YETKİN KİŞİ TEBLİĞİ
THE COMMUNIQUÉ OF COMPETENT PERSON

1. GENEL HÜKÜMLER
1.1 İşbu Tebliğ 3213 Sayılı Maden Kanunu Ek-14. Madde ve UMREK Yönetmeliği
çerçevesinde hazırlanmış olup, Yetkin Kişilerde aranan nitelikleri belirleme,
sertifikalandırma, sicil ve sicil kayıtlarını tutma, denetleme, uyarma, Yetkinlik belgelerini
askıya alma veya iptal etme koşulları bu tebliğ ile tanımlanmıştır.
1.2 Belirlenen üyelik kriterlerini taşıyan, UMREK Koduna ve UMREK tarafından
çıkartılacak kurallara uymayı yazılı taahhüt eden, yerbilimleri, madencilik ve metalürji
alanlarında faaliyet gösteren vasıflı ve deneyimli gerçek profesyonel kişiler, Yetkin Kişi
sertifikasyonuna sahip olmak için Tanınmış Profesyonel Kuruluşlar (TPK) (bkz. UMREK
Kodu Ek-4) vasıtasıyla UMREK’e başvurabilirler.
1.3 Yetkin Kişi, TPK tarafından (bkz. Ek 4) uygun üyelik sınıfına kayıtlı ve TPK tarafından
önerilenler arasından UMREK tarafından yetkinlik belgesi (sertifika) verilen madencilik
endüstrisinde çalışan profesyoneldir.

2. ÜYELİK
2.1
Yetkinlik ve tecrübeleri mensubu olduğu TPK tarafından onaylanan ve bu kuruluş
tarafından önerilen Yetkin Kişinin, kuruluşun etik kurallarına tabi, sorumluluk taşıyacağının
bilincinde olan bir profesyonel olması gerekir.
2.2
Yetkinlik belgesi almak için başvuranlar üniversitelerden (YÖK’ün denklik verdiği
yurt dışı üniversiteler dahil) ilgili lisans seviyesinde mezun olduklarını belgelemek
zorundadırlar.
2.3
Yetkinlik belgesi almak için başvuranların, UMREK Kodu Ek 4’te belirtilen UMREK
tarafından tanınan TPK üyesi olması gerekir.
2.4
Yetkin Kişi, dikkate alınan cevherleşme veya maden yatak tipi ve üstlenmiş olduğu
faaliyet ile ilgili en az 7 yıllık deneyime sahip olmak zorundadır.
2.5
Yetkin Kişi’nin ilgili alandaki mesleki tecrübesinin güncel olması ve süreklilik
göstermesi gerekmektedir.
2.6
Yetkin Kişi, tetkik edilen maden yatağı, emtia ve dikkate alınan durum hakkında
yetkin ve donanımlı olduğundan ve meslektaşlarına karşı bu durumu savunabileceğinden
emin olmalıdır.
2.7

Yetkin Kişi belgesi almak için gerekli itibar ve yeterliliğe sahip olmalıdır.

2.8
Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış
olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389
sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve
ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet
yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar
uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk
kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
karapara aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa
vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı devletlerle olan
ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü
bulunmaması gerekir.
2.9
Yetkinlik belgesi almak için başvuranların, UMREK Koduna uyacağını ve ad, soyad,
iletişim adresi ve kendisi tarafından hazırlanan kısa özgeçmişini UMREK web sayfasında
yayınlanmasını kabul eden yazılı bir beyan imzalaması zorunludur.

2.10 Her bir Yetkin Kişi; üyesi olduğu TPK Tüzüğüne, Etik Kurallarına, UMREK Koduna
ve UMREK’in zaman içerisinde çıkardığı Kod ve kurallara bağlı kalmakla yükümlüdür.
2.11 Yetkinlik belgesi için başvuranlara referans olan kişiler, mesleki deneyimlerini içeren
bir yazılı belge sunmak zorundadırlar.

2.12 Yetkinlik belgesi almak için başvuru yapan adaylar gerekli görüldüğü takdirde,
UMREK tarafından mülakata çağrılabilir.
2.13 Başvuru sahibine sonuç yazılı olarak bildirilir.
2.14 Yetkinlik belgesi almak için başvuranlara ilişkin TPK üyelik başvuru belgeleri de dahil
olmak üzere işbu maddede yazılı tüm bilgi ve belgeler bir dosya halinde TPK tarafından
UMREK’e sunulur.
2.15. Yetkin Kişi başvurusu reddedilen bir aday yeniden başvurabilir.
2.16 İşbu tebliğde belirtilen şartların kaybedilmesi durumunda Yetkinlik belgesi UMREK
tarafından iptal edilir ve ilgiliye ve ilgili TPK’ya bildirilir.
Geçici Madde
1. 01.01.2020’ye kadar başvuru yapan adayın mesleki deneyimlerini şahsen bilen, en az iki
TPK Profesyonel Üyesinin referansı yeterli kabul edilecektir.

