeki mülkiyet hakkı özel arazi sahiplerinden ziyade mahalli hükümetlerin maden rejimini yürütme yani arama ve işletme mevzuatını
yönetme imkânını sağlamıştır.
Onaylanmış Anlaşmalar
Avustralya’da büyük madencilik faaliyetleri “Onaylanmış Anlaşma” denilen ve
eyalet hükümeti ile yapılan müzakereler sonucu özel anlaşmalarla (bir nevi imtiyaz ile) yapılabilir. Bu sözleşmelere bazen bir “devlet anlaşması”, bir “Anlaşma
Kanunu”, bir “Hükümet Anlaşması” yahut “Özel Anlaşma Kanunu”da denebilir.
Böyle bir anlaşmanın temeli devletin madenci ile yazılı bir anlaşma yapmasına
ve bunun hükümet tarafından veya bölge parlamentosu tarafından onaylanmış
olmasına dayanır. Bu anlaşmanın hükümleri genel madencilik mevzuatı hükümlerinin ve eyaletin veya bölgenin kanunlarının üstündedir.
Maden Arama ve İşletme Mevzuatı (Karalar Üzerindeki Madenler için)
Madenlerle ilgili faaliyetler altı eyalet ile Kuzey Arazileri Bölgesinde normal olarak her idari bölgenin “Maden ve Enerji Dairesi” veya eşdeğeri bir daire tarafından yürütülür. Bütün eyaletlerin ve Kuzey Arazileri (NT) Bölgesinin kendi maden
kanunları vardır. Bunlar birbirlerine çok benzerler. Her idari bölge işlemlerin nasıl
yapılacağını yayınlar. Gerek internet gerekse basın yoluyla müracaat yöntemleri
hakkında bilgi verilir. Bu sistem arama yapılacak yerler ve yeni müracaatlar için
kapalı alanların belirlenmesini ve sahiplerinin çabucak öğrenilmesini sağlar. Daha
önceki aramalar ve bilgi verilerine de ulaşmak mümkündür.
Aşağıda Avustralya’daki bütün idari bölgeler için madencilik yapabilme izinlerinin
alınışı yöntemleri açıklanmaktadır.
Maden İzin Yöntemleri
Avustralya maden mevzuatında bir madenin ortaya çıkarılıp işletilmesi için üç
temel safha vardır:
• İlk Arama
• Müteakip Detaylı Arama ve Değerlendirme (Bir “Bekletme İzni Dönemi”
de buna dâhil olabilir.)
• İşletme
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1. Arama Ruhsatı (İLK ARAMA)
Bir çok eyalette ve Kuzey Arazileri Bölgesinde (NT) bir İlk Arama Ruhsatı müracaatı (Kuinsland’da bir Arama İzni müracaatı) tasarlanan aramaları ve yapılacak masrafları belirten bir çalışma programını içermelidir. Bu program ruhsatı
verecek olan ve şartları belirleyecek olan ilgili bakanı tatmin etmelidir. Her idari
bölgede müracaatın “Resmi Gazete’de” veya bir yerel gazetede ilanı gerekir. Kuinsland’de (QLD) de ise ilan sadece yerli halkın mülkiyetinde olan arazide bir işlem yapılacaksa gereklidir. Yeni Güney Galler (NSW) ve Kuinsland (QLD) dışındaki
beş eyalette bir arama ruhsatının alınması için halk oylaması gerekir. Viktorya
ve Tasmanya’da ise bu halk oylaması eyalet mahkemesinde bir oturumla yapılır.
Oturumun sonucu mahkeme tarafından ilgili bakana tavsiyeler halinde bildirilir.
Tasmanya’da itiraz edenin ilgili arazide ya bir mülkü veya belli bir geliri olması
gerekir. Bu eyalette Arama Ruhsatına başka nedenlerle yapılacak itirazı ancak
Bakan değerlendirir ve karara bağlar. Yine Tasmanya’da öyle bir sistem geliştirilmiştir ki “Maden İşleri Gn. Müdürü” İlgili mahkemeye başvurulmazdan önce
anlaşmazlığı çözümlemekle görevlendirilmiştir. Bunun sonucu olarak Maden Sicil
Memuru taraflar arasında gayri resmi olarak arabuluculuk yapar. Diğer üç eyalet
ve bölgede (Kuzey Arazileri Bölgesi (NT), Güney Avustralya (SA) ve Viktorya’da)
ise müracaat ile ilgili itiraz ve yorumlar bakan tarafından değerlendirilir. Kuinsland (QLD) ve Yeni Güney Galler (NSW) de arama müracaatının onay elde etmesi
için herhangi bir ön şart yoktur. (QLD) de sadece araziye girmezden önce sahibine haber verilmesi gerekir. (NSW) de arama ruhsatı sahibinin arazi maliki ile bir
anlaşma yapması istenir. (Gerekirse bir hakem veya mahkeme yoluyla aramalara
başlanmadan evvel bu anlaşma sağlanmalıdır.)
Müracaatçının varsa özel arazi sahibine veya kullananına arazi yüzeyine verilen
zarar dolayısyla bir tazminat ödemesi gerekir. Bu tazminat madenin değeri ile
ilgili değildir. WA da, Viktorya’da SA’da ve NSW’ de arazinin kullanılmasından doğan zarar ve ziyan, gelir kaybı ve sosyal zararın da telafisi istenir. NSW’de QLD’de,
Viktorya’da, Tasmanya’da ve NT arazi bölgesinde araziye veya mülke verilecek
zararın karşılanabilmesi için bir garanti depoziti veya özel mülk sözleşmesi istenir.
Tazminat konusunda taraflar anlaşamazsa konu bir hakem aracılığı ile veya mahkeme kanalıyla çözüme bağlanır. Bütün müracaatlar aynı zamanda bir Çevresel
Etki Değerlendirmesine tabi tutulur. Arama ruhsatı verildikten sonra da bazı
çevresel rehabilitasyon şartları getirilebilir. QLD’de çevresel değerlendirme Madenler ve Enerji Dairesi tarafından değil Devlet Çevre Koruma Ajansı tarafından
yürütülür.
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Arama Ruhsatı Alanları
Bütün eyaletler (SA ve Tazmanya dışında) arama ruhsat sisteminde alanları dikdörtgen bloklar halinde belirlemiştir. Bu blokların ebadı 1 dakika enlem ve 1 dakika boylamdır.
Bir arama ruhsatı alanı Batı Avustralya’da 1 ile 200 dikdörtgen blok arasında
değişebilir. Diğer eyaletlerde daha fazla blok alınabilir. (Örneğin NT’de 500 blok
kadar) Tazmanya’da arama ruhsatları 1000 metrelik kareler halinde 250 km2 ye
kadar alınabilir.
Arama Ruhsatı Müddetleri
Arama hakkı genellikle 2 ile 6 yıl müddetle verilir. Uzatılabilir. Ancak her uzatmada alandan belli bir miktar (terk edilerek) düşülür. Özel durumlar varsa bakan
şartları değiştirebilir. Viktorya’da arama ruhsat alanlarının 2. ve 4. yıllar sonunda
belli bir kısmının terk edilmesi istenir.
Arama Ruhsatı Yükümlülükleri
NSW ve Viktorya dışında bütün eyaletler arama ruhsat sahiplerinden bir müracaat harcı ve yıllık bir ücret alırlar. 50 blokluk bir alan için ilk yıl ücreti (harç, yıllık
ücret ve vergi dâhil) 200 dolardan (Viktorya) 6237,50 dolara (Batı Avustralya) değişebilir. Devir ve durdurma gibi işlem ücretleri de her ruhsat ve her bir işlem için
350 dolara kadar çıkabilir. NSW’de devir ve tescil ücreti 360 dolardır. Viktorya’da
işlem ücreti alınmaz.
2. Bekletme Belgesi (Retention Licence)
Altı eyalette bir tür “Bekletme Belgesi” formu vardır. Bu belge arama ruhsatı
sahibine bulduğu madeni ekonomik hale gelinceye kadar faaliyete geçirmeden
bekletme hakkını sağlar. Viktorya’da, (QLD)’de ve Tazmanya’da arama ruhsatından direkt İşletme Ruhsatına geçmek mümkündür. Viktorya eyaletinde bu tür
bir “Bekletme Belgesi” yoktur. Tazmanya’da ise İşletme Ruhsatı döneminde de
“Bekletme Belgesi” almak mümkündür.
Bir “Bekletme Belgesi” müracaatının mevcut ve muhtemel ekonomik mineralizasyonun delillerini ve bir çalışma programını içermesi gerekir. Bir çok eyalette
“Bekletme Belgesi” müracaat şekli “Arama Ruhsatı” müracaat şekillerine benzer.
Yani ilan ve mülk sahibine veya kullanana haber verme şartları aynen vardır.
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Viktorya’da ve Tazmanya’da müracaatların itiraz halinde halkoyuna sunulması
şartı da vardır. Fakat Tazmanya’da itiraz edenin ilgili müracaat sahasında ya bir
mülkü veya maddi bir ilgisinin olması gerekir.
Yine Tazmanya mevzuatında mahkeme safhasından önce “ara bulucu” devreye
sokulması teşvik edilir. Bekletme Belgesi, genellikle 5 yıl için verilir. Bu tasarruf
hakkı yenilenebilir de. Maden İşletme müracaatında öncelik hakkı da sağlar. Viktorya eyaletinde rezerve edilmiş araziler dışında işletme hakkını da sağlar. Bekletme Belgesi bazı şartlar içermesi yanında hak sahibine aramalara devam etme
yetkisini de verir. Arama ruhsatında olduğu gibi Bekletme Belgesi safhasında da
arazinin parçalanması, yol için kullanılması arazi düzeltilmesi v. d. gibi araziye
verilecek zararlar tazmin edilir. Viktorya, Güney Avustralya ve Yeni Güney Galler
eyaletlerinde arazinin kullanılamamasından doğan kayıplar, kazanç kayıpları ve
sosyal kayıplar da tazmin ettirilir.
Tazminat konusunda taraflar anlaşamazlarsa miktar normal olarak mahkeme tarafından belirlenir. Tazmanya’da Bekletme Belgesi sahasında özel bir mülk veya
arazi varsa bir sözleşme istenir. 100 hektarlık bir “Bekletme Ruhsatı”ndan ilk yıl
alınan ücret (harç ve kira ücreti dâhil) 1331 dolardan (Tazmanya’da) 1800 dolara
(NSW da) kadar değişir. İşlem ücretleri Arama ruhsatları gibidir.
3. İşletme Ruhsatı
Eyalet veya Bölge Arazi idarelerinde herkes bir maden işletmesi için müracaat
edebilir. Ancak Arama Ruhsatı ve Bekletme Belgesi olanlar öncelik hakkını haizdir. (QLD) de bir işletme talibinin önceden alınmış bir “Tahsis” hakkının olması
gerekir.
Müracaatçı işletmek istediği madenin bir krokisi ile tasarının özelliklerini (proje)
sunmalıdır. (QLD) de bunlar sonradan da verilebilir fakat her halükârda işletme
başlamadan önce verilmelidir.
Tazmanya dışında bütün eyaletlerde işletme müracaatının ilan edilmesi istenir.
Bu normal olarak hükümetin resmi gazetesinde veya bölgede yayınlanan bir gazetede yapılır.
Ayrıca işletme müracaatının arazi sahibine ve arazinin kullanıcısına da bildirilmesi gerekir. İtirazlar için Bekletme belgesinde olduğu gibi halk oylaması yapılır.
Güney Avustralya’da (SA) işletme talibi işletme sınırlarının arazide belirlenmesi
için mülk sahibine 21 gün önceden haber vermek zorundadır.
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Mülk sahiplerinin bu işleme mahkeme nezdinde itiraz etme hakkı vardır. Maden
Dairesi işletme müracaatını alır almaz birer kopyalarını mülk sahibine, yerel konseye ve yerli halktan hak sahiplerine yorumlarını almak için gönderir. Eyaletlerin
birçoğunda meskûn yerler ve özel mülkiyet sınırlarına 100-200 metre (SA’ da 400
metre) mesafe dâhilinde işletme yapmak için mülk sahibinin rızasının alınması
gerekir. Bazı eyaletlerde özel mülk sahibinin işletmeyi veto etme hakkı vardır.
İşletme safhasında da tazminatlar Bekletme belgesi dönemindeki gibidir.
Tazminat konusunda taraflar anlaşamazlarsa mahkeme tazminatı karara bağlar.
(QLD) de ve Tazmanya’da işletme ruhsatı alınmazdan önce bir tazminat sözleşmesinin daireye sunulması gerekir.
Açık işletme veya yüzeysel çalışma planlandığında işletici tarafından kullanılacak
arazinin satın alınması (NT ve SA dışındaki eyaletlerde) genel bir uygulamadır.
Madencilik projeleri Çevresel Etki Değerlendirilmesine tabi olduğu için işletme
ve proje detaylarının faaliyetin başlamasından önce bildirilmesi gerekir.
• Çevreye uygun çalışma ve rehabilitasyon şartlarının kabulüne dair bir sözleşme
veya bir taahhüt verilmesi
• Güney Avustralya’da onaylanmış bir İşletme Projesi ve Rehabilitasyon programı
istenir.
• Bazı hallerde ek çevre koruma ve rehabilitasyon şartları işletme ruhsatı
verildikten sonra da getirilebilir.
İşletme Ruhsatı Müddeti
İşletme müddeti konseydeki vali tarafından belirlenen (QLD) dışındaki eyaletlerde Tazmanya ve Kuzey Arazileri Bölgesi’nde (NT) bakan tarafından belirlenir.
Maksimum 25 yıldır. Batı Avustralya’(WA) da işletme Bazı şartlarla yenilenebilir.
Viktorya’da 20 yıldır. Yeni Güney Galler (NSW) de 21 yıldır. Güney Avustralya’da
(SA) da işletme ruhsatı 21 yıl için verilebilir. Uzatılabilir de. Ancak pratikte ilk 7 yıl
için verilir.
İşletme Ruhsatı Alanları
Kuzey Arazileri Bölgesi’ (NT) de maden işletme alanına maksimum bir sınır getirilir ve kiralanır. Viktorya’da 260 hektardan büyük işletme alanı talepleri bakanın
onayına tabidir. Batı Avustralya ve Güney Avustralya eyaletlerinde alan sınırlaması yoktur.
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İşletme Ruhsatı Yükümlülükleri
(NSW) dışındaki eyaletlerde madenciden işletme alanı için yıllık bir ücret alınır.
Üretim raporları ve periyodik çevre raporları istenir.
100 hektarlık bir alan için ilk yıl ücreti (müracaat ücreti; kira ve vergi dâhil) Batı
Avustralya’da (WA) 1716 dolardan (QLD) Kuinsland’de 4340 dolara kadar değişir. İşlem harçları Arama Ruhsatlarında olduğu gibidir. (NSW) de Yeni Güney Galler’de devir ve tescil için alınan harç 1260 dolardır.
Tüm Avustralya genel Maden Mevzuatı hakkında yukarıdaki bilgileri verdikten
sonra biraz daha detaylı bilgi edinebilmek amacıyla bir eyaletin mevzuatını ele
alalım:
Eyaletlerden Bir Örnek:
BATI AVUSTRALYA MADEN MEVZUATI
Bu örnek Batı Avustralya’da madenlerin yönetimi işlemleri hakkında ana hatlarıyla bir bilgi vermektedir. Genellikle diğer eyaletlerde de aynı prosedürler uygulanır. Ancak bütün detaylar aynı değildir.
Madencilikle İlgili Mevzuat
• 1978 Tarihli Maden Kanunu
(Karalar üzerindeki Maden arama hakkını almak için)
• 1986 Tarihli Çevre Koruma Kanunu
(Madenin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi onayını almak için)
• 1997 Tarihli Arazi Yönetim Kanunu
(Devlete ait arazileri kullanma hakkını almak için)
• 1993 Tarihli Yerlilerin Mülkiyet Hakkı Kanunu
(Gerekli onayın alınması için) 1978 Tarihli Maden Kanununda (1899 yılından
önce özel arazi sahiplerine bırakılmış olan “asil metaller dışındaki” bütün
madenlerin mülkiyeti devlete aittir.
Bu nedenle bir arama veya işletmeye başlanmazdan önce bir ruhsat alınması
gerekir. WA hükümeti madenlerin keşfi, aranması ve işletilmesi konularında tam
yetkiye sahiptir.
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1978 Tarihli Maden Kanunu aşağıdaki hususları da hükme bağlamıştır:
• Maden Haklarının devir, ipotek ve kiralanması
• Maden sahalarında çevresel şartların uygulanması
• Maden ruhsat sahiplerinin her yıl arama ve işletme safhasında belli bir
masrafı yapması
• Maden ruhsat sahiplerinin kanuni vecibelerini yerine getirmemeleri halinde
cezai müeyyide uygulanması
• Anlaşmazlıkların ve tazminat durumunun mahkeme tarafından karara
bağlanması Maden kanunu Devlet Kalkınma Bakanı yardımcısı Tabii Kaynaklar
Bakanı tarafından “Sanayi ve Tabii Kaynaklar Dairesi” (Development of Industry
and Resources-DoIR) vasıtasıyla yürütülür. İdari maksatla Batı Avustralya
Maden Müdürlükleri ve Maden Sicil Memurlukları bölgelerine ayrılmıştır.
1978 Tarihli Maden Kanunu tamamı bütün ülkeyi kapsayan üç tip arazi şekli belirlemiştir. Bunlar 1-Devlet arazileri 2-Kamu yararına ayrılmış alanlar 3-Özel Arazilerdir. Bir maden ruhsatı (yani bir maden mülkiyet hakkı) madenciliğe açık her üç
tip araziyi içerebilir. Hali hazırda yedi çeşit izin ve maden hakkı vardır.
Bunlar:
• İzinler
• İlk Arama Ruhsatı “Prospecting Licence” (Küçük-Kısa vadeli, istikşaf, genel
arama maksatlı olur)
• Arama Ruhsatı “Exploration Licence” (Büyük, kısa ve orta vadeli ruhsat,
detaylı aramalar için verilir)
• Bekletme Belgesi (Bulunmuş bir madenin ekonomik değerlendirilmesi
ve elde tutulması amacıyla verilir)
• İşletme Ruhsatı (Uzun vadeli, işletme amacıyla verilen ruhsat)
• Genel Amaçlı Kiralama (İşletme ruhsatına bağlı iş makinelerinin yeri, stok
sahaları, maden atıklarının depolanması gibi maksatlarla kiralanan yerler)
• Muhtelif belgeler (Madenle ilgili yol, su şebekesi v. d. işlerle ilgili belgeler)

3) Resmi Gazetede veya yerel bir gazetede ilan edilir. Özel Mülk ve arazi sahibine
haber verilir. (Yerli halka ve kullanan varsa onlara da bilgi verilir.)
4) Hassas bir bölgenin etkilenmesi söz konusu ise bir Çevre Etki Değerlendirmesi
Raporu istenir.
5) Herhangi bir itiraz varsa mahkeme Devlet Kalkınma Bakanının Tabii
Kaynaklar’dan Sorumlu Yardımcısı’na bilgi verir ve tavsiyelerde bulunur.
6) Bu tavsiyeden ve diğer devlet dairelerinden gerekli izinler alındıktan sonra
1993 Tarihli Yerli Halkın Arazi Mülkiyeti ile ilgili kanunun gerekleri yerine
getirilir. (Ülke içinde yaygın olan yerli halkın eskiden kalma miras arazileri ile
ilgili olarak ruhsat sahasına sonradan yapılacak itirazları minimize etmek için
yerli halkın temsilcileri ile standart anlaşmalar yapılır.)
7) Devlet Kalkınma Bakanı yardımcısı bir karar verir ve bu karar ve şartlar şirkete
(talip olan kişiye) bildirilir.
8) Arama İşlerinde yeryüzünün mekanize aletlerle kazılması ve şeklinin
bozulması nedeniyle bu aletlerin kullanılması için Çevre Memurluğu’nun
yazılı onayı alınır.
Bunlardan başka Arazi Yönetimi ve Korunması Dairesi Müdürlüğü’nün görüşü
ile birlikte Çevre Memurluğu’nun onayı da istenebilir. Maden Arama sahasının
bulunduğu yere göre çevresel ve sosyal etki bakımından diğer otoritelerden de
görüş alınabilir. Batı Avustralya’da büyük maden projeleri söz konusu olduğunda
özel kanunlarla yönetilebilir. Yani parlamentodan proje ile ilgili özel kanun çıkarılabilir.
Anlaşma Kanunları
“Anlaşma Kanunları” Batı Avustralya’da büyük maden projelerini yönetmek için
kullanılan bir yöntemdir. Devletle maden işletme talibi arasındaki ilişkilerin çerçevesini belirler ve düzenler. Böyle bir ilişkide İşletme Talibinin şu avantajları olur:

1) Bir şirket (veya talip olan kişi) bir arama ruhsatı için (DoIR)’e başvurur. “Sanayi
ve Tabii Kaynaklar Dairesi”
2) Uygunsa, DoIR Federal hükümet dairesinin ve yerel hükümetin yorumunu
ister.

• Her iki taraf için de bütün hak ve vecibeler bir paket halinde belirlenir.
• Projenin ilerleyebilmesi için gerekli ise “Anlaşma Kanunu”ndaki hükümler yerel
kanunların üstünde bir etkinliktedir.
• Belli bir dosya sunum mekanizmasıyla proje için gerekli izinler ve proje onay
safhası belli bir zaman çerçevesinde diğer kanunlar muvacehesinde
gerçekleştirilir.
• Devletin veya eyalet hükümetinin hazırlık veya işletme esnasında gelir
hedeflerini değiştirmesi ve “Devlet hakkı” konusunda tadilat yapmak
istemesine karşı madenciyi korur.
• Projenin bütün ilerleme safhalarında “beşikten mezara kadar” (ifadesiyle
belirtilecek şekilde) haklarını korur.
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Maden Aramaları İşlem Safhaları (Arama Onayı Almak amacıyla)
Bir Maden Arama Ruhsatı sahibi olmak için müracaat prosedürü aşağıdaki
sırayı izler:
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• Batı Avustralya hükümeti ile şirketler birlikte çalışarak Devlet Kalkınma
Bakanının Kaynaklardan sorumlu yardımcısı ve DoIR’in “Koordinatör ve
Anlaşma Yöneticisi” vasıtasıyla projenin etkin bir şekilde ilerlemesini sağlarlar.
Anlaşma yapmak zorunlu değildir ama bazı tabii kaynakların özellikleri dolayısıyla anlaşma yapılması her iki tarafın menfaatine olur. Devlet açısından madencinin bir an önce belli tarihte projeyi başlatması finansal açıdan öngörülür.

KAZAKİSTAN MADEN MEVZUATI
Bu bölümde Kazakistan’ı ele alıyoruz. Özetleyerek Kazakistan ile ilgili bazı gerekli
bilgileri ve Maden Mevzuatını kısaca aşağıda vereceğiz

Maden Haklarının Tahsisi
Maden haklarının verilmesinde öncelik hakkı esastır. Önce müracaat eden hakkı alır. Arama ruhsatları belli bir alan için ilk müracaat edene verilir. Aynı anda
müracaat edenler ise kuraya tabi tutulur. Müracaatçının teknik ve finansal kaynağının yıllık masrafları karşılayabilecek durumda olduğunu bildiren bir başvuru
yapması gerekir.
Ruhsat için başvuruların merhaleleri şunlardır:
1) Başvuru alanının doğru olarak belirlenmesi (Arama ve İşletme Ruhsatları için)
2) Maden Sicil Memurluğuna bir müracaat formu verilmesi
3) Bir gazetede müracaatın ilan edilmesi
4) Özel arazi ise arazi kullananına yahut sahibine veya yerel belediyeye veya
ipotek sahibine müracaatın bir kopyasının verilmesi
Bir saha için arama ruhsatı veya bekletme belgesi olan kişinin o saha için diğer
müracaatçılara göre işletme ruhsatı alma önceliği vardır. Arama Ruhsatı müddeti
5 yıldır. Yeterli aramalar yapılmışsa aramaların devamı için uzatma imkânı vardır.

NEDEN KAZAKİSTAN?
Bağımsızlığın ardından siyasi ve ekonomik istikrara kavuşan Kazakistan’da büyük
petrol, uranyum, demir, altın ve kurşun rezervleri bulunmuştur. Kazakistan doğal
kaynakları ve coğrafyası itibariyle önemli bir ülkedir. Hacim ve çeşit bakımından
mineral ve ham madde yatakları ile dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Kazakistan’da 1225 çeşit mineral içeren 493 maden yatağı bulunmaktadır. Uranyum,
Krom, Kurşun ve Çinko yataklarının zenginliği itibariyle dünya üçüncüsü, Bakır itibariyle de beşincisidir. Kömür, demir ve altın rezervleri itibariyle Kazakistan dünya sıralamasında ilk on ülke arasında, doğalgaz, petrol ve alüminyum rezervleri
itibariyle de, sırasıyla ilk on iki, ilk on üç, ilk on yedi ülke arasında yer almaktadır.
Kazakistan’da 1996 yılında dünyanın en büyük üçüncü altın madeni bulunmuştur.
Dünyadaki kromun % 26’sı, altının % 20’si, uranyumun % 17’si Kazakistan’dadır.
Kazakistan 2002 yılında Dünya Bankası’nca en önemli maden ve metalürji sanayii ülkelerinden biri olarak belirlenmiştir. Madencilik ve metal endüstrisinin ülke
ekonomisinde ve Kazakistan kalkınma planlarında önemli rolü ve uzun bir geçmişi vardır. Bazı “Karaganda, Doğu Kazakistan, Pavlodar ve Kostanai gibi” eyaletlerin (Oblast’ların=ayrı idari bölgelerin) ekonomilerinin ana kaynağı madencilik ve
metalürjidir.
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TARİHÇE

Kazakistan Hakkında Kısa Bilgiler:
Başkent
Yüzölçümü
Nüfus		
		
		
		
		
		
Yönetim Biçimi
Devlet Başkanı
Başbakan
Para Birimi

: Astana
: 2 724 900 km2
: 16 196 800 (2010 tahmini) (% 63,1 Kazak Türkleri, % 23,7 Rus,
% 2,8 Özbek Türkleri, % 2,1 Ukraynalı, % 1,4 Uygur Türkleri,
% 1,3 Tatar, % 1,1 Alman, % 4,5 diğer) Kazakistan dışında 30
dan fazla ülkede Kazak Türkleri bulunmaktadır. (Kazakistanda
11 000 000, diğer ülkelerde 5 000 000) Kazak sözcüğü “sert,
özgür, yiğit” anlamına gelir.
: Cumhuriyet
: Nursultan Nazarbayev
: Karim Massimov
: Tenge (KZT)

Çağdaş Kazakların kökenleri
1400’ lü yıllara kadar gitmektedir. 1400’lü yıllarda çeşitli
Türk kavimlerinin bir araya
gelmesiyle Orta Asya’da yeni
bir boy doğmuştur. 1400’lü
yıllar öncesinde Kazak toprakları pek çok Türk devletinin kurulduğu geniş bozkır
alanlarıdır.
Kazak bozkırları dahil Orta Asya’da Milâttan Önce 5000-1200 arası, Afanesyova,
Andrenova ve Karasuk kültürleri gibi kültürler yaşamıştır. Bu dönemden sonra
Kazak steplerine kurulan medeniyetler şöyle sıralanabilir:
Sakalar, Hiung-nu, Çi-çi yönetimindeki Hiung-nular, Avarlar, Göktürk Kaanlığı, Batı
Göktürk İmparatorluğu, Hazarlar ve Bulgar dönemi, II Göktürk Kaanlığı, Türgiş
Devleti, Arap akınları, Karluklar ve Kimekler, Karahanlı Devleti, Oğuz Yabgu,Kıpçaklar, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Harzemşahlar Devleti, Moğol Hakimiyeti,
Altın Orda Devleti dönemleri.
Çağdaş Kazakistan’ın doğuşu ise Altın Orda Devletinin yıkılmasından sonra başlar. Deşt-i Kıpçak’ın batı yöresinde bulunan Türk Kavimleri Nogay Han etrafında
toplanarak “Nogay Hanlığı”nı kurdular. Cengiz Han sülalesinden olan Şeybani
Ebû-Iheyr Han Deşt-i Kıpçak’ın orta kısmında Aral Gölünün kuzeyinde “Özbek
Hanlığı”nı kurdu. Deşt-i Kıpçak’ın güney yöresinde Cengiz Hanın Çağatay sülâlesinden gelen hanların yönettiği bağımsız “Moğolistan Hanlığı” kurulmuş idi.
Daha sonra Ebül-Iheyr Hanlığında Canibek ve Kerey Sultanlar bölücülük hareketine başladı. 1450-1465 döneminde bu iki sultan liderliğinde bir çok boylar
Ebül-I Heyr hanla savaşarak,özgürlüğünü korumak için Moğolistan’a göç ediyor.
Moğolistan hanı İsen Boğa Canibek ve Kerey Sultan ve onun kendilerini “Kazak”
adı ile anacak olan boylara “Su” Şehri ve Kozıbası dağları yöresinden uç bölgeyi
ülke edinmesine izin veriyor. Daha sonra “Kazak Hanlığı”na dönüşen bu hanlık
1465’ten 1847’ye kadar Kırgız Bozkırlarındaki Türk Kavimlerinin ortak adı oldu.
Kazak Hanlığı, bu günkü Kazakistan toprakları üzerinde üç parçadan oluşuyordu.
Büyük Cüz, Orta Cüz, Küçük Cüz. Söz konusu cüzler 1771’den sonra birbirinden
bağımsız hareket etmeye başladılar. 1770 sonlarında Kazak Cüzleri güçlü Rus İmparatorluğu ve Çin arasındaki mücadele arasında kaldı. 1847’de Kazak Hanı olan
“Kenesarı Han” döneminde Ruslar, Kazak cüzleri üzerindeki egemenliklerini tam
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olarak sağladılar. 1863’te tüm Orta Asya’da bir “Türkestan Genel Valiliği” kuruldu
ve bölge bölümlere ayrıldı. Bu dönemlerde Ruslar, Kazak Bölgesini, “Kazak Kırgızları Hanlığı” olarak adlandırdı. 1900’lerle birlikte pek çok Rus, Kırgız bozkırlarına
yerleşmeye başladı. 1906’da Orta Asya’yı Rusya’ya bağlayan demiryolu bitirildi.
Açlık ve politik sebeplerle 1912-1917 yılları arasında Rus hükümetine karşı Orta
Asya’da ayaklanma başladı. 1917’de Çarlık Rusya’da ihtilal olması sebebiyle Orta
Asya’da bağımsız dönem yaşandı. 1917-1920 yılları arasında eski Kazak Cüzleri bir araya gelerek bağımsız “Alaş Orda Devleti”ni kurdular. Hükümet başkanı,
Alikhan Bokeikhanov, başkenti Semey olan bu devlet üç yıl yaşayabildi. 1920’den
sonra Ruslar egemenliği ele geçirdiler ve bu tarihten sonra “Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği” dönemi başladı.
1920’de Ruslar Orta Asya’da iki Sovyet Cumhuriyeti kurdular. Bu günkü Kazakistan’da kurulan cumhuriyete Ruslar “Kırgızistan Özerk SSC” adını verdiler. 1925’te
ise yanlış adlandırıldığı gerekçesi ile Rus yönetimi, Kırgızistan Özerk SSC adını,
“Kazakistan Özerk SSC” olarak değiştirdi. İlk dönemler Orenburg şehri de Kazakistan’a dahildi. Ancak daha sonra Rusya’ya bağlandı. 1936’da “Özerk” ibaresi
kaldırılarak “Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” kuruldu. 1924’ten 1934’e
kadar tarım politikaları nedeniyle sorunlar yaşandı. Pek çok Kazak Boyu, Uygur
Bölgesine göç etti. II Dünya Savaşı’nda zor dönemler geçiren ve nüfusunda büyük azalma olan Kazakistan SSC, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemi
boyunca Sovyet tarım politikalarının uygulandığı bir merkez oldu. 1990 yılında
meydana gelen ekonomik krizler ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin
yıkılmasından sonra 1991 yılında bağımsız bir devlet olarak dünya arenasında
yerini aldı.
KAZAKİSTAN MADEN
MEVZUATI
Devlet Politikası-Sovyetlerden
Kalan Miras
Kazakistan 1991’den beri Pazar
ekonomisi ve dünyaya açılma
hedeflerinde kanuni hükümler
çerçevesinde çalışma konularında çok önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ancak 70 yıllık sovyet döneminin mirasının etkisi hala çekilmektedir. Devlet Politikası karma bir ekonomi politikasıdır.
Ananevi olarak merkezi ekonomik planlama siyaseti özel yatırımcıların isteklerine ve daha çok Pazar ekonomisine uydurulmaya çalışılsa da devlet haklarını ve
milli şirketleri koruyan tedbirlerin bir çoğu halen yürürlüktedir.
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Madencilik sektöründe de halen devletçiliğin hâkimiyeti ve kontrolü havası vardır.
• Madencilik ve ilgili kanunlar ve yönetmelikler yoğundur
• Proje geliştirme yolları tamamen devlet onaylarına bağlıdır.
• Yönetmelikler halen çok ve sıkı ve emredici hükümlerle doludur.
• Kazakistan’ın rezerv ve kaynak klasifikasyon sistemi bilinen uluslararası
sistemden çok farklıdır.
• Madencilik Projelerine devletin iştiraki: Aşağıda daha detaylı olarak
vereceğimiz “Yeraltı Kaynakları ve Yeraltı Kaynaklarının Kullanımı
Kararnamesi- Yeni Doğal Kaynaklar Kararnamesi-ve Kısaca ‘YERALTI KANUNU’
diyeceğimiz kararname milli şirketlere öncelik hakkı tanımaktadır.
Bunlar:
Samruk Kazyna, Samruk Tau Ken, Kazatomptom ve Civic Entrepreneurial
Corporations, vd, adlı şirketlerdir.
• Yeraltı kaynak hakları direkt müzakerelerle (teklif verme suretiyle) alınabilir.
• Bazılarına transferde öncelik hakkı tanınmıştır.
• *Samruk Tau Ken-Büyük özel şirketlerdeki devlet hisselerini elinde
bulundurmak üzere kurulmuştur.
• *Kazatomprom-Özellikle uranyum sektöründeki JV lerdeki menfaatleri
kontrol eder.
• Yeraltı kanunu transferlerde devlete öncelik tanır.
• Devlet “Stratejik Maden Yataklarında” anlaşma şartlarını tek taraflı olarak
değiştirebilir.
KAZAKİSTAN’DA MADENCİLİKLE İLGİLİ MEVZUAT
• Birincil kanun “Yeraltı Kanunu” diye adlandırdığımız “2828 Sayılı Yeraltı
Kaynakları ve Yeraltı Kaynaklarının Kullanımı” ile ilgili 1996 da çıkarılan
Başkanlık kararnamesidir.
• Diğer ilgili kanunlar ve yönetmelikler şunlardır:
• Medeni Kanun-Vergi Kanunu-Arazi Kanunu-Çevre Kanunu
• Rekabet Kanunu-Milli Güvenlik Kanunu-Yatırımlar Kanunu
• Bir çok Tebliğler-Kararnameler-Talimatlar
MADENCİLİĞİN YÖNETİMİNDE GÖREVLİ DAİRELER
• Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı “MEMR: Ministry of Energy and Mineral
Resources” (Jeoloji Komitesi, yeraltı kaynakları ve bağlı bölgesel deniz altı
kaynakları kullanımı komitesi dâhil. Örneğin-Batıda-Zapkaznedra-Güneyde
-Yuzhkaznedra)
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• Çevre Koruma Bakanlığı; Endüstri ve Ticaret Bakanlığı; Acil Durumlar Bakanlığı
• Eyalet İdari Birimleri
(YENİ DOĞAL KAYNAKLAR KARARNAMESİ) - YERALTI KANUNU
Kazakistan’ın 2828 sayılı “Yeraltı Kaynakları ve Yeraltı Kaynaklarının Kullanımı”
hakkındaki Başkanlık Kararnamesi 27 Ocak 1996 tarihlidir. Bu kararname yatırımlarla ilgili geçmiş iki yılda çıkarılan diğer birçok kararname ile beraber Kazakistan’ın doğal kaynaklarının değerlendirilmesinde sakin bir ortam sağlamıştır.
“YERALTI Kaynakları Kararnamesi” tabii kaynaklar sektöründe hakların düzenlenmesinde ruhsatlandırma ve anlaşmalar yapma konusunda uygun bir sistem
getirmektedir. Bu kararname aynı zamanda yatırımcıya bir yol haritası hizmeti
de sunmaktadır. Yeraltı Kaynakları Kararnamesine göre: “Bütün yeraltı kaynakları
devletin mülkiyetindedir.” “Mamafih hükümetle başka türlü bir anlaşma yapılmadığı takdirde, üretilmiş her türlü yeraltı kaynağı üretenin mülkiyetine geçer.
Doğal kaynakları üretme hakkı ruhsat bazında ve anlaşmalarla elde edilir.”
Yeraltı kaynakları kararnamesi, yeraltı kaynaklarını iki farklı kategoriye
ayırmıştır.
• Ulusal Önemdeki Kaynaklar
• Yerel Önemdeki Kaynaklar
Yerel önemi olan yeraltı kaynakları kum, çakıl, kil ve benzeri maddeler gibi yerel
ekonomik gereksinimleri karşılamak üzere belirlenmiş maddelerdir. Bu kaynaklar
için yatırımcı sadece yerel yönetimlerle muhatap olur. Yabancı yatırımcıların büyük çoğunluğu hükümet tarafından belirlenmiş ulusal önemi olan yeraltı kaynaklarına odaklanmışlardır. Bir yatırımcı bu kaynaklar için hem yerel yönetimlerle
hem de hükümetle müzakerelerde bulunmak ve anlaşma yapmak zorundadır.
Hükümet yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilere ulusal önemi haiz yeraltı kaynaklarını çıkarma hakkını verir.
Arama Ruhsatı
Bir yatırımcı müzakerelere devam etmek ve belli bir coğrafi bölge ile ilgilenmek
ve teklif vermek niyetinde ise bir arama yahut işletme ruhsatı için müracaat etmek zorundadır.
• Teklif verilecek saha veya maden yatakları hükümet tarafından belirlenir.
• Milli Güvenlik mülahazaları, seçilebilmek ve ortaklık için önemle göz önünde
bulundurulur.
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• Teklifin kazanabilmesi için bir çok başka kriter de vardır: Çalışma programı,
finansal yapı, yerli malzeme ve hizmetlerin kullanılması gibi.
• Uyuşmazlık halinde mahkemeye başvurulabilir.
Arama Ruhsatı için müracaatı:
• Yatırımcının deneyimini;
• Mali kaynaklarını belirtmesi;
• Tasarlanan çalışma programını;
• Finans kaynaklarını içeren bir bütçeyi;
• Yapılacak işlerin bir termin çizelgesini;
• Bir Çevre Koruma Planını içermesi gerekir.
Hükümet Arama Ruhsatı’nı 6 yıllık bir müddet için verir. Her biri 2’şer yıllık olmak
üzere iki defa uzatılabilir. Keşfedilen yatak değerlendirme için ilave çalışmalar gerektiriyorsa hükümet bu çalışmalar için arama dönemini uzatabilir. Eğer ekonomik bir yatak bulunmuşsa yatırımcının İşletme Ruhsatı almak için öncelik hakkı
vardır. İşletme Ruhsatı, Arama Ruhsatı ile birleştirilebilir.
İşletme Ruhsatnamesi
Yeraltı Kaynakları Kararnamesinde “Teklif Verme Yöntemi” ana prensip mekanizmasıdır. Arama ve İşletme Ruhsatları bu yöntemle elde edilir. Mamafih direkt
müzakerelerle de bir ruhsat almak mümkündür. Bu usül bu güne kadar pratikte
daha çok geçerli olmuştur.
İster “Teklif Verme” ister “Direkt Müzakerelerle” hangisi olursa olsun bir şirket
“Jeolojik Bilgiler Paketini” “Jeoloji ve Yeraltı Kaynaklarını Koruma Bakanlığı’ndan”
ücreti karşılığında almak zorundadır. Şirket faaliyetleri sonucu anlaşmalı sahada
elde ettiği başka bilgileri de “Jeoloji Bakanlığı’na” vermek zorundadır.
İşletme Ruhsatı için müracaatı:
• Aramalardan elde edilen sonuçlarını;
• Yatağın hazırlıkları için bir planı;
Diğer bilgiler meyanında
• Bir bütçe;
• Yapılacak işlerin bir termin planını;
• Anlaşma sahasının Sosyal ve endüstriyel alt yapı yatırımlarına ait bilgilerini
içermesi gerekir.
-47-

Madencilik ve Hukuk

Madencilik ve Hukuk

Arama Ruhsatı anlaşması olan tarafın işletmeye geçmek için fizibilite etüdü ve
maden hazırlık planlarının hükümetçe onayını alması gerekir. Normalde işletme
için mevcut anlaşmanın tadilatı mahiyetinde yeni bir kontrat (=anlaşma) yapılır.
Genellikle İşletme Ruhsatı 25 yıl için verilir. Bazı önemli madenler için bu müddet 40 yıl olabilir. Uzatılabilir de. Kombine bir ruhsat her iki ruhsatın müddetini
aşmayacak şekilde verilir. (Yeni Maden Kanunu tadilatında bu kombine ruhsat
durumunun kaldırılması düşünülmektedir.) Uzatma halinde ruhsat sahibi aynı
haklara sahiptir.
ANLAŞMA MÜZAKERELERİ
Kazakistan maden haklarını almak için “kontrat: anlaşma” sistemini kullanır.
Yeraltı kaynakları Kararnamesi ise kontratı ruhsata bağlar. Her hangi bir anlaşma maddesi ruhsata aykırı ise geçersizdir. Hükümet müzakerelere temel teşkil
edecek bir “Model Anlaşma” taslağı oluşturmuştur. Teklif mektubunda önceliği
kazanan “Anlaşma taslağını 7 ay içinde vermek ve (MEMR) ile yani “Enerji ve
Maden Yatakları Bakanlığı ile müzakerelere geçmek mecburiyetindedir. Bazı hallerde anlaşma (kontrat) direkt müzakerelerle verilebilir. Örneğin (Kazatomprom;
Samruk Tau Ken; Civic oriented enterpreneurial cos; gibi milli şirketlerle ortak
olarak yapılacak arama ve işletme girişimlerinde olduğu gibi.)
Arama ruhsatı sahiplerinin işletme anlaşmaları yapmada öncelikleri vardır.
Bu geniş imkânlara karşılık hükümet ortaklık anlaşmalarını (JV: Joint Venture)
tercih eder. Çünkü bu yapı büyük yatırımcı birimlerin oluşmasına yardım eder.
Yeraltı kanununa göre işletme talibinin yerli makina ve ekipmanları tercih etmesi,
yerli işçi ve hizmet kullanması mecburidir. Nihai anlaşma Jeoloji Komitesi ve Adalet Bakanlığı uzmanlarınca incelenip onaylandıktan sonra (MEMR) “Enerji ve Maden yatakları Bakanlığı”nca tescil edilerek yürürlüğe girer. Kontratın yenilenmesi
ve uzatılması otomatik olmaz. İşletmecinin daha önceki uygulamaları,mukavele
şartlarını tam yerine getirip getirmediği araştırılarak uzatılabilir.
Ruhsat Alanları Sınırları
Ruhsatname sınırlarını ve maden yatağı ile ilgili anlaşma alanı sınırlarını Bakanlık belirler. Yeraltı Kanunu ruhsat alanlarındaki çakışmaları önlemek için bazı hükümler getirmiştir.
• Madenlerle ilgili anlaşma bazen “tek bir maden” ile sınırlı olabilir.
• Güvenlik konusu olmadığı takdirde kanun kontrat sahibinin başkalarının
çalışmasına engel olmamasını ister.
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• Anlaşma alanı sınırları içinde bir veya birden fazla maden işletmecisi olabilir.
• Bir maden işletmesinin anlaşma ruhsat alanı içinde bazen belli bir derinliğe
kadar çalışmasına izin verilebilir. Yani işletme derinliği bazı durumlarda
sınırlandırılabilir.
İşletme Şartları
Bir çok başka ülkelerde olduğu gibi yeraltı kaynakları hakkını alan bir işletmecinin
kaynağa sahip olup onu elinde tutması değil onu geliştirmesi istenir.
• İşletmeciden beklenen işletme ve üretim işini tamamlaması
• Jeoloji Komitesi ile mutabık kalınan çalışma programını uygulaması
• Ayrıca işletmecinin çalışma programını (MEMR) yani Enerji ve Yeraltı Kaynakları
Bakanlığı’na da onaylatması gerekir.
• Bakanlığa işletme faaliyet raporların muntazaman (her üç ayda bir) verilmesi
gerekir.
• Çalışma programının yerine getirilmemesi anlaşmanın ihlali olarak kabul edilir
ve ruhsatın Bakanlıkça iptali sonucunu doğurabilir.
Üretimin Değerlendirilmesi
* Yeraltı kanunu hükümete uluslararası piyasadan düşük fiyatla satılacak
madenleri piyasa fiyatı ile satın alma önceliğini vermektedir.
* Ayrıca savaş hali, ulusal bir felaket hali yahut her hangi bir acil durum karşısında
hükümetin o tarihte geçerli uluslararası fiyatla üretime elkoyması hakkı vardır.
* Bazı madenler için (uranyum, titanyum, nadir toprak elementleri gibi) ihracat
lisansı alınması gerekir.
Devir İşleri (Bakanlık onayı)
Kanuna göre bir yeraltı maden hakkının başkasına devri veya hisselerinin satılması ancak (MEMR) Enerji ve Yeraltı Kaynakları Bakanlığı’nın onayı ile olabilir.
Bakanlık şirketler arası hisse devirlerinde mülkiyet hakkının sahipliğini son işletmeciye kadar takip eder. Milli Güvenlik mülahazaları ile (hakların tek elde toplanması da) hesaba katılarak uygun görüldüğü takdirde devir kararı verilebilir.
(Not: Pratikte şimdiye kadar milli güvenlik sebebiyle hiç bir müracaat red olunmamıştır.)

-49-

Madencilik ve Hukuk

Madencilik ve Hukuk

Yeraltı Kanunu bir anlaşmanın bazı özel durumlar dışında ilk iki yıl içinde başkalarına devrini yasaklamıştır. Bu özel durumlar organizasyonun tasfiyesi ve ipotek
nedeniyle hakların güvence altına alınması için icra durumudur. Bu kısıtlamalar
işletmecinin hisse devri işlemlerinde de uygulanır. Ancak milli şirketlerde veya
onlara bağlı kuruluşlarda bu kısıtlamalar uygulanmaz. Yeraltı Kanunu Kazakistan
kurumlarına yeraltı kaynaklarını işletme hakkını veya işleticinin hisselerinin bir
kısmını alma önceliğini tanımaktadır. Bu öncelik hakkı hisselerde olabildiği gibi
madenin yönetimine direkt veya indirekt karışan ve karar alınmasında rol oynayan işletmecinin yan kuruluşlarına da uygulanabilir. Anlaşma hükümlerinin ihlali
halinde Hükümet maden anlaşmasını sonlandırabilir. Ancak kanunun tadil edildiği 2004 yılından beri böyle bir uygulama olamıştır.
İpotek ve Rehin Konusu
• Enerji ve Yeraltı Kaynakları Bakanlığı (MEMR) nın onayı alınmak şartıyla yeraltı
kaynaklarının (madenlerin) kullanım hakkı ipotek ve rehin edilebilir.
• Yine Bakanlığın onayı ile Kazakistan İcra Kanunları çerçevesinde bir ipotek
devredilebilir.
• İcra işlemi bazı öncelikler gözetilerek ihale yöntemiyle yapılır.
• İpotek yoluyla garanti altına alınmış bir maden alacağı ancak anlaşmada
mevcut hükümler çerçevesinde kullanılabilir.
Stratejik Maden Yatakları
Kanunun Bakanlığa verdiği yeraltı kaynaklarının kullanımı anlaşmalarını sonlandırma yetkisi yanında aşağıdaki durumlarda da kontratların değiştirilmesi veya
sonlandırılması yetkisi vardır:
• Bakanlığın görüşüne göre stratejik bir maden yatağının çalıştırılmasında devlet
menfaati birinci planda söz konusu ise milli menfaatler göz önünde
bulundurularak maden yatağının işletme anlaşması sonlandırılabilir.
• İşletmecinin, devletçe kontratta yapılması istenen bir değişikliği kabul
etmemesi de keza anlaşmanın feshine yol açabilir.
• 2009 yılı Ağustos ayında devlet 200’den fazla stratejik maden yatağı
belirlemiştir.
Bu yataklar 128 değişik maden içermektedir. Bunlardan bazıları Uranyum, kömür, demir cevheri, bakır, altın, kromit, manganez, molibden ve nadir toprak elementleridir. Mamafih anlaşmaların sonlandırılması ile ilgili madde pratikte henüz
uygulanmamıştır.
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Anlaşmaların Değişmezliği
Yeraltı Kanununda yeraltı kaynakları hak sahibinin kanunlarda sonradan yapılacak tadilat ve eklemelerden etkilenmemesi için garanti maddeleri vardır. Bu gibi
değişiklikler daha önce elde edilmiş haklara uygulanmaz. Ancak bu garanti Milli
Savunma, Milli Güvenlik, Çevre Güvenliği ve Halk Sağlığı konularında geçerli değildir. Tasarlanan yeni maden kanunu tadilatında da bazı ilave kısıtlamalar getirilmesi düşünülmektedir.
Anlaşmazlıkların Çözümü
* Kanun “Kontratlarda olabilecek her türlü anlaşmazlık müzakerelerle yahut
anlaşmalardaki maddeler (varsa) uygulanarak çözülür.”der. Eğer yoksa taraflar
Kazakistan Mahkemelerine yahutta Devlet yatırım Kanunu uyarınca
Uluslararası Tahkim Kuruluşlarına başvurabilirler.
* Model kontrat (Anlaşma Örneği) Uluslararası tahkime başvurmayı kabul eder.
* Mamafih 2003 tarihli Yatırım Kanunu bazı müracaat yollarını tahdit etmektedir:
• Bu kanun yatırım anlaşmazlıklarını yeniden tanımlayarak “Yatırımcı ile devlet
kurumu arasında kontrattan doğan anlaşmazlık” olarak belirtmektedir.
• (Diğer anlaşmazlıklar yerel kanunlar çerçevesinde çözülür.) denmektedir.
* Kazakistan birçok ülke ve kurumla Çift Yönlü Yatırım Koruma Anlaşmaları
yapmıştır.
* Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü Mekanizmalarının uygulanabilirliği:
• Kamulaştırma hükümlerini belirleyen düzenleyici değişiklikleri net olarak tespit
etmek kolay değil.
• Yabancı tahkim kurullarının kararlarını uygulamak pratikte zor.
• 2009 yılında gerçekleştirilen Yeraltı Kanunu tadilatında da değişiklikler
yapılmak istenmektedir.
Madencilikte Vergilendirme
Kazakistan Vergi Kanunu maden şirketlerine uygulanan bir kaç vergi
getirmektedir. Bunlar:
• Maden Üretim Vergisi (2009)
• Genel Kurumlar Vergisi (Kurumların Gelir Vergisi)
• KDV (VAT)
• Tüketim ve Gümrük Harçları
• Nakliye Araçları Vergisi
• Ve Çevre Kirletme Ücreti’dir.
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Diğer Vergi ve Harçlar ise şunlardır: İmza Harcı, Ticari Buluş Harcı, Fazla Kâr Vergisi, Jeolojik Bilgilerin alınması için ödenen Harç, İhracat Vergisi.
• Kazakistan bir çok ülke ile Çifte Vergilendirme konusunda anlaşma yapmıştır.
Çin, Rusya, Kanada, Kore ve Britanya bunların arasındadır.

