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DEĞERLENDIRME

Yer Bilimleri, Maden ve Metalürji 
Profesyonelleri Birliği (YERMAM)

UMREK - Ulusal Madenlerde 
Rezerv ve Kaynak Raporlama 
Komisyonu
Bilindiği gibi en riskli sektör olan 
madencilikte, aramalar sonucunda 
ortaya çıkan kaynağın nicelik ve ni-
teliklerinin belirlenmesinde bir çok 
zorluk bulunmaktadır. Riskin yanın-

da yatırım tutarının da o denli büyük olması, ortaya konan 
verilerin güvenilirliği üzerinde durulmayı gerektirmektedir. 
Arama, kaynak ve rezerv belirleme, araştırma ve üretim es-
nasında kullanılacak verilerin uluslararası kabul görmüş stan-
dartlarda olması, akredite laboratuvarlarda analiz ve testleri 
yapılmış, yetkin kişiler (YK/QP) tarafından açık, şeffaf ve güve-
nilir olarak raporlanmış olması beklenmektedir. Bu nedenle 
uluslararası düzeyde kabul edilebilir arama, kaynak ve rezerv 
standartları/sınıflandırma sistemi oluşturulması zorunluluğu 
doğmuştur. Uluslararası hammadde ticaretinin ve maden-
cilik yatırımlarının artması ile dünyada farklı isimlerle farklı 
ülkelerde bu standartlar oluşturulmuş ve doğruluğu kabul 
görmüştür. Bunlar; PERC (Avrupa Birliği), JORC (Avustralya), 
SAMREC (Güney Afrika), SME (ABD), CIM (NI43-101-Kana-
da), NAEN (Rusya), KOMBERS (Endonezya), CBRR (Brezilya), 
Comision Minera (Şili), KAZRC (Kazakistan), MPIGM (Moğo-
listan)’dır. Türkiye’nin standartları da UMREK olarak adlandı-
rılmıştır. Türkiye ile birlikte 13 üyenin bir araya geldiği ulus-
lararası organizasyon ise Uluslararası Raporlama Standartları 
Komitesi (CRIRSCO)’dir. 

20.8.2016 tarih ve 6745 Sayılı Kanun’la, 3213 Sayılı Maden Ka-
nunu’na eklenen 14. Madde ile kurulan UMREK; MİGEM, MTA, 
BDDK, TBB, SPK, BİST, TOBB ve özel sektör temsilcilerinden 
oluşmaktadır. Türkiye UMREK ile CRIRSCO’ya üye olan 13. ülke 
olmuştur.

YERMAM - Yer Bilimleri, Maden ve Metalürji 
Profesyonelleri Birliği 
YERMAM; yer bilimleri alanındaki, jeoloji, madencilik, cevher 
hazırlama, metalürji, çevre, hukuk, halkla ilişkiler v.b. alanında 
faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya 
getirmek, üyeleri arasında ekonomik ve teknik alanlarda işbir-
liğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı tekno-
lojilerden yararlanmak maksadıyla UMREK ile işbirliği yapmak 
amacıyla, bir sivil toplum örgütü olarak 04.12.2017 tarihinde 
kurulmuştur.

YERMAM; Türkiye madencilik sektöründe faaliyet gösteren ku-
rumları ve profesyonelleri temsil eden ulusal, özel, bağımsız ve 
kar amacı gütmeyen bir birliktir. 

Birlik, madencilik sektöründe sürdürülebilir kalkınmayı ve 
daha iyi koşullarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının 
teşvik edilmesini; araştırmaları-geliştirmeleri ve mevcut en iyi 
teknolojilerin kullanımını destekleyerek teşvik etmeyi amaçla-
maktadır.

Madencilik sektöründe karşılaşılan zorlukların tartışılması-
nın yanı sıra fikir ve bilgi alışverişi de YERMAM açısından çok 
önemlidir. Diğer bir temel amaç ise madencilik sektöründe 
yer alan insan kaynaklarının teknolojik kabiliyetini artırmak ve  
uluslararası kabul edilebilirliğini artırmaktır.

