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Kamu idareleri,  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, topluma 

kaliteli hizmet sunmak, bütçe kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak 

üzere, stratejik planlarına bağlı olarak performans programlarını hazırlamakla yükümlüdürler.  

Performans programları, kamu idarelerinin stratejik plan dönemlerine ilişkin perfor-

mans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihti-

yacını ve performans göstergelerini içeren, hesap verebilirlik ve mali saydamlık temeline 

dayanan programlardır. Bu programlarla her türlü kamu kaynağının kullanımı denetlenmekle 

birlikte, yetkili mercilerin ve kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.   

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü; ülkemiz sanayisinin kalkınması için 

gerekli olan yer altı kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla kurulmuş olup, 

hem yer bilimleri hem de madencilik alanında bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarını, 

bundan sonra da ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıda geliştirerek sürdürmeyi he-

deflemektedir. Enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılmasına ve sanayide hammadde ihtiyacı-

mızın karşılanmasına yönelik yapılan maden, enerji hammaddeleri ve jeotermal kaynak 

aramalarında MTA Genel Müdürlüğü’nün rolü büyük önem arz etmektedir.  

MTA Genel Müdürlüğü, ülkemizin geleceğine daha çok katma değer sağlamak, daha 

çok bilgi ve hizmet üretmek için 2015-2019 Stratejik Planında belirlediği amaç ve hedefleri 

doğrultusunda, 2017 yılı performans programını hazırlamış bulunmaktadır. Bu programın iyi 

bir rehber olmasını ve başarıyla uygulanmasını dilerim. 

  

 

                  Dr. Berat ALBAYRAK 

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

 

 

                                                BAKAN SUNUŞU 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

 

 

  MTA Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra milli sanayinin kurul-
ması ve gelişmesinde ihtiyacımız olan hammadde ve enerji ihtiyacının karşılanmasında 
önemli bir yeri olan madenlerin aranıp bulunması amacıyla kurulmuş olup, aynı zamanda 
ülkemiz jeolojisinin ortaya konulmasında da önemli çalışmalar yapmıştır. Yerküremiz var ol-
duğundan bu yana yer kabuğunda jeolojik kökenli çok çeşitli olaylar ve oluşumlar meydana 
gelmektedir. Ülkemiz de, jeolojik açıdan aktif ve karmaşık bir kuşak üzerinde yer almakta, bu 

karmaşık jeolojik yapı yeraltı kaynaklarının bulunmasını güçleştirmektedir. Bu anlamda Genel 
Müdürlüğümüz teknolojik gelişmeleri takip ederek madencilik ve yer bilimleri alanında bilim-
sel gelişime katkıda bulunmayı hedeflenmektedir.  

 Küreselleşme sürecinde ülkelerin kalkınma düzeyleri doğal kaynaklarının varlığına, ni-
teliğine ve bu kaynakların en ekonomik şekilde değerlendirilmesine bağlıdır. Dünyanın önde 
gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri kendi doğal kaynak ve hammadde yönetimi planla-
rını geliştirip uygulamaktadır. Bu durum ülkemizin de, başta temel ve kritik olan hammadde-
ler olmak üzere kendi doğal kaynak ve hammadde yönetimi planlamasını geliştirmesi 
gerekliliğini ortaya koymaktadır. Önemli potansiyele sahip olduğumuz jeotermal, linyit, 
mermer, bor, krom gibi yer altı kaynaklarımızın daha yüksek katma değer yaratacak şekilde 

ekonomiye kazandırılması, yerli kaynaklara dayalı enerji politikası çerçevesinde enerji ham-
maddesi aramalarına ağırlık verilmesi önem arz etmektedir. Yönetim sürecinin ilk aşamasını 
oluşturan planlama, kısa vadeli yaklaşımlar yerine orta ve uzun vadeli temel amaç ve öncelik-
lere yer vermeyi gerektirmektedir. İleriye dönük karar alma süreçlerinde, hem ülkelerin hem 
de kurumların daha tutarlı ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri gerekliliği açık olarak gö-
rülmektedir. Bu süreçte hedeflerin çok iyi belirlenebilmesi ve tüm kaynakların bu hedeflere 
ulaşmayı sağlayacak şekilde kullanılabilmesi gerekmektedir. 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ülkemize yeni kamu yönetimi 
anlayışı getirilmiş olup, bu anlayış ile mali yönetimin etkinlik düzeyi yükseltilerek kamu açık-
larını ortadan kaldırmak ve toplumun talep ve beklentilerine cevap vermek amacıyla, kamu 

yönetimini yeniden yapılandırmaya yönelik düzenlemeler uygulanmaya başlamıştır. 5018 
sayılı Kanunda ana hatlarıyla belirlenmiş olan Performans Esaslı Bütçe, kaynakların perfor-
mans esasına göre dağıtılmasını temel alan ve hesap verilebilirliğin sonuç üzerinde odaklan-
dığı bir bütçeleme yaklaşımıdır. Performans Programı, Stratejik Planda yer alan misyon ve 
vizyon temelinde amaç ve hedeflere ulaşmada sonuç odaklı bir anlayışla faaliyetlerin hedef 
ve göstergelere dayalı olarak izlenmesini sağlamaktadır. 2015-2019 dönemi MTA Stratejik 
Planını esas alarak hazırlanan 2017 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği olan 
tüm çalışanlarımıza teşekkür eder, başarıyla uygulanmasını ve ülkemize faydalı olmasını dile-
rim. 

          Cengiz ERDEM 
                                           Genel Müdür V.  

  

                                           ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 
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I. GENEL BİLGİLER 

A.  YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), ülkemiz maden ve hammadde kay-

naklarını araştırmak, rezerv ve tenörlerini tespit ederek ekonomiye kazandırmak amacıyla 14 

Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı yasa ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü olarak kurul-

muştur. Merkez ve 12 bölge müdürlüğü (Sivas, Konya, Kızılcahamam, Malatya, İzmir, Balıke-

sir, Zonguldak, Kocaeli, Adana, Trabzon, Van, Diyarbakır) olarak teşkilatlanan Maden Tetkik 

ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü'nün adı, 13.12.1983 tarih ve 186 sayılı KHK'nin geçici 

5 inci maddesiyle ''Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'' olarak değiştirilmiştir.  

MTA Genel Müdürlüğü; kuruluş kanununun 1. maddesine göre, kamu tüzel kişiliğine 

haiz, özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı, merkezi Anka-

ra’da olan bir kamu kurumudur. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün başlıca vazifesi, Kuruluş Kanununun 

2’nci maddesinde yer aldığı gibi; “Memleketimizde işletmeğe elverişli maden ve taşocağı sa-

haları bulunup bulunmadığını ve işletilen maden ve taşocaklarının daha faydalı surette işle-

tilmelerinin nelere mütevakkıf olduğunu araştırmak ve buna muktazi veya müteferri bulunan 

arama ameliyatı, fenni ve jeolojik tetkikat, kimyevi ve fenni tecrübeler yapmak, harita almak, 

plan, mürtesem, maktalar resmetmek, proje ve fenni raporlar, rantabilite hesapları tanzim 

etmek gibi bütün teknik ve ilmi işleri görmek ve tahlil memleketin madenlerinde ve maden 

sanayiinde çalışacak Türk mühendis, fen memuru, ustabaşı ve mütehassıs işçi yetiştirmek” 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 2804 sayılı kanunda belirtilen görev kapsa-

mı çerçevesinde doğrudan doğal kaynakların aranmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken; 

yer kabuğunun temel jeolojik özelliklerini araştırarak ülkemizdeki madencilik ve hammadde 

kaynağı arama çalışmalarına, doğal enerji kaynaklarının saptanmasına ve doğal afet riskleri-

nin belirlenmesine yönelik temel verileri elde etmekte, yorumlamakta ve vardığı sonuçlara 

dayanarak model ve öneriler geliştirmektedir. 

Ülke genelinde maden ve jeotermal kaynak aramaları, jeolojik ve jeofizik araştırmalar 

ile bilimsel ve teknolojik araştırmalar kapsamındaki faaliyetler bölgesel ve havza bazında pro-

jeler şeklinde yürütülmektedir. Bu projelerdeki çalışmalar ülke genelinde arazi kamp iş yerleri 

açarak, işçi ve ekipmanlarının bir kısmını da ilgili bölgelerden sağlayarak sürdürülmektedir. 

 

 

 

 

 



2 

 

Sunulan hizmetler ve çalışma başlıkları; 

 

Maden Arama Faaliyetleri 

 Ülkemizin jeolojik yapısı ışığında maden ve jeotermal kaynaklarının ortaya konulması, 

 Madencilik sektörüne alt yapı bilgisi sağlanması (jeokimya ve metalojeni haritalarının, 

hazırlanması, 

 Bilimsel gelişmeler ışığında ülke maden kaynaklarının yeniden değerlendirilerek bura-

larda alternatif maden kaynaklarının araştırılması, 

Sondaj Çalışmaları 

 Maden Sondajları, 

 Jeotermal Sondajları, 

 Jeotermal Kuyu Testleri ve Temizliği, 

 Hidrojeoloji Sondajları, 

 Zemin Sondajları, 

Laboratuvar ve Raporlama Çalışmaları 

2010 yılından beri TÜRKAK’tan (Türk Akreditasyon Kurumu) akreditasyon belgesine sahip, 

uluslararası standartlarda yeni ve modern cihazlarla donatılı olan Laboratuvarlarımızı 4 ana 

başlıkta toplanmak mümkündür.  

 Mineraloji-Petrografi Laboratuvarları: Mineralojik-petrografik analizler, XRD, kömür 

petrografisi, sıvı kapanım, SEM, mineral serbestleşme (MLA), FT-IR analizleri, 

 Analiz Laboratuvarları: Numuneler standartlara göre hazırlanmakta ve talep edilen 

kimyasal, jeokimyasal, su ve kömür analizleri,  

 Teknoloji Laboratuvarları: Cevher zenginleştirme, endüstriyel hammaddeler ve sera-

mik malzeme araştırmaları, metalik malzeme araştırma analiz ve testleri, 

 Doğal Taş Laboratuvarları: Doğal taş sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm analizler, ya-

pılmakta ve raporlanmaktadır. 

Fizibilite ve Jeoteknik Araştırma Çalışmaları 

 Madenciliğe Yönelik Fizibilite Etütleri ve Değerlendirme Çalışmaları, 

 Maden ve Kömür İşletmelerine Yönelik Şev Stabilite Etütleri, 

 Zemin Etütleri (Temel Zemin Araştırmaları), 

 Yeraltı Yapıları (Tünel, Kuyu, Galeri) İçin Jeoteknik Etütler, 

 Mühendislik Jeolojisi Hizmetleri ve Danışmanlığı, 

 Maden Sahaları Hidrojeolojisi.  
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Jeoloji Çalışmaları 

 1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritalarının Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması Çalışmaları, 

 Küçük Ölçekli Haritaların Hazırlanması ve Basımı Çalışmaları, 

 Yer Kabuğunun Yapısı ve Jeodinamik Evriminin Ortaya Çıkarılması Çalışmaları, 

 Paleontoloji ve Petrografi Tanımlamaları, 

 Arazi Kullanım Potansiyeli Çalışmaları, 

 Mağara Etütleri, 

 Dirifay ve Paleosismoloji Çalışmaları, 

 Heyelan Çalışmaları, 

 Uzaktan Algılama Çalışmaları, 

 Jeolojik Mirasa (Doğal Anıtlara) İlişkin Veri Üretimi. 

Jeofizik Çalışmaları 

 Jeoelektrik Çalışmalar, 

 Gravite Çalışmaları, 

 Manyetik Çalışmaları, 

 Sismik Çalışmalar, 

 Kuyu Logu Ölçümleri, 

 Çeşitli Jeofizik Haritaların Hazırlanması ve Basımı. 

Deniz Çalışmaları 

Tüm kıyı ve kıyı ötesi alanlarda (deniz, göl, akarsu vb.)  

 Jeoloji Çalışmaları, 

 Jeofizik Çalışmaları, 

 Hidrografi/Oşinografi Çalışmaları, 

Çevre Çalışmaları 

 Çevre Araştırmaları 

 Çevresel Etki Değerlendirme İzin Çalışmaları  

 Çevresel Etki Değerlendirme ve Organize Sanayi Bölgesi Görüşleri 

 

Tabiat Tarihi Müzesi Çalışmaları 

 Canlı gruplarına ait güncel ve fosil örneklerini, mineralleri ve kayaçları uluslararası 

standartlarda sergileyen, koruyan ve arşivleyen, Dünyanın jeolojik ve biyolojik geçmi-

şini örneklerle tanıtan Tabiat Tarihi Müzesi aynı zamanda mevcut materyaller üzerin-

de bilimsel çalışmalar için imkanlar sunmakta, konusu ile ilgili projeler de 

yürütmektedir. 
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Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Çalışmaları 

 MTA Genel Müdürlüğü tarafından basılan, yayımlanan bilimsel dokümanların tanıtı-

mı, satışı ve dağıtımı, 

 Kongre, konferans ve seminer vb. faaliyetler kapsamında Kültür Sitesi salonlarının 

ekipmanlarıyla kullanılması, 

 Kütüphane ve derlemedeki kitap, dergi, raporların kullandırılması, 

 MTA web sayfası (www.mta.gov.tr) aracılığıyla yer bilimleri ve Kurum faaliyetleriyle 

ilgili bilgilerin sunulması, 

 

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Çalışmaları 

 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında; Genel Müdürlüğümüz 

ile başta Bakanlık olmak üzere tüm kamu kuruluşları, yer bilimleri konusunda çalışan 

yabancı üniversiteler, enstitüler arasında koordinasyon ve bilgi akışının sağlanması. 
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B. TEŞKİLAT YAPISI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANA HİZMET BİRİMLERİ 
  

 

DANIŞMA VE DENETİM 
BİRİMLERİ 

 

YARDIMCI HİZMET 
BİRİMLERİ 

 BİRİMLERİ 

 

BÖLGE  
MÜDÜRLÜKLERİ 

MERKEZ BİRİMLERİ 

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (4) 

 
TAŞRA BİRİMLERİ 

GENEL MÜDÜR 

 
YÖNETİM ENCÜMENİ 

 

Güney Doğu Anadolu 
Bölge Müdürlüğü 

DİYARBAKIR 

 

Orta Anadolu 
I.  Bölge Müdürlüğü 

SİVAS 

 

Marmara Bölge 
 Müdürlüğü 
KOCAELİ 

 

Doğu Karadeniz Bölge  
Müdürlüğü 
TRABZON 

 

Batı Karadeniz 
Bölge Müdürlüğü 

ZONGULDAK 

 

Doğu Anadolu 
Bölge Müdürlüğü 

VAN 

 

Kuzey Batı Anadolu 
Bölge Müdürlüğü 

BALIKESİR 

 

Ege Bölge Müdürlüğü 
İZMİR 

 

Doğu Akdeniz 
Bölge Müdürlüğü 

ADANA 

 

Orta Anadolu 

II.  Bölge Müdürlüğü 

KONYA 

 

Orta Anadolu 
III.  Bölge Müdürlüğü 

KIZILCAHAMAM 

 Orta Anadolu   
IV. Bölge Müdürlüğü 

MALATYA 

 

 

Enerji Hammadde Etüt 
ve Arama  

Dairesi Başkanlığı 
 

Jeoloji Etütleri Dairesi 

Başkanlığı 

Maden Etüd  ve Arama 
Dairesi Başkanlığı 

 

Fizibilite Etütleri 
Daire Başkanlığı 

 

Sondaj 
Dairesi Başkanlığı 

 

 

Jeofizik Etütleri  

Dairesi Başkanlığı 

Maden Analizleri ve 
Teknolojisi  

Dairesi Başkanlığı 
 

Tabiat Tarihi Müze 

Müdürlüğü 

İdari ve Mali İşler 

Dairesi Başkanlığı 

Bilimsel Dokümantasyon 
ve Tanıtma  

Dairesi Başkanlığı 
 

Personel ve Eğitim 

Dairesi Başkanlığı 

Makine İkmal Dairesi 
Başkanlığı 

 

Teftiş Kurulu  

Başkanlığı 

 

Hukuk Müşavirliği 

Strateji Geliştirme  

Dairesi Başkanlığı 

İç Denetim  

Birim Başkanlığı 

Maden Etüt ve Arama 
Dairesi Başkanlığı 

 

Orta Anadolu 
II.  Bölge Müdürlüğü 

KONYA 

 

 

 

 

Redaksiyon Kurulu 

Başkanlığı 

Çevre  
Araştırmaları  

Dairesi Başkanlığı 

 

 

Deniz 
Araştırmaları  

Dairesi Başkanlığı 
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C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 
 

Fiziksel Yapı   

Genel Müdürlüğümüz 1967 yılından 

beri bu günkü merkez yerleşkesinde görev 

yapmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün 

merkez yerleşkesinde 19 hizmet binası ve 

3 atölye mevcut olup, bunlara ait 28 adet 

eşanjör dairesi, 5 km civarında merkezi ısı 

iletim galerisi bulunmaktadır.  (Tablo 1). 

          Genel Müdürlüğümüzün merkez teş-

kilatında görev ve sıra tahsisli olarak dağı-

tımı yapılan 2 adet binada 11 adet, Bölge 

Müdürlüklerimizden ikisinde de (Konya 

Bölge Müdürlüğü 43 adet, İzmir Bölge 

Müdürlüğü 43 adet) 12 adet binada 86 

adet olmak üzere toplam 97 adet lojman 

bulunmaktadır. Lojmanlarla ilgili işlemler 

Maliye Bakanlığınca çıkartılan Tebliğler ve 

Yönetmelikler doğrultusunda yürütülmek-

tedir. 

Merkez yerleşkede 1 adet misafirha-

ne, 1 adet lokal, 1 adet kreş - anaokulu ve 

1 adet spor tesisi bulunmaktadır. Ayrıca 

Düzce’de Akçakoca Eğitim ve Dinlenme 

Tesisleri, Sivas’ta Sıcak Çermik Depo-

Ambar ve Dinlenme Tesisleri, Konya’da 1 

adet misafirhane, Trabzon’da 1 adet misa-

firhane, İzmir’de 1 adet misafirhane, İs-

tanbul’da 1 adet misafirhane-irtibat 

bürosu bulunmaktadır. 
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Tablo 1. Fiziksel yapı 

 

 

Makine Parkı 

Merkez ve taşra teşkilatlarında hiz-

met ve arazi çalışmalarının aksatılmadan 

yürütülebilmesi için araç filomuzda (Tablo 

2) yenileme çalışmaları devam etmektedir.  

  

 

Tablo 2. Makine parkı 

 
 
 
 
 
 

Binanın Cinsi Merkez Bölge 
 

Toplam Toplam Alan (m2) 

Hizmet Binası 19 17 36 81.842 

Lojman Binası 2 12 14 11.826 

Sosyal Tesis 13 22 35 52.485 

Laboratuvar 14 1 15 28.567 

Ambar 10 5 15 12.894 

Atölye 3 2 5 6.064 

Trafo 4 3 7 328 

Toplam 65 62 127 194.006 

 
ARAÇ CİNSİ 

0-10 Yaş 11-15 Yaş 16-20 Yaş 20 Yaş Üstü 

TOPLAM Miktar (Adet) Miktar (Adet) Miktar (Adet) Miktar (Adet) 

Merkez Bölge Merkez Bölge Merkez Bölge Merkez Bölge 

Binek 5 11 - - 3 - - - 19 

Arazi binek 4 1 - - 4 - 50 28 87 

Minibüs-
Otobüs 

4 - 1 - - - - - 5 

Panel 2 - 1 - - - - - 3 

Kamyon 4 - 2 - 1 - 10 3 20 

Kamyonet 8 5 - - 1 1 - - 15 

Treyler - - - - 2 - - - 2 

Diğer 2 - - - 3 - - - 5 

Toplam 29 17 4 - 14 1 60 31 156 
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Sondaj Makine Parkı 

Genel Müdürlüğümüz envanterinde 

kayıtlı 32 adet sondaj makinesi bulunmak-

tadır (Tablo 3). Mevcut sondaj makineleri-

nin 17 adedi elmaslı sondaj, 15 adedi 

rotary sondaj makinesidir. Jeotermal son-

daj makinesi ile 2.750 metre derinlikte 

karotlu sondaj makinesi ile 2.000 metre 

derinlikte sondaj yapabilecek kapasite ve 

tecrübeli ekip mevcuttur.  

Ülkemizde kamu kurumları içerisinde 

en yüksek jeotermal ve karotlu sondaj 

yapma kapasitesine sahip olan Genel Mü-

dürlüğümüz sondaj makine parkı, yenile-

me çalışmalarına devam ederken 

ekonomik ömrünü tamamlamış sondaj 

makinelerinin bir plan dâhilinde elden çı-

karılması çalışmalarını da sürdürmektedir. 

Sondaj makine parkının yenilenme-

sinin yanı sıra sondaj operasyonlarında 

kullanılan ekipman yenileme çalışmaları da 

planlı olarak yürütülmektedir. 2.750 metre 

delme kapasiteli jeotermal sondaj makine-

si ile Nevşehir–Merkez-Güre jeotermal 

sahasında 2.908 metre derinliğinde jeo-

termal sondaj kuyusu açılmış olup, bu ku-

yu Genel Müdürlüğümüzün açtığı en derin 

jeotermal sondaj kuyusudur. 
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Tablo 3. Sondaj makine parkı 

 

 

 

 

 

ROTARY SONDAJ MAKİNELERİ 

Markası Tipi Adet 
Kapasi-

tesi 
Mo-
deli 

Kullanım amacı 

Failing F-1500 3 450 m. 1976 
Maden ve Hidrojeoloji 

Son. 

Gefco 40 KDH 4 600 m. 2002 
Maden ve Hidrojeoloji 

Son. 

Failing F-2500 3 750 m. 1976 Jeotermal 

Gardner Denver GD-3000 1 1500 m. 1967 Jeotermal 

Wichtex WR-6 1 1500 m. 1999 Jeotermal 

National NOV-750 1 2750 m. 2009 Jeotermal 

Drillmec MR-6000 2 1500 m. 2009 Jeotermal 

TOPLAM 15 
  

 

ELMASLI SONDAJ MAKİNELERİ 

Markası Tipi Adet 
Kapasi-

tesi 
Mo-
deli 

Kullanım amacı 

Longyear L-38 1 800 m. 1978 Maden  

Longyear HD-55 1 2000 m. 1990 Maden  

Atalay  2 1000 m. 2008 Maden 

Delta  7 700 m. 2009 Maden 

Son-Mak  3 1000 m. 2009 Maden 

Son-Mak  2 1500 m. 2009 Maden 

Metason MSH-230 1 2000 m. 2009 Maden 

TOPLAM 17    

GENEL TOPLAM 32    
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R/V MTA Selen Araştırma Botu 

MTA SELEN Araştırma Botu, ülkemizi 

çevreleyen sığ deniz alanlarındaki jeolojik 

yapıların ve potansiyel doğal kaynakların 

araştırılması, ayrıntılı taban yapısının orta-

ya çıkarılması, depremsellik, deniz mühen-

dislik yapılarına (platform, boru ve kablo 

hatları, köprü ve liman projeleri vs.) ilişkin 

zemin araştırmaları, vb. amaçlara yönelik 

deniz etütlerinde kullanılmak üzere dona-

tılmıştır. Araştırma botu ile deniz tabanı 

altının araştırılması amacıyla yüksek ayı-

rımlı sığ sismik ve denizde manyetik etüt-

ler, deniz tabanı çökellerinin 

araştırılmasına ilişkin örneklemeler (gravi-

te/piston karot ve grab), deniz tabanı yapı-

larının ve bu alanda yer alan nesnelerin 

akustik olarak görüntülenmesi amacıyla 

yandan taramalı sonar etütleri, deniz ta-

banının ayrıntılı batimetri haritalarının ha-

zırlanması ve morfolojisinin ortaya 

konulmasına yönelik tek/çok ışınlı iskandil 

etütleri, su kolonunun fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin belirlenmesine yönelik akıntı 

hızı/şiddeti ve CTD ölçümleri ile su örnek-

lemesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 

 

 

MTA SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ 

Genel Müdürlüğümüz ihtiyacına 

binaen 2012 yılında inşa çalışmalarına baş-

lanılan “MTA Sismik Araştırma Gemisi” 

nin, 2017 yılı içerisinde geçici kabul aşa-

masına geleceği öngörülmektedir.  

Sismik araştırma gemimiz ile; başta 

Karadeniz, Ege Denizi, Akdeniz ve tüm de-

nizlerde başta 2B/3B sismik araştırmalar 

olmak üzere ihtiyaç duyulan jeoloji, jeofi-

zik, jeoteknik, hidrografik ve oşinografik 

araştırmalara yönelik görüntüleme, ölçüm 

ve örneklemeler yapılabilecektir. 

 

Uzaktan Algılama Merkezi 

   MTA Genel Müdürlüğü Türkiye'de-

ki Uzaktan Algılama çalışmalarını ilk olarak 

başlatan kurumdur. 1971 yılında MTA'nın 

önderliğinde Harita Genel Müdürlüğü, 

Devlet Su İşleri, Orman Bakanlığı ve TÜBİ-

TAK gibi kurumların katılımıyla oluşturulan 

Uzaktan Algılama ile ilgili milli komitenin 

hazırladığı rapor ışığında 1975 yılında hiz-

met vermeye başlamış olup 2002 yılı baş-

larında “Dr. İsmail Seyhan Uzaktan 

Algılama Merkezi” adını alarak yeni binası 

ve yenilenen ekipmanları ile hizmet ver-

meye devam etmektedir. MTA Uzaktan 

Algılama Merkezi, çalışma konusunda Tür-

kiye’de öncü bir merkezdir. 

Uzaktan Algılama Merkezinde bugü-

ne kadar ERTS (Earth Resources Tecnology 

Satellite) olarak bilinen Landsat-I, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 ve ASTER uydu verileri jeolojik veri-

lerin elde edilmesi amacıyla kullanılmıştır. 

Günümüzde ise yeni teknolojiye paralel 

olarak Worldview, Hiperspektral ve Radar 
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verileri kullanılarak daha ayrıntılı uzaktan 

algılama verilerinin elde edilmesi yönünde 

yeni çalışmalar başlatılmıştır. Merkez bün-

yesinde çeşitli uydu verilerini işleme kapa-

sitesine sahip ERDAS, ENVI, TNT MIPS, PCI 

GEOMATICA, ARCMAP, ARCVIEW yazılım-

ları kullanılmaktadır. Bu yazılımlar gerekti-

ğinde güncellenerek yenilenmektedir. 

Uzaktan Algılama Merkezinde farklı 

çalışma konularına yönelik olarak litolojik 

ve mineralojik haritalama, alterasyon hari-

taları, asılı sediman, yüzey sıcaklık dağılım 

haritaları gibi maden ve doğal kaynak 

aramalarına ve jeolojik özelliklerin tespiti-

ne yönelik çalışmalarla birlikte, sel, heye-

lan ve deprem gibi doğal afetlere yönelik 

çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca deniz kıyı-

sı değişimi çalışmaları, değişimlerin tespiti, 

yapısal jeoloji ve hidrojeoloji ile uzaktan 

algılamanın yer bilimleri uygulamalarına 

yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri   

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) coğrafi 

verilerin toplanması, bilgisayar ortamına 

aktarılması, depolanması, işlenmesi, analiz 

edilmesi ve sunulması amacıyla bir araya 

getirilmiş bilgisayar donanımı, yazılım, in-

san kaynakları ve coğrafi bilgilerden oluşan 

bir bütündür. 