KANADA MADEN MEVZUATI
Bu bölümde Kanada’yı ele alıyoruz. Kanada ile ilgili bazı gerekli bilgileri verdikten
sonra aşağıda kısaca Maden Mevzuatını sunacağız.

Maden Üretim Vergisi:
1 Ocak 2009 tarihli yeni Vergi Kanunu uyarınca değiştirildi ve Devlet Hakkı’nın
yerine vergi getirildi. Bu vergi üretilen madenin uluslararası özel dergilerde yayınlanan kote fiyatın yıllık ortalaması üzerinden alınır.
• Gaye kârlı madenlerden daha fazla vergi alınarak, kârı az veya zarar eden
madenlerin vergi yükünü hafifletmek.
• Farklı madenlere farklı oranlar uygulamak (Örneğin bakıra % 5,7 gibi)
• Nakliye gibi maliyet unsurlarından dolayı vergide indirim yok.
Bu konsept 2007-08 gibi maden fiyatlarının fırladığı yıllardan kaynaklanmaktadır.
Yeni Konsept’te ise eğer maden kâr etmiyor veya zararda ise Maden Üretim Vergisi düşürülebilir. Kurallar madenin kârının “düşük göründüğü” diyorsa da gerçekte ise hiç kârı yoksa uygulanır. Eğer kâr varsa tam vergi alınır. Her bir madenci
kişisel başvuru üzerine ayrı ayrı müzakerelerle değerlendirilir. 2009 tarihli Yeni
Vergi Kanunu Maden Üretim Vergisini, Devlet Hakkı’nı kaldırarak kârlı madenlere
(vergi gelir tabanını ve oranları değiştirerek) daha fazla yük getirmek suretiyle
adaletli bir şekilde dağıtmak istemiştir.
Bütün eski ve yeni kontratlarda vergi değişmezliğini (pek az sayıda istisna dışında) kaldırmaktadır.
Diğer İlgili Kanunlar
• Yeni Rekabet Kanunu (2009): Grup içi işlemler müstesna, ülke dışında da
uygulanır
• Milli Refah Kanunu (Samruk Kazyna) (2009): Samruk Kazyna’ya öncelik
hakkı tanır. Devlet şirketi olması dolayısıyla tercihli pozisyonu vardır.
• Döviz Kanunu Tadilatı (2009): Başkana para ve döviz kontrol yetkisi
vermektedir.
• Medeni Kanun ve Uygulama Kanunu (2010): Egemenliğin Korunması –
Yabancı Kurum ve kuruluşların devlet kuruluşlarına karşı ticari sebeplerle
açacakları davaların tahdidi.
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Kanada siyasi haritası

-53-

Madencilik ve Hukuk

Madencilik ve Hukuk

Bültende Kanada’da “Maden Aramaları ve Maden Yataklarının Değerlendirilmesi
Çalışmalarında Yapılan Yıllık Masraflar” karşılaştırılmasında devamlı artan miktarların 2012’de “4 Milyar doları aşacağı ve rekor kıracağı” belirtilmektedir.

KANADA HAKKINDA BİLGİLER

Kanada’da ülke kalkınmasında madenciliğin ne kadar önemli rol oynadığı, yatırım
ortamının ne kadar uygun olduğu vergilendirme sisteminin madenciye ne kadar
destek sağladığı grafiklerin gelişmesinden ve her yıl artan yatırımlardan anlaşılmaktadır. Aşağıdaki bölümlerde hem ülke tümünde hem de eyalet ve bölgeler
bazında bu konulara daha detaylı gireceğiz.

Yüzölçümü		
Nüfus			
Başkent		
Para Birimi		
Konuşulan Diller
Yönetim Biçimi		

Aramaların ve maden yatağı değerlendirme yatırımlarının etkilendiği en önemli
faktör maden ve metal fiyatlarıdır. Aşağıda Şekil 1’de Kanada’nın 2002 yılından
2012 yılına kadar geçen müddet içinde Maden Yatağı Değerlendirme ve Arama
Masrafları ile Metal Fiyatları Endeksi grafiğindeki ilişkiyi görüyoruz. Sol taraf yatırım miktarı (çubuklu grafik), sağ taraf (Kırmızı çizgili grafik) Metal ve maden fiyat
endeksidir.

: 9 976 140 km2
: 33 426 000
: Ottawa
: Kanada doları. (1 Can. Dolar = 100 Cents)
: İngilizce ve Fransızca
: Parlamenter Demokrasi ile Federal Anayasal Monarşi

Kanada, Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyinde yer alan ülkedir. 10 Eyalet ve 3
bölgeden oluşan, merkezî olmayan, anayasal monarşi ile yönetilen, 1867’de Konfederasyon yasası ile kurulan bir federasyondur. Eski bir Fransız ve İngiliz Kolonisi
olan Kanada, hem Frankofon, hem de İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlıdır.
NEDEN KANADA?
Varlıklı ve yüksek teknolojiye sahip endüstriyel bir toplum olarak, bugün serbest
pazar merkezli ekonomik sistemi, üretim modelleri ile ve yüksek yaşam standartlarını en çok madencilik ve maden üretimi sayesinde sağlamış bir ülke. II. Dünya
Savaşından bu yana imalat, madencilik ve hizmet sektörlerindeki artış Kanada’yı
kırsal ekonomiden endüstriyel ve şehirsel bir toplum haline getirmiştir. Enerji
üretimi bakımından kendine yeterli olan Kanada’nın doğu kıyısında ve batıdaki
üç eyaletinde engin doğal gaz yatakları ve fazlaca diğer doğal kaynakları bulunmaktadır. Toplam nüfus miktarının az olmasına rağmen zengin yeraltı kaynaklarına sahip olmasından dolayı, Kanada’ya “geleceğin ülkesi” denmektedir. Demir,
bakır, çinko, nikel, kobalt, altın, gümüş, platin, uranyum, molibden, taşkömürü,
asbest ve titanyum ülkenin önemli miktarda ürettiği madenlerdir. Son yirmi yılda
gelişen elmas madenciliği ve işletmeye açılan 4 elmas madeni sayesinde dünyanın üçüncü elmas üreticisi haline gelmiştir.
“Neden Kanada?” sorusuna daha doyurucu bir yanıt verebilmek için burada kısaca Mart 2012’de “Kanada Doğal Kaynakları” yönetimi tarafından yayınlanmış
“İnformasyon Bülteni”ndeki yazıya bir göz atalım.
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ŞEKİL 1: Kanada’nın yıllara göre Arama ve Maden Yatağı Değerlendirme Masrafları ile Maden ve Metal Fiyatları ilişkisini gösteren tablo. 2009 yılındaki metal fiyatlarındaki düşüşün yatırımları nasıl etkilediği ve sonra yine toparlandığı açıkça
görülüyor. (2012 yılına ait değerler tahminidir.)
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ŞEKİL 2: Kanada’da yıllar itibariyle arama ve maden yatağı
değerlendirme yatırımlarında proje sayıları ve büyüklüklerini
gösteren grafik. Çubuk içindeki rakamlar proje sayısını gösterir. (Mor: 1 milyon dolara kadar olan yatırımlar; Açık Mavi: 1
ile 5 milyon dolar arasındaki yatırımlar; Kahverengi: 5 ile 10
milyon dolar arasındaki yatırımlar; Yeşil: 10 milyon dolar ve
üzerindeki yatırımlar.)

ŞEKİL 4: Kanada’da Arama ve maden yatağı değerlendirme
yatırımlarının son üç yılda eyalet ve bölgelere göre dağılımını gösteren grafik. (Milyon dolar olarak). (Mavi:2010 yılı 2,8
milyar dolar toplam; Kahverengi: 2011 yılı 3,9 milyar dolar
“tahmini” toplam; Sarı: 2012 yılı 4,2 milyar dolar “öngörülen”
toplam.)

ŞEKİL 3: Kanada’da yıllara göre arama ve maden yatağı değerlendirme yatırımlarını yapan firmaların büyüklüklerine göre
grafiği. Çubukların içindeki sayılar şirket adedini gösterir. (Kırmızı: Büyük firmaları, Gri: Küçük firmaları (Junior companies)
gösterir.)

ŞEKİL 5: Kanada’da yıllar itibariyle maden cinslerine göre
yapılan arama ve maden yatağı değerlendirme yatırımlarını
gösteren grafik. (Açıklamalar: Beyaz-Asil Metaller; Koyu Kahverengi-Baz Metaller; Pembe-Demir Cevheri; Mavi-Uranyum.
Kırmızı-Elmas. Yeşil-Diğer Metaller; Koyu Mavi-Metal Olmayan Madenler; Sarı-Kömür.)
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Ayrıca her eyaletin federal başbakan tarafından atanan ve kraliçeyi temsil eden
göstermelik birer “Genel Vali Yardımcısı” vardır.

FEDERAL YÖNETİM:
Kanada parlamenter demokrasi ve anayasal monarşi ile yönetilen bir federasyondur. Devlet Başkanı ve Hükümdarı “Kanada Kraliçesi” sıfatı ile İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’tir. Kraliçe’nin Kanada’daki temsilcisi “Genel Vali”dir. Genellikle
emekli olmuş eski politikacılar veya diğer seçkin Kanadalılar arasından Başbakanın önerisiyle kraliçe tarafından atanır. Genel Vali siyaset dışı bir figür olup Avam
Kamarası ve Senato’nun çıkardığı kararnamelere kraliyet onayını sağlamak, devlet belgelerini imzalamak, parlamento toplantılarını resmen açıp kapatmak ve
parlamentoyu seçimler öncesi fesh etmek gibi görevleri vardır. Hemen her zaman başbakanın tavsiyesi doğrultusunda hareket ederler. Siyaset bakımından
sorumsuz olup yetkileri semboliktir.
Kanada’nın bir Anayasası vardır, ancak anayasanın bir kısmı yazılmamıştır. Metin
çeşitli gelenekler ve uzlaşmalar çerçevesinde yorumlanır.
Devletin yasama kolu seçilmiş Avam Kamarası ve Başbakan önerisiyle Genel Vali
tarafından atanmış senatörlerin dâhil olduğu Senato’dan oluşur.
Genel Vali Başbakan’ı biçimsel olarak atar. Atanan kişi genellikle Avam Kamarası’nda en fazla sandalyeye sahip partinin başkanıdır. Daha sonra Başbakan Avam
Kamarası ve senatodaki kendi partilileri arasından isminde uzlaşılmış kişilerden
bakanlar kurulunu oluşturur.
Devletin yargı erki federal ve eyalet düzeyinde çeşitli mahkemelerden oluşur.
Hem federal hem eyalet mahkemelerinin kararları Yüksek Mahkeme’de temyiz
edilebilir.
EYALET VE BÖLGELER
Kanada 10 eyalet ve 3 bölgeye ayrılmıştır. Eyaletlerin federal yönetimden geniş
oranda özerkliği varsa da bölgelerin bağımsızlığı daha azdır.
Eyaletler şunlardır: Ontario, Quebec, Yeni İskoçya (Nova Scotia), New Brunswick,
Prens Edward Adası, Manitoba, Britanya Kolombiyası, Saskatchevan, Alberta,
Newfounndland ve Labrador.
Bölgeler ise şunlardır: Kuzeybatı Bölgesi (Northwest Territories), Yukon, Nunavut

Bölgeler ise Anayasa yerine parlamento tarafından kuruldukları için daha az siyasi güce sahiptirler. Bunun sonucu olarak Bölgeler parlamentoda eşit olarak temsil
edilmezler. Bölgenin Devlet Başkanı’na “Komisyoner” denir. Her ne kadar Genel
Vali Yardımcıları ile aynı düzeyde iseler de kraliçenin temsilcisi değillerdir. Federal
hükümet tarafından atanırlar.
TARİH:
Kanada’da en az 10 000 yıl
boyunca “İlk Halklar” olarak
tanınan yerliler yaşamıştır.
Avrupalılar tarafından ilk ziyaret MS. 1000 yılları civarında olmuştur. Bu ilk geliş
kısa bir süre Newfoundland’e
yerleşen Vikingler tarafından
yapılmıştır. Daha sonra “temelli” Avrupalı ziyaretleri 16.
ve 17. yüzyıllarda Fransızların
yerleşimi ile başladı. 1763’te
Yedi Yıl Savaşı’ndan sonra
Fransa, Karayip Adaları’nı tutup Kuzey Amerikan Kolonisi
Yeni Fransa’yı İngiliz Krallığına bırakmaya karar verdi.
Amerikan Devrimi’nden sonra İngiliz Birleşik Krallığı’na sadık olanlar Kanada’ya
yerleştiler. 1 Temmuz 1867’de İngiliz Kuzey Amerika Yasası’nın geçmesi ile Birleşik Krallık, Kuzey Amerikan Kolonisi dört eyaletinden oluşan federasyona yerel
yönetim olarak kendini yönetme hakkını verdi. Bu eyaletlerden “Kanada” ikiye
ayrılıp Quebec ve Ontario eyaletlerini meydana getirdi. Diğer iki eyalet de New
Brunswick ve Yeni İskoçya idi. “Kanada Konfederasyonu” terimi bu birleşimi ifade
eder ve genellikle sonuçlanan federasyon için de kullanılır. Diğer İngiliz koloni ve
bölgeleri de kısa zamanda Konfederasyon’a bağlandılar.

On eyaletin eyalet başbakanı tarafından yönetilen seçilmiş yasama kolu vardır.
Eyalet başbakanları federal başbakanla aynı şekilde seçilirler.

1880’de Kanada, sonradan 1949’da katılan Newfoundland ve Labrador dışında
şu sıralardaki alanını kapsıyordu. Dominyon’un tüm ilişkilerinin kontrolü “ Westminster Tüzüğü” ile 1931’de, daha sonra da “Kanada Anayasası”nın kabulü ile
sağlandı ve bu günkü Kanada oluştu.
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ARAZİLER VE MADEN
MÜLKİYETİ

ARAMA VE HAZIRLIK İÇİN GENEL MÜLKİYET KURALLARI

Kanada’da 1900’lü yılların
başlarına kadar arazilerin
yeryüzü mülkiyeti ile yeraltı
maden mülkiyeti yerel mevzuata bağlı olarak birbirinden
ayrılmamıştır. O zamandan
beri maden hakları devletin
mülkiyetine geçmiştir. Alınıp
satılamaz ancak devlet tarafından özel kişi veya şirketlere, kuruluşlara kira gibi işletme hakkı verilir. Bunun sonucu bu gün Kanada’da
madenlerin % 90’ından fazlası devletin mülkiyetindedir. Kalan % 10 özel kişi veya
kuruluşlarda geçmişten gelen hakların devamı mahiyetindedir. Özel mülkiyetteki
madenler yüzeysel tapu hakkından ayrı olarak satılıp alınabilir. Yani aynı arazideki
yerüstü mülkiyeti ile yeraltı mülkiyeti farklı kişilere ait olabilir. Kanada anayasasına göre, devlete ait arazilerdeki madencilik faaliyetlerinin idaresi eyalet veya
bölge hükümetlerinin yürütmesine bırakılmıştır.
Bunun için 13 eyalet ve bölge idaresinin her birinin ayrı Maden Kanunları vardır. Bunun tek istisnası daha önceki Kuzeybatı Bölgesi’nin (Northwest Territories)
doğu kısmı olup ta 1999 yılında ayrı bir bölge olarak belirlenen “NUNAVUT” bölgesidir.
Bu günkü durumda Nunavut Bölgesindeki madencilik faaliyetleri “Kuzeybatı Bölgesi”nin “Yerli Halkla İlişkiler ve Kuzey’in Kalkınması” Dairesi (Department of Indian Affairs and Northern Development Office) tarafından yürütülmektedir. Buradaki arazi dağınık olarak önemli büyüklükte maden bloklarını içerir ve maden
ruhsatlarının % 10’u “Inuit Topluluğu”na bırakılmıştır.
Federal mevzuatın dışında olup bu topluluk bu sahalardaki madenlerin yönetimini yürütür. Federal Hükümetin madencilik faaliyetlerinde direkt olarak yönettiği
konular spesifik konularla sınırlandırılmıştır. Bunlar nükleer enerji sektöründe
uranyumun aranmasından zenginleştirilmesine ve enerji üretim safhalarına kadar olan bütün faaliyetler ile federal arazilerdeki devlet kuruluşlarının işlettiği
madencilik konuları ve kıyılardaki denizaltı madencilik faaliyetleridir.

-60-

Kuzeybatı Bölgesi (Northwest Territories), British Columbia, Manitoba, Ontario,
Quebec, New Brunswick ve Nova Scotia eyaletlerinde özel kişiler ve şirketler bir
maden aramasına başlamadan önce “Aramacı Belgesi” (Prospector’s Licence) almak zorundadırlar. Yukon, Alberta, Saskatchewan, PEI (Prince Edward Island),
Labrador ve Newfoundland’da keşif, ön arama faaliyetleri için bu belgeyi almaya
gerek yoktur. Ancak bir maden bulunduğunda hakkı elde tutabilmek için, bir lisans yahut arazide bu yerin hudutlarının belirlenmesi (Stake Claims) ve bunun
tescil ettirilmesi gerekir.
Bazı eyaletlerde başka bir ruhsat içinde olmayan bir saha üzerinde havadan jeofizik aramaları yapabilmek için uçuş izni alınması gerekmektedir.
ARAMA MÜRACAAT ŞEKLİ VE ALANLAR
Madencilik müracaat alanları normal olarak 16 hektardan 25 hektara kadar değişen dörtgenler şeklindeki birimlerdir. Maksimum müracaat alanı 256’dan 500
hektara kadar değişir.
Fakat bazı eyaletlerde veya bölgelerde boyutlar çok daha büyük olabilir. Bilhassa
bu büyük alanlar haritalama işleri bitirilmiş eyalet veya bölgelerde harita üzerinden olur. Şirketler birden fazla kişi olduğu için daha büyük alanları kapatma
hakkına sahiptir. O yüzden de maden sahipleri kişisel firmalarını şirket haline dönüştürerek daha büyük alanları kapatırlar. Memleket topoğrafik haritası tamamlanmış olan eyalet ve bölgelerde doğrudan harita üzerinden araziye gitmeden
ruhsat müracaati (Map staking) yapılabilmektedir. Aksi takdirde arazide belirlemek (stake claims) şekliyle ruhsat istendiğinde ahşap kazıklarla sahanın hudut
noktalarının belirlenmesi ve hudut çizgileri üzerinde görüşü engelleyen ağaçların
kesilmesi gerekir.
Ruhsatı daha önceden alınmış veya devlet tarafından başka amaçlarla tahsis edilmiş araziler dışında maden arama müracaatini sınırlayan bir husus yoktur. Arayıcı
özel kişi, şirket veya kurum istediği yere müracaat edebilir. Genel olarak devlet
arazilerinde 18 yaşını bitirmiş özel kişilerle Kanada’da faaliyet izni almış her kuruluş veya şirket maden ruhsatı alabilir. Anlaşmazlık olan müracaatlarda öncelik
esastır, ilk kazığı çakana hak verilir. Kazığın üzerinde Numara, zaman ve tarih bir
tabela ile belirtilmelidir. Ekseriya bu kazık 1 No. ile poligonun Kuzeydoğu köşesinde olur. Bu yer belirlemesinin belli bir müddet içerisinde Maden Tescil Bürosuna
tescil ettirilerek önceliğin alınması gerekir.
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YÜKÜMLÜLÜKLER
Maden Arama müracaat ve tescil ücreti yerel hükümetlerin belirlediği bir ücrettir. Buna ilaveten ruhsatı elde tutmak için her yıl sahada belli bir faaliyetin
yapılması gerekir. Örneğin her eyalet hükümeti her ruhsat sahibinin maden içeren bölgenin jeolojik haritasını yaptırmasını, belirli bir miktar sondaj yapılmasını
yahut diğer işleri belli değer miktarda yapmasını istemektedir.
Jeolojik haritaların, raporların sondaj loglarının ve benzer diğer kayıtların kopyalarının Maden Tescil Dairesi’ne verilmesi gerekmektedir. Bunlar ilerdeki işlemler veya gizlilik müddeti bittiğinde sahayla ilgilenecekler için muhafaza edilir. Bu
müddet eyalet veya bölgeye göre değişebilir.

Endüstrideki önemli değişiklikleri takip ederler. Küreselleşme, daha iyi temiz ve
kaliteli çevre, sosyal yükümlülükler ve artan yerli halkın katılımı, atıkların dönüşümü ile ilgili önlemler her zaman şeffaf işlemler, şirketlerin yeni projeler başlatmasına ve yeni büyük yatırımlarına yardımcı olmuştur.
DEVLET HAKKI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER VE MADENCİLİKTE DESTEKLER
Özel madenlerde bir mali yıl içindeki kâr 10 000 Kanada Dolarının altında olursa “Devlet Hakkı” alınmaz. Üzerinde olursa devlet hakkı aşağıdaki gibi kademeli
olarak alınır.
Üretim kârı 1 000 000 Kanada Dolarına kadar oran % 3’tür.

İŞLETME RUHSATI

Üretim kârı 1 000 000 ile 5 000 000 Kanada Doları arasında ise oran % 5’tir.

Her geçerli arama ruhsatı sahibinin sahada hazırlık yapabilmesi ve işletmeye geçebilmesi için bir “İşletme Ruhsatı” alması gerekir. Maden işletme ruhsatlarının
ruhsat sınırlarının resmi olarak tanınmış bir “Arazi Topoğrafı” tarafından ölçülmesi gerekir. İşletme Ruhsatlarının bir çok eyalette ve bölgede 20 yahut 21 yıl geçerliliği vardır. İşletme Ruhsatı yenilenebilir. Bazı eyaletler yenileme için bazı şartlar
koymuşlardır. Örneğin “Yenilenecek madenin faal olması” esası getirilmiştir.

Kârın 5 000 000 Kanada dolarının üzerindeki her 5 Milyon dolarlık artışta oran %
1 artar. Ancak maksimum oran % 12’yi hiçbir zaman geçemez.

KANADA’DA MADENCİLİĞİN VERGİLENDİRİLMESİ
Kanada’da madenciliğin nasıl özel bir sektör ve ekonomik yapısının nasıl özel bir
durumunun olduğu ne kadar uzun vadeli bir yatırım olduğu bilindiğinden dolayı bu sektöre uygulanan vergi sistemi de üç kademeli olup kendine özgüdür.
Madencilik çok kritik, yatırımın başlaması ile ticari ürünün üretilmesi arasındaki
zaman uzun olan, kâra geçilmesi zaman alan ve sermaye yoğun endüstri dalıdır.
Bu nedenlerle gerek Federal Vergi Mevzuatı, Eyalet/Vilayet ve Bölgelerin Vergi Mevzuatı madencilik şirketlerine vergiden önce, arama masraflarını ve diğer
kestirilemeyen masrafları karşılamak ve yatırdıkları sermayelerinin önemli bir
kısmını kurtarmak amacıyla fırsat tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Gelir vergisi
rejimi de “zararın ertelenmesi” hakkında cömerçe birçok hükümler içerir. Böylece dalgalanan fiyatların yarattığı negatif mali etkiyi azaltmayı amaçlar. Bir çok
başka ülkelerin aksine Eyalet ve Bölgesel Madencilik vergileri, Devlet Hakkı ve
Madencilikte Arazi Vergileri “İzabehane Sonrası Kâr”dan (Net Smelter Return)
değil, üretim satış net kârları üzerinden alınır.
Bu konuda aşağıdaki bölümde daha detaylı bilgi vardır. Kanada’da madencilik
vergilendirme rejimi yıllardır değişmemişse de sabit değildir.
-62-

Maden üretiminin fiilen başlamasından itibaren 36 ay devlet hakkı ödenmez.
Yani 3 yıl muafiyet vardır.
“Üretim kâr miktarı”nın hesaplanmasında Kanada Maden Mevzuatı şu indirimlerin yapılmasına izin vermektedir.
Madenin Arama ve Hazırlık döneminde (sadece yapıldığı yıl geçerli olmak üzere)
yapılmış olan tüm masrafların % 100 indirimine izin verilir.
Saha dışı aramalarda (yine yalnız yapıldığı yıl geçerli olmak şartıyla) yapılan masraflar, veya toplam masrafların % 10’u indirime tabidir.
İşletme dönemi üretimlerde yıllık % 15’i geçmemek üzere, üretim dönemi öncesi
yapılmış olan ön arama, arama ve hazırlık masraflarının % 100’ü indirime tabidir.
Amortismana tabi varlıkların (yılda % 15’i geçmemek üzere) toplamda %
100’ünün indirimine izin verilir. Oran madenci tarafından belirlenir.
İşletme maliyetini düşürebilecek ilgili daha bir çok özel uygulamalar vardır.
Kanada Federal ve Genel Maden Mevzuatı hakkında bu kadar bilgi verdikten sonra, Eyaletlerin Maden Mevzuatı hakkındaki bilgileri sonraki sayfalara bırakalım.

-63-

Madencilik ve Hukuk

Madencilik ve Hukuk

ONTARIO MADEN MEVZUATI
Kanada’nın eyalet ve bölgelerinin her birinin yeraltı kaynaklarının idaresi kendine
özgü ve birbirinden biraz farklı kanun ve yönetmelikleri var.

Kanada Eyaleti Siyasi Haritası: (Harita 1)

Bu eyaletlerin hemen hemen hepsi birçok ülke arazisinden büyük memleketler
olup pek çok kıymetli madenleri olan ve nüfusları az olan topraklardır. Bu bakımdan birçok madencinin ve sermaye sahibinin ilgisini çekebilir.

ONTARİO

Bu bölümde ele alacağımız eyalet Kanada’nın federal başkenti Ottawa’nın da bulunduğu ONTARİO eyaletidir. Ontario Eyaleti Kanada’nın ortasında yer almaktadır. Maden mevzuatı da özellikler göstermektedir. Bizim bu mevzuatın tamamını
burada aktarmamız olanaklı değildir. Ancak genel çizgileri ile bir özet sunmaya
çalışacağız. Yine de bizim mevzuatımızdan farklı uygulama ve hükümleri göz önüne getirmeyi ve detaylandırmayı amaçladık.

Ontario, 1 Temmuz 1867’de kurucu üye olarak federasyona katılmıştır. Kanada’nın en kalabalık ve ikinci en büyük eyaletidir. Kanada’nın doğu-orta kısmında
yer alır (Harita 1). Başkenti, aynı zamanda ülkenin en kalabalık kenti olan Toronto’dur. Federal başkent olan Ottawa’da, Ontario eyaletinde yer almaktadır (Harita 2). Ontario 12.541.410 nüfusa sahiptir, (Temmuz 2005 tarihi itibariyle) ve bu
sayı Kanada’nın toplam nüfusunun % 37,9’unu temsil eder. Bunun yanında, her
yıl Kanada’ya göçmen olarak gelen yaklaşık 300.000 kişinin % 53’ü yaşamak için
Ontario Eyaletini tercih etmektedir. Eyalette konuşulan diller İngilizce ve Fransızca’dır.

Sıra ile diğer eyaletleri de ele alacağız. Ancak dergi hacmi izin vermediği takdirde
bu seri derlemelerimizi Derneğimizin www.tmder.org.tr adresli web sayfasında
da bulabileceksiniz.
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Ontario Hakkında Özet Bilgi:
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Ontario’da 30 değişik türde maden bulunmaktadır. Madence zengin ve yaşlı bir
jeolojik birim olan Kanada Kalkanı Ontario eyaletinin 2/3’ünü kaplar. Kuzey Ontario’da daha çok metalik minerallerin bulunduğu, Güney Ontario’da ise endüstriyel minerallerin ve yapı taşlarının hâkim olduğu söylenebilir. Ontario’da metalik minerallerden Altın üretimi Kanada’nın üretiminin % 53’ünü oluşturur. Nikel
% 47’sini oluşturur. Dünyanın ikinci büyük Nikel üretimi Ontario’dadır. Meşhur
“Sudbury” (Nikel, Kobalt, Bakır) madeni Ontario eyaletindedir. Kanada’nın Platin
Grubu Metalleri üretiminin (PGM) %84’ü Ontario’dan çıkar. Dünyaca meşhur büyük maden şirketlerinden eski adıyla “INCO” yeni adıyla “VALE” maden şirketi ve
eski adıyla “FALCONBRİDGE” yeni adıyla “XSTRATA” maden şirketinin esas merkezleri Sudbury’dedir.
Güney Ontario’da bulunan endüstriyel mineraller Jips, kireç taşı, nefelin, siyenit,
tuz ve talktır. Yapı taşları arasında inşaat taşı, kum ve çakıl sayılabilir.
Mor kuvars kristali “Ametist” eyalette çok bulunması itibariyle 1975 yılında eyaletin resmi mücevheri olarak kabul edilmiştir.

Ontario Eyaleti Siyasi Haritası: (Harita 2)
Ontario Eyaletinde Bulunan Madenler:
Ontario eyaletini fiziki özellikleri bakımında kuzey ve güney olmak üzere iki bölge
olarak incelemek ve yorumlamak gerekir. Kalkınmışlık ve madenler bakımından
da Ontario’nun kuzey bölgeleri farklılık gösterdiği için Maden Kanunu’nda da ayrılmış ve uzak Kuzey bölgesi için ayrı bir Kalkınma ve Maden Kanunu çıkarılmıştır (Harita:3). Bu kanunun adı “Uzak Kuzey Bölgeler Kanunu”dur (Far North Act
2010).
Harita 3: Ontario’nun Uzak Kuzey Bölgesini gösteren harita
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Ontario’da madencilik iki genel doğrultuda gelişmektedir. 1.Derine, 2.Daha Kuzeye. Birçok eski maden kampları Sudbury, Timmins, Red Lake (Kırmızı Göl) gibi
yerlerde yerleşmişlerdir. Bu bölgelerdeki gelişme yeni jeolojik potansiyeller ve
buluşlarla daha derinlere doğru olmaktadır. Uzak Kuzey’deki (The Ring of Fire)
“Ateş Çemberi” bölgesi yeni ve muazzam maden potansiyeli bahşetmektedir. Bu
bölge endüstrinin ve medyanın da dikkatini çekmekte, hükümetin programlarında yer almakta ve Eyalet Bütçesinde oralarda madenciliği teşvik için kaynak ayrılmaktadır. Herhalde hiç bir endüstri dalı yerli halkın kalkınmasında madencilik
kadar önemli rol oynamamıştır.
Ontario’da Madencilikle İlgili Mevzuat: (Kanun ve Yönetmelikler)
1. Maden Kanunu (Mining Act)
Ontario’da madenciliğe uygulanan bütün kural ve yönetmeliklerin dayandığı
çerçeveyi oluşturan doküman Maden Kanunu’dur. Maden kaynaklarının prospeksiyonu, keşfi, aranması, ruhsat alınması, geliştirilmesi ve işletilmesini teşvik
amacıyla çıkarılmış olup, mevcut yerli halkın “1982 Tarihli Anayasa”ya uygun
haklarının korunması, halk sağlığının ve güvenliğinin dikkate alınması, çevreye
etkilerinin değerlendirilmesi kurallara bağlanmıştır. 14 Bölüm ve 205 maddeden
oluşur.
Kanunun temeli ve ilk çıkarılışı 19. yüzyıla dayanmaktadır. En son tadilatı 2010
yılında yapılmıştır. Hükümetin amacı bu tadilat ile mevzuatın modern Ontario
toplumunun ihtiyaçlarına uyum sağlamasıdır.
2. Arazi Mülkiyet Kanunu (The Land Titles Act)
Yüzey haklarını ve mülkiyeti düzenler. Devlet tarafından bir bedel karşılığı verilmiş işletme veya kullanma imtiyazı hakkı (patent) varsa bu kanun uygulanır.
3. Sicil Kanunu (Registry Act)
Bazı ruhsatlı sahalarda duruma göre bu kanun uygulanır.
4. Uzak Kuzey Kanunu ( Far North Act 2010)
Bölgenin kalkınmasına ait hükümleri ve bunlar arasında bölge madenciliği ile ilgili diğer kanunlarla ilişkileri, yerel halkın hakları ve çevre konularını düzenler.
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5. Maden Kanunu Yönetmelikleri
Maden Kanununa göre çıkarılmış olup, detayları içeren form ve cetvelleri kapsayan hükümlerdir.
6. Kamu Arazileri Kanunu (Public Lands Act)
Bazı yüzeysel haklar bu kanuna göre düzenlenmektedir.
7. Yerli Halkın Arazileri Kanunu (Indian Lands Act)
8. Orman Yangın Koruma Kanunu (Forest Fire Prevention Act)
9. Kanada Gelir Vergisi Kanunu (Income Tax Act-Canada )
10. Bankalar Kanunu (Bank Act-Canada)
11. Agrega Kaynakları Kanunu (Aggregate Resources Act)
Yönetim ve İlgili Bakanlık
Genel Vali Vekili: Her eyaletteki Konseylerde üye olan Kraliyet Temsilcisi bir Genel Vali Vekili vardır. Bunlar kanunları kraliyet adına onaylamaktadır. Gerekli gördüğü takdirde yürürlüğe girmeden önce kanun maddelerinde değişiklik yapabilir.
Yetkisi bakanın üzerindedir.
Bakanlık: Kuzeyin Kalkınması, Madenler ve Orman Bakanlığı (Ministry of Northern Development, Mines and Forestry)
Bakan: Bu Bakanlığı yöneten kişidir.
(Ancak Maden Kanunu’nun IV. Bölümündeki “Bakan” tanımı “Tabii Kaynaklar Bakanı”nı işaret etmektedir. Bu farklı bir bakanlıktır.)
Bakan Vekili (Deputy Minister): Bakan Vekili’nin sadece Bakana vekâlet etme
görevi yoktur. Maden Kanununun bazı maddelerine göre bazı konularda direkt
olarak karar verme yetkisi de vardır.
Komiser (Komisyoner): (Maden ve Arazi Komiseri) Bakan ve yönetim adına madenleri yönetir. Maden Kanununun uygulanmasını takip eder. Gerekirse sorgulama, soruşturma ve duruşma yapma, ifade alma yetkisi vardır. Anlaşmazlıkların
çözümünde de mahkeme safhasından önce yetkilidir. Komiser Prospektör Lisansı
verebilir. Yenileyebilir. Uzatabilir.
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Sicil Memuru (Raportör): Maden müracaatlarının kaydını ve kabulünü yapar.
Ruhsat sahalarının bütün dokümanlarının dosyalarını tutar ve muhafaza eder. Bu
sicil kayıtları halka açıktır. Kişisel bilgiler saklı tutulur. Bakan, Bakanlık memurları
veya mensupları arasından İl bazında yeterince Sicil Memuru atama yetkisine
sahiptir. (Provincial Mining Rekorders) Her Sicil Memuru Bakan onayı ile Maden
ve Arazi Komiseri görevi de yapar.
Bakanlık Memur ve Mensupları: Bakan, maden kanununu yürütebilmek, bakanlığın görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için yeterince memur ve diğer
personeli atayabilir. Gerekli gördüğü takdirde mensupları arasından yeterli sayıda memuru madencilik endüstrisinin gelişmesi, koordinasyon ve bürokrasi ile iletişimi sağlayabilmek maksadıyla “Maden Geliştirme Memuru” olarak atayabilir.
Memur ve diğer personel maden ruhsatı veya herhangi bir maden hakkı alamaz.
Direktörler: Bakan, bakanlık memurlarından bazılarını belli sahalara belli konularda yetkili olarak atayabilir. (Aramalar Direktörü, Rehabilitasyon Direktörü gibi)
Ontario’da Maden Cinsleri:
Yeryüzünde doğal olarak bulunan metalik veya nonmetalik mineraller (kömür,
tuz, taş ocağı malzemeleri, altın, gümüş, nadir toprak mineralleri, kıymetli mineraller dâhil) maden sayılır. (Fakat kum, çakıl, turba, doğal gaz ve petrol hariçtir.
Bunlar hakkında bu kanunda da hükümler varsa da ayrı olarak “Agrega Kanunu”
hükümlerine tabidir.)
MADEN RUHSATLARI
1. Prospektör Lisansı
Hiçbir kimse “Prospektör Lisansı” almadan herhangi bir devlet arazisinde
a) Maden araması (prospeksiyon = ön arama) yapamaz.
b) Ruhsat müracaatı yapamaz.
c) Herhangi bir ruhsat sahasının tescilini yaptıramaz.

uzatma bir ücrete tabi tutulmuştur. Ancak bir kimse hüsnüniyetle bir lisansı 25
yıl elinde tutmuşsa Bakan o kimsenin lisans müddetini yaşadığı sürece ücretsiz
olarak uzatmaya yetkilidir.
Prospektör Lisansı yıprandığı, kazara yırtıldığı veya kaybolduğu takdirde aynı numara ve tarihle ikinci bir nüshası çıkarılabilir. Bir kişi birden fazla Prospektör lisansı alamaz. Maden Komiserince istenildiği takdirde gösterilmek zorunludur.
Kanun ve yönetmeliğe aykırı hareket edildiği takdirde lisans komiserce iptal edilebilir veya askıya alınabilir. Bakan böyle bir kimseye belli bir müddet Prospektör
Lisansı verilmesini yasaklayabilir. Askıya alınmış veya yasaklanmış lisans sahibi
maden müracaatı yapamaz.
2. Maden Arama Ruhsatı (Unpatented Mining Claims)
Bu aramadan kasıt prospeksiyon yani ön arama değil “İleri Arama”dır. “Exploration” denilen daha derin kazıları (galeri, kuyu, mail kuyu gibi) yeraltı çalışmalarını
da içeren maden aramalarıdır.
Prospeksiyon Lisansı olan bir kimse nerelerde maden arayabilir? (Maden Arama Ruhsatı alabilir?)
Aramalara Açık Araziler:
a) Haritası yapılmış veya yapılmamış devlet arazileri (Crown Lands)
b) 6 Mayıs 1913 tarihinden sonra devlet arazisi olarak belirlenmiş madenler,
maden işletmeleri, satış veya imtiyaz suretiyle veya işletme hakkı vermek
suretiyle tahsis edilmiş araziler
c) Herhangi bir maden olarak tescili yapılmamış, ruhsatı iptal edilmiş, terk
edilmiş araziler
d) Herhangi bir kanun veya yetkili makam tarafından maden hakları geri alınmış
ruhsatlı araziler
Ruhsat Alabilecek Kimseler:

Prospektör Lisansı; 18 yaşında veya üstünde olan herkes tarafından alınabilir.
Ancak bunun için müracaat tarihinden önceki 60 gün içinde “Prospektörlük Bilgi
Edinme Kurs Programı”nı tamamlamış olduğunu belgelemesi gerekir.

Bir Prospeksiyon Lisansı Sahibi aramalara açık arazilerde, başkalarına ait ruhsat
olmayan yerlerde Maden Arama Ruhsatı alabilir. Bu ruhsat sahasında çalışabilir.
Maden arama faaliyetlerinde bulunabilir.

Prospektör Lisansı, verildiği tarihte yürürlüğe girer. 5 yıl süresi vardır. 5’inci yılda
sahibinin doğum gününe denk gelen günün gece yarısı son bulur. Lisans devir
edilemez. Yenilenebilir. Uzatılabilir. Yönetmeliklerde Lisans alımı, yenileme veya

Lisans sahibi ruhsatı veya ruhsattaki menfaatlerini devir edebilir. Eğer bu ruhsat
alanlarında devlet tarafından verilmiş başka yeryüzü hakları varsa bunları tazmin
etmesi gerekir.
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Bakanlığın İzni Olmadan Ruhsat Alınamayacak Yerler:
a) Devletin bir yatırım programı uygulaması için ayrılan araziler
b) Bakanlık tarafından yüzey hakları bakımından ölçümleri yapılmış ve satılmış
veya tahsis edilmiş yerlerle “Tabii Kaynaklar Bakanlığı” tarafından yazlık olarak
kullanılmak üzere ayrılmış yerler
c) İskâna ayrılmış ve yazlık olarak tahsis edilmiş 1 hektardan küçük araziler
d) İskâna ayrılmış veya yazlık olarak tahsis edilmiş 1 hektardan büyük arazilerde
i)) Meskûn bina ve yazlığa 100 metreden yakın yerler
ii)) Veya tapulu gayrimenkullerin sınırları içindeki yerler
e) Demiryolu, istasyon alanları, makas yerleri veya bu işler için ayrılmış alanlar
f) Doğal gaz, petrol ve su isale hatları (pipelines) kullanımına ayrılmış koridorlar
g) Hava alanlarına ait araziler
h) Belediyeler tarafından düzenlenmiş araziler, kamu binaları, spor alanları
i) Suni rezervuar (gölet) arazileri, baraj veya bu suni yapıların kullanımı ile
ilgili araziler
Ruhsat Alanları ve Müracaat Şekli
Ontario maden mevzuatına göre maden ruhsatı almak için iki şekilde müracaat
edilebilir.
1. Arazide yer belirleme suretiyle müracaat (Ground Staking)
2. Harita üzerinden yapılan ruhsat müracaati (Map-staked Mining Claims)
Ontario’da maden parselleri 400 m x 400 m ebadında yani 16 hektar büyüklüğünde parseller şeklinde belirlenmiştir. Müracaatçılar bu parselleri göz önünde
bulundurarak parsel başına yönetmelikte belirtilen bir ücret ödeyerek istediği
kadar parsele müracaat edebilir. Yönetmelikte verilen formları doldurarak bu
müracaat yapılır.
Örnek olması için her iki tür müracaatın formlarının birinci ve ikinci sayfalarının
fotokopilerini ekte sunuyoruz. Form aslında dört sayfadır. Ek 1 ve Ek 2 arazide
yer belirleme suretiyle yapılan müracaata ait formdur. Birinci sayfada yazılı olarak müracaatçının bilgilerinden başka saha sınır noktalarındaki kazık numaraları
bildirilir. Başlangıç sağ üst köşede olmak üzere saat dönü yönünde sırası ile numaralandırılarak kazıkların ait oldukları, pafta, ada, grup ve parsel numaraları
sicil bürosundan alınacak metalik plaka çakılmak suretiyle belirlenir. Ek 2’deki
krokide görüleceği üzere sınır kazıkları parsel (ruhsat birim alanının) köşelerinde
olduğu gibi sınır çizgileri üzerinde (Şahit kazıklar)da olabilir. Örnekte boru hatları,
yol, demiryolu durumu varsayım olarak gösterilmiştir. Göl alanını kapsayan ruh-

sat durumu da temsil edilmiştir. Parsel ünitelerinin 16 hektardan küçük olanları
için de örnek verilmiştir. Sınır çizgisinin göl kenar çizgisini kestiği yerde de kazık
olduğu görülmektedir. 4 parsellik “Blok” müracaat verildiği gibi 8 parsellik “Blok”
müracaat ta vardır. Parsellerin numaralandırma şekli de verilmiştir. Formun birinci sayfasında parsel adedi 5’ten fazla ise hepsi gösterilemeyeceği için ilave form
sayfaları kullanılabilir.
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Müracaatın 30 gün içinde Sicil Bürosuna gerekli evraklarla başvurularak tescil
ettirilmesi gerekir. Ek 3 ve Ek 4 harita üzerinden yapılan müracaatlara örnektir.
Birinci sayfa (Ek 3) arazide yapılan müracaata benzerdir. İkinci sayfa da ise (Ek
4) dört değişik örnek verilmektedir. 40 hektarlık, 60 hektarlık, 80 hektarlık ve
130 hektarlık parsel grupları üzerinden seçilen parsellere müracaat yapılabilir.
Parsellerin yarılarına (1/2) veya çeyreğine (1/4)de müracaat edilebilir. Müracaat
alanları numaralandırılarak, altında parselin hangi bölümünde olduğu belirtilir.
Grup ve pafta numaraları da verilir. Örneklerde görüldüğü gibi parseller dikdörtgen olabildiği gibi paralelkenar da olabilir.
Arama Faaliyet Planı (Exploration Plan)
Hiç bir kimse maden ruhsat sahasında (arama, işletme veya kullanım haklı sahalar da dâhil) yönetmeliğe uygun bir “Arama Faaliyet Planı” vermeden faaliyet
gösteremez.
Arama Faaliyet İzni (Exploration Permit)
Bir maden sahasının tescilinden sonra, ruhsat sahibi o sahada her yıl yönetmelikte öngörülen bir miktarda faaliyet göstermek (zorunlu değerlendirme çalışması
yapmak) veya o faaliyetin bedeli kadar bir ücreti devlete ödemek zorundadır. Bir
grup sahada müşterek yapılan faaliyet masrafları sahalar arasında bölüştürülebilir.
Bakan, bakanlık mensuplarından bir veya daha fazla memuru o sahanın “Arama
Faaliyeti Direktörü” olarak atayabilir.
Arama Faaliyet İznine Müracaat
Arama iznine müracaat Arama Direktörü’ne yapılır. Direktör izin müddet ve şartlarını şu hususları göz önünde bulundurarak belirler:
a) Kanunun amacı
b) Arama faaliyeti yerli halk topluluklarını ne derecede etkiler?
c) Arazi yüzey sahibi varsa ne gibi çözümler getirilmiştir veya getirilmelidir?
d) Varsa diğer ön şartlar nelerdir?
Kanun ve yönetmeliklerle direktörün verdiği karar ve şartlarda uyumsuzluk varsa
itiraz edilebilir. Yeni bir karar verilinceye kadar faaliyet durdurulur.
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Maden Arama Ruhsatlarında Yüzey Hakları
Bu kanunda başka türlü belirtilmediği takdirde patenti olmayan (her hangi bir
faaliyet izni olmayan) bir ruhsat sahibinin yüzey hakları bakımından da sonraki
müracaatçılara göre öncelik hakkı vardır. Bu öncelik, aramalar (exploration), hazırlık, işletme safhaları için geçerlidir.
Faaliyet Raporu
Her ruhsat sahibi İl Sicil Memurluğuna veya Bakanlığın göstereceği büroya her
yıl ruhsatta yaptığı faaliyeti gösteren bir rapor vermek zorundadır. Raporun verileceği müddet ruhsatın çıkarıldığı tarihin yıldönümüne isabet eden günün öğleden sonrası saat 4.30’a kadardır.
Arama faaliyet döneminde üretim:
Bakan, bir arama ruhsat sahasından test ve deneme amacıyla yönetmelikte belirtilen şartlarla, mineral içeren bir cevherin belli bir müddet içinde belli miktarda
çıkarılmasına yazılı olarak izin verebilir.
3. Üretim Faaliyet İzni (Kullanım İzni) (Licence of Occupation)
Bir maden sahasında peşinen yıllık ücret ödemek suretiyle bir Kullanım İzni (Üretim Faaliyet İzni) alınabilir. Böyle bir izin yalnız madencilik faaliyetleri için kullanılır.
Yıllık ödemeler aksatılırsa müteakip yılda bir faiz uygulanır. Ödeme hiç yapılmazsa yazılı olarak tebliğ edilmek suretiyle ruhsat iptal edilebilir.
İptal edilen saha yeniden aramalara, satışa yahut işletme müracaatına hemen
açılmaz. Bu sahalar 15 gün önceden Bakan Vekili tarafından Ontario Resmi Gazetesi’nde ilan edilmek suretiyle açılır.
Lisansın geçerlilik süresi yalnızca Bakan tarafından değiştirilebilir. Böyle bir lisans
Bakan veya onun yetkilendirdiği memur tarafından onaylanmadan devir edilemez, ipotek edilemez, teminat gösterilemez.
4. Patent (İmtiyaz)
Patent, Devlet tarafından Maden Kanunu veya Arazi Kanunu veya bir başka kanun gereğince bir ücret karşılığı veya bir tazminat karşılığı (veya ulusal örf ve
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adetler gereği) yazılı bir kontrat ile bir kimseye verilmiş kullanma hakkı, işletme
hakkıdır. (tam mülkiyet hakkı değil). Bu sahibine ömür boyu verilmiş bir tahsis
olabilir.
5. İşletme Ruhsatı (Lease)
Faaliyet izni (Licence of occuption ) olan bir ruhsat sahibi isterse “İşletme Ruhsatı” almak için başvurabilir.
İşletmeye müracaat edebilmek için:
a) 5’ci yıl değerlendirme çalışmasını yapmış veya bunun bedelini ödemiş olmak
b) Herhangi bir çalışma döneminde verilmiş ve kabul edilmiş bir faaliyet raporu
olmak
c) Harita Genel Müdürünce gerek görülmesi halinde ruhsat haritasının yapılmış
olması
d) Yüzey hakları gerekli ise tazmin edilmiş ve Komiserce onaylanmış olması
Gereklidir.
İşletme Ruhsat müddeti 21 yıldır. Yenilenebilir. Uzatma için ruhsat müddeti bitim
tarihinden 90 gün evvel müracaat edilmelidir.
İşletme Ruhsatının uzatılması talebini Bakan şu gerekçelerle ret edebilir:
1. Ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üretim 1 yıldan fazla bir müddetle
durmuş veya yapılmamışsa
2. İşletmeci, Bakanı makul bir süre içinde madeni üretime geçireceğine dair
tatmin edememişse.
Üretilen Cevherin İşlenmesi
Patentli, İşletme Ruhsatlı veya bu kanuna göre herhangi bir şekilde izinli olarak
sahadan üretilmiş olan cevher ve mineraller Kanada içinde zenginleştirilir, izabe
ve rafine edilir. Rafine metal veya başka bir işlem gerektirmeden direkt kullanıma
verilecek ürünler Sicil Bürosuna veya Bakanlığa bildirilir. Aksi halde Genel Vali Vekili ruhsatı geçersiz sayabilir. Bu bildirim zorunluluğuna riayet edilmediği takdirde
saha devlete kalır ve başka bir kişiye verilebilir.
Bazı hallerde Genel Vali Vekili bazı ruhsatları bu kuraldan istisna tutabilir.
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Açık İşletme (Metalik Olmayan Minerallerin Açık İşletmesi)

Maden Sahalarında Vergilendirme

Bir kimse metalik olmayan minerallerin üretimini açık işletme olarak yapmak istiyorsa yine bu kanuna göre izin alması gerekir. (Agrega Kaynakları Kanunu) ise
doğal gaz, petrol ve agrega malzemelerine uygulanır. Ancak arazide bir çakışma
veya çelişki olduğu takdirde çözüm için Maden Kanunu hükümleri geçerlidir.

