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YÖNETMELİK

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından:
ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA

KOMİSYONU HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, madenler�n aranması, araştırılması ve üret�lmes� �le �lg�l� açık,

güven�l�r, uygulanab�l�r kaynak ve rezerv b�lg�ler�n� oluşturmak, bunlarla �lg�l� raporlama standartlarını ve kr�terler�
bel�rlemek, s�stem kurmak, uygulamak, gel�şt�rmek ve yayımlamak, yetk�n k�ş� ve/veya yetk�lend�r�lm�ş tüzel k�ş�lerde
aranan n�tel�kler� bel�rlemek, bunlara eğ�t�m vermek, sert�f�kalandırmak, s�c�l ve s�c�l kayıtlarını tutmak, denetlemek,
�htar vermek, belgeler� askıya almak veya �ptal etmek, uluslararası benzer� kuruluşlara üye olmak veya bunlarla
�şb�rl�ğ� yapmak, görev alanına g�ren konularda eğ�t�m, araştırma ve yayın faal�yetler�nde bulunmak ve bu faal�yetler
�le �lg�l� düzenlemeler� yapmak ve yayımlamak amacıyla kurulan UMREK’�n teşk�l�, yönet�m�, görevler�, çalışma
esasları �le üyeler�n atanmasında aranan n�tel�kler, görev süreler� ve üyel�ğ�n sona ermes� �le �lg�l� usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanununun ek 14 üncü maddes� �le

19/2/1985 tar�hl� ve 3154 sayılı Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanunun 2 nc�
ve 9 uncu maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Askıya alma: Yetk�n k�ş�n�n bu Yönetmel�k kapsamındak� sert�f�kası ve/veya belges�n�n UMREK’�n

bel�rled�ğ� bell� b�r süreye kadar durdurulmasını,
b) Bakan: Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanını,
c) Bakanlık: Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığını,
ç) Başkan: Kom�syon Başkanını,
d) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
e) BİST: Borsa İstanbul A.Ş’y�,
f) Genel Müdür: Maden İşler� Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Maden İşler� Genel Müdürlüğünü,
ğ) Kanun: 3213 sayılı Maden Kanununu,
h) Kod: UMREK tarafından raporlama ve d�ğer standartların bel�rlenmes� �ç�n onaylanan düzenlemeler�,
ı) Kom�syon: Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kom�syonunu,
�) MİGEM: Maden İşler� Genel Müdürlüğünü,
j) MTA: Maden Tetk�k Arama Genel Müdürlüğünü,
k) SPK: Sermaye P�yasası Kurulunu,
l) STK: Madenc�l�k sektörü �le �lg�l� faal�yet gösteren s�v�l toplum kuruluşunu,
m) TBB: Türk�ye Bankalar B�rl�ğ�n�,
n) TOBB: Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�n�,
o) UMREK: Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kom�syonunu,
ö) UMREK sekretaryası: Genel Müdürlüğün bünyes�nde kurulmuş olan UMREK �le �lg�l� mal� �şler dah�l her

türlü sekretarya h�zmet�n� yürüten b�r�m�,
p) Yetk�n k�ş�: UMREK tarafından bel�rlenen kr�terlere sah�p jeoloj�, maden ve d�ğer meslek grubu

mühend�slerden yetk�lend�r�len k�ş�y�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
UMREK’�n Kuruluş ve Görevler�

Kom�syonun teşk�l� ve üyeler�n atanması
MADDE 4 – (1) Kom�syon üyeler�, 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 �nc�

maddes�n�n (A) bend�n�n (1), (4), (5), (6), (7), (8) numaralı alt bentler�nde bel�rt�len şartları taşımak kaydıyla jeoloj�,
maden ve �lg�l� d�ğer meslek grubu mühend�sl�k bölümler�, �kt�sad� ve �dar� b�l�mler fakültes� �le �şletme fakültes�,
mal�ye, s�yasal b�lg�ler, kamu yönet�m� ve hukuk mezunlarından, mesleğ�nde en az on yıllık deney�m sah�b� k�ş�lerden
atanır.