Genel Müdürlüğümüz, üretmiş oldu-

ğu farklı ölçeklerdeki jeoloji haritalarını, 

Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları kullanıla-

rak sayısal bir veri tabanına aktararak hem 

bunlara ulaşmayı hem de analiz ve sorgu-

lama yapmayı kolaylaştırmak amacıyla, 

1995 yılında, “Türkiye Jeoloji Veri Tabanı 

(TJVT)” projesini başlatmıştır. Türkiye Jeo-

loji Veri Tabanı; formasyon, fay, kıvrım 

ekseni, özel jeolojik alanlar (heyelan, ak-

ma, krater, volkan konisi vb.), göl-nehir, 

nivelman tepe noktaları, yerleşim merkez-

leri, yollar, tabaka doğrultu/eğim olmak 

üzere 9 veri katmanı içermektedir. Son 

yıllarda gelişen yazılım teknolojisi ile birlik-

te e-Dönüşüm Türkiye projesi çerçevesin-

de “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi 

(TUCBS)”ne entegre çalışmalar içinde yer 

alan Genel Müdürlüğümüz, projelerinden 

elde ettiği tüm konumsal verileri Coğrafi 

Bilgi Sistemleri standartları içinde sayısal 

olarak üretecektir. Bu kapsamda, Genel 

Müdürlüğümüz görevleri çerçevesinde 

bugüne kadar ürettiği jeoloji, maden, en-

düstriyel ve enerji hammadde kaynakları, 

deniz jeolojisi, karot, jeofizik gibi bilgileri 

Coğrafi Bilgi Sistemleri standartlarında sa-

yısal hale getirmekle sorumludur. 

  Yapılan çalışmalar sonucunda üreti-

len tüm jeoloji haritaları ve bunlara ait 

veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları 

kullanılarak sayısal ortama aktarılmaktadır. 

Bu kapsamda; 1/25.000, 1/50.000, 

1/100.000, 1/500.000 ve 1/1.500.000 öl-

çekli jeoloji haritaları sayısallaştırılarak, 

Türkiye Jeoloji Veri Tabanına (TJVT) akta-

rılmıştır. Ayrıca, 1/25.000 ölçekli Heyelan 

Haritaları, Kuzey Anadolu Fayı Atlası, Doğu 

Anadolu Fayı Atlası ile İstanbul Metropolü 

Batısı Kitabının Sayısal Harita Ekleri de üre-

tilmiştir. 1/25.000 ölçekli Diri Fay Haritaları 

ile 1/25.000 ölçekli Heyelan haritaları da 

sayısal ortama aktarılmış olup, Türkiye 

Paleontoloji Veri Tabanı, Türkiye Ofiyolit 

Veri Tabanı, Türkiye Volkanizma Veri Ta-
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banı, Türkiye Mağmatizma Veri Tabanı, 

Türkiye Jeolojik Miras Alanları Veri Tabanı, 

Türkiye Mağara Veri Tabanı ve Türkiye 

Metamorfizma Veri Tabanı oluşturma ça-

lışmalarına da başlanılmıştır. 

1995 yılından bu yana Coğrafi Bilgi 

Sistemleri kullanılarak sayısal olarak üreti-

len Türkiye Jeoloji Haritası, Türkiye Dirifay 

Haritası ve Türkiye Heyelan Haritaları ile 

birlikte, TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı (AFAD)  tarafından 

Türkiye genelinde kurulu olan Ulusal Sis-

molojik Gözlem Ağına kayıt edilen bilgiler-

den eş zamanlı olarak alınan deprem 

verileri Genel Müdürlüğümüz web sayfa-

sında 2013 yılından itibaren “MTA Yer bi-

limleri Portalı” adıyla yayınlanmaktadır. 
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Teknolojik Çalışmaların Yapıldığı Laboratuvarlar ve Pilot Tesisler 

Laboratuvarlarımız, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından, 2010 yılında yalan 

denetim sonucunda, “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeter-

liliği İçin Genel Şartlar Standardı”na göre Akreditasyon Sertifikası ile belgelendirilmiştir. Bu 

kapsam da Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş olup, uluslararası geçerli analiz/testler yapıl-

maktadır. 

Doğal Taş Analiz/Test Laboratuvarları: 

Blok halindeki doğaltaş numunelerinin 

teknolojik testlerinin yapılabilmesi için 

standartlara uygun boyutlarda kesme, do-

ğaltaş numunelerinin yüzeylerinin silme ve 

cilalama işlemlerinin yapıldığı laboratuvar-

dır. Doğaltaş ürünlerinin, ihraç edilmesin-

de gerekli olan CE Belgesi’nin alınmasına 

yönelik akredite analiz/testleri TS EN ISO 

standartlarına göre; basınç dayanımı, 

eğilme dayanımı, kayma direnci tayini, do-

na dayanım, saplama deliğinde kırılma yü-

kü tayini, ısıl şok deneyi, darbe dayanımı, 

aşınma direnci testleri bu laboratuvarda 

yapılmaktadır.   

 Gravite Laboratuvarı: Mineral tanele-

rinin, aralarındaki özgül ağırlık farklılığının 

neden olduğu, akışkan ortamlardaki hare-

ket farklılığına dayanılarak, birbirlerinden 

ayrılması ile gerçekleştirilen zenginleştir-

meye, özgül ağırlık farkı ile zenginleştirme 

veya gravite zenginleştirmesi adı verilir. 

Laboratuvarda bulunan sallantılı masa ve 

jig gibi cihazlar ile uygun boyutlara hazır-

lanmış temsili numuneler için özgül ağırlık 

farkına göre zenginleştirme çalışmaları 

yapılmaktadır. Ayrıca bu laboratuvarda 

ağır sıvı testleri de yapılmaktadır. 

 Manyetik Zenginleştirme Laboratuva-

rı: Farklı manyetik duyarlıktaki serbestleş-

miş mineral tanelerinin, uygun bir 

manyetik alan içinde başlıca manyetik 

kuvvet olmak üzere çeşitli kuvvetlerin bile-

şik etkilerine dayanılarak, birbirlerinden 

ayrılması yolu ile gerçekleştirilen zengin-

leştirmeye manyetik ayırma zenginleştir-

mesi denir. Laboratuvarımızda bulunan 

faklı manyetik cihazlarımız ile yaş veya ku-

ru metot kullanılarak manyetik mineral 

zenginleştirilmesi yapılabilmektedir. 

 Kömür Yıkama Laboratuvarı: Düşük 

kül, kükürtlü ve ısı değeri yüksek yakıt elde 

etmek için kömür bünyesinde bulunan ve 

ısı değerini azaltan kil, jips, kalsit, silikatlar 

ve pirit uzaklaştırmak için fiziksel zengin-

leştirme yapılır. Böylece ısı değeri artar 

yanma verimli, cüruf ve kül taşıma masrafı 

az olur. Bunun için laboratuvarda farklı 

yoğunluklardaki sıvıların bulunduğu tank-

larda bir tür gravite ile zenginleştirme yön-

temi olan kömür yıkama çalışmaları 

yapılmaktadır.  

Flotasyon Laboratuvarı: Çeşitli kimya-

sal maddeler kullanılarak minerallerin su 

veya havaya karşı seçimli yaklaşmaların-

dan yararlanılarak yapılan bir fiziko kimya-

sal (yüzey ve ara yüzey özellikleri) 

zenginleştirme yöntemidir. Laboratuvarı-

mızda bulunan flotasyon makinaları ve 

farklı cevherler için hazırladığımız uygun 

reaktifler kullanılarak zenginleştirme iş-

lemleri yapılmaktadır. Flotasyon laboratu-

varında endüstriyel ve metalik cevherlerin 

zenginleştirilmesi yapılabilmektedir. 
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 Kırıcı Ünitesi: Cevher hazırlamanın ilk 

aşaması burada yapılır. Cevherin zengin-

leştirilebilmesi için, içerisinde bulunan de-

ğerli minerallerin boyut küçültme ile 

yeterli oranda serbest hale getirilebilmesi 

gerekir. Kırıcı ünitesinde bulunan Çeneli 

kırıcı, konik kırıcı, merdaneli kırıcı, çekiçli 

kırıcı gibi cihazlar ile boyut küçültme işlem-

leri yapılmaktadır. Ayrıca analize gönderi-

lecek numuneleri hazırlayabilmek için çok 

ince boyutta öğütme yapan “halkalı öğü-

tücü” ve numunelerin temsili olarak 

azaltma işlemleri için “çapraz oluklu bölü-

cü” de bu ünitede yer almaktadır. 

 Eleme Ünitesi: Farklı elek açıklığındaki 

elekler kullanılarak, malzemenin tane bo-

yutlara göre yapılan sınıflandırma işlemi-

dir. Bu işlemler kuru veya yaş olarak 

yapılabilmektedir. Elek ünitemizde uygun 

eleme cihazları (yaş ve kuru), etüv, şişeli 

bölücü de mevcuttur. Ayrıca Bond İş En-

deksi’ deneyleri için bilyeli değirmen de 

bulunmaktadır. 

Hidrometalurji Laboratuvarı: Metalik 

cevherlerden metal kazanmaya yönelik 

hidrometalurji çalışmaları, siyanür ve diğer 

yöntemlerle altın ve gümüş kazanımı, katı-

sıvı, sıvı–sıvı özütlemesi, çalışmalarının 

yapıldığı laboratuvardır.  

Isıl İşlem Laboratuvarı (Metalurji): 

Demir çelik ve diğer metallere yönelik er-

gitme, döküm ve ısıl işlem çalışmaları, 

mamul ve yarı mamul malzemelerin ana-

liz/testleri yapılmaktadır. Metalik parçala-

rın tavlama, menevişleme yüzey 

sertleştirme, çökertme sertleştirmesi, ye-

niden kristalleştirme gibi sanayiye dönük 

ısıl işlem deneyleri ve uygulama çalışmaları 

yapılmaktadır. 

 Metalografi Laboratuvarı: Metalik 

malzemelerin içyapılarının incelenmesi ve 

malzeme karakterizasyonu için numune 

hazırlama çalışmaları yapılmaktadır. Ayrı-

ca,  sertlik ve mikro sertlik ölçme ile meta-

lik malzemelerin fiziksel özellikleri 

hakkında bilgi bu laboratuvarda elde edil-

mektedir. 

Proses Hall: Metalurji ve malzeme araş-

tırmalarında ergitme, döküm, ısıl işlem ve 

diğer yüksek sıcaklık işlemlerine yönelik 

çalışmaların yapıldığı ünitedir. 

Fizikokimya Laboratuvarı: Fizikokimya 

Laboratuvarı’nda hammadde testlerine 

yönelik teknolojik çalışmalar yapılmakta-

dır. Hammaddelerde renk tayini, viskozite, 

karbonat tayini, şekillendirme, atritör ve 

bilyeli değirmenler ile öğütme vb. işlemler, 

seramik bünyelerin hazırlanması için kulla-

nılacak olan alçı kalıpların alınması ve çe-

şitli seramik malzemelerin dökümlerinin 

yapılması işlemleri bu laboratuvarda yürü-

tülmektedir.   

Kağıt sanayinde dolgu ve katkı maddesi 

olarak kullanılacak olan hammaddelerin 

(kalsit, kaolen, vb.) aşındırma testleri bu 

laboratuvarda bulunan “Kil Aşındırma Ci-

hazı” ile yapılmaktadır. Ayrıca silindirik 

ürün presi ile çeşitli seramik malzemelerin 

üretimi de bu laboratuvarda yapılmak-

tadır.  

Endüstriyel hammaddelerin TS 25 

“Tras” standardına uygun teknolojik test-

leri de yapılmaktadır. 

DTA-TG ve Isıl İletkenlik Laboratuvarı: 

DTA–TG cihazı ile numunelerin belirlenen 

sıcaklıklardaki faz dönüşümleri ve reaksi-

yon karakteristiği tespiti yapılmaktadır.Isıl 
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iletkenlik cihazı ile -10 +200 ⁰C sıcaklıklar 

arası 2’’ (inch) çapındaki numunelerde ısıl 

iletkenlik ölçümleri yapılmaktadır. Ayrıca 

kayaç numunelerinde gerçek yoğunluk 

tayini ve şekillendirilmiş numunelerde ba-

sınç/eğilme dayanımı testleri de bu labora-

tuvarda yürütülmektedir. Endüstriyel 

hammaddelerin presleme işlemlerinin de 

yapıldığı laboratuvardır. 

Isıl İşlem Laboratuvarı (Seramik): Bu 

laboratuvarda çeşitli sıcaklıklarda pişirme 

testlerinin yapılabileceği fırınlar bulunmak-

tadır. Bu fırınlar kullanılarak numunelerin 

tuğla, kiremit ve seramik hammaddesinin 

teknolojik testleri için gerekli olan pişirme 

testleri yapılabilmektedir. Laboratuvarda 

mevcut fırınlarda 1200-1700°C’ye kadar 

pişirmeler yapılabilmektedir. 

Ömer Narin Laboratuvarı: Laboratu-

varda birçok sanayi alanında kullanılacak 

olan hammaddelerin lazer yöntemi ile ta-

ne iriliği dağılımının kuru ve yaş yöntem-

lerle tayinleri yapılmaktadır. Toz ve 

gözenekli malzemelerin BET yüzey alanı, 

gözenek hacmi ve gözenek boyut dağılımı 

ölçümlerinin tamamen otomatik olarak 

yapıldığı bir laboratuvardır. Ayrıca, numu-

nede hacim ölçümü (bu hacme açık göze-

neklilik dahil değildir ) ve toz haline geti-

rilmiş örneklerden gerçek yoğunluk ölçü-

mü de bu laboratuvarda yapılmaktadır.  

 Cevher Zenginleştirme Pilot Tesisi: Ge-

nel olarak, az miktardaki numunelerle çalı-

şılan laboratuvarla, üretimin yapıldığı bü-

yük kapasiteli fabrikalar arasında de-

ğerlendirilebilecek; kırma, öğütme, sınıf-

landırma ve zenginleştirme işlemlerinin 

yapılabildiği bir tesistir. Her tür numune 

üzerinde çalışmaya olanak sağlayan tesis 

zengin bir donanıma sahip olup, sabit bir 

akım şeması ile sınırlanmamakta, yönteme 

göre farklı akım şemaları oluşturu-

labilmektedir. Ayrıca bu tesisin içerisinde 

Jameson Flotasyon ünitesi bulunmaktadır. 

Demir Pilot Tesisi: Demir cevherlerinin 

demir-çelik sektöründe değerlendirilmesi 

amacıyla pelet, sinter deneyleri ve meta-

lurjik testlerinin yapıldığı pilot tesistir. Ba-

ca tozlarının aglomerasyon çalışmaları da 

bu bölümde yapılmaktadır. 

Altın Pilot Tesisi: Altın yataklarından al-

tın ve gümüş üretimine yönelik fizibilite 

çalışmalarına temel olmak üzere gerekli 

teknolojik verileri saptamak amacıyla ku-

rulmuş tesistir. 
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Analiz Çalışmalarının Yapıldığı Laboratuvarlar 

  Laboratuvarlarımız, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından, 2010 yılında ya-

pılan denetim sonucunda, “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 

Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı”na göre Akreditasyon Sertifikası ile belgelendirilmiş-

tir. Bu kapsam da Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş olup, uluslararası geçerli analiz/testler 

yapılmaktadır. 

Mineralojik-Petrografik Analiz Labo-

ratuvarı:  Alttan aydınlatmalı polarizan 

mikroskoplar ile alttan-üstten aydınlatmalı 

polarizan mikroskoplar kullanılarak kayaç 

petrografisi ve cevher mikroskopisi çalış-

maları yapılmaktadır. 

Organik (Kömür) Petrografisi Analizleri 

Laboratuvarı: Üstten aydınlatmalı polarize 

ışık kaynaklı mikroskopta vitrinit, Rmax ve 

diğer reflektans ölçümleri; turba, kömür, 

grafit, kok, bitümlü şeyl, petrol şeyli, ozo-

kerit, asfaltit gibi malzemelerin türü ve 

tespiti yapılmaktadır.  

XRD Analiz Laboratuvarı: X-Işını difrak-

tometresi analiz cihazları yardımıyla kalita-

tif ve kantitatif mineral ve detay kil 

analizleri ile böbrek taşı tanımlamaları ya-

pılmaktadır. FT-IR cihazı kullanılarak orga-

nik veya inorganik yapıdaki öğütülmüş katı 

örnekler, orta infrared bölgede doğrudan 

ATR ataçmanı kullanılarak veya Kbr ile ka-

rışımlarından yapılan 13 mm’lik peletler ile 

kalitatif olarak analiz edilmektedir. Ayrıca 

enerji dağılımlı XRF (EDXRF) cihazı ile He 

atmosferde Na-U elementleri arasında % 

veya ppm mertebesinde standartlı veya 

standartsız elementer analizler yapılabil-

mektedir.  

Sıvı Kapanım Analiz Laboratuvarı: Ma-

den yataklarının oluşum modellemelerin-

de kullanılmak üzere; minerallerin kristal 

kafeslerinde hapsolmuş sıvı kapanımların 

homojenleşme sıcaklığı ve çözeltilerin tuz-

luluk değerleri belirlenmektedir. 

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 

Laboratuvarı: Her türlü katı malzeme üze-

rinde yüzey görüntüsü alınmakta, malze-

meler üzerinde noktasal mikrokimyasal 

analiz yapılmakta, ayrıca metalik cevher 

numunelerinde minerallerin Mineral Ser-

bestleşme Derecesi ve Parçacık Paramet-

releri Analizi (MLA) yapılmaktadır.  

ED-XRF Analizleri Laboratuvarı: Enerji 

Dağılımlı XRF (ED-XRF) cihazı ile He atmos-

ferde Na-U elementleri arasında % veya 

ppm mertebesinde standartlı veya stan-

dartsız elementer analizler yapılabilmek-

tedir.  

Hassas Numune Hazırlama ve Test La-

boratuvarı (Mineralojik-Petrografik Ana-

lizler için): Numune kalıplama ve kalıp-

lanmış numunelerin parlatılması işlemleri 

yapılmakta, ayrıca sıvı kapanım kesiti ve 

XRD detay kil analizi için numune hazır-

lanmaktadır. 

Kesithane: Polarizan mikroskop altında 

incelenmek üzere kayaç numunelerine ait 

ince kesitler hazırlanmakta, ayrıca her tür 

numunenin ilk kaba kesme, kaba düzlem-

sel aşındırma ve XRD analizi için toz nu-

muneler hazırlanmaktadır.  
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İncekesit Arşivi: Analizi yapılarak resmi 

raporu yazılmış olan kayaç numunelerine 

ait incekesitlerin saklandığı arşivdir. 

Şahit Numune Saklama Deposu: Kesit-

haneye gidecek olan numuneler organize 

edilmektedir. Ayrıca, analizi yapılarak res-

mi raporu yazılmış olan örneklerin şahit 

numunelerinin iç tüzükte belirtilen süreler 

kadar saklandığı depodur. 

Jeokimya Laboratuvarları: Yer kabuğu-

nu oluşturan kayaç türleri içinde kimyasal 

elementlerin farklılaşmasını, taşınmasını, 

birikmesini ve dağılımını inceleyen jeokim-

ya bilimine dayalı olarak; Kurum bünyesin-

de yürütülen projeler ve harici 

müşterilerden gelen talepler doğrultusun-

da, özellikle; jeokimyasal aramalar (pros-

peksiyonlar), cevher mineralizasyonuna 

bağlı jeokimyasal anomali tespiti ve jeolo-

jik bağıntıların tanımlanması amacıyla ka-

yaç, toprak, sediman gibi numunelerin 

jeokimyasal analiz hizmetlerinin yapıldığı 

laboratuvarlardır.   

Analitik Kimya Laboratuvarları: Gravi-

metrik, volumetrik ve enstrümantal analiz 

yöntemleri ile cevher, kayaç, toprak, sana-

yi atığı (anot çamuru), metal ve alaşım 

numunelerinde; majör, minör, NTE ve 

kıymetli metal element analizlerinin kanti-

tatif ve yarı kantitatif olarak yapıldığı labo-

ratuvarlardır. Geçici ihracatla ilgili cevher 

ve cevher konsantrelerinin, madencilik 

sektörü ile ilgili yurtiçi ve yurt dışı satış 

numunelerinin, adli makamlardan ve diğer 

kuruluşlardan gelen numunelerin, maden 

ve taşocaklarına ruhsat çıkarılmasında ge-

reken numunelerin analizleri de burada 

gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarlarda 

yapılan analizlerde kullanılmak üzere bu 

ünitede saf suda üretilmektedir. 

Kömür Analizleri Laboratuvarları: Kö-

mür Analizleri Laboratuvarlarında başlıca, 

ithal ve yerli kömürler (taş kömürü, linyit, 

turba, asfaltit) ile sanayi kömürleri (ithal 

linyit toz kömürü, petrokok, antrasit, me-

talürjik kok, vb.) ve bunlardan üretilen bri-

ket numunelerinin Uluslararası Stan-

dartlarda (ISO/TSE veya ASTM) hem fizik-

sel hem de kimyasal analizleri yapılmakta-

dır. 

Su Analizleri Laboratuvarları: Su Ana-

lizleri Laboratuvarında; göller, dereler, ba-

raj gölleri ve akarsular gibi yüzey suları ile 

yer altı ve jeotermal suların çeşitli fiziksel 

ve kimyasal parametrelerinin uluslararası 

kabul görmüş standartlara uygun olarak 

analizleri yapılmaktadır. 

Numune Hazırlama Birimi: Analiz /test 

için gönderilen kayaç, cevher ve kömür 

numunelerinin, standart metotlara uygun 

olarak analizlerin yapılabilmesi için numu-

nelerin öğütülerek ve boyutlandırılarak 

hazırlandığı birimdir. Birimde kırma, 

öğütme ve eleme cihazları bulunmaktadır. 

Arşivler: Laboratuvarlarda analiz/test 

işlemleri tamamlanan numuneler, “Numu-

ne Alma ve Saklama Yönetmeliğine” göre 

ilgili laboratuvarların arşivlerinde muhafa-

za edilmektedir.  

Depo ve Ambarlar: MTA Genel Müdür-

lüğü bünyesinde karotların arşivlendiği 20 

adet eski deponun yanı sıra demirbaş, 

kimyasal ve cam malzemeler ile diğer sarf 

malzemelerin muhafaza edildiği bir adet 

demirbaş ambarı (K Blok bodrum katta), 

bir adet sarf malzeme deposu (H Blok ze-
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min katta), bir adet taş ambar ve bir adet 

cam malzeme ambarı bulunmaktadır.  

Numune Kabul: MTA Genel Müdürlüğü 

projelerinden, diğer kamu kurumlarından 

ve özel sektör tarafından analiz/test için 

gönderilen numuneler “KY.PR.4.4 Taleple-

rin, Tekliflerin ve Sözleşmelerin Gözden 

Geçirilmesi Prosedürü” ne göre işlem gör-

dükten sonra ilgili laboratuvarlara teslim 

edilmektedir. Analiz/testleri tamamlanan 

numunelerin “KY.PR.5.10 Analiz/Test So-

nuçlarının Rapor Haline Getirilmesi Prose-

dürü” nde belirtilen hususlar çerçevesinde 

hazırlanan raporlar müşteriye ulaştırılmak-

tadır. Raporlar “KY.PR.4.13 Kayıtların Kont-

rolü Prosedürü” ne göre arşivde 

saklanmaktadır.  

Laboratuvarlarımıza gelen numunelere 

ait analiz/test taleplerinin alınması, dağı-

tılması, takipleri ve analiz/test sonuçlarının 

izlenebilmesinde kullanılmak üzere BDT 

koordinasyonunda alınan yazılım progra-

mının (NATT) kabul işlemleri tamamlana-

rak 15 Temmuz 2013 tarihinden beri 

kullanılmaktadır.
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MTA Laboratuvarlarının Akreditasyon Sertifikası 
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Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı  

Laboratuvarda, çeşitli kamu/özel ku-

rum ve kuruluşlardan gelen taleplere da-

yalı olarak ücreti karşılığı sözleşmelere 

bağlı yürütülen şev stabilite etütleri,     

yeraltı işletmesine ve jeomekanik para-

metrelerin belirlenmesine yönelik sondajlı 

etütler, güzergâh etütleri, organize sanayi 

bölgelerinin zemin etütleri vb. derlenen 

numuneler üzerinde, amaca yönelik testler 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, kaya 

numuneler üzerinde tek eksenli sıkışma 

dayanım testleri, elastisite modulü ve po-

isson oranı tayini, üç eksenli sıkışma daya-

nım testleri, zemin numuneler üzerinde ise 

makaslama dayanım deneyleri, üç eksenli 

sıkışma dayanım testleri, tek eksenli sıkış-

ma dayanım testleri, ve konsolidasyon 

testleri başta olmak üzere standart bir la-

boratuvarda olması gereken fiziksel testler 

(su içeriği, özgül ağırlık, tane boyu dağılım 

analizi, atterberg limitleri, nem içeriği vb.) 

gerçekleştirilmektedir. 

Laboratuvarda uygulanan testlerin 

tamamı TS, ASTM, BSI vb. uluslararası 

standartlara uygun olarak gerçekleştiril-

mektedir. 

 

Paleontoloji Laboratuvarları  

Paleontoloji laboratuvarları; paleon-

tolojik ve petrografik tanımlar için jeoloji 

çalışmaları sırasında araziden alınan ve 

harici olarak Genel Müdürlüğümüze gelen 

kayaç örneklerinin hazırlandığı laboratu-

varlardır. İnce kesit, yıkama, palinoloji ve 

mineral ayırma laboratuvarlarından oluş-

maktadır. İnce kesit laboratuvarlarında; 

taş kesme makineleri, parlatma makinele-

ri, kurutma fırını (etüv) ve biyolojik mik-

roskop kullanılarak plaksmenciler 

tarafından hazırlanan ince kesitler ilgili 

paleontoloğa biyolojik mikroskoplarla yaş 

tayini ve ortam yorumu yapılmak üzere, 

ilgili petrograflara ise polarizan mikroskop 

altında kayaç tanımlama ve sınıflaması 

yapılmak üzere iletilir. 

 Kırma- öğütme laboratuvarı; yıkama 

ve mineral ayırma laboratuvarında işlem 

görecek örneklerin hazırlandığı, eleme ve 

tartım işlemlerinin gerçekleştirildiği labo-

ratuvardır. Bu laboratuvarda çeneli kırıcı-

lar,  kompresörler, elek sallayıcı, ultrasonik 

banyo cihazı ve biri hassas tartı olmak üze-

re iki tartı kullanılmaktadır.  

