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Kuruluş

 04.12.2017 tarihli bakanlar kurulu kararı ile kurulmuştur.

Amaç

 Profesyonelleri bir araya getirme.

 Üyeler arasında işbirliği

 Ekonomik ve teknik alanda işbirliği

 UMREK ile işbirliği



Yapısı

 Genel Kurul

 Yönetim Kurulu

 Denetim Kurulu

 Üyelikler

 Üye

 Profesyonel Üye

 Kurumsal Üye

 Onursal Üye



Misyonumuz

 Profesyonelleri bir araya getirmek

 Yüksek standartlarda mesleki faaliyet göstermek

 Yatırımların doğru ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamak



Nasıl?
 Profesyonelleri bir araya getirmek

 UMREK ve YERMAM 

 Sektördeki profesyonellerin YERMAM aracılığı ile bir araya getirilmesi ve Yetkin Kişi olarak

UMREK tarafından belgelendirilmesi

 Profesyonellik Nedir?

 UMREK Kodu 4. Madde

 Yetkinlik ilkesi, Piyasa Raporu hazırlayan kişilerin (Yetkin Kişi) konularında uzman olması, 

sorumluluk taşıyacaklarının bilincinde olması, yetkinliklerinin ve tecrübelerinin mensupları 

olduğu Tanınmış Bir Profesyonel Kuruluş tarafından desteklenmesi ve bu kuruluşun etik 

kurallarına tabi, vasıflı ve deneyimli kişi/kişilerden olması gerektiğini belirtmektedir. 

 UMREK Yetkin Kişi Tebliği

 2.4 Yetkin Kişi, dikkate alınan cevherleşme veya maden yatak tipi ve üstlenmiş olduğu 

faaliyet ile ilgili en az 7 yıllık deneyime sahip olmak zorundadır. 

 2.5 Yetkin Kişi’nin ilgili alandaki mesleki tecrübesinin güncel olması ve süreklilik göstermesi 

gerekmektedir.

 YERMAM

 Sektörde en az 10 yıllık tecrübe ve ilgili uzmanlık alanında en az 5 yıllık tecrübe



Nasıl?
 Yüksek standartlarda mesleki faaliyet göstermek

 Eğitimler- Seminerler

 Yayınlar

 Etkileşim

 Denetim



Nasıl?
 Yatırımların doğru ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamak

 UMREK kodu ile madencilik faaliyetlerinin kabul görmüş uluslararası standartlarda

yapılması

 Projelerin doğru profesyonellerce çalışılması ve şeffaf bir şekilde raporlanması

 Aramadan üretime ve kapamaya kadar tüm süreçlerde sistematik çalışma ile raporun

muhataplarına istenilen seviyedeki bilgiyi verebilmek.

 Arama Sonuçları

 Maden Kaynağı

 Maden Rezervi 

 Kapsam Çalışması

 Ön Fizibilite Çalışması

 Fizibilite Çalışması



Nasıl Üye Olurum?
 http://yermam.org.tr/Home/Uyelik safasından ilgili üyelik formu ve yönergesine ulaşılabilir.

 Başvurular YERMAM Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 Profesyonel üyeliğe geçmek isteyen üyelerimiz YERMAM’a başvurular.

 Profesyonel üye statüsüne kabul edilen üyelerimizden Yetkin Kişi olmak

isteyen üyelerimizi UMREK komisyonuna iletiyoruz.

 UMREK tarafından uygun görülen Profesyonel Üylerimiz Yetkin Kişi

sertifikası alarak faaliyet göstermeye başlarlar.

Nasıl Yetkin Kişi Olurum?

http://yermam.org.tr/Home/Uyelik


www.yermam.org.tr

Teşekkürler


