Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.
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BAKANIMIZDAN

2019 yılı Bakanlığımız açısından hedeflerimize ulaştığımız oldukça verimli bir yıl oldu. 2017 yılı
itibariyle Millî Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda yaptığımız çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı
Hükûmet Sistemine geçilmesiyle daha da ivme kazandı.
MTA Genel Müdürlüğü söz konusu dönemde gerçekleştirdiği faaliyetlerle madenciliğin gelişimi
adına önemli işlere imza attı. MTA, kurulduğu 1935’den 2019’a kadar gerçekleştirdiği 9,5 milyon
metre sondajın 3,5 milyon metresini son üç yılda yaptı. Bu metrajın 1.003.632 metresini 2019’da
tamamlayarak bilinen maden rezervlerimizi kayda değer miktarda artırdı.
MTA Genel Müdürlüğü sadece ülkemizde değil yurt dışında da ülkemizin ihtiyacı olan ham madde
tedarik güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerine başladı. Kaynak güvenliğinin
sağlanması amacıyla alınan ruhsatlarda arama-araştırma çalışmalarımız halen devam etmektedir.
Artan ham madde ihtiyacımızı karşılayarak ülkemiz geleceğine katma değer sağlamak, daha çok
bilgi ve hizmet üretmek amacıyla, MTA tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan bu yoğun çalışmalar
ülke ve dünya madenciliğine önemli katkılar sağlayacaktır.
Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı faaliyetlerinden ötürü MTA yöneticilerine ve
çalışanlarına teşekkür eder, faaliyet raporunun hazırlanmasına emeği geçenleri tebrik ederim.

Fatih DÖNMEZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

GENEL MÜDÜRÜMÜZDEN

Genel Müdürlüğümüz kurulduğu 1935 yılından günümüze ülkemiz maden potansiyelinin ortaya
konulması, mevcut rezervlerin artırılması, madencilik sektörüne bilimsel alt yapı üretilmesine
yönelik havza-kuşak bazında projeler üreterek çalışmalar yapan bir kamu kurumudur.
Kurumumuz, özellikle son üç yılda gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde yerin üstü ve altını;
havadan, karadan ve denizden en ince ayrıntılarına kadar inceleme olanaklarına kavuşmuştur.
Uçaklar ile havadan jeofizik, Oruç Reis Araştırma Gemisiyle su altı ve sismik araştırmaları,
jeokimya çalışmaları ile de ülkemizin her metre karesini tetkik etme ve arama çalışmalarını aynı
anda yürütebilme potansiyeline sahip olmuştur.
Kamu kurumu bilinciyle Bakanlığımız politikaları doğrultusunda yürütülen projeler sonucunda
mevcut maden sahaları ve rezervlere ilave rezervler eklenerek son üç yılda 3,3 milyar ton 2.000 ile
3.500 arasında değişen kaloriye sahip kömür, 5,5 milyar ton sodyum sülfat, 2 milyar ton potasyum
sülfat (polihalit), 248 milyon ton bentonit; metal olarak 294 ton altın, 820.000 ton bakır, 16,500
ton rubidyum, 71.000 ton niyobyum, 4,3 milyon ton kurşun-çinko, 210.000 ton NTE (Nadir Toprak
Elementleri) ve 20.000 ton uranyum olmak üzere birçok madene ait rezervler tespit edilmiştir.
Ayrıca yıllık 60.000 adet olan analiz/test sayısı 2019 yılında 611.495’e çıkarılmıştır.
Sudan Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti’nde kurulan şirketlerimizle; 4 altın ve 1 volfram
sahası alınmış ve yurt dışında ilk defa maden sahası sahibi olunmuştur. Toplam 1.900 km2 olan bu
sahalarda genel jeokimya çalışmaları tamamlanmış, uçakla gerçekleştirilen çalışmalarla jeofizik
veriler toplanmış ve detay etüt çalışmalarına başlanmıştır.
Maden arama, araştırma ve üretimi sırasında kamu ve özel sektör tarafından Türkiye genelinde
üretilen yerbilimleri verilerini tek bir merkezde toplamayı hedefleyen Türkiye Yerbilimleri Veri ve
Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) 2019 yılında çalışmalarını sürdürmüş olup, Kurumumuz verilerinin
yanı sıra özel sektöre ait bilgilerin sisteme aktarılma süreci devam etmektedir.
Kurumumuzun 2019 yılında yaptığı projeler ile elde ettiği sonuçlar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan faaliyet raporunda sunulmaktadır.
Öncelikle bu proje ve başarıların gerçekleşmesinde emeği geçen MTA çalışanlarıma teşekkür
eder, tüm kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.
Cengiz ERDEM
Genel Müdür
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I. GENEL BİLGİLER
A- MİSYON-VİZYON
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü madencilik sektörü için bilgi üreten ve altyapı
hizmetlerini sunan araştırmacı bir kuruluştur. Yer kabuğunu araştırır, inceler ve bunun sonucunda,
topladığı bilgileri ilgili kamu kurumları ile özel sektörün kullanımına sunar. Bu kapsamda ilgili
sektörlere jeoloji ve jeofizik haritaları, madenciliğe yönelik altyapı bilgileri, katı yakıt ve jeotermal
enerji kaynak bilgileri, afet zararlarını azaltmaya yönelik diri fay ve heyelan haritaları vb. temel
yer bilim verilerini üretir. Üretilen tüm bu bilgiler zaman içerisinde gelişen bilimsel ve teknolojik
gelişmelere ve gerek duyulan ihtiyaçlara göre güncellenmesi gereken vazgeçilmez temel altyapı
bilgileridir. Bu anlamda ürün ve hizmetlerimizi, çalışma yaklaşımımızı, sektöre katkımızı ve
oluşumumuzu açıklayan misyon ve vizyonumuz 2019-2023 yılları Stratejik Planımızda aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.

MİSYON
MİSYON

“Yer bilimleri ve madencilik alanında arama,
araştırma, analiz ve altyapı çalışmaları
yapmak, bilgi üretmek, ülke refahına katkıda
bulunmak”

VİZYON
VİZYON

“Yer bilimleri konusunda kendini sürekli
yenileyerek küresel alanda öncü olmak”
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B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, ülkemiz maden ve hammadde kaynaklarını araştırmak,
rezerv ve tenörlerini tespit ederek ekonomiye kazandırmak amacıyla 14 Haziran 1935 tarihinde
2804 sayılı yasa ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü olarak kurulmuştur. Merkez ve 12 Bölge
Müdürlüğü (Sivas, Konya, Kızılcahamam, Malatya, İzmir, Balıkesir, 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. maddesiyle “Maden Tetkik ve
Arama Genel Müdürlüğü’’ olarak değiştirilmiştir.
Genel Müdürlüğümüz; Kuruluş Kanununun 1. maddesine göre kamu tüzel kişiliğini haiz, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı, merkezi Ankara’da olan bir Kamu Kurumu olup, başlıca vazifesi
Kuruluş Kanununun 2. maddesinde yer aldığı gibi; “Memleketimizde işletmeğe elverişli maden ve
taşocağı sahaları bulunup bulunmadığını ve işletilen maden ve taşocaklarının daha faydalı surette
işletilmelerinin nelere mütevakkıf olduğunu araştırmak ve buna muktazi veya müteferri bulunan
arama ameliyatı, fenni ve jeolojik tetkikat, kimyevi tahlil 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 memleketin madenlerinde ve maden sanayiinde çalışacak
Türk mühendis, fen memuru, ustabaşı ve mütehassıs işçi yetiştirmek” şeklinde tanımlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüz Kuruluş Kanununda yapılan değişiklik ile düzenlenen Ek 1. Madde ile MTA
Genel Müdürlüğü görevleri kapsamına giren iş ve hizmet konularında 11.09.1981 tarihli ve 2522
sayılı “Kamu Kuruluşlarının Yurt Dışındaki İhalelere Katılması Hakkında Kanun”a tabi olmaksızın,
bağlı bulunduğu Bakanlık onayı ile; yurt dışında arama, araştırma ve işletme faaliyetleri yapmaya,
bu faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla yurt içinde ve yurt dışında şirket kurmaya yerli ve/veya
yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında şirket veya ortaklık kurmaya,
imtiyazlı ortak olmaya, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık
paylarını alıp satmaya ve yurt dışında çalışma büroları açmaya yetkili kılınmıştır. Bu çerçevede
“MTA Genel Müdürlüğünün Yurt Dışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”
de çıkarılmıştır.
Genel Müdürlüğümüz mali iş ve işlemlerini özel bütçeli kuruluş olarak, 01.01.2006 tarihi itibari ile
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yürütmektedir.
Genel Müdürlüğümüz, 2804 sayılı Kanunda belirtilen görev kapsamı çerçevesinde doğal
kaynakların aranmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken; yer kabuğunun temel jeolojik
özelliklerini araştırarak ülkemizdeki madencilik ve hammadde kaynağı arama çalışmalarına ve
doğal afet risklerinin belirlenmesine yönelik temel verileri elde etmekte, yorumlamakta ve vardığı
sonuçlara dayanarak model ve öneriler geliştirmektedir. Bu kapsamda; maden ve jeotermal kaynak
aramaları, jeolojik ve jeofizik araştırmalar ile bilimsel ve teknolojik araştırmalar kapsamındaki
faaliyetlerini bölgesel ve havza bazında projeler şeklinde, arazi kamp iş yerleri açarak, işçi ve
ekipmanlarının bir kısmını da ilgili bölgelerden sağlayarak sürdürmektedir.
Maden aramacılığının yanı sıra, yer yüzeyinin kullanılmasına yönelik karada ve denizlerde jeolojik
araştırmalar yapılmış, değişik amaç ve ölçekte jeoloji haritaları üretilmiş, ülkemizin jeodinamik
evrimini ortaya koyan çalışmalar yapılmıştır. Bunları gerçekleştirirken de jeolojik miras bilincini
oluşturarak doğal anıt olabilecek oluşumları gelecek kuşaklara bırakma yönünde çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar süreklilik arz etmekte olduğundan, gelişen yeni yöntem ve
teknolojiler ile güncellenmekte ve çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemizde kömür, metalik ve
endüstriyel yer altı zenginliklerimizi arayan ve bulan Kurumumuz, bu kaynakları işletenler ise
çeşitli kamu kurumları ya da özel/tüzel şirketlerdir.

