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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve 
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) eş sahipliğinde 
düzenlenen “Madencilik, UMREK ve Finans-
man Toplantısı” 26 Mart 2019 tarihinde İstan-
bul’da gerçekleştirildi.

Madencilik sektörü ile finans sektörünü bir 
araya getiren toplantının açılış konuşmaları, 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve 
Ulusal Maden Rezerv ve Kaynak Raporlama Ko-
misyonu (UMREK) Kurucu Başkanı Mithat CAN-
SIZ, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Muhasebe 
Standartları Daire Başkanı Uğur YAYLAÖNÜ ve 
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkan Vekili 
Dr. Alp KELER tarafından yapıldı. Katılımın yoğun 
olduğu toplantıya, madencilik sektöründe faaliyet 
gösteren kurumlar, kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları, sermaye piyasasında faaliyet gösteren 
banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri, ya-
tırım ortaklıklarının yöneticileri ve basın mensup-
ları olmak üzere 170’in üzerinde kişi katıldı.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, Bakan 
Yardımcısı ve UMREK Kurucu Başkanı Mithat 
CANSIZ toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 
“Milli Enerji ve Maden” Politikası kapsamında, en 
önemli sektörlerden biri olan madenciliğin dünya 
standartlarında bir yapıya kavuşturularak güçlen-
dirilmesini hedeflediklerini belirtti. Yeni dönem 
madencilik sektörünün gelişimine yönelik yapılan 
çalışmaları detaylı bir şekilde aktaran Cansız, dün-
yada 90 çeşit madenin ticarete konu edildiğini ve 
bu madenlerden 77’sinin Türkiye’de bulunduğu-

nu belirtti. Cansız, Türkiye’nin çeşitlilik açısından 
dünyada 10. sırada bulunduğuna dikkati çekerek, 
madencilik sektörünün gayri safi yurt içi hasıla 
içindeki payının yükseltilmesinin amaçlandığı-
nı, ülkenin cari açık bağlamındaki kırılganlığının 
sadece doğal gaz ve petrol üzerinden değil ma-
dencilik sektörü üzerinden de değerlendirilmesi-
nin önemli olduğunu belirtti. Cansız konuşmasını 
2018 yılında 27.1 ton olan altın üretiminin 2023 
yılında 50 tona çıkarma hedefleri için çalışmalarını 
sürdürdüklerini vurgulayarak tamamladı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen toplan-
tıda, Gazeteci Hakan GÜLDAĞ’ın moderatörlü-
ğünde iki oturum düzenlendi. UMREK Üyesi Dr. 
Barış Gazanfer YILDIRIM, İstanbul Tahkim Mer-
kezi (İSTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Ziya AKINCI ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurumsal 
Krediler Tahsis Bölüm Müdürü Can YÜCEL’in ko-
nuşmacı olarak yer aldığı ilk oturumda, UMREK 
ile İSTAC’ın kuruluş amacı, yapısı ve misyonu ile 
maden şirketlerinin finansmanında bankacılık ko-
nuları değerlendirildi.

UMREK Başkan Yardımcısı Dr. Mesut SOYLU, İş 
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans-
man Direktörü Reha PAMİR ve TÜMAD Genel 
Müdürü Hasan YÜCEL’in konuşmacı olarak yer 
aldığı ikinci oturumda ise, maden şirketlerinin fi-
nansmanında sermaye piyasaları, metalik maden 
aramacılığı; halka açık şirketlerde arama standart-
ları ve altın madeni proje finansmanında CRIRSCO 
standartları üzerinde duruldu.
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