
ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA 
KOMİSYONU (UMREK) YÖNETMELİĞİ

ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA 
STANDARTLARI



UMREK KURULUŞ AMAÇLARI

➢Madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesi ile ilgili güvenilir ve
uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerinin oluşturulması,

➢ Yatırımcıya güvenilir veri sağlanması,

➢Madencilik endüstrisi projeksiyonlarına mali teşviklerin entegre edilmesi,

➢ Yerli mühendise istihdam artışı sağlanması,

➢Madencilik ile alakalı verilerin uluslararası raporlama standartlarına
uyumluluğunun sağlanması,

➢ Uluslararası standartlar ile bilimsel ve teknik esaslara göre Yetkin Kişilerin 
görevlendirilmesi.



UMREK KURULUŞ AMAÇLARI

Neden ihtiyaç duyulmuştur?

➢Madencilik firmalarının maden kaynaklarını ve yeraltı zenginliklerini en iyi

şekilde sunmaları, yönetmeleri ve yatırım kaynaklarına ulaşabilmeleri için,

ortak bir dil ve terminoloji kullanımı gereksinimi,

➢Aramacılık ve madenciliğin risk taşıması ve manipulasyona çok açık olması,

➢Yatırımcılarının haklarını korumak ve güvence altına almak



Poseidon Avustralya 1969

Bre-X Endonezya 1996

Cartaway Batı Afrika 1996

Timbuktu Batı Afrika 1996

Delgratia Meksika 1997

Geçmişte Yaşanan Bazı Manipülasyon ve 
Skandallar



UMREK- FİNANSMAN/BORSA HUSUSLARI

• Yabancı şirketler, sermaye piyasalarını kullanarak Borsadan elde ettikleri
fonlarla Türkiye veya başka ülkelerde maden ruhsatları alabilirken, Türk
şirketleri sermaye piyasasını çok az kullandığından bu imkana sahip değildir.

• Güçlü bir sermaye yapısı için, Türkiye'deki madencilik şirketlerinin halka
açılmaya teşvik edilmesi ve Borsa İstanbul'da işlem görmesinin
özendirilmesi önem arz etmektedir.



• Fiziki olarak alımı, satımı, saklaması sorun olan, altın, gümüş, bakır gibi madenleri
doğrudan veya Mal Piyasalarında kaydi olarak almak yerine ağırlıklı olarak bu
madenleri işleten firmaların hisse senetlerine yatırım yapmak yurt dışındaki
yatırımcılar arasında tercih edilen bir yöntemdir.

• Borsa İstanbul'da şu anda, işlem gören BIST Madencilik Endeksi XMADN'de 5
madencilik şirketi (KOZAA, KOZAL, PRKME, IHLGM, IPEKE) bulunmaktadır.

• Kanada Toronto Borsalarında ise 1.400'den fazla madencilik şirketi işlem
görmekte, bu şirketlerin 12'sinin Türkiye'de de işlettikleri madenler bulunmakta
ama bu şirketlerin hiçbiri BIST’te kote değildir.

TSXV Aldridge Minerals Inc.

TSXV Black Sea Copper & Gold Corp.

TSXV Eurasian Minerals Inc.

TSXV Frontline Gold Corporation

TSXV Gentor Resources Inc.

TSXV Mariana Resources Ltd.

TSXV Silvermet Inc.

TSX Alacer Gold Corp.

TSX Alamos Gold Inc.

TSX Azarga Uranium Corp.

TSX Eldorado Gold Corporation

TSX First Quantum Minerals Ltd.



UMREK’in Sağlayacağı Avantajlar

• Ülkemizde madenlerin daha verimli şekilde işletilmesinin, ekonomiye
kazandırılması,

• Bankalarca sağlanacak finansmanın artırılması,

• Türkiye’de emtia piyasalarının gelişmesine katkı sunulması.