www.mta.gov.tr
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C-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Teşkilat Yapısı
GENEL MÜDÜR
Genel Müdürlük
Şube Müdürlüğü

YÖNETİM ENCÜMENİ

GENEL MÜDÜR
(4)
YARDIMCISI

TAŞRA BİRİMLERİ

MERKEZ BİRİMLERİ
Ana Hizmet
Birimleri

Danışma ve Denetim
Birimleri

Yardımcı Hizmet
Birimleri

Bölge Müdürlükleri

Enerji Hammadde Etüt
ve Arama Dairesi
Başkanlığı

Hukuk
Müşavirliği

Personel ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

Orta Anadolu
I. Bölge Müdürlüğü
- SİVAS -

Maden Etüt ve Arama
Dairesi Başkanlığı

Teftiş Kurulu
Başkanlığı

Bilimsel Dokümantasyon
ve Tanıtma Dairesi
Başkanlığı

Orta Anadolu
II. Bölge Müdürlüğü
- KONYA-

Maden Analizleri ve
Teknolojisi Dairesi
Başkanlığı

İç Denetim Birim
Başkanlığı

Makine İkmal Dairesi
Başkanlığı

Orta Anadolu
III. Bölge Müdürlüğü
- KIZILCAHAMAM -

Jeofizik Etütleri Dairesi
Başkanlığı

Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı

İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığı

Orta Anadolu
IV. Bölge Müdürlüğü
- MALATYA -

Sondaj Dairesi
Başkanlığı

Redaksiyon Kurulu
Başkanlığı

Şehit Cuma DAĞ
Tabiat Tarihi Müze
Müdürlüğü

Ege Bölge
Müdürlüğü
- İZMİR -

Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü

Kuzey Batı Anadolu
Bölge Müdürlüğü
- BALIKESİR -

Fizibilite Etütleri Daire
Başkanlığı

Deniz Araştırmaları
Dairesi Başkanlığı

Batı Karadeniz
Bölge Müdürlüğü
- ZONGULDAK-

Çevre Araştırmaları
Dairesi Başkanlığı

Marmara Bölge
Müdürlüğü
- KOCAELİ -

Jeoloji Etütleri Dairesi
Başkanlığı

Doğu Akdeniz
Bölge Müdürlüğü
- ADANA Doğu Anadolu
Bölge Müdürlüğü
- VAN Doğu Karadeniz
Bölge Müdürlüğü
- TRABZON Güneydoğu Anadolu
Bölge Müdürlüğü
- DİYARBAKIR -
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Denizli

Uşak

Burdur

Antalya

7

Bolu

Düzce

Bartın

Kilis

Gaziantep

Adıyaman

Şanlıurfa

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Bingöl

Batman

Muş

Erzurum

Mardin

DİYARBAKIR

12

Bayburt

TRABZON
Gümüşhane

Artvin

Şırnak

Siirt

Bitlis

Şekil 1. MTA Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlükleri

8 Marmara Bölge Müdürlüğü (KOCAELİ)

4 Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü (MALATYA)

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü (ZONGULDAK)
7

3 Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü (KIZILCAHAMAM)

VAN

10

Iğdır

12 Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü (DİYARBAKIR)

11 Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü (TRABZON)

Ağrı

Kars

Ardahan

10 Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü (VAN)

Hatay

Osmaniye

Kahramanmaraş

MALATYA

4

Giresun

Rize

6 Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü (BALIKESİR)

ADANA

9

Kayseri

SİVAS

1

Ordu

11

9 Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü (ADANA)

Mersin

Karaman

Niğde

Nevşehir

Tokat

Samsun
Amasya

Yozgat

Sinop

Çorum

Kırşehir

Aksaray

Kırıkkale

Çankırı

Kastamonu

5 Ege Bölge Müdürlüğü (İZMİR)

KONYA

2

Kızılcahamam

ANKARA

3

Karabük

ZONGULDAK

Eskişehir

Isparta

Afyon

Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüğü (SİVAS)

Muğla

Aydın

Manisa

Bilecik

Sakarya

KOCAELİ

Kütahya

Bursa

Yalova

İstanbul

8

2 Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü (KONYA)

1

İZMİR

5

6

BALIKESİR

Tekirdağ

Çanakkale

Edirne

Kırklareli

Hakkari

2-Fiziksel Yapı ve Kaynaklar
Binalar
Genel Müdürlüğümüz 1967 yılından beri bugünkü merkez kampüsünde yer almaktadır. Merkez
kampüsümüz; 139.544 m2 açık ve kapalı alan, 260.051 m2 otopark alanı, yol alanı, spor tesisleri
alanı ve yeşil alanlar gibi açık alanlarla birlikte toplam 399.595 m2 dir. Merkez kampüsümüzdeki
toplantı salonları ve sergi alanlarına ait bilgiler Tablo 2’de mevcuttur. Bölge Müdürlüklerimizdeki
binalar da dahil olmak üzere Kurumumuz kullanımındaki kapalı alan miktarı 191.471 m2 dir
(Tablo 1).
Kurumumuzda görev ve sıra tahsisli olarak dağıtımı yapılan, merkezde 11 (2 adet bina) adet, Bölge
Müdürlüklerimizin ikisinde 86 (12 adet bina) adet olmak üzere toplam 97 adet lojman bulunmaktadır.
Lojmanlarla ilgili işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan Yönetmelikler ve
Tebliğler doğrultusunda yürütülmektedir. Merkez kampüsünde 1 adet konukevi, 1 adet lokal, 1
adet kreş - anaokulu ve 1 adet spor tesisi bulunmaktadır. Ayrıca, mülkiyeti Kurumumuza ait olan
Akçakoca Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 2014 yılı itibariyle 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanlığına tahsis edilmiştir. Bunun dışında; Konya, İzmir, Trabzon’da birer adet misafirhane
ve İstanbul’da 1 adet misafirhane-irtibat bürosu ile Sivas’ta Çermik Kaplıcaları Sosyal Tesisleri
bulunmaktadır.
Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) oluşturulması kapsamında Temelli-Malıköy
Mevkiinde bulunan yeni arsada bina yapım işine başlanmıştır. TÜVEK binasının hizmete gireceği
zamana kadar yönetmelik gereği teslim edilecek karotların muhafazası amacıyla Ankara Organize
Sanayi Bölgesinde kiralanan depo kullanılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerine ait karot
sandıkları ise merkez kampüs alanımız içerisindeki MTA Karot Bilgi Bankasında arşivlenmektedir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Merkez Kampüsü
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Tablo 1. Kullanımdaki kapalı alanların dağılımı
Binanın Cinsi

Merkez

Bölge

Toplam

Toplam Alan (m2)

Hizmet Binası

20

18

38

69.735

Hizmet Tesisi

5

0

5

19.555

Lojman

11

86

97

11.968

Sosyal Tesis

15

6

21

36.770

Laboratuvar

14

1

15

29.220

Ambar

11

5

16

15.761

Atölye

5

2

7

5.932

Trafo

4

3

7

328

Diğer

10

6

16

2.202

Toplam

95

127

222

191.471

Tablo 2. Toplantı salonları ve sergi alanları
Alan (m2)

Kapasite (kişi)

Sadrettin Alpan Salonu

532

508

İhsan Ruhi Berent Salonu

341

200

İhsan Ketin Salonu

153

56

Yeni Zemin Salonu

102

52

600

-

Sergi Alanı(Açık Alan)

Makine Parkı
Genel Müdürlüğümüze ait 237 sayılı Taşıt Kanunu’na tabii muhtelif cins, marka ve modeldeki
taşıtların listesi Tablo 3’de verilmiştir. 2019 yılı içerisinde araç-makine parkımızda muhtelif cins,
marka ve modelde araç sayımız 155 adettir.

Tablo 3. Araç parkı
ARAÇ CİNSİ

0-10 Yaş
Miktar (Adet)

10-15 Yaş
Miktar (Adet)

15-20 Yaş
Miktar (Adet)

20 Yaş Üstü
Miktar (Adet)

TOPLAM

Merkez

Bölge

Merkez

Bölge

Merkez

Bölge

Merkez

Bölge

BİNEK
ARAZİ BİNEK
MİNİBÜS
PİCK-UP (T-7)
PİCK-UP(T-8)
PANEL
MİDİBÜS

3
4
2
5
3
3
-

11
1
8
-

1

1
-

1
1

-

2
1
1
1
-

1
-

61
-

14
-

17
81
3
7
11
5
1

OTOBÜS
KAMYON (T-12)
KAMYON (T-13)
KAMYON (T-14)
AMBULANS
DİĞER TAŞITLAR

1
1
1
3

-

1
3
-

-

2
5

1
-

8
1
-

3
-

1
11
1
8
1
8

26

20

7

1

12

2

70

17

155

Toplam
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Sondaj Makine Parkı
Genel Müdürlüğümüz envanterine kayıtlı makine parkında 11 adet rotary sondaj makinesi ve
25 adet karotlu sondaj makinesi olmak üzere toplam 36 adet sondaj makinesi bulunmaktadır.