(2) Kom�syon üyeler� üç yıllık süreler �ç�n öner�len üyeler arasından; MİGEM ve MTA Genel Müdürlükler�n�n
her b�r�nden öner�lecek �k� aday arasından seç�lecek b�rer üyeden toplam �k� üye, BDDK ve TBB tarafından öner�lecek
b�rer aday arasından seç�lecek b�r üye, SPK ve BİST tarafından öner�lecek b�rer aday arasından seç�lecek b�r üye,
Maden, Jeoloj�, Jeof�z�k, Har�ta, Metalürj� mühend�s� olup Kom�syona üye olmak �steyenler�n MİGEM’de oluşturulan
yeterl�l�k ve seç�m kom�tes�ne başvuru yapması hal�nde bu kom�te tarafından öner�lecek meslek odasına kayıtlı dört
aday arasından seç�lecek �k� üye, TOBB tarafından öner�lecek �k� aday arasından seç�lecek b�r üye olmak üzere
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Bakanın seçt�ğ� ve atadığı toplam yed� üyeden oluşur. B�r üye en fazla �k� defa atanab�l�r. Kom�syona aday
göster�lmemes� hal�nde o poz�syona Bakan tarafından doğrudan üye ataması yapılır.

Üyel�ğ�n sona ermes�
MADDE 5 – (1) Kom�syon toplantılarına üst üste üç kez veya b�r takv�m yılı �ç�nde toplam dört kez

mazerets�z olarak katılmayan üyen�n üyel�ğ� sona erer.
(2) UMREK üyeler�nde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 �nc� maddes�n�n (A) bend�n�n (1), (4),

(5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentler�nde bel�rt�len şartlar �le Kom�syonun amaçlarının gerekt�rd�ğ� n�tel�kler aranır.
(3) Başkan ve üyeler�n bu Yönetmel�k tarafından kend�ler�ne ver�len görevler� �le �lg�l� olarak �şled�ğ�

suçlardan dolayı haklarında mahkum�yet kararı kes�nleşen Kom�syon Başkanı ve üyeler�n, �k�nc� fıkrada aranan
şartlardan herhang� b�r�n�n kaybed�lmes� ya da üç aydan fazla süre �le hastalık, kaza veya başka b�r nedenle görev�n�
yapamaz durumda olan veya görev süres�n�n kalan kısmında görev�ne devam edemeyeceğ�, üç aylık süre
beklenmeks�z�n tam teşekküllü b�r hastaneden alınacak heyet raporu �le belgelend�r�lmes� haller�nden herhang� b�r�n�n
gerçekleşmes� durumunda Kom�syon Başkan ve üyeler�n�n görevler� kes�n olarak sona erd�r�l�r. Başkan ve Kom�syon
üyeler� atandıkları usule göre görevler�nden alınır.

(4) Üyeler�n öner�ld�kler� kurumlarla �l�ş�kler�n�n kes�lmes� hal�nde o k�ş�n�n UMREK üyel�ğ� sona erer.
Herhang� b�r nedenle boşalan Kom�syon üyel�ğ� ve başkanlık �ç�n öner�len d�ğer adaylar arasından aynı usul �le b�r ay
�çer�s�nde atama yapılır, atanan üye öncek� üyen�n kalan görev süres�n� tamamlar.

Çalışma usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Bakan, Kom�syon Başkanını Kom�syon üyeler� arasından atar. Kom�syon kend� üyeler�

arasından b�r başkan yardımcısını seçer. Kom�syon başkanının yokluğunda, Kom�syona başkan yardımcısı başkanlık
eder.

(2) Kom�syon olağan olarak ayda en az b�r defa düzenl� olarak toplanır. Başkanın taleb� doğrultusunda gerekl�
hallerde toplanab�l�r. Kom�syonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu �le
alınır. Kom�syon karar yeter sayısının eş�t olması hal�nde Kom�syon Başkanının olduğu taraf yönünde karar alınır.
Toplantıda çek�mser oy kullanılamaz. Üyelere önceden b�ld�rmek kaydı �le toplantı yer� günü ve saat� Kom�syon
Başkanınca bel�rlen�r.

(3) Toplantıya katılan Başkan ve üyeler�ne, bu görevler� neden�yle Bakanlığın tekl�f� ve Bakanlar Kurulunun
onayı �le bel�rlenen tutarda huzur hakkı öden�r.