Yüzey haklarından ayrı olarak her türlü maden ruhsatı, arazisi ve her türlü maden
hakkı “maden arazi vergisi”ne tabidir. Bu vergi her türlü maden sahası ve maden
hakkı için yönetmeliklerde belirtildiği şekilde yıllık olarak hesaplanır. Verginin,
tahakkuk ettiği ve bildirildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ödenmesi gerekir.

Kapatma Planı

Bakan uygun gördüğü takdirde bazı sahaların vergisinde indirim yapabildiği gibi,
bazı sahaları vergiden muaf tutabilir. Bakanın kararı kesin ve nihaidir.
İşletme Ruhsatı alınmış sahalar ve maden hakları bu vergiden muaftır.

“Kapatma”, faaliyetlerin askıya alınması, ileri aramaların durdurulması, işletmenin ve üretimin durdurulması anlamına gelir. “Kapatma planı” da bu işlerin sırasıyla yapılmasını ve alınacak önlemleri gösteren plandır. Kapatma için müracaat
direktöre yapılır. Direktör 45 gün içinde Kapatma Planı’nın kabul edilip edilmediğini madenciye bildirir yahut yeni bir plan yapılmasını ister.
Maden Alanlarının Rehabilitasyonu
Bir işletmeci, bir madeni kapatma planı versin veya vermesin, bu kapatma planı
uygulamaya geçsin veya geçmesin üretim esnasında dahi madenin rehabilitasyonu için “progressive rehabilitation” uygun önlemleri peyderpey almak zorundadır.
Sahanın veya Maden Haklarının Terk Edilmesi
Bir lisans sahibi, maden ruhsat sahibi, işletme hakkı sahibi veya herhangi bir
maden hakkı sahibi, bu hakkını veya madeni veya sahayı terk etmek, bırakmak
istediği veya bu hak iptal edildiği, geri alındığı veya bir şekilde sonlandırıldığı takdirde, sahada bulunan her hangi bir yapı, makina, tesisat, eşya, malzeme ve çıkarılmış cevheri hemen alabilir. Pasa ve atıkları da 6 ay zarfında kaldırabilir.

Verginin tebligata rağmen ödenmemesi halinde maden ruhsatı ve diğer haklar
iptal olur.
Elmas Madenleri
Maden Kanununda “Elmas Madenleri” için ayrı hükümler vardır. Bu madenlerin
vergilendirilmesi ve alınacak “Devlet Hakkı” üzerine ayrı hükümler getirilmiştir.
Elmas madeninde devlet hakkı madenin yıllık üretiminin net değeri üzerinden %
13 olarak belirlenmiştir.
Ontario’da İkamet Etmeyenler
Ontario’da ikamet etmeyenler bir maden hakkı elde etmişlerse kendilerini Ontario’da temsil edecek bir vekil (temsilci) tayin etmeli ve Ontario’da bir adres
vermelidirler.

Ancak izinsiz (unpatented claim) sahadan üretim yapılmış ise o maden veya cevher devlete intikal eder.
Yukarıda birinci paragrafta yazıldığı şekilde ve müddeti içinde kaldırılmamış bina,
eşya, tesisat, makina ve malzeme ile atıklar ve tailingler, Bakan başka türlü talimat vermediği takdirde, 2 yıl içinde satılır.
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KANADA QUEBEC MADEN MEVZUATI
Daha önce Kanada Federal Maden mevzuatını incelemiştik. Geçen bölümden
itibaren Kanada Eyaletleri ile Bölgelerinin maden mevzuatını biraz daha detaylı
olarak ele almış “Ontario” eyaleti ile başlamıştık. Kanada’nın eyalet ve bölgelerinin her birinin yeraltı kaynaklarının idaresi kendine özgü ve birbirinden biraz farklı kanun ve yönetmelikleri var. Bu sayımızda da Quebec (KEBEK) eyaleti maden
mevzuatını gözden geçirmek istiyoruz.
Bu eyaletlerin hemen hemen hepsi bir çok ülke arazisinden büyük memleketler
olup pek çok kıymetli madenleri olan ve nüfusları az olan topraklardır. Bu bakımdan bir çok madencinin ve sermaye sahibinin ilgisini çekebilir. Ayrıca maden
mevzuatı bir çok hüküm ve uygulama açısından ilginç olabilir.

Resmi Dili
		
Başkent
En Büyük Kent
Yüzölçümü
			
Nüfus (2003)
Nüfus Yoğunluğu
Konfederasyona Katılma
Saat Dilimi

: Fransızca
: Quebec
: Montreal (1 700 000)
: 1 542 056 km2
(Eyaletler arasında ikinci)
: 7 598 100
: 4,9 kişi/km2
: 1 Temmuz 1867 ( Kurucu Eyalet Olarak)
: UTC - 5

Québec (Fransızca: le Québec), Kanada’nın en büyük eyâleti olmasının yanı sıra,
Kanada’da yalnızca Fransızca’nın resmî dil olduğu tek eyâlettir. Québec, 700 binden fazlasının eyâleti daha iyi bir hayat için seçen yeni Québec’lilerin de oluşturduğu 7.6 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Günümüzün Québec toplumu, sahip
olduğu gelişmiş eğitim sistemi ve herkesin ücretsiz faydalanabildiği sağlık sistemiyle, modern ve dayanışmacı bir toplum görüntüsü vermektedir.
Québec, demokrasiye dayanan siyasi bir sisteme sahiptir. Geniş ve çeşitlilik gösteren ekonomisi gücünü zengin doğal kaynakların yanı sıra, büyüyen bilgi teknolojileri sektörü ve diğer çeşitli endüstri kollarından almaktadır. İhracat-ithalat
performansı, Québec’i, dünyanın en iyi 20 ekonomisi arasına sokmuştur. Québec
birbirinden çok büyük farklılıklar gösteren 17 bölgeye ayrılmıştır.
27 Kasım 2006’dan beri Québec Kanada Avam kamarası tarafından resmen bir
ulus olarak tanınmıştır.
COĞRAFYA
Québec, Kuzey Amerika kıtasının kuzeydoğu bölümünü kaplamaktadır. 17 idari
bölgeye bölünmüş olan Québec, 1.5 milyon kilometrekareden fazla devasa bir
alanı kaplar ve bu alanın 201.753 kilometrekaresi ise çeşitli su kaynaklarına ev
sahipliği eder. Ormanlar ülkenin yarısından fazlasını (761.100 kilometre kare)
kaplar. Orman arazisinin % 90,5’i halkın mülkiyetindedir. Eyaletin % 21’i göl ve su
havzaları ile kaplıdır.
Québec eyâletinin başkenti Québec (Ville de Québec)’tir.
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2002 yılından beri maden aramaları yatırımlarında devamlı bir artış gözlenmektedir. Bu artış bilhassa Kuzey Batı bölgeleri ile Otish Dağları ve Torngat Dağları
bölgesinde daha belirgindir.
QUEBEC MADEN MEVZUATI
1. Maden Kanunu
Quebec Eyaletinin yasal madencilik rejimi esas itibariyle “Maden Kanunu” ile yönetilir. Buna bağlı olarak hükümetin çıkardığı “Yönetmelikler” vardır.
Bunlardan başka
2. Çevre Mevzuatı
3. Kamu Arazileri Kanunu
4. Orman Kanunu
5. Vergi Kanunları
Maden mevzuatını ilgilendiren kanunlardır.
Québec, kuzeyde Arktik Okyanusu, güneyde ABD ve New Brunswick, doğuda Atlas
Okyanus’u ve Saint Lawrence Körfezi, batıda James Körfezi, Hudson Körfezi ve Ontario
ile çevrelenmiştir.

Doğal Kaynaklar ve Madenler
Quebec’in doğal kaynaklarının çeşitliliği ve madenlerinin çokluğu ona dünya ticaretinde ayrıcalıklı bir yer vermektedir. Bu özellik madencilik sektöründe kendisine dünyada ilk on arasında olmayı sağlamıştır.
Geniş arazisi ve jeolojisi Quebec’e geniş olanaklar sağlamaktadır. 30 kadar değişik maden türüne sahiptir. 158 adet maden arama şirketi ve 15 değişik maden
zenginleştirme tesisi bulunmaktadır. Quebec’te birçok metalik mineraller üretilmekte, bilhassa altın, demir, bakır ve çinko başlıcalarıdır. Diğer madenler arasında titanyum, asbest, gümüş, magnezyum, nikel ve birçok endüstriyel mineraller
ve metaller sayılabilir.

Doğal Kaynakları ilgilendiren
gerek Maden Kanunu içersinde gerekse diğer mevzuat içersinde petrol ve doğal gazla ilgili hükümler, tuzlu
sularla ilgili hükümler, yeraltı rezervuarları ve deniz dibi maden kaynakları hakkındaki mevzuat ve hükümler bizim bu makalemiz kapsamı dışında kalacaktır.
Yönetim ve Bakanlık
Quebec’te maden mevzuatını yönlendiren ve yöneten Doğal Kaynaklar ve Yaban
Hayatı Bakanlığı ile bu bakanlığın ülke çapındaki ilgili Maden Tescil Büroları ve
Bölgesel Bürolar’dır

MADEN KANUNU
Uygulama ve Tanımlar: (Maden Cinsleri)

Bununla beraber bu gün için Eyaletin maden zenginliğinin ancak % 40’ı bilinmektedir. 2003 yılında Quebec’in maden üretimi değeri 3.7 milyar Kanada Dolarına
erişmiştir. Bundan başka eyalet önemli bir Elmas madeni arama merkezi durumuna gelmiştir.

Quebec (Kebek) Eyaleti’nin Maden Kanunu’nun en son tadilatı 2011 yılında yapılmış olup aşağıda ele alacağımız hükümler halen geçerli en son hükümlerdir.
Maden Kanununun uygulama alanını ve içeriğini görmek Madde 1’deki tanımları
incelemekle mümkündür.
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Maden Kanunu bir çok başka devlet ve eyalet mevzuatından farklı olarak “Petrol
ve Doğal Gaz” hükümlerini de içermektedir. Bazı maddeleri iptal edilmiş olmakla
beraber, madde sayısı çoktur ve toplam 383 maddeden oluşmaktadır.

Maden Mülkiyeti (Ruhsat Alınamayacak Alanlar)

* Ağırlıkça en az % 4 erimiş halde katı madde içeren akışkan doğal sıvılar
(Tuzlu Sular - Salamuralar- “brine”) da Maden Kanunu kapsamındadır.

(Bunlar devlete tahsis edilmiş arazilerdir.Bu hüküm devlete ait veya devlete bırakılmış arazilerdeki “Yeraltı Rezervuarları” için de geçerlidir. Bu maden sahalarında başka bir maden bulunmuşsa da bir hak verilmez.)

* Maden Kanunu madenleri (maden cevherlerini,mineralleri “mineral
substances”) şöyle tanımlamaktadır: Katı (fosilleşmiş organik maddeler dahil),
sıvı (su hariç) yahut gaz şeklinde olan maddelerdir.
* Yüzeysel Madenler’i (Surface Mineral Substances) de şu şekilde
tanımlamaktadır: Turba, kum, silis kumu, çakıl, kalker, kalsit, dolomit, her
   türlü kil ve seramik kili imalâtında kullanılan arjilleşmiş kayaçlar,
   boyutlandırılmış olarak kullanılan her tür kayaç, kırılmış taş veya silis cevheri
   yahut çimento ham maddesi olan kayaçlar, gevşek toprak içinde bulunan her
   türlü maden (tarımsal topraklar hariç), maden atık yığınları (inert tailingler),
    inşaat malzemesi, kiremit ve tuğla yapımında veya toprağın iyileştirilmesinde
   kullanılan maddeler.
- Kanun “Özel Jeolojik Bölgeler”i (outstanding geological site) kanun kapsamı
dışına taşımış ve o alanları şöyle tanımlamıştır: Jeolojik, Jeomorfik, arazi
şekli yahut biyolojik özellikleri ve eğitim yahut bilimsel araştırmalar bakımından
önemli yerler, bilhassa nadir bulunan ve yok olma tehlikesi altında olup,
korunması gerekli arazi veya bölgeler.
- Maden Kanunu “Yeraltı Rezervuarları” (Depoları) hakkında da hükümler
getirmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan sonra Quebec Maden Kanunu içinde geçen bazı kelimelerin anlamlarını kesinleştirmek bakımından burada bazı tanımlara yer vermek istedik:
Prospeksiyon yapmak: (To prospect) “Ön arama, keşif”. Bir bölgede her hangi
bir maden hakkı veya mülkiyet almadan maden aranması yönünden arazinin incelenmesi, araştırılması. (petrol, doğalgaz, yeraltı rezervuarları-depoları dışında)

Aşağıda açıklanan madenler ve sahalar üzerinde hak sahibi olunamaz:

• Maden İmtiyazlarında 1 Temmuz 1911’den önce ihtira beratı (buluculuk hakkı)
ve imtiyaz verilmiş sahalar.
• 24 Temmuz 1880’de belediyelere ayrılmış arazilerde yahut tarımsal amaçlarla
belirlenmiş yerlerde (ki bu yerlere o tarihten önce verilmiş ihtira beratı,
mülkiyet hakkı yahut o tarihten sonra ama 1 Ocak 1921 tarihine kadar verilmiş
olanlar 24 Temmuz 1880’den önce verilmiş gibi kabul edilebilen yerler)
• Maden Hakları devlete tahsis edilmemiş özel mülkiyete bırakılmış olan araziler.
• 6 Mayıs 1982 tarihinde bir kısmında bir işletme kurulmuş bulunan arazi
parselleri. (Kanuna uygun olarak 15 Eylül 1982’den sonra 180 gün içinde tescili
yapılmış olan yerler)
• İşletilen bir maden yatağının ve rezervin devamı olan,çalışılabilir bir rezerv
alanı olduğu ve işletme için gerekli olduğu işletme sahibi tarafından gösterilen
ve ispat edilen mücavir alanlar.
• (Not: Kanunda bu bölüme giren daha başka yerler de var. Ancak bunlar
çok spesifik ve detaylı olduğu için buraya almadık.)
Aramacı Lisansı (Prospecting Licence) (Ön Arama Lisansı) ve Müracaat
Hiç bir kimse kendi adına veya başkası adına devlet arazisi veya özel arazi üzerinde Bakan tarafından verilmiş bir Aramacı Lisansı (Prospecting Licence-Ön Arama
İzni) olmadan maden arayamaz. Maden sahası kapatamaz.
Devlet memurları maden hakkı alamaz. Müracaat yapamaz.
Herhangi bir kişi Aramacı Lisansı olmasa bile harita üzerinde bir arazi parseli belirleyip bir müracaat yapabilir. Herkes yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmek ve belirtilen ücretini ödemek kaydı ile (Aramacı Lisansı) alabilir. Bu “Ön
Arama Lisansı” devir edilemez.

Ocak başı fiyat: (Well head value) “Ocak başı değer”. Ortalama perakende satış
fiyatından, vergiler, ortalama nakliye maliyeti “ocaktan, perakende satış yerine
kadar olan nakliye” ve varsa arıtma (rafinasyon) masrafı düşüldükten sonra oluşan fiyat.

Ön Arama Lisansı (Prospecting Licence)’nın müddeti 5 yıldır. Yönetmelikte belirtilen şartlar yerine getirilmek suretiyle aynı müddetle bakan tarafından yenilenebilir.

-86-

-87-

Madencilik ve Hukuk

Madencilik ve Hukuk

Kanun gereği bu lisans iptal edilirse iptal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile yeni bir
lisans için müracaat edilemez.
Lisans sahibi maden arama esnasında veya ruhsat müracaati sırasında lisansını
yanında bulundurmak ve ibraz etmek zorundadır.
Lisans sahibi prospeksiyon için devlet arazilerinde istediği yere girebilir. Ancak
başkasına ait her hangi bir “Arama Ruhsatı, İşletme Ruhsatı veya İmtiyazı” ile
kapatılmış sahalarda arama yapamaz.
Maden Arama ve Hazırlık
Madencilik minerallerin aranması ile başlar. Quebec’te madencilik herkese serbesttir. Mamafih hiç bir kimse geçerli bir Arama Ruhsatı olmadan maden arama
faaliyeti gösteremez.
Ruhsat Sahaları (Claims) ve Müracaat şekli
Maden ruhsatları maden parselleri (claims) denen yerlere verilir. Bir ruhsat parselinde ruhsat sahibinin (petrol, doğal gaz, tuzlu sular “brine”, kum, çakıl ve diğer
yüzey mineralleri dışında) maden arama faaliyeti yapma hakkı vardır. Ruhsat sahaları iki türlü elde edilebilir.
• Harita üzerinden yapılan müracaatlarla alınan sahalar (ki bunlara Fransızca
ifadeden “CDC” parseller “Claim Designee sur Carte” denmektedir.
• Arazi üzerinde işaretlemek suretiyle yapılan müracaatlar (ki bunlara da”ground
staking” “staked claim” denmektedir.
Harita üzerinden müracaat yapılabilecek yerlerde (Haritası yapılmış bölgelerde)
Arazi üzerinden müracaat (Ground staking) yapmak yasaktır.
2000 yılından beri esas yöntem “harita üzerinden müracaat” olarak kabul edilmektedir. Bu yöntemde aramaya açık alanlarda “Doğal Kaynaklar ve Yaban Hayatı
Bakanlığı”nca hazırlanmış haritalardan önceden belirlenmiş parseller seçilerek
müracaat yapılır.
Bu metot nispeten basit ve hızlıdır. Bunun için yine Bakanlığın hazırladığı formlar
müracatçı tarafından doldurulur. Bu formlarda kimlik bilgileri ve seçilen ruhsat
parsellerinin bildirimi yer alır. Formlar müracaat harcının yatırıldığına dair makbuzla birlikte ya “Maden Tescil Bürosuna” ya da “Bölgesel Büro’ya” verilir. Formların Fransızca doldurulması istenmektedir.
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Arazide işaretleme suretiyle müracaat daha karmaşıktır. Böyle bir ruhsat alabilmek için müracaatçının geçerli bir “Prospeksiyon Lisansı” (Aramacı Lisansı) olması gerekir. Bakanlıktan bu müracaat için metal plakalar alınır ve yönetmelikte
belirlenen yöntemle seçilen arazi üzerinde işaretleme yapılarak, 20 gün içinde
işaretlenen alanı ve çevresini gösteren bir harita, harç makbuzu da eklenerek
diğer gerekli dökümanlarla birlikte “Maden Tescil Bürosuna” veya “Bölgesel Büro’ya” gönderilir.
Her iki yöntemde de müracaat evrakı kabul edildiği takdirde müracaatçıya büro
tarafından bir “Alındı Belgesi” verilir.
Maden Arama Ruhsatı (Exploration Licences) ve Müddeti
Yukarıda belirtilen şekillerde alınmış parsellerin ruhsat müddeti 2 yıldır. Gerekli
ve zorunlu minimum faaliyetlerin gösterilmesi halinde 2’şer yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. Bir ruhsat sahası yönetmelikte yazılı olduğu şekilde terk edilebilir.
Bir ruhsat sahibi ruhsat alanı içersinde (petrol, doğal gaz, tuzlu su, kum, çakıl ve
yüzey mineralleri dışında) her türlü madeni arayabilir. Ancak üretim ve sevkiyat
yapamaz. Bunun istisnası jeolojik ve jeokimyasal numunelerle 50 ton miktarını
geçmeyecek şekilde denemeler için yapılmış üretimdir. Buna benzer bir şekilde
izinsiz olarak arama sahasındaki ağaçlar numune almak amacıyla belli miktarda
kesilebilir. Bu ancak hudut hatlarının belirlenmesi, yarma ve örtü tabakasının kaldırılması amacıyla ve yetkili mercilerden sonradan izin almak kaydıyla gerçekleştirilebilir. Arama Ruhsatı sahibi ruhsat alanı üzerinde her türlü aramayı yapmakta
serbesttir. Hatta ruhsatını geçerli halde tutabilmek için her yıl her bir parselde
belli bir miktarda arama yapmak zorundadır. Yönetmeliklerde bu aramaların yapılış şekli ve müddetleri, minimum miktarları hakkında hükümler vardır. Bu şartların zamanında yerine getirilmemesi ruhsatın iptaline ve hatta parselde sonradan bulunacak madenlerdeki öncelik hakkının yitirilmesine neden olabilir.
22 Kasım 2000 den önce hem Yüzey Mineralleri hem de diğer madenler (Yeraltı
ve metalik madenler) için ayrı bir Arama Ruhsatı veriliyordu.
Artık o tarihten itibaren her türlü maden için ortak Arama Ruhsatı verilmektedir.
(Kum, silis kumu, endüstriyel amaçlı çakıl, normal kil ve bazı yüzey mineralleri
dışında) Daha önce verilmiş olan ayrı ayrı ruhsatlar yavaş yavaş süreleri doldukça
tükenmektedir.
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KANADA - QUEBEK EYALETİNDE RUHSAT TÜRLERİNE GÖRE Müracaat Ücretleri
(İLK MÜRACAAT VE ARAMA DÖNEMİ)
Bu tarife 1 Nisan 2011 ile 31 Mart 2013 tarihleri arasında geçerlidir.
Aramacı Lisansı (Prospecting Licence):.................................................... 33 Dolar
(Kanada Doları)
Aramacı Lisansı sureti.............................................................................. 15 “
Arazide Hudut Kazıkları üzerine çakılacak metal levha (4 adet)................ 4 “
Arazide işaretlenmiş parselin tescil ücreti .............................................. 27 “
Harita üzerinden yapılan müracaatlarda Tescil ücreti:
520 paralel dairesi kuzeyinde kalan parseller
Ruhsat Alanı
		

Harita üzerinden yapılmış olan müracaat sayısı (Parsel adedi)
1 ila 150
150 adet üzeri

25 ha’dan az...........27 Dolar
25 ila 45 ha ............98 “
45 ila 50 ha ..........109 “
50 ha üzeri ...........123 “

...........135 Dolar
............490 “
............545 “
............615 “

Not: 1/50 000 lik bir paftanın tamamını kapatmak istendiğinde özel tarife
uygulanır.

Bir faaliyet raporu en son ruhsat bitim tarihinden 60 gün önce verilirse 100 dolar
alınır.
Her Bir Ruhsat Sahasında Yapılacak Minimum Faaliyet Tutarları: (Ön Arama)
520 paralel dairesi kuzeyindeki sahalar
Ruhsat Alanları
Geçerlilik süresi
25 ha’dan az
25 ila 45 ha
45 ha üzeri
1 Yıl................................48 Dolar...............120 Dolar...................135 Dolar
2 “ ..............................160 “ ...............400 “ ...................450 “
3 “ ..............................320 “ ...............800 “ ...................900 “
4 “ ..............................480 “ .............1200 “ ..................1350 “
5 “ ..............................640 “ .............1600 “ ..................1800 “
6 “ ..............................750 “ .............1800 “ ..................1800 “
7 “ ve üzeri ...............1000 “ .............2500 “ ..................2500 “
520 paralel dairesi güneyindeki sahalar
Ruhsat Alanları
Geçerlilik Süresi 25 ha’dan az
25 ila 100 ha
100 ha üzeri
1 ila 3 Yıl .................500 Dolar ..................... 1200 Dolar ...................... 1800 Dolar
4 ila 6 “ .................750 “ .................... 1800 “ ...................... 2700 “
7 ve üzeri “ ..........1000 “ .................... 2500 “ ...................... 3600 “

520 paralel dairesi güneyinde kalan parseller
Ruhsat Alanı
Harita üzerinden yapılmış olan müracaat sayısı (parsel adedi)
		
1 ila 40
40 adet üzeri
25 ha’dan az .........27 Dolar .............135 Dolar
25 ila 100 ha .........53 “ .............265 “
100 ha üzeri ..........80 “ .............400 “
Ruhsat yenileme ücretleri ise; alanlarına ve bulundukları yere göre ruhsat müddetinin sona erme tarihinden 60 gün önceye kadar müracaat edildiği takdirde
yukarıdaki tabloda görülen ilk tescil ücreti kadar ücret alınır. Eğer uzatma dilekçesi verildiği günde ruhsat bitim tarihine 60 günden az kaldığı takdirde ilk trescil
ücretinin iki misli ücret alınır. Örneğin 25 ha’dan az alanlı sahalar için 27 dolar
yerine 54 dolar alınır.
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Maden Arama Ruhsatı Yıllık Harcı: 123 Dolar/ km2 dir. Yani 1,23 Dolar/ hektar
eder.
Maden Arama Ruhsatı yenilenmesi: 68 Dolar
Maden Arama Ruhsatı (Mining Exploration Licence) alınmış bir sahada istenilen zorunlu faaliyet tutarları:
Yıl 		
Tutar Dolar/km2
1 .................................. 100
2 .................................. 200
3 ve 4 ........................... 500
5 ve 6 ......................... 1000
7 ve 8 ......................... 1500
9 ve 10 ....................... 2000

(1 km2 = 100 ha)
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İŞLETME RUHSATI
Bir madenin hazırlık safhası genel olarak birçok faaliyeti içerir. Bunlardan bir tanesi de fizibilite etüdüdür. Çevre Etki Değerlendirmesi, madenin planlanması,
üretim izinlerinin alınması, tesislerin alanının hazırlanması hep arama döneminde başlar. Bir ruhsat sahasında bütün bu hazırlık işlerinin yapılması ve fiili üretime geçebilmek için bir “İşletme Ruhsatı” alınması gerekir.
Bir İşletme Ruhsatı sahibine ruhsat sahası içinde, (yüzey mineralleri, petrol, doğal
gaz ve tuzlu su dışında) her türlü madenin üretilmesi hakkını sağlar. Bir Maden
Arama Ruhsatı sahibi bir veya bir kaç parselde işletilebilecek bir maden yatağının
varlığını kanıtladığı takdirde İşletme Ruhsatı alabilir. Bu amaçla “Doğal Kaynaklar
ve Yaban Hayatı Bakanlığı”na müracaat edilmesi gerekir. Dilekçe ekinde maden
yatağı varlığını gösteren gerekli dökümanlar ve harç ile ücretin yatırıldığını gösteren belgeler bulunmalıdır. Müracaat edilen alanda başka haklar veya yasaklanmış alanlar söz konusu ise ilave belgeler de istenmektedir. Maden İşletme Ruhsat
alanı genellikle 100 hektarı geçmez.
İşletme Ruhsatı müddeti 20 yıldır. Ruhsat süresi dolduğunda 10’ar yıllık periyotlarla (genellikle) 3 kez uzatılabilir. Ruhsat uzatma ücreti alınmaz. Fakat Ruhsat
sahibi ilk yenileme yılı için müracaat esnasında bir ücret ödemek durumundadır.
Diğer müddet için de yıllık bir kira ödemek durumundadır.
Bu ücretlere ait liste aşağıda verilmiştir.
Bir İşletme Ruhsat sahası tamamen veya kısmen terk edilebilir. Bunun nedenleri
çevresel kanunlar veya mali zorunluluklar dolayısıyla olabilir. İşletme ruhsat sahibi kalan işletme sahası üzerindeki haklarını korumak istiyorsa bu parsel üzerinde
yeni bir ruhsat alma opsiyon hakkı vardır.
Maden işletme ruhsatı sahibinin kamu arazilerinde kendi parseli üzerinde bulunan arazileri kullanma hakkı vardır. Ancak bu hak maden işletme tesisleri, tailing
depolama yerleri, atölyeler ve madencilikle ilgili diğer tesislerin kurulması için
olmayıp satın alınması gerekir. Yahut başka bir kullanıcısı varsa onun rızasını almak gerekir. Madenci kendi sahasında çıkan kum ve çakılı kendi ihtiyacı için izin
almadan kullanabilir.
YÜZEYSEL MİNERALLERİ İŞLETME RUHSATI (AÇIK İŞLETME)
Endüstriyel amaçlı kullanılan silis kumu dışında, inşaat kumu, çakıl, normal kil
gibi toprak içinde gevşek olarak bulunan diğer Yüzeysel Mineralleri, eski atıkları
(tailingleri) işletmek için alınan ruhsatlar (Rüçhan Hakkı Olmayan) ruhsatlardır.
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Eğer bu yataklar belediyelerce yol yapımında kullanılan malzeme ocakları yahut
kamu ihtiyacı için ayrılmış ocaklar ise yahut Quebec sınırları dışına ihraç edilen
malzemelere ait ocaklar ise bunlar (Rüçhan Hakkı Olan) işletmeler olarak adlandırılırlar. Rüçhan hakkı olmayan işletmeler devir edilemez.
Endüstriyel amaçlı kullanılan silis kumu işletmelerine yahut diğer yüzeysel mineraller işletmelerine de (Rüçhan Hakkı Olmayanlar dışında) Rüçhan Haklı İşletme
ruhsatı verilir.
Rüçhan Hakkı olmayan işletme ruhsatları tescil tarihinden sonraki yılın 31 Mart
günü sona erer. Yıllık olarak yenilenebilir. Rüçhan Hakkı olan İşletme müddetleri
ise söz konusu olan mineralin beklenen rezervine göre belirlenir ama her halde
10 yılı geçmez. Bu müddet de 5 yılı geçmeyen periyotlarla yenilenebilir. İstisna
olarak turba yataklarının işletilmesi için 15 yıllık ruhsat verilir. Bu da aynı periyotlarla uzatılabilir.
Yüzeysel Mineraller işletmeleri de çevre sorunları yahut mali zorunluluklar yahut
sermaye yetersizliği nedenleriyle kısmen veya tamamen terk edilebilir. Yüzeysel
Mineraller işletmecisi de kanunen belirlenen bazı istisnalar dışında yıllık bir ücret
ödemek durumundadır. Buna ait liste aşağıda verilmiştir.
İşletmeye başlamadan önce ruhsat sahibi yahut işleten arazinin işletme sonunda
rehabilitasyon ve restorasyon planı yapması ve bir garanti vermesi gerekir.
İŞLETME RUHSATI SAFHASINDA HARÇ VE ÜCRETLER
İşletme Ruhsatı safhasında yıllık alınacak kira:
• Tahsis edilmiş veya ayrılmış özel arazilerde ............................... 21 Dolar/ha
• Kamu arazilerinde .................................................................... 44     “
İşletme Ruhsatı yenilenmesi (Ruhsat Bitimine 60 gün kaladan önce) ...... 110 Dolar
İşletme Ruhsatı müddetince istenilen asgari faaliyet tutarı ....................... 35 Dolar/ ha
Yüzeysel Madenleri İşletme Ruhsatı (Rüçhan Hakkı olmayan) ................. 244 Dolar
						
			
(açık İşletme)
Yüzeysel Madenleri İşletme Ruhsatı yenilenmesi .................................... 244 Dolar
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Yüzeysel Madenleri İşletme Ruhsatı (Rüçhan Haklı) (Turba yatakları hariç)

ÇİN MADEN MEVZUATI

İŞLETME MÜDDETİ

Çin Halk Cumhuriyetini ele alıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti ile ilgili bazı gerekli bilgileri verdikten sonra aşağıda özet olarak Maden Mevzuatını sunacağız.

YILLIK KİRA ÜCRETİ

* 5 yıl ve daha az...................... 2688 Dolar
* 5 yıldan 6 yıla kadar .............. 3225 “
* 6 yıldan 7 yıla kadar .............. 3763 “
* 7 yıldan 8 yıla kadar .............. 4302 “
* 8 yıldan 9 yıla kadar .............. 4838 “
* 9 yıldan 10 yıla kadar ............ 5375 “
Rüçhan haklı Turba yatakları (15 yıllık) .............................. 8063 Dolar
MADENİN KAPANMASI, REHABİLİTASYON VE RESTORASYON ÖNLEMLERİ
Madenlerin çevreye etkisi önemlidir. Hele terk edilirken düzgün ve planlı bir rehabilitasyon uygulanarak kapatma olmalıdır. Aksi takdirde çevreye verilen zarar
büyüyebilir. Ormanların kesimi, yolların yapımı, açık işletme kazıları dolayısıyla
çalışılması bitmiş artık faaliyet olmayan bir madenin sağlık ve güvenlik açısından
tehlikeleri olabilir. Derin kuyular ve galerilerden kontrolsüz toksik gaz ve suların
çıkışı, maden atıklarından süzülen sular çevreye etkili olabilir. Quebec yönetimi
de diğer birçok madenci yönetimler gibi madenlerin çevreye olumsuz etkisini
azaltmak için madencilerin bir madenin işletme ömrü boyunca baştan birçok önlem alınması için kanun ve yönetmelikler çıkarmıştır. Bunlar hem madenin çalışması sırasında hem de işletme kapanırken alınması gereken önlemlerdir.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Quebec hükümetinin ilk üzerinde durdurduğu konu madenin ömrü tükendiğinde
arazinin rehabilitasyonu ve restorasyonudur. Bir madeni işleten veya ruhsat sahibi işletmeye başlarken Bakanlığa madenin bitiminde uygulanacak bir “Rehabilitasyon ve Restorasyon Planı” vermesi ve bununla ilgili bir teminat yatırması
(finansal garanti sağlaması) gerekir. Bu teminat miktarı tahmini toplam rehabilitasyon masrafları tutarının % 70’i kadardır. Hükümet bu miktarı arttırıp eksiltme
yetkisine sahiptir. Bazen tamamını peşin olarak isteyebilir. Son yıllarda takip edilen strateji bu tahmini teminat miktarının % 70’ten % 100’e çıkarılması yönündedir. Rehabilitasyon Planı madenci tarafından uygulanmazsa hükümet bu işi üçüncü kişilere yaptırabilir. Masrafları da madenciden tahsil eder. Diğer önlemlerden
biri de Ön Arama Lisansı yahut Maden Arama Ruhsatı veya Yüzeysel Madenler
İşletme ruhsatı sahibinin ruhsat bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde bütün
malzeme, alet edevat ve makinelerini ruhsat sahasından alıp götürmek mecburiyetidir.

Bir Uzakdoğu ülkesi (ÇHC). Kuzeyinde Moğolistan, kuzey doğusunda Rusya ve Kuzey Kore, doğusunda Sarı Deniz ve Doğu Çin Denizi, güney doğusunda Güney Çin
Denizi, güneyde Vietnam, Laos, Birmanya, Hindistan, Bhutan ve Nepal, güney
batıda Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan ile çevrilidir. Başkenti Pekin’dir. Çin sözcüğü genellikle Çin Halk Cumhuriyeti anlamında kullanılır.
Çin’in, ÇHC’den önce de yaklaşık 5000 yıl geriye uzanan bir ‘yazılı tarihi’ vardır.
Bununla birlikte üzerinde ideografik çizimlerin bulunduğu yaklaşık 6000 yıl öncesine ait kalıntılara ulaşılmıştır. Günümüz medeniyetinin temel taşlarını oluşturan
kâğıt, barut, pusula ve matbaacılık gibi pek çok buluşun kökenleri Antik Çin medeniyetine dayanmaktadır.
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Çin Halk Cumhuriyeti, son yıllarda, yapmış olduğu atılımlarla ve politikalarla, dünyanın en önemli ekonomik güçlerinden biri haline gelmeye başlamıştır. Çin Halk
Cumhuriyeti’nin bölgede ve dünyada nüfuzu, askeri alandan çok ekonomik alanda kendisini hissettirmektedir.
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2020’lerde Çin Halk Cumhuriyeti’nin dünyanın en zengin ekonomisi olacağı öngörülmektedir. Dünyanın alan olarak en büyük dördüncü ülkesi olan Çin Halk
Cumhuriyeti, yaklaşık 1.75 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesidir. Dünya nüfusunun yaklaşık altıda biri Çin Halk Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır.
Başkent
: Pekin
Resmî dil
: Çince (Standart Mandarin)
Bölgesel dil(ler) : Çince, Moğolca, Tibetçe, Uygurca
Resmi alfabe : Çince
Etnik gruplar : %92 Çinli; %91.6 Han Çinlileri
		
• %1.30 Zhuanglı
		
• %0.86 Mançu
		
• %0.79 Uygur
		
• %0.79 Hui
		
• %0.72 Miao
		
• %0.65 Yi
		
• %0.62 Tujia
		
• %0.47 Moğol
		
• %0.44 Tibetli
		
• %0.26 Buyei
		
• %0.15 Koreli
		
• %1.05 diğer
Milliyet
: Çinli
Yönetim biçimi : Tek Partili Komünist Cumhuriyet
Çin’in Madenleri
Mevcut zengin maden yataklarının pek çoğu sermaye ve
teknik imkânsızlıklar sebebiyle işletilememektedir. Ülkenin özellikle kuzey ve orta
kısımları demir cevheri bakımından dünyada ilk sıralarda
yer almaktadır. Antimon ve
tungsten (volfram) üretiminde de dünyada birinci olan
Çin (yılda 2,5 milyar ton ile) kömür üretiminde de dünyada ilk sırayı almaktadır.
Çin’de molibden, civa ve bizmut’tan başka az miktarda da çinko, kurşun ile krom
ve nikel vardır. Fluorit, grafit, manyezit, talk ve tuz mineralleri, asbest rezervlerinin yanı sıra kükürt ve fosfat ta kayda değer madenlerdir.
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Tarihçe
Binlerce yıl süren hanedanlar
yönetimi, 1912’de milliyetçilerin yönetimi ele geçirmesi
ile son buldu. 1949’da milliyetçileri yenmeyi başaran
Komünist Çinliler (ÇKP) Mao
liderliğinde ülke yönetimini
ele geçirdiler. Mao, sosyalist
bir devlet kurmak için çalışmaya başladı. Stalin’in ölümüyle ülkede bir süre daha özgürlükçü bir atmosfer hakim oldu. Ama zamanla
eleştirilere kapalı ve birleştirmeyi öngören düzenlemeleri büyük başarısızlığa
uğrayan Mao politik açıdan zor durumda kaldı. Bu başarısızlığı 1960’larda partinin Maoistler ve pragmatistler olarak ikiye ayrılmasına neden oldu. Mao bir
süre arka plana çekilse de halk arasında bir kült olmaya devam etti. Fakat ülkenin
kurucusu devrimi tamamlamak istiyordu ve hala özellikle ordu tarafından destekleniyordu. Bu nedenle “kültürel devrim” adıyla yeni bir dizi çalışmayla politik
hayata aktif olarak geri döndü. Zamanla çevresindeki hemen herkesle arası açılsa
da, 1976 yılında ölene kadar kültürel devrimine devam etti.
Mao’dan sonra Zhou En Lai Başbakan oldu. Zhou, 8 Ocak 1976 tarihinde 78 yaşında öldüğünde, Çin Komünist Partisi içinde “ılımlılar” ve “radikaller” olmak üzere
iki kutup oluştu. Radikalleri; 82 yaşındaki Mao Zedong’un eşi Chian Chin yönetiyordu. Chou ölünce, Başbakanlığa Deng Şaoping’in gelmesi beklenirken, Hua
Kuo-feng Başbakan oldu.
Mao’nun eşi Chiang yönetimdeki etkinliğini devam ettirmek istedi. Ancak Başbakan Hua, hem parti başkanlığını ve hem de Askeri Komite Başkanlığını ele geçirdi.
Bunun sonucu olarak Mao’nun eşi ve üç taraftarı tutuklandı. Bu, radikallerin mücadeleyi kaybetmesi demekti.
Çin Milli Kongresi, Şubat 1978’de, 1985 yılına kadar gerçekleştirilecek “Dört Modernizasyon Programı”nı kabul etti. Bu program ile; tarım, endüstri, bilim, teknoloji ve savunma alanlarının, 1985’e kadar çağdaş şartlara kavuşturulması öngörülmekteydi.
Fakat, programın maliyeti 600 milyar doları bulmaktaydı. Bu maliyet Çin’i yabancı sermaye teminine yöneltti. Komünist Partinin Mart 1978’de Deng Şaoping’i
Başbakan yardımcılığına seçmesi sonucu Çin, önce Japonya’ya yanaştı ve iki devlet arasında Şubat 1978’de 60 milyar dolarlık bir ticaret antlaşması imzalandı.
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Bu antlaşma, Çin ve Japonya arasında 1937’den beri devam eden savaş halini de
sona erdirmiş oldu. Ağustos 1978’de Çin ile Japonya arasında “ Barış ve Dostluk”
antlaşması imzalandı ve Ekim 1978’de de Deng Şaoping Japonya’yı ziyaret etti.
Böylece, Mao’nun ölümünden iki yıl sonra Çin, batıya açılmaya başladı. 1978 yılından itibaren de Amerika ile yakınlaşmaya başlayan Çin, bu ülkeden silah satın
alımını başlattı. Bir başka deyişle halk tarafından hoş görülmeyen bu ticaret kızgınlık yarattı ancak bir devrime yol açmadı.
Ekonomi
Uzun yıllar kapalı bir ekonomi yapısı gösteren Çin, 1980’lerin başlarında, kollektif
tarım uygulamasını durdurdu ve özel teşebbüse yeniden izin verdi. Şu anda Çin
dünyanın en büyük ihracatçılarından olup rekor düzeylerde dış yatırım çekmektedir. Dünya Ticaret Örgütü’ne katılma hakkı kazanmıştır. Bu şekilde Çin dış pazarlara daha kolay erişim hakkı kazanacak, ancak dış rekabete de açık hale gelecektir.
Bu durumun özel sektör yatırımlarını arttırması beklenmektedir. Ancak devlet
hala iktidarda tekelini ve bireyler üzerindeki sıkı denetimini sürdürmektedir.
2001 yılının Aralık ayında, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dünya Ticaret Örgütü’yle 15
yıldır sürdürdüğü üyelik müzakereleri tamamlanmış ve hükümet, başta ticaret
rejimi olmak üzere ekonomide çeşitli yapısal değişikliklere gideceği ve uluslararası ticaret kurallarına uyumlu hareket edeceğinin sözünü vermiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti: Ülke Sınırları ve Önemli Şehirler

Hemen ertesinde yıllardır sinyalleri verilen yüksek büyüme hızı gelmiş, ticaret
hacimlerinde rekorlar kırılmış, uluslararası doğrudan yatırımların en cazip çekim
merkezi ÇHC olmuştur. Satın alma paritesine göre hesaplandığında dünyanın en
büyük ikinci ekonomisi olan ÇHC’nin normal şartlar altında 20 sene içerisinde
bu sıralamada birinci sıraya yükselmesi öngörülmektedir. Son 10 yıldır istikrarlı
bir şekilde sürdürdüğü % 10’a ulaşan kalkınma hızıyla, ‘yüzyılımızın yeni küresel
gücü’ olarak anılmaya başlanmıştır.
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Başkan Seçimi
Göreve Başlama ve Gerekli Nitelikler:
ÇHC Anayasasına göre, Çin’in yasama organı Ulusal Halk Meclisi Başkanı seçme
ve gerektiğinde istifaya zorlama yetkisine sahiptir. Yasaya göre yürütmenin de
başı olan Başkan 45 yaşında veya aşmış bir Çin vatandaşı olmalıdır. Başkan 2 dönemden fazla hizmet veremez.
Çin Halk Cumhuriyeti: Eyalet ve İdari Bölgeleri Gösterir Harita
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Başkanın yetkileri arasında başbakan, başbakan yardımcısı, Devlet Konseyi üyeleri, büyükelçiler ile birlikte tüm bakanlar, yasama komiteleri üyeleri haznedar ve
sekreterlerin atamalarını yapmak bulunur. Ayrıca Özel Başkanlık Bildirileri, Acil
Durum ve savaş ilanı gibi yetkileri vardır.
Yardımcısına, Çin Halk Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı denir. Başkanın ölümü,
veya görevi bırakması durumunda Başkanlık görevini üstlenir.
Devletin başı sıfatıyla Başkan, yasal olarak Çin’in dışişlerinden de sorumludur.
1990’lı yılların başından itibaren de başkan genel devlet politikasını oluşturup
yönünü belirler. Uygulamayı hükümetin başı olan Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı’na bırakır.
Yine 1990’lı yıllardan itibaren uygulamada Başkan aynı zamanda Komünist Parti
genel sekreteri görevini de üstlenmektedir. Böylelikle parti başkanlığı ve devlet
başkanlığı arasında bir güç çekişmesinin önüne geçilir.
ÇİN HALK CUMHURİYETİ MADEN MEVZUATI
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Anayasa’ya göre ülke sınırları içinde ve Çin Halk Cumhuriyeti yönetimindeki iç denizler, sular ve karasuları altındaki, yüzeydeki veya
yeraltındaki madenler devlete aittir. Madenleri ve madenciliği yöneten esas kanun “Ç.H.C. Maden Kaynakları Kanunu”dur “Mineral Resources Law of the People’s Republic of China”.
Bu kanun 1986 yılında kabul edilmiş olmakla beraber 1996 yılında yapılan değişikliklerle tadilata uğramış ve bu tadilat 1997 yılında yürürlüğe girmiştir. Tadilattan amaç madenciliğin ülke kalkınmasına katkıda bulunması, kalkınma planlarındaki hedefleri tutturmak, yabancı sermayenin madencilik endüstrisine yatırım
yapmasını kolaylaştırmak, yeni ve gelişmiş teknolojinin, modern metotların madenciliğe uygulanmasını sağlamaktır.
Çin Halk Cumhuriyeti Maden Kaynakları Kanunu 52 maddeden oluşmaktadır.
Maddeler ana ilkeleri belirlemektedir. Uygulamaya ilişkin yönetmelikler aşağıda
diğer mevzuatla birlikte verilmiştir.
Madenler ve madencilikle ilgili diğer mevzuat ise şunlardır:
• Maden Kaynakları Kanunu ile İlgili Yönetmelikler
• Madenlerden Devlet Hakkı Alınması Hakkındaki Yönetmelik
• Madenlerde Çevre Koruma İdaresi Yönetmeliği
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• Maden Yatakları İçin “Blok Sistemi” Kullanılarak Maden Arama Ruhsatı Tescil
Yönetmeliği
• Maden Arama ve İşletme Lisans veya Ruhsatlarının Devir Yönetmeliği
• Maden İşletme Ruhsatı Tescil Yönetmeliği
• Maden Yatakları Yönetmeliği
• Ç.H.C. Maden Kaynakları Vergisi Kanunu
• Ç.H.C. Gelir Vergisi Kanunu
• Ç.H.C. Katma Değer Vergisi Kanunu (1994)
• Ç.H.C. Kurumlar Vergisi Kanunu (1994)
• Yabancı Şirketler ile İlgili Kurumlar Vergisi Kanunu (1991)
• Çevre Koruma Kanunu
• Su Kirliliği Koruma ve Kontrol Kanunu
• Arazi Yönetimi Kanunu
İlgili Bakanlık ve Madenlerin Yönetimi
Çin’de Anayasaya göre bütün maden kaynakları devletin hüküm ve tasarrufunda olması dolayısıyla Devlet Konseyi (Hükümet) devlet adına maden yataklarının
kontrolünü elinde tutar.
Eyaletler, Otonom (muhtar) bölgeler, belediye idareleri ile birlikte merkezi hükümetin “Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı” ve bu bakanlığın yerel büroları
madenlerin kontrol ve yönetiminde yetkili ve sorumludurlar. 1997 yılından daha
önceleri bu bakanlığın adı (Jeoloji ve Maden Yatakları Bakanlığı) idi.
Maden yataklarının aranması ve işletilmesi genellikle devlet kuruluşları eliyle olmaktadır. Yahut son zamanlarda olduğu gibi Çin-Yabancı Sermaye Ortak Yatırım
Teşebbüsleri kanalıyla da yapılmaktadır.
Hükümet, Genel Devlet Planı gereği maden bölgelerinin planlaması çerçevesinde ulusal ekonomi için önemli olan madenleri ve önceden belirlenmiş özel bazı
madenleri, uzman devlet kurumlarının onayı olmadan özel kurum ve kişilere arama ve işletme ruhsatı vermemektedir.
1996’dan önce “Maden Yatakları Kanunu” yabancıların maden yatırımına hiç izin
vermiyordu. Ancak o tarihten sonra kanunda yapılan değişikliklerle aşağıdaki paragraflarda açıklanan şekilde yabancı kişi ve kuruluşların da bu alanda yatırım
yapmasına izin verildi. Maden sahiplerinin çeşitli maden hakları ve kazanımları
Ç.H.C. Hükümetinin koruması altındadır. Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hükümetin (Devlet Konseyinin) bir organı olarak, doğal kaynakları oluşturan arazinin, maden yataklarının, denizaltı yataklarının, planlanması, yönetimi, korunması
ve bütün doğal kaynakların rasyonel kullanımından da sorumludur.
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Yerel Mevzuat
Çin’de merkezi hükümetten ayrı olarak İl Kongreleri ve Otonom İdareler gibi yerel
yönetimlerin de madenlerin faaliyeti ile ilgili bazı yetkileri vardır. Eyalet hükümetlerine, Otonom Bölgelere ve Belediyelere, merkezi hükümetin kontrolünde
olmak üzere Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgilenmediği rezervi küçük
ve orta büyüklükteki “Bitümlü şistler, manganez, krom, demir ve kükürt” gibi
madenlerin arama ruhsat müracaatları yapılabilir. “Küçük Çap”taki (Small-scale)
Maden İşletmelerinden valiler ve yerel yönetim yetkilileri sorumludur.
Yabancı Sermaye İle İlgili Mevzuat
Bakanlık yabancı sermayenin maden arama müracaatı yapmasına onay vermektedir. (Ancak genellikle sermayedarların tümünün yabancı olması tercih edilmemektedir.) Yabancı sermayeye açık maden türleri belirlenmiştir.
Aşağıdaki dört grup madenden üçü yabancı sermayeye açıktır. Bunlar 1., 2.,
4.’teki Grup A, Grup B, Grup D, de olan madenlerdir. Grup C, yabancı sermayeye
açık değildir. Her grubun özel şartları vardır.
• Grup A. (“Teşvikli” Projeler)-Kömür ve birlikte bulunan minerallerin üretilmesi
ve hazırlanması; demir cevheri madenciliği ve zenginleştirilmesi; baz metaller
(bakır, kurşun, çinko ve alüminyum) ve metalik olmayan mineraller.
• Grup B. (“Kısıtlı” Projeler)-Koklaşan kömür madenciliği; bakır izabe ve rafinasyonu; asil metaller madenciliği, izabe ve rafinasyonu (altın, gümüş, platin grubu
metaller); diğer metaller (kalay, volfram, antimon), nadir toprak elementleri ve
kıymetli taşlar (gemstones).
• Grup C. “Kısıtlı” Projelerden radyoaktif mineraller içerenlerle, boromanyezitler
ve selestitler.
• Grup D. Grup A., B., C.’ye girmeyen madenler Bakanlık yabancı sermaye tarafından işletilmeye açık madenler için arama ruhsatı müracaatı da kabul etmekte
ve onaylamaktadır. Yabancı sermayenin elde ettiği işletme ve arama haklarının
Bakanlığın onayı ile devredilmesi mümkündür.
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Çin’de yabancı sermayenin (merkezi Hükümet nezdinde) bir arama ruhsatı
alabilmesi için yerine getirilmesi gereken genel prosedür 7 adımdan oluşur.
Şöyle ki:
Adım 1 – Bakanlıkta istenilen arama alanının soruşturulması.
Adım 2 – Tasarlanan aramacı kuruluşun (ortaklığın) belirtilmesi.
Adım 3 – Bakanlığa bir arama (veya işletme) ruhsatı için başvuru yapıl ması.
Adım 4 – Dış Ticaret ve Ekonomik Koordinasyon Bakanlığına (yahut bu Bakanlığın
yerel bürolarına) arayıcı kuruluş (veya ortaklığın) yetkilendirilmesi
ve onayı için başvuru yapılması.
Adım 5 – Faaliyet (çalışma) izninin alınması.
Adım 6 – Bakanlığa bir arama (veya işletme) ruhsatı için müracaat.
Adım 7 – Bakanlığa bir arazi kullanımı izni için başvuru yapılması.
Dış Ticaret ve Ekonomik Koordinasyon Bakanlığı ve Devlet Çevre
Koruma İdaresi 1993 yılında yabancı sermayeyi ilgilendiren “Çevre
Koruma Yönetimi” konusunda ortak bir tebligat yayınlamışlardır.
Madencilik alanında Yabancı sermaye teşvik tedbirleri alınmaya 21. Yüzyılda da
devam edilmektedir. Hatta tek başına yabancı sermayeli ortaklıkların (Çinli ortak
olmadan) maden arama ve işletme müracaatları kabul edilmeye başlanmıştır. Yabancılar tarafından Çinli şirketlerin hisse senetlerinin alınması da (orta ve büyük
rezervli yataklar içinkanunun yasakladığı madenler hariç) teşvik edilmektedir.
Çin’in batı bölgelerindeki madenlere yapılacak yabancı sermaye yatırımlarında
bazı vergi muafiyetleri de öngörülmektedir.
Ancak yabancı sermayenin kabul edilebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi
istenmektedir. Bunlar: Maden Aramaları Değerlendirmesi ve Maden Hakları İçin
Yeterlilik konusunda Dâhili Yönetim Yöntemleri ile Maden Arama ve Diğer Maden
Haklarının Devir Edilmesi Yöntemleri hakkında konulan kurallardır.
Altın ve Gümüş Politikası
1990 yılı öncelerinde yabancı sermaye için yasak veya çok kısıtlı olan (yabancı
sermayenin de genellikle ilgilendiği) altın ve gümüş üretimi konusu Çin’de önemli
mevzuat değişikliklerine uğramıştır. Önceleri üretilen altının Çin Merkez Bankası’na (Bank Of China) uluslararası piyasa fiyatının % 10 eksiğine satılması zorunluluğu vardı. Bu yeni politika gereği satış fiyatı % 3 eksik seviyesine çekilmiştir. Halen alış fiyatını belirleme yetkisi varsa da son zamanlarda bu fiyat Londra Metal
Borsası fiyatına yaklaştırılmıştır.
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Aynı politika gereği, işletilmesi yabancı sermayeye açık olan yegâne düşük tenörlü (tonda max. 0,03 ons yani takriben 0,9 gr/ ton Au içeren) altın madenleri
ile refrakteraltın içeren- sülfürlü yataklarda yüksek tenörlü yeni zonlar veya refrakter olmayan bölgeler ve hatta zengin yeni damarlar bulunursa işletmeye ve
üretime devam etme, yatırımlarını devam ettirme hakları verilmiştir.