Tablo 4. Sondaj makine parkı
Model
(Yıl)

Sayı
(Adet)

Kapasite
(m)

Rotary Sondaj Makineleri

1967-2009

11

450-2.750

Elmaslı Sondaj Makineleri

1990-2018

25

700-2.000

Makine Cinsi

“R/V MTA Selen” Araştırma Gemisi
MTA Selen Araştırma Gemisi, ülkemizi çevreleyen sığ deniz alanlarındaki jeolojik yapıların
ve potansiyel doğal kaynakların araştırılması, ayrıntılı taban yapısının ortaya çıkarılması,
depremsellik, deniz mühendislik yapılarına (platform, boru ve kablo hatları, köprü ve liman
projeleri vs.) ilişkin zemin araştırmaları vb. amaçlara yönelik deniz etütlerinde kullanılmak üzere
donatılmıştır. Araştırma gemisi ile deniz tabanı altının araştırılması amacıyla yüksek ayırımlı sığ
sismik ve denizde manyetik etütler, deniz tabanı çökellerinin araştırılmasına ilişkin örneklemeler
(gravite/pistonkarot ve grab), deniz tabanı yapılarının ve bu alanda yer alan nesnelerin akustik
olarak görüntülenmesi amacıyla yandan taramalı sonar etütleri, deniz tabanının ayrıntılı batimetri
haritalarının hazırlanması ve morfolojisinin ortaya konulmasına yönelik tek/çok ışınlı iskandil
etütleri, su kolonunun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesine yönelik akıntı hızı/
şiddeti ve CTD (Conductivity/İletkenlik–Temperature/Sıcaklık–Deepth/Derinlik) ölçümleri ile
su örneklemesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
2019 yılında, Kurumumuz projelerine yönelik gerçekleştirilen deniz araştırmaları faaliyeti
kapsamında; Kaz Dağ Masifi’nden denize taşınan endüstriyel hammadde ve metalik maden
rezervlerinin denizel alanda zenginleşme olasılığının araştırılması amacıyla pilot bölge olarak
seçilen Edremit Körfezi’nde, yapılan jeolojik örnekleme etüdü sırasında alınan karotun, Deniz
Araştırmaları Laboratuvarında ITRAX ile analizi tamamlanmıştır.

MTA Selen Araştırma Gemisi
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Oruç Reis Araştırma Gemisi
Ülkemizin açık denizlerdeki etkinliğinin artırılması amacıyla tedarik projesi Kurumumuz adına
Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Oruç Reis Araştırma Gemisinin nihai kabulü
25.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma gemimiz 2B/3B (2 Boyutlu / 3 Boyutlu)
sismik araştırma kapasitesine sahip olmanın yanı sıra deniz araştırmaları alanında çeşitli ölçüm,
örnekleme, veri toplama ve işleme açısından dünyada benzeri az olan tam donanımlı araştırma
gemilerinden birisidir. Oruç Reis Araştırma Gemisi, uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) başta
olmak üzere, çeşitli hidrografi, oşinografi cihaz ve sistemleri ile donatılmış olup, okyanuslar
dahil tüm denizlerde deniz altı jeolojisi, petrol ve doğal gaz başta olmak üzere maden ve enerji
kaynaklarının aranması ve araştırılması, boru ve kablo hattı güzergahı belirleme, mevcutların
periyodik kontrollerinin yapılması gibi birçok konuda hizmet verecek kapasiteye sahiptir.
2019 yılında gerçekleştirilen deniz araştırmaları faaliyeti kapsamında; Karadeniz’de, Marmara
Denizi’nin güneyinde ve Akdeniz’de icra edilen sismik etütler sonucunda 3B sismik veri
toplanmıştır.

Oruç Reis Araştırma Gemisi

3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Uzaktan Algılama Merkezi
Uzaktan Algılama Merkezinde; jeolojik özelliklerin tespiti, maden aramacılığı, enerji ve hammadde
aramacılığı, doğal afet ve çevre kirliliği ve buna benzer Kurumumuz görev alanına giren birçok
alanda uzaktan algılama çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken Merkezimizde Türkiye
genelini kapsayan ASTER ve LANDSAT uydu verilerinden yararlanılmaktadır. Bu uydu görüntüleri
ile Kurum içi birçok projeye destek verilmekle birlikte, uzaktan algılama projeleri yürütülmekte
ve özel şirketlere, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarına talepleri doğrultusunda ücretli işler
kapsamında hizmet verilmektedir.
Dr. İsmail SEYHAN Uzaktan Algılama Merkezinde Landsat MSS, Landsat TM, Landsat +ETM ve
jeolojik amaçlı kullanılmak üzere üretilen ASTER uydu verileri kullanılmaktadır. Ayrıca radar
verileri işlenerek heyelan ve deprem gibi doğal afetlere yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.
Günümüzde ise tüm bu çalışmalara ek olarak gelişen teknolojiye uyum sağlamak amacı ile ileri
teknoloji İHA’lardan elde edilen verilerin projelerimiz kapsamında kullanılması sağlanacaktır.
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Uzaktan Algılama Merkezinde farklı çalışma konularına yönelik olarak litoloji ve mineral
anomali haritaları, alterasyon haritaları, yüzey sıcaklık dağılım haritaları gibi enerji, maden ve
doğal kaynak aramalarına ve jeolojik özelliklerin tespitine yönelik haritalar üretilmesine yönelik
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken merkez bünyesinde çeşitli uydu verilerini
işleme kapasitesine sahip ERDAS IMAGINE, ENVI, PCI GEOMATICA, GLOBAL MAPPER, ARCGIS
yazılımları kullanılmaktadır.
Hızlı kentleşme ile birlikte yerleşim alanlarının geliştiği ve heyelanların potansiyel olarak can ve
mal kayıpları açısından önemli bir tehlike oluşturduğu ülkemizde, heyelan hareketlerinin radar
görüntüleri kullanılarak incelenmesi yapılmaktadır. Heyelan hareketlerinin geçmiş yıllardan
günümüze kadar zamansal ve alansal değişimleri, ERS-1 ve 2 (C-bant), Envisat ASAR (C-bant),
ALOS Palsar-1 (L-bant) ve Terrasar-X/CosmoSkyMed (X-bant) Suni Açıklı Radar (SAR-Synthetic
Aperture Radar) görüntüleri kullanılarak analiz edilmekte, heyelanların değişim miktarları,
boyutları ve hızları belirlenmektedir.
Yüzey deformasyonlarının saptanmasında ve yüzey hareketlerinin zamana bağlı olarak gelişen
değişimlerin izlenmesinde etkili bir yöntem olarak kabul edilen radar görüntüleri ile volkanik
hareketler ve volkanik alanlarda meydana gelen değişimler de incelenebilmektedir. Ülkemizde
mevcut volkanik alanlara ait değişimlerin izlenmesinde ALOS Palsar 1 (L bant) verileri ile InSAR
(İnterferometrik yapay açıklıklı radar), PSInSAR (Sabit saçılımlı InSAR) ve SBAS (Küçük baz
uzunluklu radar) yöntemleri uygulanarak volkanik alanlarda meydana gelen deformasyonların
miktarı ve hızları tespit edilmektedir.
Bu çalışmalarla birlikte, Uzaktan Algılama Merkezi günümüze kadar ulusal ve uluslararası birçok
proje gerçekleştirerek, personelin bilgi birikimini arttırmıştır. Elde edilen bilgi birikimi, farklı
ülkelere düzenlenen eğitim çalışmaları ile aktarılmaktadır.
Havadan Jeofizik Araştırmaları
Havadan Jeofizik Araştırmalar projemiz kapsamında kullanılan 2 adet Cessna Grand Caravan EX
modeli uçakların her birinde 2 adedi kanatlarda, 2 adedi kuyrukta olmak üzere 4 adet manyetik
sensör kullanılmaktadır. Kuyrukta yer alan 2 adet sensör gradyometre ölçüsü alacak şekilde
dünyada bu uçak tipleri için ilk defa kurumumuz projesi için özel olarak üretilmiştir. Ayrıca
her bir uçakta 448 litre aşağı yönlü 4 litre kozmik ışımaları toplayacak şekilde dizayn edilmiş
toplam 52 litrelik radyometri kristalleri bulunmaktadır. Uçakların arka kısmında bulunan Fluxgate
manyetometresi ile yer manyetik alanının eksenel değişimleri de eşzamanlı olarak ölçülmektedir.
Toplanan verilere operasyon esnasında etki eden gürültüler eşzamanlı dengeleme (real time
companzation) yapan veri toplama ve depolama ünitesince kaydedilmektedir.
Havadan Jeofizik araştırmalar kapsamında ülkemiz genelinde 1 km düzenli profil aralıkları ile
yüksek çözünürlükte manyetik, radyometrik ve manyetik gradyometre verileri toplanmaktadır.
Toplanan bu verilerin değerlendirilmesi güncel teknolojik donanım ve yazılım altyapısına sahip
veri işlem merkezinde yapılmakta ve Kurumumuz çalışmalarına altlık teşkil edecek ve detay
öngörü sağlayacak 1/500.000 ölçekli Jeofizik Atlaslar oluşturulmaktadır.
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Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) coğrafi verilerin toplanması, bilgisayar ortamına aktarılması,
depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve sunulması amacıyla bir araya getirilmiş bilgisayar
donanımı, yazılım, insan kaynakları ve coğrafi bilgilerden oluşan bir bütündür.
Kurumumuz yerbilimleri ile ilgili verileri toplamak, arşivlemek ve kamu hizmetine sunmakla
görevlidir. Üretilen veriler başta madencilik sektörü olmak üzere, sanayi/enerji sektörü, çevre ve
doğal afetler, yerleşim alanı seçimi, mühendislik altyapı hizmetleri, turizm ve sağlık gibi tüm kamu
kurumları, üniversite, araştırma kuruluşları ve özel sektöre hizmet vermektedir. Üretilen verilerin
büyük bir bölümü raporlar şeklinde kâğıt ortamında ve sayısal ortamda arşivlenmektedir.
Bu çalışmalar; farklı ölçeklerde (1/25.000, 1/100.000 gibi) üretilen jeoloji haritalarının
sayısallaştırılması, sayısallaştırılan 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarının “Türkiye Jeoloji Veri
Tabanı (TJVT)” adı altında sayısal veri olarak arşivlenmesidir. İhtiyaç dahilinde üretilen projelerde
yeniden yapılan jeoloji haritaları ile TJVT güncellemeleri devam etmektedir. Ayrıca, 1/100.000
ölçekli Açınsama Nitelikli Jeoloji Haritaları sayısallaştırma ve basıma hazırlama çalışmaları
yapılmaktadır.Bununla birlikte 1/1.000.000 ölçekli jeoloji haritası Kurumumuzun ürettiği farklı
tematik haritalardan altlık olarak kullanılmaktadır.
Kurumumuzun günümüze kadar üretmiş olduğu tüm yerbilimleri ile ilgili verilerinin uluslararası
standartlarda sayısal ortama aktarılması, bunlardan yeni veriler üreterek analiz yapılabilir hale
getirilmesi kendi bünyesine ve diğer kamu kurumları ile bütünleşik bir yapı içinde kamu, özel
sektöre ve araştırıcılara çağdaş hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmalar sonucunda
ileride yapılacak projelerin daha verimli bir şekilde planlaması yapılarak, mükerrer çalışmaların
yapılmasının önüne geçilerek iş gücü, zaman ve maliyet açısından faydalar sağlanacaktır.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından üretilen 1/1.000.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulan CBS Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Coğrafi
Bilgi Sistemleri (TUCBS) çalışmalarını yürütmekle görevlendirilmiştir. TUCBS’de Ulusal düzeyde
teknolojik gelişmelere ve Avrupa Birliği Mekânsal Bilgi Altyapısı (INSPIRE) Yönergesine uygun
olarak, Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı kurulması ve kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu
oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmak amacı ile bir web portalı
oluşturulması hedeflenmiştir.
INSPIRE Direktifi ve TUCBS’ye uygun olarak “Türkiye Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi
ve Jeoloji Temasının Hazırlanması” amacıyla Kurumumuz ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel
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Müdürlüğü (CBSGM) arasında çalışmalar yürütülmüş ve “Ulusal Jeoloji Veri Standartları Sonuç
Raporu” yayımlanmıştır.

