YASALAR KİMİN İÇİN DEĞİŞİYOR
İktidar, Dünya Bankası, IMF, AB, ABD’nin dayatmalarıyla kanun üstüne kanun çıkaran, ülke
doğal kaynaklarının, üzerinde yaşayanların refahı ve bu refahın eşit bölüşümü için
kullanılmasını hiçe saymakta, yerli-yabancı sermayenin sömürü ve vahşi kâr güdüsüne
uymayan kanunları bunların istekleri doğrultusunda değiştirmektedir.
Bu yazı ülkemizin doğal kaynaklarının yabancılar tarafından yağmalanmasının önünü açmak
için yapılan değişikliğin kimler için ve nasıl yapıldığının belgeli bir örneğidir.
Amacımız kamuoyunu aydınlatmak ve tarihe not düşmektir.
YMGV’nin 29 Ocak 2003 tarihinde Dedeman Otelinde düzenlediği 3. Madencilik
platformu’unda Bakan Hilmi Güler, “ Yabancılar bizim bu çalışmalarımızı kavramışlar. Yurt
dışı ziyaretlerimizde samimiyetle müşahede ettik. Ancak yerli madenciler olarak sizler bunun
henüz farkında değilsiniz. Siz optimum düşünün, ben önünüzdeki engelleri kaldıracağım.”
diyordu.
Dediğini de yaptı. “Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı” bizlerin aşağıdaki tüm uyarılarına rağmen yasallaştı.
Yapılan değişiklikler tüm boyutları ile değerlendirildiğinde; Maden Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ucuz ve bol maden üretimi;
ama yerli ve daha çok yabancı sermayenin istismarından ibaret bir maden üretimi
hedeflemekte bunun bedeli olarak da bütün ekolojik, kültürel ve tarihi
zenginliklerimizi azami kâr peşinde koşan madencilik sermayesinin insafına terk
etmektedir.
Kendi ülkelerindeki çevre yaptırımlarından kaçan çok uluslu şirketlerin, gelişmekte
olan ülkelerin çevre yasalarını kendi çıkarları için değiştirterek ucuz işgücü desteğiyle
yaptıkları sınır tanımaz talan örnekleri ortadayken ülkemizde yapılmak istenen bu
talan tasarısına müsaade edilmemelidir.
“Bu kanun tasarısı, emperyalizmin gelişmekte olan ülkelere uyguladığı örneklerden de
bilindiği gibi, kendisine yeni sömürü alanı olarak belirlediği ülkemizde IMF ve Dünya
Bankası dayatmalarıyla kendi sanayilerinin hammaddesi için rezerv kaynağı olarak
kullanılması amacıyla, doğal kaynakların ele geçirilmesi oyununun Türkiye
yansımasıdır.”
Jeolojik süreçlerle milyonlarca yılda oluşan madenlerimiz doğaları gereği, hiçbir
topluluk sınıf ya da katmanın emeği ya da sermayesi karşılığı üretilmemiş olması
nedeniyle ve Anayasanın 168’inci maddesinde de belirtildiği gibi hiç kimsenin
herhangi bir gerekçe ile sahiplenme ve istismar etme hakkı iddia edemeyeceği ortak
kamusal varlıklarımızdır. Dolayısıyla bu kaynaklar üzerindeki tasarruf hakkı
kamusaldır ve ancak toplumsal çıkarlar amacıyla değerlendirilebilir.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak, Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı’nın acilen komisyondan geri
çekilmesini; bilim ve meslek çevrelerinin önerileri doğrultusunda ve kamu yararı
ekseninde yeniden ele alınmasını talep ediyoruz.