Ruhsat sahibinin ruhsat sahasında belirlenmiş asgari miktarda bir faaliyet göstermesi zorunluluğu vardır. Yapılan faaliyet asgari miktarı aşmış ise fazlası ertesi
yılın faaliyetine sayılabilir.

Hatta 1998’den itibaren altın arama ve işletmesi yabancı sermaye için artık sadece düşük tenörlü yataklarla sınırlı olmaktan çıkarılmıştır.

Her yıl yerel idareye ve Tescil Bürosuna faaliyet raporu vermek zorunludur. Keza
ruhsat alanının kilometrekaresi başına yönetmelikte belirlenmiş bir ücret ödenmesi gerekir. Ruhsat sahibi onay almak ve asgari faaliyet zorunluluğunu yerine
getirmek şartıyla sahasını başkasına devir edebilir.

Madenciliğin Yasak Olduğu Yerler

Arama Safhasındaki Hak ve Vecibeler

Hükümetin uzman kuruluşunun onayı olmaksızın aşağıda belirtilen yerlerde
maden arama ve işletilmesi yasaktır:

Maden Arama Ruhsat sahibi veya bir izin sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:

• Limanlar, Hava alanları, Milli Savunma Tesis ve projeleri bölgelerinde
• Önemli sanayi tesislerine belli bir uzaklıktaki yerlerde, büyük ölçekli su
rezervuarları ve tesisleri olan yerlerde yahut belediye yapı ve tesislerinin
olduğu yerlerle şehir ve kasaba sınırları içinde
• Önemli nehir kıyılarında ve setlerinin her iki tarafında belli bir mesafe içinde
• Demiryolları ve önemli karayollarının her iki tarafında belli bir uzaklığa
kadar olan yerlerde
• Devletçe ayrılmış özel koruma alanları ile tarihi ve devletçe ayrılmış doğal
güzellikleri olan yerlerde
• Devletçe yasaklanmış diğer bölgelerde

Ruhsat sahibi ruhsat alanı içerisinde ruhsat müddetince her hangi bir engelleme
olmadan arama faaliyeti göstermek, ekonomik bir maden yatağı bulunduğunda
öncelikli olarak işletme ruhsatı almak, arama faaliyeti ile ilgili inşaatları ve tesisleri yapmak, bitişik başka ruhsat alanları üzerinden kendi sahasına geçiş sağlamak haklarına sahiptir.
Arama Ruhsat müracaatları tescil edildikten ve “İl Arazi ve Doğal Kaynaklar Bürosu”ndan 3 yıllık bir Arama Ruhsatı alındıktan sonra en az 20 yıl müddetli bir
ortaklık anlaşması (Joint-Venture) gereklidir.

Maden Arama Ruhsatı

Ruhsat sahibinin vecibeleri arasında şunlar da vardır: Belirtilen zamanda arama
faaliyetine başlamak, ilgili uygun bir büroya (tescil dairesine) bildirim yapmak,
bütün ana mineraller ve refakatçi mineraller için kapsamlı bir arama programı
uygulamak, ilgili yönetmelik ve kanunlara uyumlu faaliyet göstermek, arama faaliyet raporlarını vermek gereklidir.

Çin 1997 yılında kanunlarda yaptığı değişikliklerle madencilikte ruhsatlamada
yeni bir blok sistemi getirmiştir. Arama ruhsat müddeti 3 yıldır. Ruhsat alanı “Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı”nın İl bürolarına tescil ettirilir.

Zorunlu Arama faaliyetleri değer tutarı 1. Yıl için kilometre kare başına 2000 RMB
“Remnimbi” (Yuan) (takriben 250 USD); 2. Yıl için 5200 RMB; ondan sonraki her
yıl için 10 000 RMB (takriben 1250 USD)’dir.

Arama Ruhsat alanı olarak “Baz Blok” denen ve 1’(dakika)lık enlem ve 1’(dakika)
lık boylam dairelerinin çerçevelediği dörtgenlerden (yaklaşık olarak 848 akr yani
343,61 hektar) oluşan alanlara müracaat edilir. Metalik veya Non-Metalik mineraller için maksimum 40 Baz Blok’a, kömür için maksimum 200 adet Baz Blok’a
müracaat edilebilir.

Çin Halk Cumhuriyetinde Diğer Maden Harç ve Ücretleri

Bahsedilen (belli mesafeler) yönetmeliklerde açıklanmıştır.

Eğer ekonomik bir yatak bulunursa ruhsat sahibi bu ekonomik yatağı kapsayacak
şekilde 2 yıllık bir yenileme veya (2 x 2) = 4 yıllık uzatmaya başvurabilir. Başvuru
ruhsat bitim tarihinden en az 30 gün evvel yapılmalıdır.
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Çin Halk Cumhuriyeti’nde maden haklarının elde edilmesi yöntemini ve ödeme
şeklini devletin belirlediğini belirtmiştik. Maden Hakları kullanım ücreti, maden
sahasının bölgesine bağlı olarak yıllık bazda ödenir. Miktar kilometre kare başına
1000 RMB (Yuan)’dır. Bunu hektar başına dolar olarak çevirecek olursak ( 1 km2=
100 ha ve bugünkü rayiçle yaklaşık 1 USD=8 RMB (Yuan) hesabıyla) 125 USD
eder.
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Araması ve haritalaması ile rezerv belirleme işleri devlet tarafından yapılmış bir
maden sahasına müracaat edecek kimse yıllık kullanım ücreti yanında ilgili saha
için yapılmış olan arama masraflarını da ödemek durumundadır. Arama ve haritalama işlerinin değer tespiti Devlet Konseyi’nin (Hükümetin) Arazi ve Doğal
Kaynaklar Bakanlığınca (eski adı Jeoloji ve Maden Yatakları Bakanlığı) yetkilendirilmiş jeoloji ve maden yataklarında uzman bir kuruluş ile yine Devlet Konseyi’nin
Devlet Arazileri İdaresi’nce müştereken yapılır. Bu değerlendirmenin Bakanlık
tarafından onaylanması gerekir.
Madenci bir dilekçe ile Mahalli İl Halk Hükümetinin Yetkili İdari Organı’na veya
Bakanlığa müracaat ederek hem kullanım ücretinden hem de arama ve haritalama masraflarından muaf tutulmasını veya masrafların indirilmesini isteyebilir.
Bakanlık uzman kuruluşu Hükümetin Maliye Dairesi ile müştereken alacakları bir
kararla madenciyi aşağıdaki şartlarda bu ödemelerden muaf tutabilir veya indirim yapabilir:
1. Aranacak maden yatağı hudut bölgelerinde veya uzak yerlerde yahut fakir
bölgelerde ise.
2. Aranacak madene devletin acil ihtiyacı varsa yahut stokları yetersiz ise.
3. Doğal afet veya zorunlu bir nedenle büyük madenlerin üretiminde düşme
olduysa.
4. Uzman Jeoloji ve Maden Yatakları Dairesi’nce gerekli görülen diğer şartlarda.
Maden Yataklarının Aranması ve Geliştirilmesi İle İlgili Diğer Teşvikler
Devlet Konseyi (hükümet) 2006 yılında <Çin’in Batı Bölgelerinin Kalkınması İçin
Önlem ve Politikalar> kararı çerçevesinde yeni bir strateji yayınlamıştır. Bu bölgelerde maden arayıp işleteceklere yıllık maden hakkı kullanım ücreti ve arama
masraflarında indirim ve hatta muafiyet tanımayı kabul etmiştir. Şöyle ki:
• Petrol, doğal gaz, kömür damarı gazı, uranyum, zengin demir ve demir alaşımı
madenleri (ferroaloys), yüksek kalite manganez, kromit, bakır, leopoldite, platin
grubu metaller (PGM), yeraltı suyu veya diğer maden yataklarının aranması ve
işletilmesi.
• Büyük ve orta boy teşebbüslerin bıraktıkları Maden Yataklarının yeniden
aranması ve işletilmesi.
• Maden Yatağının işletilmesinin ortalama randımanını yükseltecek yöntem ve
yeni teknolojilerin uygulanması. (Düşük tenörlü cevherlerin zenginleştirilmesi,
izabesi ve rafinasyonu zor maden yataklarının çalıştırılması, terkedilmiş eski
madenlerin yeniden işletilmesi bunlara dâhildir.)
• İlgili devlet kurum ve otoritelerince bildirilen diğer durumlarda
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İlk yıl maden arama ruhsatı ücreti hiç alınmaz. İkinci ve Üçüncü yıllarda % 50 indirim yapılır. Dördüncü yıldan yedinci yıla kadar % 25 indirim yapılır.
İşletme safhasında fiili yatırımın ilk yılı kullanım ücreti alınmaz. İkinci ve üçüncü
yıllarda % 50 indirim yapılır. Dördüncüden yedinci yıla kadar % 25 indirim yapılır.
Madenin bitiminde kapanma yılında da yıllık kullanım ücreti alınmaz. Yabancı
yatırım girişimcileri için de bu indirimler geçerlidir.
İşletme Ruhsatı
Maden İşletme Ruhsatı müddeti bulunan madenin rezervinin büyüklüğüne göre
belirlenir.
Eğer maden projesi çok büyükse maksimum işletme müddeti (30) otuz yıl olarak
verilir. Buna paralel olarak rezerv miktarına göre müddet kademeli olarak azalan
bir şekilde küçük işletmeler için (10) yıllık müddete kadar iner.
İşletme Ruhsatı kira bedeli kilometrekare başına yıllık 1000 RMB (Yuan)’dir. (Takriben 125 A.B. Dolar kadardır.)
Maden Yatakları Arama ve Tescil Yönetmeliği ekindeki listeye göre büyük rezervler için Kömür, hidrokarbonlar, asil metaller, baz metallerin çoğu, bir çok non-metalik mineraller, nadir toprak elementleri ve diğer bazı madenler için İşletme
Ruhsatı onayı yetkisi doğrudan “Arazi ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı” uhdesindedir. İşletme Ruhsatı sahibi hükümetin onayı ile maden haklarını tamamen veya
kısmen başkasına devir edebilir.
İşletme Ruhsatı Döneminde Hak ve Vecibeler
Bir kez İşletme Ruhsatı alındıktan sonra ruhsat sahibinin şu hakları vardır:
Ruhsat müddetince işletme faaliyetini yürütmek, elde edilen ürünü satmak, (bunun istisnası devlet konseyince “hükümetçe” belirlenen bazı minerallerin maden
bölgelerinde topluca işleme tabi tutulması amacıyla kurulan tesislere toplu alımlardır.) İşletme Ruhsatı sahibinin faaliyet raporu vermek zorunluluğu vardır. Ayrıca devlet makamlarının madeni her zaman kontrol yetkisini kabul etmiş sayılır.
İşletme Ruhsatı müracaatı sırasında madenin hazırlık ve arazi kullanımı ile paralel
olarak programlanmış Çevre Etki Düzenlemesi planı vermesi gerekir.
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Madenin işletilmesi sırasında madenci kuruluşun, makul bir plan içersinde gelişmeyi sağlayıcı, randımanlı bir işletme metodu ile uygun bir cevher hazırlama
yöntemi uygulaması istenir. Parajenez olarak birlikte bulunan minerallerin de
kazanılması zorunludur. Kanun atıkta kalan ve o gün için ekonomik değerlendirilmesi mümkün olmayan minerallerin ilerde kazanılmasını sağlayacak şekilde
atıkların muhafazası hakkında madde içermektedir.

FRANSA MADEN MEVZUATI
Bu kısımda Avrupa Birliği’nin büyük ülkelerinden biri olan Fransa’yı ele alıyoruz.
Fransa aynı zamanda deniz aşırı ülkelerde toprakları olan ve bir zamanlar büyük
sömürgeleri bulunan bir ülkedir. Fransa ile ilgili bazı gerekli bilgileri verdikten
sonra özet olarak Fransa’da maden rejimini genel hatları ile sunacağız.

1998’de hükümet mevzuattaki tadilatı tamamlamak için üç yönetmelik
yayınlamıştır. Bunlar:
• Maden Arama Tescil Yönetmeliği,
• Maden Arama Yönetmeliği,
• Maden Arama Ruhsatı ve İşletme Ruhsatı Devir Yönetmeliği Madenlerin
Kapatılması
Madenlerin Kapatılması
Eğer bir maden kapatılacaksa nedenleri ve faaliyetlerle ilgili bir rapor verilir. Raporda uygulanan reklamasyon, çevre koruma, düzenleme hakkında ve uygulanan kontroller hakkında bilgilerle yetkili kuruluşların ilgili yönetmeliklere göre
kapatma konusundaki onayı istenir.
Çevre Koruma önlemlerinin uygulanması sıkı bir şekilde izlenmekte ve arazi kullanımının bilhassa tarım arazilerinin ekonomize edilmesi ve tekrar kazanılması
önlemlerinin alınması gerekmektedir.

Avrupa Kıt’asındaki Fransa Toprakları
Başkent 		
: Paris
Resmi Dil 		
: Fransızca
Yönetim biçimi 		
: Yarı başkanlık sistemi
Cumhurbaşkanı
: François Hollande
Fransa’nın Kuruluşu
: 853 Verdun anlaşması 1. Cumhuriyet
			 1 958 (5. Cumhuriyet)
Nüfus 			
: 2012 sayım 65.350.000
Yüzölçümü 		
: (Avrupa kıtası’nda) 551 000 km2
-108-

-109-

Madencilik ve Hukuk

Madencilik ve Hukuk

Akdeniz’de İtalya’ya ait Sardinya adası’ndan sadece 12 km uzaktaki Korsika adası
da Fransa’ya aittir. Sahip olduğu denizaşırı illerde de, Fransız Guyanası aracılığıyla
Brezilya ve Surinam’a, Saint Martin Adası aracılığıyla da Hollanda Antilleri’ne sınırı vardır. Fransa, Manş Denizi’nde deniz yüzeyinin altından geçen Manş Tüneli’yle
Birleşik Krallık’a bağlanmaktadır. Fransa, 17. yüzyılın ikinci yarısından bu yana
dünya genelinde uluslararası ilişkiler alanında önde gelen ülkelerden olmuştur.
18. ve 19. yüzyıllar arasında, Fransa dönemin en büyük sömürge imparatorluklarından birini kurmuştur. Bu dönemlerde Fransa’nın sınırları batı Afrika’dan, güneydoğu Asya’ya kadar uzanmış, etki ettiği bölgelerdeki toplumların kültür ve
siyasetlerinde belirgin izler bırakmıştır.
Dünya sıralamasında 6. sırada bulunan nominal gayrisafi yurtiçi hasılası ve 8. sırada yer alan satın alma gücü paritesi ile ileri bir ekonomiye sahiptir ve gelişmiş
ülkeler sınıfında yer almaktadır.
İş gezileri için gelenler dâhil, ülkede yirmi dört saatten az kalanlar hariç tutulmak
üzere, yıllık olarak ağırladığı yaklaşık 82 milyon turistle Fransa, dünyada en çok
ziyaret edilen ülkedir. Fransa, Avrupa Birliği adlı siyasi ve ekonomik örgütlenmenin kurucu üyelerinden biridir ve birlik üyesi ülkeler içinde yüzölçümü en büyük
olanıdır.
Ülke, bunun yanında Birleşmiş Milletler’in de kurucu üyelerinden, Frankofon’un,
G8 Zirveleri’nin, Latin Birliği’nin ve NATO’nun da katılımcılarındandır.
FRANSA TARİHİ

Fransa İdari Bölümleri (Korsika dâhil – Paris’in bölümleri ayrı gösterilmiştir.)

Fransa resmî olarak Fransa Cumhuriyeti, anakara toprakları Batı Avrupa’da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde deniz aşırı toprakları olan bir ülkedir.
Kıta Fransası, güneyde Akdeniz’den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzeydenizi’ne, doğudaRen Nehri’nden batıda Atlas Okyanusu’na kadar yayılan topraklarda yer alır.
Fransa, yönetimde yarı-başkanlık sisteminin uygulandığı üniter bir devlettir. Ülkenin başlıca ilke ve ülküleri İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nde açıklanmıştır.
Fransa’nın Avrupa kıtasındaki komşuları Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre,
İtalya, İspanya, Monako ve Andorra’dır.
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Günümüz Fransa’sının sınırları hemen hemen eskiden
Kelt Galyalıları tarafından
yurt edinilen Antik Galya’nın
sınırlarıyla aynıdır. Galya, İ.Ö.
1. yüzyılda Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından
ele geçirilince Galya halkları
yavaş yavaş Roma kültürünü
ve Roma dilini benimsediler.
Daha sonra zamanla bu dil kendi içinde değişerek çağdaş fransız dili oluştu.
MS 4. yüzyılda, Galya’nın Ren Nehri kıyısındaki doğu sınırları Germen boyları tarafından yönetiliyordu. Bu topluluklar içinde en etkili olanı, Fransa’ya antik Francie adını da veren Franklardı.
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Günümüzde kullanılan Fransa adıysa Paris dolaylarında
bulunan Capet krallarının
yönettiği derebeyliğin bulunduğu bölgenin adından gelir.
Roma İmparatorluğu’nun düşüşünden sonra, Avrupa topraklarında yayılan Germen
boyları içinde Franklar, Aryanizm’e değil de, Katolikliğe
giren ilk topluluklardı. Bu nedenle Fransa’ya “Kilisenin en
büyük kızı” (La fille ainée de l’Église) sıfatı verilmiş, Franklar da buna dayanarak
kendilerini “Fransa’nın en iyi Hristiyanları” olarak adlandırmışlardır.
Ayrı bir ülke olarak Fransa tarihinin başlamasıysa 843 tarihli Verdun Antlaşması
uyarınca Karolenj İmparatorluğu’nun Doğu Frank Krallığı, Batı Frank Krallığı ve
Orta Frank Krallığı olarak üçe ayrılmasıyla başladı. Batı Frank Krallığı hemen hemen bugünkü Fransa topraklarını kaplıyordu ve nitekim çağdaş Fransa’nın temelleri bu krallık üzerine kuruldu.
Karolenj Hanedanı Fransa’yı 987 yılında Fransa Dükü ve Paris Kontu Hugh Capet’nin, Fransa kralı olarak taç giymesine kadar yönetti. Onun soyundan gelenler
ile Valois ve Bourbon hanedanları da aşamalı bir dizi savaşla ülkede birliği sağladılar. Krallık yönetimi 17. yüzyılda ve Kral XIV. Louis’nin döneminde doruğa ulaştı.
Bu süreçte Fransa, Avrupa kıtasının en kalabalık ülkesi hâline geldi ve Avrupa
kültürü, politikaları ve ekonomisi üzerinde en etkili güçlerden biri oldu. Fransızca
dönemin diplomasi dili oldu ve uzun süre bu niteliği koruyarak kaldı. Aydınlanma
çağı da büyük ölçüde Fransız entelektüel çevrelerinde gerçekleşti. Fransız bilim
insanları 18. yüzyılda büyük bilimsel buluşların altına imzalarını attılar. Ayrıca
Fransa bu dönemlerde Afrika, Amerika ve Asya kıtalarında birçok deniz aşırı toprak edindi.
KRALLIKTAN CUMHURİYETE
Fransa’da krallık sistemi 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi’ne dek hüküm
sürdü. Fransız Devrimi sırasında dönemin Fransa Kralı XVI. Louis ve eşi Marie
Antoinette ile onlara yakınlığı olduğu düşünülen yüzlerce Fransız vatandaşı öldürüldü. Kısa süreli bir dizi yönetim denemesinden sonra Napolyon Bonapart
1799’da cumhuriyetin kontrolünü ele aldı ve kendini önce Birinci Konsül, daha
sonra, günümüzde Birinci İmparatorluk (1804-1814) adıyla anılan devletin imparatoru ilan etti.
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Napolyon Savaşları olarak
bilinen bir dizi savaşın ardından, Bonaparte ailesinin yardımıyla Napolyon kıta Avrupasının büyük bölümünü ele
geçirdi. Yeni elde edilen bu
topraklara daha sonra Bonaparte ailesinin üyeleri Fransa’ya bağlı kral olarak atandı.
1815 yılında yapılan Waterloo Savaşı’nda Napolyon’un son yenilgisinden sonra
Fransa’da krallık yönetimine geri dönüldü. Ancak bu kez kralın yetkilerine anayasal kısıtlamalar getirildi. 1830 yılında çıkan bir sivil ayaklanma olan Temmuz
Devrimi’yle Bourbon Hanedanı tümüyle kaldırılarak anayasal krallığa dayanan
Temmuz Monarşisi getirildi. Bu yönetim biçimi 1848 yılına dek sürdü. Bu arada
kurulan İkinci Cumhuriyet oldukça kısa süreli oldu ve 1852 yılında III. Napolyon
İkinci İmparatorluğu kurunca yıkıldı.
1870 yılında başlayan Fransa-Prusya Savaşı’nda yenilen III. Napolyon bunun üzerine tahttan indirildi ve bu yönetim rejimi de Üçüncü Cumhuriyet’in kurulmasıyla
fesholdundu.
Fransa 17. yüzyıldan başlayarak 1960’lara dek bir sömürge devleti kimliğiyle var
oldu. 19. ve 20. yüzyıllarda dünyanın dört bir yanında edindiği sömürge toprakları Fransa’yı İngiltere’den sonra ikinci büyük sömürge imparatorluğu haline getirdi. 1919 ve 1939 yılları arasında gücünün doruklarındayken Fransız Sömürge
İmparatorluğu’nun yüz ölçümü 12.347.000 kilometrekareye erişti. Fransa’nın
Avrupa’daki toprakları da işin içine katılınca 12.898.000 kilometrekareye ulaşan
Fransız egemenlik sahası dünya topraklarının %8.6’sını kaplıyordu.
I. Dünya Savaşı’ndan da, II. Dünya Savaşı’ndan da galip taraf olarak çıkmasına
karşın Fransa büyük bir insan kaybına ve maddi zarara uğramış, Avrupa’daki toprakları her iki savaşta da yer yer ya da tümüyle Alman güçlerince işgal edilmiştir.
1930’lu yıllarda Halk Cephesi Hükümeti’nin yaptığı toplumsal yenilikler Fransa’ya
damgasını vurmuştur.
II. Dünya Savaşının sonrasında Dördüncü Cumhuriyet kurulmuş ve Fransa’nın
dünya siyasi ve ekonomik politikalarında etkili bir güç olarak kalabilmesi için ülkenin mevcut durumunun korunmasına çalışılmıştır.
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Fransa o zamana dek elinde bulundurduğu sömürge topraklarını korumaya çalışmışsa da daha sonra bu konuda sorunlar yaşamıştır. 1946’da Çinhindi’nin yönetimini yeniden ele geçirmek için yapılan harekât Birinci Çinhindi Savaşı’nın çıkmasına neden olmuş ve 1954 yılında Dien Bien Phu Çarpışması’nda Fransız güçleri
bölgesel güçlere karşı yenilerek bölgeden çekilmişlerdir. Bundan yalnızca birkaç
ay sonra, Fransa Cezayir halkının başlattığı bağımsızlık savaşında yine, hatta daha
sert bir direnişle karşı karşıya kalmıştır.
O dönemde Pied-noir adı verilen milyonlarca Avrupa kökenli sakini olan Cezayir’in kontrolünü bırakıp bırakmamak konusunda Fransa’da büyük tartışmalar
yaşanmış ve ülke bir iç savaşın eşiğine gelmiştir. 1958 yılında istikrarsız ve zayıf
durumda bulunan cumhuriyetin yerine, yeni bir anayasa oluşturulması öngörülerek cumhurbaşkanının yetkilerini artıran ve günümüzde de hâlâ süren Beşinci
Cumhuriyet’in kurulması kararına varılmıştır. Kurulan bu son cumhuriyetin başkanlığına Charles de Gaulle gelmiş ve Gaulle Cezayir’deki savaşı bitirecek önlemleri alırken ülkeyi de birlik içinde tutmayı başarmıştır. Cezayir Bağımsızlık Savaşı,
Cezayir’in başkenti Cezayir’de yapılan barış görüşmeleriyle 1962’de çözümlenmiş
ve bu olay Cezayir’in bağımsız bir ülke olmasıyla son bulmuştur. Son yarım yüzyıl
içinde Fransa’nın Almanya’ya karşı yürüttüğü barışçıl tutum ve iş birliği ilişkileri Avrupa Birliği’nin ekonomik bütünleşmesinde esas teşkil etmiştir. Bu olumlu
havanın en önemli sonucu ocak 1999’da avronun birlik üyesi ülkeler arasında
ortak para birimi olarak kabul edilmesi olmuştur. Avrupa Birliği’nin önde gelen
güçlerinden olan Fransa’da seçmenler Avrupa Birliği Anayasası oluşturmak için
hazırlanan antlaşmayı halkoylamasında reddetmişse de, bu anayasa taslağının
kapsadığı hükümleri bir antlaşma içinde uygulmaya sokmayı öngören Lizbon Antlaşması, Şubat 2008’de Fransız Parlamentosu’nda kabul edilmiştir.

FRANSA MADEN MEVZUATI

Fransa son yıllardaki
ekonomik kriz ve bütçe
açıklarına rağmen büyük bir ülke olup dünya
çapında bir ekonomiye
sahiptir. Satın alma paritesine göre Gayri Safi
Milli Hâsılası (GSMH)
1,9 trilyon (USD) dolardır. Bu hâsıla ile Avrupa
Birliği’nin (EU) üçüncüsüdür. Böyle Avrupa
Birliği’nin de üyesi olan ve deniz aşırı kıta’larda toprakları olan bir ülkenin Maden
Mevzuatını incelemek ve bilmek ilginç olacaktır diye düşünüyorum. Fransa’nın
GSMH’sının % 20’si endüstriden gelir. Maden cevher ve hammaddelerini işleyen
endüstri konusunda dünyada en büyüklerdendir. Ülke ekonomisinin büyüklüğünün anahtarı ağır sanayinin devamlı büyümesi ve gelişmesidir. Madencilik endüstrisinin esas kaynağı olan metal ve mineral içeren ham madde ve cevherlerin
ithalatı da GSMH’nın % 3’ünü oluşturmaktadır. Ancak bu ithalâtın yanında Fransa
kendi ülkesi içinde birçok madeni (endüstriyel mineraller dâhil) kendi üretmektedir. Bu konuda aşağıda özet bir bilgi verilmektedir.
Fransa’nın Madenleri ve Maden Endüstrisi:
Son 10 yıl içinde rezerv tükenmesi ve ekonomikliğinin kaybolması nedeniyle birçok madenin kapanmasına rağmen Fransa hâlâ aşağıda özetlediğimiz listedeki
madenleri kendi ülkesi içinde üretmektedir.
Kapanan belli başlı madenlere örnek olarak şunları sayabiliriz: Charbonnage de
France (CdF) firmasının Centre-Midi Bassin’de 1.000.000 ton/yıl kapasiteli açık işletme kömür madeni. 2.500.000 ton/yıl kapasiteli yeraltı kömür madeni. Salsigne
Altın Madeni (3000 kg/yıl kap.)(2005 yılından önce kapanmıştır).

Neden Fransa?
Fransa’nın maden mevzuatı
Fransa’nın maden mevzuatı dünyanın en eski mevzuatındandır. Fransa Maden
Kanunları Fransız Anayasasının 552’inci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır. İlk
Maden Kanunu 21 Nisan 1810 tarihine Napolyon Bonapart dönemine kadar inmektedir.

Alsace’taki Amelie ve Marie Louise madenleri (2 500.000 ton/yıl potas-K2O- kapasiteli). Metaleurop S.A. firmasının Noyelles Godoult’taki 110.000 t/yıl kapasiteli Çinko madeni. Halen faal olan madenler ve metaller için üretimleri yıldan yıla
değişmekle beraber bir fikir vermesi için 2005-2006 yıllarındaki durumları şöyle
sıralayabiliriz:
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FRANSA’DA MADEN REJİMİ

Madenler (Metrik ton olarak)
Alüminyum Endüstrisi:
Boksit Cevheri 				
Alumina (metalurjik) 			
Alüminyun (metal)(primer) 		
Alüminyun (metal)(sögonder) 		
Antimuan (metal) (Regülüs dâhil)
Kadmiyum (metal) 			
Kobalt (metal)
(Pudra) 				
(klorür) 			
Altın (Au içeriği kg. olarak) 		
Demir – Çelik Endüstrisi:
Metal Pik döküm 			
Ferromangan, Ferrosilisyum,
Silikomangan, Silikon metal 		
Ham çelik 				
Sıcak yassı rule				
Kurşun Metali:
Primer (rafine) 				
Sögonder (rafine) 			
Nikel rafineri üretimi (metal içeriği)
Gümüş:
Cevher Üretimi (Ag içeriği kg.olarak)
Rafineri üretimi (Ag içeriği kg.olarak)
Kalay (sögonder) 			
Çinko (metal)
(Cüruf ve sögonder ürünler dâhil)

2005 (Mtx1000)

2006 (Mtx1000)

168
200
442
222
500 		
100 		

168
200
442
222
500
100

500 		
191		
1500

500
191
1500

12705

13013

760 		
19481
16566

750
19857
17437

104979
12536
700 		
400 		
1500
210000

4039
100195
13700
700
400
1500
120000

Fransız Maden Kanunu daha önceleri Anayasa’ya dayanarak toprağın altındaki
ve üstündeki maden haklarını yeryüzüne sahip olana veriyordu. Yani tapu sahibi
hem yeraltındaki hem yüzeydeki hem de o toprağın üstündeki gökyüzü parçasında bulunan madenlerin sahibi addediliyordu. Zaman içersinde madenlerle ilgili
bu prensip çıkarılan yeni kanunlar ve yönetmeliklerle değiştirilmiştir. Fransız Maden Kanununda bu konuda ilk defa 26 Mayıs 1955 tarihinde bir değişiklik yapılmıştır. Ondan sonra da bir kaç kez değiştirilmiştir.
1994’te formalitelerin azaltılması ve çevrenin korunması amacıyla önemli değişiklikler olmuştur. Bu tadilata aynı zamanda Avrupa Birliğine uyum amaçlı değişikliklerle madenciliği daha cazip hale getirecek hükümler de eklenmiştir. Bu
günkü kanun, madenlerin Arama ve İşletme Ruhsatı, İmtiyaz gibi hakların “Devlet” tarafından verileceğini amirdir. Diğer maddeler “Taş Ocakları” sınıfına girmektedir ve arazi sahibinin mülkiyetine bırakılmıştır.
1998 yılında kanuna yapılan eklentilerle Maden Kanunu bölgelerin özeliklerine
göre bazı ayrıntılarla Fransa’ya ait deniz aşırı topraklara da yaygınlaştırılmıştır.
Bu özel kurallara göre Maden Kanunu madenlerin işletilmesinde buralarda iki
yol önermekteydi. Biri “İmtiyaz” alınması diğeri de “Devletin İşletmesi”ydi. Oysa
bu kanun bunlara ilaveten maden işletilmesi için iki yol daha tanımlamaktadır.
Bunlar da “İşletme Ruhsatı” ve “İşletme İzni”dir.
Maden Kanunu işletilecek maden cinslerini iki ana gruba ayırmaktadır:
1. “Maden” olarak tanımlanan maddeler.
2. Maden grubuna girmeyen “Taş Ocağı Malzemesi” addedilen maddeler.
Mamafih Kanunun 2’inci maddesinde maden olarak sayılan maddelerin listesi
kesin değildir. Gerçekten Maden Kanunu maddelerin maden kapsamına alınması
için iki tür belirlemişti:
• Birincisi kapsama alınacak henüz endüstride kullanılmayan Kanunun 2’inci
maddesinde sayılanlara benzer maddeler,
• İkincisi ise endüstride bilinmekle beraber daha önce “Taş ocakları
malzemeleri” sınıfında sayılanlardır.
Böyle bir maddenin kapsama alınması “Bakanlar Kurulu” kararına bağlıdır. Ancak
ikinci şıkta 2 aylık bir kamuoyu araştırması gereklidir.
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Ruhsatname sahibi arama ruhsatının gereklerini ve istenen alanla ilgili finansal
zorunlulukları yerine getirdiği takdirde uzatmalar otomatik olarak verilir.

MADEN HAKLARI VE MÜLKİYET
Fransa’da maden hakları ve mülkiyetle ilgili uygulamalar diğer demokratik ülkelerdeki uygulamalardan tamamen farklıdır. Fransa’da “maden hakkı” idari bir
yetki olarak telakki edilir. En önemli fark demokratik ülkelerdeki gibi maden yatırımının finansmanı sosyalist ülkelerdekinden çok değişik yollarla sağlanır. Maden hakkı ve maden mülkiyetine bağlı olan diğer haklar o arazide her şeye sahip
olmak demek değildir.
Fransa’da yapılan son maden kanunu tadilatının amacı ruhsat ve izinlerin alınmasını kolaylaştırıcı çerçeveyi oluşturmaktır. Bu reformdan önce bir “Özel Arama
Ruhsatı”nın alınması için formalitelerin müddeti 2 yılı buluyordu. Eğer ihale söz
konusu ise bu müddet daha da uzun olabiliyordu. Gerçekten kararname çıkarılabilmesi için Bakanlar Kuruluna Bakanın bir rapor vermesini gerektiriyordu. Bu
kararname ile belli bir alanda yapılacak arama faaliyeti esnasında hangi madenlerin üretilebileceği belirleniyordu.

“M” tipi madenler için Bakanlık her bir uzatma için ruhsat alanının yarı yarıya
küçültülmesini ister.
Yeterliliğin Belirlenmesi
Fransa’nın son maden kanunu tadilatında arama ruhsatı taliplerinin teknik ve
finansal kapasitelerinin belirlenmesi amacıyla bazı kriterler getirilmiştir. Bunlar
maden arama ruhsatı alınırken aranması gereken, yerine getirilmesi şart olan kurallardır. Parlamento tarafından konulmuş olan bu kurallar “sağlık ve işçi güvenliği”, “kamu sağlığı ve güvenliği”, “yapıların korunması” “iletişim araç ve gereçleri
ve yöntemleri”. “çevrenin korunması” gibi konuları da içermektedir.
Arama ve İşletme İçin İhaleye Müracaat Yöntemi

Tadilattan sonra bir “Özel Arama” izninin alınması prosedürü sadece bakanlığın
basit bir onayı ile sağlanabilmektedir. Halk oylaması kaldırılmıştır.

Özel Arama İzni (Ruhsatı) ve İşletme İmtiyazı alabilmek için uygulanacak prosedürler belirlenmiştir.

Maden Arama rejimi esas olarak üç hedefi amaçlamaktadır:

Seçim için kriterler hükümet kararnamesi ile ilan olunur. İhaleye katılımda aşağıdaki kademeler takip edilir:

• Maden aramalarına genel ilgiyi çekebilmek, cazip hale getirmek ve bu maksatla
müracaatçıya bazı ayrıcalıklar sağlamak, bazı korumalar tanımak.
• Her iki safhada hem arama döneminde hem de bir maden bulunduğunda
işletme döneminde devlete kontrol yetkisini sağlamak.
• Arazi sahibinin haklarını göz önünde bulundurmak.
Arama faaliyetleri arama izni çerçevesinde yürütülür. Arazi sahibinin onay vermemesi halinde mahallin valisine durum bildirilir. Anlaşma sağlanamazsa çözümü sağlamaya Maden Bakanı yetkilidir.
Özel Maden Arama ruhsatı ile ilgili bazı yeni önlemler getirilmiştir. Bu önlemler
sıvı veya gaz hidrokarbonlarla (petrol ve doğalgaz) (ki bunlara “H” tipi madenler
deniyor ve Maden Kanununda petrol ve doğal gaz ile ilgili hükümler de var) diğer
“M” tipi denen madenler arasındaki ilişkilerin hükme bağlanmasıdır.

• Maden Bakanlığına bir dilekçe verilerek talep yapılır.
• Talep en uygun bir Tescil ofisinde tescil ettirilir.
• Talebin (bilhassa “H” tipi müracaatlar için) Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde
ilanından sonra 30 günlük bir ön dönem vardır. Sonuçlanmazsa yayın
tarihinden itibaren 90 günlük ikinci bir dönem verilir.
• En sonunda yetkili Bakan tarafından bir karar verilir.
Maden İşletme Hakları:
Reformdan önceki dönemde üç tip işletme hakkı vardı. Şöyle ki:

Bir arama ruhsatının müddeti iki kez uzatılabilir. Her iki uzatma dönemi 5’er yıldır.

• İşletme İmtiyazı: 1810 tarihli Maden Kanunu ile getirilen bu işletme imtiyazı 50
yıl müddetli idi. 25’er yıllık periyotlar halinde uzatma imkânı vardı. Bu tarz
imtiyazlar geçmişte limitsiz müddetle veriliyordu ve bu imtiyazlardan bu
günlere kadar devam edenleri vardı. Gerçekten 1955’ten 1976’ya kadar maden
imtiyazları (Hidrokarbonlar = petrol ve doğal gaz haricinde) sonsuz müddetle
verilmişti. Bu gün bu ebedi müddetli imtiyazlardan hiç biri faal değildir.
Ancak bu hareketsizlik yeraltı madenciliğinin önemli bir bölümünde bazı
problemler doğurmaktadır.
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• Devlet İşletmeleri: 1919 yılında devlete ait madenlerin yine devlet tarafından
işletilmesi için getirilmiştir. Ancak bu güne kadar uygulanmamıştır.
• İşletme İzinleri: (PEX adı verilen işletme izinleri) Bir imtiyaz hakkı için yeterli
olmayan küçük rezervli, düşük kapasiteleri nedeniyle kârlılığı az olan
veya önemsiz maden yatakları için uygulanmaktaydı.
İmtiyaz ve PEX işletme izinleri bir halk oylamasından sonra veriliyordu. İmtiyaz
için Bakanlar Kurulu kararı gerekiyordu. PEX İşletme İzni için ise Bakanın yetkisi
vardı.
Bu gün sadece Bakanlar Kurulu kararı ile verilen “İmtiyaz” şeklinde işletme hakkı kalmıştır. Gerçekten Özel Arama Ruhsatı sahibi ruhsat sınırları içinde kalmak
şartıyla ve geçerlilik dönemi içinde müracaat etmek suretiyle ancak arama ruhsatında yazılı madenleri işletmek için bir “İmtiyaz” “İşletme Hakkı” alabilir. Bir
arama ruhsat sahibi bir maden yatağı bulduğunda talepte bulunursa “İmtiyaz”
almaya hakkı vardır. İşletme talebi yapıldığında arama ruhsatının müddeti biterse
her hangi bir formaliteye gerek kalmadan ruhsatta yazılı madenler için ruhsatın
müddeti uzatılır.
RUHSATLARIN DEVRİ
Özel Arama Ruhsatının başkalarına devri yeniden ihaleye gerek kalmadan Bakan
onayı ile olabilir. Ancak İmtiyaz ve İşletme hakkının devri için ise (yine halk oylaması ve yeniden ihaleye gerek kalmadan) Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır.
İşletmenin tahmini müddetinin belirlenmesi Maden Bakanlığının yetkisindedir.
MADENLERİN FAALİYETLERİNİN KONTROLÜ
Çevrenin ve üçüncü kişilerin haklarının korunmasını sağlamak amacıyla halk
oylamasını takiben arama faaliyetlerinin yürütülmesinde bazı önlemler getirilmiştir. Mamafih bazı ruhsatlar halk oylamasından müstesna tutulabilir yahut ta
Hükümet kararnamesiyle bazı kriterler öne sürülebilir.
1994 yılından önceki rejimde madendeki faaliyetler esnasında alınacak önlemler
ve uyulacak kuralları hâkim belirlerdi. Gerçekten Fransız kanunlarınca madencilikten doğan zarar ve ziyanların tazmini Fransız Medeni kanununa tabi kılınmıştı.
1994’ten önce madenlerin kontrolü Bakanlığın ve valiliğin emrindeki maden
mühendisleri tarafından yapılırdı. Fransız İş Kanunu’nun çıkarılmasından sonra
önemli maden işletmelerinin devamlı kontrol ve teftişi maden işletmecilerinin
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aralarında seçtiği meslektaşları tarafından yapılmaya başlandı. Bu kişilerin polis gibi yetkileri yoktu. Gerektiğinde bakanlığın maden mühendislerini çağırarak
devreye girmelerini sağlardı. Bugün ise madenlerin kontrolü için sadece yetkili
kuruluşların maden mühendisleri değil aynı zamanda maden polisi görevi yapan
mensupları vardır. Bu kuruluşlar bir taraftan istedikleri zaman madenleri ve ilgili
tesisleri teftiş amacıyla ziyaret etme, diğer taraftan gerekli evrakları toplama, görevleri gereği lüzumlu numuneleri alma işlerini yapabilirler. Benzer önlemler “Taş
Ocakları” polisleri için de alınmıştır.
MADENLERİN KAPATILMASI VE FAALİYETİN DURDURULMASI
Madenlerde işin durdurulması, madenin kapatılması için kontrol işlevinin basitleştirilmesi ve etkinliğinin sağlanması amacıyla ruhsat geçerliliği sırasında veya
bitiminde “kapatma ve terk” işlemleri tek bir kavramda birleştirilerek “İşin Sonlandırılması ve Tesislerin Durdurulması” adı altında tek bir prosedüre bağlanmıştır.
Kanun Terk’in sonunda maden yatağının otomatik olarak devlete geçmesini
amirdir. Yönetim madenin en son olduğu haliyle bilâ bedel devlete bırakılmasını
yahutta Maden Kanunu’nda önceden getirilmiş önlemlerin yerine getirilmesini
isteyebilir.
Elbette bu önlemlerin yerine getirilmesi yatırımcıya ek bir maliyet çıkarmaktadır.
Yatırımcının önceden bunun çevresel ve sosyal etkilerini etüt etmesi ve tazmin
etmeyi taahhüt etmesi gerekir.
TAŞ OCAKLARI REJİMİ
Taş Ocakları rejimi madenleri sınıflandıran 1993 tarihli kanunla düzenlenmiştir.
Daha evvel zaten Taş Ocaklarının açılması ve işletilmesi madenlerin sınıflandırılmasına göre çevrenin korunması için 1976 tarihli kanuna göre yapılıyordu.
Bu (1993 tarihli) kanun hükümlerine göre maden polisi ile “Taş Ocakları Polisi”
ayrılmıştır. Maden Kanununda diğer işler meyanında taş ocaklarının denetim ve
kontrolünün valilikler tarafından yapılacağına dair özel hükümler vardır. Belediyelerin ve ilgili idarelerin öncelik hakkı saklıdır. Kamunun ihtiyacı olan malzemelerde mülk sahibi ile belediye arasında taş ocağının işletilmesi ile ilgili bir anlaşmazlık vuku bulduğu takdirde çözümü idare belirler.
1994 yılında Maden Kanununda yapılan tadilatla, bazen illerin yerel ihtiyacı ile
milli ekonominin çelişebilen ihtiyacı göz önünde bulundurularak alternatif çözüm için hükümler getirilmiştir.
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1997 yılındaki kararname ile “Arama İzni” ile “Özel Taş Ocağı İşletme İzni” tam
olarak tanımlanmıştır. Bu izinler şu iki safhada gerçekleşmektedir:
• “Arama İzni” verilecek sahalarla “Özel Taş Ocağı İşletme İzni” verilecek
sahaların belirlenmesi.
• “Arama İzni” ve “Taş Ocağı İşletme İzinleri”nin tevzii. (verilmesi)
Arama ve İşletme İzin sahalarının belirlenmesi Maden Bakanlığı tarafından yapılmakta, yönetim ve denetimleri ise Valilikler veya onların yetkili kıldığı koordinatörler tarafından sağlanmaktadır.
Bu prosedürün uygulanması için önce bir kamuoyu araştırması ve bir grup tarafından da hazırlık çalışması yapılmaktadır. Bu hazırlık çalışmasının amacı işletme
esnasında ve işletme sonunda çevreye yapılacak etkilerin değerlendirilmesidir.
Müracaatlar Maden Bakanlığı’na ve aynı zamanda Çevre Bakanlığı’na yapılmaktadır. Bakanlar Kurulunun kararnamesi ile izin verilmektedir.