Kom�syonun görevler� ve yetk�ler�
MADDE 7 – (1) Kom�syonun görevler� ve yetk�ler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Madenler�n aranması, araştırılması ve üret�lmes�ne yönel�k, açık, güven�l�r ve uygulanab�l�r kaynak ve

rezerv b�lg�ler�n�n oluşturulması �le raporlama standartlarının f�nansman hususlarını da d�kkate alarak bel�rlenmes�n�
sağlamak,

b) Bel�rlenen raporlama standartlarını sürekl� gel�şt�rmek, güncelleşt�rmek, standartların uygulanmasına
yönel�k s�stemler� kurmak ve bu s�stemler�n uygulanmasını sağlamak,

c) Raporlama standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu/uyumluluğunu sağlamak,
ç) Yetk�n k�ş�lerde aranan n�tel�kler� bel�rlemek ve yetk�nl�k/sert�f�kasyon belges� vermek,
d) Yetk�n k�ş�lere eğ�t�m vermek/verd�rmek, gözetlemek, denetlemek, s�c�l puanı vermek ve bunların

kayıtlarını tutmak,
e) Kom�syona yapılan başvurular �le �lg�l� evrakları çalışma gruplarında veya alt b�r�mlerde �nceletmek ve

karara bağlamak,
f) UMREK �le �lg�l� s�stem, pol�t�ka, stratej� ve hedefler� f�nansman �le �lg�l� hususları da d�kkate alarak

bel�rlemek, kurmak, gel�şt�rmek ve uygulamak,
g) Yetk�n k�ş�ler�n hazırladığı rapor/projeler�, gerekl� hallerde �ncelemek/�nceletmek ve bunun sonucunda

gerçeğe aykırı rapor ve proje hazırladığı tesp�t ed�len yetk�n k�ş�n�n sert�f�kasını askıya almak/�ptal etmek ve �şlemler�
�ç�n �lg�l� makamlara b�lg� vermek,

ğ) İht�yaç duyulması hal�nde çalışma gruplarına yardımcı olmak amacıyla alt kom�teler� kurmak,
h) Uluslararası alanda kend� görev alanındak� kuruluşlara, derneklere ve kom�syonlara üye olmak ve/veya

bunlarla �şb�rl�ğ� yapmak,
ı) Görev alanına g�ren konularda eğ�t�m, araştırma ve yayın faal�yetler�nde bulunmak,
�) Kom�syonun harcamaları konusunda Genel Müdürlüğe harcama planı sunmak,
j) İlg�l� mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak, görüş vermek ve görüş oluşturmak,
k) İht�yaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek ve tüzel k�ş�lerden b�lg�, belge ve görüş

�stemek,
l) Kom�syon faal�yetler�nden elde ed�len gel�rler �le �lg�l� bedeller� bel�rlemek ve gerekt�ğ� durumlarda

güncellemek,
m) Kom�syonun �dar�, mal� ve tekn�k yönden düzenl�, ver�ml� ve etk�n faal�yette bulunab�lmes� �ç�n gerekl�

tedb�rler� almak, �lg�l� yönetmel�k ve tebl�ğler�n yürürlüğe g�rmes�n� sağlamak,
n) Kom�syon faal�yetler�nde görevlend�r�lecek personel�n görevlend�rme �şlemler� hakkında karar almak,
o) Kom�syonun çalışma konuları �le �lg�l� �ht�yaç duyulan alanlarda yönerge, kod g�b� alt düzenley�c� �şlemler

çıkarmak.
(2) Kom�syon görev�n� yer�ne get�r�rken bağımsız olup, görüş ve kararlarını bu çerçevede oluşturur.
(3) UMREK, görev alanı kapsamında gerekt�ğ�nde Kom�syonun altında yen� çalışma grupları oluşturma

yetk�s�ne sah�pt�r.
Kom�syon başkanının görev ve yetk�ler�
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MADDE 8 – (1) Başkanın görev ve yetk�ler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Kom�syonun �şlemler�n� yer�ne get�reb�lmes� �ç�n gerekl� taslak çalışma programını hazırlamak, Kom�syona

sunmak, onaylandıktan sonra uygulamak,
b) Kom�syonun faal�yet raporunu Kom�syona sunmak,
c) Personel �le �lg�l� hususlarda Kom�syona tekl�fte bulunmak,
ç) Çalışma grupları ve alt b�r�mler�n uyumlu, ver�ml�, d�s�pl�nl� ve düzenl� b�ç�mde çalışmasını tem�n etmek,