İşte bu yasa ve değiştirilen yasalarla, ülkenin ortak yaşam alanları, doğal kaynakları yabancı
şirketlerin sömürüsü ve talanı için yasal zemin hazırlanıyordu. Yöre insanının en doğal hakkı
olan yaşamsal hakları ve bu uğurda yıllardır verdikleri mücadele, meslek odalarının ve bilim
çevrelerinin muhalefeti iktidar eliyle kırılıyordu.
Bu kanunun çıkmasına en çok ülkedeki altın madenlerine göz diken altıncı şirketler sevindi.
Ve her fırsatta iktidarın ne kadar iyi bir iş yaptığını anlattılar ve teşekkürlerini ilettiler. Çünkü
bu ülkenin altınını son gramına kadar çıkaracaklardı. Artık altıncı şirketlerin
değiştirilen/değiştirilecek vergilerle de önleri alabildiğine açılmıştı.
Ve nihayet geçenlerde “maden başı” gazetelerden açıkladı. “ALTINI SON GRAMINA
KADAR ÇIKARACAĞIZ”.
“Dünyada ve Türkiye'de bazı kesimlerin altının çıkarılmasını istemediğini belirten Bakan
Güler, "Biz altın madenciliğini destekliyoruz. 'Altını son gramına kadar çıkaracağız'; bu
bizim sloganımız. Türkiye'deki 6 bin 500 ton altının değeri 150 milyar dolar. Yan gelirleri ve
katma değeriyle birlikte ekonomiye 600 milyar dolar katkı sağlıyor. Bu tip yatırımları sonuna
kadar destekliyoruz” diyen bakana soruyoruz; bugüne kadar çıkarılan altının ne kadarı
Türkiye’de kaldı/kalıyor, ne kadarı Türkiye’de rafine ediliyor/edilecek yani kısaca ülkeye
kalan ne oldu? Bu sorular Maliye Bakanına sorulduğunda miktar bazında yanıt veremedikleri
gibi diğer sorularımız da “ticari sır” sınıfına girer açıklayamayız yanıtını aldık.
Ege topraklarını kapatan Eldarado-Tüprag web sayfasında kazanımlarını ve şükranlarını şöyle
dile getirmiş.
Türkiye KDV Muafiyeti ve Yeni Maden Kanunu
15 Temmuz 2004
Vancouver, BC- Eldorado Gold Corporation (“Eldorado”, “şirket” veya “biz”), Türk
Hükümeti’nin madencilik endüstrisini olumlu yönde etkileyen iki önemli yasayı yürürlüğe
koyduğunu bildirmekten memnunuz. Türkiye’de altın üretiminin KDV’den muaf tutulması ve
Türk Maden Yasasındaki değişiklikler
Türk Parlamentosundan geçmiş/onay almış
bulunmaktadır.
Türk KDV Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, altın madenciliği endüstrisi (Türkiye’deki
altın/gümüş üreticileri) arama, inşa (yapım), ekipman satın alma, maden işletme, izabe ve
rafinasyon gibi faaliyetler için KDV ödemelerinden muaf tutulacaktır. Değiştirilen KDV
Kanunu; (yeni KDV uygulamaları); maden hazırlık/inşası ile değerli metallerin üretim
maliyetlerini düşürerek Türkiye’yi diğer ülkelerle güvenilir/uyumlu ve rekabetçi hale
getirmiştir.
KDV Kanununa göre: altın ve gümüş gibi değerli metalleri arayan, işleten, izabe ve rafine
edenlerin sağladığı mal ve hizmetler KDV’den muaf tutulmaktadır. Dolayısıyla, satıcılar
sağladıkları mal ve hizmetlerin faturalarına KDV’yi eklemeyecektir. Benzer şekilde,
Eldorado’da dore veya külçe altın satışlarına KDV ilave etmeyecektir.
KDV Kanunu’nun da yapılan değişiklik, Kışladağ Projesini olumlu etki göstermektedir.
20 Mayıs 2004 tarihinde yayınlanan “Kışladağ Proje Güncelleme”sinde de belirtildiği
gibi; projenin ilk yatırım tutarı 10,7 milyon ABD $ ve nakit işletme maliyeti ise ons başına
23.00 $’dan- 165.00 $’a kadar azalacaktır (ons başına 23.00 USD düşerek, 165 USDye
ulaşacak

. Paul Wright’ın yorumu şu şekildedir: ‘Bu değişiklik, Kışladağ Proje’sinin gelirini 350.00
$/oz altın fiyatı ile %43 oranında artıracak/iyileştirecektir. Konunun çözülmesi için
Hükümet ile birlikte çalışan madencilik endüstrisi ve Türk personelimizle gurur
duymaktayız’ .
Maden Kanunu
Şimdi, Maden Kanunu; sert kayaç (metal madenciliği), yumuşak kayaç (kömür madenciliği)
ve endüstriyel mineral madenciliği dahil, olmak üzere; endüstrinin tüm aktivitelerini ve aynı
zamanda taşocakçılığı ve agrega endüstrilerini birleştirmektedir. Şirketin Türkiye’deki
aktivitelerini etkileyen bazı önemli değişiklikler de aşağıda özetlenmiştir:
Daha önceden madencilik aktiviteleri açısından yasaklanmış alanlara erişim,
Bakanlar Kurulu’nun düzenlemesi sayesinde şimdi mümkün olacak,
Önceki Kanuna göre; Madencilik faaliyetleri için Kiralanan (tahsis edilen) Orman
Arazileri için gerekli olan kapital enstalasyonun %5’lik Fon Ücretleri artık
uygulanmıyor.
Kritik sahalara (koruma alanları) yatırım yapılması ile ilgili prosedürü yöneten 2942
Sayılı Kamulaştırma Kanunu, şimdi madencilik aktivitelerine de uygulanıyor.
Saha dışında işlenen cevherin Devlet Hakkı, çıkarılan madenin satış değerinin %2’si
değerinde ödenecek. Ürettiği cevheri kendi tesisinde işleyen işletme sahibinin Devlet
Hakkı %1’e indirildi. Bu bir önceki Devlet Hakkı ile karşılaştırıldığında, işletme
nakit masraflarının %3’üne denk geliyor.
“Birçok yasal sorumluluğun altın madencilik şirketlerinin vergi yükümlülüklerinin
artırıldığı bir dönemde; Türk Hükümeti’nin devam etmekte olan aydın yaklaşımını taktir
ediyoruz. Başkan ve CEO Paul Wright’ın yorumu şu şekildedir: KDV’nin kaldırılması ve
Maden Kanununda yapılan önemli
değişiklikler, endüstrinin Türkiye’de gelişmesini
sağlayacak pozitif bir ortam yaratma konusunda Hükümet’in, sürekli aktif desteğine örnek
teşkil ediyor.’
ELDORADO, Brezilya ve Türkiye’de mevcut bulunan bir altın üretim ve araştırma şirketidir;
bu iki ülkenin de değerli jeolojik potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Madencilik, finans
ve proje geliştirme alanlarında sahip olduğumuz uluslararası deneyimimizle, inanıyoruz ki,
Eldorado, biz yeni olanaklar yaratıp sürdürdüğümüz sürece, sürekli gelişim ve değer
kazanmaya devam edecek.
Eldorado Gold Corp Adına
Paul N. Wright