Yıkama laboratuvarları; kırma-

öğütme odasında çeneli kırıcılar yardımıyla 

hazırlanan örneklerin tanımlamaya hazır 

hale getirildiği laboratuvardır. Bu labora-

tuvarlarda araziden alınan örnekler litoloji-

si ve tanımlanacak fosil grubuna yönelik 

olarak farklı kimyasallar ve elekler kullanı-

larak çeker ocaklar içinde çözülür. Çözülen 

örnekler etüvlerde kurutularak ilgili pale-

ontoloğa binoküler mikroskop altında fosil 

tanımlayarak yaş ve ortam yorumu yapıl-

mak üzere iletilir. 

Palinoloji laboratuvarlarında, palino-

lojik amaçlı alınan örnekler çeker ocak al-

tında farklı kimyasallar ve sandrifüjler 
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kullanılarak birkaç aşamada çözülerek, 

palinomorflardan yaş ve özellikle paleoor-

tam ve paleoiklim tanımları için preperat-

lar hazırlanır. Ayrıca bu laboratuvarda 

nannofosil tanımlama için sandrifüj ve 

preperat hazırlama aşamaları da gerçek-

leştirilir. 

Mineral ayırma laboratuvarlarında; 

kırma-ögütme işlemi tamamlanmış örnek-

lerden ağır mineralleri ayırma işlemi ger-

çekleştirilmektedir. Bu işlemler yapılırken 

ağır sıvılar (sodyumpolytungstad,  bromo-

form vs.), vakum pompası ve ayırma sis-

temleri kullanılmaktadır.  

 

Karot Bilgi Bankası 

Her türlü sondaj karot ve kırıntı ör-

nekleriyle jeolojik örneklerin ve bu örnek-

lere ait tüm analiz ve bilgilerinin modern 

arşiv ve bilgisayar ortamlarında saklanması 

önem arz etmektedir. 

Bu sayede bilgiye ulaşma kolaylığı, 

aynı bölgedeki sondaj tekrarlarının önüne 

geçilmesi, yüzeyden yapılan her türlü jeo-

lojik çalışmaya üçüncü boyut kazandırılma-

sı ve arşivlenen sondaj karot ve kırıntı 

örnekleri ile el örneklerinden daha sonra 

yararlanma imkânı sağlanacaktır. Böylelik-

le, hem parasal hem de zamansal olarak 

büyük tasarruflar sağlanmış olacaktır. 

Ülkemizde bu anlamda kurulmuş yer 

bilimleri veri ve sondaj karot bilgi bankası, 

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulun-

maktadır. MTA’nın, maden arama ve araş-

tırma faaliyetlerinden elde ettiği karot ve 

numuneler bu bankada arşivlenmekte ve 

kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.   

Türkiye Yer bilimleri Veri ve Karot 

Bilgi Bankasında maden arama, araştırma 

ve üretimi esnasında sondaj karotları, nu-

muneler ve yer bilimleri verileri, haritaları 

arşivlenerek, kullanıcıların hizmetine su-

nulmasının tek bir merkezden yürütülmesi 

amacıyla Türkiye Yer Bilimleri ve Karot Bil-

gi Bankası’nın kurulması hedeflenmekte-

dir. Yapılan düzenleme ile kurulacak Türki-

ye Yer bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası 

sayesinde madencilik faaliyetleri konusun-

da önemli açık giderilmiş olacaktır. 

 Bu amaçla; 07/09/2016 tarih ve 

29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 

‘6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Des-

teklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hük-

münde Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunun’ 37. maddesi 

İle,  4/6/1985 tarih ve 3213 Sayılı Maden 

Kanuna Eklenen Ek Madde 13 de belirtilen 

kanun yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanunda; “Maden arama, araş-

tırma ve üretimi sırasında kamu ve özel 

sektör tarafından üretilen yer bilimleri ve-

rileri ile sondajlara ait karot, kırıntı, el ör-

neği ve benzeri numuneler ile harita, kesit, 

stratigrafi ve benzeri dokümanları arşivle-

mek, yayımlamak, kullanıcıların hizmetine 

sunmak ve numunelerin yurt dışına çıka-

rılması ile ilgili işlemleri yapmak amacıyla 

Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün koor-

dinasyonunda ve Maden Tetkik ve Arama 

Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye Yer 

bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası kurul-

muştur. Türkiye Yer bilimleri Veri ve Karot 
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Bilgi Bankası’na veri, numune ve doküman 

kabulü, arşiv sisteminin oluşturulması, bu 

sistemden yararlanılması, numunelerin 

yurt dışına çıkarılması ve diğer uygulama-

lar ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafın-

dan çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Kamu ve özel sektöre ait veri, numune ve 

dokümanlar bu usul ve esaslara göre Tür-

kiye Yer bilimleri Veri ve Karot Bilgi Banka-

sı’na gönderilir.  Türkiye Yer bilimleri Veri 

ve Karot Bilgi Bankası için ihtiyaç duyulan 

Hazineye ait taşınmazlar, Maden Tetkik ve 

Arama Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak 

tahsis edilir.” denilmektedir. 

Bilgi Bankası; maden arayacak, araş-

tıracak, kamu ve özel sektör tarafından 

üretilen yer bilimleri verileri, sondajlara ait 

karot, kırıntı, el örneği ve benzer numune-

ler ile harita, kesit, stratigrafi ve benzeri 

dokümanları arşivleyecek, yayımlayacak ve 

kullanıcıların hizmetine sunacaktır. 

Karot Bilgi Bankası arşiv binaları ya-

pılmak üzere Genel Müdürlüğümüze, mül-

kiyeti Hazineye ait olan Ankara İli Gölbaşı 

ilçesi Gölbek mahallesinde bulunan 2.188 

no.lu parselin 188.000 metrekarelik kısmı-

nın tahsis işlemleri yapılmış olup, arşiv bi-

nalarının inşaat projelerinin yapımına 

başlanmıştır. 

Bilişim ve Diğer Teknolojik Alt Yapı 

Genel Müdürlüğümüz yaptığı arama 

ve araştırma çalışmaları ile ülkemizin ma-

dencilik sektörüne yön veren en önemli 

kurumlardan biridir. Bu çalışmalar sonu-

cunda üretilen verilerin, günümüz bilişim 

teknolojileri üzerinden elektronik ortama 

aktarılması-yayınlanması, arşivlenmesi ve 

güvenliğinin sağlanması, büyük önem arz 

etmektedir. Kurumun ürettiği verilerin 

günün teknolojilerine bağlı kalarak, e-

devlet kapsamında sektör, akademisyen-

ler, kurum kullanıcıları, dış kullanıcılar ve 

paydaşlar ile paylaşılması için gerekli ça-

lışmalar titizlikle yapılmakta ve bilişim tek-

nolojisi yakından takip edilmektedir.  

Genel Müdürlüğümüzün e-devlet 

kapsamında; sunmuş olduğu hizmetlerden 

“Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi”, 

“Mermer ve Doğaltaş Bilgi Yönetim Siste-

mi”, “İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sis-

temi”, “Yer bilimleri CBS Portalı”,“E-Ticaret 

Portalı”, “Elektronik Belge Yönetim Siste-

mi” vb. yazılımlar gelen yeni talepler doğ-

rultusunda sürekli güncellenmekte ve aktif 

kullanımları için gerekli tedbirler alınmak-

tadır.  

Kurum personelinin bilişim ve ileti-

şim teknolojilerini kullanımında, güvenlik 

hususları kapsamında dikkat etmeleri ge-

reken unsurların yer alacağı Bilgi Güvenliği 

Politikasının oluşturulması için temel eği-

timler alınmış, taslak çalışma tamamlan-

mıştır. Politikanın 2017 yılı program 

döneminde yayınlanması ve yıl içerisinde 

konu ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi ile 

farkındalığın arttırılması planlanmaktadır.   

Genel Müdürlüğümüzün temel ça-

lışma süreçlerinin arazi çalışmalarını kap-

saması sebebi ile arazi süreçlerine ait 

üretilen verilere, daha hızlı ve doğru erişim 

için Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı Arazi Ça-

lışmaları Bilgi Sistemi çalışması başlatılmış 

olup, 2017 yılı program dönemi içerisinde 
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de projeye ait çalışmalara devam edilecek-

tir. 

Kurum kullanıcılarının çalışmalarında 

kullanmak üzere ihtiyaç duyulan bilişim 

kaynaklarının güncel teknolojiye uygun 

olması için gerekli iyileştirme ve alım ça-

lışmaları yapılmakta ve her yıl mevcut du-

rum ve gelen talepler 

değerlendirilmektedir.  

Kurum bilişim ve iletişim hizmetleri 

kapsamındaki; bakım-onarım, sistem-

network-güvenlik-veri tabanı-storage vs. 

yönetimleri ve geliştirilecek kurumsal yazı-

lımlardaki proje yönetimi gibi tüm BT hiz-

metleri, mevcut MTA-Bilgi İşlem 

Koordinatörlüğünce yürütülmektedir. Per-

sonelin gelişen ve değişen teknolojiye 

kendisini adapte etmesi konusunda, ihti-

yaç duyulan eğitimlerin alınması için ge-

rekli çalışmalara 2017 yılı program 

döneminde de devam edilecektir.

 

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma 

Genel Müdürlüğümüz Kütüphanesi 

yer bilimleri ve madencilik konularında 

tüm araştırmacılara yardımcı olmak amacı 

ile gerekli bilgi ve belge gereksinimini kar-

şılamak, yurt içi ve yurt dışı süreli yayın, 

kitap, veri tabanı, tez, harita vb. doküman-

ları sağlamak ve sağlanan bu bilgileri sis-

tematik bir şekilde düzenleyerek 

araştırmacıların kullanımına hazır bulun-

durmaktadır. Kütüphanemiz yer bilimleri 

ve madencilik alanında koleksiyon zengin-

liği açısından Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun 

en büyük kütüphanesi olma özelliğine sa-

hiptir.  

Kütüphanemizde; yer bilimleri, ma-

dencilik, kimya, jeofizik, paleontoloji vb. 

konularında 47.669 kitap, ayrıca abonelik, 

bağış ve değişim yoluyla sağlanan 2.325 

başlık altında yaklaşık 200.000 adet süreli 

yayın mevcuttur. 2016 program yılı içeri-

sinde gelen talepler doğrultusunda 4 adet 

veri tabanı aboneliği gerçekleştirilerek Ge-

nel Müdürlüğümüz araştırmacılarının hiz-

metine sunulmuştur. 2017 program yılı 

içerisinde de gelen talepler doğrultusunda 

güncel bilgi kaynaklarının Genel Müdürlü-

ğümüze kazandırılması değerlendirilecek-

tir. 

 Derleme Servisi arşivimizde; top-

lam 11.914 adet etüt raporu bulunmakta-

dır. Raporların e-ticaret portalı üzerinden 

satışı yapılmaktadır. Ayrıca 2016 yılı ekim 

ayı içerisinde 1/100.000 ve 1/25.000 öl-

çekli jeolojik haritaların e-ticaret portalı 

üzerinden satışına başlanmıştır.  
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Tablo 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

  Donanım Araçları Merkez Bölge Toplam 

Bilgisayarlar 
Masaüstü 1.693 582 2.275 

Dizüstü 849 292 1.141 

Çevre Birimleri 

Yazıcı 704 294 998 

Tarayıcı 71 31 102 

Belge Geçer (Faks) 19 10 29 

Yansı Cihazı (Projeksiyon) 35 14 49 

Televizyon 36 23 59 

Fotokopi Makinesi 70 31 101 

Plotter 6 0 6 

Bilgi İşlem Sistem Odası 

Sunucular 27 12 39 

Kesintisiz Güç Kaynağı 64 35 99 

Kabinler 27 14 41 

Kenar Anahtarı 59 18 77 

Diğer Donanım ve Tekno-
lojik Araçlar 

Matbaa Baskı Makinesi 2 0 2 

Ozalit Makinesi 1 0 1 

Elektronik Yazı Makinesi 12 2 14 

Klima 122 74 196 

Santral 3 15 18 

Fotoğraf Makinesi 169 14 183 

Kağıt Öğütme Makinesi 19 0 19 

Smartboard 1 0 1 
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Tabiat Tarihi Müzesi 

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 

hizmet vermekte olan Tabiat Tarihi Müze-

sinin giriş katında; güneş sistemi, küresel 

görüntüleme sistemi olan Bilim Küresi ile 

kubbe şeklindeki ekranda üç boyutlu gö-

rüntüleme sistemi Planetaryum, görme 

engelliler bölümü, çocuk eğitim alanı, kon-

ferans salonu, danışma ve kafeterya alanı 

yer almaktadır. Görme engelli ziyaretçile-

rimiz için özel hazırlanan bölümde, açık 

vitrinlerde sergilenen örnekler Braille alfa-

besi ile yazılmış etiketlerle tanıtılmakta, 

işitsel olarak hazırlanmış CD ile müze ve 

dünyamız hakkında bilgiler sunulmaktadır.  

Birinci katta omurgalı ve omurgasız 

fosillere ait çok sayıda örnek sergilenmek-

tedir. Ayrıca, Prehistorik Dönemlere ait 

materyaller, Karstik Mağara Modeli ve Çö-

kelme Ortamları Maketi ziyaretçilere su-

nulmaktadır. Yine bu katta bir kısmı soyu 

tükenmiş ya da tükenmekte olan Türkiye 

Bitkileri ve Hayvanlarına ait örnekler yaşa-

dıkları doğal ortamlarına yakın görsel dü-

zenlemelerle Diyorama Bölümünde yer 

almaktadır. Kahramanmaraş’ta bulunan 

3.500 yıl öncesine ait fil iskeleti, 15 milyon 

yıl önce yaşamış olan Mastodont fosilinin 

alçı kopyası, Adana-Yumurtalık sahilinde 

karaya vuran güncel Uzun Balina iskeleti 

ile 140 milyon yıl önce yaşamış etobur di-

nozor olan Allosaurus fosilinin alçı kopyası 

ve aynı fosilin giydirilmiş maketi yine bu 

katta sergilenmektedir. İkinci katta; çeşitli 

kayaç, mineral ve süs taşları, Türkiye’nin 

madenleri ile Anadolu’da madenciliğin 

tarihine ait örnekler bulunmaktadır. Mü-

zedeki örneklerin bakımı, temizlenmesi ve 

korunması amacıyla; Omurgalı-Omurgasız 

Paleontoloji, Restorasyon ve Konservas-

yon, Mineraloji-Petrografi ve Anadolu Ma-

dencilik Tarihi Laboratuvarları faaliyete 

geçmiştir. Çağdaş müzecilik anlayışı ile sa-

nal müzecilikle de gündemi takip etmek-

tedir. MTA internet sayfasında 

(www.mta.gov.tr) yer alan sanal müze tu-

ru ile modern müzecilik profilini en iyi şe-

kilde yansıtmaktadır.  

Genel Müdürlüğümüz kampüsü içe-

risinde bulunan Enerji Parkı 2013 yılından 

beri Tabiat Tarihi Müzesine bağlı olarak 

hizmet vermeye devam etmektedir. Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ku-

rumların tanıtım bölümlerinin yer aldığı 

Enerji Parkında yenilenebilir enerji kaynak-

larının ve fosil yakıtların çeşitleri ve enerji 

üretim şekillerinin maketler ve bilgi pano-

larıyla anlatıldığı bölümler, bahçe alanında 

kömür galerileri ve petrol kuyusu maketi 

yer almaktadır.  

Tabiat Tarihi Müzesi mevcut veriler 

ışığında Dünyanın jeolojik ve biyolojik 

geçmişini örneklerle topluma tanıtmak, 

doğa koruma bilincini oluşturmak amacın-

da eğitim misyonu çerçevesinde bilimsel 

araştırma projeleri ile çalışmalarını sür-

dürmektedir.  
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D. İNSAN KAYNAKLARI 

İnsan kaynaklarına ilişkin politika, 

strateji ve planların oluşturulması sürecin-

de ilgili birim yöneticilerinin talep ve gö-

rüşleri değerlendirilmektedir. Personelin 

işe alınması ile işe ve kuruma adaptasyo-

nunu sağlamaya yönelik olarak hizmet ön-

cesi eğitim ile başlayan eğitim faaliyetleri, 

hizmet içi eğitim programları kapsamında 

personelin çalışma hayatı boyunca mesle-

ki, bilimsel ve teknik gelişimini sağlamaya 

yönelik olarak aldığı teorik ve pratik eği-

timler ile devam etmektedir. Eğitim faali-

yetleri ile ilgili olarak gerektiğinde 

uzmanlık alanlarına bağlı olarak üniversite-

lerden, işveren sendikasından ve sivil top-

lum kuruluşlarından da destek 

alınmaktadır.  

Personel alımı, memur kadroları için, 

Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç ve taleple-

ri doğrultusunda Ölçme Seçme ve Yerleş-

tirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı 

tarafından düzenlenen Kamu Personel 

Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre; işçi 

kadroları için ise KPSS sonucuna göre Tür-

kiye İş Kurumu’nca (İş-Kur) açıklanan ilan 

ile başvuran ve bu Kurumca gönderilen 

adaylar arasından yapılmaktadır. 

Ayrıca mevzuat çerçevesinde kurum-

lar arası nakil yoluyla üniversite ve diğer 

kamu kurumlarından Kuruluşumuza per-

sonel nakli olabilmektedir. Naklen tayin 

yoluyla gelen personel niteliklerine göre 

ilgili birimlerde görevlendirilmektedir. 

Özelleştirilen kurumlardan veya tüzel kişi-

liği sona eren belediyelerden gelen perso-

nel ise ihtiyaç duyulan birimlerde 

görevlendirilmektedir.  

Kuruluşumuz personelinin kişisel ve 

mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla 

gerekli bütün imkân ve kolaylıklar sağlan-

makta; çalışanların mesleki, bilimsel, tek-

nik, hukuki vb. değişiklik ve gelişmeleri 

takip etmeleri amacıyla kurultay, kongre, 

seminer, sempozyum, çalıştay vb. faaliyet-

lere katılımları teşvik edilmektedir. 

Genel Müdürlüğümüz 2016 yılı Aralık 

sonu itibariyle toplam 2.715 personel ile 

hizmet vermektedir. Personel durumu şe-

kil 1, şekil 2, şekil 3 ve şekil 4 ile tablo 5, 

tablo 6 ve tablo 7’de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Merkez Bir. ve Bölge Müd. personel 
dağılımı   

Şekil 2: Personelin hizmet sınıfına göre da-
ğılımı   

Merkez 
Birimleri

64%

Bölge 
Müd.
36%

Memur; 
81%

Kadrolu 
İşçi; 19%
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Tablo 5. Personelin hizmet sınıfı dağılımı 

  

Hizmet Sınıfı Merkez Bölge Genel 

M
em

u
r 

Teknik Hizmetler Sınıfı 1.097 481 1.578 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 293 284 577 

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 7 - 7 

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 12 - 12 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 12 - 12 

Toplam 1.421 765 2.186 

Kadrolu İşçi 326 202 528 

Geçici Personel 1 - 1 

Genel Toplam 1.748 967 2.715 

 

 

 

Tablo 6. Personelin cinsiyet dağılımı 
  

    Erkek Kadın Toplam 

Memur 1.558 628 2.186 

Kadrolu İşçi 425 103 528 

Geçici Personel - 1 1 

Genel Toplam 1.983 732 2.715 
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Şekil 3: Personelin cinsiyet dağılımı 

 

 

 

Tablo 7. Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı 
  

 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Memur Kadrolu İşçi Geçici
Personel

Genel

57,39%

15,65%

73,04%

23,13%

3,79% 0,04%

26,96%

Erkek Kadın

Öğrenim Durumu Memur Kadrolu İşçi 
Geçici              

Personel 
Toplam 

İlkokul 7 112 - 119 

Ortaokul 41 77 - 118 

Lise 240 294 - 534 

Önlisans 310 4 - 314 

Lisans 1.096 41 1 1.138 

Yüksek Lisans 357 - - 357 

Doktora 125 - - 125 

Doçent 10 - - 10 

Toplam 2.186 528 1 2.715 
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Şekil 4. Personelin öğrenim durumuna göre dağılımı 
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II. PERFORMANS BİLGİLERİ 

A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER 

MTA Genel Müdürlüğü Kuruluş Ka-

nunu’nda belirtilen görevleri kapsamında 

doğal kaynakların aranmasına yönelik ça-

lışmalarını sürdürürken; yer kabuğunun 

temel jeolojik özelliklerini araştırarak, ül-

kemizdeki madencilik ve hammadde kay-

nağı çalışmalarına, doğal enerji kaynak-

larının aranmasına, bulunmasına ve doğal 

afet risklerinin belirlenmesine temel oluş-

turan veriler elde etmekte ve bu verileri 

başta madencilik olmak üzere tüm sektör-

lerin ve üniversiteler ile diğer kamu kuru-

luşları ve araştırmacılar gibi tüm paydaş-

larının kullanımına sunmaktadır. 

Dolayısıyla Kurumumuz, bilimsel ve 

teknolojik gelişmeleri yakından takip et-

mek suretiyle, kendisini sürekli yenileye-

rek, jeolojik araştırmalar, metalik, 

endüstriyel ve enerji hammadde-kömür, 

jeotermal ve nükleer enerji kaynaklarının- 

aranması, jeofizik araştırmalar, analiz ve 

teknolojik testler, fizibilite çalışmaları, de-

niz jeolojisi jeofiziği araştırmaları, çeşitli 

bilimsel ve teknolojik araştırmalar gibi çok 

çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürmek-

tedir. 

Yeraltı kaynaklarının yüksek katma 

değer sağlayacak şekilde ekonomiye ka-

zandırılması, enerji ve sanayi hammadde 

talebinin güvenli ve ekonomik olarak karşı 

 

 

lanması, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi 

ve geliştirilmesi, üretilen hammaddelerin 

yurt içerisinde işlenerek nihai ürünlere 

dönüştürülmesini içeren hedeflerimiz Ba-

kanlığımız madencilik politikasının temel-

lerini oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda Genel Müdürlüğümü-

zün temel çalışma konularına göre; Kurum 

performans hedefleri ile 2014-2018 dö-

nemini kapsayan Onuncu Kalkınma Pla-

nı’nda yer alan “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı 

Yüksek Büyüme” başlığı altında yer alan 

“Madencilik” ile “Yaşanabilir Mekanlar, 

Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında yer 

alan “Mekansal Gelişme ve Planlama” ara-

sında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. 

Ayrıca “Nitelikli İnsan, Güçlü Top-

lum” başlığı altında yer alan “Kültür ve 

Sanat”; “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek 

Büyüme” başlığı altında yer alan “Enerji” 

ve “Madencilik” ile “Yaşanabilir Mekanlar, 

Sürdürülebilir Çevre” başlığı altında yer 

alan “Çevrenin Korunması” ve “Afet Yöne-

timi” arasında dolaylı bir ilişki bulunmak-

tadır. 

Bununla birlikte “Yenilikçi Üretim, İs-

tikrarlı Yüksek Büyüme” başlığı altında yer 

alan “Bilim, Teknoloji ve Yenilik” arasında 

ise doğrudan ve dolaylı olarak ilişkilendiri-

len alanlar yer almaktadır. 
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B. AMAÇ VE HEDEFLER 

  Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü “Misyon” ve “Vizyon” ifadeleri “2015-2019 

Stratejik Planı”’nda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 

MİSYON 
 
 

Yer bilimleri ve madencilik alanında arama, araştırma, 

analiz ve altyapı çalışmalarını yürüterek üretilen bilgiyi  

toplumun hizmetine sunmak,  

ülke refahına katkıda bulunmak 

 

 

VİZYON 

Yer kabuğunu tanıyarak, tanımlayarak, 

tanıtarak geleceğimize bilgi ve değer üretmek 

 

 

Yukarıda açıklanan Misyonumuzu gerçekleştirebilmek ve Vizyonumuza ulaşabilmek 

amacıyla 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda aşağıdaki tabloda gösterilen Stra-

tejik Amaç ve Hedefler belirlenmiştir. 
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Tablo 8. Stratejik Amaç ve Hedefler 

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER 

1. Ülkemizin İhtiyaçları Doğrultusunda 

Karada ve Denizlerde Yer bilimleri 

Alanında Bilgi Üreterek Yer kabuğu-

nun Anlaşılmasını ve Verimli Kullanıl-

masını Sağlamak 

Hedef 1. Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yönelik 

bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek 

Hedef 2. Optik algılayıcılar kullanılarak maden, jeotermal, 

doğal afet, çevre kirliliği vb. amaçlı 700.000 km2 lik uzaktan 

algılama çalışması gerçekleştirmek 

Hedef 3. Yer bilim kaynaklı doğal afet zararlarını azaltmaya 

yönelik çalışmaları her yıl %25 oranında artırmak 

Hedef 4. Mağaraların ve karst ekosistemlerinin koruma ve 

kullanım yöntemlerini belirlemek ve envanterini oluşturmak 

Hedef 5. Uluslararası standartlarda sayısal yer bilimleri veri 

tabanı oluşturmak 

Hedef 6. Farklı amaç ve ölçeklerde yer bilimleri haritası ha-

zırlamak ve basmak 

Hedef 7. Akdeniz öncelikli olmak üzere tüm denizlerimizde 

ve uluslararası sularda doğal kaynakların araştırılması, doğal 

afetler, iklim değişikliği, kıyı ve çevrenin korunması ve etkin 

kullanımına yönelik jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinogra-

fik alt yapı bilgileri üretmek 

2. Maden ve Enerji Hammaddelerinde 

Ulusal ve Uluslararası Üretim, Tüke-

tim, İthalat, İhracat Kriterleri ve Kritik 

Hammadde Öngörüleri Doğrultusunda 

Arama ve Araştırma Faaliyetleri Ger-

çekleştirmek ve Ülkemizdeki Rezerv 

Güvenilirliğini Sağlamaya Katkıda Bu-

lunmak 

Hedef 1. Metalik maden ve endüstriyel hammadde aramala-

rına yönelik çalışmalar yürütmek ve yeni kaynakların keşfine 

katkıda bulunmak 

Hedef 2. Enerji hammaddeleri ile ilgili keşif ve etüt çalışmala-

rını artırarak devam ettirmek 

Hedef 3. Ülkemizin metalik maden, endüstriyel hammadde 

ve jeotermal kaynak envanterlerini hazırlamak ve güncelle-

mek 

Hedef 4. Maden ve enerji hammaddelerinin aranmasında 

uluslararası standartlara uygun çalışma yaparak rezerv güve-

nilirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak 
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Tablo 8. Stratejik Amaç ve Hedefler devam ediyor… 

 