MTA Yerbilimleri Harita Görüntüleyici ve Çizim Editörü üzerinden yayımlanan Dirifay verisi ve
AFAD tarafından servis edilen güncel deprem verilerinin birlikte sunumu
Türkiye Ulusal Jeoloji Veri Standartlarının hazırlanmasında Genel Müdürlüğümüz tarafından
üretilen Türkiye Jeoloji Veri Tabanı (TJVT) ve TSE tarafından yayımlanan TS ISO 710 standartları
kullanılmıştır. Öncelikli olarak Jeoloji Veri Tanımlama Taslak Teknik Kılavuzları Versiyon 3 (INSPIRE
D2.8.II.4) içerisinde tanımlanan jeoloji, hidrojeoloji ve jeofizik uygulama şemaları ayrıntılı olarak
değerlendirilmiş ve bunlara ait tanımlamalar, öznitelikler, kod listeleri ve veri dönüşüm çizelgeleri
oluşturulmuştur. INSPIRE Yönergesinde bulunmamakla birlikte diri fay, mağara ve heyelanlara ait
standartlar bu kapsamda geliştirilmiştir. Buna ek olarak yine INSPIRE Yönergesinde bulunmayan
Türkiye Jeolojik Miras Envanteri bir koleksiyon olarak eklenmiştir. Bu eklemelerin dışında, INSPIRE
(D2.8.II.4) Veri Modeli içerisinde Jeofizik Uygulama Şemasında sadece kullanılan yöntemler yer
almaktadır. Bu kapsamda, jeofizik yöntemlerin yanı sıra, ölçümlerden elde edilen verilerin de
değerlendirilebileceği bir veri yapısı oluşturulmuştur.

MTA Yerbilimleri Portalı (MTA Yerbilimleri Harita Görüntüleyici ve Çizim Editörü)
“http://yerbilimleri.mta.gov.tr”
Sismolojik Görüntüleme Merkezi
1-14 Kasım 2017 tarihleri arasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizi kapsayan 200 x 300
km (60.000 km2) boyutlarındaki bir alana 12 adet Üç Bileşenli Geniş Band MTA Deprem Gözlem
İstasyonlarının kurulması gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 2. 2018-2019 yıllarında Sismolojik Görüntüleme (Sismik Tomografi) çalışması yapılacak alana kurulan Deprem Gözlem İstasyonlarımızın Türkiye Diri Fay
Haritasındaki konumları

Bozat (Gölova-Sivas) istasyonu kurulum çalışmaları
“Türkiye Yerkabuğu Özellikleri ve Jeodinamiğinin Araştırılması Projesi” kapsamında, 2018 yılından
itibaren Kurumumuz tarafından yürütülecek olan sismolojik görüntüleme çalışmaları için
Sismolojik Görüntüleme Merkezi kurulmuştur.
Teknolojik ve Analiz Çalışmalarının Yapıldığı Laboratuvarlar İle Pilot Tesisler
Laboratuvarlarımız, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından, “TS EN ISO/IEC 17025
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar Standardı”na göre
Akreditasyon Sertifikası ile belgelendirilmiştir. Bu kapsamda Kalite Yönetim Sistemi kurulmuş
olup, uluslararası geçerliliği olan analiz/testler yapılmaktadır.
Laboratuvarlarımız ve Kalite Yönetim Sistemimiz en son 09-10 Ocak 2019 tarihlerinde TÜRKAK
tarafından gözetim ve kapsam genişletme denetimine tabi tutulmuştur. 28 Mayıs 2019 tarihi
itibariyle Akreditasyon Belgesi yenilenmiştir. Laboratuvarlarda yapılan akredite analiz/test/
kalibrasyon sayısı 2019 yılı itibariyle 5 adet analizin akredite olmasıyla birlikte, toplamda 50 metot
ve 100 analiz/test/kalibrasyona ulaşmıştır.

Tablo 5. Teknolojik çalışmaların yapıldığı laboratuvarlar ve pilot tesisler
Kırma ve Eleme Laboratuvarı

Hidrometalurji Laboratuvarı

Manyetik Zenginleştirme Laboratuvarı

Pirometalurji Laboratuvarı

Flotasyon Laboratuvarı

Proses Holl Laboratuvarı

Kömür Yıkama Laboratuvarı

Akredite Doğal Taş Laboratuvarı

Gravite Laboratuvarı

Mermer Pilot Tesisi

Metalografi Laboratuvarı

Fizikokimya Laboratuvarı

Soba Isı Verim Laboratuvarı

Cevher Pilot Tesisi

Demir Pilot Tesisi

Çimento Fiziksel Test Laboratuvarı

Flotasyon laboratuvarı
14
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Tablo 6. Analiz çalışmalarının yapıldığı laboratuvarlar
ICP OES/ICP MS Cihaz Laboratuvarları

Yaş Analiz Laboratuvarları

XRF Laboratuvarı

Organik (Kömür) Petrografisi Analizleri
Laboratuvarı

Kupelasyon Laboratuvarı

XRD Analiz Laboratuvarı

Enstrümental Kömür Analiz Laboratuvarı

Sıvı Kapanım Analiz Laboratuvarı

Yaş Kömür Analiz Laboratuvarı

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Laboratuvarı

Numune Hazırlama ve Öğütme Laboratuvarı

LA-ICP-MS Laboratuvarı

Su Analizleri Laboratuvarı

DTA-TG Laboratuvarı

Çözme Laboratuvarı

ICP OES/ ICP MS laboratuvarları ve laboratuvarda kullanılan cihazlardan görünüm

Su analizleri laboratuvarı
Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarları
Bu laboratuvarda; çeşitli kamu/özel kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere dayalı olarak ücreti
karşılığı sözleşmelere bağlı yürütülen şev stabilite etütleri, yer altı işletmelerinde tahkimat
tasarımında ihtiyaç duyulan jeomekanik parametrelerin belirlenmesine yönelik sondajlı etütler,
güzergâh etütleri, organize sanayi bölgelerinin zemin etütleri vb. çalışmalardan alınan numuneler
üzerinde, amaca yönelik testler gerçekleştirilmektedir.

16
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Bu kapsamda, kaya numuneler üzerinde tek eksenli sıkışma dayanım testleri, elastisite modulü
ve poisson oranı tayini, kaya üç eksenli sıkışma dayanım testleri, zemin numuneler üzerinde ise
doğrudan makaslama dayanım deneyleri, üç eksenli sıkışma dayanım testleri (UU), tek eksenli
sıkışma dayanım testleri ve konsolidasyon testleri başta olmak üzere standart bir laboratuvarda
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 gerçekleştirilmektedir.

