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MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİNİN UMREK KODU TASLAĞI 

HAKKINDAKİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNERİLERİ. 

 

Sn.  Başkan 

 

MJD olarak, UMREK kod’un oluşmasında tüm emek ve çabaların, ülkemizde ve 

uluslararası alanda kabul gören ve onaylanan bir sonuçla tamamlanmasını temenni ederiz. 

  

Bildiğiniz üzere 1. sayfa giriş kısmında 3. UMREK kodları yönetmeliğinin şablona 

uygun olduğu CRIRSCO tarafından onaylanmıştır.  İfadesi bulunmaktadır. 

                  

Bu durumda CRIRSCO nun şablona uygun bulduğu bir kod uluslararası platformda kabul 

görecektir. UMREK’in  CRIRSCO üyelik süreci tamamlandığında, UMREK bir taraftan 

UMREK kod’unun geliştirilmesine devam ederken, bir taraftanda  CRIRSCO şablonunun 

geliştirilmesinde aktif rol alabilecektir. 

 

 MJD’nin UMREK kodu ile ilgili görüşleri; 

 

1-) UMREK kodunun yanında CRIRSCO’nun “standard definitions” daki gibi bir 

tanımlamalar eki hazırlanması önerilir. 

  

2-) Yetkin Kişiyi düzenleyici yetkili makam olarak MIGEM/UMREK, Yetkin Kişiye her türlü 

ek koşul ve kısıtlama getirebilmektedir. CRIRSCO ise sadece kod’u hazırlamakta ve 

geliştirmektedir. Yetkin Kişinin yetkilendirilmesi konusunda sorumluluğu bulunmamaktadır. 

  

3-) Sayfa 7’de Yetkin Kişinin bir yerbilimci Jeoloji-Jeofizik Mühendisi olması 

beklenmektedir ibaresi vardır. Ayrıca rezerv raporlarında Maden Mühendisi ve hatta 

Metalürji ve Kimya Mühendisleride Yetkin Kişi olabilmektedir.  

 

Önerimiz; her zaman arama sonuçları ve maden kaynakları raporlamalarının Yetkin 

Jeolog koordinesinde gerçekleşmesi ve Yetkin Jeoloğun ihtiyaç duyacağı uzmanlardan 

yardım ve hizmet alması şeklinde gerçekleşmesidir.  

mailto:iletisim@mjd.org.tr


 
 
 

 

MADEN JEOLOGLARI DERNEĞİ 

Farabi Sokak 7/2 Çankaya-Ankara 

Tel: (0312) 428 76 54 │Faks: (0312) 428 76 55 │E-mail: iletisim@mjd.org.tr 
www.mjd.org.tr 

 

Ayrıca, rezerv raporlarınında, Yetkin Jeolog ve Yetkin Maden Mühendisi koordinesinde 

gerçekleşmesi, ihtiyaç duyulduğunda ise ilgili uzmanlardan hizmet alınması şeklinde 

gerçekleşmesi yararlı olacaktır. 

 

4-) Sayfa 8’de Yetkin Kişinin mesleki çalışmalarına ilişkin olarak yapılan şikayetler 

Kişinin bağlı bulunduğu meslek disiplin usulleri kapsamında ele alınacaktır, der.  

 

Birden fazla ulusal /uluslarası kuruluşa üye olan Yetkin Kişinin durumunun netleştirilmesi 

önerilir. 

  

5-) UMREK kodu ile ülkemiz madenciliğine birçok yeni tanım (çıkarsanmış, ölçülmüş) vb 

katılmaktadır. UMREK kodu ile ilgili meslektaşlarımız ve sektör çalışanlarına verilecek 

eğitim ve seminerlerde bu tanımlamalara yeteri kadar zaman ayırılması önerilir. 

  

6-) 57.Madde de bahsedilen daha önce raporlanan tahminlerin açıklanması bölümünün 

kapsamı ve neyi amaçladığı tam anlaşılamamıştır, ek açıklamalar yapılması önerilir. 

  

7-) Ek 1 de Fizibilite ve Ön Fizibilitenin tanımlarına yer verilmemiştir. Eklenmesi önerilir. 

  

8-) Onay da şahitlik konusu net değildir. Ek-2 Yetkin Kişinin onay formu; Onay formuna 

UMREK üyesi profesyonel bir meslektaş tarafından tanıklık edilmesi onde gelen 

uygulama olarak kabul edilir ve kesinlikle teşvik edilir, İbaresi vardır. Bu durumda 

Yetkin Kişi’nin UMREK üyesi olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. CRIRSCO Yetkinlik 

vermemekte sadece Yetkin Kişinin tanımını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan tanık 

meslektaşın sorumlulukları, yükümlülükleri, rapor ile ilgili katkı derecesi vb. konularda 

detaylı bilgi sağlanmalıdır. 

  

9-) Uygunluk beyanında Yetkin Kişi üyelik derece notundan bahsetmektedir. Bu konuda 

detaylı bilgiye ihtiyaç vardır. Uluslararası Yetkin Kişilerde böyle bir derecelendirme notu 

yoktur. 

  

10-) Yetkin Kişi ile alakalı olarak uygunluk beyanında tam zamanlı şirket çalışanı veya 

işveren ismi aranmakta, bağımsız kısa sureli iş akdi ile çalışan danışmanlar konusunda bir 
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bilgi verilmemiştir. Kısa süreli iş akdi ile çalışan danışman Yetkin Kişiler içinde bir satır 

açılması önerilir. 

  

11-) CRIRSCO’dan yapılmış çevirilerin yeniden gözden geçirilerek küçük nuansların, 

yazım ve anlam hatalarının duzeltilmesi önerilir. 

  

Tüm bunların yanında; 

 

a-) UMREK dısında yine bağımsız olarak oluşturulacak bir kuruluşun ve yatırımcıların 

hazırlanacak tüm rapor ve şirket bilgilerine erişebileceği (Kanada’daki SEDAR gibi) web 

tabanlı bir veri tabanı hizmeti verilmesi Turkiye için de önerilir.  

 

b-) Projeleri değerlendiren finans kuruluşlarının bünyesinde Yetkin Kişi tecrübesinde 

özellikle Jeologlardan oluşan analistler yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi teşvik edilebilir. 

 

c-) Madencilik yatırımları konusunda tüm toplumu (özellikle bankaları) ve yatırımcı 

kuruluşları bilgilendiren ve aydınlatan seminer, kongre, fuar vb etkinlikler düzenlenebilir. 

 

Saygılarımızla, 

 

 

Ahmet Tukaç  

Yönetim Kurulu Başkanı/Chairman 

Maden Jeologları Derneği (MJD)/Turkish Association of Economic Geologists (TAEG)  
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