UMREK tarafından geliştirilen UMREK Kodu, CRIRSCO tarafın-
dan tam olarak uluslararası standartlara uygun olarak kabul 
edilmiştir. Bu kodları kullanarak çalışacak ve rapor hazırlayacak 
olan UMREK Sertifikası sahibi Yetkin Kişiler (YK/QP) bağımsız, 
etik kuralları olan, üyeleri üzerinde denetleme mekanizması 
kurulmuş profesyonel bir organizasyonun üyeleri arasından 
belirlenecektir. Bu profesyonel organizasyon YERMAM ile sağ-
lanmış olmaktadır. YERMAM üyeleri arasından belirlenecek ve 
UMREK tarafından onaylanacak yetkinliğe sahip olan “Yetkin 
Kişiler”in (YK/QP) imzası olan; arama, kaynak ve rezerv tespit-
leri, bunların dayanak teşkil ettiği fizibilite ve proje çalışmaları 
finans kurumları, yatırımcılar ve sermaye piyasaları tarafından 
kabul görecektir. Yetkin kişi olarak belirlenen YERMAM pro-
fesyonel üyeleri ayrıca UMREK Yetkin Kişi etik kuralları kapsa-
mında faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Böylelikle Türk maden 
profesyonellerinin küresel jeoloji ve maden topluluklarına en-
tegrasyonu sağlanacaktır. 

YERMAM’ın birincil önceliği, sektör uzmanlarının UMREK Kodu 
ile daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve Türk profesyo-
nellerin becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır.

YERMAM Yönetimi
İlk Genel Kurulu 11 Temmuz 2018 tarihinde yapılan YERMAM, 
9 kişilik Yönetim Kurulu ve 3 kişiden oluşan denetim kurulu se-
çimini gerçekleştirmiştir. Yönetim Kurulu kendi arasında yap-
tığı iş bölümünde; Başkanlığı Halit Semih Demircan, Başkan 
Yardımcılığı İbrahim Güney, Sayman Üyeliği Hasan Yücel, Ge-
nel Sekreterliği Selami Korkmaz tarafından üstlenilmiştir. Di-
ğer üyeler ise Atiye Tuğrul, Sevda Güner, Ahmet Şentürk, Nuri 
Ceyhan ve Abdullah Karaman’dır. Üç kişiden oluşan Denetim 
Kurulu üyelikleri ise Mümin Aydın, Murat Yılmaz ve Mücella 
Ersoy’un olmuştur. 

YERMAM Üyelik Şartları
YERMAM üyelik şartları, YERMAM tarafından kabul edilmiş yö-
nerge ile belirlenmiştir. Buna göre; dil, din, ırk ayrımı gözet- 
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meksizin, belirlenen üyelik kriterlerini taşıyan, birlik tüzüğüne 
ve etik kurallar dahil birlik tarafından çıkartılacak kurallara uy-
mayı yazılı taahhüt eden, yerbilimleri, madencilik ve metalürji 
alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, kamu ku-
rum ve kuruluşları ile çalışanları YERMAM’a üye olabilir (Genel 
Hükümler Madde 2.1.). 

YERMAM’ın üyelik türleri:

1.Onursal Üye, 
2.Profesyonel Üye,
3.Üye,
4.Tüzel Üye.

Üniversitelerden (YÖK’ün denklik verdiği yurt dışı üniversiteler 
dahil) lisans seviyesinde mezun olmuş, madencilik sektörün-
de en az 5 yıllık tecrübeye sahip adaylar YERMAM’a Üyelik için 
başvurabilirler.

Sektörde en az 10 yıllık tecrübe sahibi olan ve bu süre zarfının 
en az 5 yılını üst düzey teknik bir pozisyonda geçirmiş olan ki-
şiler Profesyonel Üye olmak için başvurabilirler.

YERMAM’a maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağ-
lamış olan kişiler ise Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye 
olurlar.

Madencilik alanında veya maden üretimi, cevher işleme gibi 
endüstri alanlarında faaliyet gösteren veya önemli faaliyetle-
rinin çoğunu madencilik alanında yürüten şirketler, Yönetim 
Kurulu kararı ile Tüzel Üye olarak kabul edilebilirler. 