Kaya ve zemin mekaniği laboratuvarı
Karot Bilgi Bankası
Karot Bilgi Bankası bünyesinde; Kurumumuza ait karot numuneleri ile jeokimyasal analizleri
yapılmış numunelerin arşivlenmesi, sondaj karot verilerinin bilgisayar ortamında saklaması
ve değerlendirilmesi, kurum, kuruluş ve araştırmacıların talepleri kapsamında arşivden karot
inceltme ve numune verme işlemleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu karot sandıkları merkez
kampüs alanımız içerisindeki binasında arşivlenmektedir.
Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)
07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırımların
Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile 3213 sayılı Maden Kanuna “Ek Madde 13” eklenmiştir. Söz konusu
Kanun gereği “Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)” kurulmuştur. TÜVEK’in
Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe
girmek üzere 21.07.2017 Tarih ve 30130 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun
ve Yönetmelik ile maden arama, araştırma ve üretimi sırasında üretilen veri ve numunelerin
arşivlenerek, sektör paydaşları/üniversiteler/kamu kurum kuruluşlarının kullanımına sunulması
ve bu sayede ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşılmasının kolaylaştırılması, aynı bölgede yapılacak sondaj
tekrarlarının önüne geçilmesi, araştırmalara üçüncü boyut kazandırılması ve kamu kaynaklarının
etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılması amaçlamaktadır.
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Sistematik karot depolanma üniteleri

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası
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Paleontoloji-Petrografi Laboratuvarları
Paleontoloji ve Petrografi Laboratuvarları, jeolojik etüt, maden ve enerji hammadde arama
faaliyetleri ile ülkemiz yerbilimleri ve madencilik sektörüne yönelik faaliyetlere hizmet etmek
üzere kurum içi ve kurum dışından gelen paleontolojik ve petrografik numunelerin analizlerinin
yapıldığı laboratuvarlardır. Paleontolojik analizler ile numuneye ait yaş ve ortam analizi, petrografik
analizler ile numunenin mineralojik bileşimi ve kayaç tanımlaması yapılmakta olup, ince kesit,
kırma-öğütme, yıkama, palinoloji ve mineral ayırma laboratuvarları yer almaktadır.
İnce kesit laboratuvarında kayaç numunelerinden paleontolojik ve petrografik analizler için
ince kesitler hazırlanmaktadır. İnce kesiti hazırlanacak numuneler kayaç kesme makinesi,
aşındırma diski, kurutma fırını (etüv) ve polarizan mikroskop kullanılarak incelemeye hazır hale
getirilmektedir.
Kırma-öğütme laboratuvarında, yıkama/palinoloji ve mineral ayırma laboratuvarlarında işlem
görecek örneklerin ön hazırlık işlemleri yapılmaktadır. Bu laboratuvarda bulunan çeneli kırıcı,
kompresör, elek sallama cihazı, elek takımları ve ultrasonik banyo yardımıyla numuneler analizler
için uygun boyutlara getirilmektedir.
Yıkama laboratuvarı, kayacın litolojisine ve içerdiği fosil grubuna göre numunelerin farklı
asitlerle reaksiyona tabi tutulduğu ve binoküler mikroskopta tanımlamaya hazır hale getirildiği
laboratuvarlardır. Yıkama laboratuvarında, numunelerin hazırlanması için çeker ocak ve kurutma
fırını gibi cihazlar kullanılmaktadır.
Palinoloji ve Mineral Ayırma Laboratuvarında, palinolojik ve nannoplankton tanımlamaları için
numune hazırlama işlemleri ve mineral ayırma süreci gerçekleştirilmektedir. Palinolojik analizler
için numuneler uygun asitler ile maserasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Eleklerden geçirilen
numuneler gliserin içerisine koyularak incelemeye hazır hale getirilmektedir. Bu laboratuvarda
numunelerin hazırlanması için çeker ocak, santrifüj cihazı gibi cihazlar kullanılmaktadır.

Paleontoloji-Petrografi Laboratuvarları
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma
Kütüphanemizde; yer bilimleri ve madencilik konularında tüm araştırmacılara yardımcı olmak
amacıyla gerekli bilgi ve belge gereksinimini karşılamak, yurt içi ve yurt dışından kitap, süreli
yayın, tez, harita vb. dokümanları sağlamak, sağlanan bu dokümanları sistematik bir şekilde
düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır bulundurmak suretiyle hizmet verilmektedir.
Kurum personeli ve anlaşmalı kütüphanelerin personelleri Kütüphanemizdeki yayınları ödünç
alarak yararlanabilmektedirler. Kütüphanemizde; yer bilimleri, madencilik, kimya, jeofizik,
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paleontoloji vb. konularında (47.914 adet kitap, tez, cd ve ayrıca abonelik, bağış ve değişim yoluyla
sağlanan) 2.325 başlıktan oluşan yaklaşık 200.000 adet süreli yayın mevcuttur.

Kütüphane

Kütüphanemizde yer alan değerli kitaplar arşivinden görüntü

20

I

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

I

www.mta.gov.tr

Tablo 7. 2019 yılı içerisinde hizmete sunulan yayınlar
BASILAN YAYIN

ADET
600 (Türkçe)

MTA Dergisi Sayı-158

500 (İngilizce)

MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni-26

500

MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası 2019 Bildiri Özleri kitabı

500

Türkiye Sıvılaşmaya Yatkınlık Haritaları Serisi-1 kitabı

350
600 (Türkçe)

MTA Dergisi Sayı-159

500 (İngilizce)

Türkiye Nikel Envanteri (Envanter Serisi-208)

300

Kuyu Logları Rezervuar Analizi (Eğitim Serisi-51)

250
600 (Türkçe)

MTA Dergisi Sayı-160

500 (İngilizce)

“Elementler Tablosu” çoğaltması (Eğitim Serisi-38)

5.000

Maden Sahalarının Rehabilitasyonu Kavramlar – Ekonomik Analiz – Örnekler (Eğitim
Serisi-52)

250

MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni-27

500

3.531

4000
3500

2.444

3000
2500
2000

956

1500

0

Ocak

Mart

2018

Ekim

153

209

157

462

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

277

285

197

115

219

102

147

83

297

187

232

Nisan

203

313

240

299

Şubat

238

220

222

500

162

1000

Kasım Aralık

Toplam

2019

Şekil 3. Uluslararası seminer ve kongrelerde satışı yapılan yayın sayısı (Adet)
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e-Ticaret Portalı
Kurumumuzun kuruluşundan bu yana yapmış olduğu çalışmalar sonucu üretmiş olduğu; Derleme
Raporlarının satışının internet üzerinden yapılabilmesi için “e-Ticaret Portalı” (hesaba havale
metodu ile) 2014 Haziran ayında kullanıcıların hizmetine sunuldu. 2015 yılı içerisinde Sanal POS
sistemi üzerinden kredi kartı ile alışveriş hizmeti faaliyete geçirildi. 2016 yılı içerisinde 1/25.000
ve 1/100.000 ölçekli jeoloji haritalarının e-Ticaret Portalı üzerinden satışına başlanıldı. Ayrıca,
2018 yılı içerisinde Jeofizik Manyetik ve Gravite haritalarının aktarılması için gerekli veritabanı ve
jpeg hazırlama çalışmaları tamamlanarak 793 adet jeofizik haritası eklendi. e-Ticaret Portalımızın
sunucu ve yazılım güncellemesi kapsamında çalışmalar tamamlanarak jpeg formatında satışı
yapılan 15.460 adet vektörel formatlı (CBS) haritanın da e-Ticaret’e aktarımı tamamlandı.
e-Ticaret Portalına 2019 yılında 28.611 adet kullanıcı giriş yapmış olup, 1.626 kayıtlı kullanıcı
tarafından 21.423 adet jeoloji haritası, 793 adet jeofizik haritası ve 13.217 adet derleme raporu
olmak üzere toplam 35.433 adet ürünün satışı yapılmıştır.

e-Ticaret Portalı (http://eticaret.mta.gov.tr)
Bilişim ve Diğer Teknolojik Altyapı
Kurumumuz yaptığı arama ve araştırma çalışmaları ile ülkemizin yer bilimleri ve madencilik
sektörüne yön veren en önemli kurumlarından biridir. Bu çalışmalar sonucunda üretilen verilerin,
günümüz bilişim teknolojileri üzerinden elektronik ortama aktarılması-yayımlanması, arşivlenmesi
ve güvenliğinin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Kurumun ürettiği verilerin günün
teknolojilerine bağlı kalarak, e-Devlet kapsamında sektör, üniversiteler, kurum kullanıcıları, dış
kullanıcılar ve paydaşlar ile paylaşılması için gerekli çalışmalar titizlikle yapılmakta ve bilişim
teknolojisi yakından takip edilmektedir.
Kurumumuzun e-Devlet kapsamında; sunmuş olduğu hizmetlerden “Laboratuvar Bilgi Yönetim
Sistemi (NATT)”, “İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi”, “Yer Bilimleri CBS Portalı”, “e-Ticaret
Portalı”, “EBYS Yönetim Sistemi” vb. yazılımlar, gelen yeni talepler doğrultusunda sürekli
güncellenmekte ve aktif kullanımları için gerekli tedbirler alınmaktadır.
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Kurumumuzun sunduğu 192 hizmetten 119 hizmet e-Devlet sistemine entegre edilmiştir. Bu
hizmetlerden biri, vatandaşların böbrek taşı analizlerini e-Devlet kapısı üzerinden başvuru, takip
ve sonucunun sorgulandığı yapıdır. Ayrıca Kurumumuzun ürettiği derleme raporları, haritaların
satış hizmetinin ve etüt, danışmanlık, kültür salonlarının ve sergi alanlarının kiralanması vb. çeşitli
hizmet başvuru ve takibi de e-Devlet kapısından gerçekleştirilmektedir.