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER 

3. Yer bilimleri ve Madencilik Alanın-

da; Ülkemiz İhtiyaçları Doğrultusunda 

Teknolojik Çalışmalar Yapmak, Ana-

liz/Test Hizmetleri Geliştirmek, Çeşit-

lendirmek ve Hızlandırmak 

Hedef 1. Uluslararası standartlara uygun analiz/test kalitesi-

nin sürekliliğini sağlayarak kapasitesini, çeşitliliğini ve hızını 

artırmak 

Hedef 2. Bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmak, bilgi ve 

teknoloji üretmek 

Hedef 3. Karot bilgi bankası arşiv kapasitesini artırmak 

4. Doğa Tarihini Araştırarak Tanıtımını 

Sağlamak ve Jeolojik Mirasın Korun-

masına Katkıda Bulunmak 

Hedef 1. Tabiat tarihi bilincini ve farkındalığını bilimsel, kül-

türel, sosyal faaliyetleri güçlendirerek artırmak 

Hedef 2. Ülkemizin jeolojik miras potansiyelini gösteren en-

vanter çalışmalarını gerçekleştirmek 

5. Kurumsal Yapıyı Geliştirmek ve Güç-

lendirmek 

Hedef 1. Çalışanlara bireysel ve mesleki gelişim fırsatları 

oluşturmak ve yeni alınan personeli projelerde sorumluluk 

üstlenebilecek birikime kavuşturmak 

Hedef 2. Tanıtım ve yayın faaliyetlerini geliştirmek 

Hedef 3. Uluslararası iş birliklerini arttırmak 

Hedef 4. Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin ve efektif 

olarak kullanmak 

Hedef 5. Kurumda Kalite Yönetim Sistemi ile İş Sağlığı ve Gü-

venliği Yönetim Sistemini kurarak çalışma ortamını standart-

lara uygun hale getirmek 
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C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER 

Performans Hedefi 1. Karada ve denizlerde jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yö-
nelik bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek 

 

 Tablo 9. Performans hedefi 1  

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

 

Amaç SA1. Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda karada ve denizlerde yer bilimleri ala-
nında bilgi üreterek yer kabuğunun anlaşılmasını ve verimli kullanılmasını sağla-
mak 

Hedef 

SH1. Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yönelik bilimsel araştırmalar ger-
çekleştirmek 

SH2. Optik algılayıcılar kullanılarak maden, jeotermal, doğal afet, çevre kirliliği 
vb. amaçlı 700.000 km2 lik uzaktan algılama çalışması gerçekleştirmek 

SH3. Yer bilim kaynaklı doğal afet zararlarını azaltmaya yönelik çalışmaları her yıl 
%25 oranında artırmak 

SH4. Mağaraların ve karst ekosistemlerinin koruma ve kullanım yöntemlerini 
belirlemek ve envanterini oluşturmak 

SH5. Uluslararası standartlarda sayısal yer bilimleri veri tabanı oluşturmak 

SH6. Farklı amaç ve ölçeklerde yer bilimleri haritası hazırlamak ve basmak 

SH7. Akdeniz öncelikli olmak üzere tüm denizlerimizde ve uluslararası sularda 
doğal kaynakların araştırılması, doğal afetler, iklim değişikliği, kıyı ve çevrenin 
korunması ve etkin kullanımına yönelik jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinogra-
fik alt yapı bilgileri üretmek 

 

Performans Hedefi 
PH1. Karada ve denizlerde jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yönelik 
bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek 

Sanayileşen ülkemizde giderek artan metalik maden ihtiyacı ile endüstriyel ve enerji hammadde gereksi-
nimlerini karşılamak üzere yapılacak arama çalışmaları için güncel jeolojik verilerin üretilmesi ihtiyacı; hızlı 
kentleşme sürecinde, başta deprem, heyelan gibi doğal afetler ve çevre sorunları olmak üzere çözüm 
bekleyen pek çok konunun bulunması, yer bilim çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesini zorunlu kılmak-
tadır. Halkımızın güvenlik ve refah düzeyinin artırılmasına, bilinmeyen maden yataklarının ortaya çıkarıl-
masına, gerekli mühendislik hizmetlerinin sunulmasına ve tüm canlılar için vazgeçilmez unsur olan doğal 
çevrenin doğru kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yapmak, MTA’nın temel görevlerindendir. Bu çerçe-
vede, Genel Müdürlüğümüz yürüttüğü yer bilim araştırmaları ile farklı amaçlara göre alt projeler oluştu-
rarak, ayrıntılı jeolojik etütler yapmakta ve 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarını güncellemektedir. Jeolojik 
oluşumların açıklanmasına yönelik araştırmalar; maden yataklarının oluşum süreçleri, doğal afetlerin çö-
zümlenmesi ve bunların alt yapı hizmetlerinde kullanılması gibi alanlarda faydalı olacaktır.   
Bununla birlikte yer bilimleri açısından denizlerimizin her yönüyle araştırılması amacıyla; MTA SELEN ve 
MTA araştırma gemileri ile denizlerde yer bilimleri kapsamlı (jeolojik,  jeofizik, oşinografik ve hidrografik 
yöntemler) araştırmalar yürütülecektir. 
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Tablo 9. Performans hedefi 1 devam ediyor… 

Performans Göstergeleri     2015 2016 2017 

1 PG1. Jeolojik detay etüt km2/yıl  
14.585 16.400 17.550 

Performans göstergesi, ilk defa jeoloji haritası yapılan alan ile daha önce yapılmış jeoloji haritaları-
nın güncelleştirildiği alan çalışmalarını ifade etmektedir. 

2 PG2. Jeolojik prospeksiyon km2/yıl 1.200 17.850 4.100 

Daha önce jeolojik araştırma yapılmış alanlarda, amaca göre yeniden yapılacak jeolojik çalışmaları 
ifade etmektedir. 

3 
PG3. Uzaktan algılama analizi yapılan alan 
km2/yıl 

71.950 153.650 343.000 

Gösterge; maden aramaları için potansiyel olabilecek alanların belirlenmesi amacıyla metalik ma-
den ve endüstriyel hammadde tespitine yönelik mineral dağılım ve alterasyon haritalarının yapıl-
ması, jeolojik özelliklerin belirlenmesi için litolojik farklılıkların ve yapısal unsurların ortaya 
çıkarılması, deprem, heyelan vb. doğal afetlerin zamansal değişimlerinin incelenmesi,  jeotermal 
alanların tespitine yönelik yüzey sıcaklık haritalarının yapılması, jeoformolojik oluşumlar, kıyı çizgi-
si değişimi ve çevre kirliliğine yönelik çalışmaları ifade etmektedir. 

4 PG4. Paleosismolojik yüzey etüt km/yıl 650 550 500 

Deprem kaynağı aktif fayların jeolojik, jeomorfolojik, jeodezik, jeofizik, paleosismolojik, tarihsel ve 
aletsel dönem deprem bilgileri ile birlikte değerlendirilmesiyle oluşturulan sismotektonik haritala-
rın hazırlanması için yapılan çalışmaları ifade etmektedir. 

5 PG5. Hendekte jeolojik etüt  m2 /yıl 2.200 1.750 8.000 

Diri fay haritaları kullanılarak ülkemizde yer alan fayların paleosismolojik davranışlarının araştırıl-
ması ve mağara araştırmalarında açılan hendeklerde yapılan ayrıntılı jeolojik etüt çalışmalarını 
ifade etmektedir. 

6 PG6. Topoğrafik harita alımı  m2/yıl 210.000 150.000 200.000 

Diri fay haritaları kullanılarak ülkemizde yer alan fayların paleosismolojik davranışlarının araştırıl-
ması ve mağara araştırmalarında açılan hendeklerde yapılan ayrıntılı topoğrafik harita alımı yapı-
lan çalışma alanını ifade etmektedir. 

7 PG7. Paleosismolojik araştırma (Hendek) m3/yıl 26.900 20.000 30.000 

Yer bilim kaynaklı doğal afet zararlarını azaltmaya yönelik olarak; yapılacak olan paleosismolojik 
hendek kazıları ile fayın yakın jeolojik geçmişteki davranışlarını araştırma ve gelecekteki olası dep-
remlerin yeri, büyüklüğü ve tekrarlanma aralıklarını açıklayacak jeolojik veri toplama çalışmalarını 
ifade etmektedir. 

8 PG8. Jeolojik haritalama km2/yıl 10.000 6.600 10.000 

Deprem zararlarının azaltılması kapsamında, ülkede yer alan Kuvaterner çökel alanlarında, jeolo-
jik-jeomorfolojik ölçütlere dayalı bölgesel ölçekte sıvılaşma duyarlılık haritalarının üretilmesi ve  bu 
haritaların deprem zararlarını azaltmaya yönelik kullanıma sunulması amaçlı haritalama çalışmala-
rını ifade etmektedir. 
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Tablo 9. Performans hedefi 1 devam ediyor… 

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

9 PG9. Sayısallaştırılan pafta sayısı/yıl 100 100 200 

Arazide elde edilen verilerle, ilk defa oluşturulan ve güncelleştirilen jeoloji haritalarının, veri taba-
nında sayısal ortama aktarılma sayısını ifade etmektedir. 

 

 

10 PG10. Basılan pafta sayısı /yıl 1 19 51 

Üretilen jeoloji haritalarının, yeraltı kaynaklarının aranması, kentleşme, yol, baraj, tünel vb. mü-
hendislik hizmetleri ile çevre araştırmalarında, altlık olarak kullanılmasını sağlamak üzere basımı 
yapılan jeoloji haritalarının pafta sayısını ifade etmektedir. 

11 PG11. Karstik yüzeyde etüt km2/yıl 2.670 2.250 1.800 

Performans göstergesi, karst ve mağara araştırmalarında yapılan ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları-
nın alanını ifade etmektedir. 

12 PG12. Karst ve mağara etüdü sayısı/yıl 75 32 26 

Türkiye’nin eriyebilir kayalarının (karbonatlı) bulunduğu bölgelerde, yüzey ve yeraltı karst sistemle-
rini belirli bir program dahilinde, başlangıcından günümüze olan oluşum ve gelişim süreçlerini ince-
lemek, doğal kaynakların (mağara, yeraltı suyu, plaser maden yatakları) ve karst ekosistemlerinin 
koruma ve ekonomik olarak kullanım yöntemlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek mağara 
etütlerini ifade etmektedir. 

13 PG13. Yarma m3/yıl 400 300 450 

Ülkemizde yer alan Kuvaterner çökel alanlarında, jeolojik-jeomorfolojik ölçütlere dayalı bölgesel 
ölçekte sıvılaşma duyarlılık haritalarının üretilmesi, bu haritaların deprem zararlarını azaltmaya 
yönelik kullanıma sunulması amacına yönelik çalışmaları ifade etmektedir. 

14 PG14. Hidrojeolojik etüt  km2/yıl 1.750 3.950 1.800 

Performans göstergesi jeolojik araştırmalarda yapılan ayrıntılı hidrojeolojik etüt çalışmalarının ala-
nını ifade etmektedir. 

15 PG15. Jeofizik etüt nokta/yıl 7.160 25.653 10.707 

UDSEP (Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı) kapsamında ülkemizin çizdiği 2023 yılı hedefleri içe-

risinde Genel Müdürlüğümüzün üstlendiği eylem planı kapsamında, Türkiye’nin tamamının ka-
buk yapısının araştırılması, neotektonik ve paleotektonik yapıların anlaşılması ve bunların bağlı 
olduğu yer kabuğu dinamiklerini çözmeye yönelik yapılacak MT/TEM, jeofizik spektrometre ve gra-
vite-manyetik ölçüm çalışmalarını ifade etmektedir. 

16 PG16.Jeofizik etüt km/yıl 
Profil kaydırma 78 240 150 

Yer radarı - 25 15 

Karstik kökenli çöküntülerin oluşum mekanizmaları ve gelişim süreçlerinden hareketle olası tehlike 
alanlarının (obrukların) yayılım zonlarının belirlenmesi amaçlı yapılan jeofizik çalışmaları ifade  et-
mektedir. 
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 Tablo 9. Performans hedefi 1 devam ediyor…  

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

17 PG17. Jeoteknik etüt km2/yıl 100 1.200 800 

Karstik kökenli çöküntülerin oluşum mekanizmaları ve gelişim süreçlerinden hareketle olası tehlike 
alanlarının (obrukların) yayılım zonlarının belirlenmesi amaçlı yapılan jeoteknik çalışmaları ifade 
etmektedir. 

18 PG18. Stratigrafik kesit ölçümü m/yıl - 4.300 1.100 

Gösterge; inceleme alanındaki kaya birimlerinin genel litostratigrafik ve biyostratigrafik özellikleri-
nin belirlenmesi amacıyla, çalışma alanında kesit alımının gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. 

19 PG19. Sedimantolojik kesit ölçümü m/yıl - 300 500 

Gösterge; inceleme alanındaki kaya birimlerinin ayrıntılı litostratigrafik ve biyostratigrafik özellikle-
rinin belirlenmesi amacıyla, çalışma alanında kesit alımının gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. 

20 PG20. Kompilasyon km2/yıl - - 6.536 

Gösterge; Daha önce yapılmış jeoloji haritalarından, planlama ve uygulama sürecinde kullanılabilir 
bilgilerin hazırlanmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. 

21 PG21. Fay Yüzey Etüdü km2/yıl - - 3.600 

Gösterge; Bölgede yer alan birliklerin jeodinamik evriminin ortaya çıkarılması için gerekli tektonik 
ve yapısal verilerin derlenmesi için gerekli kinematik özelliklerini ifade eder. 

23 PG23. Basılan jeofizik haritaları sayısı/yıl 5 5 5 

Gösterge, Türkiye'nin karmaşık jeolojik yapısının aydınlanmasında çözüm bekleyen araştırmalara 
katkı sağlamak amacı ile Jeofizik, Gravite, Manyetik, Sismik, Jeoelektrik çalışmalar sonucu ve yo-
rumlar ile elde edilen değişik ölçekte (1/100.000, 1/500.000, 1/1 000.000, 1/1.500.000, 1/2. 
000.000) basılan jeofizik haritalarını ifade etmektedir. 

24 PG24. 2B Sismik hat uzunluğu km/yıl - 474 2.000 

MTA SELEN araştırma botu ve MTA araştırma gemisi ile toplanan ve değerlendirmesi yapılan 2B 
sismik hat uzunluğu miktarını ifade etmektedir. 

 

 

 

22 
PG22. Havadan jeofizik araş-
tırmalar km/yıl 

Manyetik - - 100.000 

Spektrometre - - 100.000 

Performans göstergesi, jeofizik belirtiye neden olan yeraltı yapılarının/kütlelerinin ilgili fiziksel özel-
lik dağılımlarının araştırılmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda, her ölçü sahasında farklı fiziksel 
özellikleri barındıran zengin veri kümelerinin elde edilebilmesi planlanmaktadır. 
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Tablo 9. Performans hedefi 1 devam ediyor… 

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

25 PG25. 3B Sismik veri miktarı km2/yıl - - 600 

MTA araştırma gemisi ile toplanacak ve değerlendirilecek olan 3B sismik veri miktarını ifade et-
mektedir. 

26 PG26. Gravite  hat uzunluğu km/yıl - - 1.100 

MTA SELEN araştırma botu ve MTA araştırma gemisi ile toplanacak ve değerlendirilecek gravite  
hat uzunluğu miktarını ifade etmektedir. 

 27 PG27.Manyetik hat uzunluğu km/yıl 1.100 - 1.100 

MTA SELEN araştırma botu ve MTA araştırma gemisi ile toplanacak ve değerlendirilecek manyetik 
hat uzunluğu miktarını ifade etmektedir. 

28 PG28. Tek/çok ışınlı iskandil etüt miktarı km/yıl 1.100 - 8.000 

Batimetri haritası oluşturmak amacıyla “Tek Işınlı İskandil” ve “Çok Işınlı İskandil” cihazları ile kıyı 
ötesi alanlarda veri toplanan hat uzunluğunu ifade etmektedir. 

29 
PG29. Yandan taramalı sonar etüt miktarı 
km/yıl 

- - 100 

Deniz tabanının akustik olarak görüntülenmesine yönelik Yandan Taramalı Sonar (side scan sonar) 
etüdü hat uzunluğunu ifade etmektedir. 

30 PG30. Akıntı ölçümü etüt miktarı km/yıl - - 3.500 

Deniz içerisinde özellikle de sığ sularda akıntı yönünü ve şiddetini belirlemek amacıyla ADCP (akıntı 
ölçüm sistemi) kullanılarak veri toplaması yapılacak hat uzunluğunu ifade etmektedir. 

31 
PG31. Grab veya ROV ile yapılan jeolojik örnek-
leme sayısı/yıl 

20  16 150 

Kıyı ötesi alanların jeolojik özelliklerinin araştırılmasına yönelik olarak MTA SELEN araştırma botu 
ve MTA araştırma gemisi ile toplanacak grab/ROV örnekleme sayısını ifade etmektedir. 

32 PG32. Karot örnekleme sayısı/yıl 5 30 16 

Kıyı ötesi alanların jeolojik özelliklerinin araştırılmasına yönelik olarak MTA SELEN araştırma botu 
ve MTA araştırma gemisi ile yapılacak karot örneklemesi sayısını ifade etmektedir 

33 
PG33. Su örnekleme cihazı veya ROV ile yapılan 
örnekleme sayısı/yıl 

20 - 50 

Kıyı ötesi çalışmalar sırasında deniz/göl su kolonunun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması 
amacıyla; farklı derinliklerinden alınan su örneklerinin sayısını ifade etmektedir. 

34 PG34. CTD etüdü sayısı/yıl 50 - 150 

Kıyı ötesi çalışmalar sırasında Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) veya CTD cihazı ile su kolo-
nundaki iletkenlik (C), sıcaklık (T) ve derinlik (D) ölçümleri yapılan nokta sayısını belirtmektedir. 
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Tablo 9. Performans hedefi 1 devam ediyor… 

35 
PG35. Çevre Jeolojisi parametrelerinin öğre-
nilmesine yönelik prospeksiyon km²/yıl 

- - 1.000 

Performans göstergesi, çevre jeolojisi kapsamında yapılacak projelerde farklı parametrelerin top-
lanmasına yönelik saha çalışmalarının yürütüleceği alanı ifade etmektedir. 

36 
PG36. Çevre araştırmalarına yönelik yürütüle-
cek proje sayısı/yıl 

- - 2 

Performans göstergesi, yer bilim temelli çevre araştırmalarına yönelik olarak yürütülecek proje sayı-
sını ifade etmektedir. 

37 
PG37. Faaliyeti sona ermiş açık işletme maden 
sahalarının rehabilitasyonuna yönelik proje 
sayısı/yıl 

- - 2 

Performans göstergesi, maden çıkarma işlemi sona ermiş ve/veya terk edilmiş açık işletme tarzı ma-
den sahalarının, rehabilitasyonuna yönelik yürütülecek proje sayısını ifade etmektedir. 

 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) 

Bütçe 
Bütçe 
Dışı 

Toplam 

1 Bilimsel yer bilimleri araştırmaları faaliyeti 
59.228.300,00 - 59.228.300,00 

2 Veri tabanı hazırlama faaliyeti 
1.514.970,00 - 1.514.970,00 

3 Harita hazırlama ve basımı faaliyeti 
1.502.280,00 - 1.502.280,00 

4 Deniz ve çevre araştırmaları faaliyeti 
62.093.000,00 - 62.093.000,00 

Genel Toplam 
124.338.550,00 - 124.338.550,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performans Göstergeleri     2015 2016 2017 
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Temel Politika ve Öncelikler ile doğrudan ilişki 

Ülke genelinde coğrafi nitelikli mekânsal bilgi üreten ve kullanan kuruluşlar arasında 

birlikte çalışabilirlik esasları hayata geçirilecek; mekânsal planlara ve uygulamalara elektronik 

altlık oluşturacak bilgilerin öngörülen standartlarda üretilmesi ve paylaşılması sağlanacaktır 

(9521).  
 

Temel Politika ve Öncelikler ile dolaylı ilişki 

Madencilik sektörünün iş güvenliği ve çevre mevzuatına uyumu geliştirilecektir (809¹). 

Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin ko-

runması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal 

gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla 

uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üze-

rindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir gereği  

olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması 

için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar 

arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yöne-

timler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal 

kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının 

rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadele-

nin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir (900¹). 

Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artı-

rılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altı-

na alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır (1031¹). 

Makroekonomik, sektörel ve mekânsal planlama süreçlerinde afet risk ve zararlarının 

dikkate alınması; afetlere karşı toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin artırılması; afetlere da-

yanıklı ve güvenli yerleşimler oluşturulması temel amaçtır (10631). 

Yüksek afet riskli alanlar öncelikli olmak üzere afet risklerinin belirlenmesine yönelik 

mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanacak ve imar planlaması süreçlerinde afet riskleri dik-

kate alınacaktır (10651). 

Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları güçlendirilecek, afetlere 

hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kulla-

nım mekânları ile enerji, ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine 

öncelik verilecektir (10671). 

Afetlere karşı daha etkin mücadele etmek üzere kamu kurum ve kuruluşları arasında 

hızlı, güvenli ve etkin bir veri paylaşımını sağlayacak afet bilgi yönetim sistemi kurulacak, et-

kin ve kesintisiz haberleşme temin edilebilmesi için iletişim altyapısı daha da güçlendirilecek-

tir (10681).1 X. Kalkınma Planı’ndaki paragraf numarasını göstermektedir. 
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Performans göstergeleri 

“Jeolojik oluşumları ve olayları açık-

lamaya yönelik bilimsel araştırmalar ger-

çekleştirmek” hedefi ile ilgili olarak 

belirlenen performans göstergeleri, Jeolo-

jik Detay Etüt, Jeolojik Prospeksiyon, Uzak-

tan Algılama Analizi Yapılan Alan, 

Paleosismolojik Yüzey Etüt, Hendekte Jeo-

lojik Etüt, Topografik Etüt, Paleosismolojik 

Araştırma (Hendek), Jeolojik Haritalama, 

Sayısallaştırılan Pafta Sayısı, Basılan Pafta 

Sayısı, Karstik Yüzeyde Etüt, Karst ve Ma-

ğara Etüdü, Yarma, Hidrojeolojik Etüt, Jeo-

fizik Etüt (km-nokta), Jeoteknik Etüt,  

Stratigrafik Kesit Ölçümü, Sedimantolojik 

Kesit Ölçümü, Kompilasyon ve Fay Yüzey 

Etüdüdür. Bu göstergeler jeolojik olayların, 

ülkemiz yer kabuğu yapısının ortaya çıka-

rılması ve jeodinamik evriminin belirlen-

mesine yönelik, jeoloji haritalarının 

güncelleştirilmesi sırasında arazideki ça-

lışma alanlarını ifade etmektedir. 

Yer bilimlerinde meydana gelen ge-

lişmeler, yeraltı kaynaklarını arama faali-

yetlerinin artması, alt yapı ve mühendislik 

hizmetlerinin yaygınlaşması ve diğer bilim 

dallarının jeolojik bilgilere olan talepleri 

nedeniyle yer bilim verilerinin kullanımı 

her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaçlara 

cevap verebilmek için çeşitli bilimsel jeo-

lojik araştırmaların yapılması gerekmek-

tedir. Bu kapsamda, farklı amaçlara göre 

alt projeler oluşturularak ayrıntılı jeolojik 

etütler, prospeksiyon ve fay yüzey etüdü 

yapılmakta ve 1/25.000 ölçekli jeoloji hari-

taları güncellenmektedir. 

Litostratigrafik özellikler, kayaçlara 

ait yapı, doku, litoloji ve geometri özellik-

leri tanımlanarak, kayaçların fasiyesleri, 

fasiyes toplulukları ve istif içindeki fasiyes 

değişimlerinin belirlenmesine; biyostratig-

rafik özellikler ise kayaç istifinden alınan 

fosil içerikleri ile kayacın yaşlandırılmasını 

ve ortamın paleoekolojik koşullarının orta-

ya çıkarılmasına katkı sağlar. Jeolojik olu-

şumların aydınlatılması ve yeraltı 

kaynaklarının araştırılmasına yönelik or-

tamsal analizlerin yapılması amacıyla ça-

lışma alanında, kesit alımının 

gerçekleştirilmesi ile stratigrafik kesit ve 

sedimantolojik kesit ölçümleri yapılmakta-

dır. 

Yer bilim kaynaklı doğal afet zararla-

rını azaltmaya yönelik olarak tespit edilen 

göstergeler, Paleosismolojik Araştırma 

(Hendek), Hendekte Jeolojik Etüt, Paleo-

sismolojik Yüzey Etüt, Yarma, Topoğrafik 

Etüt ve Jeolojik Haritalama olup, son dö-

nemde Genel Müdürlüğümüz tarafından 

güncellenmiş olan diri fay haritası bilgileri 

kullanılarak ülkemizde yer alan fayların 

paleosismolojik davranışlarının araştırıl-

ması ve sıvılaşma yatkınlık haritalarının 

oluşturulmasına yönelik çalışma alanını 

ifade etmektedir. 

Ülkemiz, jeolojisi karmaşık ve tekto-

nik bakımdan oldukça aktif bir kuşak üze-

rinde yer almaktadır. Jeolojideki bu kar-

maşıklık yer altı kaynaklarının bulunmasını 

güçleştirmekte, mevcut kaynakların işle-

tilmesi aşamasında önemli problemlerin 

doğmasına ve fiziksel çevrede olumsuz-

luklarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. 

Öte yandan, yer kürede yaşanan dinamik 

süreçlere bağlı olarak oluşan deprem, he-

yelan ve volkanik faaliyetler sonucunda 

doğal afetler meydana gelmekte ve telafisi 
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imkânsız maddi ve manevi zararlara yol 

açmaktadır. Deprem jeolojisi konusunda, 

oluşturulan diri fay verileri ile diri fayların 

yapısal ve geometrik özelliklerinin tanım-

lanması, üretebilecekleri deprem büyük-

lükleri gibi parametrelerin araştırılmasının 

devamlılığı ve yeni yaklaşımların geliştiril-

mesi amaçlı paleosismoloji çalışmaları 

önem kazanmıştır. 

Yer bilimleri alanında ülkemizin en 

önemli bilgi üreticisi olan kuruluşumuz, bu 

bilgileri Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) orta-

mına taşıyarak, yer bilim verilerinin top-

lanmasını, yönetimini, işlenmesini, 

analizini ve sunulmasını gerçekleştirmek-

tedir. Son yıllarda gelişen yazılım teknoloji-

si ile birlikte e-Dönüşüm Türkiye projesi 

çerçevesinde “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 

Sistemi (TUCBS)”ne entegre çalışmalar 

yürüten Genel Müdürlüğümüz, projelerin-

den elde ettiği tüm konumsal verileri Coğ-

rafi Bilgi Sistemleri standartları içinde 

sayısal olarak üretecektir. 

Basılan Pafta Sayısı performans gös-

tergesi, üretilen jeoloji haritalarının, yeraltı 

kaynaklarının aranması, kentleşme, yol, 

baraj, tünel vb mühendislik hizmetleri ile 

çevre araştırmalarında, altlık olarak kulla-

nılmasını sağlamak üzere, kullanıcı hizme-

tine sunulabilmesi için farklı ölçeklerde 

basıma hazırlanması çalışmalarını ifade 

etmektedir.       

Toplum yararına yönelik jeolojik bil-

gilerin üretilebilmesi için orta ve küçük 

ölçekte jeoloji haritalarının basılarak kulla-

nıcıların hizmetine sunulması ile jeolojik 

bilgilerin derlenmesi ve sınıflandırmasına 

yönelik veri tabanının oluşturulması amaç-

lanmaktadır. Bu kapsamda, farklı ölçekler-

de jeoloji haritaları basılarak yer bilimcile-

rin hizmetine sunulmaktadır. Yeraltı kay-

naklarının aranması, doğal afetler, 

mühendislik hizmetleri ve çevreye ilişkin 

çeşitli çalışmaların temeli olan orta ve kü-

çük ölçekteki yer bilim haritalarının hazır-

lanması ve basımı gerçekleştirilerek, 

hizmete sunulmasına devam edilecektir. 