Kom�syon �le �lg�l� çalışma grupları arasındak� organ�zasyonu ve koord�nasyonu sağlamak,
d) Kom�syonun toplantılarının gündem�n�, gününü ve saat�n� bel�rlemek ve toplantıya katılmak, kayıtlarını

tutmak, Kom�syon kararlarının gereğ�n�n yer�ne get�r�lmes�n� sağlamak ve bu kararların uygulanmasını �zlemek,
e) Kom�syonun tüm sekretarya ve mal� h�zmetler�n� yürütecek MİGEM �le gerekl� koord�nasyonu sağlamak,
f) Kom�syonu resm� ve özel kuruluşlar nezd�nde tems�l etmek.
Çalışma gruplarının teşk�l� ve görevler�
MADDE 9 – (1) UMREK’�n mal� �şler� dâh�l her türlü sekretarya h�zmetler� Genel Müdürlük bünyes�nde

kurulan UMREK sekretaryası tarafından yürütülür. UMREK bünyes�nde aşağıdak� çalışma grupları teşk�l ed�l�r:
a) Mevzuat ve Raporlama Standartları Hazırlama Çalışma Grubu,
b) Eğ�t�m ve Sert�f�kasyon Çalışma Grubu.
(2) Mevzuat ve Raporlama Standartları Hazırlama Çalışma Grubu, aşağıdak� görevler� yapar:
a) Raporlama standartları tebl�ğler�n� hazırlamak, rev�ze etmek, uygulamak ve uygulatmak,
b) Kom�syona kend� faal�yetler� �le �lg�l� öner�lerde bulunmak,
c) Raporlama standartlarının hazırlanması, rev�ze ed�lmes�, tekn�k ve b�l�rk�ş� kom�teler� oluşturmak amacıyla

Kom�syona öner�lerde bulunmak,
ç) Raporlama standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak, standartlar gel�şt�rmek ve bu

doğrultuda hedef, stratej� ve pol�t�kalar bel�rlemek ve uygulamak; gerekt�ğ�nde bel�rlenen bu hedef, stratej� ve
pol�t�kalar �le �lg�l� araştırma ve danışmanlık desteğ� almak,

d) Raporlama standartlarında yapılacak değ�ş�kl�kler �ç�n Kom�syona tekl�fte bulunmak,
e) Yapılan başvuruların sonuçlandırılması �ç�n tekn�k �ncelemey� yapmak ve onay �ç�n Kom�syona sunmak,
f) Konu �le �lg�l� Türk�ye'n�n taraf olacağı anlaşmaların/sözleşmeler�n hazırlanması ve uygulanması

çalışmalarını yürütmek,
g) Kom�syonca ver�len d�ğer görevler� yapmak.
(3) Eğ�t�m ve Sert�f�kasyon Çalışma Grubu aşağıdak� görevler� yapar:
a) Yetk�n K�ş�ler Tebl�ğ�n� hazırlamak,
b) Yetk�n K�ş�ler Eğ�t�m�, Sert�f�kasyonu ve Sürekl� Gel�ş�m Tebl�ğ�n� hazırlamak, uygulamak, uygulatmak,

tak�p ve kontrol etmek,
c) Kom�syona kend� faal�yetler� �le �lg�l� öner�lerde bulunmak,
ç) Yapılan başvuruların sonuçlandırılması �ç�n �ncelemey� yapmak veya yaptırmak ve karar �ç�n Kom�syona

sunmak,
d) Yetk�n k�ş�ler�n gel�ş�m� �ç�n eğ�t�m faal�yetler� düzenlemek, bu faal�yetlere �l�şk�n ölçme ve değerlend�rme

yapmak, hedef ve stratej�ler bel�rlemek, pol�t�kalar gel�şt�rmek,
e) Kom�syonun görev alanına g�ren konularda ulusal ve uluslararası kongre, sem�ner, konferans, çalıştay g�b�

b�l�msel toplantılar düzenlemek,
f) Kom�syonca ver�len d�ğer görevler� yapmak,
g) Eğ�t�m verecek k�ş� ve kuruluşların eğ�t�m müfredatı ve formatlarını bel�rlemek.
(4) Çalışma grup sorumluları Kom�syon tarafından görevlend�r�l�r.
S�c�l ve denet�m faal�yetler�
MADDE 10 – (1) Kom�syon tarafından yer�ne get�r�lmes� �stenen s�c�l ve denet�m faal�yetler� kamu kurum ve

