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eraltı Üretim İşçiliği Standartı Sektör Komitesinde görü-
şülürken mesleğin daha önce meslek haritası çalışmasında 
tespit edilmiş iki seviyesini birleştirilip tek seviye olup ola-
mayacağı araştırılması görüşünün ortaya çıkması üzerine 

mesleğin yeniden bu yönüyle incelenmesi ve standartının buna göre 
yeniden ele alınması kararlaştırıldı.

MYK’nın talebi üzerine Derneğimiz iki mesleğin daha standartlarını 
hazırlayacak. Bunlar “Mekanik Zenginleştirme İşçisi ve Kimyasal Zen-
ginleştirme İşçisi” meslekleridir. Bunun için ilgili üyelerimizden talep 
ettiğimiz alan uzmanları ile her meslek için iki tam günlük çalıştay ya-
pılarak mesleklerin standarta esas ilke ve incelikleri tespit edilecek. 13-
14 Şubat ve 6-7 Mart tarihlerinde yapılması planlanan bu çalıştaylara 
özellikle Esan Eczacıbaşı, Eti Maden, Türk Maadin, TKİ, Eti Bakır, De-
deman, Akdeniz Mineral, Tüprag, Akçelik Madencilik gibi şirketlerden 
alan uzmanları görevlendirilmesi talep edildi.

İlk mesleğin taslak standartı Mart başı, ikinci mesleğinki ise Mart sonu 
olarak planlandı. Süreç MYK ile taslak standartının standarta dönüştü-
rülmesi şeklinde devam edecek.

SEKTÖRDE YAŞANANLAR

Meslek Standartı 
Hazırlama Çalışmaları 
Derneğimizin Ulusal Standartları hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Şim-
diye kadar yapılan çalışmalarda” Numuneci, Nezaretçi, Kırma Eleme Tesisi Ope-
ratörü, Reaktifçi, Yeraltı Üretim İşçisi” mesleklerinin standartları tamamlanmış 
ve ilk dördü Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sektör Komitesinde değerlendi-
rilmiş ve kabul edilmişti. MYK Yönetim Kurulundan da olumlu geçen bu stan-
dartlar söz konusu mesleklerin “Ulusal Meslek Standartı” olarak yayınlandı ve 
yürürlüğe girmiştir.

aden Kanunu’na eklenen maddeyle; Ma-
den İşleri Genel Müdürlüğünün sorumlu-
luğu ve koordinasyonunda, Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde 

“Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası” ku-
rulacak.

Bilgi Bankası; maden arayacak, araştıracak, kamu ve 
özel sektör tarafından üretilen yer bi-
limleri verileri, sondajlara ait karot, kı-
rıntı, el örneği ve benzer numuneler ile 
harita, kesit, stratigrafi ve benzeri do-
kümanları arşivleyecek, yayımlayacak 
ve kullanıcıların hizmetine sunacak.
 
Kısa adı UMREK olan Ulusal Maden 
Kaynak ve Rezerv Raporlama Komis-
yonu kurulacak. UMREK’in mali işleri 
dâhil her türlü sekretarya hizmetleri 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yürütülecek. UMREK eğitim, serti-
fika, aidat, yayın ve diğer faaliyetlerin-

den gelir elde edebilecek ve görevini yerine getirirken 
bağımsız olacak.
 
Umrek Yönetmeliği hazırlandı ve son şeklini vermek 
üzere 26-27 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da  UMREK 
Çalıştayı yapıldı. Çalıştaya Türkiye Madenciler Derneği 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Atılgan Sökmen ve De-
netleme Kurulu Üyesi Levent Yener katıldı.

UMREK ÇALIŞTAYI