26.07.2017 tarihli ve 30135 sayılı Resmi Gazete

29.12.2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik

AMAÇ

• Teşkili, yönetimi, üyelerin atanması, görev süreleri ile ilgili esasları düzenlemek

DAYANAK

• 04/06/1985 tarih ve 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 14 üncü maddesi ile

• 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun 2. ve 9. maddeleri

ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA 
KOMİSYONU HAKKINDA YÖNETMELİK







UMREK KOMİSYONU

• Komisyon, görevlerinde en az on yıllık deneyim sahibi
o Maden, Jeoloji ve diğer mühendislik bölümü mezunu
o İİBF(İşletme Fakültesi, Maliye, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi)
o Hukuk Fakültesi mezunu 

• Üç yıllık süre için aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların teklifi ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanının atadığı dokuz üyeden oluşur.

Üyenin Temsil Ettiği Kurum Asil Üye Sayısı

Bakanlık (MTA ve MİGEM) 2

BDDK 1

BİST 1

Özel Sektör/STK 2 (4)

TOBB 1

TOPLAM 7 (9)
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Komisyonun Görevleri

• Ulusal raporlama standartlarını belirlemek ve sürekliliğini sağlamak,
• Belirlenen raporlama standartlarını sürekli geliştirmek, güncelleştirmek, standartların 

uygulanmasına yönelik sistemleri kurmak ve bu sistemlerin uygulanmasını sağlamak,
• Raporlama standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu/uyumluluğunu 

sağlamak,
• Yetkin Kişilerde (Competent Person) aranan nitelikleri belirlemek ve 

yetkinlik/sertifikasyon belgesi vermek,
• UMREK ile ilgili sistem, politika, strateji ve hedefleri finansman ile ilgili hususları da 

dikkate alarak belirlemek, kurmak, geliştirmek ve uygulamak,
• Yetkin Kişilerin hazırladığı raporları incelemek gerektiğinde sertifikasını iptal 

etmek/askıya almak,
• İhtiyaç duyulan alanlarda tebliğ yayımlamak,
• Uluslararası alanda kendi görev alanındaki kuruluşlara, derneklere ve komisyonlara üye 

olmak ve/veya bunlarla işbirliği yapmak,



UMREK

Mevzuat ve Raporlama 
Standartları Hazırlama 

Çalışma Grubu

Sicil ve Denetim Birimi (kamu 
kurum ve kuruluşlardan geçici 
görevlendirilen personeller ile)

Eğitim ve Sertifikasyon 
Çalışma Grubu



Mevzuat ve Raporlama Standartları Hazırlama 
Çalışma Grubu

• Raporlama Standartları tebliğini hazırlamak,

• Faaliyetleri ve teknik/ bilirkişi komiteleri oluşturmak amacıyla ilgili önerilerde 
bulunmak,

• Uluslararası standartlara uygunluğu sağlamak, standartlar geliştirmek ve bu 
doğrultuda hedef ve politikalar belirlemek,

• Konu ile ilgili Türkiye'nin taraf olacağı anlaşmaların hazırlanması ve uygulanması 
çalışmalarını yürütmek.



Eğitim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu

(3) Eğitim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu aşağıdaki görevleri yapar:

• a) Yetkin Kişiler Tebliğini hazırlamak,
• b) Yetkin Kişiler Eğitimi, Sertifikasyonu ve Sürekli Gelişim Tebliğini hazırlamak, 
uygulamak, uygulatmak, takip ve kontrol etmek,
• c) Komisyona kendi faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak,
• ç) Yapılan başvuruların sonuçlandırılması için incelemeyi yapmak veya yaptırmak 
ve karar için Komisyona sunmak,
• d) Yetkin kişilerin gelişimi için eğitim faaliyetleri düzenlemek, bu faaliyetlere ilişkin 
ölçme ve değerlendirme yapmak, hedef ve stratejiler belirlemek, politikalar 
geliştirmek,
• e) Komisyonun görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, 
seminer, konferans, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,
• f) Komisyonca verilen diğer görevleri yapmak,
• g) Eğitim verecek kişi ve kuruluşların eğitim müfredatı ve formatlarını belirlemek.

(4) Çalışma grup sorumluları Komisyon tarafından görevlendirilir.