Bektaşi’nin dediği gibi tanrının sopası yok ki kafasına vursa! Ama bazen de kafasına
vurmadan da, bu kanunların kimlerin dayatmasıyla kimlerin yararına çıktığını kendi
ağızlarından kendi sözleriyle anlatıyorlar. Bize sadece, haklılığımızın buruk acısı kalıyor.
İşte bu günlerde Türk Hükümetine şükranlarını sunan Eldorada/Tüprag, Uşak/Eşme’de ilk
altını ürettiği müjdesini verdi “altını son gramına kadar çıkaracağız” diyenlere.

Ama buradan bizim de bir sözümüz var; Altını son gramına kadar çıkaracağız diyenlere ve
son gramına kadar çıkarıp ülkeye bir şey bırakmadan kaçıp gideceklere.
Bu ülke zannettiğiniz kadar da sahipsiz değil.

Turkey VAT Exemption and New Mining Law (all figures in U.S. dollars)
VANCOUVER, BC - Eldorado Gold Corporation ("Eldorado", the "Company", or "we") is
pleased to announce that the government of Turkey has passed into law two major pieces of
legislation positively impacting the mining industry. Legislation exempting the production of
gold in Turkey from Value Added Tax ("VAT") and amendments to the Mining Law have
been passed by the Turkish Parliament.
The VAT
The Turkish VAT Law is amended to exempt the gold mining industry (producers of gold
and/silver in Turkey) from paying VAT on their activities including exploration, construction,
purchase of equipment, mine operation, smelting and refining. The amended VAT Law makes
Turkey consistent and competitive with other countries in its treatment of VAT by reducing
the cost of mine construction and production of precious metals.
The VAT Law states that: "deliveries of goods and services to the explorers, operators,
smelters and refiners of precious metals, such as gold and silver, are exempted from VAT".
Therefore vendors will not charge VAT on their invoices for the goods and services they
provide. Similarly Eldorado will not charge VAT on sales of gold doré or gold bullion.
The amendment to the VAT Law positively impacts the Company's Kisladag Project. The
initial capital investment for the project will decrease by $10.7 million and cash operating cost
will decrease by $23.00 per ounce to $165.00 as stated in our May 20, 2004 press release
"Kisladag Project Update". Paul Wright commented "this change improves the return on the
Kisladag Project to 43% at a $350.00/oz gold price. We are very proud of our Turkish staff
and the mining industry for working with the Government to resolve this issue."
The Mining Law
The Mining Law now consolidates the activity of all sectors of the industry including, hard
rock, soft rock and industrial minerals mining as well as quarrying and aggregate industries.
Some significant changes affecting the activities of the Company in Turkey are summarized
as follows:
Access to lands previously restricted from mining activities will now be possible
through a general regulation of the Council of Ministers;
Fund Fees of 5% on capital installations on Forest Lease Lands required in the old
legislation no longer apply;
The Expropriation Law No 2942 which governs procedure to acquire land critical to
fulfillment of investment now applies to mining activities;

A Royalty on ore processed off site will be paid to the State for mining activities
amounting to 2% of the sales value of the ore mined. Ore processed on site at the
operators' plant is reduced to 1%. This compares with previous royalties of 3% of
operating cash costs.
"At a time when many jurisdictions are increasing the tax burden for gold mining companies,
we are extremely appreciative of the continued enlightened attitude of the Turkish
Government. The elimination of VAT and the significant amendments to the Mining Law
exemplify the continued active support of the Government in promoting a positive
environment enabling the industry to flourish in Turkey." commented Paul Wright, President
and CEO.
Eldorado is a gold producing and exploration company with gold assets in Brazil and Turkey;
two countries that we believe have substantial geological potential. With our international
expertise in mining, finance and project development, together with highly skilled and
dedicated staff, we believe that Eldorado is well positioned to experience continued growth
and value as we create and pursue new opportunities.
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