İlgili Bakanlık ve Daireler:
• Maden Genel Konseyi
• Maden Bakanlığı (Ministery of Mines)
• Ekonomi ve Maliye Bakanlığı
• Atom Enerjisi Komisyonu
• Valilikler
Maden Yataklarının Tasnifi (Bu maddenin en son tadilâtı 2006) Fransa Maden
Kanununun 2.inci maddesi (Maden) sayılan maddeleri şöyle tanımlamakta ve
tasnif etmektedir:
Maden yatakları yahut Fosil yataklar arzın içinde veya yüzeyinde oluşum şekillerine göre (Maden) yahut (Taş Ocağı) diye adlandırılırlar.
Maden sayılan yataklar şunları içerir:

• Fransa Maden Kanunu: En son tadilâtı 2011 yılında yapılmıştır. 251 esas
maddeden oluşmaktadır. Oldukça detaylı bir kanundur. (Petrol ve Doğalgaz bu
kanun kapsamında olup, bunlar için ayrı bölümde ayrı hükümler vardır. Biz bu
hükümleri konumuz dışında bırakıyoruz.)

• Kömür, linyit yahut diğer fosil katı yakıtlar (turba, asfalt (asfaltit), sıvı yahut gaz
halinde hidrokarbonlar ile grafit ve elmas hariç).
• Katı yahut eriyik halinde Sodyum ve Potasyum tuzları, (Terapötik ve sağlık
amaçlarıyla kullanılan tuzlu sular hariç).
• Şap, (Toprak alkali sülfatları dışındaki) Sülfatlar
• Boksit ve Flüorit.
• Demir, kobalt, nikel, krom, manganez, vanadyum, titanyum, zirkonyum,
molibden, tungsten (volfram), hafniyum, renyum.
• Bakır, kurşun, çinko, kadmiyum, germanyum, kalay, indiyum.
• Seryum, skandiyum ve diğer Nadir Toprak Elementleri.
• Niyob (Niyobyum), Tantal.
• Cıva, gümüş, altın, platin ve Platin Grubu Metaller.
• Helyum, lityum, rubidyum, sezyum, radyum, toryum, uranyum ve diğer
radyoaktif elementler.
• Kükürt, selenyum, tellür.
• Arsenik, antimon, bizmut.
• Karbon di oksit (sulardaki doğal gaz hariç-gıda sanayiinde ve terapötik
amaçlarla kullanılanlar dışında).
• Fosfatlar.
• Berilyum, galyum, talyum.

• İmtiyaz Kanunu
• Vergi Kanunları

Bu listeye ekonomide daha önce kullanılmayan elemanlar Bakanlar Kurulu tarafından ilâve edilebilir.

Müracaatçı, yazılı olarak arazi sahibinin taş ocağı arama ve işletmesine iznini alamadığı takdirde İdare araya girer. Ancak arazi sahibi kendisi aynı arazide arama
ve işletme faaliyeti yapıyorsa başka birisi bu arazide izin alamaz.
Arama İzni müddeti 3 yıl, İşletme İzni müddeti 10 yıldır. Bu müddetler aynı periyotlarla uzatılabilir.
Taş Ocağı işletmelerinde ruhsat sahipleri çalıştıkları yerlerdeki arazi sahiplerine bir tazminat ödemek durumundadır. Bu ödenti ya yıllık olarak akr başına (1
akr=4050 m2) belli bir ücretin toptan ödenmesi şeklinde olur ya da üretim miktarına göre devlet hakkı ile orantılı bir ücret şeklinde olur. Bu konuda bir anlaşmazlık olduğu takdirde ödenecek miktar mahkeme tarafından belirlenir.
İLGİLİ KANUNLAR:
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• Yeraltında bulunan sıcak sular da jeotermal enerji kaynağı olarak (maden
yatağı) kabul edilir. Yeraltı suları içerdikleri sıcak su ve buhar olarak enerji
üretiminde kullanılır. Bu jeotermal kaynaklar hükümetçe tasnif edildiği gibi
“-Yüksek Sıcaklıklı - ve - Düşük Sıcaklıklı - jeotermal sular” olarak ikiye ayrılır.
• Gaz, sıvı, sıvılaştırılmış gaz depolanması için yeraltı mağaraları, doğal veya sun’i
boşluklar ve oluşumlar da, ihzarat, deneme, geliştirme ve işletme amaçlarıyla
maden kanunu kapsamına alınmışlardır (2003 yılındaki tadilâtla).
• Bakanlar Kurulu kamuoyu yoklamalarından sonra daha önce kapsamdaki bazı
maddeleri Maden Kanunu kapsamından çıkarabilir.
• Hükümet, Bakanlığın tavsiyesi ile “Atom Enerjisi Komisyonu”na danışarak bazı
maddelerin sınıfını değiştirerek “Nükleer Enerji” grubuna alabilir. 1945’te
kurulan “Atom Enerjisi Komisyonu” radyoaktif madenlerin arama ve işletme
şartlarını kontrol eder ve düzenler.
• Bakanlar Kurulu 2 aylık bir araştırmadan sonra daha önce “Taş Ocakları”
kapsamında olan bir madeni belli bir müddet için Maden Kanunu kapsamına
almayı kararlaştırabilir.
Maden Arama Faaliyetleri, Ruhsat Alanları, Müddetler
Maden arama faaliyetleri şu şekilde yapılabilir:
• Ya arazi yüzeyinin sahibi (tapu sahibi) veya onun rızası ile başka bir aramacı
valiliğe bildirim yapmak suretiyle,
• Yahut arazi sahibinin rızası yoksa ve bunu bildirmişse üçüncü kişiler yetkili
Bakanın onayı ile hükümetin koyduğu şartlar ve müddetle,
• Yahut ta Özel (tercihli) Arama Lisansı ile, olur.
• Özel (tercihli) Arama Lisansı olmayan arayıcılar, arama faaliyeti sonunda elde
edilen ürünleri ancak valiliğin izni ile alıp kullanabilirler.
• Özel Arama Lisansı (Ruhsatı) yetkili Bakan tarafından açık arttırma (ihale)
sonunda 5 (beş) yıllık bir müddet için verilir.
• Fransız Guiana’sında, (petrol ve doğal gaz dışındaki) madenler için ve müracaat
alanı hükümetçe belirlenen sınırları aşmadığı takdirde Özel Arama Lisansı
ihalesiz verilebilir.
• Hiç bir kimse Hükümet Kararnamesi ile belirlenen teknik şartları, kriterleri ve
mali kaynakları yerine getirmeden “Özel Arama Lisansı” alamaz.
• Bu arama lisansı (ruhsatı), sahibine arama faaliyetlerini istediği gibi yürütme
yetkisini, analiz ve testler için ürün numunesi alma hakkını vermektedir.
• Aramacı isterse ruhsatın müddetini aynı şartlarla ihalesiz olarak her seferinde
5’er yıl olmak üzere iki kez uzatabilir.
• Herhangi bir uzatma döneminde arama faaliyeti en az 3 yıl sürmelidir. Eğer bir
uzatma döneminde faaliyet 3 yıldan az sürecek olursa daha önceki periyotlarda
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taahhüt edilen bu dönemin faaliyetinin yerine getirilmiş olması veya en az
faaliyet tutarı kadar mali teminatın yatırılmış olması gerekir.
• Özel Maden Arama Lisansları’nda (“H” sembolü ile gösterilen petrol ve doğal
gaz lisansları dışında) “M” kod harfi ile adlandırılan lisanslarda arama alanı
önceki yılın alanının yarısına indirilir. Bahis konusu arama alanı görüşmelerle
belirlenir ve ruhsat kapsamındaki madenler yani içerdiği maden cinsleri
belirtilir.
• Eğer aynı kişi birden fazla bitişik ruhsat (lisans alanı) sahibi ise ve bu
ruhsatların süreleri aynı ise ruhsatlar birleştirilebilir. Yetkili makamlar
birleştirmenin yeni şartlarını belirler. Yeni ruhsatın bitiş tarihi birleştirilen
ruhsatların bitiş tarihleri arasında olmalıdır.
•“M” kod harfli ruhsatların verilmesi, uzatılması, iptali, devri, terki işlemlerinde
“Atom Enerjisi Komisyonu”nun görüşü alınır.
İşletme
Madenler ya devlet tarafından ya da özel kişi veya kurumlarca ancak bir “İşletme
Ruhsatı”(İmtiyaz) alınarak işletilebilirler. Deniz aşırı bölgelerde (petrol ve doğal
gaz haricinde) İşletme Lisansı ile de işletilebilir.
Nükleer Minerallerin İşletilmesi:
Atom Enerjisi Komisyonu, Maden Genel Konseyi’nin muvafakati ve Bakanın Talimatı ile bir maden üreticisine çıkardığı madenle birlikte bulunan ve birlikte üretilmesi zorunlu olan nükleer minerallerin de serbestçe üretimine izin verebilir.
Madencilik ticari bir faaliyet olarak kabul edilir. Bu hüküm statülerinde değişiklik yapmaya gerek kalmadan bütün şirketler için geçerlidir. Madenler madencilik
faaliyetleri yapılan, sabit makinaları, kuyuları, galerileri ve diğer yapıları içeren
işletmelerdir. İşletme için kullanılan makine ve techizat demirbaştır.
Bir şirketin veya kuruluşun hisse senetleri, madenin üretimine ait kârı menkul
değerlerdir. Çıkarılan maden cevheri ve işletme malzemesi ve diğer malzemeler
de menkul değerlerdir.
İmtiyazın Verilişi
• İhale yoluyla bir imtiyaz şartları ve süresi Bakanlar Kurulunca belirlenerek verilir. Hükümet bir halk araştırması ve ihale yoluyla Kanunun 26’ıncı maddesine
göre bir kararname ile bu imtiyazı verir. İhaleye girenlere önceden bildirilir.
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İmtiyaz ihalesi teknik kapasitesi ve mali kaynakları yeterli olup bu işi yapabileceğine kanaat getirilen talibe verilir. Bu yeterliliğin ve ehliyetin kriterleri hükümet
karanamesiyle belirlenir.
İmtiyaz şartlarını yerine getiremeyen yatırımcının bir tazminat ödemesi gerekir.
Ancak bu ödemeden önce savunması alınır.
• Geçerli bir Özel Arama Lisansı ile Geçerli bir Özel Arama Lisansı sahibi bu arama
müddeti içinde ruhsatta belirtilen madenler için imtiyaz (consession) hakkı alabilir. Arama hakkı sahibi ruhsat bitmeden müracaat ederse bulunmuş ve işletilebilir olan madenin imtiyazını elde eder.
Özel Arama Lisansı, müddeti bitmeden önce müracaat edilirse herhangi bir formaliteye gerek kalmadan uzatılabiliyordu. Bu uzatma ruhsat kapsamındaki madenler için geçerlidir. Uzatma talebi yapılmazsa lisans normal olarak sona erer.
Bir imtiyazın kurulması özel arama lisansını sonlandırır. Oluşturulan İmtiyaz sınırları dışında kalan alanda Özel Arama Lisansına konu olan arama çalışmaları
devam eder.
Bir imtiyaz bir kaç şirkete birlikte ortak olarak verilebilir. İmtiyazın kapsamı (konusu) “İmtiyaz Kanunu” ile belirlenmiştir.
İmtiyazın alanı yeryüzünde oluşturulmuş bir arazi parçasını çevreleyen sınır çizgilerinin derine doğru limitsiz olarak devamı ile belirlenir.
İmtiyaz Müddeti:
• Bir maden imtiyazının müddeti “İmtiyaz Kanunu” ile belirlenir. Ancak bu
müddet 50 (elli) yılı aşamaz.
• Bir maden imtiyazı arka arkaya uzatılabilir. Her uzatma dönemi 25 (yirmi beş)
yıldır.
• İmtiyaz müddeti sonundaki şartlar hükümet kararnamesi ile belirlenir.
Şöyle ki: Müddet sonunda bu kanunun amacına uygun işlemler yapıldıktan sonra, maden bedelsiz olarak devlete devredilir. Madenle ilgili tesislerin mülkiyeti
devlete bağışlanır. İmtiyaz sahibinin bütün hak ve vecibeleri ve işletmenin kayıp
ve zararı devlete devir edilir.

İmtiyaz ve İşletme Ücretleri:
Maden tacirleri ve maden işletme lisansı ile İmtiyaz sahipleri 1 Ocak 1957’den
itibaren devlete belli bir ücret ödemek zorundadırlar. Bu yıllık ücret imtiyazın
uzatma müddetine yahut ruhsat kapsamındaki arazi büyüklüğüne yahut içerdiği
mineral cinsine göre belirlenir.
İmtiyaz yahut İşletme İzni sahipleri madenle ilgili bu zorunlu ücretten bazı hallerde kısmen veya tamamen muaf tutulabilirler. Madenin çevresinde ve güvenlik
zonunda yapılan arama ve üretim faaliyeti ile ilgili olarak ta muaf tutulabilir. Bu
muafiyet, İmtiyaz ve İşletme alanındaki arama ve üretim faaliyeti ile ilgili olarak
sağlanan muafiyetle de birleştirilebilir.
Yukarıdakı paragrafta söz konusu olan muafiyetlerde Maden Bakanı ile Ekonomi
ve Maliye Bakanı arasında uyumsuzluk ve çelişki olması halinde Hükümet Kararnamesi geçerlidir.
Bu ücretler denizlerdeki madenler için geçerli değildir.
Ücretler yıllık üretim miktarına göre bir skala çerçevesinde maden türlerine göre
hükümetçe belirlenmiştir.
İşletme İzni
Bu bölümdeki hükümler yalnız 15 Temmuz 1994 tarihli Maden Kanunu ve öncesindeki İşletme müracaatları için uygulanır. İşletme İzni (Lisansı) Madenlerden
Sorumlu Bakanın izniyle verilir. Eğer madenin içeriğinde bir nükleer enerji maddesi varsa o takdirde bir halk araştırmasını müteakip Atom Enerjisi Komisyonu
tavsiyesiyle Maden Genel Konseyi’nin onayı alınır.
İşletme İzni müddeti 5 (beş) yıldır. İki kez 5’er yıl olmak üzere uzatılabilir. Bu uzatmalar esnasında ihale yapılması dışında aynı evraklarla aynı işlemler yapılır.
İşletme izni (Lisansı) maden üretimi hakkını sağlar. Bu hak bölünemez. Rehin ve
ipotek edilemez.
İşletme izni, izne konu olan madenden başka madenlere de teşmil edilebilir. İzin
alanı da arttırılabilir.

• Bu kanun tadilâtından (Temmuz 1994’ten) önce verilmiş olup sonsuz müddetli
olan imtiyazlar 31 Aralık 2018 tarihinde sona erer. Eğer maden üretimi devam
ediyorsa yukarıdaki paragrafa göre 25 yıllık uzatmalara tabidir.

İşletme şartlarını sağlamayan, mali ve teknik kapasitesi yeterli olmayanlara işletme lisansı verilmez. Yeterlilik Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

-126-

-127-

Madencilik ve Hukuk

Madencilik ve Hukuk

Fransa’nın Deniz Aşırı Toprakları İçin Özel Şartlar:

GANA MADEN MEVZUATI

Bu arazilerde “İşletme İzni” yerel yönetimler tarafından 4 (dört) yıllık bir süre için
verilir. Maksimum alan 1 km2 (yani 100 ha)’dır. İşletme süresi uzatılabilir. Ancak
toplam süre 6 yılı geçemez.

Bu bölümde de Bir Batı Afrika ülkesi olan Gana’yı ele alıyoruz. Aşağıda Gana hakkında kısa bir bilgi sunduktan sonra 2006 tarihli “Gana Madenler ve Madencilik
Kanunu” ve diğer ilgili mevzuat hakkında bazı özet açıklamalar vermek istiyoruz.

Faaliyetin Durdurulması ve Madenin Kapanması
Madencilik faaliyetlerinin herhangi bir döneminde faaliyetin durdurulması veya
rezervlerin bitiminde madenin kapatılması durumunda dönem sona ermeden
veya ruhsat müddeti bitmeden önce bu hususun Bakanlığa ve mahalli idarelere
(Valilik ve Belediyelere) bildirilmesi gerekir.
Kapatmadan önce alınacak önlemleri hükümet belirler.

NEDEN GANA?
Gana-Akra’da (Accra) 29 Ağustos-01 Eylül tarihleri arasında yapılan fuarla ilgili
tanıtım yazısında yer alan ifade bizim sorumuzun yanıtıdır. Aynen şöyle:
“Güney Afrika’nın incisi Gana, Big 5 Show ile kapılarını Türk katılımcıları için açıyor….
Ekonomi ve siyasi anlamda Güney Afrika’nın en büyük ülkesi olan Gana Big 5
Show ‘a hazırlanıyor. Ülkede ihtiyaç duyulan birçok ürünü ithalat yolu ile tedarik
eden Gana, gelişen ekonomisi ile uluslar arası ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor. Güney Afrika’nın parlayan yıldızı konumundaki Gana, zengin maden
ocakları ile de dikkat çekiyor. Son yıllarda Türkiye ile olan ticari ilişkilerini de geliştiren Gana, büyük bir ticari potansiyel barındırıyor. Gana Big Show da Türkiyeli
firmaları bu zengin Pazar ile buluşturmaya ve pazarda işbirliği oluşturma
amacıyla düzenleniyor….”
Yukarıdaki paragrafa ekleyeceğimiz Gana’nın bir Güney Afrika değil, bir “Orta
Batı Afrika Ülkesi” olduğudur. Gana yüzyıllardan beri madenleri ve bilhassa altın
madenleri ile ünlü bir ülke. Tarihte de sömürgecilik döneminde Gana için “Altın
Sahili” adı “Gold Cost” kullanılmıştır.
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MADENLER

GANA CUMHURİYETİ
Gana ya da resmi adı ile “Gana Cumhuriyeti” Afrika kıtasının
batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin komşularını batıda Fildişi Sahili, kuzeyde Burkina Faso, ve doğuda Togo oluştururken güneyinde Atlas Okyanusunun Gine Körfezi yer almaktadır.Ülkenin en büyük şehri ve başkenti Accra (Akra)’dır.
Ülke Yüzölçümü: 238.537 km Barajlar ve su alanı % 4,61)
Nüfus: 25.200.000 (2013 tahmini); 2010 sayımı: 24.658.823
GSYİH: (2009) 17.75 milyar ABD Doları. Kişi başına: 1571
ABD Doları Para Birimi: Cedi
2

Gana çok uluslu bir devlet yapısına sahiptir. Ülkede birçok etnik grup yer almaktadır. Bu etnik grupların toplulukları birkaç yüz bin ile birkaç milyon arasında değişmektedir. Etnik grupların en önemlileri % 44 ile Akan’lardır. % 16 ile Dagomba’lar
ikinci, %13 ile Eve’ler üçüncü, % 8 ile Ga’lar dördüncü ve % 3 ile Gurma’lar beşinci
sırada yer almaktadır. Diğer etnik grupların Nufus oranları % 3’ün altındadır.
Ülkede başta Akan dili olmakla beraber birçok yerli dili kullanılmakta ise de resmi
dil İngilizcedir.

1850’li yıllarda Kaliforniya sahillerinde altının bulunmasına kadar, Gana en önemli altın üretici ülkelerden biri konumundaydı. Bölgede bulunan altın nedeniyle
koloni döneminde Altın Sahili olarak adlandırılan Gana’da ihracatın %32’sini altın
madeni oluşturmaktadır.
Altın haricinde petrol, elmas, kireç taşı, mangan ve boksit diğer önemli ve ihracatı yapılan madenleri ve yer altı zenginliklerini oluşturmaktadır. Gana’da 1985
yılında 12 ton olan altın üretimi 1994 yılında 44,5 tona yükselmiştir.
GANA TARİHİ
Ülke tarihindeki büyük krallık ve imparatorluklar günümüzde Gana’nın
kuzeyinde bulunan bölgelerde kurulmuştur. 15.yy’nin başlarında
Dagombalar Dagomba Krallığı’nı,
16.yy’de Mamprusiler, 17.yy’de de
Gonjalar’da kendi krallıklarını bu
bölgelerde ilan etmişlerdir. Tüm bu
krallıklar kültürel ve yaşam biçimi
açısından günümüzde Burkina Faso’da bulunan Mossi etnik grubundan etkilenmiş, oluşturdukları atlı süvariler ile
de güvenliklerini sağlamışlardır. Orta Gana’nın yağmur ormanlarına kadar sınırlarını dayandırmışlardır.
1200’li yıllara kadar herhangi bir yerleşime sahip olmayan Gana’nın orta bölümleri, bu tarihte kuzeyden daha da aşağılara inerek gelen Akan toplulukları ile birlikte yerleşim almaya başlamıştır. Özellikle 15.yy sonları ile 16.yy başlarında hızlı
bir göçe sahne olan bölgede birbirinden kopuk Akan toplulukları birleşerek Bono
Krallığı gibi krallıklar oluşturmuşlardır. 1680 yılında kurulan Ashanti Krallığı ile
birlikte dağınık krallıklara son verilmiş, Ashanti tüm Akan krallıklarını hâkimiyeti
altına alarak birleştirmiş, bu dönemden sonra da Avrupalılar ile sık sık karşı karşıya gelmiştir.
Ülkenin güney bölgelerinde ise günümüzde de bu bölgelerde yaşayan Fantiler,
Galar, Eveler ve diğer küçük etnik gruplar yaşamaktaydı. 15.yy ile 16.yy döneminde bu bölgeden yaşayan bu topluluklar, merkezi bir yönetim kuramamış ve devlet yapısı oluşturamamışlardır. Avrupalılar bu bölgeye sahil kesiminden ilk defa
giriş yaptıklarında bu küçük gruplar ile karşılaşmışlardır.

Gana’nın Afrika’daki Yeri ve
Coğrafi Durumu
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Avrupalılarla ilk Temas
Bölgenin kıyı şeritlerinde yaşayan halk çok erken tarihlerde Avrupalılar ile tanışmışlardır. Özellikle 1471 yılından itibaren gelen ilk Avrupalılar olan Portekizli
tüccar ve askerlerin bu bölgeye uğramaları Avrupalılar ile olan münasebetleri
üst seviyelere çıkarmıştır. Bu bölgeye gelmelerinde sadece 11 yıl sonra 1482’de
yerli kabile reisleri ile anlaşarak sahile üs olarak kullanabilecekleri Elmina Kalesi’ni yapmışlardır. Portekizlilerden sonra bölgeye Danimarka’dan, İsveç’ten, Hollanda’dan, Britanya’dan ve Fransa’dan başta olmak üzere birçok Avrupalı daha
gelmiş, yerliler ile anlaşarak kaleler yapmışlar ve zaman içerisinde birbirleriyle
mücadele etmişlerdir. Afrika kıtasının hiçbir sahil bölgesinde, Gana’nın bu bölgesinde olduğu kadar sık ve birbirine yakın Avrupalıların oluşturduğu kaleler ve
üsler bulunmamaktadır.
Bu yakınlık bazı kaleler arasında görüş mesafesi uzaklığında idi. Bu kaleler Avrupalıların mülkü olarak yapılmamaktaydı, kalelerin yapıldığı alanlar ücreti karşılığı
kabile reisi tarafından kiralanmaktaydı. Kaleler o dönem için sömürge düşüncesi
ile oluşturulmamış, ticari üs olarak inşa edilmiştir. Avrupalılar ilk yıllarında baharat ve altın madeni ilgisi nedeniyle bu bölgede bulunmuş daha sonraki yıllarda
buna özellikle Amerika’ya gönderilme üzerine kurgulanmış köle ticareti de eklenmiştir. Afrikalılar bu ticaret karşılığında silah, mühimmat ve malzeme elde etmekteydi. Avrupalılar ile gerçekleşen bu ilk temaslar daha sonraki yıllarda oluşacak
koloni sömürge sisteminden farklı olarak ilerlemekte, Afrikalılar ile Avrupalılar
eşit şartlarda ticaret yapmaktaydı.
Avrupalılara o dönem verilen kölelerde zengin yerliler tarafından ücreti karşılığı
verilmekte ve Avrupalıların zorlamasını ya da baskısını içermemekteydi.
1800’lü yıllara gelindiğinde Britanyalılar ve Hollandalılar diğer Avrupalılara karşı
üstünlük kurarak bölgeye daha çok hâkim olmaya başlamışlardır.
Ashanti Krallığı Dönemi
1680 yılında dağınık olarak yaşayan kabileleri toplayarak oluşturulan Ashanti
Krallığı mevcudiyetini 1896 yılına kadar sürdürmüştür.
Sınırlarının büyük bir bölümünü günümüzde var olan Gana devletinin oluşturduğu krallık, bünyesine kattığı ülkelerin iç işlerine pek müdahalede bulunmaması
nedeniyle Ashanti Federasyonu olarakta anılmaktadır.
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Sömürge sisteminin yoğunlaştığı dönemlere kadar özellikle Hollandalılar ile ticari
ilişkilerini sorunsuz ilerleten krallık, altın rezervlerinin yoğun olduğu bölgeye İngilizlerin ilgi duyması ile sorunlar yaşamaya başlamış, Afrikalı yerliler ile Avrupalılar arasındaki güvene dayalı eşit ticaret anlayışı yerini askeri alanda daha güçlü
olan Avrupalıların ve özellikle İngilizlerin yerel halk üzerindeki baskıcı bir
anlayışına bırakmıştı.
19.yy içerisinde yaşanan dört farklı Ashanti Savaşları ile Ashanti güçleri ile Büyük Britanya güçleri karşı karşıya gelmiş, bunların sonuncusu olan ve 1894 ile
1896 yılları arasında olanı neticesinde Ashanti Krallığı’nın varlığına son verilmiş
ve bölge Birleşik Krallık’ın himayesi altına alınmıştır. Bu son savaş öncesi Ashanti
kralı, tahtını kaybetmemek adına İngiliz himayesi altına girmeyi kabul etmiş, ancak İngilizler ilerleyen dönemlerde altın açısından zengin olan bölgenin Fransız
ve Alman sömürge yönetimleri tarafından ilhak edilmesi ihtimaline karşı bu öneriyi reddederek ülkenin varlığına tamamen son vererek toprakların tek hâkimi
olmuştur.
Bu olaydan sonra Ashanti Savaşlarının devamı ve beşincisi olarak Altın Taht Savaşı
meydana gelmiş, Ashantililerin kutsal olarak gördükleri ve Ashanti kralının oturduğu altın kaplı tahtın İngilizler tarafından talep edilmesi neticesinde Mart 1900
ile Eylül 1900 yılları arasında yaşanmıştır. Yurtdışına sürgüne gönderilmeyen az
sayıda Ashantili söz konusu tahtı, İngilizlere teslim etmeyerek sık ormanlık alana
saklamış, bu taht ancak 1920 yılında İngilizler tarafından bulunabilmiştir. Birleşik
Krallık 1896 yılından bu yana hâkim olduğu toprakları 1 Ocak 1902 tarihinden itibaren Altın Sahili sömürgecilik sisteminin bir parçası olarak tam anlamıyla kendi
bünyesine dâhil etmiştir.
Kolonileşmeye Giden Yol 1821-1900
19.yy’nin başında bölgede ticari faaliyetler münasebetiyle üsleri bulunan üç ülke
kalmıştı. Britanyalı, Hollandalı ve Danimarkalı tüccarlar Altın Sahil de sahip oldukları şahsi ticari kaleler ile bağlarını bu bölgeden koparmamışlardı. 1821 yılında
Britanya hükümeti önemli bir adım atarak, var olan Britanya kalelerini esnafın ve
yerleşimcilerin vazgeçirme çabalarına rağmen bölgeyi Altın Sahil Kolonisi olarak
Londra’da bulunan Koloni Bakanlığı’na bağlamıştır. 1874 yılında bölge Kraliyet
kolonisi olarak ilan edilmiş, Ashanti Krallığı’nın da 1902 itibariyle varlığına son
verilerek iç kesimlerdeki Ashanti bölgesi ile kuzey bölgelerde de hâkimiyeti ele
almıştır. Koloni Accra’da bulunan vali tarafından yönetilmiştir. Bölgede bulunan
tüm kabile liderleri dolaylı yönetim şekli ile valiye bağlanmış, gerçekte kolonileştirilen kıyı şeridi bölgesinde de 29 kişilik yasama konseyi oluşturulmuş, bu konseye de dokuz Afrikalı seçilmiştir.
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II. Dünya Savaşı esnasında birçoğu Güneydoğu Asya’da konuşlandırılmak üzere
bu bölgeden 40.000 asker Birleşik Krallık adına savaşa katılmıştır.
Bağımsızlığa Giden Yol
1946 yılında yapılan yeni bir düzenleme ile yasama konseyine Ashanti bölgesi ile
kuzey bölgelerin de temsilci göndermesine karar verilmiş ve böylece yerel temsilcilerin temsil alanında güçlenmesine neden olunmuştur.
1947 yılında Kwame Nkrumah önderliğinde kurulan United Gold Coast Convention Party (UGCC) hareketi, ve çatışmalar neticesinde ön plana çıkmış ve Nkrumah’da dâhil olmak üzere üst düzey yöneticileri yaşananlardan sorumlu tutularak tutuklanmıştır. Yaşanan bu olay Gana tarihinde önemli bir dönüm noktası
teşkil etmektedir.
Bundan sonraki iki yıllık süreçte Nkrumah-ki bu dönemde UGCC’den ayrılarak
Convention People’s Party (CPP) partisini kurmuştur - ülke genelinde organize
ettiği boykotlar ve grevler ile Büyük Britanya’dan ülkenin kendi kendisini yönetme hakkını talep etmiştir. Nkrumah yaşanan bu olaylar neticesinde 1950 yılında
Britanyalılar tarafından tutuklanmıştır. Buna rağmen CPP yapılan ilk seçimlerde
büyük bir başarı elde etmiş, bir yıl sonra yapılan ikinci seçimleri de ezici çoğunluk
ile kazanmışlardır. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde vali Charles Noble Arden-Clarke Nkrumah’ı serbest bırakarak hükümete almak durumunda kalmıştır. 1952
yılının Mart ayında yasama meclisi tarafından yapılan gizli oylama neticesinde
Nkrumah Altın Sahil Kraliyet Kolonisinin başbakanı seçilmiştir.
Bağımsızlık
6 Mart 1957 tarihinde Britanya Kraliyet kolonisi Altın Sahil ve Britanya Togoland
Gana ismi ile bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bağımsızlık bildirisinden bir yıl önce
1956 yılında II. Dünya Savaşı neticesinde Büyük Britanya’nın Almanya’dan aldığı
Togoland’dın batı kesiminde gerçekleştirilen referandumda, halkın büyük bir kısmı yeni oluşturulacak bu ülke ile birleşmeyi kabul etmiştir.
Bağımsızlığın 6 Mart olarak belirlenmesi bilinçli olarak gerçekleştirilmiştir. Söz
konusu tarihte Fanti Federasyonu Britanya Krallığı ile anlaşma yaparak Britanya
hâkimiyeti altına girmiş, bu hâkimiyet 1901 yılında Ashanti Krallığı’nın ve kuzey
bölgelerinin ilhakı ile tamamen kolonileşme ile son bulmuştur.
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Afrika kıtasının batı bölgelerinde yer alan ülkeler içerisinde siyahîlerin bağımsızlıklarını ilan ettiği ilk ülke olan Gana, bağımsızlık sonrası dönemlerde de Britanya
ile bağlarını tamamen koparmamış, aynı şekilde siyahî Afrika’nın İngiliz Milletler
Topluluğu’ndaki ilk ülkesi olarak ortak üye olarak ikili ilişkileri korumuştur.
Askeri Darbeler
Ülke bağımsızlığını kazanmasına rağmen kısa süre içerisinde iktidar mücadelelerine sahne olmuştur. Gana’da 1966, 1972, 1978 ve 1979 darbeler ile geçmiştir.
Başa gelen ordu mensupları yaşanan sorunlara çözüm de olamamış kaosa neden
olmuştur. Özellikle 1970’li yıllarda Ignatius Kutu Acheampong yönetiminde askeri cuntanın başta olduğu yıllarda borçlar çoğalmış, kamu düzeni daha da bozulmuş ve yozlaşmıştır.
1985 yılında kısa bir süre için Burkina Faso ile Batı Afrika Birliği adı ile birleşime
gidilmiş ancak bu uzun süreli bir birliktelik olmamış, 1987 yılında Burkina Faso’da
yaşanan ve Thomas Sankara’nın öldürülmesi ile sonuçlanan darbe ile bu birliktelik ansızın sona ermiştir.
1992 ve Sonrası
Daha önceki yıllarda darbelerde başrol oynayan ve 1979’da gerçekleştirdiği başarısız darbe girişimi sonrası 1981’de ki darbede ülkede iktidarı ele alan Jerry
Rawlings demokratikleşme adına adımlar atmış, demokratik bir yeni anayasa çalışması başlatmış, bağımsız seçimlerin önünü açmış ve çok partili sisteme geçişi
onaylamıştır. Basın ve fikir özgürlüğü önünde ki engelleri kaldıran Rawlings, herkesin yasa önünde eşit olduğunu kabul eden ve BM’nin onayladığı insan hakları
maddelerini kabul etmiştir.
1981’de elde ettiği makamı 2001 yılına kadar sürdüren Rawlings, 2001 yılında
gerçekleştirilen seçimlere yeni anayasa gereği katılamadığı için John Agyekum
Kufuor kazanmış ve iktidara gelmiştir. 2004 seçimlerini de kazanan Kufuor, 2008
seçimlerine yasa gereği üçüncü bir başkanlık dönemi için katılamayınca John Atta
Mills çoğunluğu elde eden aday çıkmayınca gerçekleştirilen iki turlu seçimde Gana’nın yeni devlet başkanı olmuştur.
2012 yılına kadar bu görevini sürdüren Mills’in Temmuz 2012’de beklenmedik bir
şekilde hayatını kaybetmesi neticesinde başkan yardımcılarından John Dramani
Mahama bu göreve atanmış, Aralık 2012’de gerçekleştirilen ara seçimler ile de
makama resmen seçilmiştir.
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İdari Yapılanma

Siyaset

Gana, her birinin yönetiminde bir Bölge Valisinin bulunduğu on bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgeler şu şekildedir:

Gana 06 Mart 1957 tarihinde Afrika kıtasının ilk ülkesi olarak bağımsızlığını Birleşik Krallıktan (UK) elde etmiştir. Bağımsızlık sonrası demokratik yönetimin yanı
sıra askeri darbeler ile de iktidar el değiştirmiştir. Ülkede dördüncü cumhuriyet
döneminin başladığı 07 Ocak 1993 tarihinden bu yana sağlam bir siyasi zemin
mevcuttur. İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Gana “Başkanlık” sistemi ile yönetilmektedir. Gana 230 sandalyeli bir parlamentoya sahiptir. Hem parlamento hem de devlet başkanı halk tarafından dört yıllık bir süre için seçilmektedir.
Başkan dört yıllık göreve ikinci defa seçilebilme hakkına sahiptir. Günümüzde bu
görevi 2012 yılından bu yana John Dramani Mahama yürütmektedir.
GANA MADEN MEVZUATI
Gana Maden Mevzuatı ile İlgili
Kanun ve Yönetmelikler:
Kanunlar:

Gana Bölgeleri Haritası
BÖLGE		
Ashanti Bölgesi 		
Brong-Ahafi Bölgesi
Merkez Bölgesi 		
Doğu Bölgesi 		
Büyük Accra Bögesi
Kuzey Bölgesi 		
Yukarı Doğu Bölgesi
Yukarı Batı Bölgesi
Volta Bölgesi 		
Batı Bölgesi 		

NÜFUS (2000)
3.612.950 		
1.815.408 		
1.593.823 		
2.206.696 		
2.905.726 		
1.820.806 		
920.000 		
576.583 		
1.635.421 		
1.924.577 		

YÜZ ÖLÇÜMÜ (km2)
24.389 		
39.557 		
9.826 		
19.323 		
3.245 		
70.384 		
8.842 		
18.476 		
20.570 		
23.921 		

MERKEZ ŞEHİR
Kumasi
Sunyani
Cape Coast
Koforidus
Accra
Tamale
Bolgatanga
Wa
Ho
Sekondi- Takoradi

Her bir bölge kendi içersinde de Districs olarak adlandırılan ilçe yapısına sahip bölümlere
ayrılmaktadır. 1985 yılında 110 ilçe olan yapılanma son olarak 2007 yılında yeni ilçelerin
oluşturulması ile 170 ilçeye çıkarılmıştır.
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• Anayasa (1993)
• Ek Gelir Vergisi Kanunu (PNDCL 122) (1985)
• Altın Madenciliği Ürünleri Korunması Hakkında Düzenlemeler (Cap.149)
• Cıva Kanunu (1989) (PNDCL 217)
• Asil Metaller Pazarlama Kurumu Kanunu (1989) (PNDCL 219)
• Nehirlerin Düzenlenmesi (Cap.226)
• Devlet Altın Madenciliği Kurumu Kararnamesi (1968) (NLDC 218 )
• Gana Madenler ve Madencilik Kanunu (2006) (Ghana Minerals and Mining
Act-2006) (Act No. 703)
Yönetmelikler:
• Elmas Madenciliği Endüstrisi Koruma yönetmeliği (1927)
• (Offshore) Madenler Yönetmeliği (1963) (L.I. 257)
• Maden Yönetmeliği (1937)
• Maden Yönetmeliği (1962 ) (L.I. 231)
• Maden Yönetmeliği (1963) (L.I. 253)
• Maden Yönetmeliği (1970) ( L.I. 665 )
• Madenlerde “Devlet Hakkı” Yönetmeliği (1987) (L.I.1349)
• Arama ve Kazı Lisansı Yönetmeliği (1950)
• Altın Ticari İşlemleri Düzenlemeleri Yönetmeliği (1947) Madencilikle İlgili
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Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar

Madenlerin Mülkiyeti

• Başkan
• Madencilik Bakanı
• Maden Komisyonu
• Maden Komisyonuna Bağlı (Maden Teftiş Departmanı)
• Jeolojik Araştırma Kurumu
• Maliye Bakanı
• Küçük Ölçekli Madencilik Komitesi
• Endüstriyel Mineraller Komitesi
• Su Kaynakları Komisyonu
• Maden Kontrolörleri (Şirket Denetimleri için)
• Yetkili Satın Alma Memurları
• Maden Komisyonu Yerel Büroları

Gana arazisinde yeraltında veya yeryüzünde, (nehir, dere, su havzaları veya mecralarında, karasuları altında, kıta sahanlığında ve özel ekonomik bölgelerde) doğal konumundaki her türlü maden Gana Cumhuriyetinin mülküdür. Bunlar Gana
Halkının menfaatini korumak üzere Cumhurbaşkanına (Başkana) emanet
edilmiştir.

Gana’nın 2006 Tarihli Maden Kanunu

Maden Hakları

Gana’daki madenciliğin yürütülmesinde başlıca hükümleri içeren bu kanun üzerinde tadilât istekleri ve birçok tenkitler olmasına karşın halen yürürlüktedir. Kanuna yapılan en önemli itiraz, hala eski koloniyal sistemin mirasını taşıdığı ve
Gana’nın madencilikten elde ettiği gelirin Gayri Safi Milli Hâsılada (GSMH) % 5
civarında olduğu, bunun da olması gerekene göre çok düşük olduğu şeklindedir.
Bu hususta maden kanunu eleştirilmektedir.

Gana’da maden hakkı, lisans veya ruhsat alınmadan hiç bir mineral aranması ve
işletilmesi ve madencilik faaliyeti yapılamaz. Ancak bu hüküm kanunla devlet kuruluşlarına verilmiş “Jeolojik Araştırma Faaliyetleri” için geçerli değildir.

Gana mevzuatı bizim maden hukukumuza göre hayli farklı hükümler içermektedir. Örneğin ruhsat türleri, maden cinsleri, müracaat şekilleri, yetkili makamlar,
ruhsat alanları ve müddetleri v.d. bazı konularda (Örneğin: Endüstriyel Mineraller
ve Küçük Ölçekli Madencilik Konularında) farklı hükümler vardır. Biz bu konulara
kısa kısa değinmek istiyoruz.
Maden Türleri
Kanunda maden adları tek tek sayılmamıştır. Maden tanımı kanunda şu şekilde
verilmektedir: “ Yeryüzünde, yeraltında veya deniz dibinde doğal olarak katı veya
sıvı halde bulunan veya jeolojik bir proses sonucu oluşmuş maddeler madendir.
Bunlara petrol, doğalgaz ve su dâhil değildir. Petrol arama ve işletmesi 1984 tarihli (PNDCL 84) ayrı bir kanuna tabidir.” denmektedir.
Maden ve mineral isimleri ruhsat müracaati sırasında talep olarak belirlenmekte
ve bunu Bakan ruhsat verirken onaylamaktadır.

-138-

Eğer bir madenin aranması ve işletilmesi için zorunlu olarak arazinin alınması
gerekiyorsa Başkan, geçerli kanunlar çerçevesinde, o araziyi almak veya başkalarının kullanımına izin vermek hakkına sahiptir.
Başkan adına Bakan yürütme yetkisini kullanmaktadır. Maden Haklarını, Lisans
ve Ruhsatları verme yetkisi Bakanındır.

Genel olarak üç tür lisans veya ruhsat vardır:
• İlk Arama (Ön Arama) (Keşif) (Reconnaissance) Lisansı
• Arama Ruhsatı (Prospektion)
• İşletme Ruhsatı (Mining Lease)
Ayrıca “Endüstriyel Mineraller” için de müddet ve alanlar ile diğer koşulları değişik 1.İlk Arama (Reconnaissance) Lisansı 2. Arama Ruhsatı 3. İşletme Ruhsatı
vardır. Bunları aşağıda kısaca belirteceğiz.
Maden Hakkı Verilmeyen Araziler
• Müracaat edilen alanda ayni maden için daha önceden verilmiş başka bir
maden hakkı varsa
• Bu kanun gereği veya başka bir kanun hükmünce özel olarak ayrılmış,
madencilik yapılması yasaklanmış yerlerse
• Bakanlık tarafından başkalarına verilmesi yasaklanmış madenlerse
• Yahut Bakanlık tarafından (bazı müstesna madenler dışında) madenciliğin
yasaklandığı bölgelerde ise
• Başkan tarafından kendi yetkisi dâhilinde yasaklanmış alanlar içersinde ise
Maden hakları verilmez.
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Bakanın Yetkileri
Bakan, Başkan adına Maden Komisyonunun tavsiyesi ile bu kanun çerçevesinde maden hakları verebilir. Müracaatçı hakkında soruşturma açabilir. Bir maden
hakkını iptal veya fesh edebilir, askıya alabilir veya yenileyebilir.
Bakan bir maden için gerekli araziyi belirlemeye yetkilidir. Müracaata kısmen
veya tamamen ruhsat verilmeyecekse nedenini yazılı olarak bildirmek zorundadır.
Maden Hakkı Verilmeyen Kişiler
Bu kanunda başka türlü bir izin verilmediği takdirde 1963 tarihli Şirketler Kanununda belirtilen şekilde görev yapan memurlara, (179 sayılı Kanun ve 1962 tarihli
152 Sayılı Kanun)da belirtilen şekilde özel ortaklıklarda çalışanlara veya geçerli
kanunlara göre devlet işinde çalışanlara maden hakları verilmez.

Karar mutat vasıtalarla yayınlanır. Ayrıca Bölge İdaresinin Resmi Gazetesi’nde
ilân edilir. Onay yazısını alan müracaatçı 60 gün içinde aldığını ve kabul ettiğini yazılı olarak Bakan’a bildirir. Bu şekilde kabulü bildirilmeyen ruhsatlar düşer.
Bakan kabul yazısını aldıktan sonra müracaatçıya ruhsatını verir. Müracaat için
önceden belirlenmiş bir ücret ödenmesi gerekir. Ayrıca ruhsat alanı için önceden
belirlenmiş yıllık bir kira ödenmesi zorunludur. Maden için de bir “Devlet Hakkı”
ödemek gerekir. Bu ücretlerin miktarı yönetmeliklerle belirlenir.
Ruhsat Sahibinin Hak ve Vecibeleri
Maden hakkı sahibinin hak ve vecibeleri aynen vekili ve yetkili personelinin de
hak ve sorumluluğu altındadır.
Bakan tarafından verilmiş bir ruhsat sahibinin ruhsat alanına girme ve kullanma
yetkisi vardır.

Bu kanunda aksi belirtilmedikçe hiç bir kimse Bakanlıktan ruhsat almadan maden üretemez, satamaz, ihraç edemez veya başka türlü kullanamaz.

Bir maden hakkı sahibi faaliyet esnasında hemen madeni çıkarıp nakledemez.
Bunun için Maden Komisyonunun Teftiş Departmanı Müdürü’nün yazılı izni gerekir. Ancak sondaj yapabilir. Analiz için karot veya araziden numune alabilir. Bu
hükme göre alınmış olan karot veya numunelerin koordinatlarının bilinmesi ve
yerinin kayıt edilmesi gerekir.

Bir maden hakkı alabilmek için önceden belirlenmiş usüllere göre müracaat Bakanlığın “Maden Komisyonu”na yapılır. Bakan Komisyonun onayı ile şartları belirleyerek ruhsat verebilir.

Bu konuda Komisyonun Teftiş Departmanı Müdürü, Jeolojik Araştırma Dairesi ile
işbirliği yapar. Maden hakkı sahibi madencilik faaliyetleri için yeterli kalifikasyona
sahip, deneyimli bir maden müdürü atamak zorundadır.

• Bu müracaatta müracaatçının ilgili madencilik faaliyetine ait mali ve teknik
kaynakları
• İşlemle igili tahmini sarfedilecek para
• Uygulanacak madencilik faaliyetine ait özellikler
• Kullanılacak personel ve Ganalı madenci işçi sayısı belirtilir.

Maden Hakkı sahibinin Gana’da bir ikametgâhının olması ve bu adresi komisyona
bildirmesi gerekir. Bu adreste komisyona gönderilen rapor ve kayıtların bulunması icap eder. Komisyonun Teftiş Departmanının bu kayıt ve raporları zaman
zaman kontrol etme yetkisi vardır.

Maden Hakları için Müracaat

Komisyon maden müracaatini 90 gün içinde Bakan’a iletir. Bakan 60 gün içinde
müracaat hakkında karar verir ve yazılı olarak müracaatçıya bildirir. Bu kararda
onaylanan maden cinsi, müddet ve konu olan alan bildirilir.
Bakan karar vermezden önce (45 günden az olmamak üzere) maden hakkı verileceğini varsa arazi sahibine veya vekiline ve o bölgenin şefine veya idari yetkilisine
yazılı olarak bildirir.
Bu bildirimde talip olunan arazinin sınırları ve madenin cinsi belirtilir.
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Maden Hakkı sahibi bu raporların bir nüshasını Jeolojik Araştırma Kurumu’na
(Geological Survey Department) da vermek zorundadır.
Devir ve Temlik
Bir maden hakkı Bakanın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen bir başkasına
devir edilemez. Tahsis veya temlik edilemez. İpotek koydurulamaz. Ancak Bakan
onayı makul olmayan nedenlerle esirgenemez. Yahutta onaylamamak için makul
olmayan nedenler ileri sürülemez. Bakan 30 gün içinde onay vermemişse, devir
veya tahsis isteyen Bakan’dan sebebini sorabilir. Bakan böyle bir soruya 14 gün
içinde cevap vermek zorundadır.
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Bir Maden Hakkına Başka Madenlerin Eklenmesi
Mevcut bir maden hakkında başka bir madenin varlığının da belirlenmesi halinde
ruhsat sahibi 30 gün içinde bu buluşu Komisyona ve Jeolojik Araştırma Kurumuna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirim buluşun özelliklerini, yerini ve
durumunu belirten bilgileri içermelidir.
Maden hakkı sahibi bir formla mevcut hakka yeni bir madenin eklenmesini isteyebilir. İstenilen madenin cinsinden ayni arazi içinde başka bir ruhsat varsa,
Bakan kanundaki şartlara göre maden hakkının kimin olacağını belirler. Farklı
kişilere ayni cins maden için üst üste ruhsat verilmez.
Kadastral Sistem
Maden Kanununun amacına uygun olarak Komisyonca Gana ülkesi arazileri 1/50.000’lik resmi harita paftalarında koordinatları ile aşağıdaki şekilde
“blok”lara ayrılmış olduğu farz edilmektedir.

Ön Arama Lisansı sahibi ve bu kanuna göre yetkilendirdiği kimseler araziye girebilirler kamp veya geçici binalar kurabilirler. Jeolojik araştırma, etüt, uzaktan algılama yöntemleri ile arama, numune alma işleri yapabilirler ancak sondaj ve
kazı yapamazlar.
Bu İlk Arama Lisansının müddeti uzatılmak istendiğinde müddet sona ermeden
en az 3 (üç) ay evvel bakanlığa müracaat edilmesi gerekir. Müracaat lisans alanının tamamı veya bir kısmı için olabilir.
Vecibeler yerine getirilmiş ise Bakan lisansı uzatabilir. Uzatma bir defa sadece 12
ay için olabilir.
Bir lisans sahibi Ön Arama Lisansını uzatma talebiyle beraber devir etmek isterse
veya “Arama ruhsatı veya İşletme Ruhsatı” müracaatı yaparsa, bu müracaatı devir alan kişi yapmış gibi Lisans müddeti devam eder.
2. Arama Ruhsatı

Batı-Doğu doğrultusunda Greenwich’ten başlayan meridyenler 15 saniyelik veya
15’in katları sınır olmak üzere enine bölümler, Güney-Kuzey doğrultusunda Ekvator’dan başlayan paralel daireleri de yine 15 saniyelik veya 15 saniyenin katları
şeklinde boyuna bölümlerle ayrılmış farzedilmektedir.

Bakan Komisyonun tavsiyesi ile bütün madenler veya dilekçede belirtilen madenler için “Arama Ruhsatı” verebilir Arama Ruhsatı müddeti 3 (üç) yıldır. Alan en
fazla birbiriyle birer kenarları ortak (bitişik) 750 blok olabilir. Bu 15.750 hektar
demektir.

Enine ve boyuna 15 saniyelik aralıklı çizgilerin belirlediği dörtgen alanlar (Gana
sınırları içersinde) bir “blok” oluşturur. Bir “blok” 21 hektardır. Müracaatlar bu
bloklara yapılır.

Arama Ruhsatı uzatma müddeti yükümlülükler yerine getirilmek şartı ile yine 3
yıl olabilir. Uzatmada alan blokların tümünü veya bir kısmını kapsayabilir. Uzatma
talebi ruhsat müddeti hitamından en az üç ay evvel yapılmalıdır.