Performans hedefi kapsamında ma-

ğaraların ve karst ekosistemlerinin koruma 

ve kullanım yöntemlerini belirlemek ve 

envanterini oluşturmak amacıyla tespit 

edilen göstergeler gerçekleştirilen Karst ve 

Mağara Etüdü Sayısı, Karstik Yüzeyde Etüt, 

Jeoteknik Etüt ve Hidrojeolojik Etüt şeklin-

dedir. Bu kapsamda karst sistemlerinin 

dinamiğinin ortaya konulmasının yanı sıra, 

geçmişte düşük nüfus yoğunluğu, sınırlı 

tarım ve sanayi alanları gibi nedenlerden 

dolayı bir tehdit olarak algılanmayan ob-

rukların, günümüzde insan yaşamı açısın-

dan tehlike ve risk yaratabilecek konuma 

gelmesi nedeniyle, tüm bu süreçlere bağlı 

olarak karstik kökenli çöküntülerin oluşum 

mekanizmaları ve gelişim süreçlerinden 

hareketle olası tehlike alanlarının “yüzey-

den gözlenemeyen çökebilecek alanların 

saptanması”na yönelik obruk etüt çalışma-

sı gerçekleştirilecektir. 

Jeofizik etüdün gösterge olarak se-

çilmesi “Jeolojik oluşumların ve olayların 

açıklanmasına yönelik bilimsel araştırma-

lar”  kapsamında yapılan çalışmaların bü-

yük alanları içeren havzalarda 

gerçekleştiriliyor olmasından kaynaklan-

maktadır. Bilimsel jeofizik çalışmalar, hav-

zaların taban topografyalarının, kayaçların 

jeofizik özelliklerinin, örtü kalınlıklarının, 

jeolojik yapılarının belirlenmesine, elde 
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edilen verilerle hammadde aramalarına ve 

çevresel sorunların araştırılmasına, zaman 

içinde değişimlerin izlenmesine, yerin tek-

tonik yapısının belirlenmesine katkı sağla-

makta ve yer kabuğu özellikleri ile kabuk 

kalınlığının tespitinde kullanılmaktadır.  

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, 

üretilen bilginin verimli kullanılmasını sağ-

lamak amacıyla; yer bilimsel özellikler ve 

dinamik süreçler dikkate alınarak, yerleşim 

yeri ve endüstriyel alanlarda yer seçimi, alt 

yapı uygulamalarının niteliği, yer şekilleri-

nin farklı amaçlar doğrultusunda en verim-

li bir şekilde nasıl kullanılabileceği 

konusundaki çalışmaları ifade etmek için 

kompilasyondan faydalanılacaktır. 

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ko-

laylık sağlayan diğer bir dal olan uzaktan 

algılama çalışmaları ile farklı çalışma konu-

larına yönelik olarak Worldview, Hipers-

pektral ve Radar verileri kullanılarak 

litolojik ve mineralojik haritalama, alteras-

yon haritaları, asılı sediman, yüzey sıcaklık 

dağılım haritaları gibi maden, doğal kaynak 

aramalarına ve jeolojik özelliklerin tespiti-

ne yönelik çalışmalarla birlikte, sel, heye-

lan ve deprem gibi doğal afetlere yönelik 

çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca deniz kıyı-

sı değişimi çalışmaları, değişimlerin tespiti, 

yapısal jeoloji ve hidrojeoloji ile uzaktan 

algılamanın yer bilimleri uygulamalarına 

yönelik potansiyel olabilecek alanların be-

lirlenmesi amacıyla da kullanılmaktadır. 

2B Sismik Hat Uzunluğu performans 

göstergesi, MTA SELEN araştırma botu ve 

MTA araştırma gemisi ile denizlerdeki jeo-

lojik yapıların tespit edilmesi amacıyla top-

lanan ve değerlendirilen 2B sismik hat 

uzunluğu miktarını ifade etmektedir.  

3B Sismik Veri Miktarı performans 

göstergesi, MTA araştırma gemisi ile deniz-

lerdeki jeolojik yapıların tespit edilmesi 

amacıyla toplanan ve değerlendirilen 3B 

sismik veri miktarını ifade etmektedir. 

Gravite Hat Uzunluğu performans 

göstergesi, MTA SELEN araştırma botu ve 

MTA araştırma gemisi ile denizde gravite  

değişim haritası oluşturmak amacıyla gra-

vite veri toplama ve değerlendirme yapılan 

hat uzunluğu miktarını ifade etmektedir. 

Manyetik Hat Uzunluğu performans 

göstergesi, MTA SELEN araştırma botu ve 

MTA araştırma gemisi ile denizde manye-

tik değişim haritası oluşturmak amacıyla 

manyetik veri toplama ve değerlendirme 

yapılan hat uzunluğu miktarını ifade et-

mektedir. 

Tek/Çok Işınlı İskandil Etüt Miktarı 

performans göstergesi, batimetri haritası 

oluşturmak amacıyla “Tek Işınlı İskandil” 

ve “Çok Işınlı İskandil” cihazları ile kıyı öte-

si alanlardan veri toplanan hat uzunluğunu 

ifade etmektedir. 

Yandan Taramalı Sonar Etüt Miktarı 

performans göstergesi, deniz tabanının 

akustik olarak görüntülenmesine yönelik 

Yandan Taramalı Sonar (side scan sonar) 

etüdü hat uzunluğunu ifade etmektedir. 

Akıntı Ölçümü Etüt Miktarı perfor-

mans göstergesi, deniz içerisinde özellikle 

de sığ sularda akıntı yönünü ve şiddetini 

belirlemek amacıyla ADCP (akıntı ölçüm 

sistemi) kullanılarak veri toplaması yapıla-

cak hat uzunluğunu ifade etmektedir. 

Grab veya ROV ile yapılan jeolojik 

örnekleme performans göstergesi, kıyı 

ötesi alanların jeolojik özelliklerinin araştı-
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rılmasına yönelik olarak MTA SELEN araş-

tırma botu ve MTA araştırma gemisi ile 

toplanacak grab/ROV örnekleme sayısını 

ifade etmektedir. 

Karot Örnekleme performans gös-

tergesi, kıyı ötesi alanların jeolojik özellik-

lerinin araştırılmasına yönelik olarak MTA 

SELEN araştırma botu ve MTA araştırma 

gemisi ile yapılacak karot örneklemesi sa-

yısını ifade etmektedir 

Su örnekleme cihazı veya ROV ile 

yapılan örnekleme performans göstergesi, 

kıyı ötesi çalışmalar sırasında deniz/göl su 

kolonunun fiziksel ve kimyasal özellikleri-

nin araştırılması amacıyla; farklı derinlikle-

rinden alınan su örneklerinin sayısını ifade 

etmektedir. 

CTD Etüdü performans göstergesi, 

kıyı ötesi çalışmalar sırasında Uzaktan Ku-

mandalı Sualtı Aracı (ROV) veya CTD cihazı 

ile su kolonundaki iletkenlik (C), sıcaklık (T) 

ve derinlik (D) ölçümleri yapılan nokta sa-

yısını belirtmektedir. 

“Yer bilimleri kökenli çevreye yönelik 

çok disiplinli araştırma projeleri yürütmek, 

Genel Müdürlüğümüz yatırım programın-

da yer alan sondajlı arama/araştırma faali-

yetleri için çevre mevzuatı gereği izinleri 

almak ve ÇED-OSB konularında gelen dos-

yalara görüş vermek” kapsamında metalik 

maden, endüstriyel ve enerji hammadde 

aramalarında ilgili dairelerin taleplerinin 

tamamı için ÇED izini almak, Çevre ve Şe-

hircilik Bakanlığı’ndan gelen Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) dosyaları ve Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dan gelen 

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yer seçim ve 

ilave OSB alanı yer seçim çalışmaları için 

sorulan görüşlerin tamamına cevap veril-

mesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Çev-

re jeolojisi kapsamında, projelerde farklı 

parametrelerin toplanmasına yönelik sa-

hada yapılan prospeksiyon çalışmaları ve 

yer bilimleri temelli çevre araştırmalarına 

yönelik olarak yürütülecek proje sayısı per-

formans göstergesi olarak belirlenmiştir.  

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. 

maddesi gereğince yayınlanan “Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” çerçe-

vesinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Raporu veya proje tanıtım dosyası hazır-

lanması gereken maden arama projeleri 

kapsamında, Genel Müdürlüğümüz ruhsat 

sahalarında yürütülen metalik, endüstriyel 

ve enerji hammaddelerine yönelik sondaj 

veya yarma yapılan her türlü arama ve 

araştırma çalışmaları öncesinde ilgili birim-

lerin talepleri doğrultusunda hazırlanan 

proje tanıtım dosyası üzerinden yapılan 

“Çevresel Etki Değerlendirme Gerekli De-

ğildir” müracaatlarının tamamının cevap-

lanması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

Ülkemizin sanayi ve ekonomisinin 

gelişiminde maden aramacılığı, işletmecili-

ği ve büyük sanayi tesislerinin yapılanması 

büyük önem arz etmekte olup, bu tesisle-

rin konumlandığı yerlerin jeolojik özellikle-

rinin bilinmesi, yatırımın daha verimli ve 

uzun süreli olmasının yanı sıra sürdürülebi-

lir kalkınmanın da önünü açacaktır. Bu an-

lamda yer bilimleri kapsamında Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlen-

dirme (ÇED) dosyaları ve Organize Sanayi 

Bölgesi (OSB) yer seçimi için talep edilen 

görüşler önemlidir. Bu nedenle talep edi-

len görüşlerin tamamının (%100) cevap-

lanması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 
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Gelişmiş veya gelişmekte olan ülke-

lerde jeokimyasal çalışmalar, mevcut du-

rumun yanı sıra meydana gelebilecek 

kirlenmelerin ne boyutlara ulaşılabileceği 

ya da kirlenmenin ne boyutlarda olduğu 

konularında önemli bilgiler vermektedir. 

Genel Müdürlüğümüzce yapılması planla-

nan havza temelli çevre projelerimiz ile 

ülkemizin jeokimyasal kirlilik parametrele-

ri, envanter çalışmalarına katkı sağlayacak-

tır. Bu nedenle yer bilim temelli çevre 

araştırmalarına yönelik olarak yürütülecek 

proje sayısı performans göstergesi olarak 

belirlenmiştir.  

Aynı zamanda bu projelerden elde 

edilecek veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlı-

ğı tarafından yürütülen “Yatay Sektörde 

Çevresel Sorumluluk Direktifinin Uygulan-

masına İlişkin Kapasite Geliştirilmesi İçin 

Teknik Yardım Projesi” kapsamında da kul-

lanılabilecek önemli veriler sağlayabilecek-

tir. Bununla birlikte çevre jeolojisi 

kapsamında yapılacak projelerde, para-

metrelerin toplandığı ve çalışmalarının 

yürütüleceği prospeksiyon alanı ve maden 

çıkarma işlemi sona ermiş ve/veya terk 

edilmiş açık işletme tarzı maden sahaları-

nın rehabilitasyonuna yönelik yürütülecek 

proje sayısı da performans göstergesi ola-

rak belirlenmiştir.   

Faaliyetler 

Hedef; Bilimsel Yer bilimleri Araştır-

ma Faaliyeti, Veri Tabanı Hazırlama Faali-

yeti, Harita Hazırlama ve Basımı Faaliyeti 

ile Deniz ve Çevre Araştırmaları Faaliye-

ti’nden oluşmaktadır. 

 Bilimsel Yer bilimleri Araştırmaları 

Faaliyeti: Yer bilimlerinde meydana gelen 

gelişmeler, yeraltı kaynaklarını arama faa-

liyetlerinin artması, alt yapı ve mühendislik 

hizmetlerinin yaygınlaşması ve diğer bilim 

dallarının jeolojik bilgilere olan talepleri 

nedeniyle yer bilim verilerinin kullanımı 

her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaçlara 

cevap verebilmek için çeşitli bilimsel jeolo-

jik araştırmaların yapılması gerekmektedir. 

Bu kapsamda, farklı amaçlara göre alt pro-

jeler oluşturularak ayrıntılı jeolojik etütler 

yapılmakta ve jeoloji haritaları güncellen-

mekte, Türkiye’nin kabuk yapısının araştı-

rılması, neotektonik yapıların anlaşılması 

ve bunların bağlı olduğu yer kabuğu dina-

mikleri üzerine araştırmalar yapılması, 

Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık 

Haritalarının hazırlanması, Diri Fay ve Pa-

leosismoloji Araştırmaları ve Uzaktan Algı-

lama çalışmaları, Karst Mağara ve Obruk 

Etüdü çalışmaları yapılmaktadır. 

Veri Tabanı Hazırlama Faaliyeti:  Yer 

bilimleri alanında ülkemizin en önemli bilgi 

üreticisi olan Genel Müdürlüğümüz, sahip 

olduğu bilgiyi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) 

ortamına taşıyarak, yer bilim verilerinin 

toplanmasını, yönetimini, işlenmesini, ana-

lizini ve sunulmasını gerçekleştirmektedir. 

Üretilen değişik ölçekteki yer bilim harita-

ları ve araştırma raporları, sayısal veri ta-

banında arşivlenerek kullanıcıların 

hizmetine sunulmakta ve satışı yapılmak-

tadır.  
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Türkiye Jeoloji Veri Bankasının Gün-

cellenmesi projesi ile bu veri tabanında 

eksik olan veya revize edilen 1/25.000 öl-

çekli jeoloji haritalarının sayısallaştırılması 

ve mevcut veri tabanı ile uyumunun sağ-

lanması, veri bankasında mevcut olan ve-

rinin düzenlenmesi işlemleri ile basıma 

hazırlanan 1/100.000 ve daha küçük ölçek-

li jeoloji haritalarının veri tabanına akta-

rılması gerçekleştirilmektedir. Bununla 

birlikte 1995 yılından bu yana sayısallaştırı-

lan tüm yer bilim haritalarının daha etkin 

bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla “MTA 

Yer bilimleri Portalı” oluşturulmuştur. MTA 

personeli tarafından yazılımı yapılan Yer 

bilimleri Portalında, Coğrafi Bilgi Sistemleri 

kullanılarak sayısal olarak üretilen Türkiye 

Jeoloji Haritası, Türkiye Dirifay Haritası ve 

Türkiye Heyelan Haritaları ile birlikte, T.C. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 

(AFAD) Başkanlığı tarafından Türkiye gene-

linde kurulu olan Ulusal Sismolojik Gözlem 

Ağına kayıt edilen bilgilerden eş zamanlı 

olarak alınan deprem verileri de yayınlan-

maktadır. Portal, kamunun hizmetine su-

nulmak üzere Genel Müdürlüğümüz 

internet ana sayfasında, 2013 yılında yayı-

na başlamıştır. Gelecekte, MTA ‘nın görev 

ve sorumlulukları kapsamında üretilecek 

yeni verilerin de, portal üzerinden sunul-

ması planlanmaktadır. 

Harita Hazırlama ve Basımı faaliyeti: 

Faaliyet kapsamında yeraltı kaynaklarının 

aranması, doğal afetler, mühendislik hiz-

metleri (doğalgaz boru hattı, otoyol, baraj, 

kentsel alanlar vb.), sanayi bölgelerinin 

makro planlaması ve çevreye ilişkin çeşitli 

çalışmaların temeli olan orta ve küçük öl-

çekteki yer bilim haritalarının bir bütünlük 

içinde olması ve birbirleriyle uyumlulukla-

rının sağlanması amaçlı, hazırlama ve ba-

sım işleri gerçekleştirilecektir. Böylece üre-

tilen harita ve jeolojik bilgilerin toplum 

yararına hizmete sunulabilmesi için orta ve 

küçük ölçekte jeoloji haritalarının basımına 

devam edilecektir. 

Deniz Araştırmaları Faaliyeti: Üç ta-

rafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, deniz 

çalışmalarının taşıdığı önem son derece 

açıktır. Özellikle Akdeniz başta olmak üze-

re tüm denizlerimizde ülkemiz çıkarlarının 

korunmasına yönelik olarak, ekonomik 

alanları belirlemek, haklarımızı-

haklılıklarımızı tescillemek için her türlü 

platformda veri ve bilgi üretmek amacıyla, 

bilimsel teknolojik alt yapı ve bilgi biriki-

mine ihtiyaç duyulmaktadır. Öte yandan 

yakın zamana kadar karalar üzerinde yo-

ğunlaşan ilgi, artan nüfus ve teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak ihtiyaçların artma-

sıyla birlikte denizlere yönelmiştir. Küresel 

ısınma sonucunda, deniz seviyesi yüksel-

mesinin dünyayı tehdit eden zararlı etkile-

rinin denizlerde yapılacak bilimsel 

araştırmalar olmaksızın öngörülmesi 

mümkün değildir. Bu ihtiyaçlara cevap ve-

rebilmek için; ülkemizin kara alanlarında 

yapılan yer bilimleri çalışmalarına ilave 

olarak, başta deniz yetki alanlarımız olmak 

üzere  tüm denizlerde, ülkemiz hak ve 

menfaatleri doğrultusunda öncelikli olarak 

doğal kaynakların aranması ve araştırılma-

sı, jeolojik özelliklerin ortaya konulması, 

deniz alanlarından kaynaklanan doğal afet-

lerin tespit edilmesi, kıyı ve deniz alanla-

rında mühendislik hizmetlerinin 

sunulması, paleoiklim, deniz kirliliği çalış-

malarının yapılması öngörülmektedir. Bu 

çerçevede farklı amaçlara göre uzun ve 

kısa vadeli projeler oluşturarak, kıyı ve kıyı 
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ötesi alanlarda jeolojik, jeofizik, oşinogra-

fik, hidrografik çalışmalar yapılacaktır. Bu 

çalışmalar, çeşitli kurum ve kuruluşların 

deniz ve yetki alanlarımıza yönelik bilimsel 

alt yapı verisi oluşturması yönünde fayda 

sağlayabilecektir. 

Diğer taraftan,  Genel Müdürlüğü-

müzün 2804 sayılı Kuruluş Kanununda be-

lirtilen görevleri kapsamında, yer 

bilimlerinin değişik dallarında ihtiyaç duyu-

lan tabiatı ve çevreyi etkileyen doğal ya da 

insan kaynaklı unsur ve etkilerin araştırıl-

ması, bunlara ilişkin bilimsel ve teknik ça-

lışmaların yürütülmesi, görüş 

oluşturulması ve değerlendirmeler yapıl-

ması gibi faaliyetler Çevre Araştırmaları 

Faaliyeti içerisinde yer almaktadır. Bu kap-

samda kara ve deniz de meydana gelen 

olaylar neticesinde insan ve doğayı etkile-

yen süreçler ve sonuçları incelenerek oluş-

turulan bilimsel altyapı verileri ışığında, 

canlılara daha yaşanabilir bir ortam sağ-

lanması hedefine yönelik faaliyetleri ile yer 

kabuğu kaynaklı tıbbi jeoloji konularında 

veri üretilecektir. Ayrıca Genel Müdürlü-

ğümüzün arama ve araştırma faaliyetleri 

kapsamında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 

ilgili mevzuatları gereği “Çevresel Etki De-

ğerlendirme Gerekli Değildir” belgelerinin 

alınması çalışmalarının yürütülmesine de-

vam edilecektir. Yine Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi 

(ÇED) dosyaları ile Bilim Sanayi ve Teknolo-

ji Bakanlığının Organize Sanayi Bölgesi Yer 

Seçim çalışmaları konularında talep doğ-

rultusunda, dosyalar değerlendirilerek gö-

rüş oluşturma faaliyetlerinin 

yürütülmesine de devam edilecektir. 

 

 

 

 

Kaynak İhtiyacı 

Genel Müdürlüğümüz çalışmalarını 

proje bazlı olarak yürütmektedir. Projeler, 

faaliyetleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla 

proje maliyetlerinin belirlenmesiyle kay-

nak ihtiyacı tespit edilmiş olur. Bu maliyet-

lerin içerisinde Personel Giderleri ve SGK 

Devlet Primi Giderleri de bulunmaktadır. 

Bu performans hedefi için bütçeden karşı-

lanmak üzere toplam 124.338.550,00 TL 

kaynak ihtiyacı öngörümektedir. 
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Tablo 10. F1. Bilimsel yer bilimleri araştırmaları faaliyeti maliyeti 

Ekonomik Kod 2017 

01 Personel Giderleri 8.051.900,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.515.300,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri -  

04 Faiz Giderleri -  

05 Cari Transferler 9.000,00 

06 Sermaye Giderleri 49.652.100,00 

07 Sermaye Transferleri -  

08 Borç verme -  

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  59.228.300,00 

B
ü

tç
e

 D
ış

ı 

K
ay

n
ak

 Döner Sermaye -  

Diğer Yurt İçi -  

Yurt Dışı -  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak -  

Toplam Kaynak İhtiyacı 59.228.300,00 

 

 

 

 

 

 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi 
PH1. Karada ve denizlerde jeolojik oluşumları ve 
olayları açıklamaya yönelik bilimsel araştırmalar 
gerçekleştirmek 

Faaliyet Adı F1. Bilimsel yer bilimleri araştırmaları faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimleri 
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 
Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı 

Faaliyet kapsamında; haritaların güncellenmesi, diri fay ve paleosismoloji araştırmaları,  yer kabu-
ğunun yapısının ortaya çıkarılması ve jeodinamik evriminin belirlenmesine yönelik ulusal ve ulusla-
rarası araştırmalar, mağaraların ve karst ekosistemlerinin koruma ve kullanım yöntemlerini 
belirleme ve envanterini oluşturma çalışmaları yer almaktadır. Burada gerçekleştirilecek çalışmalar-
la, yer altı kaynaklarının bulunmasına yönelik alt yapı bilgileri üretilecek; mevcut kaynakların işletil-
mesi aşamasındaki problemlerin ve çevrede oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilecek; deprem 
gibi doğal afet parametreleri araştırılacak ve yeni yaklaşımlar geliştirilecek; mühendislik hizmetleri-
ne temel bilgi oluşturulacak; ayrıca jeofizik araştırmalar ve uzaktan algılama yöntemleriyle yer bilim 
araştırmalarına katkı konulacaktır.   
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Tablo 11. F2. Veri tabanı hazırlama faaliyeti maliyeti 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi 
PH1. Karada ve denizlerde jeolojik oluşumları ve 
olayları açıklamaya yönelik bilimsel araştırmalar 
gerçekleştirmek 

Faaliyet Adı F2. Veri tabanı hazırlama faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimleri 
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 
Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı 
Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı 

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı kurulumu (TUCBS-A) ile ilgili çalışmalar içinde yer 
alan Genel Müdürlüğümüz, arazi çalışmaları ile elde edilen harita ve mekânsal verileri farklı ölçek ve 
öznitelik bilgileri ile birlikte CBS standartlarında sayısallaştırmaktadır.  
Bu kapsamda jeoloji haritaları, diri fay haritaları, heyelan haritaları, rejyonal jeofizik haritaları, Türki-
ye doğal taşlar veri tabanı, maden haritaları veri tabanı ve buna benzer farklı konulardaki birçok 
harita CBS ortamda sayısallaştırılmıştır.  
Bu dönem içinde, Genel Müdürlüğümüz görev ve sorumluluk alanına giren yer bilimleri ile ilgili diğer 
veri tabanlarını da oluşturma çalışmaları yürütecektir. 

  

Ekonomik Kod  2017 

01 Personel Giderleri 1.137.110,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 213.860,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri -  

04 Faiz Giderleri -  

05 Cari Transferler -  

06 Sermaye Giderleri 164.000,00 

07 Sermaye Transferleri -  

08 Borç verme -  

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  1.514.970,00 

B
ü

tç
e

 D
ış

ı 

K
ay

n
ak

 Döner Sermaye -  

Diğer Yurt İçi -  

Yurt Dışı -  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak  -  

Toplam Kaynak İhtiyacı  1.514.970,00 
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Tablo 12. F3. Harita hazırlama ve basımı faaliyeti maliyeti 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi 
PH1. Karada ve denizlerde jeolojik oluşumları ve 
olayları açıklamaya yönelik bilimsel araştırmalar 
gerçekleştirmek 

Faaliyet Adı F3. Harita hazırlama ve basımı faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimleri 
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 
Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı 

Yeraltı kaynaklarının aranmasında, pek çok mühendislik projesinin uygulanmasında ve çevreye iliş-
kin çeşitli çalışmalarda giderek daha fazla jeoloji haritalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Üretilen jeoloji 
ve jeofizik harita ve bilgilerin toplumun yararına hizmete sunulabilmesi için orta ve küçük ölçekte 
jeoloji ve jeofizik haritaların basılarak kullanıcıların hizmetine sunulması hedeflenmiştir.  
Basımı gerçekleştirilen farklı jeolojik haritalar; yeraltı kaynaklarının aranması, kentleşme, yol, baraj, 
tünel vb. mühendislik hizmetleri ve çevre araştırmalarında kullanılmaktadır. 

    

Ekonomik Kod  2017 

01 Personel Giderleri 1.130.240,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 212.540,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri -  

04 Faiz Giderleri -  

05 Cari Transferler -  

06 Sermaye Giderleri 159.500,00 

07 Sermaye Transferleri -  

08 Borç verme -  

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  1.502.280,00 

B
ü

tç
e

 D
ış

ı 

K
ay

n
ak

 Döner Sermaye -  

Diğer Yurt İçi -  

Yurt Dışı -  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak  -  

Toplam Kaynak İhtiyacı  1.502.280,00 
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Tablo 13. F4. Deniz ve çevre araştırmaları faaliyeti maliyeti 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi 
PH1. Karada ve denizlerde jeolojik oluşumları ve 
olayları açıklamaya yönelik bilimsel araştırmalar 
gerçekleştirmek 

Faaliyet Adı F4. Deniz ve çevre araştırmaları faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi 
Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı  
Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı 

Faaliyet kapsamında ülkemizin kara alanlarında yapılan yer bilimleri çalışmalarına ilave olarak başta 
deniz yetki alanlarımız olmak üzere, tüm denizlerde ülkemiz hak ve menfaatleri doğrultusunda ön-
celikli olarak doğal kaynakların aranması ve araştırılması, jeolojik özelliklerin ortaya konulması, de-
niz alanlarında kaynaklanan doğal afetlerin tespit edilmesi, kıyı ve deniz alanlarında mühendislik 
hizmetlerinin sunulması, paleoiklim, deniz ve çevre kirliliği çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu çer-
çevede, kıyı ve kıyı ötesi alanlarda jeoloji, jeofizik, oşinografi, hidrografi çalışmaları yapılmakta olup, 
bu çalışmalar çeşitli kurum ve kuruluşların yararlanacağı veri alt yapısı oluşturması yönünde fayda 
sağlayacaktır. 
Çevre faaliyetleri kapsamı açısından değerlendirildiğinde ise; yer bilimlerinin değişik dallarında tabi-
atı ve çevreyi etkileyen doğal ya da insan kaynaklı her türlü unsurun ve etkilerin belirlenmesi, gerekli 
tedbir ve önlemlerin alınarak bu etkilerin azaltılmasına yönelik uzun ve kısa vadeli faaliyetlerin ta-
mamı çevre araştırmalarının konusu içerisine girmektedir. Bu kapsamda kara, deniz ve atmosferde 
meydana gelen olaylar neticesinde insan ve doğayı etkileyen süreçler ve sonuçları incelenerek oluş-
turulan bilimsel altyapı verileri ışığında, canlılara daha yaşanabilir bir ortam sağlanması hedefine 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün arama ve araştırma faaliyet-
leri kapsamında, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatları gereği “Çevresel Etki Değerlendirme 
Gerekli Değildir” belgelerinin alınması, Çevresel Etki Değerlendirme ile Organize Sanayi Bölgesi Yer 
Seçim çalışmaları konularında talep doğrultusunda dosyalar değerlendirilerek görüş oluşturmak ve 
terk edilmiş maden sahalarının rehabilitasyonu faaliyetleri yürütülecektir. 