kuruluşlarından geç�c� görevlend�r�len personel el�yle yapılab�l�r.
(2) S�c�l ve denet�m faal�yetler� �le görevl� personel�n yetk� ve görevler� aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Yetk� ve sert�f�kasyon kayıtları, s�c�ller� �le denet�mler� �ç�n hazırlanan tebl�ğ� uygulamak, uygulatmak, tak�p

ve kontrol etmek,
b) Kom�syona kend� faal�yetler� �le �lg�l� öner�lerde bulunmak,
c) Kom�syonca ver�len �nceleme ve soruşturmaları yürütmek,
ç) İç kontrol standartlarını bel�rlemek, uygulanması �ç�n Kom�syona sunmak,
d) Yetk� ve sert�f�kasyon ver�len yetk�n k�ş�ler� �zlemek, denetlemek ve kontrol etmek,
e) Gerçeğe aykırı belge düzenleyenler ve et�k kurallara aykırı davrananların Yetk�nl�k/sert�f�kasyon belges�n�n

askıya alınması veya �ptal� yahut haklarında suç duyurusunda bulunulması �ç�n Kom�syona tekl�fte bulunmak.
Gel�rler
MADDE 11 – (1) UMREK tarafından elde ed�len gel�rler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Sert�f�ka, yayın ve a�dat gel�rler�,
b) Eğ�t�m faal�yetler� �le ölçme ve değerlend�rmelerden elde ed�len gel�rler,
c) Belgelend�rmelerden elde ed�len gel�rler,
ç) Başvuru gel�rler�,
d) Yetk�nl�k/Sert�f�kasyon belges� sah�pler�nden alınan yıllık a�dat gel�rler�,
e) D�ğer gel�rler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler
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Çeş�tl� hükümler
MADDE 12 – (1) Kom�syonun mal� �şler� MİGEM tarafından yürütülür.
(2) Kom�syonun faal�yetler� �le �lg�l� �ht�yaç duyulan altyapı, destek h�zmetler�, yazışma g�b� sekretarya

h�zmetler� MİGEM tarafından yürütülür. MİGEM, Kom�syon Başkanı �le gerekl� koord�nasyonu sağlar.
(3) Kom�syon faal�yetler� �ç�n kamu kurum ve kuruluşlarından geç�c� görevlend�rme yapılab�l�r veya h�zmet

alımı �le personel çalıştırılab�l�r.
(4) UMREK tarafından her türlü yeterl�l�k şartları, h�zmet sözleşmeler� �le �lg�l� esaslar, tar�feler, bedeller,

sözleşmen�n fesh�, kuruma tevd� etme usul ve esasları, belgeler�n k�mler tarafından �mzalanacağı, yönetmel�k gereğ�
hazırlanan belgeler ve onay yerler� uygulamalarına �l�şk�n usul ve esaslar çıkarılacak tebl�ğlerle bel�rlen�r.

(5) Bakan gerekl� hallerde UMREK hesaplarını ve faal�yetler�n� denetlemeye ve tahk�k etmeye yetk�l�d�r.
B�lg� ve belge �steme ve g�zl�l�ğe uyma
MADDE 13 – (1) Kom�syon, faal�yetler� �le �lg�l� konular �ç�n gerekl� gördüğü her türlü b�lg� ve belgey� kamu

kurum ve kuruşları �le meslek odası, vakıf ve derneklerden �stemeye yetk�l�d�r. Bunlar, söz konusu �steğe cevap
vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

(2) Kom�syon üyeler� ve d�ğer tüm personel�; g�zl�l�k taşıyan belgeler� açıklayamaz, kend�ler�n�n veya
başkalarının menfaat�ne kullanamaz.

İlk kom�syon üyeler�n�n atanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde Kom�syon üyeler�,

UMREK sekretaryasına b�ld�r�l�r. Bu üyeler Bakanlık tarafından atanır.
Karar defter�
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde Kom�syon

sekretaryası tarafından, Kom�syon ve çalışma grupları �ç�n yeterl� sayıda karar defter� hazırlanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanı yürütür.
 

 
 


