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Yurt Madenciliğini Geliştirme Vak-
fı’nın 60. Danışma Kurulu Toplantı-
sı 29 Nisan 2017 tarihinde ITÜ Vak-
fı Sosyal Tesislerinde yapıldı. 

Prof. Dr. Erdoğan Yüzer’in başkan-
lığında yapılan toplantının yazman-
lığını Doç. Dr. A. Ekrem Yüce yü-
rüttü. 

Kurula yeni katılan üyeler Mümin 
Aydın (MIGEM Daire Başkanı), 
Prof. Dr. Bahtiyar Ünver (Hacettepe 
Üniversitesi Öğretim Üyesi) ve Em-
rah Duman’ın (SILKAR Madencilik 
temsilcisi) üyelere tanıtılmasının 

ardından Başkan Prof. Dr. Erdoğan 
Yüzer bir önceki Danışma Kurulu 
toplantısı tutanağını özetledi.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Güven Önal Vakfın 2016 yılı ve 
2017 ilk dört aylık faaliyetleri hakkın-
da bir bilgilendirme sunumu yaptı. 

VAKIF’TAN HABERLER

UMREK masaya 
yatırıldı

 Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu, Ma-
dencilikle ilgili Yeni Mevzuat Çalış-

mevcut yapılanmanın ve durumun 
bundan farklı olduğunu belirtti.

 MIGEM’in görüşlerini Daire Baş-   
 kanı Mümin Aydın dile getirdi. Ay-
dın, konuşmasında, yeni dönemde 
MIGEM olarak yeni bir yapılanma 
ve organizasyon şeması hazırlıkla-
rının olduğunu, MIGEM işleyişine 
ilişkin yeni bir planlamanın yapıldı-
ğını, MIGEM kadrolarının eğitimle-
rine yönelik çalışmaların başlatılaca-
ğını, özellikle Doğaltaş Madenciliği 
konusunda MIGEM’in bir amiral 
gemisi olma hedefini amaçladığını, 
Genel Müdürlük olarak sektör üze-
rinde baskıcı olmayan, yönlendirici 
olan bir işlev kazandırılmaya çalışı-
lacağını ifade etti ve üyelerin sorula-
rını yanıtladı. 

  Prof. Dr. Caner Zanbak “Sürdürüle-
bilir Madencilik ve Çevre Sorunları” 
konusunda yaptığı sunumda, halen 
madenciliği doğrudan etkileyen bir-
çok yasa/yönetmelikler konusunda 
belirsizliklerin devam ettiğini be-
lirterek, özellikle de 15 Temmuz 
2015’de Resmî Gazetede yayınlanan 
ancak yürürlüğü 16 Temmuz 2018’e 
kadar ertelenen Madencilik Atıkları 
Yönetmeliğinin de bünyesinde bir-
çok sorun taşıdığını söyledi.

maları ve Uygulamalarındaki güncel 
gelişmeler konulu bir sunum yaptı. 
Yeni yasalaşan UMREK (Ulusal 
Maden Kaynak ve Rezerv Raporla-
ma Komisyonu) yapılanması ve ça-
lışmaları hakkında bilgiler aktardı.

 Dündar Ergunalp, bir maden saha-
sında firmanın bilgisi dışında kişi-
lerce yapılacak kaçak üretim sonucu 
oluşacak maddi ceza yükümlülüğü 
ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

 Ismet Kasapoğlu da yeni yasalaşan 
bu konunun/cezai müeyyidelerin 
ruhsat sahibi olmayan alanları da 
kapsaması gerektiğini ayrıca yasanın 
ciddi karmaşalar yarattığını söyledi.

 Prof. Dr. Bahtiyar Ünver, UM-
REK’in maden kaynaklarına ilişkin 
bir envanter oluşturma noktasın-
da prensip olarak uygun olduğu ve 
Uluslararası örneklerinin bulundu-
ğu, ancak UMREK’in Türkiye ko-
şullarına uygun olarak yorumlanma-
sı gerektiğini dile getirdi.

 Dr. Caner Zanbak da UMREK’in 
bir sahadan kaçak üretime karşı 
kaynağın korunması yaklaşımına 
rağmen, kaçak işgücü ve çevreye 
ilişkin ne tür yaptırımlar içereceği-
nin belirsiz olduğunu ifade ederek 
UMREK’in aslında sadece maden-
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cilik faaliyetlerine finans sağlama-
da bir raporlama olması gerektiği, 
ancak bu haliyle madenciliğe ciddi 
engeller oluşturacağını belirtti.

 Halim Demirkan da UMREK’in 
yapısı itibariyle bağımsız bir nite-
likte olması gerektiğini, ancak ilgili 
Bakanlığın yetkiyi kendi ellerinde 
tutma isteği olduğunu vurguladı. 
Ömer Yenel ise, UMREK yapılan-
dırmasının başlatılması aşamasında 
Bakanlığın bu kurul içinde yer alma-
yacağı yaklaşımı olması ve her ülke-
nin, Uluslararası CRIRSCO grubu 
standartları temelinde, kendi özgün 
koşullarına göre rapor hazırlaması 
ilkesi öngörülmüş olmasına rağmen, 