Küçük ölçekli madenler için blokların kesirleri de ufaltılmış bölümler olarak ruhsatlandırılabilir.

Arama Ruhsat süresi bitiminden önce usulüne uygun “İşletme Ruhsatı” müracaatı yapılıpta işlemler bitmeden ruhsat müddeti biterse Arama Ruhsatı devam
ediyor sayılır. Arama Ruhsatı alabilmek için bir faaliyet programı verilmelidir.

Lisans ve Ruhsatlar
1. Ön Arama (Keşif) Lisansı (Reconnaissance)
Bakan kalifiye bir kişi tarafından yapılmış bir müracaat üzerine (Komisyonun
tavsiyesi ile) dilekçede kayıtlı maden taleplerinin hepsine veya bazılarına, talep
edilen alanın tümü veya bir kısmı için bir “Ön Arama Lisansı” verebilir. Bu lisansın
müddeti 12 aydan fazla olamaz.

Arama Ruhsatı Sahibinin Hak ve Vecibeleri
Arama Ruhsatı sahibi araziye girebilir. Ruhsatını aldığı madenleri arayabilir. Kamp
kurabilir. Geçici binalar yapabilir. Sondaj ve Kazı yapabilir. Arama ile ilgili her türlü
faaliyeti yapabilir. Ancak Ruhsatın alındığı tarihten itibaren veya Bakan’ın belirlediği müddet varsa o zaman zarfında faaliyete başlaması icap eder.

Ön Arama Lisansının alanı en az bir blok veya en fazla birbiriyle birer kenarları
ortak beş bin blok olabilir. (Max. 105.000 hektar)

Herhangi bir maden bulunduğu takdirde 30 gün içinde Komisyon vasıtasıyla
Bakan’a bildirilmek zorunludur. Herhangi bir madenin ekonomik bir rezervi bulunduğu takdirde bunun da 30 gün içinde bildirilmesi gerekir.
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Faaliyet esnasında yönetmelikte belirtilen periyotlarda faaliyet raporu vermek
zorunludur.
Ruhsat müddeti bittiğinde ve saha terk edilirken, sondaj deliklerini kapatmak ve
kazı çukurlarını doldurmak gerekir. Faaliyet devam etmeyecekse ruhsatın bitimini takiben 60 gün içinde sahayı terk etmek, kamp binalarını sökmek, arazide
yapılmış hasarı düzeltmek gerekmektedir.
Arama müddetince programda belirtilmiş olan masrafların tamamı yapılmamışsa kalan kısmı devletin alacağıdır. Bu kalan kısım mahkeme yoluyla da olsa tahsil
edilir.
Arama Ruhsatı Alanının Zorunlu Taksiri
Arama müddeti sonunda aramacı, sahip olunan blok sayısının (yarısından az olmamak üzere) taksir etmek ve bazı blokları terk etmek zorundadır. Ruhsat alanı
en az 125 blok kalacak şekilde küçültülür. (2525 hektar) Kalan kısım tek blok veya
birbirine bitişik blok grupları halinde ayrı ayrı en fazla üç grup oluşturabilir.
3. İşletme Ruhsatı

İşletme Ruhsatı Müddeti ve Alanı
İşletme Ruhsatı müddeti azami 30 (otuz) yıldır. Müddet müracaatçı ile mutabık
kalınarak belirlenir.
İşletme Ruhsatı alanı bir blok’tan az (21 ha) olamaz. Birbirine bitişik olan 300
bloktan (6300 ha) fazla da olamaz. Bakan aşağıdaki haller dışında bir maden
işletme müracaatini ret edemez:
• Bakan tarafından İşletme Program veya yöntemleri ile ilgili düzeltilmesi istenen
bir hususun müracaatçı tarafından düzeltilmemesi
• Müracaatın ve evrakların eksik, hatalı olması ve verilen makul süre içinde
tamamlanmaması
Maden İşletmesine Devletin İştiraki
Bir maden ruhsatında işletmeye yahut üretime geçilirse devletin bu işletme faaliyetinden bilâ bedel % 10 pay alma yetkisi vardır. Buna ait mali yükümlülüklere
devlet katılmaz.
Bu hak devletin maden işletmecisi ile başka anlaşmalar yapmasını engellemez.

a) Ön Arama yahut Arama Ruhsatı Sahiplerinin İşletme Ruhsatına Müracaati
Ön Arama Lisansı veya Arama Ruhsatı sahibi olan bir kimse ruhsat müddeti bitmeden önce bir formla lisansındaki veya arama ruhsatındaki bir veya birden çok
maden için bir blok veya birden fazla blok’a “İşletme Ruhsatı” talebinde bulunabilir. Ancak bloklar birbirine bitişik üç ayrı gruptan fazla grupta olamaz. Her bir
ayrı gruptaki maden için ayrı işletme müracaati yapılmalıdır. İşletme talebinin
kabulü için ruhsatın geçerli ve gerekli faaliyetlerin tamamen yerine getirilmiş olması gerekir.
Bakan komisyonun tavsiyesi ile 60 gün içinde bu müracaati cevaplandırır. Gerekli
şartları belirterek “İşletme Ruhsatı”nı verir.
b) Diğer Kişilerin İşletme Ruhsatı Müracaatı
Ön Arama Lisansı veya Arama Ruhsatı olmayan bir kişi dahi İşletme Ruhsatı
müracaati yapabilir. Böyle bir kimse bir formla belirttiği bir maden için başkasının
ruhsatı olmayan bir alana doğrudan İşletme Ruhsatı talebinde bulunabilir.
Bakan yine Komisyonun tavsiyesi ile müracaat edilen alanın tamamı veya bir
kısmı için daha önceden yönetmeliklerde belirlenmiş şartlarla bir maden işletme
ruhsatı verebilir.
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İşletme Ruhsatının Yenilenmesi
Maden İşletme sahibi ruhsat süresi sonundan üç ay evveline kadar yahut
Bakan’ın izni ile bitime daha kısa süre kala bir formla işletme süresinin uzatılması
için müracaat edebilir. Bu uzatma herhangi bir blok veya bitişik blok grubu için
olabilir. Uzatma bir periyot (maksimum 30) yıldır. Ruhsattaki tüm madenleri veya
herhangi birini kapsayabilir.
İşletme müddeti uzatılması için de bir program verilmelidir. Bütün yükümlülükler
yerine getirilmiş ise Bakan ruhsat müddetini uzatabilir.
İşlemler yerine getirilinceye kadar ruhsat müddeti bitmişse bile geçerlilik devam
ediyor kabul edilir.
Proje Değişikliği
İşletme sırasında üretim programında veya işletme projesinde değişiklik yapılmak istendiğinde bu proje değişikliğinin Bakan’a önceden bildirilerek onay alınması gerekir.
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İşletme Sahibinin Hakları
Bu kanun veya bu kanuna göre çıkarılan yönetmelikler bir işletme hakkı sahibine,
vekiline veya personeline sahaya girme hakkı verir. Ayrıca:
• Tesis kurulması, teçhizat konulması, binalar yapılması, nakliye, yıkama, cevher
hazırlama, izabe ve rafinasyon tesisleri kurma yetkisini sağlar.
• Madenlerin sevkiyatını ve pazarlanmasını
• Madenlerin veya atıkların (çevresel etkileri göz önüne alınarak) stoklanmasını
ve depo edilmesini
• Bu işlerle ilgili diğer faaliyetlerin yönetimi Haklarını sağlar.
Maden Ruhsatlarının Birleştirilmesi veya Alanın Büyütülmesi
Bir maden hakkı sahibinin bitişik bloklarda ayrı ayrı maden işletmeleri varsa bunların birleştirilmesi için Bakanlığa müracaat edebilir. Bakanla mutabık kalındığı
şartlar ve müddetle bu maden hakları birleştirilebilir yahut bitişik ilâve bloklar
katılarak alan büyütülebilir.
İstikrar (Süreklilik) Anlaşması
Bakan bir maden işletmesi sahibi ile 15 yılı geçmeyecek bir süre için bir “İstikrar (Süreklilik) Anlaşması” yapabilir. Bu anlaşma işletmenin yeni bir kanun
değişikliğinden etkilenmesini önlemek, ilk işletme şartlarının sabit kalmasını
sağlamak, idari veya kanuni değişikliklerin işletmeyi zarara uğratmasını önlemek
için yapılır.
Yahutta işletmeye lüzumlu malzeme ve techizat ithalinde gümrük ve vergi
değişikliklerini, devlet hakkı, diğer vergilerde ve ücretlerde, mali yükümlülüklerde değişikliklerin yapılması halinde yahut döviz, sermaye transferi ve temettü
dağıtımında negatif etki yapmasını önlemek amacıyla yapılır.

• Bakanın kanunun uygulanması sırasındaki şartlar ve yöntemler hakkında
gerekli gördüğü hususlar
• İstikrar anlaşmasındaki hükümler hakkında
• Anlaşmazlık halinde çözüm yolları konusunda
Bu anlaşmanın da parlamentonun onayından geçmesi gerekir.
Yerli İşçilerin Gana’lıların Yetiştirilmesi
Hükümetin yerlileştirme politikası gereği her maden işletmesi sahibi yerli işçi
alma ve yetiştirme (eğitimi) konusunda Maden Komisyonuna detaylı bir program
vermek zorundadır. Bu program İşletme ruhsatı verilmesinin ön şartıdır. “Yerlileştirme” sözünün anlamı yabancı işçilerin ve personelin yerini Gana’lıların almasıdır.
Üretimin Durdurulması (Tatili Faaliyet)
İşletme esnasında üretimin durdurulması gerektiğinde ruhsat sahibi Bakanlığa
üç ay önceden durdurmanın nedenlerini açıklayan bir bildirimi yapmak zorundadır. Eğer elde olmayan nedenlerle bu bildirimi yapamıyorsa, piyasa şartları da
dâhil ne sebeple olursa olsun üretim durdurulmuşsa 14 gün zarfında (Durma) yı
Bakanlığa bildirmek gerekir.
Üretimin durma süresi (Tatili Faaliyet) 12 ayı geçemez. Ruhsat sahibi Bakanlıktan
bu süreyi uzatma talep edebilir. Uzatma da ancak 12 ay olabilir.
Maden Kontrolörleri
Bakanlıkta çalışan herhangi bir kimse kendi isteği ve Bakanın onay ve tebliği ile
bir madene kontrolör olabilir. Bakan gerekli gördüğü takdirde şartlarını belirleyerek başka kimseleri de kontrolör olarak atayabilir.

Ancak bu anlaşmanın parlamentoda onaylanması gerekir.

Devlete Verilen Özel Hisse (Special Share To Republic)

Madenin Gelişmesi Hakkında Anlaşma (Development Agreement)

Bakan işletme hakkı sahibi şirketten devlete (cumhuriyete) özel bir hisse verilmesini isteyebilir. Bu hisse “tercihli” (rüçhan hakkı olan) bir hissedir. Oy hakkı yoktur.
Ancak şirket hissedarlar genel kurullarına ve rüçhan hakkı olan hissedarların toplantılarına katılma ve söz alma hakkı sağlar.

Bakan maden işletmesi yatırımının 500 milyon ABD dolarının üzerine çıkması
halinde maden işletme sahibi ile gelişmeler hakkında bir anlaşma yapmak isteyebilir. Bu anlaşma şu konularla ilgili maddeleri içerir:
• Maden Hakkı yahut İşletme Ruhsatı Maden kanunu ile ilgili işlemleri
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Bu hisse devlet için ya Başkan adına yahut cumhuriyet namına hareket eden
(Başkan yahut Bakan tarafından yetkilendirilmiş) kişi adına verilir.
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Bu hisse şirketin temettü ve kâr dağıtımına, mal varlığına veya varlıkların gelirine,
tasfiye halinde satış hâsılatına ortak olamaz. Bu senedin sahibi, senedi şirketin
istediği an hiç bir bedel almadan veya şirketin tayin edeceği, devlete ödenecek
bir bedelle, geri verir.
Teşvikler
Bir maden işletme ruhsatı sahibi komisyonun tavsiyesi ve Bakanın onayı ile, ön
arama (keşif) ve arama masraflarını vergiden düşebilir. Diğer destekler şöyledir:
• Maden için özel olarak ithal edilen makina, techizat, tesisatın gümrük ve ithalât
vergisinden muafiyet
• Personel için yapılmış ve döşenmiş konaklama tesislerinde oturanların vergiden
muafiyeti
• Belli sayıda yabancı personel için (kota) ülkeye göç izni
• Yabancı işçilerin kazandıkları parayı ülke dışına transfer olanağı sağlanmakta,
ayrıca:

Bu ruhsatın sahibi her ayın ilk haftasında, geçmiş ayın radyo-aktif mineral aramaları hakkında hem Komisyona hem de Jeolojik Araştırma Kurumuna faaliyet
raporu vermek durumundadır.
Bakanlıktan bu konuda şartları içeren bir izin alınmadan radyo-aktif madenler
üretilemez ve ihraç edilemez.
Ayrıca bu üretim ve ihracat izinli dahi olsa bir ücret ödenmesi gerekir. Maden
sahaları dışında dahi herhangi bir arazide bir radyo-aktif mineral bulunduğu takdirde arazi sahibi buluşu Komisyona ve Jeolojik Araştırma Kurumuna bildirmek
zorundadır.
Maden Hakkının Son Bulması
Maden Ruhsatının veya uzatma müddetinin son bulması halinde saha terk edileceği zaman maden sahibi ruhsatın sona eriş tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde
bütün tesisleri söküp götürmek, teçhizatı alıp gitmek yükümlülüğündedir.

Sermayenin dışarıya transferi, dövizle ihracat yapan yabancıların şirketin kazancının (yabancı sermaye payı % 25’ten az olmamak üzere) yurt dışına çıkarılma imkânı, yedek parça alımı, temettü ödemesi, şirketin satılması halinde elde
edilen paranın ülke dışına çıkarılabilmesi olanağı ile (Bank Of Ghana’da) hesap
açılarak konvertibl para garantisi verilmektedir.

Özel Hükümler

Su Hakları

ENDÜSTRİYEL MİNERALLERLE İLGİLİ LİSANS VE RUHSATLAR

Su hakları için maden sahibi madende veya madene bağlı bir tesiste kullanmak
üzere, bir dere, nehir, yeraltı rezervuarı veya kanaldan su alır, kullanır veya mecrasını değiştirir yahutta depolarsa “Su Kaynakları Komisyonu”ndan onay ve izin
almak zorundadır.

Bakanlık endüstriyel minerallerle ilgili

Gana’da elde edilen veya çıkarılan her türlü madeni satın almada devletin
önceliği vardır. Hükümet tayin ettiği bir kuruluşu satın alma işi için acenta gibi
görevlendirebilir.

Orman ve Çevre Korunması

1. Kısıtlı Ön Arama Lisansı
2. Kısıtlı Arama Ruhsatı
3. Kısıtlı İşletme Ruhsatı
verebilir.

Bir madende faaliyete geçmeden önce maden hakkı sahibi (Doğal Kaynakları,
Halk sağlığını ve Çevreyi korumak için) Orman Komisyonu ve Çevre Koruma
Ajansı’nın onayını ve iznini almak zorundadır.

Bu haklar ruhsatta yazılı bir tek mineral için geçerlidir. Ancak Bakanlığın onayı
ile başka endüstriyel mineraller ruhsata eklenebilir. Bu ruhsatlar sadece Gana
vatandaşlarına verilir.

Radyo-Aktif Mineraller

Bir kısıtlı endüstriyel mineral işletme ruhsatı müddeti maksimum 15 (on beş)
yıl için verilir. Uzatılması da yine bir periyot yani maksimum 15 yıllık olur. Gana
vatandaşı olmayan bir kimseye böyle bir ruhsat devir edilirse iptal edilir.

Herhangi bir maden hakkı sahasında (Ön Arama Lisansı, Arama veya İşletme Ruhsatı alanında) herhangi bir radyoaktif madene rastlandığı takdirde buluşu hemen
Maden Komisyonuna ve Jeolojik Araştırma Kurumuna haber vermek gerekir.
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KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MADENCİLİK (KÖM) (Small Scale Mining)

KÖM Lisansı Sahiplerinin Hak ve Vecibeleri

Küçük Ölçekli Madencilik Lisansı

KÖM Lisansı olan kişi etkin ve randımanlı yöntemlerle madeni işletme durumundadır. Sağlık ve Güvenlik kurallarına dikkat eder. Çevrenin Korunmasına özen
gösterir.

Ülkede Küçük Ölçekli Madencilik (KÖM) yapılacak bölgeler önceden belirlenir ve
ilân edilir.
KÖM lisansı Bakan tarafından veya onun yetkili kıldığı memur tarafından bir tek
maden için verilir.
KÖM lisansı için müracaat Maden Komisyonunun “Yerel Büro”suna yapılır.

KÖM işletmecisi patlayıcı kullanmak için izin almalıdır. KÖM Lisans sahibi ihtiyacı
için yeteri kadar cıvayı yetkili “Cıva Bayi”lerinden alabilir.
Üretilen madenin satışı Bakanlık tarafından belirlenen kurallara (Yönetmeliğe)
göre yapılır.
Ganadan ham elmas sevkiyatı “Kimberley İşletme Yöntemi Sertifikası” işlemlerine tabidir.

KÖM Lisansı alabilecek kişiler:
• Gana vatandaşı olmalı
• 18 Yaşına girmiş olmalı
• KÖM için belirlenmiş Bölgelerdeki Maden Komisyonunun Yerel Bürosunda
kayıtlı olmalı.
KÖM için Belirlenen Bölgeler
Bu bölgeleri Bakan komisyonla müşavere ederek belirler. Halkın ilgisini çekmek
ve madenciliğe teşvik etmek amacıyla bazı madenler için belirli bölgeler seçilir.
Bölgelerde Komisyonun “Yerel Büro”ları olur. Bu büroların amiri durumunda olan
ve Bakan tarafından seçilen “Maden Memuru” vardır. Hükümet tarafından KÖM
Madenciler Derneği kurulması desteklenir. Ayrıca her bir bölgenin KÖM yönetimini yürüten bir komite vardır. Bu komite merkezi Maden Komisyonuna bağlı
olmakla beraber şu kişilerden oluşur:
KÖM komitesi
• Başkan: Bölge Maden Memuru veya vekilidir.
• Bölge bürosundan seçilen bir memur
• Bölge Yönetiminden bir memur
• Bölge Konseyinden bir memur
• Maden Komisyonu Teftiş Departmanından bir memur
• Çevre Koruma Ajansından bir memur
KÖM komitesi bölgenin madenciliğinin gelişmesi ve desteklenmesi için uğraşır.
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PERU MADEN MEVZUATI

TARİHÇE

Bu bölümde bir Güney Amerika ülkesi olan Peru’yu ele alıyoruz. Aşağıda Peru
hakkında kısa bir bilgi sunduktan sonra Peru “Genel Madencilik Kanunu” ve diğer
ilgili mevzuat hakkında bazı özet açıklamalar vermek istiyoruz.

Peru bin yıllar boyunca Pre-İnka kültürüne sahip olan bir ülkedir. İnka
Krallığı 1200 civarında oluşur ve
1532’ye kadar bugünkü Kolombiya,
Ekvador, Peru, Bolivya, Arjantin ve
Şili’nin büyük kısmına genişler. Peru’nun yüksek platosunda bulunan
Cusco şehri İnka Krallığı’nın başkentidir.
İspanyollar 1532’den itibaren bu ülkeyi fethederler ve İspanya Krallığı adına Peru
Valiliği’ni kurarlar ki bu valilik, zirvesine ulaştığında bugünkü Panama’dan, kıtanın
en güney noktasına kadar ulaşmıştır.
1821’de ülke José de San Martín ve Simón Bolívar tarafından kurtarılır ve bağımsızlığını kazanır. Bununla birlikte isyanlar ve iç savaşlar modern bir devletin gelişmesine engel olurlar. Bugünkü Peru milli arması 25 Şubat 1825’de milli kongrenin
kanunuyla kabul edilir. Çizimi parlamenter José Gregorio aittir.
1879 yılında Güherçile Savaşı patlak verir. Şili ve Bolivya bağımsızlıklarını ilan
ettikleri zamandan beri Antofagasta üzerinde tartışma halindedirler. Peru tartışmalı bölgede çok sayıda guano ve maden şirketine sahiptir. Bolivya Peru’ya
birlik olma halinde Antofagasta’da ekonomik ayrıcalıklar teklif eder. Ayrıca Peru,
İspanyol valiliğinin kolonyal zamanında devraldığı politik ve ekonomik öncelikli
pozisyonunun, Güney Pasifik’te Şili tarafından tehlikede olduğunu görmektedir.

Başkenti
: Lima
Nüfusu		
: 22 450 000
Yüzölçümü
: 1 285 216 km2
Resmi Dili
: İspanyolca, Quechua, Aymara
Para Birimi
: Sol (Soles) (= 100 Centaros)
Coğrafya
: Güney Amerika’nın batı kıyısında, kuzey-batısında Ekvador,
Kuzey-Doğusunda Kolombiya doğusunda Brezilya ve Bolivya, güneyinde Şili ve
batısında Pasifik Okyanusu ile çevrili bağımsız bir Latin Amerika ülkesidir.
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1874’de Şili’ye karşı Bolivya ile beraber gizli bir pakt kurulur. Bu pakt yine de Şili’nin zaferine engel olamaz. Bolivya kaybedilen çok sayıdaki muharebeden sonra
1880 yılında savaştan çekilir ve Antofagasta Bölgesi üzerindeki hak iddiasından
tamamen vazgeçer. Şili bu arada kuzeye doğru ilerleyerek Peru bölgesi Tarapacá’a girmiş ve Peru’ya ateşkes ve barış antlaşması teklif etmiştir. Peru yine de
Tarapacá’yı Şili’ye bırakmayı reddeder. Şili takip eden yıllarda yeni bir savaş başlatarak, 1881’de Peru ordularını tahrip ettikten sonra Başkent Lima’ya girer. Resmi
hükümet lağvedilerek, Şilili General Patricio Lynch ülke valisi olarak tayin edilir.
Bununla birlikte, Miguel Iglesias ve Andres Caceres gibi bazı Perulu generaller
kurtularak; Doğu ve Kuzey Sierra’da, başarısı şüpheli organize bir gerilla savaşı
yürütmeye çalışırlar. Caceres son bir kurtuluş mücadelesinde bulunmak için Temmuz 1883’de 1500 kişilik konvansiyonel bir tümen kurmayı başarır.
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Kuşkusuz Şilili Albay Alejandro Gorostiaga Huamachuco Muharebesi’de son
umutları yıkar. Savaş kesin olarak kaybedilmiştir. Ekim 1883’de Ancon Antlaşması
ile savaşa son verilerek Tarapaca ve Tacna Şili’ye bırakılır ve Şili Ordusu Peru’dan
çekilir.
1968’de Juan Velasco Alvarado idaresindeki bir askeri cunta kansız bir darbe ile
hükümeti devralarak, toprak ve ekonomik reformlarla sosyal bir sistem getirmeğe çalışır. General Velasco 1975’de General Francisco Morales Bermúdez tarafından düşürülürülerek, yeniden müteşebbis yanlısı bir yön izlenir. 1980’de, 1968
yılında düşürülen Fernando Belaúnde Terry seçilmiş başkan olarak yönetimi devralır ve yeniden iktidara gelir.Terry, devletleştirlen şirketleri tekrar özel teşebbüse
devreder.
1980’li yıllarda sol yanlısı gerilla örgütü Aydınlık Yol “Sendero Luminoso” hükümete karşı silahlı bir savaş başlatır. Her iki taraf da, sivil halka karşı kendi taraflarına disipline etmek için, acımasız bir harekat yürütür. Aydınlık Yol’un faaliyetleri
1990’lı yıllara kadar devam eder. Ülkenin diğer sol gerilla hareketi Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru sivil halka karşı şiddeti reddeder.
PERU MADEN MEVZUATI

Siyaset
Hükümet, temsili özellik taşıyan, merkezi olmayan ve kuvvetler ayrılığı prensibine göre yapılanmıştır. Devletin öncelikli ilgi alanı ülke güvenliğinin savunulması,
halkın güvenlik tehdidinin korunması ve genel refahın tesis edilmesidir. Bununla birlikte dış iktisadi başarılara rağmen, politik, sosyal ve ekonomik problemler
mevcuttur.
Politik reformlar henüz tam olarak sağlam değildir.
Yönetsel yapılanma ve şehirler
Peru, 26 bölüme (Departamentos), 195 vilayete (Provincias) ve 1.828 mıntıkaya
(Distritos) ayrılmıştır. Ülkenin 2002 yılındaki bölgeselleşmesinden beri departamentolar, seçili organları olan özerk idari birimlerdir. Ülke çapında ilk bölgesel
seçimler Kasım 2002 tarihinde gerçekleşmiştir.

Neden Peru?
Peru maden mevzuatı bakımından
diğer ülkelere ve bizim mevzuatımıza göre oldukça farklı bir ülkedir.
Bu farkları aşağıda göreceğiz. Ayrıca
seri olarak bir çok önemli maden ülkesinin mevzuatını verirken Güney Amerika’dan da örnekler olmasını düşündük.
Peru’da 1976 yılında 2,5 aylık bir mesleki faaliyetim olmuştur. Çalıştığım şirketin
bağlı olduğu grup, beni o zamanlar Peru’da ortak olarak işlettiği bir Molibden-Bakır madenine flotasyon uzmanı olarak göndermişti.

Ülkenin bölgelere (Regiones) ayrılması da planlanmış olmakla birlikte, 30 Ekim
2005 tarihindeki referandumda, 16 depertamentonun halkının % 78’i 5 bölgede (Norte, Nor Centro Oriente, Ica-Huancavelica-Ayacucho, Cusco-Apurímac ve
Arequipa-Puno-Tacna) biraraya gelmeye karşı olduğunu beyan etmiştir.

Peru her çeşit metalik madenlerin bol olduğu bir ülkedir. Madencilik ülkenin en
önemli ekonomik faaliyetidir. Dünyanın en büyük maden rezervlerine sahiptir.
Bakır, gümüş, çinko ve kalay madenleri üretiminde dünyada üçüncü, Latin Amerika kıtasında ise altın, çinko, kalay ve kurşunda birincidir. 2012 yılında ülkeye
madencilikle ilgili olarak altyapı, arama, üretim yatırımlarında kullanılmak üzere
takriben 8,5 milyar dolar yabancı sermaye girişi olmuştur. Toplam yatırımlar portföyü takriben 55 milyar doları bulmuştur ki bunun 47 milyar doları, ön arama,
arama, hazırlık ve onaylanmış çevre projelerinden oluşmaktadır.
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Bu portföyün % 63,9’u bakır projelerini, %13,35’i altın projelerini, % 1,88’i gümüş
projelerini, % 12,4’ü de demir projelerini kapsamaktadır. Ülkenin tüm ihracatının
% 62,37’ini maden ihracatı temsil etmektedir. Peru madencilik sektörü 1997’den
beri artan bir şekilde ihracatta ticari fazlalık vermektedir. Bu surplus 2006 yılında
16,2 milyar (US) dolar olmuştur.
Madencilik Sektörünün Yapısı
Peru Kanunları madenciliği, petrol ve doğal gaz arama ve üretimini teşvik edecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle madencilik sektöründe yerli ve yabancı
firma sayısı artmaktadır.Bunlar arasında Anglo Gold Ashanti, Barrick Gold Corp.,
BHP Billiton plc., Cambior Inc., Falconbridge Limited, Mitsui & Co.Ltd., Mitsubishi Corp., Penoles,Teck Cominco Ltd. Vd., gibi büyük şirketler Peru’da ön arama,
arama, üretim ve dağıtım işleri için ilgi göstermişler, maden sahalarında devlet
kuruluşu olan “Centromin” ile ortaklıklar kurmuşlardır. Peru maden endüstrisinin
yapısı özelleştirmeye ve özel sermaye ile ortak (Joint Venture) işletmeler kurmaya açılmaktadır. “Enerji ve Madenler Bakanlığı”nın verilerine göre, madencilik alanında teşvikler açısından Peru dünyada Tasmania (Avustralya), Nevada
ve Alaska (ABD), Kuzey-Batı Arazileri (Kanada),Batı Avustralya ve Endonezya’dan
sonra yedinci olan ülkedir.
Devletin Madencilik Politikası
Peru’nun özel sermaye ve yabancı sermaye konusunda bakış açısı Anayasa’ya dayalı olarak çıkarılan 662 sayılı (Yabancı Sermaye Yatırımları) kanunu ve 757 sayılı
(Özel Yatırımların Gelişmesi) kanunu ile belirlenmiştir. 1992 yılında çıkarılan “Genel Madencilik Kanunu” (General Mining Law) da özel sektörü ve ortaklıklarını
korumaktadır. Hükümetçe yapılacak tek taraflı yasal değişikliklere karşı şirketlerin zarar görmesini önlemektedir. Herhangi bir anlaşmazlık konusunda yasal ve
idari önlemleri getirdiği gibi uluslararası tahkim anlaşmalarını kabul etmiş bulunmaktadır.
Halen Peru’da madenciliğe karşıt muhalefetin yarattığı sosyal çalkantılar madencilik endüstrisini önemli derecede etkilemektedir. Büyük çaplı bazı madencilik
faaliyetlerine ait projelerin yaratacağı çevre sorunları dolayısıyla sık sık sosyal
protestolar doğuran bir atmosfer vardır. Ancak bunlara karşılık havayı yumuşatmak ve sektörde yasal olmayan bazı madencilik faaliyetlerini de yasal çerçeveye
alabilmek için 2011 yılında “Ön Danışma Kanunu” (Prior Consultation Law) çıkarılmıştır. (2014 yılından geçerli)
Küçük çaplı kişisel kaçak madenlerin de çevre önlemlerine uyumunu sağlamak,
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yasal olmayan durumlarını düzeltmek amacıyla 2013 yılı Ekim ayından itibaren
yüzey arazi sahipleri ile “İşletme Anlaşmaları” yapmaya zorlanmışlardır.
MADEN MEVZUATI
Kanunlar ve Yönetmelikler:
“Genel Madencilik Kanunu” (General Mining Law-1992 ) Peru’nun bütün madencilik faaliyetlerini düzenleyen anahtar kanundur. Madenlerin aranması ve yerden
çıkarılması ile ilgili (bir kaç istisna dışında) aşağıda sayacağımız kanun ve yönetmelikler de madenciliğin yönetiminde etkilidir.
• Maden Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanma Yönetmeliği (No.003-EM)
• Madencilik Yöntemleri Yönetmeliği (No.018-92-EM)
• İş Hayatında Sağlık ve Güvenliği Düzenleyen Kanun (No.29783 )
• Madencilikte İş Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Yönetmeliği (No.055-2010-EM)
• Madencilik ve Metalurji Faaliyetlerinde Çevre Koruma Yönetmeliği
(No.016-93EM)
• Maden Arama Faaliyetlerinde Çevre Koruma Yönetmeliği (No.020-2008EM)
• Madencilik ve Yatırımlarını Teşvik Önlemleri ve Garantileri ile İlgili Yönetmelik
(Maden Kanununun 9. Maddesi uyarınca) (No.024-93-EM)
• Madencilik Faaliyetlerini Kontrol Yönetmeliği (No.205-2009-OS-CD)
• Kentsel ve Kentlerin Gelişme Alanlarındaki Maden Ruhsatlarını Düzenleyen
Kanun (No. 27015) ve buna ait Yönetmelik (No.008-2002-EM)
• Madenlerde Devlet Hakkı Kanunu (No.28258) ve Yönetmeliği
(No.157-2004-EF),Devlet Hakkı Kanunu Tadilatı (No.29788)
• Madenleri Kapatma Kanunu (No.28090) ve Yönetmeliği (No.033-2005-EM)
• Madencilik Sektöründe Halka Danışma Yönetmeliği (No.028-2008-EM)
• Özel Maden Vergisi Kanunu (No.29789) ve Yönetmeliği (No.181-2011-EF)
• Özel Maden Bağış Kanunu (No.29790) ve Yönetmeliği (No.173-2011-EF)
• Su Kaynakları Kanunu
• Ön Danışma Hakları Kanunu (No.29785-2011)
Madenlerin Mülkiyeti ve Ruhsatname Sistemi
Peru’da madenlerin mülkiyeti devlete aittir. Özel sektör ve yatırımcılar ancak bu
kaynakların işletilmesini Peru Ruhsatname sistemine göre ruhsat alarak yapabilir.
Genel Maden Kanunu bu konuyu düzenlemiştir. Herhangi bir Madencilik faaliyeti (depolama, numune alma, maden ticareti dışında) bir ruhsatname gerektirir.
Ruhsatname müddetleri sınırsızdır. Ancak bazı şartlarda sonlandırılabilir.
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Ruhsatname Vermeye Yetkili Makam

Ruhsat Alanları:

Genel Madencilik Kanunu “Madencilik, Metalurji ve Jeoloji Enstitüsü INGEMMET
(Mining and Metallurgical Geological Institute) in bir alt kuruluşu olan “Maden
Ruhsatname Bürosu”nu (DCM) maden ruhsatlarını vermeye yetkili kılmıştır. Aşağıda ruhsat türlerini sayarken görüleceği üzere diğer bütün ruhsat türleri Enerji
ve Madencilik Bakanlığına (MEM) bağlı (DGM) “Genel Maden Bürosu” tarafından
verilir.

Ruhsatname alanları minimum 100 hektar, maksimum 1000 hektar olarak verilir.
Ancak bir kişi aynı alanda farklı ruhsatnameler alabildiği gibi farklı yerlerde birden fazla da ruhsatname alabilir.

Ruhsat Çeşitleri

Ruhsatname Kimlere verilir:

Genel Madencilik Kanununa göre DCM veya DGM tarafından verilen dört çeşit
ruhsat vardır:

Ruhsatnameler ancak Peru’da ikamet eden kişilere verilir. Peru’da kurulu şirketler tüm hissedarları yabancı dahi olsa esas faaliyet alanları madencilik olduğu
takdirde ruhsatname alabilirler. Dışarıda kurulmuş şirketler dahi Peru’da yerleşik
madencilik amaçlı yan kuruluşları ile ruhsat alabilirler. Ancak bu gibi kuruluşların
Peru’da tescil edilmeleri gerekir.

1. Maden Ruhsatı: Bu ruhsatname sahibine ruhsat alanı içersinde maden arama
ve işletme hakkını sağlar. Madenci bu ruhsatname ile her türlü madeni (metal
veya metal olmayan) üretebilir. Maden Ruhsatlarını DCM (Maden Ruhsatname
Bürosu) verir.
2. Zenginleştirme Ruhsatnamesi: Bu tip bir ruhsatname maden arıtma, yıkama,
konsantrasyon, izabe ve rafinasyon işlemleri yapma yetkisini sağlar. Bu
ruhsatlar DGM (Genel Maden Bürosu) tarafından verilir.
3. Genel Hizmetler Ruhsatnamesi: Bu tip bir ruhsatname sahibine ilgili yan ve
yardımcı hizmetleri tesis etme yetkisini sağlar. Bu yardımcı hizmetler arasında,
havalandırma, Kanalizasyon, Vinç ve kuyu teçhizatı kurma işleri, yeraltı ulaşım
galerileri yapma işleri sayılabilir.
4. Maden Taşıma Ruhsatnamesi: Bu tip ruhsatname kitlesel maden taşıma
hakkını sağlar. Konvansiyonel olmayan konveyör bandlar, boru hatları, Havai
hatlar gibi tesisleri kurma yetkisini verir.
Ruhsatlar devir edilebilir, tahsis edilebilir veya rehin ve ipotek edilebilir. Ancak
bu işlemler “Maden Hakları Tescil Bürosu”nda tescil ettirildikten sonra geçerlilik
kazanır.

Maden ruhsatnameleri arazi yüzey mülkiyetinden ayrı, farklı ve müstakil mülkiyettir.

Müracaat Şekli ve İşlemler:
Genel Madencilik Kanununa göre maden ruhsatı alacak kişinin yıllık ruhsat ücretini ve maden vergi biriminin % 10’unu ödeyerek INGEMMET’in (DCM) Maden
Ruhsatname Büro’suna bir dilekçe ile müracaati gerekir. Bir form şeklinde olan
bu dilekçede (UTM) (Universal Transversal Mercator) sisteminde talep ettiği sahanın koordinatlarını (daha önce başka hakların olabileceğini göz önüne alarak)
verir. Yani öncelik esastır.
DCM bu dilekçenin 30 gün içinde Peru Resmi gazetesinde ve ait olduğu il başkentinde bir gazetede yayınlanmasını ister. Bu işlemler yapıldıktan sonra INGEMMET
teknik bir rapor hazırlar ve INGEMMET başkanı ruhsatı verir. En son müracaatçı
neticeyi bildirerek sahayı Kamu Maden Tescil Bürosunda kayıt ettirir.
Maden Ruhsat Sahibinin Vecibeleri:

Ayrıca Arama ruhsatnamesi verilmez. Maden Ruhsatı, arama ve işletme faaliyetlerini içerir. Bir maden ruhsatı alınırken asgari üretim şartı konur. (Yazarın Notu:
Bu şartta ücret kısmı takip edilmekle beraber, hedefin tutturulması 10 yıl aranmıyor. Aşağıda (Ruhsat Sahibinin Vecibeleri) bölümünde görüleceği üzere ceza 10
yıldan sonra başlıyor. Burada Arama işlemlerine tolerans tanındığı düşünülebilir.)

Genel Madencilik Kanununun 39. Maddesi ruhsat sahibine şu zorunlulukları getirmektedir:
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a) Yıllık geçerlilik ücreti (buna İyi Hal Ücreti de deniyor).Bu hektar başına yılda
3.00 USD’dır. Bu ücreti arka arkaya iki yıl ödemeyenin maden ruhsatı iptal olunur.
Asgari Üretim şartı: Ruhsat sahibi Maden Kanununca belirlenen asgari üretim
miktarını yerine getirmek mecburiyetindedir. Daha önce belirlenen asgari üretim
miktarları 2008 yılında 1010 ve 1054 sayılı kanunlarla değiştirilmiştir.
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b) Yeni rejimde metalik maden ruhsatlarında hektar başına yılda bir (1) vergi birimi karşılığı, metalik olmayan maden ruhsatlarında bir (1) vergi biriminin % 10’u
karşılığı ücrettir. Böyle bir üretim hedefini 11’inci yıl ilk çeyreğine kadar tutturmak gerekiyor.
Eğer ruhsat sahibi bu asgari üretim şartını 11’inci yılın ilk çeyreğinde yerine getirememişse asgari üretim tutarının % 10’u kadar bir ceza ödemek zorunda kalır, ki
bu hektar başına (takriben) 129 USD kadardır. Bu ceza asgari üretim hedefini tutturuncaya kadar devam eder. Bu cezanın iki yıl arka arkaya ödenmemesi maden
ruhsatının iptali sonucunu doğurur.
İlaveten, asgari üretim hedefini 15’inci yılda da tutturamamışsa ruhsat iptaline
gidilir. Ancak bu durumda bu eksiklik ruhsat sahibinin kendi kabahatinden kaynaklanmıyor ise bunu Bakanlıkta (MEM’de) ispat etmesi gerekir. Örneğin bu dönem zarfında sahaya cezaya tekabül eden miktar kadar yatırım yaptığını ispat
etmesi halinde iptal işlemi yürürlükten kaldırılır.
c) Her yıl 30 Hazirana kadar yıllık faaliyet raporu verilmesi gerekir.
Madencilik İçin Kısıtlı Alanlar:
Yabancılar için:
İkametgahı Peruda olsa bile yabancı kişi ve şirketler Ülke Kara sınırlarından 50
kilometre içeriye kadar olan alanda madencilik faaliyetinde bulunabilmek için
Cumhur Başkanından izin almak zorundadırlar.
Tabiatı Koruma Alanları:
Kara veya denizde hükümetçe koruma alanı ilan edilmiş bölgelerde madencilik
faaliyetleri özel İzne ve şartlara tabidir. Bu gibi yerlerde SERNANP ( National Service of Protected Areas) Koruma Alanları Ulusal Servis Bürosu tarafından fauna
ve flora korunacak şekilde izin verilir.
Arkeolojik Alanlarda Madencilik:
Arkeolojik Sit alanlarında madencilik faaliyetleri yasaktır. Madencilik ruhsatı alınırken arkeolojik sit alanları sınır dışında tutulur. Bu hususun denetlenmesi Kültür Bakanlığına bağlıdır. (Ministry of Culture-MC). Bir madencilik projesinde milli
menfaatler gerektirdiği takdirde (istisnai durumlarda) Peru kanunları arkeolojik
sit alanının veya abide ve kalıntının başka yere taşınmasına cevaz vermektedir.
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Devlet Hakkı Kanunu
Bu Kanunun son tadilatı için çıkarılan kanun No. 29788’dir. 2011 yılından itibaren
geçerlidir. Daha önceki sistemde yıllık bazda “Konsantre edilmiş maden değeri”
üzerinden devlet hakkı alınıyordu. Bunun kademeleri şöyle idi: a) Konsantre edilmiş maden değeri 60 milyon US Dolara kadar % 1; b) Konsantre edilmiş maden
değeri 60 milyon USD ile 120 milyonUSD arası % 2 ve c) Konsantre edilmiş maden
değeri 120 milyon USD üzerinde ise % 3 idi.
Son tadil edilmiş kanuna göre ise Devlet Hakkı artık şirketlerin yılın çeyrek dönemlerindeki faaliyet kârından bir katsayı bulunarak hesaplanacaktır. Bu hesaplamada oran % 1 ile % 12 arasında değişecektir. Faaliyet kârının katsayısı tespiti
çeyrek dönem kârının çeyrek dönem satışlarına bölünmesi ile bulunacaktır.
Eğer maden ruhsatı sahibi önceden bir “duraylılık (istikrar) anlaşması” (Stability
agreement) imzalamışsa daha önceki rejim kendisine uygulanır.
Peru’da Devlet Hakkı Tadilat Kanununun yanında kongre bir de No. 29790 sayılı
“Madencilik Özel Bağış Kanunu” çıkarmıştır. Bu kanun bazı özel projelerde bazı
metalik maden ruhsatı sahiplerinin devlete özel bir bağış yaparak (İstikrar anlaşması) yapma hakkını kazanmasına imkân sağlamıştır. Bu gönüllü bağışta şirketlerin çeyrek dönem kârlarına % 4 - ile % 13,2 arasında bir oran uygulanacaktır.
Şirketler tarafından devlet hakkı kanununa göre ödenmiş devlet hakkı miktarı
Madencilik Özel Bağış miktarını geçmiş ise fark gelecek dönem bağış miktarına
mahsup edilebilecektir.
Ruhsatların Sona Ermesi
Genel Madencilik Kanununa göre diğer ruhsatlar (Zenginleştirme Ruhsatı gibi)
fesh edilebilirse de Maden Ruhsatnamesi aşağıdaki şartlar dışında fesh edilemez.
• İki müteakip yıl içinde yıllık geçerlilik ücretinin ödenmemesi.
• Ruhsat sahibinin Vecibeleri arasında yer alan asgari üretim miktarının
tutturulamaması dolayısıyla cezai ücretin iki yıl üst üste ödenmemesi.
• Ruhsat sahibi tarafından hedef olan asgari üretim miktarının ruhsatın alındığı
tarihten başlayarak 20 yılın sonunda tutturulamaması durumunda.
Maden Kapatma Kanunu
Maden Kapatma Kanunu (No. 28090) ve buna ait Yönetmelik (No. 033-2005-EM)
maden şirketlerinin faaliyetin bitmesi halinde bir madeni kapatırken “Kapatma
Planı” vermesini amirdir.
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Bu planın uygulanmasını (MEM) “Enerji ve Madencilik Bakanlığı kontrol eder.
Maden Ruhsatı sahibinin madeni kapatırken bu kanuna göre şu hususları yerine
getirmesi zorunludur:
• Madenin faaliyet başlangıcından beri uygulanan çevre rehabilitasyon
önlemlerinin tamamlanması.
• Maden kapatma Planı ile birlikte MEM’e 6 aylık uygulama ve rehabilitasyon
sonuçlarının rapor edilmesi.
• Madenin kapanması ile hasıl olacak tahmini çevresel maliyetin garantisinin
verilmesi
İstikrar Anlaşması
Bir maden ruhsatı sahibi bakanlıkla (MEM) bir istikrar anlaşması imzalayabilir.

Özel Madencilik Vergisi Kanunu
Özel Madencilik Vergisi Kanunu (No. 29789) gereği metal madenleri üreten ruhsat sahiplerinden çeyrek dönem faaliyet kârı üzerinden % 2 ile % 8.40 arasında
bir vergi alınır. Bu oran her bir ruhsatname sahibi için çeyrek dönem kârının çeyrek dönem satışlarına bölünmesi ile bulunur. Eğer Özel Madencilik Vergisi kanunun çıktığı 01 Ekim 2011 tarihinden önce Bakanlıkla ruhsat sahibi arasında bir
İstikrar anlaşması yapılmışsa Özel Madencilik vergisi uygulanmaz.
Gelir ve Kurumlar Vergileri
Bazı istisnalar dışında Peru vatandaşları (kurum veya kişiler) küresel veya yerel
bütün gelirlerinden dolayı vergiye tabidirler. Peru’lu olmayanlar ise sadece Peru’da kazandıkları gelirlerinden dolayı vergi sorumlusudurlar.

İstikrar anlaşması iki türlü olabilir:
1. 10 yıl müddetli anlaşmalar: Günlük maden üretimi 350 ile 5000 ton arasında
olan ve yatırım tutarı en az 2 milyon US Dolara kadar madenler içindir. Böyle
ruhsat sahipleri bu anlaşmayı yapabilmek için bir yatırım programı sunmak
zorundadır.
2. 15 yıl müddetli anlaşmalar: Günlük üretimi 5000 tonun üzerinde olan ve işe
başlama yatırım tutarı 20 milyon doları geçen veya genişleme yatırımı 50
milyon doların üzerinde olan madenlere uygulanır. Bu gibi ruhsat sahipleri ise
bakanlığa bir fizibilite raporu sunmak durumundadır.
Böyle bir İstikrar Anlaşması ruhsat sahibine aşağıdaki avantajları sağlar:
• Anlaşma tarihindeki vergi rejimi yatırımcı şirket için anlaşma müddetince
dondurulmaktadır.
• Madenciliği düzenleyen mevzuat ve devlet hakkı anlaşmanın yapıldığı tarihteki
gibi sabit kalmaktadır.
• Ruhsat sahibine o maden için serbest piyasa rejimi uygulanmaktadır.
• İhracattan doğan yabancı para (döviz) kurları anlaşmaya dahil edilebilmektedir.
• Peru’da oluşturulan yerli para konvertibilitesi anlaşma ile sabit kalması
sağlanmaktadır.
• Sadece 15 yıllık anlaşmaya mahsus olmak üzere, maden makinaları, teçhizat
ve sermaye kıymetlerinin yıllık amortisman oranı maksimum % 20 olarak,
bunun dışında binalar için ise bu amortisman oranı yıllık maksimum % 5 olarak
belirlenmektedir.
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ALMANYA MADEN MEVZUATI
ALMANYA HAKKINDA BİLGİLER
Almanya (Almanca: Deutschland), ya da resmî adıyla Almanya Federal Cumhuriyeti, Orta Avrupa’da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka, ve Baltık
Denizi; doğusunda Polonya ve Çek Cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;
ve batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika, ve Hollanda bulunur. Almanya 357.021
km2²’lik bir alanı kaplar ve ılıman iklim kuşağının içinde yer alır. 81,5 milyonun
üzerindeki nüfusu ile Avrupa Birliği’nin en büyük nüfusa sahip ülkesi konumundadır. Ayrıca en çok göçmen barındıran üçüncü ülkedir.

Başkent
: Berlin
Resmî dil(ler) : Almanca
Yönetim biçimi : Federal Parlamenter Cumhuriyet
• Cumhurbaşkanı Joachim Gauck
• Şansölye Angela Merkel
• Bundestag Başkanı Norbert Lammert
• Bundesrat Başkanı Horst Seehofer
Kuruluş
• Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu 2 Şubat 962
• Almanya’nın birleşmesi 18 Ocak 1871
• Federal Cumhuriyet 23 Mayıs 1949
• Almanya’nın yeniden birleşmesi3 Ekim 1990
Yüzölçümü
• Toplam 357,021 km2
• Su (%) 2.416

Nüfus
• Tahmini 81.799.600
• Yoğunluk 229/km2

GSYİH (SAGP) 2011
• Toplam 3.099 trilyon $
• Kişi başına 37,896 $

GSYİH (düşük) 2011
• Toplam 3.577 trilyon $.
• Kişi başına 43,741 $

Para birimi: Euro (€)[1]

TARİHÇE:
Almanya bir federal parlamenter cumhuriyettir. On altı eyaletten oluşmaktadır
(Bundesländer). Başkenti ve en büyük şehri Berlin’dir. Almanya Birleşmiş Milletler’e, NATO’ya, G8’e üyedir ve Kyoto Protokolünü imzalamıştır. Almanya 2007 yılı
itibariyle, GSYİH’sına göre dünyanın 3. büyük ekonomisi ve en çok ihracat gerçekleştiren ülkesidir. Almanya dünyada gelişme için en çok bağışta bulunan ikinci
ülke konumundadır. Buna karşın ülke, askeri harcama bütçesi olarak 6. sıradadır.
Ülke sosyal güvenlik sistemiyle yüksek yaşam seviyesine sahiptir. Almanya, Avrupa meselelerinde yüksek ülke nüfusu ve ekonomik gelişmişliğiyle dünya seviyesinde kilit rol oynamaktadır. Almanya birçok bilim ve teknoloji alanında lider
durumda olarak kabul edilmiştir.