    

Ekonomik Kod  2017 

01 Personel Giderleri 5.684.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 997.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri -  

04 Faiz Giderleri -  

05 Cari Transferler -  

06 Sermaye Giderleri 55.412.000,00 

07 Sermaye Transferleri -  

08 Borç verme -  

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  62.093.000,00 

B
ü

tç
e

 D
ış

ı 

K
ay

n
ak

 Döner Sermaye -  

Diğer Yurt İçi -  

Yurt Dışı -  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak  -  

Toplam Kaynak İhtiyacı  62.093.000,00 
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Performans Hedefi 2.  Metalik Maden, Endüstriyel ve Enerji Hammaddelerinde yeni kay-
naklar araştırmak 

 

Tablo 14. Performans hedefi 2 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

 

Amaç 

 

SA2. Maden ve enerji hammaddelerinde ulusal ve uluslararası üretim, tüke-
tim, ithalat, ihracat kriterleri ve kritik hammadde öngörüleri doğrultusunda 
arama ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek ve ülkemizdeki rezerv güveni-
lirliğini sağlamaya katkıda bulunmak 

Hedef 

SH1. Metalik maden ve endüstriyel hammadde aramalarına yönelik çalışma-
lar yürütmek ve yeni kaynakların keşfine katkıda bulunmak 

SH2. Enerji hammaddeleri ile ilgili keşif ve etüt çalışmalarını artırarak devam 
ettirmek 

SH3. Ülkemizin metalik maden, endüstriyel hammadde ve jeotermal kaynak 
envanterlerini hazırlamak ve güncellemek 

SH4. Maden ve enerji hammaddelerinin aranmasında uluslararası standartla-
ra uygun çalışma yaparak rezerv güvenilirliğinin artırılmasına katkıda bulun-
mak 

  

Performans Hedefi PH2. Metalik maden, endüstriyel ve enerji hammaddelerinde yeni kaynaklar 
araştırmak 

Maden ve enerji hammadde aramaları, yeraltı kaynaklarının ortaya çıkarılmasında yüksek risk taşıyan en 
önemli aşamadır. Buna yönelik bilgilerin üretilmesi, yayımlanması ve sektörün kullanımına sunulması etkin 
sorumluluk gerektiren bir alandır. Maden arama çalışmaları, hammaddeye dayalı sektörlerin (seramik, cam, 
demir-çelik vb.) yaşayabilmesi, gelişebilmesi ve rekabet gücünü arttırabilmesi için önemlidir. Yüksek katma 
değere sahip olan öz kaynaklarımızın ortaya çıkarılması, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ayrıca, enerji 
ihtiyacının arttığı günümüzde öz varlığımız olan kömür yatakları, jeotermal sahalar ve radyoaktif hammadde 
yatakları önem kazanmaktadır. Arz güvenilirliği açısından kömür ve radyoaktif hammaddeler ile yenilenebilir, 
çevre dostu, sürdürülebilir jeotermal kaynaklarımızın verimli bir şekilde değerlendirilmesi için arama, geliştir-
me çalışmaları ve üretim faaliyetlerinin yapılması zorunludur. Bu nedenle, ülkemizde ihtiyaç duyulan ham-
madde ve enerji kaynaklarının ortaya çıkarılması ve hammadde temininin sürekli hale getirilmesi amacı ile 
arama faaliyetlerine artan bir ivmeyle devam edilecektir.  Bu çalışmalardan elde edilen veriler envanter çalış-
maları ile güncellenerek, kamu ve özel sektör kullanımına sunulacaktır. Bu çalışmalar, ayrıca mevcut potansi-
yelin bilinmesi amacıyla envanter çalışmalarının tamamlanmasına, bu kıt ve tükenebilir kaynaklardan herkesin 
faydalanabilmesine ve varlığı tespit edilmiş ama günümüzde teknolojik veya fizibilite gibi sebeplerden dolayı 
değerlendirilemeyen yatakların gelecek kuşakların ihtiyaçlarına yönelik olarak kayda alınmasına yardımcı ola-
caktır. Arama ve araştırma projeleri gerçekleştirerek ülkemizin enerji hammaddelerinin (kömür, bitümlü şeyl, 
asfaltit, uranyum, jeotermal enerji vb.) potansiyelini ortaya koymak ve envanterini çıkarmak, arama ve araş-
tırma projeleri sonucunda bulunan potansiyellerin kalite ve rezervlerini tespit etmek, ülkemiz enerji hammad-
de ihtiyacının öz kaynaklarımızdan karşılanması ve giderek artan enerji hammadde ihtiyacında dışa bağımlığı 
azaltmak amacıyla, Genel Müdürlüğümüzün makro hedefleri doğrultusunda jeotermal enerji, kömür, bitümlü 
şeyl ve radyoaktif hammaddelerin aranmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlanacaktır. 
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Tablo 14. Performans hedefi 2 devam ediyor… 

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

1 PG38. Metalik maden sondajı   m/yıl 81.632 70.881 400.000 

Gösterge, ülkemizin yeni metalik maden yataklarının aranması ve bilinen yataklarının rezerv ve kali-
telerinin belirlenmesine yönelik yapılan sondaj çalışmalarını ifade etmektedir. 

2 PG39. Endüstriyel hammadde sondajı   m/yıl 8.948 10.537 100.000 

Gösterge, ülkemizin yeni endüstriyel hammadde yataklarının aranması ve bilinen yatakların rezerv 
ve kalitelerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan sondaj çalışmalarını ifade etmektedir. 

3 PG40. Kompilasyon/revizyon km2/yıl 1.702 1.463 2.041 

Gösterge, maden arama çalışmaları sırasında bölgeyle ilgili olarak öncel çalışmalara ait haritaların, 
çalışmanın amacına uygun olarak yenilenmesi, gerekli düzenlemelerin yapılmasını ifade etmektedir. 

4 PG41. Prospeksiyon km2/yıl 13.215 108.971 14.100 

Maden arama çalışmalarının ilk aşamasını oluşturan çalışmaları ifade eden gösterge, belirlenen he-
def alanlarda, hedef hammaddeye yönelik olarak yapılacak ön etütleri ifade etmektedir. 

5 PG42. Maden jeolojisi etüdü km2/yıl 2.373 4.512 2.621 

Gösterge maden arama çalışmaları sırasında, ruhsat sahalarında yapılan amaca uygun detay harita-
lama ve örneklendirme çalışmalarını ifade etmektedir. 

6 PG43. Jeokimyasal etüt km2/yıl 69.332 100.580 241.170 

Gösterge, özellikle metalik maden arama çalışmalarında, hedef sahaların belirlenmesi için temel 
oluşturan çalışmaları ifade etmektedir. 

7 PG44. Yarma/galeri m3/yıl 1.480 2.850 2.800 

Gösterge, metalik maden, endüstriyel ve enerji hammadde aramalarına yönelik olarak yürütülen 
detay maden jeolojisi etütleri sırasında cevherin yayılımı ve kalitesi konusunda bilgi edinebilmek için 
örnek alma amaçlı yapılan çalışmaları ifade etmektedir. 

8 
PG45. Maden aramalarına yönelik jeofizik 
etüt nokta/yıl 

20.412 17.758 25.800 

Gösterge, metalik maden ve endüstriyel hammadde aramalarında jeoelektrik gravite, manyetik gibi 
yöntemler sonucu veri elde edilmesini ifade etmektedir. Bu veriler, yapılan maden jeolojisi çalışmaları 
ile deneştirilerek yeraltına yönelik öngörülerde bulunulmasında ve olası sondajların planlanmasında 
kullanılmaktadır. 

9 
PG46. Türkiye jeokimya haritasının hazırlanma-
sı oran/yıl 

13 15 52 

Gösterge, yüzeyde mostra vermeyen gömülü tip maden oluşumlarının keşfine yönelik olarak yapıl-
ması gereken çalışmaları ifade etmektedir. Bu çalışma ile üretilecek jeokimya haritaları hidrojeoloji, 
tarım, yerleşim alanlarının seçimi gibi farklı disiplinlere alt yapı oluşturacaktır. Şehirleşme ve sanayi-
leşmenin oluşturduğu kirliliğin zamana bağlı olarak değişimi denetlenebilecektir. 
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Tablo 14. Performans hedefi 2 devam ediyor… 

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

10 
PG47. Enerji hammadde aramalarına yönelik 
yapılan prospeksiyon km2/yıl 

8.830 4.185 15.250 

Enerjide yerli kaynakların kullanılması ve dışa bağımlılığın azaltılması politikası gereği enerji hammad-
delerinde hedef alanlarının belirlenmesine yönelik olarak prospeksiyon, kompilasyon ve detay etüt 
çalışmaları yapılmaktadır. 

11 PG48. Kömür etüdü km2/yıl 2.200 1.170 3.300 

Enerjide yerli kaynakların kullanılması ve dışa bağımlılığın azaltılması politikası gereği ve ülkemiz kömür 
potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla hedef alanların belirlenmesine yönelik olarak yapılan detay 
etüt çalışmalarıdır.  

12 PG49. Kömür aramaları sondajı m /yıl  217.502 202.777 603.000 

Gösterge, yeni kömür arama çalışmaları ve mevcut sahalardaki yeni kömür rezervlerinin geliştirilmesi 
ve tespiti amacıyla gerek kendi makine parkımız ve gerekse hizmet alımı ile yapılan kömür sondaj ça-
lışmalarını ifade etmektedir. 

13 PG50. Jeotermal etüt km2/yıl 1.655 2.330 1.500 

Performans göstergesi yenilenebilir, çevre dostu, sürdürülebilir olan yerli jeotermal kaynağımızın etkin 
ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi için jeotermal varlığının tespitine yönelik yapılacak etüt çalış-
malarını ifade etmektedir.  

14 
PG51. Jeotermal kaynak aramaları sondajı  
m /yıl  

13.212 15.971 49.400 

Gösterge, etüt çalışmaları ile havza bazında varlığı ortaya konulan jeotermal kaynakların yer yüzeyine 
çıkarılarak optimum şekilde kullanılması amacıyla gerek kendi makine parkımız ve gerekse hizmet alımı 
ile yapılan jeotermal sondaj çalışmalarını ifade etmektedir.   

15 
PG52. Radyoaktif hammadde aramaları etüdü 
km2/yıl 

10 - 5 

Gösterge, belirlenen hedef alanlardaki radyoaktif hammadde mevcudiyetinin tespit edilmesi ve radyo-
aktif hammadde sahalarının yayılım sınırının saptanarak rezervlerinin hesaplanması amacıyla yapılacak 
sondaj metrajını belirtmektedir.  

16 
PG53. Radyoaktif hammadde aramaları son-
dajı m/yıl 

7.170 3.487 10.000 

Gösterge, belirlenen hedef alanlardaki radyoaktif hammadde mevcudiyetinin tespit edilmesi ve radyo-
aktif hammadde sahalarının yayılım sınırının saptanarak rezervlerinin hesaplanması amacıyla gerek 
kendi makine parkımız ve gerekse hizmet alımı ile yapılan radyoaktif hammadde sondaj çalışmalarını 
ifade etmektedir. 
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Tablo 14. Performans hedefi 2 devam ediyor… 

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

17 
PG54. Jeotermal kaynak koruma alanı etüt 
sayısı/yıl) 

2 3 4 

Kaynak ve bunların bağlı olduğu jeotermal sistemin; bozulmasına, kirlenmesine, sürdürülebilir özelli-
ğinin yitirilmesine neden olacak dış etkenlerden korumak amacıyla ve içerdiği kuyu tamamlama ve 
girişim testleri ile sahanın sürdürülebilirliğini ortaya koyan parametreleri içeren koruma alanlarına 
yönelik etüt çalışma sayısı 

18 
PG55. Enerji hammaddelerine yönelik jeofizik 
etüt km/yıl 

98 8 58 

Enerji hammaddelerini arama çalışmalarında, jeofizik yöntemler sondaj sayısını optimumda tutmayı 
sağlar. Jeofizik araştırma yöntemine göre gösterge birimi nokta veya km olarak değişiklik gösterebilir. 

19 
PG56. Enerji hammaddelerine yönelik jeofizik 
etüt nokta/yıl 

2.127 3.455 5.150 

Enerji hammaddelerini arama çalışmalarında, jeofizik yöntemler sondaj sayısını optimumda tutmayı 
sağlar. Jeofizik araştırma yöntemine göre gösterge birimi nokta veya km olarak değişiklik gösterebilir. 

20 
PG57. Enerji hammaddelerine yönelik well-
logging (kuyu logu) m/yıl 

607.434 671.123 1.845.000 

Gösterge, sondaj kuyularından alınan kuyu logu (density, sp-rezistivite, gamma-ray/nötron, caliper, 
termik) ölçüsünü ifade etmektedir. 

21 
PG58. Jeotermal ruhsat denetim hizmeti sayı-
sı/yıl 

16 13 25 

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereği ruhsatlı alanlarda İl Özel İda-
releri tarafından denetleme talebinde bulunulmakta olup;  gösterge, bu kapsamda gerçekleştirilen 
jeotermal ruhsat denetim hizmeti sayısını belirtmektedir. 

22 PG59. Alınan ruhsat sayısı/yıl 59 78 50 

Gösterge metalik maden, endüstriyel ve enerji hammadde aramalarına yönelik yapılan ön etütler 
sonucunda belirlenen hedef alanlarda ve daha önce ruhsata kapalı olan fakat çalışmalarımız sonu-
cunda önemli bulunan, MİGEM tarafından tekrar aramalara açılan sahaların ruhsatlarının Genel Mü-
dürlüğümüze kazandırılmasını ifade etmektedir. 

23 PG60. Devredilen ruhsat sayısı/yıl 20 7 15 

Gösterge metalik maden, endüstriyel ve enerji hammadde aramaları ruhsat sahalarından detay ma-
den jeolojisi çalışması yapılarak rezerv varlığı ortaya çıkarılanlarının MİGEM’e ve Özel İhtisaslaşmış 
Devlet Kurumlarına devrini ifade etmektedir. 

24 PG61. Jeoteknik etüt km2/yıl 10 62 20 

Gösterge, madenciliğe yönelik yeraltı ve açık ocak işletme alanlarında yapılan jeoteknik çalışmalar ile 
zemin etüdüne yönelik çalışmaları ifade etmektedir. 
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Tablo 14. Performans hedefi 2 devam ediyor… 

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

25 PG62. Jeoteknik sondaj m/yıl 6.133 15.164 10.000 

Gösterge, madenciliğe yönelik yeraltı ve açık ocak işletme alanlarındaki problemlerin çözümüne yö-
nelik sondaj çalışmaları ile zemin etüdüne yönelik sondaj çalışmalarını ifade etmektedir. 

26 PG63. Jeoteknik kuyu takibi m/yıl 7.973 15.164 10.000 

Sondajlı jeoteknik çalışmalarında sondaj kuyusunda gerçekleştirilen test, ölçüm ve gözlem ile numune 
alınmasını ifade eder. 

27 PG64. Laboratuvar test sayısı/yıl 2.399 2.000 2.000 

Jeoteknik çalışmaların çözümü için ihtiyaç duyulan jeomekanik parametreleri belirlemeye yarayan 
laboratuvar testlerini ifade eder. 

28 PG65. Elmaslı sondaj m/yıl 155.763 146.488 150.000 

Gösterge, Ülkemizin metalik maden, endüstriyel hammadde ve önemli enerji kaynaklarından olan 
kömür madenlerinin sondajlı aramalarla rezervlerinin ve işletme faktörlerinin tespiti amacıyla kendi 
makine parkımız ile yapılan elmaslı sondaj çalışmalarını ifade etmektedir. Elmaslı sondaj tekniği ile 
yapılan sondaj operasyonlarında tamamen karotlu veya formasyonun jeolojik yapısına göre belirle-
nen seviyelerde karotlu ve kırıntılı sondaj yapılmaktadır. 

29 PG66. Rotary sondaj m/yıl 13.211 16.929 20.000 

Gösterge, son yıllarda yenilenebilir enerji sektöründe yoğun talep gören jeotermal enerji kaynakları-
mızın tespiti için rotary sondaj tekniği ile yapılan arama çalışmalarını belirtmektedir. Rotary sondaj 
tekniğinde kuyular kırıntılı sondaj yapılarak kazılmaktadır. 

 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 
F5. Metalik maden ve endüstriyel 
hammadde aramaları faaliyeti 

121.939.800,00 - 121.939.800,00 

2 
F6. Enerji hammadde aramaları 
faaliyeti 

188.612.860,00 - 188.612.860,00 

3 F7. Sondaj faaliyeti 
27.512.000,00 - 27.512.000,00 

Genel Toplam  
338.064.660,00 - 338.064.660,00 
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Temel Politika ve Öncelikler ile doğrudan ilişki 

Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyumlu olarak; yurtiçi ve yurt-

dışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri hızlandırılacak, linyit kömürü ve jeotermal gibi 

yerli kaynakların potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye çıkarılacak-

tır. Kaya gazı konusunda ise kapsamlı araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır 

(8051). 

Demir cevheri, mermer ve bor başta olmak üzere sanayi hammaddelerinin yurtiçinde 

arama ve üretimine öncelik verilecektir (8061). 

 

Temel Politika ve Öncelikler ile dolaylı ilişki 

Birincil enerji kaynakları bazında dengeli bir kaynak çeşitlendirmesine ve orijin ülke 

farklılaştırmasına gidilecek, üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

payı azami ölçüde yükseltilecektir (7871). 

Ülkemiz maden potansiyelinin sağlıklı tespit edilmesi, üretim için gerekli hammadde arz 

güvenliğinin sağlanması ve madenlerin yurtiçinde işlenip katma değerinin yükseltilerek ülke 

ekonomisine katkısının artırılması temel amaçtır (8041).  

 

Performans göstergeleri 

Maden arama projeleri ülkemizin 

maden potansiyelini ortaya koymak, ma-

den yataklarının tenör ve rezervlerini tes-

pit etmek, bilgi üretimi ile madencilik 

yatırımlarına alt yapı hazırlamak amacıyla 

sürdürülmektedir. Arama faaliyetleri, sa-

nayinin artan ve çeşitlenen ihtiyaçları, ül-

kemiz jeolojik yapısının sunduğu avantajlar 

ile iç ve dış pazarlardaki gelişmeler ile tek-

nolojik ilerlemeler göz önüne alınarak ye-

nilenen önceliklere göre yönlendirilmek-

tedir. 

Maden aramacılığı uzmanlık gerekti-

ren riskli ve yüksek maliyetli bir faaliyettir. 

Genel Müdürlüğümüzün ana faaliyet alan-

ları arasında en önemlilerinden biri olan 

maden arama çalışmalarına gelişen tekno-

lojilerin de yardımı ve bilimsel verilerin 

ışığı altında devam edilmektedir. Sanayi-

mizin gereksinim duyduğu hammaddelerin 

ortaya çıkarılması için çalışmalarımız artan 

bir ivme ile madenciliğin gereksinim duy-

duğu alt yapı bilgilerini üretmeye devam 

ederek, kamuoyunun kullanımına sunacak-

tır.  

“Metalik Maden, Endüstriyel ve 

Enerji Hammaddelerinde Yeni Kaynaklar 

Araştırmak” performans hedefinin göster-

geleri; metalik maden ve endüstriyel 

hammaddeler, kömür, radyoaktif ham-
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madde ve jeotermal kaynak aramaları ile 

sondaj çalışmalarına yönelik olarak belir-

lenmiştir. Metalik maden ve endüstriyel 

hammaddelere yönelik olarak Metalik 

Maden ve Endüstriyel Hammadde Sondaj 

Çalışmaları, Kompilasyon/Revizyon, Pros-

peksiyon, Maden Jeolojisi Etüdü, Jeokim-

yasal Etüt, Yarma, Jeofizik Etüt ile 

Jeokimya Haritalarının Hazırlanması, per-

formans göstergelerinin belirlenmesindeki 

amaç ülkemizin maden potansiyelini orta-

ya koymak amacıyla yapılan çalışmaları 

ölçmektir. 

 Enerji hammadde aramalarına yö-

nelik olarak yapılan Prospeksiyon, Kömür 

Etüdü, Kömür Aramaları Sondajı, Jeoter-

mal Etüt, Jeotermal Kaynak Aramaları 

Sondajı, Radyoaktif Hammadde Aramaları 

Etüdü, Radyoaktif Hammadde Aramaları 

Sondajı, Enerji Hammaddelerine Yönelik 

Jeofizik Etüt ve Enerji Hammaddelerine 

Yönelik Well-Logging (Kuyu Logu) İle Jeo-

termal Ruhsat Denetim Hizmeti Sayısı 

“Enerji Hammadde Aramaları Faaliyeti”’ni 

ölçmek için belirlenen performans göster-

geleridir. 

Enerji hammaddeleri içerisinde 

önemli bir yer tutan kömürün, petrol ve 

doğalgazın aksine daha geniş bir coğrafya-

ya dağılması; enerji üretiminde kolay ulaşı-

labilir bir hammadde olmasını sağlamakta, 

bu nedenle petrol fiyatlarındaki tutarsızlık 

kömür fiyatlarına yansımamaktadır. Kö-

mür, dünya enerji tüketiminde önemini ve 

önceliğini hala korumakta ve arttırmakta-

dır. 

Bilindiği gibi jeotermal enerji yenile-

nebilir temiz, ucuz ve çevre dostu olan 

yerli bir yeraltı kaynağıdır. Ülkemizde yer 

alan jeotermal kaynaklar yaygın bir kulla-

nım alanına sahiptir. Bugün için ülkemizde 

elde edilen jeotermal enerjiden elektrik 

üretimi, konut ısıtmacılığı, seracılık ve 

termal turizm alanlarında uygulamalar 

bulunmakta olup, ekonomiye önemli katkı-

lar sağlanmaktadır. Bu nedenle enerji 

hammaddelerine yönelik arama ve araş-

tırma projeleri kapsamında etüt ve sondaj 

çalışmaları gerçekleştirilerek yeni sahaların 

bulunması hedeflenmiş ve bilinen sahala-

rın geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bunun yanı sıra Alınan Ruhsat Sayısı 

ve Devredilen Ruhsat Sayısı performans 

göstergeleri metalik maden, endüstriyel ve 

enerji hammadde aramalarında alınan ve 

devredilen ruhsat sayılarını ifade etmekte-

dir. Ayrıca Jeoteknik Etüt, Jeoteknik Son-

daj, Jeoteknik Kuyu Takibi ve Laboratuvar 

Test Sayısı da bu performans hedefini ölç-

mek için belirlenmiş diğer performans gös-

tergeleridir. 

Genel Müdürlüğümüzün “Sondaj Fa-

aliyeti” ile ilgili olarak Elmaslı Sondaj ve 

Rotary Sondaj performans göstergeleri; 

ülkemizin metalik maden, endüstriyel 

hammadde ve önemli enerji kaynakların-

dan olan kömür madenlerinin sondajlı 

aramalarla rezervlerinin ve işletme faktör-

lerinin tespiti ve son yıllarda yenilenebilir 

enerji sektöründe yoğun talep gören jeo-

termal enerji kaynaklarımızın tespiti için 

yapılan sondajlı çalışmaları ifade etmekte-

dir. 
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Faaliyetler 

Performans hedefi; “Metalik Maden 

ve Endüstriyel Hammadde Aramaları Faa-

liyeti”, “Enerji Hammadde Aramaları Faali-

yeti” ve “Sondaj Faaliyeti”’nden 

oluşmaktadır. 

 Metalik Maden ve Endüstriyel 

Hammadde Aramaları Faaliyeti: Faaliyet 

kapsamında maden ve enerji hammadde-

lerinde ulusal ve uluslararası üretim, tüke-

tim, ithalat, ihracat kriterleri ve kritik 

hammadde öngörüleri doğrultusunda 

arama ve araştırma projeleri gerçekleştire-

rek, keşfedilecek yeni maden yataklarıyla 

ülkemizdeki rezerv güvenilirliğini sağlama-

ya katkıda bulunulacaktır. Bu amaç doğrul-

tusunda, metalik maden ve endüstriyel 

hammadde aramalarına yönelik çalışmalar 

yürütülecek ve yeni kaynaklar araştırıla-

caktır. Aramacılık faaliyetlerine temel oluş-

turmak üzere ülkemizin maden kaynak 

envanterleri hazırlanacak ve/veya güncel-

lenecektir. Bu çalışmalarla maden ve enerji 

hammaddelerinin aranmasında uluslarara-

sı standartlara uygun çalışma yapılarak 

rezerv güvenilirliğinin artırılmasına katkıda 

bulunulacaktır. 

Enerji Hammadde Aramaları Faali-

yeti: Hedef kapsamında; tükenebilir kay-

naklardan olan enerji hammaddelerinin 

aranmasına yönelik etüt ve arama çalışma-

larının yapılması amaçlanmaktadır. Enerji 

ihtiyacının arttığı günümüzde, öz varlığımız 

olan kömür yatakları, jeotermal sahalar ve 

radyoaktif hammadde yatakları önem ka-

zanmaktadır. Arz güvenilirliği açısından  

 

 

 

kömür ve radyoaktif hammaddeler ile ye-

nilenebilir, çevre dostu, sürdürülebilir jeo-

termal kaynaklarımızın verimli bir şekilde 

değerlendirilmesi için arama, geliştirme 

çalışmaları ve üretim faaliyetlerinin yapıl-

ması zorunludur. Enerji hammaddeleri ile 

ilgili dünyadaki gelişmeler ve ülkemiz ihti-

yaçları doğrultusunda geliştirilen stratejiler 

çerçevesinde, arama projeleri oluşturul-

maya devam edilecek ve uygulanacaktır. 

Ayrıca, jeotermal alanlarda yer alan doğal 

sıcak su çıkışları araştırılacak ve jeotermal 

sistemin kirlenmeye açık alanları tespit 

edilecektir. Bu alanların jeotermal kaynak 

alanının kirletici unsurlardan korunması ve 

rezervuardan sürdürülebilir üretimin sağ-

lanmasının temini amacıyla, bilimsel veri-

ler ışığında gereken tedbirlerin önerilmesi 

ve bunlara uyulması amaçlı etüt çalışmala-

rı yapılacaktır. 