YERMAM Üyelerinin Hakları
1.YERMAM’ın düzenlediği tüm aktivitelere katılmak, görüş ve 
önerilerde bulunmak, şikâyetlerini sunmak,
2.Oy hakkına sahip Bütün Üyeler ise Yönetim Kuruluna, Profes-
yonel üye ise YERMAM Komitelerine seçilmek,
3.YERMAM faaliyetleri için önerilerde bulunmak,
4.YERMAM faaliyetleri hakkında bilgi almak,
5.Mesleki alanlarda YERMAM’dan düzenli destek almak,
6.YERMAM ya da diğer kuruluşlar tarafından organize edilen di-
ğer mesleki eğitim, aktivitelere katılarak becerilerini geliştirmek,

YERMAM Üyelerinin Yükümlülükleri
1.YERMAM Tüzüğüne ve kurallarına, Etik Kurallarına, Yönetim 
Kurulunca alınan karar ve düzenlemelere uymak,
2.Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Koduna (UMREK 
Kodu) riayet etmek,
3.YERMAM’ın itibarını yükseltmek ve yaymak,
4.YERMAM’ın diğer üyelerine saygı göstermek,
5.Mesleki ve kişisel bilgilerini geliştirmek ve sürdürmek ama-
cıyla mesleki gelişim sürekliliğine katılmak,
6.YERMAM’ın düzenlediği organizasyonlara aktif olarak katılım 
sağlamak,
7.YERMAM tarafından verilen sorumlulukları yerine getirmek,
8.Üyelik aidatını ödemek

YERMAM Mesleki Ahlak (Etik) Kuralları
YERMAM üyeleri, Mesleki Ahlak (Etik) Kurallarına uymakla yü-
kümlüdür. Bunların ana başlıkları aşağıda verilmiştir.

1.Üyelerin ilk sorumluluğu ve en önemli yükümlülüğü her za-
man toplumun sağlığı, refahı ve güvenliği olacaktır.
2.Üyeler, faaliyetlerinde mesleğin onurunu ve itibarını koruya-
cak, dürüstlükten ayrılmayacak ve kendilerini mesleki alanda 
geliştirmek amacıyla davranış göstereceklerdir.
3.Üyeler, yetki alanları dışında faaliyette bulunmayacaklardır.
4.Üyeler, mesleki itibarı liyakat üzerine kurmalı ve haksız reka-
bet etmemelidir.
5.Üyeler, bilgi ve becerilerini işverenleri veya müşterilerinin çı-
karları doğrultusunda mesleki konularda, güvenilir temsilciler 
veya mütevelliler olarak kullanırlar.
6.Üyeler, yeterli bilgiye dayanarak, objektif ve doğru bir şe-
kilde kanıtları sunacak, fikir beyan edecek veya açıklamalarda 
bulunacaklardır.
7.Üyeler mesleki gelişimlerini sürdürecek, bilgi ve tecrübeleri-
ni kendilerini geliştirmek isteyenlerle paylaşacak, onlara aktif 
olarak yardımcı olacak ve onları teşvik edeceklerdir.
8.Üyeler başta madencilik sektörü ile ilgili tüm kanun ve yasal 
düzenlemeler olmak üzere; Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafın-
dan oluşturulan ve yürürlüğe konulan tüm kanunlara, kurallara, 
uygulamalara ve madencilik ve diğer şirketler için oluşturulmuş 
olan Borsa İstanbul koşul ve kurallarına uymak zorundadırlar. 

Kaynaklar

1. UMREK - Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu in-

ternet sitesi (www.umrek.com.tr).

2. Yer Bilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM) İnternet 

Sitesi (www.yermam.org.tr).

3. YERMAM Kayıtlı Üye Mesleki Ahlak Kuralları.

4. YERMAM Üyelik Şartları Yönergesi.

7.YERMAM’ın düzenlediği kurs, seminer gibi organizasyonlar-
dan ve yayın satışlarından uygulanabildiği yerlerde indirimli 
faydalanmak,
8.Üye veya Profesyonel Üye olması durumunda YERMAM’a 
üyelik başvurusunda bulunanlara referans olarak gösterilmek,
9.YERMAM üyeliğinden gönüllü olarak çekilmek.
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