100 yılından önce Cermen halkları Cermanya olarak isimlendirilen bölgede yaşamışlardır 10. yüzyıldan 1806 yılına kadar Cermen bölgeleri Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nun bir parçası halindedir. 16. yüzyıl boyunca kuzey Almanya
bölgeleri, Protestan Reformu’nun merkezi oldu. Cermen halkı ilk olarak 1871’de
Fransa-Prusya Savaşı sırasında ulus-devlet haline geldi. II. Dünya Savaşı sonrasında, 1949’da, Almanya savaşı kazanan devletler tarafından ikiye bölündü. Batıda
“Federal Almanya” doğuda ise “Demokratik Almanya Cumhuriyeti” oluştu. Bu iki
devlet 1990 yılında birleşti. Batı Almanya daha sonra adı Avrupa Birliği olan Avrupa Topluluğu’nun 1957’deki kurucu üyelerindendir. Birleşmeyle Doğu Almanya
da 1993’te bu birliğe üye olmuştur. Almanya Schengen bölgesi’nin bir parçası ve
Avrupa ortak para birimi Avro’yu 2002’de kabul etmiş durumdadır.
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sisteme dayanan bir Federal Cumhuriyet kurulurken ülkenin Sovyetler Birliği tarafından işgal edilen dörtte birlik kısmında ise Demokratik Alman Cumhuriyeti
kurulmuştur. Demokratik Alman rejiminin Kasım 1989’da çözülmesinden sonra 3
Ekim 1990 tarihinde iki Almanya birleşmiştir.
3 Ekim tarihi halen Almanya Federal Cumhuriyeti’nde Milli Gün olarak kutlanmaktadır. Almanya’nın siyasi yapısı bir federasyondur. Federatif yapıyı oluşturan
16 eyaletin (Länder) kendi Başbakanları, Parlamentoları ve anayasaları bulunmaktadır. Federal hükümet ile parlamento temel yasaları çıkarmakta ve ekonomi
politikasını belirlemektedir. Eğitim ve kültür konuları ise eyaletlerin uhdesine bırakılmıştır. Federal parlamento doğrudan seçimlerle göreve gelen Federal Meclis
(Bundestag) ve eyalet hükümetlerinin temsilcilerinden oluşan Eyaletler Meclisi’nden (Bundesrat) meydana gelmektedir.

ALMANYA’DA MADENCİLİK
Almanya’nın en önemli doğal kaynağı kömürdür. Almanya dünyanın en
büyük kömür üreticisidir. Ülkede 2,5
milyar ton taş kömürü ve 40,5 milyar ton linyit rezervi bulunmaktadır.
Bunun dışında önemli enerji kaynağı bulunmamaktadır. Kok kömürü
ve linyit kömürleri 90’lı yıllarda ülkede önemli istihdam alanlarını oluşturuken
2000’li yıllarda bu oranda oldukça fazla düşüş olduğu görülmektedir. Kok kömürü
üretimindeki bu azalma, üretim maliyetlerinin ithalat maliyetleri ile kıyaslandığında çok yüksek kalmasından ve devlet teşviklerinin giderek azalmasından kaynaklanmaktadır.
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin Siyasi Görünümü
Tarihsel olarak Almanya gevşek bir devletler konfederasyonundan meydana gelmiştir. 18. yüzyılda Rusya ve Avusturya, Alman devletleri arasında güç kazanarak
Orta Avrupa’da hâkimiyet kurmuşlardır. Fransız İhtilali sonrasında Napolyon tarafından işgal edilen Alman topraklarında orta büyüklükte devletler kurulmuştur.
Napolyon’un 1815’teki yenilgisi sonrasında Viyana Kongresiyle kurulan sistem,
Otto von Bismarck liderliğindeki Prusya’nın 1860’larda Danimarka, Avusturya ve
Fransa’ya karşı giriştiği savaşlara kadar sürmüştür. Savaşlardan zaferle ayrılan Bismarck 1871 yılında Alman birliğini sağlamıştır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarından sonra ülkenin sınırlarında değişiklik olmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra,
ABD, Fransa ve İngiltere tarafından işgal edilen ülkenin Batısında parlamenter
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Ülkede üretilen diğer başlıca mineraller arasında potasyum ile az miktarda üretilen nadir minerallerden uranyum, kobalt, bizmut ve antimuan ön plana çıkmaktadır. Ancak genel olarak ülkenin metalik mineral kaynakları çok kısıtlıdır.
Taş kömürü madenlerinin 2018 sonuna kadar kapatılması kararı nedeniyle taş kömürü üretimi düşürülmektedir. Plana göre üretim kademe kademe azaltılacaktır.
2012 yılında Saar madeninin de kapatılmasıyla geleneksel maden bölgesindeki
son maden de kapatılmıştır. Almanya dünyadaki dördüncü, Avrupa’da Rusya’dan
sonra ikinci büyük kömür tüketicisidir. 2011 yılı kömür tüketimi 77,55 milyon ton
petrol eşdeğeri ve dünya tüketiminin %2,08’ine eşittir. Ülkede linyit toplam iç
enerji üretiminin %38,5’ini ve birincil enerji tüketiminin %11,7’sini oluşturmaktadır. Elektriğin %25’i linyitten elde edilmektedir.
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Almanya’nın gerek petrol gerekse maden cevheri bakımından kaynakları sınırlı
olup, bu açıdan büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bununla birlikte, yurtiçi tüketiminin dörtte birini karşılayabilecek düzeyde doğalgaz kaynaklarına, ayrıca geniş taş
kömürü, linyit kömürü ve tuz kaynaklarına sahiptir. Bunlar dışında ülke potasyum ve küçük miktarlarda olmak üzere uranyum kobalt, bizmut ve antimon gibi
maden ve mineral kaynaklarına sahiptir. Ancak, ülke genel olarak metal-mineral kaynakları açısından yoksuldur. Önemli linyit rezervleri Ren bölgesi, güney
Brandenburg, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Aşağı Saksonya’nın doğusunda
bulunmaktadır. Ekonomik olarak çıkarılabilir rezervlerin 40,5 milyar ton olduğu
tahmin edilmektedir. Önemli taş kömürü rezervleri ise Ruhr bölgesinde (Kuzey
Ren-Westfalya) ve Saarland’dadır. Rezerv büyüklüğü 2,5 milyar tondur. Ancak bu
rezervlerin işletilmesinin ekonomik olmadığı düşünülmektedir.
Almanya, Avrupa inşaat piyasasında ise % 21’lik pazar payıyla 1. sırada gelmektedir. Göçler sonucunda Batı Eyaletlerinde yeni konut inşaatına olan talep Doğu
eyaletlerinden ve diğer bölgelerden daha fazladır.
Bununla birlikte 1996-99 yılları arasında Doğu Eyaletlerinde kamu harcamaları
kontrolü, vergi kolaylıklarının sona erdirilmesi ve arz fazlası oluşması gibi sebeplere bağlı olarak sektörde ani bir düşüş yaşanmıştır. 1996-2005 yılları arasında
inşaat sektöründeki yatırımlar reel olarak % 24,7 oranında azalmıştır. Ekonominin iyileşmesine paralel olarak 2006 yılında sektörde bir iyileşme yaşanmış, reel
yatırımlar 2006 yılında % 5, 2007 yılında da % 1,9 oranında artmıştır. Yatırımlar,
2009’daki düşüşün ardından 2010’da yaklaşık % 3 artış göstermiştir.
ALMANYA MADEN MEVZUATI
ALMANYA’DA MADEN MEVZUATININ TARİHSEL GELİŞİMİ
Maden mevzuatı birçok ülkede hem geleneksel hukuka ve hem de kişisel hukuka
göre değişiklikler göstermektedir.
Almanca konuşan ülkelerde Maden mevzuatı Avrupa’nın diğer yerlerinde olduğu
gibi “Genel Orta Çağ, Hukuku”ndan doğmuştur. En az 12’nci yüzyıldan beri, Almanya Kralları gümüş ve diğer metaller üzerinde yerel lordlar, kontlar ve ağalara
karşı öncelik hakkı sahibi olmuşlardır. Fakat Orta Çağ’ın sonlarına doğru “Bergregal” denilen maden hakları (madenleri işletme ve çıkarma yetkisi) krallardan
bölgesel hâkim olan güç sahiplerinin eline geçmiştir. O sıralar bu haklar sözlü ve
yazılı olarak bu kişilere bırakılmıştır.
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Burada “Bergregal” yahut “Bergwerksregal” hakkında kısaca bilgi verelim. Bu kelime (maden mülkiyeti, maden işletme hakkı sahibi ve madenden elde edilecek
gelirlerin sahibi) anlamındadır. Tarihten gelen kralların hükümranlık hakkı olarak
tanınmış olan bir öncelik bir rüçhaniyettir. Maden üretimi yanında eğer işletme
başkaları vasıtasıyla yapılıyorsa alınacak devlet hakkı (ki bu üretimin onda biri
mertebesindedir) (Aşar = Öşür vergisi de denir) krala yahut madenin bulunduğu
arazi sahibinindir. Bergregal ayni zamanda “münzregal” denen para basma yetkisini (Para basma hakkı) da içerir. Para altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerden
basılmakta olduğundan bu darphaneler genellikle madenlere yakın yerlerde bulunmaktaydı.
15’inci yüzyılın başından itibaren yerel güç sahipleri maden konusunda nizamnameler, kararnameler, yönetmelikler “Bergordnungen” yayınlayarak 19’uncu
yüzyılın başına kadar madenleri yönetmişlerdir. Sonunda 1865 yılında Prusya
İmparatorluğu eyaletleri için uzun vadede yürürlükte kalan “PRUSYA MADEN
KANUNU” yayınlanmıştır. (Allgemeinen Berggesetz für die Preussischen Staaten von 1865). Bu kanun yerel bazı küçük değişikliklerle 1867’de Brunswick’te
(Brauschweig), 1869’da Bavyera’da (Bayern), 1874’te Würtemberg’te, 1890’da
Baden eyaletinde ve diğer eyaletlerde yürürlüğe konulmuştur. Yalnız Saksonya
krallığı müstesnadır. Bu Krallık 1868 yılında aynı derecede önemli kendi Saksonya
Maden Kanunu’nu (Allgemeines Berggesetz für das Königreich Sachsen) çıkarmıştır. Bu kanun Almanya’nın bütün büyük eyaletlerinde geçerli olmuştur.
Bugün Almanya’da geçerli olan Maden Kanunu Anayasa’nın 74’üncü maddesinin
1’inci paragrafının 11 numarası kapsamındadır. Merkezi hükümetçe yönetilen bu
kanun “Almanya Federal Maden Kanunu” ismini taşımaktadır. (Bundesberggesetz)
Avusturya’da da esas itibariyle Alman Maden Kanunu’na çok benzeyen bir kanun
vardır. 1 Ocak 1999’dan beri yürürlükte olan kanunun adı “Maden Ham Maddeleri Kanunu”dur. (Mineralrohstoffgesetz- yahut MinroG)
ALMANYA FEDERAL MADEN KANUNUNA GENEL BİR BAKIŞ
POLİTİKA VE MEVZUAT
Almanya Federal Maden Kanununun bizim mevzuatımızdan en önemli farkı 2.inci
maddesinde “Hidrokarbonlar” olarak saydığı petrol ve doğal gazı’da kapsamasıdır. Ayrıca arazi sahiplerinin bazı tür madenlerin işletilmesi ve üretilmesinde tapu
mülkiyetine bağlı hakları vardır.
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Almanya maden mevzuatının bir özelliği ruhsatların ve ruhsat sahiplerinin madenciliğin yönetimi yanında işçi sağlığı ve güvenliği, kamu yararı, çevre korunması ve diğer konularda madencilerin yönlendirilmesini de içeren hükümlerle
detaylı ve birbirini tamamlayan kanun ve yönetmeliklerden oluşmasıdır. Bu yaklaşım sürdürülebilir bir gelişme için gerekli ortamın üçayağını da yani çevrenin
korunması, sosyal gelişme ve ekonomik kalkınmayı kapsamaktadır.
Almanya’da ki madencilik mevzuatında en önemli yasa 1980 tarihli “Federal Maden Kanunu” dur. Bunun yanında birçok yönetmelik arasında 1995 tarihli “Genel
Federal Madencilik Yönetmeliği” ve 1991 tarihli “Madencilikte Sağlık ve Güvenlik
Yönetmeliği” önemli yönetmeliklerdir. Bunlar 1990 tarihli “Madencilik Projelerinde Çevre Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” ile beraber bütün önemli doğal
kaynaklar için sağlık ve güvenliği de içeren detaylı hükümlerdir ve her eyalette
tek bir makam tarafından yönetilir. Aşağıda bu yetkili büroları sıralayacağız.
Bu detaylı ve kapsamlı mevzuat 30 yıldan beri hem Avrupa Birliği müktesebatına
uyum amacıyla hem yasalara işlerlik kazandırmak maksadıyla parlamento tarafından değişikler yapılarak kuvvetlendirilmiştir.
Mali konularda da Alman Federal Maden Kanunu detaylı hükümler getirmektedir. Örneğin maden üretiminden alınan devlet hakkı madenin piyasa değerinin %
10’u olarak standartlaştırılmıştır.
Bu oran kanunun amacına uygun olarak ortak ekonomik dengeleri düşünerek
yönetmeliklerle arttırılabilir veya düşürülebilir. Ayarlama, (arama ve üretimde
riskleri azaltabilmek için), şirketler arası rekabetti düzenlemek ve piyasanın ham
madde ihtiyacını karşılamak ve milli ekonomiyi korumak amacıyla yapılabilir.
Bu zorunlu vergi dışında madencilik endüstrisinde genel vergi hükümleri ve gelir
vergisi uygulaması da söz konusudur.
Alman Maden Mevzuatı sağlık, emniyet ve çevre konularında çok sıkı idari mekanizmalarla güçlendirilmiştir.
Madencilik faaliyetleri iki kademe içerir:
1 – Arama veya İşletme Ruhsatının alınması (ki bunlar ruhsatta yazılı madenlerin
aranması veya işletilmesi için özel haklardır.)
2 – Madencilik faaliyeti için aramadan işletmeye, başlangıçtan madenin kapanmasına ve alanın rehabilitasyonuna (düzenlemesine) kadar tam bir faaliyet planının onaylanması gerekir.
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Ruhsat sahibi Maden faaliyet planlarında konuyu, teknik yönetimin nasıl yürütüleceğini ve projenin müddetini belirtmek zorundadır. Bu açıklamalara dayanarak
maden bürosu yetkilileri işçilerin sağlık ve güvenlikleri açısından, arazi yüzeyi ve
çevrenin korunması ile kamu yararı yönünden projeyi inceler. Dört çeşit plan safhası vardır. Bunlar:
• İşletme Projesi Özeti (Genel Faaliyet çerçevesi)
• Esas “İşletme Projesi”
• Detay İşletme Projesi (işletme Projesinde detaylar)
• Madeni Kapatma Planları (Üretim Faaliyeti sona eren yerlerin rehabilitasyonu
planları)
Madenlerin kontrol ve teftişi konusunda yetkili memurlar çok katı davranmazlar.
Risklere karşı kanun maddelerinin uygulanmasını sağlamaya çalışırlar. Ancak yerine getirilmeyen hükümleri için kanun ve yönetmeliklerde yaptırım hükümleri
ve cezalar vardır.
Alman Federal Maden Kanunu ve yönetmelik işletmecinin görev ve vecibelerini yerine getirebilmesi için (BİLHASSA REHABİLİTASYON KONUSUNDA) finansal
garanti ve imkânlar da sağlar. Kanun doğru ve güvenilir ölçüm ve haritaların yapılması ve bunların devamlı güncellenmesi konusunda oldukça sıkı hükümler getirmektedir.
YETKİLİ MAKAM VE İLGİLİ BÜROLAR
Madenciliğin yönetimi bakımından en önemli yetkili makam federal hükümetin
“Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı”dır. Ayrıca eyalet hükümetleri de federal kanunlarla çelişmemek koşulları ile “Yönetmelik” çıkarabilir yasal düzenlemeler yapabilirler.
Bunlardan başka ilgili konularda federal hükümetin “Çevre, Doğayı Koruma ve
Reaktör Güvenliği Bakanlığı” ile “Ulaştırma, Yapı ve Şehir Geliştirme Bakanlığı”
devreye girer.
Eyaletlerin İlgili Maden Büroları
Almanya’da bölge ve eyaletlere göre aşağıda sıraladığımız bürolar Federal Maden kanununun uygulaması ve yönetiminde yetkilidir:
• Baden- Würtemberg Eyaleti için Freiburg Bölge Müdürlüğü
• Bavyera Eyaleti için Kuzey Bavyera Maden Bürosu ile Güney
Bavyera Maden Bürosu
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• Berlin ve Brandenburg için Eyalet Madencilik, Jeoloji ve Ham Maddeler Bürosu
• Bremen, Hamburg, Aşağı Saksonya ve Schleswig-Holstein Eyaletleri için Eyalet
Madencilik, Enerji ve Jeoloji Bürosu
• Hesse Eyaleti için Darmstadt, Giessen ve Kassel Müdürlükleri
• Mecklenburg ve Batı Pomeranya Eyaleti için Stralsund Maden Bürosu
• Dortmund için Arnsberg Bölge Müdürlüğü (Daha önce Dortmund’daki
Kuzey Ren-Vestfalya bölge başmüdürlüğü idi)
• Ren- Palatina Eyaleti için Eyalet Jeoloji ve Madencilik Bürosu
• Saar Eyaleti için Saarbrücken Maden Bürosu (Saar Eyaleti Maden Baş
Müdürlüğüne bağlı)
• Saksoya Eyaleti için Saksonya Maden Bürosu
• Saksonya-Anhalt Eyaleti için Eyalet Jeoloji ve Madencilik Bürosu
• Türingen Eyaleti için Türingen Eyalet Madencilik Bürosu
İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE DİĞER MEVZUAT
Burada biz Çevre Koruma Kanunları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Halk Sağlığı ile ilgili
yasalardan ayrıca bahsetmekten ziyade Federal Maden Kanunu içinde atıf yapılan mevzuatı belirtmek istiyoruz. Bu arada bu kanunun 5’inci maddesinde atıf
yapılan kanunu zikretmek gerekir. Örneğin “Bu kanunda başka türlü bir hüküm
yoksa İdari Yöntemler Kanunu ve İdari Harçlar Kanunları uygulanır.” İfadesi yer
almaktadır.
İlgili Yönetmelikler:
1. Mecklenburg-Ön Pomeranya Derin Sondaj Yönetmeliği-2011
2. Aşağı Saksonya İşletme ve Üretimde Devlet Hakkı Yönetmeliği
3. Maden Mevzuatında Yönetmelik Düzenleme Yetkisine Dair Kararname-02
Mart 2010
4. Genel Federal Madenciliğe Ait Uzmanlık Yönetmeliği-03 Haz 2009
5. İşletme ve Üretimde Devlet Hakkı Yönetmeliği (Bu yönetmelik 7 kez
değişmiştir.)
6. Bavyera Madencilik Yönetmeliği
7. Madencilik Uzmanlığı Yönetmeliği
8. Thuringen Maden İşletme ve Üretimde Devlet Hakkı Yönetmeliği
9. Maden Kanunu Uzmanlık Yönetmeliği-21 Kasım 2004
10. İşletme Yönetmeliği
11. Elektrik ve Madencilik Yönetmeliği (Bu yönetmelik 23 Eylül 1999; 27 Kas.
2001; 23 Mayıs 2003 ve 08 Tem. 2003 tarihlerinde tadilata uğramış ve
yenilenmiştir.)

-172-

12. Federal Mad. Kanunu ve Maden Yatakları Kanununa Göre Uzmanlık
Yetkilendirilmesi Hakkında Thuringen Eyaleti Yönetmeliği
13. Federal Denizcilik ve Hidrografik Ajans Ücretleri Hakkında Yönetmelik
14. Madencilikte Elektrik Tesisatı Yönetmeliği
15. Mecklenburg-Ön Pomeranya Madencilik Harçları Yönetmeliği
16. İşletme ve Üretim Ruhsatlarında Devlet Hakkı Yönetmeliği
17. Madencilikte Sismik Yöntemler Yönetmeliği
18. Madencilikte Yetkili İdareler Hakkında Yönetmelik
19. Madencilikte Uzmanlık Yönetmeliği
20. ÇED ve Madencilik Yönetmeliği
21. Kıta Sahanlığında Madencilik Yönetmeliği
22. Madencilikte Sismik Yöntemler Yönetmeliği
23. Kıta Sahanlığında Yapılan Madencilikte Kanun İhlallerinin Takibi ve
Cezalandırılması hakkında Yönetmelik
24. Federe Maden Kanununda Uzmanlık Yönetmeliği
25. Maden Kanununa Göre Uzman Yetkililer Hakkında Yönetmelik
ALMANYA FEDERAL MADEN KANUNU
Halen geçerli olan kanun 1980 yılında çıkarılmış ve en son tadilatı 2009 yılında
yapılmıştır. Kanun metni 178 esas maddeden oluşmaktadır. 12 bölümdür. Bu bölümler sırasıyla:
I - Giriş ve Tanımlara ait hükümler
II - Madencilik Faaliyetlerinde yetkilendirme. İzinler ve Ruhsatlar
III - Arama, İstihsal ve Madenlerin İşlenmesi (Zenginleştirme ve Diğer
Prosesler)
IV - Madencilikle İlgili Yönetmeliklerin Çıkarılması, Yetkili İdareler
V - Madenlerin Denetimi
VI - Maden Sicili
VII - Madencilik ve Arazi Mülkiyeti, Kamu Ulaştırma Tesisleri
VIII - Diğer Faaliyetler ve Kurumlar
IX - Kıta Sahanlığı İle İlgili Özel Hükümler
X - Federal Denetim Bürosu, Uzmanlar Komitesi ve Uygulama Hükümleri
XI - Kanuni Yaptırımlar ve Cezalar
XII - Geçici ve Nihai Hükümler
MADENLERİN TANIMI
Almanya Federal Maden Kanunu 3’üncü maddesi “Madenler”i (Doğal Kaynaklar)
olarak aşağıdaki şekilde tanımlamakta ve sınıflandırmaktadır:
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Doğal Kaynaklar (Bodenschaetze) (su hariç), yeryüzünde, yeraltında veya deniz
dibinde yahut ta deniz tabanı altında veya suların içinde doğal yataklanma veya
birikim olarak katı, sıvı veya gaz halinde bulunan her türlü hammaddelerdir.
Doğal Kaynakların Sınıflandırılması ve Mülkiyet:
Alman Federal Maden Kanunu “Doğal Kaynaklar”ı ikiye ayırmıştır.
• Bazı doğal kaynaklar “arazi mülkiyetine bağlı”dır.
(Grundeigene Bodenschaetze)
• “Serbest Madenler” (Bergfreie Bodenschaetze) denen bazı doğal kaynaklar ise
arazi mülkiyetine bağlı olmayan doğal kaynaklardır.
Kanun Serbest Doğal Kaynaklar’ı (Eski haklara tabi olanlar dışında- Kan.Mad.149
-159) şu şekilde sıralamaktadır.
• Aktinyum ve aktinitler, alüminyum, antimon, arsenik, berilyum, kurşun, boron
(bor tuzu), sezyum, krom, demir, fransiyum, galyum, germanyum, altın, hafniyum, indiyuım, kadmiyum, kobalt, bakır, lantan ve lantanidler, lityum, manganez,
molibden, nikel, niyobyum, osmiyum, palladyum, fosfor, platin, polonyum, cıva,
radyum, renyum, rodyum, rubidyum, rutenyum, skandiyum, kükürt, selenyum,
gümüş, stronsiyum, tantal, tellür, talyum, titan, vanadyum, bizmut, tungsten
(volfram), itriyum, çinko, kalay, zirkon, “demir içindeki-turba-müstesna” diğer
cevherler.
• Hidrokarbonlar ve onların çıkarıldığı gazlar, grafit
• Kaya tuzu, potas, manyezit, bor tuzları ve bunlarla beraber bulunan diğer
tuzlar, Tuz
• Fluorit ve barit
• Kıta sahanlığı içindeki bütün madenler
• Jeotermal sular ve onlardan elde edilen enerji (jeotermal enerji)
Arazi Mülkiyetine Tabi Madenler:
(Grundeigene Bodenschaetze)
(Temel Doğal Kaynaklar):
(Bu kanunda başka türlü belirlenmediği takdirde)
• Bazalt (Sütunlu bazaltlar hariç), boksit, bentonit ve diğer killer, montmorilonit,çatı taşları (kayrak taşları), feldispat, kaolen, pegmatitik kumlar, mika, diatomit
toprakları (kiselgur), refrakter malzeme veya ferrosilikon imali için uygun olan
kuvars ve kuvarsit, sabuntaşı (soapstone), talk, refrakter malzeme imaline uygun
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killer, asite dayanıklı topraklar (alüminyum imalinde kullanılan, tuğla ve seramik
hammaddesi olan topraklar hariç), tras
• Kanun maddesinde sayılan serbest madenler dışındaki bütün madenler.

TANIMLAR
Alman Federal Maden Kanununun 4’üncü maddesinde olan bazı tanımlar:
Arama: (Aufsuchung) Doğrudan veya dolaylı olarak madenlerin bulunması ve
cevher yataklarının büyüklüğünün kurulması ve inşa edilmesi (vüs’atinin) belirlenmesi faaliyetleridir.
Şunlar arama faaliyetlerinden müstesnadır:
a) Ülkede maden bulunan ana kayaçların belirlenmesi için yapılan jeolojik
faaliyetler
b) Mineraloji ve Jeoloji kolleksiyonları için araziden küçük parçalar alınması
c) Sonucu itibariyle “Eğitim ve Öğretim” amaçlı faaliyetler
Jeokimya ve Jeofizik yöntemleri yardımıyla yapılan geniş çaplı aramalar, (arazinin
karakteristik değerlerini “parametreleri” belirleme çalışmaları ile sınırlı olması
dışında) ve mümkün bir cevher oluşumunun büyük hacimli tahmini bir yatağının
aramaları bu istisnaya dâhil değildir.
Üretim: (İstihsal) (Gewinnung) Cevherlerin içinde bulunduğu kayaçtan kazılarak
ayrılması, çıkarılması, bununla ilgili hazırlıklar ve müteakip işlemlerdir.
Şunlar “üretim” tanımının dışındadır:
a) Bir arsanın kazılması esnasında maden çıkması veya çıkarılması,
b) Şehir planlaması ve inşaat için yapılan kazılar
c) Tevsi (Genişleme) amacıyla su üstünde ve içinde yapılan kazılar
Cevher Hazırlama: (Aufbereitung) Doğal kaynakların (madenlerin) içinde bulundukları kayaçtan ve birlikte bulunduğu diğer minerallerden fiziksel veya kimyasal
yollarla ayrılması, temizlenmesi ve zenginleştirilmesi işlemleri
Ruhsat (Lisans) (İzin) Sınırları: İşletme Ruhsatı, Arama İzni ve Maden Mülkiyeti
alanında sınırlar, yüzeyde seçilmiş bir arazi parçasını çevreleyen doğru sınır çizgileri ve bu çizgilerden geçen düşey düzlemlerin çevrelediği hacimdir.
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MADEN HAKLARI (SERBEST MADENLER)
Kural: Her kim ki serbest madenleri aramak isterse bir “Maden Arama İzni” (Erlaubnis) alması gerekir. Kim bir madeni işletmek ve çıkarmak isterse bir “Maden
İşletme Ruhsatı” (Bewilligung) veya “Maden Mülkiyet Hakkı” (Bergwerkseigentum) sahibi olması gerekir.
Bu haklar gerçek veya tüzel kişilere yahut ticari şirketlere verilir veya tahsis edilir.
Maden Arama İzni (Erlaubnis):
Maden Arama İzni bu kanundaki şartlara göre belli bir alan için (Arama İzin Alanı)
özgün arama hakkı sağlar. Alan büyüklüğü sınırlaması yoktur. Ancak Eyalet yasaları ve Belediye Yasaları göz önüne alınır.
Ruhsatnamede hangi madenlerin aranacağı belirtilir.
Planlı bir şekilde yapılan aramalarda bulunan veya elde edilen madenlerin “işletme hakkı” veya “maden mülkiyet hakkı” isteme önceliği doğar. Sahada arama
faaliyetleri için gerekli tesislerin kurulması yetkisi kazanılır. Ticari amaçlı bir arama ruhsatı sahasında büyük çaplı bilimsel araştırma için izin verilmesine engel
olunamaz. Keza bilimsel amaçlı büyük çaplı arama alanlarında bir veya daha fazla
ticari amaçlı arama izni verilebilir. Bu geniş çaplı aramalar aşağıda “Müracaat
Şekli” anlatılırken söz konusu edilmiştir. Bir Maden Arama İzni maksimum 5 (beş)
yıl için verilir. Aramalar yeterli olmamışsa yetkili makam tarafından 3 (üç) yıl daha
uzatılabilir.
İşletme Ruhsatı (Bewilligung)
İşletme Ruhsatı belli bir alanda ruhsatta yazılı madenlerin hem aranmasını hem
işletilmesini ve birlikte bulunan diğer madenlerin de çıkarılması hakkını sağlar.
Çıkarılacak ve kazanılacak madenler için gerekli yardımcı tesislerin kurulması,
inşa edilmesi ve işletilmesi ve maden üzerinde “mülkiyet hakkı”na müracaat yetkisini verir. Aynı zamanda arazi tahsisini talep etme hakkı da doğar.

Maden Mülkiyet Hakkı (Bergwerkseigentum)
Maden Mülkiyet Hakkını Türk Maden Hukukunda eskiden (mülga 6309 sayılı Maden Kanununda) mevcut olan “İmtiyaz” hakkına benzetebiliriz.
Maden Mülkiyet Hakkı (maden sahipliği) işletme ruhsatındaki hakları ve faaliyet
yetkilerini sağladığı gibi arazi için mülkiyet talep etme hakkını da sağlar. Arazi
mülkiyeti için bu kanunun hükümleri ile Eyalet yasaları ve yerel idarelerin yasa ve
yönetmelikleri de göz önünde bulundurulur.
Ancak maden mülkiyet hakkı ile arsa veya arazi mülkiyeti hakkını birleştirmek
veya arazi ve arsa tapusu üzerine maden mülkiyetini işletmek kanunen caiz değildir.
Maden Mülkiyet hakkında da süre projeye uygun olarak verilir. Azami 50 (elli)
yıldır. Bu süre İşletme Ruhsatı’nda belirtilen şartlarda olduğu gibi aynı şartlarla
yetkili merci tarafından uzatılabilir. Maden Mülkiyet Hakkı (İmtiyaz) alanı sınırlıdır. Azami 25 kilometrekare (2500 ha) olabilir. Daha büyük alanlar için yapılan
talep ret edilir.

RUHSATLARA MÜRACAAT ŞEKLİ:
• Gerek Maden Arama İzni gerekse İşletme Ruhsatı için yazılı olarak müracaat
edilir. Elektronik ortamda müracaat geçerli değildir.
Bu ruhsatlar belli bir alana belli madenler için verilir. Aynı şartlar “Maden Mülkiyeti Hakkı” için de geçerlidir.
• “Maden Arama İzni”nde üç değişik tür vardır. Bunlar:
1. Ticari amaçla alınan “Maden Arama İzinleri”
2. Bilimsel amaçla alınan “Arama İzni”
3. Büyük Çaplı maden aramaları için alınan “Arama İzni”dir.
İlk müracaatta bu amaç belirtilmelidir.

İşletme Ruhsatı müddeti projesine göre tayin edilir. Her halükârda 50 (elli) yılı
geçemez. 50 yıldan fazla müddet için yetkili idare tarafından geriye bakılarak yapılmış olan yatırım gerektiriyorsa uzatılabilir.

Maden Arama İzin alanı için bir sınırlama yoktur, ancak ilk müracaattan farklı olarak belirlenebilir. Bu, aranacak maden alanının talipler arasında bir nedenle ihale
söz konusu olduğunda karışıklıkları önlemek ve anlaşmazlık yaratmamak, maden
yatağını daha iyi belirlemek amacını taşır.
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Eğer İşletmeci tarafından uygulanan işletme şekli bilimsel olarak savunulabiliyorsa, bilinen genel kurallara ve teknik olarak uyum sağlaması halinde vergi ve
cezalar için alanlarda sonradan düzenleme, değişiklik ve tamamlama yapılabilir.
ARAZİ MÜLKİYETİNE BAĞLI MADENLER:
Arazi Mülkiyetine Bağlı Madenlerin Aranması ve Üretilmesi (işletilmesi) Yetkisinin İçeriği:
Bu madenler yukarda sayılmıştır. Arazi sahibinin hakları ve yetkileri içinde arazi
mülkiyetine bağlı madenlerin aranması ve işletilmesi ve bu esnada diğer madenlerin de birlikte üretilmesi hakkını elde edebilmek, yardımcı tesisleri kurabilmek
ve yabancı işletmelerden yararlanabilmek için şu şartların yerine getirilmesi gereklidir:
1. Bu madenlerin arazi mülkiyetinden çıkarılmamış olması gereklidir.
2. Kanunun 149-158’inci maddelerinde buna karşı bir hüküm bulunmaması gerekir. Kanunun 7 inci maddesinin 1’inci fıkrası ve 8’inci madde ile 9’uncu maddeleriyle uyumlu olması gerekir.
İşleme Ruhsatında mevcut haklar aynen burada da geçerlidir.
İzin (Erlaubnis), İşletme Ruhsatı (Bewilligung), Maden Mülkiyeti Sahipliği (İmtiyaz) (Bergwerkseigentum) haklarının tümünün yerine “Arazi” geçer ki bu da
“Arazi Mülkiyeti” ile bağlantılıdır.

İmrar Vergisi (Sevkiyattan Alınan Vergi):
Bir işletme ruhsatı sahibi her yıl ruhsat sahasından çıkarılan maden ve aynı zamanda birlikte üretilen serbest madenler için yıllık bir “İmrar Vergisi” ödemek
zorundadır. Ancak üretim esnasında teknolojik nedenlerle zorunlu olarak çıkarılan fakat değerlendirilemeyen madenler veya pasa için bu imrar vergisi alınmaz.
Sevkiyattan alınan vergi madenin piyasa değerinin yüzde onu (% 10) kadardır.
Bu değer kanunun geçerlilik alanı içinde ve aynı zaman birimi dâhilinde bu şekilde çıkarılmış madenlerin değerlerinin ortalaması olarak belirlenir. Piyasa değeri
belli olmayan madenler için ilgili makam gerekli araştırmaları yaparak bir değer
tespit eder.
FESİH (RUHSAT İPTALLERİ)
• Maden Arama İzni kanunda yazılı şartlar yerine getirilmediği ve iznin alındığı
tarihten itibaren planlanan çalışmalar bir yıldan fazla bir müddetle başlamadığı
takdirde iptal edilir.
Ancak önemli nedenlerle ilgili daire bu fesih müddetini 1 (bir) yıl uzatabilir.
Eğer arama müddeti sonunda İşletme Ruhsatı talep edilmezse de İzin iptal olunur.
• İşletme Ruhsatı çıktığı talibe bildirildikten sonra 3 (üç) yıl içinde alınmazsa ve
planlanan üretime 3 (üç) yıldan fazla ara verilirse ruhsat fesh olunur.
Ancak bu hüküm işletme ruhsat sahibinin makul nedenlerle, bilimsel ve teknik
olarak bu faaliyeti yapamadığını ispat etmesi halinde geçerli değildir.

VERGİLER:
Arazi Vergisi (Ruhsat Alanından Alınan Vergi):
1. Bir arama izni sahibi her yıl bir arazi vergisi ödemek zorundadır. Bu vergi izin
alanının bulunduğu ruhsatın büyüklüğüne göre alınır.
2. Bu vergi ilk yıl kilometrekare başına 5 (beş) Euro olarak başlar. Her müteakip sene 5’er Euro artarak devam eder. Ancak kilometre kare başına azami 25
Euro’yu geçemez. Arazi vergisinde izin alanında yıl içinde yapılan masraflar nazarı itibara alınır ve düşülür.
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• Maden Mülkiyeti Hakkı (İmtiyaz) ise planlı üretimin 10 yıldan fazla süre durması halinde ruhsat iptal edilir.
Ancak üretim faaliyetinin makul nedenler, bilimsel ve teknik zorunluluklar nedenleriyle durduğu ispat edildiği takdirde bu hüküm geçerli değildir.
Ruhsatın iptal edildiği ilgili daire tarafından Sicil Bürosu’na bildirilir. İşletme Sicil’den silinir.
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Devir, Takas, Birleştirme, Bölme, Taksir:

NİJERYA MADEN MEVZUATI

Kanundaki şartlarla ve ilgili dairenin onayı ile İzin, İşletme Ruhsatı, Maden Mülkiyet Hakları üçüncü şahıslara devir edilebilir, ayni cins maden sahalarının birleştirilmesi, takas edilmesi, ruhsatların bölünmesi ve taksir edilmesi mümkündür.

Bu sayımızda da bir Afrika ülkesi olan Nijerya’yı ele alıyoruz. Aşağıda Nijerya
Federal Cumhuriyeti hakkında kısa bir bilgi sunduktan sonra “Nijerya Mineral ve
Madencilik Kanunu” ve diğer ilgili mevzuat hakkında bazı özet bilgiler sunuyoruz.

SORUMLU PERSONEL
Bu kanunun ve yönetmeliklerin amir hükümlerini yerine getirebilmek, ilgili daireye verilen faaliyet planlarını uygulayabilmek için ruhsat sahibi tarafından işletmeye şu kişilerin tayin edilmesi zaruridir:
1 – Maden İşletmecisini temsil edecek Hukukçu veya İşletmeciler
2 – İşletmeye veya işletmenin bölümlerine teknik nezaretçilik yapabilecek yeterli
sayıda kişiler.
Bunların görev ve sorumluluklarının, yetkilerinin sınırlarının yazılı olarak belirlenmesi gerekir. Ayrıca tayin edilen kişilerin uzmanlık alanlarının yetkili ve sorumlu
oldukları görevlerle uyumlu olması bedenen bir eksikliklerinin bulunmaması icap
eder. Teknik nezaretçilerin sayısının yönetmeliklerde belirtilen miktarda olması
ve bunların uyum içinde çalışması sorumluluğu ruhsat sahibinin üzerindedir.
KONTROL VE DENETİM
Maden sahalarının kontrolü ve denetimi eyaletin yetkili Maden Bürosu’nun görevidir. Eyalet ve bölgelerin hangi büroya bağlı oldukları belirlenmiştir. Bunları
yukarıda ismen vermiştik.
Maden sahibi ilgili dairenin elemanlarına maden sahasını gezip görmelerine ve
işletmenin her yerine girmelerine izin vermek ve istendiğinde her türlü evrak ve
haritaları göstermek zorundadır.
Bir sahanın veya madenin denetimi veya kontrol süreci üretimin veya faaliyetin
durması ile değil madenin daha önceden verilmiş olan kapanma planlarının sonuçlanması ile sona erer.
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Başkenti
Resmi Dili
Milliyet		
Yönetim Biçimi
Başkan		
Kuruluş		
		
Yüzölçümü
Nüfus		
		
GSYİH (SAGP)
		
		
Para birimi

: Abuja
: İngilizce
: Nijeryalı
: Başkanlık tipi Federal Cumhuriyet
: Goodluck Jonathan (PDP)
: İlan Edildi ve tanındı		
: 1 Ekim 1960
Cumhuriyet olarak ilan edildi : 1 Ekim 1963
: 923773 km2
: 2012 tahmini 170.123.740
2006 sayımı 140.003.542
: 2006
Toplam
: 188,5 milyar $
Kişi başına
: 1.188 $
: Naira (₦) (NGN)
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Tarihi:

Nijerya’nın Yüzey Şekilleri
Nijerya Federal Cumhuriyeti, kısaca Nijerya, Batı Afrika’da, Gine Körfezi kıyısında, Benin ile Kamerun arasında yer alan bir ülkedir. Başkenti Abuja, en büyük
şehri Lagos’tur.

Demografi:
Milliyet: Yorubalar: % 20, Hausalar: % 15,8, İbolar: % 14,8, Pöller: % 10,5, diğer
Afrika kabileleri: % 38.
Din: İslam: % 43,6, Protestanlık: % 40,8 (Pentakostalizm: % 18, Anglikanizm: %
12,3), Katolikler: % 9,3, Animizm: % 5,9.
Hristiyan nüfus ise kuzeye nazaran daha verimli ve ormanların yoğun olduğu
güneyde yaşar. Nijerya’da Müslüman nüfusun dağılımı şöyledir: Hausalar %80,
Yorubalar % 4, Fulaniler % 9, Kanurların ise tamamı Müslümandır. Nijeryalı Müslümanların geneli Maliki ve Hanefi mezhebine mensuptur. En az Müslüman Lagos’ta bulunur. Hristiyanların ise beşte üçü protestan, geriye kalan beşte ikilik
kısım katoliktir. Nijerya’da az sayıdada Yahudi de vardır.
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Bugünkü Nijerya topraklarında ilk
yaşayanların, milattan 700 yıl öncesine rastladığı tahmin edilmekte; fakat bunların kimler olduğu hakkında
kesin bir hükme varılamamaktadır.
Nijerya’nın tarihini, Arapça yazılmış
kayıtlara dayalı olarak, kuzey bölgelerde 9. yüzyıl başlarında kurulmuş,
Konem-Boru ve batı bölgelerde de
yedi Hausa şehir devletleriyle başlatmak mümkündür. On ikinci yüzyıldan itibaren kurulmaya başlanmış Yoruba VeIfe krallıkları, 14. yüzyıldan itibaren İslamiyetin yaygınlaşması ile ortadan kalkmışlardır. İslamiyetin yayılmasıyla, mevcut şehir
devletleri ve birçok kabile Müslümanlığa geçmiştir. Buna göre Kuzey Nijerya tamamen İslamlaşmış ve geri kalan bölgeler de İslamiyetin nüfuzu altına girmiştir.
Nijerya’ya ilk olarak 15. yüzyılda Avrupa sömürgeciliğini getirenler, Portekiz ve
İngiliz esir tüccarı denizciler olmuştur. Avrupalılar Nijerya’yı başlıca köle ticaret
merkezi olarak kullanmış olup Atlantik esir ticaretini başlatmışlardır. 350 yıl kadar
süren köle ticareti ile 20 milyona yakın Nijeryalı’nın esir olarak satıldığı tahmin
edilmektedir.
İngiltere, 19. yüzyıl başlarından itibaren Nijerya içişlerine karışmaya başlamış ve
ilk olarak Lagos, 1861 yılında bir İngiliz kolonisi haline gelmiştir. 1885’te Gine Körfezi civarı, İngiltere’nin himayesine girmiştir. Bundan sonra İngiltere, Nijerya’yı iki
himaye bölgesine ayırarak tek vali altında toplamıştır. Birinci Dünya Harbinden
sonra başlayan milliyetçilik hareketleri, Nijeryalılar arasında yabancılara karşı isyan etme ve bağımsızlığı elde etme düşüncesini getirdi.
1950 yılında idare gücünü, merkezi otoriteyle üç ayrı bölgenin meclisleri arasında paylaştıran yeni bir federal sistem getirildi. 1954 yılında ilan edilen anayasa,
kuzey, batı ve doğu bölgeleri güçlü bir merkezi hükümete bağlı olarak, Nijeryalılara sahip oldukları kanuni hakları verdi. İngiltere, iş başına kendi çıkarlarını koruyacak bir hükümeti getirmeyi planlıyordu. Ülkede üç büyük parti kuruldu ve 1959
yılında seçimler yapıldı. Bu seçimlerde kuzey bölgenin Nijerya Halkları Kongresi
(NPC) kazandı ve parti lideri Ebubekir Tafawa Balewa başbakan oldu. Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzey bölge iktidara gelince, ilk iş olarak 1960 yılında
bağımsızlığı elde etti. Nijerya bundan sonra 1963 yılında Cumhuriyeti ilan etti ve
akabinde 1965 yılında yeni seçimler yapıldı. Fakat bundan sonra Nijerya’da iç karışıklıklar başladı. 30 Mayıs 1967’de Doğu Bölgesi Biafra Cumhuriyeti adıyla isyan
ettiyse de, Nijerya hükümeti dış güçlerin yardımıyla bu isyanı bastırdı.
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Fakat bu iç savaş 30 aydan fazla sürdü ve 20. yüzyılın en kanlı ve korkunç çatışmalarından biri oldu. Biafra bölgesi binlerce ölü ve birçok harap olmuş binayla
doldu. 1970 yılından sonra olay yatıştı ve bu arada bulunan petrol yatakları Nijerya’nın hayatını değiştirdi. 29 Haziran 1975’te General Muhammed yeni bir askeri
darbeyle iş başına geldi. Çok geçmeden 1976’da yapılan üçüncü ihtilal teşebbüsü
başarısızlıkla bitti. Fakat General Muhammed öldürüldü ve yerine, yardımcısı General Olesegun Obasanjo geçti. General İbrahim Babangida devlet başkanı olup
askeri bir rejim kuruldu. Bundan sonra Nijerya Federal Hükümeti, petrol gelirlerinin getirdiği refah düzeyi ile iç olayları önlemeye başladı ve bugün için Nijerya
Afrika’nın en gelişmiş ülkelerinden biri haline geldi. 4 Temmuz 1992’de seçimlerle tekrar demokratik düzene geçilmeye ilk adım atıldı.
Fiziki Yapı:
Nijerya, güney batı Afrika kıyısında, 3°57’ ve 13°54’ kuzey enlemleriyle 2°39’ ve
14°38’ doğu boylamları arasında yer alır. Doğusunda Kamerun, kuzeydoğusunda
Çad, kuzeyinde Nijer ve batısında Benin devletleri yer alır. Güneyi Gine Körfeziyle
Atlantiğe açılır. Yüzölçümü yaklaşık olarak 923.773 km2dir.

Nijerya toprakları, kıyıdan itibaren kuzey sınırı Nijer’e kadar, ormanlarla kaplıdır.
Nijer Nehri boyları ve en güney uçta yer alan delta bölgesindeki ormanlar daha
çok boz renkli palmiyeler, baobab, akasya ve salkım ağaçları ile doludur.
Nijer’den doğan Nijer Nehri, 4180 km uzunluğunda olup, ülkenin hayat kaynağıdır. Lakoja bölgesindeki ikinci büyük nehir olan Benue ile birleşir ve güneyde
delta bölgesine kadar 280 km yol kateder. Delta bölgesinde ise yüzlerce irili ufaklı
nehir mevcuttur. Nijer Nehri üzerinde kurulu Kainiji Barajı ile elektrik elde edilmektedir.
Nijerya topraklarının büyük bir kısmı yüksek demir ve alüminyum konsantrasyonu ihtiva eder. Yağmurlar sebebiyle de toprak kızıl renk almıştır. Dolayısıyla, sert
örtü halindeki bu kızıl killi topraklar verimsizdir. Çad Gölü çevresinde ise toprak
siyah renkli olup, ekime müsait değildir. Güney ormanları bölgesindeki topraklar
kireç bakımından kifayetsizdir. Buna rağmen güneydeki bitki çeşidi ve yoğunluğu
kuzeyden daha fazladır.
Nüfus ve Sosyal Hayat:

Nijerya, esas olarak dört coğrafi bölgeye ayrılır: Kıyıdaki mangrovlı (Afrika’da bataklıklarda yetişen bir cins ağaç) bataklık bölgesi, tropikal ormanlık bölge, Savana
bölgesi ve kuzeydeki yarı çöl bölge.

Dünyanın nüfus bakımından dokuzuncu ülkesi olan Nijerya, yaklaşık 170.000.000
nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkesidir. Nüfus artışının en yüksek olduğu ülkelerden biridir.

Ülkeyi baştan başa (yaklaşık 320 kilometreyi aşkın bir mesafede) kateden Nijer
Nehrinin batı bölgesi, dağlık bir arazidir. Bu yüksek dağlar arasında Adamawa
Dağları yaklaşık 80 km uzunluğundadır. Ülkenin en yüksek yeri, yine bu dağlar
üzerindeki Dimlang Tepesi olup, yaklaşık 2042 metredir. Ülkenin güneydoğusunu
ise Kamerun Dağlarının batı yamaçları örter ve bütün güneydoğu sınırı boyunca
uzanırlar. Bu dağlar, ortalama 1500 metre yüksekliğinde olup, bazı yerleri 2000
metreye ulaşır. Kuzey Nijerya ise nispeten yarıçöl olup Büyük Sahra Çölü’nün güneye doğru bir devamı şeklindedir.

Kuzeyde bulunan ve ülke yönetiminde başrolü oynayan Hausa-Fulani kabileleri
genellikle ticaret ve çiftçilikle uğraşırlar. Ülke idaresinde ve hayat tarzlarında, İslam kaidelerine bağlı kalırlar. Nijerya nüfusunun yarıdan çoğu Müslümandır. Ülkede, genellikle Avrupalı olan bir miktar Hristiyan vardır. Bazı kabileler ise hala
putperesttir. Müslüman Nijeryalıların kültür düzeyleri oldukça yüksektir. Ülke genelinde okuma-yazma oranı % 50’dir. Nijerya’da, yüzlerce çeşit kabile gruplarının,
yine yüzlerce çeşit dili vardır. Ülke, uzun yıllar İngiltere idaresi ve sömürgesi altında kaldığı için, resmi daireler ve okullarda İngilizce kullanılmış ve ülkenin resmi
dili haline gelmiştir. Bundan başka Arapça da konuşulmaktadır. Yerli dillerinin en
yaygın ve sosyal hayatta tesirli olanları Hausa, Yoruba ve İbo dilleridir.

İklim:
Nijerya, tropikal iklimin tesirinde, yüksek sıcaklıkların olduğu bir ülkedir. Yıllık
ortalama yağış miktarı, bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir. Kıyıdan itibaren iç
bölgelere doğru uzanan yeşillik ve ormanlık bölgeler, yılda ortalama olarak 1000
ila 1500 mm civarında yağış alır. Savana bölgesiyse yılda ortalama olarak, en fazla ağustos ayında olmak üzere, 1000 mm yağış alır. Kuzey bölgelerde çöl iklimi
mevcuttur. Kış aylarında Büyük Sahradan güneye doğru şiddetli esen rüzgârlar,
beraberlerinde toz ve kum getirirler.