Sondaj Faaliyeti: Arazide yapılan 

etütlere bağlı olarak bir maden yatağının 

bulunması, rezerv ve kalite durumunun 

tespiti, gerektiğinde işletme raporlarının 

hazırlanmasını sağlayan ve kesin sonuç 

veren, maliyeti yüksek ve özveri gerektiren 

sondaj çalışmaları, bu faaliyetin içeriğini 

oluşturmaktadır. Genel Müdürlüğümüzde 

sondaj faaliyetleri, tecrübeli ve nitelikli 

teknik personel yönetiminde yeterli maki-

ne, ekipman ve sarf malzemeleri ile yürü-

tülmektedir. 

 
Kaynak İhtiyacı 

Performans hedefi için bütçeden 

karşılanmak üzere toplam 338.064.660,00 

TL kaynak ihtiyacı öngörülmektedir. 
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Tablo 15. F5. Metalik maden ve endüstriyel hammadde aramaları faaliyeti maliyeti 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi 
PH2. Metalik maden, endüstriyel ve enerji ham-
maddelerinde yeni kaynaklar araştırmak 

Faaliyet Adı 
F5. Metalik maden ve endüstriyel hammadde 
aramaları faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimleri 
Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı 
Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı 
Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı 

Faaliyet; ülkemiz genelinde yapılan metalik maden ve endüstriyel hammadde aramaları şeklinde 
gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyet kapsamında maden jeolojisi, jeofizik etüt ile sondaj çalışmaları 
yapılmakta olup bulunan maden yataklarının tenör ve rezerv bilgileri üretilmektedir. Bu çalışmalar, 
ülkemiz sanayinin ihtiyaç duyduğu hammadde güvenirliliğini sağlamak amaçlıdır. Faaliyetin önemi,  
yerli kaynakların sanayinin kullanımına sunulması ile maden yatağının bulunduğu yerdeki istihdamın 
artırılmasına, ithalatın azaltılmasına ve ihraç edilmesi ile de ülkemizin ekonomisine sağlayacağı kat-
kıyı ortaya çıkarmaktır.  

    

Ekonomik Kod  2017 

01 Personel Giderleri 9.583.100,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.858.400,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri - 

04 Faiz Giderleri  - 

05 Cari Transferler  - 

06 Sermaye Giderleri 110.498.300,00 

07 Sermaye Transferleri  - 

08 Borç verme  - 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  121.939.800,00 

B
ü

tç
e

 D
ış

ı 

K
ay

n
ak

 Döner Sermaye  - 

Diğer Yurt İçi  - 

Yurt Dışı  - 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak   - 

Toplam Kaynak İhtiyacı  121.939.800,00 
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Tablo 16. F6. Enerji hammadde aramaları faaliyeti maliyeti 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi 
PH2. Metalik maden, endüstriyel ve enerji ham-
maddelerinde yeni kaynaklar araştırmak 

Faaliyet Adı F6. Enerji hammadde aramaları faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimleri 
Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı 
Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı 
Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı 

Faaliyetin içeriğini kömür, jeotermal kaynak ve radyoaktif hammadde aramaları oluşturmaktadır. 
Ülkemiz enerji hammadde ihtiyacının karşılanması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amaç-
lanmaktadır. Böylece arama ve araştırma faaliyetleri sonucu, yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları-
nın rezervlerinin artırılmasına hizmet edilmektedir. Bu nedenle enerji hammaddelerine yönelik 
arama ve araştırma projeleri başlamış ve bu projeler kapsamında etüt ve sondaj çalışmaları, yeni 
sahaların bulunması hedeflenmiş ve aynı zamanda bilinen sahaların geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

    

Ekonomik Kod  2017 

01 Personel Giderleri 12.779.380,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 2.423.380,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri -  

04 Faiz Giderleri -  

05 Cari Transferler 15.000,00 

06 Sermaye Giderleri 173.395.100,00 

07 Sermaye Transferleri  - 

08 Borç verme  - 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 188.612.860,00 

B
ü

tç
e

 D
ış

ı 

K
ay

n
ak

 Döner Sermaye  - 

Diğer Yurt İçi  - 

Yurt Dışı  - 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak   - 

Toplam Kaynak İhtiyacı  188.612.860,00 
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Tablo 17. F7. Sondaj faaliyeti maliyeti 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi 
PH2. Metalik maden, endüstriyel ve enerji ham-
maddelerinde yeni kaynaklar araştırmak 

Faaliyet Adı F7. Sondaj faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Sondaj Dairesi Başkanlığı 

Arazide yapılan etütler neticesinde belirlenen sahalarda, varlığı öngörülen metalik maden, endüstri-
yel hammadde ve kömür madenlerinin sondajlı çalışmalarla aranması için belirlenen lokasyonlarda 
ve metrajlarda elmaslı sondaj tekniği ile karotlu sondajlar; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeo-
termal enerjinin aranması için ise rotary sondaj tekniği ile sedimanlı (kırıntılı) sondaj yapılmaktadır. 
Rotary sondaj tekniği ve elmaslı sondaj tekniği uygulanarak gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla; 
sanayimizin önemli ihtiyaçlarından olan metalik maden ve endüstriyel hammadde ihtiyacının karşı-
lanması, önemli enerji hammaddelerinden olan kömür rezervlerinin tespiti ve jeotermal enerji kay-
naklarımızın ortaya çıkarılarak ülkemizin enerji açığının kapatılmasına yönelik katkılar 
sağlanmaktadır. Ayrıca jeotermal kaynak arayan ve işletmeciliğini yapan firmalar, özel idareler ve 
belediyelere kuyu test hizmetleri verilerek sondaj sektörüne katkıda bulunulmaktadır. 

    

Ekonomik Kod  2017 

01 Personel Giderleri 9.552.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.956.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri - 

04 Faiz Giderleri  - 

05 Cari Transferler  - 

06 Sermaye Giderleri 16.004.000,00 

07 Sermaye Transferleri  - 

08 Borç verme  - 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  27.512.000,00 

B
ü

tç
e

 D
ış

ı 

K
ay

n
ak

 Döner Sermaye  - 

Diğer Yurt İçi  - 

Yurt Dışı  - 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak   - 

Toplam Kaynak İhtiyacı  27.512.000,00 
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Performans Hedefi 3.  Yer bilimleri ve madencilik alanında; ülkemiz ihtiyaçları doğrultu-
sunda teknolojik çalışmalar yapmak, analiz/test hizmetleri geliştirmek, çeşitlendirmek ve 

hızlandırmak 

  

Tablo 18. Performans hedefi 3 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

 

Amaç 
SA3.Yer bilimleri ve madencilik alanında; ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda 
teknolojik çalışmalar yapmak, analiz/test hizmetlerini geliştirmek, çeşitlen-
dirmek ve hızlandırmak 

Hedef 

SH1. Uluslararası standartlara uygun analiz/test kalitesinin sürekliliğini sağla-
yarak kapasitesini, çeşitliliğini ve hızını artırmak 

SH2. Bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek 

SH3. Karot bilgi bankası arşiv kapasitesini artırmak 

 

Performans Hedefi 
PH3. Yer bilimleri ve madencilik alanında; ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda 
teknolojik çalışmalar yapmak, analiz/test hizmetleri geliştirmek, çeşitlendir-
mek ve hızlandırmak 

Hedef kapsamında maden yataklarının işletilebilirlik verimlerinin arttırılması, günümüze kadar işleti-
lemeyen yatakların teknolojik gelişmeler ışığında işletilebilir duruma getirilmesi, alternatif hammad-
de kaynaklarının bulunması, metalik, endüstriyel, enerji hammaddeleri ve artıklardan nihai ürün 
elde edilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Özel sektör ve tüzel kişilerden gelen cevher, kayaç, mineral, 
su, katı yakıt numunelerinin kabulü, analiz/testlere hazırlanması, kimyasal, mineralojik ve petrogra-
fik analiz/testlerinin uluslararası standartlara uygun olarak yapılması ve sonuçların raporlandırılması 
işlemleri ile kapsama yeni analiz/testlerin ilave edilerek çeşitlendirilmesi, iyileştirme çalışmaları so-
nucunda dedeksiyon limitlerinin düşürülmesi gibi AR-GE çalışmaları yürütülmektedir. Gerçekleştiri-
len tüm çalışmalarda temel amaç, üretilen verilerin sanayide kullanılabilir olması, danışmanlık 
niteliğinde hizmetin verilebilir olması, katma değeri yüksek, kullanım alanı geniş malzemelerin üre-
tilmesi ile ekonomiye dolaylı/doğrudan katkı sağlanması ve bu sayede toplumsal fayda sağlanması-
dır. 

 

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

1 PG67.Analiz/test kapasite artırım oranı/yıl % 25 %36 % 20 

Performans göstergesi, analiz kapasitesini belirlemek,  analiz sonuçlarına bağlı kapasite artırılmasına 
yönelik gerekli tedbirleri almayı ifade etmektedir. 

2 PG68.Hizmete alınan parametre sayısı/yıl 16 6 5 

Performans göstergesi, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni analiz/test metodlarının hizmete alınmasını 
ifade etmektedir. 
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Tablo 18. Performans hedefi 3 devam ediyor… 

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

3 
PG69.Kapsama ilave edilecek akredite pa-
rametre sayısı/yıl 

8 8 5 

Performans göstergesi, ülkemiz madencilik sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda akredite edilmesi 
gereken analiz/testlerin kapsama alınma çalışmalarını ifade etmektedir. 

4 
PG70.Kimyasal+mineralojik-petrografik ana-
lizleri yapılan numune sayısı/yıl 

71.952 98.952 118.000 

Performans göstergesi, yer bilimleri ile ilgili her türlü çalışmalarda ve maden aramalarında, artan 
kimyasal+mineralojik-petrografik analiz ihtiyacını karşılamak amacıyla, analiz ve mineraloji petrogra-
fi laboratuvarların teknik yeterliliğinin arttırılması sonucunda ulaşılan numune sayısını belirtmekte-
dir. 

5 
PG71.Kimyasal+mineralojik-petrografik ana-
liz/test (parametre) sayısı/yıl 

1.070.595 1.849.045 2.000.000 

Performans göstergesi, yer bilimleri ile ilgili her türlü çalışmalarda ve maden aramalarında kullanılan 
kimyasal+mineralojik-petrografik analiz ihtiyacını karşılamak amacıyla, laboratuvarların teknik yeter-
liliğinin arttırılması sonucunda ulaşılan analiz sayısını belirtmektedir. 

6 
PG72.Dedeksiyon limit değerleri düşürülen 
element sayısı/yıl 

- - 10 

Yer bilimleri ve madencilik sektörüne sunulan analiz/test hizmetleri ile ilgili olan bu peformans gös-
tergesi, gelişen teknolojinin takibi ile dedeksiyon limit değerleri düşürülerek analiz/testleri yapılan 
elementlerin sayısını ifade etmektedir. 

7 PG73.Bilimsel/teknolojik çalışma sayısı/yıl 10 9 11 

Performans göstergesi,  metalik, endüstriyel ve enerji hammaddeleri ile maden atık/atıklarının de-
ğerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik araştırma projelerinin sayısını ifade 
etmektedir. 

8 
PG74.Teknolojik analiz/testleri yapılan nu-
mune sayısı/yıl 

1.615 1.213 2.000 

Performans göstergesi, yer bilimleri ile ilgili her türlü çalışmalarda ve maden aramalarında, artan 
teknolojik analiz/test ihtiyacını karşılamak amacıyla, laboratuvarların teknik yeterliliğinin arttırılması 
sonucunda ulaşılan numune sayısını belirtmektedir. 

9 
PG75.Teknolojik analiz/test (parametre) 
sayısı/yıl 

16.815 12.647 15.000 

Performans göstergesi, yer bilimleri ile ilgili her türlü çalışmalarda ve maden aramalarında kullanılan 
teknolojik analiz/test ihtiyacını karşılamak amacıyla, laboratuvarların teknik yeterliliğinin arttırılması 
sonucunda ulaşılan analiz sayısını belirtmektedir. 

10 PG76.Arşivlenen karot sandık sayısı/yıl 989 2.339 20.000 

Performans göstergesi, Karot Bilgi Bankasına iletilen ve arşivlemeleri yapılarak bilgi bankası veri ta-
banına tüm bilgileri girilen sondajların Karot Sandık Sayısını ifade etmektedir. 
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Tablo 18. Performans hedefi 3 devam ediyor… 

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

11 
PG77.Arşivlenen jeokimyasal numune sayı-
sı/yıl 

38.638 71.169 50.000 

Süresiz saklanmaları için analiz laboratuvarlarından Bilgi Bankasına gönderilen numunelerin veri 
tabanına aktarılan ve arşivlenen sayısını ifade etmektedir. 

 

Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 F8. Teknoloji araştırmaları faaliyeti 
12.542.150,00 - 12.542.150,00 

2 F9. Analiz/test faaliyeti 
37.110.850,00 - 37.110.850,00 

Genel Toplam  
49.653.000,00 - 49.653.000,00 

  

Temel Politika ve Öncelikler ile doğrudan ilişki 

Üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri, özel sektörle yakın 

işbirliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet ve-

ren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir yapılara dönüştürülecektir (6271).  

Başta enerji ve imalat sanayi olmak üzere tüm sektörlerde, doğal kaynakların etkin kul-

lanımını ve çevresel bozulmaların önlenmesini sağlayacak temiz teknolojiler ile katma değeri 

yüksek yeşil ürünler geliştirilmesine yönelik AR-GE ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir 

(6311). 

Kamu kurumlarının özel sektörle işbirliği içerisinde Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirme ve 

sonuçlarını hayata geçirmeye yönelik kapasiteleri güçlendirilecektir (6381). 

 

Temel Politika ve Öncelikler ile dolaylı ilişki 

AR-GE faaliyetleri, araştırma altyapıları ve araştırmacı insan gücü bakımından bölgesel 

ve küresel düzeyde işbirliği geliştirilecektir. Bu kapsamda kritik teknolojilerin transferinin ko-

laylaştırılmasına, içselleştirilmesine ve dünyadaki emsal teknolojilerle rekabet edebilecek 

şekilde geliştirilmesine önem verilecektir (6391). 
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Performans göstergeleri 

 “Yer bilimleri ve Madencilik Alanın-

da; Ülkemiz İhtiyaçları Doğrultusunda Tek-

nolojik Çalışmalar Yapmak, Analiz/Test 

Hizmetleri Geliştirmek, Çeşitlendirmek Ve 

Hızlandırmak” performans hedefi kapsa-

mında, performans göstergeleri olarak; 

Analiz/Test Kapasite Artırım Oranı, Hizme-

te Alınan Parametre Sayısı, Kapsama İlave 

Edilecek Akredite Parametre Sayısı, Kimya-

sal+Mineralojik-Petrografik Analizleri Yapı-

lan Numune Sayısı, Kimyasal+Mineralojik 

Petrografik Analiz/Test (Parametre) Sayısı, 

Dedeksiyon Limit Değerleri Düşürülen Ele-

ment Sayısı, Bilimsel/Teknolojik Çalışma 

Sayısı, Teknolojik Analiz/Testleri Yapılan 

Numune Sayısı, Teknolojik Analiz/Test (Pa-

rametre) Sayısı, Arşivlenen Karot Sandık 

Sayısı ve Arşivlenen Jeokimyasal Numune 

Sayısı belirlenmiştir. 

Analiz/Test Kapasite Artırım Oranı 

performans göstergesi; analiz kapasitesini 

belirlemek,  analiz sonuçlarına bağlı kapa-

site artırılmasına yönelik gerekli tedbirleri 

almayı ifade etmektedir. 

Hizmete Alınan Parametre Sayısı 

performans göstergesi; bilimsel ve tekno-

lojik ilerlemenin ışığında, gelişen sektörle-

rin değişen taleplerine cevap verebilmek 

üzere mevcutta oldukça geniş olan ana-

liz/test yelpazesine yenilerinin eklenmesi 

gerekliliği amacıyla, Genel Müdürlüğümüz 

laboratuvarlarında yapılan AR-GE faaliyet-

leri kapsamında gerçekleştirilen çalışmala-

rın sonuçlarını ölçmeye yönelik olarak 

belirlenmiştir. 

Laboratuvarlarda yapılan analiz/test 

sayılarındaki artış tek başına bir anlam ifa-

de etmemekte, analiz sonucunun da güve-

nilir olması son derece önem arz etmekte-

dir. Dolayısıyla, son yıllarda bir yandan 

sayısal artış sağlanırken, diğer yandan “TS 

EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel 

Şartlar Standardı” doğrultusunda kaliteyi 

artırma çalışmaları devam etmektedir. Bu 

kapsamda, Kapsama İlave Edilecek Akredi-

te Parametre Sayısı performans göstergesi 

adı ile her yıl yapılan çalışmalar sonucunda 

akredite olacak/olan analiz/test sayıları, 

performans hedefine ulaşmada gerçekleş-

tirilecek Analiz/Test Faaliyeti için gösterge 

olarak belirlenmiştir. 

Kimyasal+Mineralojik-Petrografik A-

nalizleri Yapılan Numune Sayısı perfor-

mans göstergesi; yer bilimleri alanında 

ülkemizin en kapsamlı analiz çeşitliliğine 

sahip olan ve yıllarca hakem laboratuvar 

kimliği taşıyan laboratuvarlarımızın, Genel 

Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan proje-

ler kapsamındaki artan cevher, kayaç, mi-

neral, toprak, sediman, su, katı yakıt vb. 

analizleri ile gelişen madencilik sektörünün 

de analiz ihtiyacını karşılamaya çalışmakta 

olması ve bu ihtiyaçlara cevap verebilmek 

için yatırımlarla teknolojideki gelişmelerin 

kullanılması ve kimyasal+mineralojik-

petrografik analizleri yapılan numune sayı-

sında ve analiz sayısında artış sağlanması-

na yönelik olarak belirlenmiştir. 

Kimyasal+Mineralojik-Petrografik A-

naliz Sayısı performans göstergesi, endüst-

riyel, seramik, metalik hammadde ile atık-

ların değerlendirilmesine dönük teknolojik 

araştırmalar ve testler ile cevher örnekle-

rinin fiziksel ve/veya fiziko-kimyasal yön-
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temlerle zenginleştirilmesi gibi pilot çapta 

çalışmalara, aynı zamanda sanayide kulla-

nılma imkânlarının veya belirli standartlara 

uyup uymadıklarının belirlendiği araştır-

malara ve ürün test çalışmalarına ait nu-

munelerin sayısında teknolojik 

analiz/testlerinde artışı ölçmek için belir-

lenmiştir. 

Küresel ölçekte rekabet gücüne sa-

hip olabilmek amacıyla; gelişen teknoloji-

nin sonucunda oluşan verilerin diğer 

alanlarda olduğu gibi yer bilimleri ve ma-

dencilik kapsamındaki çalışmalarda da kul-

lanımı gerekliliği nedeniyle, analiz/test 

hizmetlerinde mevcut analizlerde daha 

düşük limitlerde ölçüm sonuçları talep 

edilmektedir. Analiz/test kapsamında ger-

çekleştirilen yeni yapılanma ile alt yapı 

geliştirme ve araştırma çalışmaları, söz 

konusu talepleri karşılayabilmek amacıyla 

sürdürülmekte olup, yıl içerisinde Dedek-

siyon Limit Değerleri Düşürülen Element 

Sayısı performans göstergesi olarak belir-

lenmiştir. 

Bilimsel/Teknolojik Çalışma Sayısı 

performans göstergesi;  metalik, endüstri-

yel ve enerji hammaddelerinin değerlendi-

rilmesine yönelik yapılan teknolojik 

projelerle ilişkilidir. 

Tesis verimliliğini arttırma, işletile-

meyen sahaların işletilebilir konuma geti-

rilmesi gibi, ülkemizin maden kaynakları-

nın etkin bir şekilde değerlendirilmesine 

yönelik AR-GE projeleri yürütülmektedir. 

Bu ve bunun gibi hizmet üretmeye yönelik 

projeler bir kazanım olarak değerlendiril-

diğinden gösterge olarak yıl içerisinde ger-

çekleştirilen Bilimsel/Tek-nolojik Çalışma 

Sayısı belirlenmiştir. 

Teknolojik Analiz/Testleri yapılan 

Numune Sayısı; yer bilimleri ile ilgili her 

türlü çalışmalarda ve maden aramalarında 

kullanılan teknolojik analiz/test ihtiyacını 

karşılamak amacıyla, laboratuvarların tek-

nik yeterliliğinin arttırılması sonucunda 

ulaşılan numune sayısını ve analiz sayısını 

ifade etmektedir. 

Arşivlenen Karot Sandık Sayısı per-

formans göstergesi, Karot Bilgi Bankasına 

iletilen ve arşivlemeleri yapılarak bilgi 

bankası veri tabanına tüm bilgileri girilen 

sondajların karot sandık sayısını ifade et-

mektedir.  

Arşivlenen Jeokimyasal Numune Sa-

yısı performans göstergesi, süresiz sak-

lanmaları için analiz laboratuvarlarından 

Bilgi Bankasına gönderilen numunelerin 

veri tabanına aktarılan ve arşivlenen sayı-

sını ifade etmektedir. 
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Faaliyetler 

Performans hedefine ulaşmak için 

“Teknoloji Araştırmaları” ve “Analiz/Test 

Faaliyetleri” yürütülecektir. 

Teknoloji Araştırmaları Faaliyeti: 

Faaliyet kapsamında yer alan çalışmalar, 

genel olarak ülkemizde, teknolojik ve 

ekonomik sorunlar nedeniyle 

işletilemeyen veya düşük verimlerle 

işletilmeye çalışılan maden yatakları ile 

maden artık/atıklarının değerlendirilmesini 

kapsayan çalışmalar-dır. Halen madencilik 

faaliyetlerinin yürütüldüğü sahalara ait 

zenginleştirme tesislerinde verimliliği 

artırma, daha ucuz maliyetle daha büyük 

kapasitede üretim elde etme çalışmaları 

da benzer şekilde yürütülmektedir. Bu 

sayede gerek teknolojik olarak gerekse 

ekonomik olarak doğrudan ekonomiye 

katma değeri olabilecek, standartlara 

uygun ticari değer taşıyan ürünler elde 

edilmeye devam edilmektedir. Metalik ve 

endüstriyel hammaddelerin seramik, 

refrakter, yapı ve metalik malzeme sanayi 

alanlarında, teknolojik test ve 

incelemelerinin yapılarak kullanım alanları 

tespit çalışmaları yapılmaktadır. Böylelikle 

hammaddelerin değerlendirilmesine 

yönelik yeni teknolojiler ve nihai ürünler 

geliştirilmekte, çalışmalar neticesinde 

varolan ürünlere alternatif olabilecek yeni 

hammadde olanakları tespit 

edilebilmektedir. Yüksek teknolojiye dayalı 

sanayi ihtiyaçlarının, yerli kaynaklardan 

sağlanması amacına yönelik proje 

çalışmaları sürdürülmektedir. 

Analiz/Test Faaliyeti: Maden 

aramacılığı ve enerji sektöründeki 

gelişmelerin son yıllarda önem kazanması 

nedeniyle, analiz/testleri yapılan numune 

sayılarında ve çeşitliliğinde talep artışı 

olmuştur. Buna bağlı olarak analiz/test 

kapasitesinin artırılması, daha önce talep 

edilmeyen element analiz/testlerinin 

yapılması gibi konular gündeme gelmiştir. 

Bunların yanı sıra analiz/test sonuçlarının 

da güvenilir olması önem arz etmektedir. 

Dolayısıyla akreditasyon çalışmaları 

yürütülerek, verilen analiz/test 

hizmetlerinin ulusal ve uluslararası geçerli, 

kaliteli ve güvenilir olduğunun 

onaylanması sağlanmıştır. Sonuç olarak, 

yatırımlarla kapasite artışı analiz/test 

çeşitliliğini arttırma, dedeksiyon limit 

değerlerini düşürme ve akreditasyon 

çalışmalarına devam edilecektir. 

Kaynak İhtiyacı 

Performans hedefi için bütçeden 

karşılanmak üzere toplam 49.653.000,00 

TL kaynak ihtiyacı öngörülmektedir.
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Tablo 19. F8. Teknoloji araştırmaları faaliyeti maliyeti 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi 

PH3. Yer bilimleri ve madencilik alanında; ülkemiz 
ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik çalışmalar 
yapmak, analiz/test hizmetleri geliştirmek, çeşit-
lendirmek ve hızlandırmak 

Faaliyet Adı F8. Teknoloji araştırmaları faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı 

Faaliyet kapsamında; temelde madencilik sektörünün talep ve sorunları esas alınarak, çevreye ve 
gelişime duyarlı, çözüm getirici yöntem ve süreçler ile mevcut maden kaynaklarımıza yeni kullanım 
alanları kazandırabilecek teknolojileri geliştirme ve bu teknolojinin uygulanabilirliğini araştırma ça-
lışmalarını kapsayan projeler yürütülecektir. Aynı zamanda endüstriyel, seramik, kömür, metalik 
hammadde ve artık/atıkların değerlendirilmesine yönelik malzeme geliştirme ve ürün araştırmaları 
da yapılacaktır. Bu çalışmalar, laboratuvar ölçekte gerçekleştirilecek ve elde edilen veriler çerçeve-
sinde gerekirse ölçek büyütülerek pilot çapta uygulamalara da geçilebilecektir. Literatür taramasın-
dan sonra çalışmalar genellikle arazi faaliyetleriyle numune alımı, analiz/testler ile değerlendirme ve 
rapor yazımı aşamalarından oluşacaktır.   

