
Okurlannttia

Madenlerin ender bulunan, alındıktan sonra yerine konulması müm-
totn olmayan kaynaklar olması, başlıca özeMMeridm Ayrım madenim
modern toplumların vazgeçilmez "stratejik" temellerim oluşturan özel-
liklere sahiptir. Ulusal kalkınmada kendi imkânlarım kullanan bir eko-
nomik temel kurulmasına öncülük edebilen madenciliğin, ülke kalkın-
masında sürükleyici sektör olma niteliği vardır.

Ülkelerin doğal kaynaklarını geliştirme amacı ekonomik bir kural
olup sanayileşme için zorunluluk gösteren bir gerekçedir. Madencilikten
sağlanacak dolaylı ve dolaysız yararlara karşılık bu faaliyetlerin risk
olasılığı yüksektir. Bu nedenle maden arama ve geliştirme iyi plânlanmış
ve ayrıntılı bir projeye dayandırılmalıdır. ' '

Bir maden yatağının bulunması, jeolojik etüd ve diğer maden ara-
ma metodlannın uygulanması ile elde edilen sonuçların değerlendiril-
mesiyle mümkün olmaktadır. Arama faaliyetlerinim amacı, maden ya-
tağının rezervini tenorunu teknolojik ve ekonomik niteMMerim ortaya koy-

Madencilik sektörünün sorunlarına kalıcı çözümler getirebilmek ama-
cıyla konuya ilişkin mevcut yasaların yeniden düzenlenmesi gereği orta-
dadır. Bu nedenle Odamız bünyesinde Bilimsel Teknik Emula bağlı Ma-
den Jeolojisi Komisyonu MADEN KANUNU DEĞİŞİKLİK TASARISI
hazırlanmıştır. Bu tasan BiUmsel Teknik Kurul ve Oda yönetimime be-
nimsenerek gerekli mercilere dağıtılmıştır.

6309 sayılı Maden Kanununun değiştirilmesi konusunda çalışmalar
yapan uzman kadroların ve komisyon üyelerinin hazırlanan bu takaktan
asamı olçude faydalanacağını ümit etmekteyiz.

Hazırlanan tasanda başlıca şu hususlara ağırlık verilmiştir :

Anayasanın koymuş olduğu prensip doğrultusunda, 6809 sayılı ya-
sada bugünün koşullarına uygun değişiklik yapılması ve buna bağlı ola-
rak arama ve işletmede öngörülen haklara işlerlik kazandırılması, za-
mmı kaybının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Otuz yılı aşkın bilgi birikimi ve bu konudaki deneyimler dikkate
alınarak, 6309 sayılı yasanın sistematiği korunmak ve uygulamadaki ak-
saklıklar gözönünde tutulmak suretiyle yasada değişiklikler ele almmıştm

Arama ve işletme konusu olabilecek madenler gruplandınlarak tas-
nife tabi tutulmuştur.
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Arama çalışmaları disipline edilerek faaliyetlerin yüriMülmesimn
jeoloji frmhendisUgkwn fenni nemreti (Mvnda yapılması zorunluluğu ge-
tirilmişim

Arama ve isletmede zaman kaybına neden olan hukümZ&r yasadan
çıkarılmış ve uygulama alam bulamamış, birçok madde de kaldırılmıştır.

GHinMmüz madenciliğinde, sermaye ön planda yer aldığından, ma-
dencilikte sermayenin önemi belirtilmiştir.

Taşocağı Nimmnamesi kapsamında olup da, sayisw Kararnameler-
le Maden Kanunu kapsamma alınan madenlerin tamamı Maden Kanunu
kapsamına alınmak mretiyle Taşocaklan Nizamnamesi yürüdükten kal-
dırılmıştır.

Ruhsat almada ^Kwrelaj BistemV' getirilmek suretiyle, kolaylık ve
açıklık sağlanmıştır. Böylece, tatbikatta bu komdaki Ur çok İhtilaf ken-
diliğinden çözümlenmiş olacaktır.

Bugüne kada^ki uygulamada problem yaratmayan maddeler aynen
muhafaza edilmiştir,

Hazırlanan bu tasarı İle 6309 sayılı yasa günümüz ve iMkemn tek-
nik ve ekonomik koşullarına uygun biçimde revize edilmiştir.

önmrmzdeki günlerde TBMM de görüşülerek yürürlüğe girmesi bek-
lenen yasanın, ülke çıkarları doğrultusunda önemli bir adım olması en
igten dileğimizdir.

Saygılarımızla
YÖNETÎM KURULU
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