e-Devlet Hizmetlerimiz
Kurum personelinin bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanımında, güvenlik hususları kapsamında
dikkat etmeleri gereken unsurların yer aldığı Bilgi Güvenliği Politikası oluşturulmuş, temel
eğitimler alınmış, “Bilgi Güvenliği Yönergesi” hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Bu kapsamda Bilgi
Güvenliği Kurulu 2018 yılında oluşturulmuş ve 2019 yılında üyeleri güncellenmiştir. 2018 yılında
bilgi işlem süreçleri kapsamında alınan ISO 27001 BGYS belgesi, 2019 yılı program döneminde
merkez teşkilat için kapsamı genişletilerek tamamlanmış ve yürürlüğe girmiştir. 2020 yılı içerisinde
eğitimlerin devam etmesi ve farklı çalışmalarla farkındalığın artırılması planlanmaktadır.
Kurumumuzun temel çalışma süreçlerinin çoğunluğunun arazi çalışmalarını kapsaması sebebi
ile arazi süreçlerine ait üretilen verilere, daha hızlı ve doğru erişim için Coğrafi Bilgi Sistemi
tabanlı Arazi Çalışmaları Bilgi Sistemi çalışması başlatılmış, projeye ait çalışmalara ve Sanal Küre
Uygulaması üzerinde MTA Genel Müdürlüğü verilerinin yetki dahilinde görüntülenmesi sağlanarak
kullanıcılara açılmış olup, 2020 yılı program dönemi içerisinde de çalışmalara devam edilecektir.
Sondaj çalışmalarına ait verilerin web tabanlı bir uygulama ile takibi için Sondaj Yönetim Sistemi
Yazılım çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı içerisinde de kamplardan veri girişlerine devam
edilecektir. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot
Bilgi Bankası (TÜVEK) kurulması/yönetilmesi görevi kapsamında ilgili birimlerin koordinasyonu
ile TÜVEK Bilişim Sistemi (TÜVEKBS) yazılımı 2018 yılı içerisinde tamamlanmış olup, 2019 yılı
içerisinde aktif olarak kullanılmakla birlikte önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılmasına ve
yeteneklerinin artırılmasına devam edilecektir.
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Kurum kullanıcılarının çalışmalarında kullanmak üzere ihtiyaç duyulan bilişim kaynaklarının
güncel teknolojiye uygun olması için gerekli iyileştirme ve alım çalışmaları yapılmakta ve her
yıl mevcut durum ve gelen talepler değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 01.01.2020 tarihinden
geçerli olmak üzere MPLS internet hizmetine geçilerek tüm bölge müdürlükleri merkez üzerinden
internet hizmeti almaya başlamıştır. Ayrıca tüm bölgeler ve merkez MPLS VPN bulutu içinden
haberleşmeye başlamıştır. Halen kullanılan ve bilişim güvenliğinin en önemli parçalarından biri olan
güvenli uygulama dağıtıcısının yedekliliğinin sağlanması için çalışmalar yapılması planlanmıştır.
Bakanlığın SGOM projesi kapsamında siber güvenlik ile ilgili önlemler, Bakanlıkğımız ile koordineli
olarak yürütülmeye devam edilecektir.
Kurumsal veri sözlüğünün güncellenmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki
kurumsal gereksinimlerimizin uygulamaya konulması hususlarındaki çalışmalar 2020 yılı program
döneminde devam edecektir.
Ayrıca, CitySurf sunucu ve masaüstü uygulamasında güncelleme çalışmaları yapılmış, kullanıcı
birimleri veri aktarımları için gereken destek sağlanmış ve Yerbilimleri Portalı’nda çeşitli altlık
sorunları oluşması nedeniyle Google ve OpenStreet altlıkları kaldırılarak “HGM Atlas Altlıkları’’
eklenmiştir.
Kurumumuzun hizmetlerinden e-Devlet’te 83 adet “Başvurulu Hizmet” olmak üzere toplam 119
adet hizmet sunulmaktadır.

Tablo 8. Bilişim ve diğer teknolojik kaynaklar
Donanım Araçları
Bilgisayarlar

Sunucu Sistemleri ve
Çevre Birimleri

Diğer Donanım ve
Teknolojik Araçlar

457

2.260

Dizüstü

805

314

1.119

Yazıcı

577

207

784

Tarayıcı

49

35

84

Belge Geçer

12

7

19

Yansı Cihazı

39

13

52

Televizyon

37

14

51

Fotokopi Makinesi

60

26

86

4

1

5

Sunucular

28

14

42

Kesintisiz Güç Kaynağı

66

38

104

Kabinler

29

16

45

Kenar Anahtarı

59

27

86

Matbaa Baskı Makinesi

6

0

6

Ozalit Makinesi

3

0

3

Elektronik Yazı Makinesi

0

1

1

174

147

321

4

16

20

130

15

145

31

1

32

2

0

2

Plotter

Klima
Santral

Smartboard
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Toplam

1.713

Kağıt Öğütme Makinesi

I

Bölge

Masaüstü

Fotoğraf Makinesi
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Şehit Cuma DAĞ Tabiat Tarihi Müzesi

Türkiye´nin ulusal anlamda ilk Tabiat Tarihi Müzesi, Kurumumuz bünyesinde 7 Şubat 1968 tarihinde
kurulmuş, yeni binasına ise 2003 yılında taşınmıştır. Müzenin sergi salonlarında, Türkiye’nin ve
dünyanın çeşitli yerlerinden derlenmiş hepsi birbirinden önemli ve değerli, 5000’i aşkın örnek
bulunmaktadır.
Kurumumuz bünyesinde hizmet vermekte olan Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesinin giriş
katında; güneş sistemi, küresel görüntüleme sistemi “Bilim Küresi”, kubbe şeklindeki ekranda
üç boyutlu görüntüleme sistemi “Planetaryum”, “Görme Engelliler Bölümü”, “Çocuk Eğitim ve
Uygulama Alanı”, “Geçici Sergi Alanı”, “Konferans Salonu”, “Danışma” ve “Hediyelik Eşya Satış
Bölümü” yer almaktadır. Görme engelli ziyaretçilerimiz için özel hazırlanan bölümde, açık
vitrinlerde sergilenen örnekler Braille alfabesi ile yazılmış etiketlerle tanıtılmakta, işitsel olarak
hazırlanmış CD ile müze ve tabiat tarihi hakkında bilgiler sunulmaktadır.
Birinci katta omurgalı ve omurgasız fosillere ait çok sayıda örnek sergilenmektedir. Ayrıca, ManisaKula’da yaşamış insanlara ait ayak izleri, Prehistorik Dönemlere ait taş aletler, mağara sanatına
ait alçı kopyalar, Karstik Mağara Modeli ve Çökelme Ortamları Maketi ziyaretçiler tarafından
büyük ilgi görmektedir. Yine bu katta aralarında 1974 yılında Ankara Beypazarı’nda bulunmuş olan
Anadolu panterinin (Panthera pardus tulliana) yer aldığı bir kısmı soyu tükenmiş ya da tükenmekte
olan Türkiye’ye özgü bitki ve hayvanlara ait örnekler yaşam ortamlarına uygun canlandırmalarla
Diyorama Bölümünde sergilenmektedir. Kahramanmaraş’ta bulunan 3.500 yıl öncesine ait Maraş
fili (Elephas maximus asurus) iskeleti, 17-10 milyon yıl önce yaşamış bir hortumlu memeli olan
Gomphotherium angustidens fosilinin alçı kopyası, Çankırı-Çorum Havzasında 28-23 milyon yıl
önce yaşamış gelmiş geçmiş en büyük kara memelisi olarak bilinen dev gergedana ait fosiller,
Adana-Yumurtalık sahilinde karaya vuran güncel Uzun Balina (Balaenoptera physalus) iskeleti ile
140 milyon yıl önce yaşamış etobur dinozorlardan Allosaurus fragilis iskeletinin alçı kopyası ve
aynı fosilin maketi, 67-65.5 milyon yıl önce yaşamış Tyrannosaurus rex’e ait kafatasının mülajı
ve bütün iskeletinin maketi, Brezilya’da bulunmuş ve yaklaşık 280 milyon yıl öncesine ait bir tatlı
su sürüngeni olan Mesosaurus brasiliensis’e ait orijinal fosil, Ankara-Kösrelik’te bulunmuş ve 193
milyon yıl öncesine ait dev ammonit fosili yine bu katta sergilenmektedir.
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Dinozorlar Orta Teşhir Alanı
İkinci katta, Sistematik Mineraloji Bölümü’nde yerkabuğunun yapı taşları olan mineraller, Kayaçlar
Bölümü’nde ise çeşitli minerallerin farklı jeolojik süreçlerle bir araya gelmesinden oluşmuş kayaçlar
sergilenmektedir. Günlük hayatımızda kullandığımız araç, gereç ve malzemenin tamamen veya
kısmen kaynağı olan metalik madenler, endüstriyel hammaddeler ve enerji hammaddeleri ise
“Türkiye Yer Altı Kaynakları Bölümü’nde” sergilenmektedir. Gerek yurt içinden ve gerekse yurt
dışından temin edilmiş doğa harikası gözalıcı renklere ve çekiciliğe sahip kristaller Süstaşları
Bölümü’nde ziyaretçilerini beklemektedir.
Türkiye Madencilik Tarihi Bölümü’nde insanın sosyal ve kültürel gelişimiyle paralel madenciliğin
gelişmesine tanıklık eden buluntular ile “Kupelasyon” ve “Sementasyon” alanları ve “Tunç Çağında
Madencilik Maketi” yer almaktadır.
Üçüncü katta açılışı 2017 yılında yapılan Bilim Tüneli bulunmaktadır. Bilim Tünelinde, Ülkemizin
jeolojik miras alanları, Güney Afrika’nın safari parkları, deniz altındaki resiflerde gözlenen biyolojik
çeşitlilik ve çiçeklerin göz alıcı renkli dünyası izlenebilmektedir.