Sicil ve Denetim Birimi

• Komisyonca verilen inceleme ve soruşturmaları yürütmek,

• İç kontrol standartlarını belirlemek, uygulanması için Komisyona sunmak,

• Gerçek ve tüzel kişileri izlemek ve kontrol etmek,

• Gerçeğe aykırı belge düzenleyenler ve etik kurallara aykırı davrananların 
Yetkinlik/sertifikasyon belgesinin askıya alınması veya iptali için Komisyona teklifte 
ve suç duyurusunda bulunmak,



ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA 
STANDARTLARI/ KODU

THE TURKISH CODE FOR PUBLIC REPORTING OF EXPLORATION 
RESULTS, MINERAL RESOURCES AND MINERAL RESERVES



UMREK KOD/RAPORLAMA 
STANDARTLARI PRENSİPLERİ

Raporun yeterli bilgileri
temin edebilmesi, verilen
bilgilerin açık ve tutarlı
olması, muğlak ifadelere
raporda yer verilmemesi

Yetkinlik

UMREK 
KODU

Raporu hazırlayan kişinin konusunda uzman olması,
sorumluluk taşıyacağının bilincinde olması, yetkinliği ve
tecrübesinin profesyonel bir kuruluş tarafından
desteklenmesi ve bu kuruluşun etik kurallarına tabi, vasıflı ve
deneyimli kişi/kişilerden oluşmasıdır.

Şeffaflık Kapsamlılık
Raporun tüm ilgili bilgilere
yer vermesi, veya yer
vermiyorsa buna ilişkin
açıklamaların ilave edilmesi



ULUSAL RAPORLAMA STANDARTLARI
• CRIRSCO (Uluslarası Maden Rezerv Raporlama Standartları Komitesi)’nin

şablonuna,

• CRIRSCO standart tanımlarına uyumlu,

• Uluslararası geçerliliği olacak şekilde:

-JORC (The Australasian Joint Ore Reserves Committee, Avustralya)

-PERC (Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee, Avrupa) 

-SAMREC (The South African Mineral Resource Committee, Güney Afrika) 

-SME (Society for Mining, Metallurgy and Exploration, ABD) Kodları temel 
alınarak hazırlanmıştır.



CRIRSCO ÜYE ÜLKE 
KOMİTELERİ ve UMREK

• Avustralya-JORC (The Australasian Joint Ore 
Reserves Committee)

• Avrupa Birliği-PERC (Pan-European Reserves 
and Resources Reporting Committee) 

• Güney Afrika-SAMREC (The South African 
Mineral Resource Committee) 

• Amerika Birleşik Devletleri-SME (Society for 
Mining, Metallurgy and Exploration)

• Kanada- CIM/NI 43-101 (Canadian Institute 
of Mining and Metallurgy)

• Brezilya-CBRR (Brazilian Comission for

Resources & Reserves )

• Şili-Comison Minera

• Kazakistan- KAZRC (Kazakhstan Association 
for Public Reporting of Exploration Results, 
Mineral Resources and Mineral Reserves)

• Moğolistan-MPIGM/MRC (The Mongolian 
Professional Institute of Geosciences and 
Mining)

• Rusya-NAEN (National Association for 
Subsoil Examination) 

• Endonezya-KCMI ( Kode Komite Cadangan 
Mineral Indonesia )

• Türkiye-UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve 
Rezerv Raporlama Komisyonu)

(http://www.crirsco.com, 2017)



UMREK RAPORLAMA STANDARTLARI KAPSAMI

• Yetkinlik ve Sorumluluk (Yetkin Kişi Olma Kriterleri ve Yetkin Kişinin Sorumlulukları)

• Raporlama Terminolojisi (Maden Arama Sonuçları, Maden Kaynakları ve Maden 
Rezervleri ile ilgili raporlarda kullanılması gereken terimler)

• Genel Raporlama (Maden Arama Hedefinin Raporlanması)

• Maden Arama Sonuçlarının Raporlanması

• Maden Kaynaklarının Raporlanması

• Maden Rezervlerinin Raporlanması

• Maden Rezervlerinin Tahmin Edilmesi ve Raporlanmasında Kullanılan Ölçütler 



• Düşük tenörlü cevherleşmelerin (Cevherli Dolgular, Topuklar, Stoklar, Pasa ve Atıkların) 
Raporlanması

• Kömür Kaynakları, 

• Elmas, Kıymetli ve Yarı Kıymetli Taşlar, 

• Endüstriyel Madenler, 

• Doğal Taşlar (Mermer), 

• Çözelti Madenciliği Yöntemleri ile Çıkarılan Madenler, 

• Metal Eşdeğerlerin Raporlanması (Polimetalik maden yatakları için Arama Sonuçları).



