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AGÜB Sektörden

21 Kasım 2018 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü Sadrettin Alpan Salonu'nda 
kısa adı UMREK olan "Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu" 
tarafından oluşturulan UMREK Kodu Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. 

UMREK Kodu Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Toplantıya Maden İş-
leri Genel Müdürü Sn. 
Dr. Hasan Hüseyin 
ERDOĞAN, Genel 
Müdür Yardımcıları 
Sn. Mustafa SEVER ve 
Sn. Uğur Salih UÇAR, 
MTA Genel Müdürü 
Sn. Cengiz ERDEM, 
UMREK ve YERMAM 
Yönetim Kurulu üye-
leri, Kamu Kurum ve 
Kuruluşları, STK'lar ile 
madencilik sektörünün önde gelen firmalarının yetkilileri 
katılım sağladı. 
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren MİGEM Ge-
nel Müdürü Sn. Erdoğan, madencilik sektörünün içerisinde 
barındırdığı risklerin öngörülebilirliğinin artırılması için 
uluslararası standartlarda hazırlanan UMREK Kodu'nun 
büyük önem arz ettiğini belirtti. Hazırlanan UMREK Kadı 
ve maden arama sonuçları, maden kaynak ve maden re-
zervlerinin doğru, tutarlı ve güvenilir bir şekilde hesaplanıp 
raporlandırılabilmesi amacıyla, dünya genelinde tutarlı ra-
porlama standartları geliştirmek ve yayımlamak amacıyla 
faaliyet gösteren uluslararası bir kuruluş olan CRIRSCO'ya 
ülkemizin üyeliği ile madencilikte uluslararası güvenin sağ-
lanması ve korunmasının da teminat altına alınacağını ifa-
de eden Sn. Erdoğan, UMREK Kodu ile sağlanacak "doğru 
raporlama" ortamıyla doğal kaynaklarımızın en verimli şe-
kilde değerlendirilerek yönetileceğini ve planlanabileceğini, 
böylece yerli ve yabancı yatırımcıların güvenilir madencilik 
verileri üzerine yatırımlarını gerçekleştirebileceklerini ak-
tardı. 
UMREK Kuruluş Amacı, Yapısı ve Misyonu üzerine bir ko-
nuşma gerçekleştiren UMREK Üyesi Sn. Cem YÜCEER, 
ülkemizde neden uluslararası standartlarda bir kodlamaya 
ihtiyaç duyulduğunu, Yetkin Kişiler tarafından UMREK 
Kodu kullanılarak hazırlanacak raporların madencilik sek-
törüne neler kazandıracağını belirtti. 
YERMAM Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Semih DEMİR-
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CAN yaptığı konuşmada 
04.12.2017 tarihinde ku-
rulan ve kısa adı YER-
MAM olan "Yerbilimleri 
Maden ve Metalürji Pro-
fesyonelleri Birliği'nin 
amacının profesyonelleri 
bir araya getirmek oldu-
ğunu belirterek UMREK 
ile eşgüdümlü olarak be-
lirlenecek Yetkin Kişiler'e 
ilişkin aranacak özellikle-
ri aktardı. UMREK Kodu 

ile hazarlanacak raporlarda Birlik olarak amaçlarının "Doğ-
ru Profesyonel, Doğru Alan ve Doğru Raporlama" olduğu-
nu belirtti. 
Maden Jeologları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ah-
met ŞENTÜRK ekonomik maden aramacılığı konusunda 
yaptığı konuşmada; yatırımcıların doğrudan kullanacağı 
raporları hazırlarken maden aramacılığının öneminden 
bahsederek iyi ve doğru hazırlanmış kaynak raporlarının 
maden ruhsatının değerini de artıracağını ifade etti. 
UMREK Başkan Yardımcısı Sn. Dr. Mesut SOYLU yaptığı 
konuşmasında; maden aramacılığında UMREK Kodu'ne 
göre kalite güvencesi ve kontrolü(QA/QC) uygulamalarına 
değenerek raporlama kalitesinin veri tabanının kalitesine 
ve güvenilirliğine bağlı olduğunu, UMREK Kodu ile hazır-
lanacak raporların para ve zaman kaybını da engelleyece-
ğini belirtti. 
Afyonkarahisar Dinar İlçesi Dombayova kömür sahasında 
JORC Kodu (Avustralya) ile MTA tarafından yapılan çalış-
malar hakkında bir konuşma yapan Sn. Dr. Berk BESBEL-
Lİ, uluslararası standartlarda hazırlanmış bir kod ile yapılan 
çalışmalarda nelere dikkat edildiğinive bu raporlamanın 
kazandırdığı güvenilir verilerin öneminden bahsetti. 
Konuşmaların ardından yapılan Panel bölümünde, katı-
lımcıların sorularını cevaplayan konuşmacılar ülkemiz ma-
dencilik sektörü için büyük önem arz eden UMREK Kodu 
ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular. 