Dijital Küre
Müzemizde Paleontoloji, Mineraloji-Petrografi (Gemoloji) Laboratuvarları da yer almaktadır.
Modern müzecilik anlayışı ile halkımızın sanal müzecilikle de gündemi takip etmesi sağlanmaktadır.
Kurumumuz internet sayfasında (http://www.mta.gov.tr) yer alan sanal müze turu modern
müzecilik profilini en iyi şekilde yansıtmaktadır.
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Bakanlığımıza bağlı kurumların tanıtım bölümlerinin yer aldığı Enerji Parkında yenilenebilir enerji
kaynaklarının ve fosil yakıtların çeşitleri, enerji üretim şekillerinin maketler ve bilgi panolarıyla
anlatıldığı bölümler, bahçe alanında kömür galerileri ve petrol kuyusu maketi yer almaktadır.
Rüzgar Türbini ve Güneş Paneli ile Enerji Parkı’nın elektrik ihtiyacının maksimum 8 kWh’si
karşılanmaktadır. Hizmete sunulan bu projeyle hem Kurumumuz hem de Şehit Mehmet Alan Enerji
Parkı’nın enerji maliyeti minimuma indirilerek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunulmaktadır.

Şehit Mehmet Alan Enerji Parkı
İhsan Ketin Türkiye Jeoloji Parkımız ise 150x60 m boyutlarında olup, 1/10.000 ölçekli Türkiye
haritası şeklinde tasarlanmıştır. Ülkemizin önemli jeolojik yapılarını, kayaçlarını, ekonomik
öneme sahip maden, endüstriyel ve enerji hammaddelerini, önemli yeraltı kaynaklarını, belli başlı
volkanları, fay hatlarını bölgesel olarak gösteren, açıklayıcı bilgi panolarıyla anlatmaktadır.

İhsan Ketin Türkiye Jeoloji Parkı
Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, mevcut veriler ışığında dünyanın jeolojik geçmişini örneklerle
topluma tanıtmak, doğa koruma bilincini oluşturmak amacıyla eğitim görevi çerçevesinde bilimsel
araştırma projeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.
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4- İnsan Kaynakları
İnsan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması sürecinde ilgili yöneticilerin
talep ve görüşleri değerlendirilmektedir. Personelin işe alınması, işe ve kuruma adaptasyonunun
sağlanmasına yönelik hizmet öncesi eğitime alınması ile başlayan süreç, personelin çalışma
hayatı boyunca; mesleki, bilimsel ve teknik gelişimini sağlamaya yönelik teorik ve pratik hizmet içi
eğitim programları ile devam etmektedir. Eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde uzmanlık
alanlarına bağlı olarak üniversitelerden, işveren sendikasından ve sivil toplum kuruluşlarından da
destek alınmaktadır.
Personel alımı; memur kadroları için, Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Kamu Personel
Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, işçi kadroları için ise KPSS sonucuna göre Türkiye İş
Kurumunca (İş-Kur) açıklanan ilan çerçevesinde başvuran ve İş-Kur tarafından gönderilen adaylar
arasından yapılmaktadır. Ayrıca, mevzuat çerçevesinde kurumlar arası nakil yoluyla üniversiteler
ve diğer kamu kurumlarından Kurumumuza personel nakli olabilmektedir. Naklen tayin yoluyla
gelen personel niteliklerine göre ilgili birimlerde görevlendirilmektedir.
1416 Sayılı Kanuna göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim
bursluluk programı (YLSY) kapsamında; Kurumumuz adına mecburi hizmet karşılığında yurt dışına
gönderilen öğrenci sayısı, 2014 yılından itibaren toplam 173 olup 16 öğrenci göreve başlamıştır.
Genel Müdürlüğümüz 2019 yılı Aralık ayı sonu itibariyle toplam 2.802 personel ile hizmet
vermektedir. Personel durumu Şekil 4, Şekil 5, Şekil 6 ile Tablo 9, Tablo 10’da ve personelin katıldığı
eğitim etkinliklerine ilişkin bilgiler Tablo 11’ de gösterilmiştir.


 

 




 



Şekil 4. Merkez Birimleri ve Bölge Müdürlükleri
personel dağılımı


  
Şekil 5. Personelin kadro durumuna göre
dağılımı
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Şekil 6. Personelin cinsiyet dağılımı
Tablo 9. 2019 yılı personel hizmet sınıfı ve dağılımı
Hizmet Sınıfı

Merkez

Bölge

Genel

1.052

422

1.474

284

224

508

9

-

9

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

12

-

12

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

17

3

20

1.374

649

2.023

518

257

775

2

2

4

1.894

908

2.802

Teknik Hizmetler Sınıfı

Memur

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

Toplam
Kadrolu İşçi
Sözleşmeli Personel
Genel Toplam
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Tablo 10. Personelin eğitim durumu
Eğitim Durumu

Memur

İlkokul

Kadrolu İşçi

Sözleşmeli
Personel

Toplam

8

182

-

190

36

120

-

156

Lise

196

393

2

591

Önlisans

236

43

-

279

Lisans

997

36

2

1.035

Yüksek Lisans

417

1

-

418

Doktora

124

-

-

124

Doçent

8

-

-

8

Tıpta Uzmanlık

1

-

-

1

2.023

775

4

2.802

Ortaokul

TOPLAM

Tablo 11. Personelin katıldığı eğitim etkinlikleri
Eğitim Etkinlikleri

2019 Yılı

MTA Tarafından Düzenlenen
- Kurslara Katılan Personel Sayısı

1.449

- Seminer, Sempozyum, Konferans, Toplantı vb. Katılan Personel Sayısı

1.206

TOPLAM

2.655

Diğer Kurumlar Tarafından Yurt İçinde Düzenlenen
- Kurslara Katılan Personel Sayısı

1.015

- Seminer, Sempozyum, Konferans, Toplantı vb. Katılan Personel Sayısı

159

TOPLAM

1.174

Diğer Kurumlar Tarafından Yurt Dışında Düzenlenen
- Seminer, Sempozyum, Konferans, Toplantı vb. Katılan Personel Sayısı

13

- Geçici Görev-İnceleme ve Projeler Üzerinde Çalışmak Amacıyla Yurt
Dışına Gönderilen Personel Sayısı

19

- Teknik Yardımlardan Yararlanılarak Eğitim Maksadıyla Yurt Dışına
Gönderilen Personel Sayısı

2

TOPLAM

34

GENEL TOPLAM

3.863
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5- Sunulan Hizmetler
Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ve tüzel kişi/kişilere ruhsat sahalarında karşılaştıkları
sorunların çözümünde yardımcı olmak, madenciliğimize destek vermek ve maden yataklarının
geliştirilmesi, bölgesel bilgi birikiminin artırılması amacıyla hizmetler sunulmaktadır.
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Sunulan hizmetlerimiz ve çalışma başlıklarımız;
1- Maden ve Enerji Hammadde Arama Faaliyetleri
y
y
y
y
y
y
y

Ülkemizin Jeolojik Yapısı Işığında Maden ve Enerji Hammadde Kaynaklarının Ortaya Konulması
Madencilik Sektörüne Altyapı Bilgisi Sağlanması (Jeokimya, Jeofizik ve Metalojeni Haritalarının
Hazırlanması vb.)
Bilimsel Gelişmeler Işığında Alternatif Maden Kaynaklarının Araştırılması
Maden Sahaları Hidrojeolojisi
Maden Sahaları Rezerv Belirleme ve Geliştirme Çalışmaları
Kaynak Koruma Alanları Etüt Çalışmaları
Jeotermal Kaynak Arama/İşletme Ruhsatlarına Yönelik Denetleme Hizmeti

2- Sondaj Çalışmaları
y
y
y
y
y
y

Maden Sondajları
Jeotermal Sondajları
Jeotermal Kuyu Testleri ve Temizliği
Jeoteknik Sondajlar
Jeolojik Araştırma Sondajları
Hidrojeoloji Sondajları

3- Laboratuvar ve Raporlama Çalışmaları
y
y
y
y

Mineraloji-Petrografi Laboratuvarları: XRD, Kömür Petrografisi, Sıvı Kapanım, SEM, Mineral
Serbestleşme (MLA), FT-IR Analizleri
Analiz Laboratuvarları ( Kimyasal, Jeokimyasal, Su ve Kömür Analizleri)
Teknoloji Laboratuvarları (Cevher Zenginleştirme, Endüstriyel Hammaddeler ve Seramik
Malzeme Araştırmaları, Metalik Malzeme Araştırma Analiz ve Testleri)
Doğal Taş Laboratuvarları (Doğal Taş Sektörünün İhtiyaç Duyduğu Tüm Analizler)

4- Fizibilite ve Jeoteknik Araştırma Çalışmaları
y
y
y
y
y
y
y

Madenciliğe Yönelik Kaynak/Rezerv Hesabı ve Ön Ekonomik Değerlendirme Çalışmaları
Maden ve Kömür İşletmelerine Yönelik Şev Stabilite Etütleri
Zemin Etütleri (Temel Zemin Araştırmaları)
Mühendislik Jeolojisi Hizmetleri ve Danışmanlığı
Yer Altı Yapıları için Tahkimat Tasarımına Yönelik Jeoteknik Etütler
Jeomekanik Parametrelerin Belirlenmesine Yönelik Laboratuvar Testleri
Ruhsat Haklarına İlişkin İş ve İşlemler