    

Ekonomik Kod  2017 

01 Personel Giderleri 6.605.200,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.239.600,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.600,00 

04 Faiz Giderleri -  

05 Cari Transferler -  

06 Sermaye Giderleri 4.687.750,00 

07 Sermaye Transferleri -  

08 Borç verme -  

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  12.542.150,00 

B
ü

tç
e

 D
ış

ı 

K
ay

n
ak

 Döner Sermaye -  

Diğer Yurt İçi -  

Yurt Dışı -  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak  -  

Toplam Kaynak İhtiyacı  12.542.150,00 
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Tablo 20. F9. Analiz/test faaliyeti maliyeti 

 

Ekonomik Kod  2017 

01 Personel Giderleri 9.907.800,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.859.400,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 14.400,00 

04 Faiz Giderleri -  

05 Cari Transferler -  

06 Sermaye Giderleri 25.329.250,00 

07 Sermaye Transferleri -  

08 Borç verme -  

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  37.110.850,00 

B
ü

tç
e

 D
ış

ı 

K
ay

n
ak

 Döner Sermaye -  

Diğer Yurt İçi -  

Yurt Dışı -  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak  -  

Toplam Kaynak İhtiyacı  37.110.850,00 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi 

PH3. Yer bilimleri ve madencilik alanında; ülkemiz 
ihtiyaçları doğrultusunda teknolojik çalışmalar 
yapmak, analiz/test hizmetleri geliştirmek, çeşit-
lendirmek ve hızlandırmak 

Faaliyet Adı F9. Analiz/test faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı 

Faaliyet kapsamında; MTA projeleri, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ile tüzel kişilerden ma-
dencilik ve çevre faaliyetleri kapsamında gelen cevher, kayaç, mineral, su, katı yakıt numunelerinin 
kabulü, analiz/testlere hazırlanması, kimyasal, mineralojik ve petrografik analiz/testlerinin yapılması 
ve sonuçların raporlandırılması işlemleri ile mevcuda yeni analiz/testleri ekleme, iyileştirme çalışma-
ları sonucunda dedeksiyon limitlerini düşürme gibi AR-GE çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, “TS EN 
ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı”na 
göre Laboratuvarlarda kurulan Kalite Yönetim Sistemi'nin yürütülmesi, yapılmakta olan analiz ve 
testlerin ulusal ve uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon kuruluşu tarafından uygunluk değer-
lendirilmesine alınarak akredite edilmesi çalışmaları devam edecektir. Özellikle, artan analiz/test 
ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak modernizasyon ve alt yapı çalışmaları kapsamında, gerekli 
cihaz ve ekipmanın yanı sıra kimyasal ve cam gibi her türlü laboratuvar sarf malzemesi ile hizmet 
alımları da (bakım onarım hizmetleri, eğitim ve danışmanlık hizmetleri gibi) yapılacaktır. 
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Performans Hedefi 4.  Doğa tarihini araştırarak tanıtımını sağlamak ve jeolojik mirasın ko-
runmasına katkıda bulunmak 

 

Tablo 21. Performans hedefi 4 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

 

Amaç SA4.Doğa tarihini araştırarak tanıtımını sağlamak ve jeolojik mirasın korun-
masına katkıda bulunmak 

Hedef 

SH1. Tabiat tarihi bilincini ve farkındalığını bilimsel, kültürel, sosyal faaliyetle-
ri güçlendirerek artırmak 

SH2. Ülkemizin jeolojik miras potansiyelini gösteren envanter çalışmalarını 
gerçekleştirmek 

 

Performans Hedefi PH4. Doğa tarihini araştırarak tanıtımını sağlamak ve jeolojik mirasın korun-
masına katkıda bulunmak 

Yer bilimlerinin verileri ışığında dünyanın jeodinamik ve paleocoğrafik değişikliklerini ortaya koyan 
doğa tarihi, farklı birçok disiplini barındıran, gözleme dayalı bir bilimdir. Doğaya ait örneklerin sergi-
lendiği, korunduğu, görsel ve bilimsel mekânlar olan Tabiat Tarihi Müzeleri doğanın geçirdiği deği-
şimleri sunan eğitim ve araştırma merkezleridir. Türkiye’nin ilk ve en büyük Tabiat Tarihi Müzesi, 
mevcut veriler ışığında Yerkürenin jeolojik ve biyolojik gelişim örneklerini topluma sunmakta, doğa 
tarihi bilincini oluşturmak amacıyla projeler geliştirerek çalışmalarını sürdürmektedir. Üstlendiği eği-
tim, araştırma, koruma ve sergileme misyonlarını 1968 yılından beri başarıyla bugünlere taşıyarak, 
çağdaş müzecilik anlayışı ile yüzbinlerce ziyaretçisine hizmet vermektedir. Her geçen gün uzman 
eleman sayısını artırarak, laboratuvar alt yapılarını genişleterek, yeni dijital sergileme sistemlerini 
kullanarak her yaştan insanın ilgi odağı olmaya devam etmektedir.  

Hedef kapsamında, ayrıca ülkemizin jeolojik miras potansiyelinin ortaya çıkarılarak, envanterini ha-
zırlamak ve bu alanlar içerisinde öncelikli olanların koruma altına alınabilmesi için çalışmalar yapıla-
caktır. Ülkemizin jeolojik tarihçesinin doğal bir sonucu olarak sahip olduğumuz yer bilimsel 
zenginlikler, jeolojik miras açısından değerlendirilip, uygun statülerde “jeolojik koruma” alanı olarak 
ilân edilecektir. Bu sayede ülkelerarası gelişmişlik göstergesi olarak kullanılmakta olan “Koruma al-
tındaki alanların ülke yüzölçümüne oranı” nın artmasına katkıda bulunulacaktır. 

 

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

1 PG78.Ziyaretçi sayısı/yıl 155.417 250.706 191.000 

Peformans göstergesi, Müze ve Enerji Parkı’nı yıl içerisinde ziyaret eden kişi sayısını ifade etmektedir. 

2 
PG79.Basılı ve görsel tanıtım materyali hazır-
lama sayısı/yıl 

29 5 3 

Performans göstergesi, Müzenin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacak yeni tanıtım ma-
teryalleri oluşturma faaliyetlerini kapsamaktadır. 
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 Tablo 21. Performans hedefi 4 devam ediyor… 

Performans Göstergeleri 2015 2016 2017 

3 
PG80. Müze koleksiyonuna kazandırılan örnek 
sayısı/yıl 

361 524 220 

Performans göstergesi, arazi çalışmaları, satın alma ve bağış yoluyla müze koleksiyonuna eklenecek 
örnek sayısını belirtmektedir.  

4 PG81.Düzenlenen sergi sayısı/yıl 8 5 4 

Performans göstergesi, kurumsal veya özel talepler doğrultusunda seçilen temaya uygun açılan sergile-
ri kapsamaktadır. 

5 
PG82.Müzede oluşturulan yeni teşhir alanı 
sayısı/yıl 

8 5 1 

Performans göstergesi, modern sergileme ve sunum teknikleri kullanılarak müze içerisinde oluşturula-
cak yeni teşhir alanı sayısını ifade etmektedir.  

6 PG83.Eğitim ve tanıtım faaliyetleri sayısı/yıl 1.161 1.289 1.550 

Performans göstergesi, Müze ve Enerji Parkının gruplara tanıtılması ile müze eğitim programı kapsa-
mında öğrenci gruplarına yapılan faaliyetleri içermektedir.  

7 
PG84.Konservasyon-restorasyon uygulanan 
örnek sayısı/yıl 

30 23 70 

Performans göstergesi, konservasyon ve restorasyon işlemleri uygulanarak teşhire ve arşive hazırlanan 
örnek sayısını ifade etmektedir.  

8 PG85.Analiz yapılan örnek sayısı/yıl 186 119 120 

Gösterge; kurum içine ve kurum dışına ihtiyaca yönelik olarak yapılan analiz (Raman Spektroskopisi) 
sayısını belirtmektedir. 

9 
PG86.Etüt yapılan eski maden işletmesi sayı-
sı/yıl 

173 3 30 

Performans göstergesi, eski dönemlere ait maden ocaklarında yapılan etüt sayısını ifade etmektedir. 

10 PG87.Prospeksiyon km2/yıl 970 1.290 1.750 

Performans göstergesi, bilimsel araştırma projeleri kapsamında, çalışma alanının jeolojik özelliklerini 
inceleyerek stratigrafik veriler elde etmek, süstaşı yataklarının ve eski maden işletmelerinin ön etütle-
rini yapmayı ifade etmektedir. 

11 PG88.Stratigrafik kesit ölçümü m/yıl 225 250 200 

Performans göstergesi,  inceleme alanının formasyon bazında fosil seviyelerini tespit ederek benzer 
alanlardaki fosil seviyeleri ile korelasyonunun yapılmasını ifade etmektedir. 

12 PG89.Jeolojik miras etüt raporu sayısı/yıl   4 6 2 

Gösterge; Jeolojik miras unsurları, bu alanların doğal olaylar ve beşeri faaliyetlerden kaynaklanan tehli-

ke değerlendirmesi ve bunlara karşı alınacak tedbirler saptanarak jeoturizm amacı ile kullanım şeklini 

açıklayacak etüt rapor sayısını ifade etmektedir. 
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Faaliyetler 
Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) 

Bütçe Bütçe Dışı Toplam 

1 F10. Müze araştırmaları faaliyeti 
4.886.000,00 - 4.886.000,00 

2 F11. Jeolojik miras çalışmaları faaliyeti 
2.459.790,00 - 2.459.790,00 

Genel Toplam  
7.345.790,00 - 7.345.790,00 

 

Temel Politika ve Öncelikler ile dolaylı ilişki 

Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kül-

tür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile millî kültür ve ortak değerler etrafında top-

lumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi temel amaçtır (2941). 

 

Performans göstergeleri 

Müzenin gelişimini ortaya koyabile-

cek en iyi ve en gerçekçi gösterge Ziyaretçi 

Sayısı’dır. Bu gösterge Müze ve Enerji Par-

kı’nı yıl içerisinde ziyaret eden toplam kişi 

sayısını ifade etmektedir 

Basılı ve Görsel Tanıtım Materyali 

Hazırlama Sayısı performans göstergesi 

kapsamında yapılan, Müzenin yurt içi ve 

yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacak 

tanıtım materyali oluşturma çalışmalarını; 

müze koleksiyonuna kazandırılan örnek 

sayısı, müze koleksiyonunda bulunan ör-

nek sayısının proje çalışmaları, bağış ve 

satın alma yoluyla artırılması sağlanmak-

tadır. 

Düzenlenen Sergi Sayısı performans 

göstergesi; sosyal ve kültürel hizmet veren 

kurumlar arasında yer alan MTA Tabiat 

Tarihi Müzesinin, kurumsal ve özel talepler 

doğrultusunda seçilen temaya uygun sergi 

aktiviteleri yaparak, eserleri ziyaretçilerle 

buluşturma çalışmalarını ifade etmektedir. 

Bilimsel ve teknolojinin sunduğu yeni 

gelişmeler doğrultusunda klasik müzecilik 

anlayışı, yerini modern müzecilik anlayışı-

na bırakmıştır. Bu gelişim-değişim sürecin-

de müzeler, sahip oldukları eserlerin 

ziyaretçilere sunulmasında modern yön-

temler kullanarak müzeciliğe çok yönlü 

alternatifler kazandırmıştır. Bu kapsamda 

Müzede Oluşturulan Yeni Teşhir Alanı Sayı-

sı performans göstergesi, çağdaş sergileme 

ve dijital sunum teknikleri kullanılarak, 

müzede yeni teşhir alanları oluşturma ça-

lışmalarını ifade etmektedir. 

Günümüzde müzeler okul-toplum-

özel-tüzel kurumların işbirliği ile eğitimin 

önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Mü-

ze eğitim etkinlikleri ile eğlenirken öğren-

me imkanı sağlanmakta, tanıtım 

faaliyetleri ile Müze ve Enerji Parkı sergi 

alanlarının gruplara tanıtılması çalışmaları 

gerçekleştirilmektedir. Eğitim ve Tanıtım 

Faaliyetleri Sayısı performans göstergesi, 



74 

 

bu kapsamda yapılan çalışmaları ifade et-

mektedir. 

Müzelerin öncelikli işlevleri arasında 

yer alan konservasyon-restorasyon çalış-

maları, örneklerin yıpranma ve bozulması-

na karşı önlem alınması ve örneğin orijinal 

haline uygun olarak yapılan işlemlerin ta-

mamıdır. Konservasyon-Restorasyon Uygu-

lanan Örnek Sayısı performans göstergesi, 

arazi çalışmalarından elde edilen konser-

vasyon ve restorasyon işlemleri uygulana-

rak teşhire ve/veya arşive alınan örnekleri 

ifade etmektedir. 

Analiz Yapılan Örnek Sayısı perfor-

mans göstergesi, kurum içine ve kurum 

dışına ihtiyaca yönelik olarak Gemoloji 

laboratuvarında yapılan analiz (Raman 

Spektoroskopisi) sayısını belirtmektedir. 

Etüt Yapılan Eski Maden İşletmesi 

Sayısı performans göstergesi, eski dönem-

lere ait maden ocaklarında yapılan etüt 

sayısını ifade etmektedir. 

Prospeksiyon, paleontolo-

jik/stratigrafik veriler elde edilmesi, süstaşı 

yataklarının belirlenmesi ve eski maden 

galerilerinin ön etütlerinin yapılmasını ifa-

de etmektedir. 

Stratigrafik Kesit, incelenen birimle-

rin fosil içeriklerini belirlemek için yapılan 

örneklemeleri ifade etmektedir. 

Jeolojik Miras Etüt Raporu Sayısı per-

formans göstergesi, jeolojik miras çalışma-

ları ile ilgili olarak tespit edilmiş olup, 

jeolojik miras ile ilgili etüdü yapılan alanla-

rı ifade edilmektedir. 

 

 

 

 

 

Faaliyetler 

Hedef kapsamında “Müze Araştırma-

ları” ile “Jeolojik Miras Çalışmaları Faali-

yetleri” gerçekleştirilecektir. 

Müze Araştırmaları Faaliyeti: Hedef 

kapsamında yapılan bilimsel araştırma 

projeleriyle; stratigrafi, sedimantoloji ve 

yapısal jeoloji çalışmalarıyla birlikte paleo-

coğrafik ve paleoiklimsel değişiklikler orta-

ya konulmakta, eski madenciliğe ait 

maden galerilerinin, cüruf depolarının 

araştırılarak Türkiye envanteri oluşturul-

makta ve Türkiye’de halen büyük kısmı atıl 

durumda bulunan süstaşı olabilecek mal-

zemelerin çıkarılmasını teşvik etmek için 

süstaşı yatakları, en son bilgiler dahilinde 

değerlendirilmektedir. Yeni lokasyonlar-

dan çıkarılan örnekler müzeye aktarılmak-

ta, bilimsel açıdan değerlendirilecek 

örnekler raporlanarak, müzenin teşhir ala-

nı zenginleştirilmektedir. Projeler kapsa-

mında ulusal ve uluslararası kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği ile karşılıklı bilgi payla-

şımına devam edilecektir. Bu çok yönlü 

çalışmalar, aynı zamanda müze elemanla-

rının bilimsel deneyim kazanmalarına ve 

çeşitli uygulama alanlarında (arazi çalışma-
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sı, fosil temizleme ve onarım, konservas-

yon-restorasyon, mulaj, alçı kopya, gemo-

lojik çalışma, mineral tayini, arşivleme gibi) 

yetiştirilmelerine imkan sağlamaktadır. 

Bununla birlikte müze eğitim biriminde 

ziyaretçilere yönelik eğitim çalışmaları ile 

müzede etkili öğrenme gerçekleştirilmek-

te, eğitim paketleri hazırlanarak seminer-

ler, paneller ve gösterimler 

düzenlenmektedir. 

Tabiat Tarihi Müzesini geliştirmeye 

yönelik çalışmalar kapsamında; müzede 

bulunan materyallerin günümüz modern 

arşivleme sistemini kullanarak arşivlenme-

si sağlanmaktadır. Sergi malzemelerinin 

zenginleştirilebilmesi için, projelerden elde 

edilen örneklerin yanı sıra diğer ülkelerden 

örnekler satın alınarak veya bağış yoluyla 

müzeye kazandırılmaktadır.  

Jeolojik Miras Çalışmaları Faaliyeti: 

Faaliyet; ülkemizin jeolojik tarihçesinin 

doğal bir sonucu olarak sahip olduğumuz 

yer bilimsel zenginliklerin, jeolojik miras 

açısından değerlendirilmesi amacı ile  aynı 

zamanda elde edilen verilerin sentezlene-

rek "Türkiye Jeolojik Miras Veri bankası" 

nın oluşturulması ve "Jeolojik Miras Alan-

ları Envanteri Atlası"nın hazırlanması ça-

lışmalarını kapsamaktadır.  

 

 

 

 

 

 

Kaynak İhtiyacı 

Performans hedefi için bütçeden 

karşılanmak üzere toplam 7.345.790,00 TL 

kaynak ihtiyacı öngörülmektedir. 
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Tablo 22. F10. Müze araştırmaları faaliyeti maliyeti 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi 
PH4. Doğa tarihini araştırarak tanıtımını sağlamak 
ve jeolojik mirasın korunmasına katkıda bulunmak 

Faaliyet Adı F10. Müze araştırmaları faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Tabiat Tarihi Müzesi 

Bu faaliyet kapsamında, müze ön etütleri; Müzenin çalışma alanlarına yönelik yapılan ihbarlar de-
ğerlendirilerek arazi çalışmaları yapılacak, bu çalışmalar sonunda elde edilen örnekler arşiv ve teşhir 
yönünden değerlendirilerek müzeye kazandırılacaktır.  
Türkiye'nin Oligosen Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası faaliyeti kapsamında, Türkiye’deki Oligosen 
yaşlı lokalitelerde stratigrafi, sedimantoloji ve genel jeoloji çalışmalarıyla birlikte paleocoğrafik ve 
paleoiklimsel değişikliklerin çeşitli tarihlendirme yöntemleriyle ortaya konulması planlanmaktadır. 
Türkiye'de Madenciliğin Gelişimi projesinin amacı; eski madenciliğe ait maden galerilerinin, cüruf 
depolarının araştırılarak Türkiye envanterini oluşturmak, işletilen maden türünü ve işletmelerin ta-
rihlerini saptamaktır. Türkiye'deki Süstaşları Potansiyelinin Araştırılması faaliyeti ile ülkemizdeki 
süstaşlarının varlığını ve potansiyelini araştırmak ve envanterini oluşturmak amaçlanmaktadır.                                                                                                                                                         
Müze; çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak eğitim, araştırma, koruma ve sergileme işlevlerinin 
yanı sıra, misyonu çerçevesinde çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleri ile tanınırlığını artırmaktadır. 

    

Ekonomik Kod  2017 

01 Personel Giderleri 2.874.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 508.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00 

04 Faiz Giderleri -  

05 Cari Transferler -  

06 Sermaye Giderleri 1.494.000,00 

07 Sermaye Transferleri -  

08 Borç verme -  

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  4.886.000,00 

B
ü

tç
e

 D
ış

ı 

K
ay

n
ak

 Döner Sermaye -  

Diğer Yurt İçi -  

Yurt Dışı -  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak  -  

Toplam Kaynak İhtiyacı  4.886.000,00 

 

 

 

 

 



77 

 

Tablo 23. F11. Jeolojik miras çalışmaları faaliyeti maliyeti 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

Performans Hedefi 
PH4. Doğa tarihini araştırarak tanıtımını sağlamak 
ve jeolojik mirasın korunmasına katkıda bulunmak 

Faaliyet Adı F11. Jeolojik miras çalışmaları faaliyeti 

Sorumlu Harcama Birimi Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 

Yeryüzünün oluşumundan günümüze değin geçirmiş olduğu jeolojik süreçlerin kayıtlarının saklı ol-
duğu “Jeolojik Miras Alanları”nın yok olmasının önlenebilmesi için yapılacak örnek çalışmalarla, ül-
kemizin “Jeolojik Anıtları”nın kayıtlarının derlenmesi amaçlanmış olup, bu sayede giderek artan 
koruma çabalarına katkı sağlanacaktır. Bu tür çalışmalar tarihsel, kültürel, turizm ve ekonomi açısın-
dan bir gereklilik olup, çok yararlı ve gelecek nesillere miras bırakılacak stratejik bir olgudur. Jeolojik 
miras unsurları, bu alanların doğal olaylar ve beşeri faaliyetlerden kaynaklanan risk analizi ve bunla-
ra karşı alınacak tedbirler saptanarak jeoturizm amacı ile kullanım şeklini açıklayacak jeolojik Miras 
etütleri gerçekleştirilecektir. 

    

Ekonomik Kod  2017 

01 Personel Giderleri 1.925.270,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 362.520,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri -  

04 Faiz Giderleri -  

05 Cari Transferler -  

06 Sermaye Giderleri 172.000,00 

07 Sermaye Transferleri -  

08 Borç verme -  

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  2.459.790,00 

B
ü

tç
e

 D
ış

ı 

K
ay

n
ak

 Döner Sermaye -  

Diğer Yurt İçi -  

Yurt Dışı -  

Toplam Bütçe Dışı Kaynak  -  

Toplam Kaynak İhtiyacı  2.459.790,00 
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D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 

MTA Genel Müdürlüğü kuruluş ka-

nununa göre özel bütçeli bir kuruluş olup, 

2003 yılında çıkarılan 5018 Sayılı Kamu 

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II 

Sayılı cetvelde özel bütçeli diğer idareler 

kapsamındaki kamu idareleri arasında yer 

almıştır. Program dönemine ait kaynak 

ihtiyacı bütçeden karşılanmaktadır. Proje 

bazında ücretli iş etütleri, danışmanlık 

hizmetleri ile çalışmalarımız sonucu üreti-

len hizmet işlemlerinden elde ettiği gelirle-

ri bulunmaktadır. Program döneminde 

679.081.000,00 TL toplam kaynak ihtiyacı 

gerekmektedir.  

Genel Müdürlüğümüzün bütçesi, ül-

kemizin ihtiyacı olan kaynakların buluna-

bilmesi için stratejik amaç ve hedeflerimi-

ze uygun olarak geliştirilen performans 

hedeflerimizi ve bu hedefleri ger-

çekleştirmeye yönelik olan faaliyetlerimiz 

için hazırlanan projelerde kullanılmaktadır. 

Tablo 24 de görüldüğü gibi, bütçemizin     

% 55,25’i arama faaliyetlerinde (Faaliyet 5, 

6, 7 ve 9) kullanılmaktadır. Bununla birlik-

te; bu arama çalışmaları için altyapı bilgisi 

sağlayan bilimsel yer bilim çalışmalarına 

(Faaliyet 1 ve 4) % 17,87, bu verilerin ül-

kemizin hizmetine sunulması faaliyetlerine 

(Faaliyet 2 ve 3) ise; % 0,44 pay ayrılmıştır. 

Makro boyutlu planlarda özellikle belirti-

len katma değeri yüksek ürün elde edilme-

sine yönelik çalışmalara (Faaliyet 8) % 1,85 

oranında bütçe ayrılmıştır. Ayrıca bilimsel 

farkındalığının oluşturulmasına ve doğa 

tarihi ile yer bilimlerinin tanıtılmasına yö-

nelik çalışmalara (Faaliyet 10 ve 11) % 1,08 

bütçe ön görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Tablo 24. İdare performansı 

İdare Adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 

P
e

rf
o

rm
an

s 
H

ed
ef

i 

Fa
al

iy
et

 

  

BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM 

TL 
Pay 
(%) 

TL 
Pay 
(%) 

TL 
Pay 
(%) 

1 

1 
Bilimsel yer bilimleri 
araştırmaları faaliyeti 

59.228.300,00 8,72 -  -  59.228.300,00 8,72 

2 
Veri tabanı hazırlama 
faaliyeti 

1.514.970,00 0,22 -  -  1.514.970,00 0,22 

3 
Harita hazırlama ve 
basımı faaliyeti 

1.502.280,00 0,22 -  -  1.502.280,00 0,22 

4 
Deniz ve Çevre araş-
tırmaları faaliyeti 

62.093.000,00 9,14 -  -  62.093.000,00 9,14 

2 

5 
Metalik maden ve 
endüstriyel hammad-
de aramaları faaliyeti 

121.939.800,00 17,96 -  -  121.939.800,00 17,96 

6 
Enerji hammadde 
aramaları faaliyeti 

188.612.860,00 27,77 -  -  188.612.860,00 27,77 

7 Sondaj Faaliyeti 27.512.000,00 4,05 -  -  27.512.000,00 4,05 

3 

8 
Teknoloji araştırmaları 
faaliyeti 

12.542.150,00 1,85 -  -  12.542.150,00 1,85 

9 Analiz/test faaliyeti 37.110.850,00 5,46 -  -  37.110.850,00 5,46 

4 

10 
Müze araştırmaları 
faaliyeti 

4.886.000,00 0,72 -  -  4.886.000,00 0,72 

11 
Jeolojik miras çalışma-
ları faaliyeti 

2.459.790,00 0,36 -  -  2.459.790,00 0,36 

Performans Hedefleri Maliyetleri 
Toplamı 

519.402.000,00 76,49  -  - 519.402.000,00 76,49 

Genel Yönetim Giderleri 159.679.000,00 23,51  -  - 159.679.000,00 23,51 

Diğer İdarelere Transfer Edilecek 
Kaynaklar Toplamı 

     -  -     

Genel Toplam 679.081.000,00 100,00  -  - 679.081.000,00 100,00 
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Tablo 25. Toplam kaynak ihtiyacı 
B

ü
tç

e
 K

ay
n

ak
 İh

ti
ya

cı
 

Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı 
Genel Yönetim 

Giderleri  
Toplamı 

Diğer İdarelere 
Transfer Edile-
cek Kaynaklar  

Toplamı 

Genel Toplam 

01 Personel Giderleri 69.230.000,00 92.651.000 -  161.881.000,00 

02 SGK Devlet Primi Giderleri 13.146.000,00 17.796.000 -  30.942.000,00 

03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 34.000,00 25.871.000 -  25.905.000,00 

04 Faiz Giderleri - - -  0,00 

05 Cari Transferler 24.000,00 8.294.000 -  8.318.000,00 

06 Sermaye Giderleri 436.968.000,00 15.067.000 -  452.035.000,00 

07 Sermaye Transferleri - - - 0,00 

08 Borç verme - - - 0,00 

09 Yedek Ödenek - - - 0,00 

Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  519.402.000,00 159.679.000,00 - 679.081.000,00 

B
ü

tç
e

 D
ış

ı 
K

ay
n

ak
 Döner Sermaye  - -   - - 

Diğer Yurt İçi - -   -  - 

Yurt Dışı - -   -  - 

Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı - 0,00 0,00 0,00 

Toplam Kaynak İhtiyacı 519.402.000,00 159.679.000,00 0,00 679.081.000,00 
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EKLER 
 Ek 1. Bölge teşkilatının sorumlu olduğu iller 
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Ek 2. Faaliyetlerden sorumlu harcama birimleri 

İdare Adı MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 

PH1. Karada ve denizlerde jeolojik 

oluşumları ve olayları açıklamaya 

yönelik bilimsel araştırmalar gerçek-

leştirmek 

F1. Bilimsel yer bilimleri araştırmaları faaliyeti JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

F2. Veri tabanı hazırlama faaliyeti 
JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BŞK. 
JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

F3. Harita hazırlama ve basımı faaliyeti 
JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

F4. Deniz ve çevre araştırmaları faaliyeti 
DENİZ ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BŞK. 
ÇEVRE ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BŞK. 

PH2. Metalik maden, endüstriyel ve 
enerji hammaddelerinde yeni 

kaynaklar araştırmak 

F5. Metalik maden ve endüstriyel hammadde ara-
maları faaliyeti 

MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

F6. Enerji hammadde aramaları faaliyeti 
ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BŞK. 

FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

F7. Sondaj faaliyeti SONDAJ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

PH3. Yer bilimleri ve madencilik ala-
nında; ülkemiz ihtiyaçları doğrultu-

sunda teknolojik çalışmalar yapmak, 
analiz/test hizmetleri geliştirmek, 

çeşitlendirmek ve hızlandırmak 

F8. Teknoloji araştırmaları faaliyeti 

MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BŞK. 

F9. Analiz/test faaliyeti 

PH4. Doğa tarihini araştırarak tanı-
tımını sağlamak ve jeolojik mirasın 

korunmasına katkıda bulunmak 

F10. Müze araştırmaları faaliyeti TABİAT TARİHİ MÜZESİ 

F11. Jeolojik miras çalışmaları faaliyeti JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

  