YETKİNLİK VE SORUMLULUK

Bölüm İçeriği:

• Yetkin Kişi (QP/CP) tanımı, nitelikleri,

• Yetkin Kişinin asgari olarak sağlaması gereken kriterleri,

• Yetkin Kişinin UMREK Kodu kapsamındaki sorumlulukları,

• Maden Arama Sonuçlarını, Maden Kaynak veya Maden Rezerv
raporlarını hazırlayan Yetkin Kişinin, rapora konu olan madenin ait
olduğu şirket ile kurabileceği her türlü iş ilişkisinin niteliği.



YETKİNLİK VE SORUMLULUK

Yetkin Kişi Kriterleri:

• Madencilik endüstrisinde faal olarak çalışması,

• Dikkate alınan cevherleşme veya maden yatak tipi ve üstlenmiş olduğu faaliyet
ile ilgili asgari 5 (7) yıllık ilgili deneyime sahip olması,

• Üyeyi askıya alma veya üyelikten çıkarma yetkileri de dahil olmak üzere ilgili
disiplin süreçlerine sahip olan Tanınmış bir Profesyonel Kuruluşun YERMAM’ ın
(Yer Bilimleri, Maden, Metalürji Profesyonelleri Birliği)’nin Kıdemli (Fellow) üyelik
sınıfına kayıtlı olması.



RAPORLAMA TERMİNOLOJİSİ

Jeolojik güven düzeylerinin,
tonaj ve tenör veya kalite
tahminlerinin teknik ve
ekonomik değerlendirmelerinin
farklı derecelerini yansıtacak
şekilde sınıflandırılması için
genel bir çerçeve sunmaktadır.

Arama Sonuçları, Maden Kaynakları ve Maden Rezervleri 
Arasındaki Genel İlişki
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Maden Arama Sonuçları
Maden Kaynakları

(Jeolojik güven düzeyine göre sınıflandırılma)

Belirlenmiş
Daha çok örnekleme, 

orta düzey jeolojik 
güven, tahmin

Potansiyel
Sınırlı örnekleme, 

düşük jeolojik güven 
düzeyi

Ölçülmüş
Fazla sayıda örnekleme, 

yüksek düzey jeolojik 
güven, tahminler kesin

Maden Rezervleri
(Jeolojik güven düzeyine ve dönüştürücü 
faktör belirliliğine göre sınıflandırılma)
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Mümkün
Cevherde orta düzey jeolojik 

güven, dönüştürücü 
faktörlerde orta düzey 

belirsizlik 

Görünür
Cevherde yüksek düzey 

jeolojik güven, dönüştürücü 
faktörlerde az belirsizlik 

Artan Ekonomik Elverişlilik

Dönüştürücü Faktörler; madencilik, metalurjik, ekonomik, çevresel, Pazar 
durumu, idari, politik ve sosyal hususlar



Kaynaklar - Rezervler

Görünür&Muhtemel
Rezervler

Potansiyel
Kaynak

Arama Potansiyeli



SONUÇ

UMREK Raporlama Standartları ile uyumlu olarak yazılan bir Yetkin Kişi Piyasa Raporu: 
• Teknik altyapısı olmayan yatırımcıları ve/veya danışmanlarını bilgilendirici nitelikte,

• Riskleri ve fırsatları kapsayıcı madencilik yatırımını finans dahil tüm yönleriyle, olası 
belirsizlikleri değerlendirebilme imkanına sahip,

• Güven düzeyine göre Maden Kaynak ve Rezervlerini sınıflandırarak jeolojik ve maden 
üretim bilgilerini içerebilecek özellikte olacaktır.



TEŞEKKÜRLER

acali@migem.gov.tr

agungor@migem.gov.tr     

gkutlubay@migem.gov.tr

daydin@migem.gov.tr