Bugün için Nijerya, Afrika ülkelerine nazaran refah seviyesi yüksek olan bir ülkedir. Mevcut petrol yataklarından elde edilen gelirler, ülkedeki iç karışıklıkları
önlediği gibi ülke insanlarına geniş iş imkânları sağlamıştır
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Siyasi Hayat:
Nijerya federal bağımsız bir cumhuriyettir. Federal hükümet merkezinden başka
36 eyalet bölgesine ayrılır. Devlet başkanı seçimle başa gelir. Parlamento iki meclisten meydana gelir. Ayrıca her eyaletin bir hükümeti ve eyalet başkanı olur. Eyalet başkanlarının ülke idaresindeki önemi çok büyüktür. Anayasaya göre devlet
başkanı, eyaletlerin üçte ikisinin desteğini almak zorundadır. Millet Meclisi 449
sandalyeden meydana gelir. Senato ise 95 üyelidir.

Demiryolu ulaşımı gelişmiş olup toplam uzunluğu 3805 kilometredir. Lagos ve
Kano havaalanları en işlek uluslararası havalimanlarıdır.

Yönetim:
İdari bölümler

Ekonomi:
Ekonomi daha çok tarıma dayanır. Yerfıstığı, pamuk, palmiye ağaçları, sebze ve
meyve türleri, kakao, kauçuk tahıl ürünleri, hurma ve yerfıstığı yağı, kereste ve
kolacevizi bol miktarda üretilir. Kakao ve kauçuk üretiminde dünyanın altıncı ülkesidir. Ülke topraklarının % 25’i ekime müsaittir.
1960’lı yıllarda bulunan petrol, Nijerya ekonomisini geniş ölçüde ferahlattı. Afrika’da hemen hemen en istikrarlı ekonomiye sahip ülkelerden biri haline geldi.
Güneyde delta bölgesi, petrol yatakları bakımından oldukça zengindir. Dünyanın
yedinci büyük petrol üreticisi durumunda olan Nijerya’nın ihracatının büyük bir
bölümünü, petrol ve yan ürünleri teşkil etmektedir. Ayrıca doğal gaz bakımından
da oldukça zengindir. 1980 yılında petrokimya ve doğal gaz tesisleri tamamlanmış ve rafineri sayısı arttırılmıştır. Nijerya ham petrolden başka ayrıca kömür, kalay, kireçtaşı, kolimbit ve demir madenleri de üretmektedir.
Mevcut nehir sularından, hidroelektrik santralleri kurmak suretiyle, elektrik
enerjisi üretilmektedir. Bunlardan en büyüğü Kainiji Barajı’dır.
İhracatının % 95’ini ham petrol teşkil eder. Çeşitli gıda maddeleri ve otomobil
parça takımları, diğer önemli ihraç ürünleridir. Gıda maddeleri ihracatının büyük
bir bölümünü kakao meydana getirir. Ayrıca tütün, palmiye ürünleri, yerfıstığı,
pamuk ve soya diğer ihraç ürünlerini teşkil eder.
Nijerya, kereste, kauçuk ve hayvan derilerinden de büyük gelirler elde etmektedir. Kişi başına düşen milli gelir 370 dolardır. İş gücünün % 60’ı tarım, % 20’si
ticaretle ilgilidir. Doğalgaz ve petrokimya endüstrisi yanında, ormancılık, balıkçılık, tekstil, çimento ve sigara endüstrileri de önemlidir. OPEC üyesi olan Nijerya,
büyük bir demir-çelik endüstrisine ve geniş bir inşaat sektörüne sahiptir.
Ulaşım:
Ulaşımın geliştiği ülkede yollar genelde kuzey-güney istikametini takip eder.
Uzunluğu yaklaşık 124.000 kilometreyi bulan karayolunun %50’si asfalt kaplıdır.
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Nijerya’nın üst düzey idari yapılanması 36 eyalet ve 1 federal başkent bölgesi
(Abuja) şeklindedir.
Eyaletler
1. Abuja
2. Anambra
3. Enugu
4. Akwa Ibom
5. Adamawa
6. Abia
7. Bauchi
8. Bayelsa
9. Benue
10. Borno

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Cross River
Delta
Ebonyi
Edo
Ekiti
Gombe
Imo
Jigawa
Kaduna
Kano

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Katsina
Kebbi
Kogi
Kwara
Lagos
Nasarawa
Niger
Ogun
Ondo
Osun

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Oyo
Plateau
Rivers
Sokoto
Taraba
Yobe
Zamfara
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NİJERYA’NIN MADENLERİ

deral Mineraller ve Madencilik Kanunu”nu çıkarmıştır. Ancak bundan sonra hükümet kamu kurumlarını özelleştirmeye ve madenleri özel yatırımcıya açmaya
başlamıştır.
2007 yılında da Bakanlığın adı “Federal Maden ve Çelik Endüstrisi Geliştirme Bakanlığı” olmuştur. Bugün yürürlükte olan ve bizim yazımızda özetlediğimiz kanun
da 2007 yılında çıkmıştır.
Burada Nijerya’daki bazı madenler hakkında kısa bilgiler verelim:
Kömür, Linyit ve Kok:

Nijerya maden üretimi ülkenin GSMH’sının ancak % 0,3’ünü sağlayabilmektedir.
Bunun nedeni 1960 yıllarından itibaren ülkede bulunan ve üretilip ihraç edilmeye başlanan oldukça büyük petrol kaynaklarıdır. Yerli madencilik endüstrisi bu
yüzden gelişememiş geri kalmıştır. Ülkede var olup çıkarılabilecek birçok maden
(örneğin demir ve tuz) ithal edilmektedir.
Nijerya’da madenlerin mülkiyeti devlete aittir. Devlet kişi ve kuruluşlara bu kaynakların arama, işletme ve pazarlama ruhsat ve izinlerini verir.

Devlet kurumu olan Nijerya Kömür İşletmeleri (NCC) 1950’de kurulmuştur.
Kömür madeni işletmelerini, kömür
yıkama ve satış tesislerini 1999 yılına
kadar tekelinde bulunduruyordu. XX.
Yüzyılın başlarında keşif edilmiş olan
kömürün üretimi 1950’lerin sonlarında 500 - 600 bin ton/yıl cıvarına
çıkmıştı. İç savaş nedeniyle birçok maden kapandı. 1970’li yılların başlarında iç
savaş bitince madenler bir türlü eski kapasitelerine ulaşamadı. Nijerya hükümeti
NCC’nin hisselerini satarak özelleştirmek istiyor. Çünkü iç piyasa diesel ve gazla
çalışan motorlar nedeniyle negatif olarak etkilendi. Hatta hükümet NCC’yi tamamen özelleştirebilir.
Altın:

1903 yılında Britanya Koloniyal Hükümeti tarafından ülkenin kuzey bölgelerinde maden aramalarının başlatılmasıyla ilk organize madencilik başlamıştır. Bir yıl
sonra da güney bölgelerinde maden arama için teşebbüse geçilmiştir.
Nijerya 1940’lı yıllarda önemli kalay, kolumbit (niob, tantal minerali) ve kömür
üreten bir ülke idi. 1956’da ilk petrolün bulunması maden üretimine önem verilmemesine neden olmuştur. Nijerya iç savaşı da 1960’larda birçok yabancı madenci ve uzman kişilerin ülkeyi terk etmesine yol açmıştır.
Devletleştirilmiş veya devletin sahip olduğu kamu kuruluşlarına verilmiş olan tarihi Nijerya madencilik endüstrisi hemen hemen tüm madenlerde üretim düşüşüyle karşılaşmıştır.

Ülkenin birçok yerinde altın madenleri bulunmaktadır. 1913’te ilk altın
üretimi başlamıştır. 1930’larda üretim zirvesine ulaşmıştır. Ancak II.
Dünya savaşı sırasında üretim düşmüş ve bir daha toparlanamamıştır.
1980’lerde altın üretimi için bir devlet kuruluşu olan Nijerya Madencilik Kurumu (NMC ) (Nigeria Mining Corporation) kurulmuştur. Ama sermaye yetersizliği nedeniyle ve petrolden daha kolay
kazanç elde edilmesi dolayısıyla önem verilmemiş ve üretim gelişememiştir. Bu
günlerde Nijerya altın üretimi 100 kg/yıl civarındadır.

1999’da “Katı Madenler Geliştirme Bakanlığı” bütün madenleri kapsayan “Fe-188-
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Kolumbit ve Tantalit:

Diğer Madenler:

Kolumbit (Columbite) ve Tantalit,
Niyob ve Tantal üretilen minerallerdir. Bu minerallere Afrika’da Koltan
(coltan) diyorlar. Tantal elektronik
imalatında kullanılan ve az bulunan
bir madendir. Nijerya’da koltan içeren pegmatitlere sık sık rastlanır. Bu
pegmatitler aynı zamanda kıymetli ve yarı kıymetli taşlar da içerir. Son yıllarda
Kolumbit konsantresi üretimi 180-200 ton kadardır. Bunun Nb içeriği 70-80 ton
civarındadır.

Ülkede yılda 800.000 tona varan Kurşun-Çinko konsantre üretimi vardır.
Rafine metal üretimi 5.000 tondur.
Ayrıca Çimento, Barit, Kil, Feldispat, Jips, Mermer, Topaz üretimi de
önemlidir.

Bitüm:
Ülkede Bitüm 1900’de keşfedilmiştir.
Bunlar petrollü kumlar olup yıllık 30
milyon varil kadar petrol üretimi gerçekleştirilebilmektedir. (Petrol Kanunu’na tabidir.)
Demir Cevheri:
Nijerya’da birçok demir madeni yatağı vardır. En saf (tenörü yüksek) yataklar Kogi
eyaletinde İtakpe’dedir. Nijerya Demir Madenciliği Şirketi 1979’da devletçe kurulmuştur. Ancak ülkedeki cevher üretimi kurulu demir-çelik tesisleri kapasitesine
(7 -8 milyon ton/yıl) yetmediğinden dışarıdan demir cevheri ithal edilmektedir.
Örneğin Guinea’dan demir madeni getirilmektedir.
Uranyum:

NEDEN NİJERYA
Arazisi ve nüfusu ile önemli büyüklükte bir ülke. Nüfusunun yarısı müslüman.
Gelişmekte olan ve maden varlıkları henüz yeterince aranıp ortaya çıkarılmamış,
potansiyeli büyük bir memleket. Yukarıda kısmen açıkladığımız gibi çeşitli madenleri var. Madencilik endüstrisi de özelleştirilmeye başlanmış. Yerli ve yabancı
yatırımcıları cezbedecek madencilik teşvikleri var.
Ülkemizde de yabancı ülkelere yatırım yapan sermayedarlar var, onların da ilgileceklerini çekeceğini düşünüyorum.

NİJERYA MADEN MEVZUATI
İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER
Nijerya’da bu gün geçerli olan 2007 tarihli “Mineraller ve Madencilik Kanunu”dur. (Minerals and Mining Act-2007). Biz buna kısaca “Maden Kanunu” diyeceğiz.
Bu kanun madenlerin aranmasını, işletilmesini, taş ocaklarını ve su kullanımını
yönetir.165 maddeden oluşmaktadır. Tanımlar 164’üncü maddede açıklanmıştır.
Maden türleri kanunda tek tek sayılmamıştır. Taş ocakları da kanun kapsamında
olup Petrol ve Doğalgaz ayrı “Petrol Kanunu”na tabidir.

Nijerya Uranyum Madenciliği Şirketi
(NUMCO) (Nigeria Uranium Mining
Co.) bir devlet ortaklığıdır. 1979’da
kurulmuştur. Şirketin %40 hissesi
Fransız Total Madencilik Şirketi’ne
aitti. Ülkede Uranyum aranması ve
işletilmesini yapar ve kontrol ederdi.
Total Şirketi 1989’da hissedarlıktan çıkarılmıştır. NUMCO’nun da görevi 1996’da
sona ermiş ve işlev “Nijerya Jeolojik Araştırmalar Dairesi”ne verilmiştir.

Bu Maden Kanunu’na dayanılarak 2011 yılında çıkarılan “Mineraller ve Madencilik Yönetmeliği” (Minerals and Mining Regulations-2011) oldukça detaylı hükümler içermektedir. Madenlerin yönetiminde bu yönetmelikte çok önemli yer
tutmaktadır.
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Maden Kanunu çıkarılırken Nijerya Federal Cumhuriyeti Millet Meclisi ve Federal
Hükümet tarafından “Arazi Kullanım Kanunu” göz önünde bulundurulmuştur.
Maden Kanuna göre arazinin kullanımında başka amaçlarla kullanıma göre madencilik faaliyetlerinin üstünlüğü vardır.
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Madencilikle ilgili ve bu kanunda da atıf yapılan diğer kanunlar ise:
“Nijerya Kuruluş ve Şirketler Kanunu”
“Nükleer Güvenlik ve Radyoaktivite Kanunu-2004”
“Emeklilik Reform Kanunu”
“Yabancı Döviz Kanunu” ile
“Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu”dur.
Madenlerin ve Su Havzalarının Mülkiyeti
Nijerya kara arazisi, kıta sahanlığı, buna bitişik ekonomik zon, nehirler, su havzaları ve su mecraları altındaki tüm madenlerin, su havzalarının ve doğal kaynakların mülkiyeti devlete aittir. Ancak bu kanun hükümlerine uygun olarak aranıp
bulunmuş madenlerin mülkiyeti bulucusuna geçer.
Hiç bir kimse bu kanun hükümlerine aykırı olarak ve ruhsatsız maden arayamaz,
işletemez, suları alamaz, kullanamaz ve depolayamaz.
Maden Arama ve İşletilmesi Yasak Olan Yerler
1. Maden arama ve işletilmesi için ruhsat verilmeyen araziler
- Askeri amaçlarla tahsis edilmiş araziler (Ancak Cumhurbaşkanından özel izin
alınmış yerler müstesna).
- Petrol ve doğalgaz boru hatlarına 50 metre mesafeye kadar olan alanlar.
- Köy, kasaba, market gibi meskûn mahallere, mezarlıklara, atadan kalmış tarihi
ve kutsal yerlere, arkeolojik alanlara, kamu binalarına, gölet, baraj, demiryolu
ve karayollarına 50 metre mesafedeki alanlar.
- Milli Parklar, anıtlar ve
- Daha önce verilmiş ruhsat alanları.
2. Maden Keşif, Arama ve İşletilmesi yasaklanmış araziler’e de ruhsat verilmez.
İlgili Bakanlık ve Yönetim
Nijerya’da madenlerin, doğal kaynakların ve suların yönetilmesi yetki ve sorumluluğu “Federal Maden ve Çelik Endüstrisi Geliştirme Bakanlığı”na aittir. Bu bakanlığa aynı zamanda “Maden Kadastro Ofisi” de bağlıdır.

olmak, hükümetin koyduğu hedeflerin tutturulması için devlet desteğini ve bakanlıklar arası koordinasyonu sağlamak, yatırımcı ile devlet arasındaki ilişkileri
düzenlemek” gibi işler de vardır.
Maden Kadastro Ofisi
Bu büro Nijerya’da maden ruhsatlarından sorumlu olup Maden Kanunu’na dayanılarak 2007 yılında kuruldu. Bir Genel Müdür tarafından yönetilir. Hükümet
merkezi olan Abuja’da bir merkez ofisi, eyaletlerde ve ülkenin önemli yerlerinde
kendisine bağlı büroları vardır. Maden Kadastro Sistemi’nin uygulaması ve yürütülmesi için yeterli sayıda yardımcı ve memurları bulunur.
Maden Kadastro Ofisi’nin kanunun verdiği diğer görevleri yanında her türlü maden ruhsat müracaatlarının kabulü ve haklarının verilmesi, yönetilmesi, tescil ve
takibidir. Bakan bu ofisin görevini bağımsız olarak yapabilmesi için gerekli önlemleri almak yetkisini haizdir. Büro maden müracaatında “alındı” belgelerine saat
ve dakikasını yazıp bir nüshasını müracaatçıya verir.
Ayrıca şu yetkileri vardır:
1-) Maden Ruhsat ve izinlerini vermek, askıya almak ve Bakanın onayı ile iptal
etmek.
2-) Saha devir, yenileme, uzatma ve tadilat, alan değiştirme müracaatlarını kabul
etmek ve yönetmek.
3-) Bütün müracaatların kronolojik kayıtlarını yapmak. Boş alanlarda öncelik
haklarını belirlemek.
4-) Öncelik hakkı gerektirsin veya gerektirmesin her türlü ruhsat müracaatının
genel sicillerini tutmak.
5-) Ruhsatların Maden Kanunu’nun ve yönetmeliğin gerektirdiği bütün hak ve
vecibelerinin takibini yapmak.
6-) Kadastro Ofisi Bakanlığın çıkardığı yönetmeliğe göre maden sahalarının
ihalelerini de düzenler ve yönetir.
7-) Maden ruhsat harçları ve ücretlerin toplanması
8-) Arama ve işletme faaliyet raporlarının kabulü de görevleri arasındadır.
Maden Teftiş Dairesi (Maden Denetim Dairesi)

Bakanın görevleri arasında “Halkın kalkınması için sektör yatırımcıları ile özel anlaşmalar yapmak, özel sektörün teşviki, yerli ve yabancı yatırımcıya (özel sektöre)
gerekli alt yapıyı sağlamak, madencilik sektöründe çevre konularında yardımcı

Bakanlığa bağlı olarak kurulmuştur. Maden arama ve işletmelerinin Maden Kanunu’na ve yönetmeliklere ve yürürlükte olan diğer kamu hizmetleri kurallarına
uygun çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Bütün madenlerin halk sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde teftişlerini yapar.
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Çevre Uyum Dairesi

Kadastral Sistem ve Ruhsat Alanı Birimleri

Bakanlığın bir kuruluşudur. Maden ruhsat sahibi ve işletmecilerin çevre ile ilgili
hazırladıkları plan, etüt ve programları kontrol eder ve uygulamaları denetler.
Hem Maden Kanununda ve hem de ilgili diğer mevzuatta çevreye ait gereksinimlerin uygulanmasını takip eder.

Ülke kadastral olarak meridyen ve paralel daireleri (enlem ve boylam) cizgileri ile
15’’ enlem ve 15’’ boylam boyutunda kareye yakın dörtgenlerden oluşan ruhsat
birimlerine bölünmüştür. Bunlara “kadastral birim – (cadastral Unit) (CU)”de denir. Ülkenin 1/50 000 ölçekli topoğrafik haritasındaki koordinat sistemine uygun,
bu koordinat eksenlerine paralel kenarlı dörtgenlerdir. Bu dörtgenlerin her birinin alanı takriben 20 (yirmi) hektardır. Ruhsat müracaatları bu birimlere yapılır.
Birimlerin azami sayısı ruhsat türüne göre değişir. Kadastral çerçeve birimlerin
veya merkezdeki kadastral birimin koordinatları harita üzerinden belirlenebileceği gibi arazide ölçülerek te müracaat yapılabilir. Minimum müracaat alanı 1
kadastral birimdir.

Devletin diğer daireleri ile müştereken çevre uyum kurallarını madenlerin işletilmesi esnasında, kapanması işlemlerinde, arazinin rehabilitasyonu ve reklamasyonunu denetler ve sağlar.
Bakanlık gerek gördüğü takdirde yeni daireler kurabilir veya bir daireyi bazı işlerde görevlendirebilir.
Eyaletlerin Maden Kaynakları ve Çevre Yönetim Komiteleri
Bu komiteler her eyalette kurulur ve üyeleri şunlardan seçilir:
• Bakanlığın Çevre Uyum Dairesi’nden bir temsilci (Başkan)
• Eyaletin arazi işlerinden veya maden bürosundan sorumlu bir kişi

Müracaat tek bir birime yapılabildiği gibi birbirine bir kenarından bitişik birçok
birime de yapılabilir. Ancak kabul edilmeyen müracaat şekilleri vardır. Örneğin:
Bu birimler tek köşeden değerse veya ortada boş bir alan bırakıp halka şeklinde
birimlerle yapılırsa bu müracaatlar kabul edilmez. Ortada kalan alana bir geçit
bırakılmalıdır.
Ruhsat Türleri
Kanuna göre Nijerya’da madencilik faaliyetleri ile ilgili altı çeşit ruhsat ve izin vardır. Bunlar:

• Eyaletin Maden Memuru
• Eyalet Tarım ve Orman Dairesi Temsilcisi
• Eyalet Tapu ve Kadastro Dairesi Temsilcisi
• Eyalet Yerel Hükümet Temsilcisi
• Eyalet Çevre Dairesi veya Ajansı Temsilcisi

• Maden Keşif İzni (Reconnaissance Permit)
• Maden Arama Ruhsatı (Exploration License)
• Küçük Çaplı Maden İşletme Ruhsatı (KÖM) (Small Scale Mining Lease)
• Maden İşletme Ruhsatı (Mining Lease)
• Taşocakları Ruhsatı (Quarry Lease )
• Su Kullanma İzni’ dir. (Water Use Permit)
Maden Keşif İzni

• Federal Çevre Bakanlığı Temsilcisi
Bu komitenin görevleri Bakan için madencinin çevre ile ilgili raporlarının yorumunu yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak ve anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak, devlet daireleri ile madencinin ilişkilerinde aracı olmaktır. Komite
Bakanın gerek gördüğü zamanlarda ve en az üç ayda bir toplanır.
Komitenin sekreterliğini başkanın Teftiş Dairesi’nden seçtiği bir uzman memur
yapar. Komite Bakana karşı sorumludur. Raporunu bakana verir.
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Maden Keşif İzni alabilecek kimseler şunlardır:
• Kriminal bir suçtan mahkûmiyeti olmayan Nijerya vatandaşları
• Nijerya “Kuruluş ve Şirketler Kanunu” na göre tüzel kişiliği olan kuruluş veya
şirketler
• Madencilik kooperatiflerii
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Kanunen ehil böyle bir talibin müracaatı üzerine yönetmelikte belirlenen ücretin
ödenmesi şartıyla Maden Kadastro Ofisi 30 gün içinde “Maden Keşif İzni”ni verir.
Alan sınırlaması yoktur. İstenildiği sayıda boş alan kadastral birimine başvurulabilir.

Arama Ruhsat alanı 200 km2yi (20 000 hektarı) geçemez.(Bu da 1000 kadastral
ruhsat(CU)alanı birimine tekabül eder.)

Bu izin müracaatçıya sahaya girme ve sınırlı bir şekilde maden arama hakkını
verir. Küçük miktarda yüzey numunesi alma, her minerali arama yetkisi vardır.
Ancak sondaj, hafriyat (kazı) ve yeraltı yöntemleriyle arama yapmak yasaktır.

Maden İşletme ruhsatı alabilecek olanlar şunlardır:

Çevreye zarar vermeyerek uyumlu, sosyal sorumluluk taşıyacak şekilde çalışma
yapmak zorunluluğu vardır.
Keşif izin müddeti 1 (bir) yıldır. Devir edilemez. Fakat her yıl yenilenebilir. Araziye,
ekili alanlara ve ormana verilen zararların tazmin edilmesi gerekir.
Maden Arama Ruhsatı
Maden Arama Ruhsatı alabilen kişi veya kuruluşlar:
• Nijerya Kuruluş ve Şirketler Kanunu’na göre tüzel kişiliği olan kuruluş veya
şirketler
• Madencilik Kooperatifleri
• Bu kanuna göre söz konusu olan alana ait bir “Maden Keşif İzni” sahibi olanlar.
Ancak Maden Keşif İzni’nin vecibelerinin yerine getirilmiş olması şartı vardır.
Maden Kadastro Ofisi’nin geçerli bir müracaat aldığında kanunen 30 gün içinde
bir Maden Arama Ruhsatı vermesi zorunludur. Bu ruhsat mevcut arama ruhsatı,
küçük ölçekli İşletme ruhsatı, işletme ruhsatı veya taşocağı ruhsatı üzerine verilemez. Ayrıca aramalara kapalı veya madencilik faaliyetlerinin yasak olduğu arazilere, koruma altındaki orman arazisine, askeri alanlara, devletçe koruma altına
alınmış alanlara, milli miras ve tarihi alanlara verilmez.
Aranacak maden türleri müracaat formunda belirtilmelidir.
Bir arama müracaatı başka bir ruhsatla kısmen çakışıyorsa müracaatçıya talebini
yeniden düzenlemek için mühlet verilir.
Maden Arama Ruhsatının müddeti 3 (üç) yıldır. İki kez 2 (ikişer) yıllık periyotlarla
uzatılabilir. Toplam 7 (yedi) yıldır. Ancak sahada faaliyet programında belirlenen
asgari faaliyetin yapılmış olması ve diğer kanuni vecibelerin yerine getirilmiş olması gerekir.
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Maden İşletme Ruhsatı

• Nijerya Kuruluş ve Şirketler Kanunu’na veya başka bir kanuna göre kurulmuş
tüzel kişiliği olan kuruluş veya şirketler. Ancak bu şirket veya kuruluşlar
müracaat ettikleri alanda ticari miktarda ve ekonomik değeri olan bir maden
kaynağının varlığını göstermek zorundadır.
• Veya söz konusu sahayla ilgili bir Arama Ruhsatı’nın olması ve bunun
vecibelerini tam yerine getirmiş olmaları gerekir.
Maden Kadastro Ofisi kanunen geçerli bir müracaatı alması üzerine 45 gün zarfında işletme ruhsatını verir. Maden İşletme Ruhsatı müddeti 25 (yirmibeş) yıldır. 24 (yirmi dört) yıllık periyotlarla yenilenebilir. Ancak her yıl öngörülen asgari
faaliyetlerin yapılmış olması ve diğer kanuni gereklerin yerine getirilmiş olması
şarttır.
İşletme ruhsatı alanı fizibilite etüdünde belirlenen cevher kitlesinin rezervine
göre ve ihtiyaç duyulacak makul tesis alanları hesaba katılarak belirlenir. Fakat
her halükârda 50 km2yi (5000 hektarı geçemez. İşletilecek maden türü işletme
talep formunda belirtilmelidir.) aşamaz.
Taş Ocakları Ruhsatı
Taş ocakları ruhsatı alabilecek kimseler şunlardır:
• Kanunen ehil ve kriminal bir suçtan mahkûmiyeti olmayan Nijerya vatandaşları
(kişisel olarak)
• Madencilik Kooperatifleri
• Nijerya Kanunlarına göre kurulmuş kuruluş ve ortaklıklar
• Bina, baraj, gölet, köprü, diğer mühendislik yapıları, demiryolu, yol veya kamu
için inşaat malzemesi üretimi yapan kişiler.
Kanuna uygun bir müracaat yapıldıysa Maden Kadastro Ofisi müracaatçıya 45
gün içinde bir Taş Ocakları ruhsatı verir. Bu ruhsatın müddeti 5 (beş) yıldır. İstendiği takdirde 5 yıllık periyotlarla uzatılabilir. Ruhsat müddeti bitmeden 3 ay evvel
yenileme başvurusunun yapılması gerekir.
Ruhsat alanı 5 km2’yi (500 hektarı) geçemez.
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Taş ocakları ruhsatı ile işletilebilecek madenler arasında şunlar vardır: Asbest, kaolen, dolgu maddesi olarak toprak, jips, mermer, kalker, mika, kil, arduvaz, kum,
çakıl, taş. Bu maddeler aynı zamanda maden işletme ruhsatı ile de işletilebilirler.
Küçük Ölçekli Maden İşletme Ruhsatı (KÖM)
KÖM İşletme ruhsatı alabilecek olanlar şunlardır:
• Kanuni ehliyeti haiz ve kriminal bir suçtan hüküm giymemiş olan Nijerya
vatandaşları
• Madencilik Kooperatifleri
• Nijerya Kuruluş ve Şirketler Kanunu’na göre kurulmuş tüzel kişiliği olan kuruluş
veya şirketler
• Söz konusu sahaya ait bir “Maden Arama Ruhsatı” olan kişiler. Ancak burada
yine arama ruhsatının vecibelerinin yerine getirilmiş olması göz önünde
bulundurulur.
Maden Kadastro Ofisi Kanuna uygun bir müracaat yapılması halinde 45 gün içinde KÖM işletme ruhsatını verir. KÖM işletme ruhsatı mevcut başkalarına ait bir
arama, işletme veya taş ocağı ruhsatı üzerine verilmez. Ancak müracaatçının kendisine ait arama, işletme veya taş ocağı ruhsatı varsa üst üste verilebilir.
Bu tür bir ruhsat kişisel (artisanal) faaliyetlere imkân sağlar.
KÖM işletme ruhsatı müddeti 5 (beş) yıldır. Asgari faaliyetin yerine getirilmesi
halinde 5 er (beşer) yıllık periyotlarla uzatılabilir. KÖM işletme ruhsat alanı 3 km2
yi (300 hektarı) geçemez.
KÖM İşletme ruhsatı herhangi bir KÖM kriterini aştığı takdirde veya KÖM işletme
sahibi isterse ve yazılı müracaat etmek şartıyla doğrudan Maden İşletme Ruhsatı’na geçebilir.
Kriterler şöyledir: Bu işletmelerde toplam işçi sayısı 50 kişiyi geçemez. Yeraltı işletme derinliği yüzeyden 7 metreden fazla olamaz. Galeriler kuyudan itibaren 10
metreden uzun olamaz.
Su Kullanma İzni
Su kullanımı ile ilgili müracaat alanının yönetmelikle belirlenen makul bir alan
miktarını geçmemesi gerekir. Su kullanım alanı izni maden işletme ruhsatı, KÖM
işletme ruhsatı veya taş ocağı ruhsatı ile ilgilidir ve ancak böyle bir ruhsat sahibine verilir. Bu izin ruhsatlar geçerli olduğu müddetçe geçerli kalır.
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Ruhsatların verilmesi
Maden ruhsatları bakanlık tarafından ya başvuru “öncelik” sırasına göre ya da
“İhale” yoluyla verilir.
Öncelik: (Hakkı Tekaddüm) Maden Kadastro Ofisi’nin tuttuğu sicillere göre aynı
alan için birden fazla müracaat olmuş ise ruhsat hakkı ilk önce başvuranındır. Ancak başvurunun kanun ve yönetmeliklere uygun yapılmış olması gerekir.
İhale: Bakanlık hangi arama veya işletme ruhsatlarının ihale yoluyla vereceğini
önceden kararlaştırır. Bu sahalarda daha önce verilmiş bir ruhsat olmamalıdır.
Ayrıca % 0,05’ten fazla radyoaktif mineral içermemelidir.
İhale Komisyonu ihaleyi açık ve saydam bir şekilde yönetir ve en fazla kazanç
teklif eden uygun talibe verir.
Ruhsatta Yazılı Olmayan Bir Madenin Bulunması
Bir arama, KÖM işletmesi, taş ocağı veya işletme sahasında faaliyet esnasında
ruhsatta yazılı olmayan bir madenin bulunması halinde 30 gün içinde Maden Kadastro ofisine yazılı olarak buluşu bildirmek zorunluluğu vardır. Bu bildirim bulunan yeni madenin özelliklerini, yerini ve bulunuş şeklini açıklayan bilgileri içermelidir. Ayrıca bu madenin nasıl işletileceğine dair tasarlanan zaman ve koşulları
içeren plan ile program verilmelidir.
Maden Kadastro Ofisi verilen plan ve programı uygun bulduğu takdirde 30 gün
içinde yeni bulunan mineralin üretimine izin verir ve ruhsata ilâve eder.
Radyoaktif Mineraller
Radyoaktif mineralleri Nijerya Maden Kanunu “Güvenlik Mineralleri” (Security
Minerals) olarak adlandırmaktadır. Bunlar Nükleer Enerji madenleri olan radyoaktif minerallerdir.
Kanunun sonundaki 164. maddesinde “Tanımlar” bölümünde bu mineraller şöyle sıralanmaktadır: Eğer bir maden ağırlıkça en azından % 0,05 uranyum veya
toryum yahut ikisini birden içeriyorsa yahutta kum halinde monazit, katı cevher
halinde toryum, karnotit, pechblend veya uranyum içeren cevherlerse bunlar
“Güvenlik madeni”dirler.
Bir ruhsat sahibi faaliyet esnasında her hangi bir radyoaktif minerale veya radyoaktivite içerebileceği düşünülen bir madene rastlarsa bunu derhal “Maden Teftiş
Dairesi”ne bildirmek zorundadır.
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Bu durumda 2004 tarihli “Nükleer Güvenlik ve Radyoaktivite Kanunu” devreye
girer. Maden Teftiş Dairesi diğer ilgili yetkililerle temasa geçerek ve Bakanın onayını alarak bu maddenin güvenlik içinde çıkarılıp kontrol altında muhafaza edilmesini sağlar. Halk sağlığı polisi de gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

ülkelerden ise oran % 7,5’tir.)
9-) Yıllık harçlar ve bir defa alınan hizmet ücretleri (aşağıda detayları verilmiştir.)

Devlet Hakkı

Burada bu ücretleri Nijerya para birimi “Nairo” üzerinden vereceğiz. Bu günlerde
Amerikan Doları kuru 1 USD = 165 Nairo civarında seyretmektedir. Yani örneğin
1000 Nairo 6 (altı) USD kadar etmektedir.

Arama veya İşletme safhasında elde edilen madenlerden yönetmelikte belirlenen miktarda “Devlet Hakkı” alınır. Yönetmelikte bu üretilen madenlerin değeri
üzerinden madenin türüne göre % 3 ile % 5 arasında belirlenmiştir.
Bakan bunun miktarını gerek gördüğü takdirde herhangi bir maden için değiştirebilir. İndirebilir arttırabilir. Eğer çıkarılan maden analiz veya deneme için ihraç
ediliyorsa Devlet Hakkı’ndan muaf tutulabilir.
Bakan belli bir periyot için Federal Hükümetin onayı ile bazı madenlerden devlet
hakkı alınmasını erteleyebilir.
Uygulanan Diğer Vergiler
1-) Kurumlar Vergisi (Oran % 30’ dur.)
2-) Eğitim Vergisi ( Madencilikte kârdan % 2 oranında )
3-) Minimum Vergi Uygulaması
Bir şirketin toplam gelirleri kâr bırakmamış ve ödenecek bir vergi doğmamışsa
yine de Gelir Vergisi Kanununa göre bir minimum vergi ödenmesi gerekir. Bu
kuralın üç istisnası vardır:
		
		
		
		

i) Şirket üretim faaliyetine başladığı ilk 4 (dört) yıl içinde ise
ii) Eğer şirket tarımsal üretim yapıyorsa
iii) Eğer şirketin sermayesinin en az % 25’i yurt dışından
getirilmiş ise ( yani yabancı sermaye ise)

Harç ve Yıllık Ücretler

Ruhsatname sureti, harita bilgileri verme, boş alan sorgulama gibi işlemler de
ücrete tabidir.
MÜRACAAT İŞLEMLERİ ÜCRETLERİ:
Maden Keşif İzni
		
Maden Arama ruhsatı
		
Küçük Ölçekli Maden İşletme ruhsatı
Maden İşletme ruhsatı			
Taş ocağı ruhsatı			
Su kullanma İzni			

10 000 Nairo ( 60 USD)
20 000 “
( 120 “ )
10 000 “
( 60 “ )
50 000 “
( 300 “ )
20 000 “
( 120 “ )
10 000 “
( 60 “ )

YILLIK ÖDENTİLER (KADASTRAL BİRİM BAŞINA):
Maden Keşif İzni			
Ücretsiz
Maden Arama ruhsatı
İlk 3 yıl					
1 000 Nairo
Birinci yenileme 2 yıl			
1 500 “
İkinci yenileme 2 yıl			
2 000 “
Küçük Ölçekli Maden İşletme ruhsatı
10 000 “
Maden İşletme ruhsatı 			
25 000 “
Taş ocağı ruhsatı			
20 000 “
Su Kullanma İzni			
10 000 “

( 6 USD )
( 9 “ )
( 12 “ )
( 60 “ )
( 150 “ )
( 120 “ )
( 60 “ )

4-) Kişisel Gelir Vergisi (Uygulama oranı % 19)
5-) VAT (Katma Değer Vergisi ) (Satılan maden değerinin % 5’i)
6-) Sermaye Artış Vergisi (Oran % 10)
7-) Damga Vergisi (Onaylanmış sermaye hisselerinde halen uygulanan oran
% 0,75)
8-) Stopaj Vergisi (Hissedarlara ödenen kâr, temettü, kira v.d.den alınan % 5 ile
10 arası. Eğer hissedar Nijerya ile Çifte Vergilendirme Anlaşması olan

UZATMA İŞLEMLERİ BAŞVURULARINDA ALINAN ÜCRETLER:
Maden Keşif İzni			
10 000 Nairo ( 60 USD )
Maden Arama ruhsatı			
30 000 “
( 180 “ )
Küçük Ölçekli Maden İşletme ruhsatı
30 000 “
( 180 “ )
Maden İşletme ruhsatı		
250 000 “
( 1500 “ )
Taş ocağı ruhsatı			
50 000 “
( 300 “ )
Su Kullanma İzni			
20 000 “
( 120 “ )

-200-

-201-

Madencilik ve Hukuk

Madencilik ve Hukuk

UZATMA İŞLEMLERİNDE GECİKME HALİNDE ALINAN CEZALAR:
(Ruhsat müddeti dolmadan)
Maden Keşif İzni			
10 000 Nairo ( 60 USD )
Maden Arama ruhsatı		
100 000 “
( 600 “ )
KÖM işletme ruhsatı		
100 000 “
( 600 “ )
Maden İşletme ruhsatı		
100 000 “
( 600 “ )
Taşocağı ruhsatı		
100 000 “
( 600 “ )

YENİ BULUNAN MİNERALİN RUHSATA DAHİL EDİLMESİ İŞLEMLERİNDE
ALINAN ÜCRETLER:
Maden Arama ruhsatı			
20 000 Nairo ( 120 USD )
KÖM işletme ruhsdatı			
10 000 “ ( 60 “ )
Maden İşletme rhsatı			
50 000 “ ( 300 “ )
Taş ocağı ruhsatı			
50 000 “ ( 300 “ )
Teşvikler

SAHA BÜYÜTME MÜRACAATLARINDA ALINAN ÜCRETLER:
Maden Arama ruhsatı			
40 000 Nairo ( 240 USD )
KÖM işletme ruhsatı			
40 000 “
( 240 “ )
Maden İşletme ruhsatı			
40 000 “
( 240 “ )
Taş ocağı ruhsatı			
40 000 “
( 240 “ )
TERK İŞLEMLERİNDE ALINAN ÜCRETLER:
KÖM işletme ruhsatı			
10 000 Nairo ( 60 USD )
Maden İşletme ruhsatı			
10 000
“
( 60 “ )
Taş ocağı ruhsatı			
10 000
“
( 60 “ )
Maden Arama ruhsatı			
10 000
“
( 60 “ )
DEVİR İŞLEMLERİNDE ALINAN ÜCRETLER:
Maden Arama ruhsatı		
100 000 Nairo ( 600 USD )
Küçük Ölçekli Maden ruhsatı		
50 000
“ ( 300 “ )
Maden işletme ruhsatı		
250 000 “ ( 1500 “ )
Taş ocağı ruhsatı		
100 000 “ ( 600 “ )
BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE ALINAN ÜCRETLER:
Maden Arama ruhsatı		
20 000 Nairo
KÖM işletme ruhsatı		
20 000 “
Maden işletme ruhsatı		
50 000 “
Taş ocağı ruhsatı			
50 000 “
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( 120 USD )
( 120 “ )
( 300 “ )
( 300 “ )

Madencilik faaliyetlerinde teşviklerin başlıcaları şunlardır:
1-) Sermaye indirimi: Herhangi bir maden işletme ruhsatı sahibi o yılki
kârından ödeyeceği vergi matrahından yıl içinde yaptığı yatırım
tutarının % 95’ini sermaye indirimi olarak düşebilir.
2-) Vergiden düşülebilecek masraflarına arama, hazırlık, zenginleştirme
masrafları ile fizibilite etüt masrafları, analiz masrafları ve alt yapı
yatırımları dâhildir.
3-) İlk yıllarda oluşan zararın 4 (dört) yıl müddetle müteakip yılların
kârından düşülmesi suretiyle telâfisi mümkündür.
Ayrıca:
4-) Madenciler maden işletmeleri için ithal ettikleri makina, techizat
ve tesisatın ithalat ve gümrük vergilerinden muaftır.
5-) Madencilik faaliyetleri için bir kota dâhilinde yabancı personel
istihdamında gerekli ikamet ve çalışma izinleri verilir.
6-) Yabancı personel kotasına dâhil kişilerin kazançlarını Nijerya dışına
çıkarma izni vardır.
7-) Maden Teftiş Dairesi işletme için maden sahibine makina, techizat,
tesisat ve yedek parçalarının ithaline gerekli izni verir.
8-) İthal edilmiş olan makina, techizat ve tesisat ruhsat sahibi tarafından
ithalat ve gümrük vergilerini ödemek şartıyla elden çıkarılabilir,
satılabilir.
9-) Maden Teftiş Dairesi maden sahibinin bu kanun çerçevesinde işlettiği
ve ihraç ettiği madenden kazandığı dövizle “Merkez Bankası”nda
yabancı döviz hesabı açmasına veya bu parayı madenin ihtiyaçlarında
kullanmasına izin verir.
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10-) Ayrıca bu kanuna göre ruhsat sahibi madencinin kazandığı parayı
konvertibil döviz olarak yurt dışına transfer etmesine müsaade eder.
11-) Ruhsat sahibinin bu saha ile ilgili olarak 3 (üç) yıl müddetle vergi muafiyeti
vardır. Bakan uygun gördüğü takdirde bu muafiyeti iki yıl daha uzatabilir.
Bakan bu uzatma için şirketin geçmiş yıllardaki performansına bakar.
12-) Çevre koruma, madenin rehabilitasyonu, reklamasyon ve madenin
kapanması masrafları için de her yıl bir vergi indirimi söz konusudur.
Bu ancak tarafsız, uzman bir kişinin rezervi onaylaması ve bu kanuna göre belgelendirmesi yoluyla olur. Şartlar şöyledir:
a-) Rezervin şirketin finansal raporlarında belgelenmesi
b-) Vergi indirimi yıl içinde yapılmış gerçek reklamasyon masrafları ile sınırlı
olması
c-) Her yıl kullanılan rezerv miktarının değerine eşit bir yatırımın güvenli ve bu
kanunun belirlediği bir hesaba veya bağımsız bir fona yatırılmış olması gerekir.
Bu fonun kanunun hükümlerine göre belirlenmiş bir mütevelli heyetinin
yönettiği bir fon olması önemlidir. (Rezerv Tüketim Payı)
Teknik Nezaret
Gerek Maden Arama ruhsatı gerekse Maden Keşif izni müracaatı sırasında madecinin kanunen ve yönetmelik gereği yeterli eğitimi almış deneyimli teknik bir elemanı kadrosunda bulundurması gerekir. Bu elemanların ya Maden Mühendisleri
Birliği’ne yahut Jeoloji Mühendisleri veya Jeologlar Birliği’ne (Comeg) yahutta
benzer bir kuruluşa üye olması şarttır.
Maden İşletme ruhsatı müracaatı yapan bir kişinin de teknik kadrosunda madencilikte deneyimi olan yeterlikalifikasyona sahip teknik bir elemanı bulundurması
gerekir. Bu mühendisinde (Comeg) üyesi olması aranır.

Katı Madenler Geliştirme Fonu (Destek Fonu )
Bu kuruluşu sadece “fon” olarak anacağız. Kuruluş amacı şöyledir:
a) Sektörün insani ve fiziksel kapasitesini geliştirmek
b) Bilimsel ve jeolojik data toplayarak özel sektörce yönetilen madencilik
sanayiinin gereksinimini karşılamak
c) Madencilik kuruluşlarını amaçlarını gerçekleştirecek şekilde techiz etmek
d) Küçük ölçekli ve kişisel (artisanal) madenciliği bu kanun hükümlerine göre
desteklemek
e) Madenciliğin alt yapı gereksinimlerini ve hizmetlerini karşılamak.
Fon yönetim kurulu şu kişilerden oluşur:
1. Bakanın önerisi ile Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir başkan
2. Nijerya Merkez Bankasını temsilen bir kişi
3. Bankalar Arası Konseyi temsilen bir kişi
4. Bakan tarafından özel sektör madenciliğini ve cevher hazırlama
endüstrisini temsilen atanan 3 (üç) kişi
5. Yönetim Kurulu Sekreteri
Yönetimde çoğunluk üç kişi ile sağlanır. Ancak bu üç kişinin arasında en az bir
Merkez Bankası temsilcisi olmalıdır. Yönetim kurulu gerek gördüğü zaman fakat
herhalde yılda en az dört kez toplanır. Danışmak amacıyla dışarıdan bazı kimseleri toplantıya çağırabilir. Ancak o kişinin oy hakkı yoktur. Fonun masrafları Federal Hükümet’çe karşılanır. Fonun bütçesi her yıl Federal Millet Meclisi’nce tayin
edilir.

Taş ocağı yahut Küçük Ölçekli Maden İşletmesi başvurusunda da asgari teknik
eğitimi almış taş ocağı veya maden işletmeciliğinden sertifikalı teknik bir elemanın bulunması şarttır.
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Maden Hakkı Sahiplerinin Vecibeleri
Maden Keşif İzni, Arama, İşletme ruhsat sahipleri şu vecibeleri zamanında yerine
getirmekle mükelleftirler:
1-) Sahada yaptıkları madencilik faaliyeterine ait arama ve işletme plan
ve raporlarını tutmak
2-) Bulunan her madenin ve hesaplanan rezervlerin raporlarını hazırlamak
ve muhafaza etmek
3-) Sözü edilen plan ve raporların birer kopyalarını Maden Kadastro Ofisine
onların istediği şekilde ve zamanda vermek.
4-) Elde edilen bütün jeolojik rapor, sondaj karotlarını ve verileri muhafaza
edilmek ve arşivlenmek üzere Nijerya Jeolojik Araştırmalar Ajansı’na vermek.
5-) Bunlardan başka maden ruhsat sahipleri saha ücretlerini, harçları ve devlet
hakkını ödemekle yükümlüdürler.

Eğer taraflar bu şekilde anlaşamazlarsa herhangi birinin Federal Yüksek Mahkeme’ye başvuru hakkı vardır.
Madenin Kapatılması
İşletme Ruhsat müddetinin dolması veya başka bir şekilde madende faaliyetin
bitmesi halinde saha sahibinin alüvyal işletmelerde 3 (üç) ay, diğer maden işletmelerinde 6 (altı) ay zarfında mevcut tesislerini söküp, alat ve techizatını sahadan alıp götürmesi gerekir.
Bu müddet zarfında sökülüp götürülmeyen tesisler Maden Teftiş Dairesince sahaya ait gayrimenkul addedilir ve mülkiyet Federal devlete geçer.

Üretilen Madenin Sevk ve Pazarlanması
Üretilen madenin sevk ve imrarı, pazarlaması için de bir izin gerekir. Bu izni almak
için ruhsat sahibinin Maden Teftiş dairesine başvurması istenir. Maden kanununa
göre Maden Teftiş Dairesi tarafından verilmiş bir izin olmadan madenleri hiç kimse alıp satamaz. Madenci ürettiği madeni pazarlamak için güvenli bir “Acenta”
(yahut temsilci)yi Maden Teftiş Dairesi’ne tescil ettirmek durumundadır.
Kanun gereği ülkenin değişik yerlerinde “Maden Satın Alma Merkezleri” kurulur.
Küçük Ölçekli Maden işletmeleri üretimlerini bu Maden Satın Alma Merkezlerine
satmak zorundadır.
Mali Yeterlilik
Maden müracaatı yapan kimseler Maden Kadastro Ofisine mali yeterliliklerini ve
işletme sermayelerini belgeleriyle belirtmek zorundadırlar.
Anlaşmazlıkların Çözümlenmesi
Maden ruhsatsahiplerinin ister kendi aralarındaki anlaşmazlıklar isterse üçüncü
kişilerle olan anlaşmazlıklar Bakanlığın müdahalesi ve kurduğu komite vasıtası ile
çözüme kavuşturulmaya çalışılır.
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ÖZGEÇMİŞ
Yunanistan’da Batı Trakya doğumludur. Orta öğrenimini Tür-

kiye’de tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Maden
Fakültesinden 1959 yılında mezun olmuştur.
Yüksek öğrenimi sırasında Türkiye’de ilk stajını Ergani Bakır Madeni’nde diğer stajlarını Almanya’da Ren Bölgesinde Kamp Lintfort Zeche Friedrich Heinrich’te Taş Kömürü Madeni’nde, Avusturya’da
Steiermark’ta Fohnsdorf Linyit Madenleri’nde yapmıştır. Meslek
hayatında ilk sorumluluk aldığı yer işletme ve flotasyon mühendisliği olarak Kütahya’daki Simav - Karakoca Kurşun Madeni’dir.
Müteakiben BCL (Borax Consolidated Ltd.)’in Türkiye kolu olan Türk Boraks Madencilik A.Ş.’de
Bor mineralleri aramalarında çalışmıştır. Dünyanın en büyük bor rezervleri olan Kırka Bor
Madenleri’nin bulunuşunda ilk sondajları yapan ekibin başında bulunmuştur. Bu şirketteki
sekiz yıllık çalışmasının son iki yılında Kütahya Emet bulunan Kolemanit İşletmesi’nde İşletme
Müdürü olarak görev yapmıştır.
1969 yılında girdiği Metallurg Inc. (Newyork) Şirketi’nin Türkiye kolu olan Türk Maadin Şirketi (A.Ş.)’nde bakır, molibden, altın, cıva antimon ve krom aramalarından sorumlu mühendis ve Göcek Krom Madenleri’nde de İşletme Müdürü olarak çalışmıştır. Bu şirketteki 24 yılı
dolduran çalışmaları esnasında Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmış, son iki yıl şirketin Genel
Müdürlüğü’ne getirilmiş ve buradan emekli olmuştur.
Emeklilik döneminde on beş yıl müddetle İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Görevlisi olarak Maden
Organizasyonu ve Maden Hukuku derslerini vermiştir. Ayrıca bazı şirketlerde de danışmanlıklarda bulunmuştur.
Melih Turhan Türkiye Madenciler Derneği Baş Denetçisi olup, Yurt Madenciliğini Geliştirme
Vakfı Danışma Kurulu ve Mütevelli Heyet Üyeliği ile İTÜ Maden Fakültesi Vakfı Kurucu Üyeliği
bulunmaktadır.