5- Jeoloji Çalışmaları
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Havza ve Kuşak Bazında Jeolojik Etütler
Jeolojik Haritaların Hazırlanması ve Güncellenmesi
Yer Kabuğunun Yapısı ve Jeodinamik Evriminin Ortaya Çıkarılması
Paleontoloji ve Petrografi Çalışmaları
Diri Fay ve Paleosismoloji Çalışmaları
Heyelan Çalışmaları
Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları
Uzaktan Algılama Çalışmaları
Aktif Volkan İzleme Çalışmaları

6-Jeofizik Çalışmaları
y
y
y
y
y
y

Havadan Jeofizik Araştırmalar
Jeoelektrik ve Elektromanyetik Çalışmalar
Gravite, Manyetik ve Radyometrik Çalışmalar
Sismik Çalışmalar
Kuyu Logu Ölçümleri
Çeşitli Jeofizik Haritaların Hazırlanması ve Basımı
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7- Deniz Çalışmaları
y
y
y

Jeoloji Çalışmaları
Jeofizik Çalışmaları
Hidrografi/Oşinografi Çalışmaları

8- Çevre Çalışmaları
y
y
y
y
y
y
y

Çevre Araştırmaları
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Belgesi ile İlgili İşlemler
Çevresel Etki Değerlendirme ve Yer Seçimi Görüşleri
Merkez Kampüs Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi
ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi
Karot Bilgi Bankası
Türkiye Yerbilimleri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)

9- Yurt Dışı Faaliyetleri
y
y

Yurt Dışında Enerji Kaynaklarının Araştırılması ve İşletilmesi
Yurt Dışında Enerji Dışı Kaynakların Araştırılması ve İşletilmesi

10- Tabiat Tarihi Müzesi Faaliyetleri
y
y

Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi Bünyesinde Bilimsel ve Sosyal Müzecilik Hizmetlerinin
Verilmesi
Doğa Tarihi, Yer Bilimleri ve Madencilik Konularında Eğitim, Araştırma ve Tanıtım
Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

11- Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Faaliyetleri
y
y
y
y
y
y
y

Kurumun Yurt İçi ve Yurt Dışı Tanıtımları
Kültür Sitesi Salonlarının Hizmeti
Kütüphane ve Derleme Raporlarının Hizmete Sunulması
Basın ve Halkla ilişkiler, Matbaa, Ozalit ve Neşriyat Çalışmaları
Bilişim ve İletişim Teknolojileri
Bilgi Güvenliği
e-Devlet Hizmetleri

12- Uluslararası Çalışmalar
y

Tüm Kamu Kuruluşları, Yer Bilimleri Konusunda Çalışan Yabancı Üniversiteler, Enstitüler
Arasında Koordinasyon ve Bilgi Akışının Sağlanması

13- Jeokimya Çalışmaları
y
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6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Kurumumuz; merkezde Ana Hizmet Birimleri, Yardımcı Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim
Birimleri ile yurt geneline yayılmış 12 Bölge Müdürlüğü olarak teşkilatlanmıştır.
y
y
y
y

Ana Hizmet Birimleri; ülkemizin işletmeye elverişli madenlerini aramak, bulunanların kalite
ve rezervlerini tespit etmek ayrıca madencilik sektörüne hizmet verecek altyapı çalışmalarını
yapmak,
Yardımcı Hizmet Birimleri; Ana Hizmet Birimlerine çalışmalarda kendi konularında destek
vermek,
Danışma ve Denetim Birimleri ise çalışmaların yürütülmesinde uyulması gereken mevzuat
konusunda diğer birimleri bilgilendirmek ve uygulamayı denetlemekle yükümlüdür.
Bölge Müdürlükleri; proje çalışmalarına destek vermek, arazi çalışmalarını izleyip, gerekli
önlemleri almak, çalışmalarla ilgili lojistik hizmetleri yürütmek, görüş ve değerlendirmelerini
Genel Müdürlüğe iletmekle görevlidirler.

Ayrıca; 17.05.1973 tarihli ve 7/6387 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “MTA Genel
Müdürlüğünün Yönetim ve Denetim Şekilleri ile Örgütlenmesi Hakkında Yönetmeliği’nin (16.12.2011
tarihli ve 2606 sayılı karar ile değişik) 15. Maddesi gereği; Genel Müdür Başkanlığı’nda, Genel
Müdür Yardımcıları ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı’ndan
oluşan “Yönetim Encümeni” bulunmakta olup Genel Müdürlüğün karar organıdır.
İç denetimler Teftiş Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birim Başkanlığınca yapılmaktadır.
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün emri ve onayına dayanarak, Genel Müdür adına; merkez
ve taşra teşkilatının faaliyetleri ile ilgili inceleme, soruşturma ve araştırmaları gerçekleştirir. Ayrıca,
Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek ve mevzuata, plan ve programlara uygun
çalışmasını temin etmek amacıyla gerektiğinde öneriler hazırlayarak Genel Müdüre sunmakla
yetkilendirilmiştir.
İç kontrol denetimlerimiz İç Denetim Birim Başkanlığımız tarafından İç Denetçilerin Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tüm birimlerin işlem ve faaliyetleri, risk esaslı
denetim plan ve programları kapsamında sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla denetim
standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. İç Denetim Birimi Başkanlığı doğrudan üst yöneticiye
bağlı olarak iç kontrol denetim faaliyetlerini yürütmektedir.
Kurumumuzun dış denetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68. Maddesi
kapsamında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
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II

AMAÇ ve
HEDEFLER

II-AMAÇ VE HEDEFLER
A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER

Hedef 1. Yerkabuğunun yapısını ortaya çıkarmak
için havza ve kuşak bazında araştırmalar
gerçekleştirilecektir.
1. Yer Bilimleri Alanında Karadan,
Havadan ve Denizlerden Veri
Üretimini Artırmak

Hedef 2. Yer bilimleri alanında altyapı çalışmalarının
nitelik ve niceliğini artırılacaktır.
Hedef 3. Yer bilimleri alanında hizmete sunulan
çalışmaların sayısını artırılacaktır.
Hedef 4. Yer bilimleri ve madencilik sektörüne yönelik
veri paylaşımının ve toplumsal farkındalığın artırılmasını
sağlanacaktır.

2. Milli Enerji ve Maden
Politikamız Kapsamında,
Hammadde Arz Güvenliğini
Sağlamak İçin Yurt İçi ve Yurt
Dışında Arama-Araştırma
Çalışmalarını Artırmak
3. Yer Bilimleri Konusunda
Dünyada Uygulanan İleri
Teknolojileri Takip Etmek,
Uygulamak ve Geliştirmek
4. Analiz ve Zenginleştirme
Yöntemlerini Belirlemek,
Uygulamak ve Geliştirmek

Hedef 1. Ülkemizin maden ve enerji hammaddeleri
potansiyeli ortaya konulacaktır.
Hedef 2. Maden ve enerji hammadde aramalarında
jeofizik etüt miktarı artırılacaktır.
Hedef 3. Yurt dışında maden ve enerji hammadde arama
ve araştırmaları yapılacaktır.
Hedef 1. Maden ve enerji kaynak güvenilirliğine yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Hedef 2. Uluslararası standartlarda veri üretimi
gerçekleştirilecektir.
Hedef 1. Laboratuvar hizmet kalitesi artırılacak ve
geliştirilecektir.
Hedef 2. Madenlerin kazanımına yönelik teknolojik
çalışmalar yapılacak, veri üretilecektir.
Hedef 1. Personelin sürekli gelişimi sağlanacaktır.

5. Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek
Sürdürülebilirliği Sağlamak

Hedef 2. Uluslararası alanda çalışmalar yapılacaktır.
Hedef 3. Kurumun bilgi teknolojileri altyapısı ve veri
paylaşımı bilgi güvenliği sağlanacaktır.
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B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
MTA Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’nda belirtilen görevleri kapsamında doğal kaynakların
aranmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken; yer kabuğunun temel jeolojik özelliklerini
araştırarak, ülkemizdeki madencilik ve hammadde kaynağı çalışmalarına, doğal enerji kaynaklarının
aranmasına, bulunmasına ve doğal afet risklerinin belirlenmesine temel oluşturan veriler elde
etmekte ve bu verileri başta madencilik olmak üzere tüm sektörlerin ve üniversiteler ile diğer
kamu kuruluşları ve araştırmacılar gibi tüm paydaşlarımızın kullanımına sunmaktadır.
Dolayısıyla Kurumumuz, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle,
kendisini sürekli yenileyerek, jeolojik araştırmalar, metalik, endüstriyel, enerji hammaddekömür, jeotermal, nükleer enerji kaynaklarının aranması, jeofizik araştırmalar, analiz ve teknolojik
testler, fizibilite çalışmaları, deniz jeolojisi - jeofiziği araştırmaları, çeşitli bilimsel ve teknolojik
araştırmalar gibi çok çeşitli alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.
Yer altı kaynaklarının yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılması, enerji
ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak karşılanması, arz kaynaklarının
çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, üretilen hammaddelerin yurt içerisinde işlenerek nihai
ürünlere dönüştürülmesini içeren hedeflerimiz Bakanlığımız madencilik politikasının temellerini
oluşturmaktadır.
Bu bağlamda, Kurumumuzun temel çalışma konularına göre; faaliyetlerimiz ile 2019-2020 Yeni
Ekonomi Programı’nda yer alan “Cari Açık” başlığı altındaki “Politika ve Tedbirler” arasında
doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, On Birinci Kalkınma Planı ve Bakanlığımız Milli Enerji
ve Maden Politika Strateji Belgesi ile verilen görevler temel politikamız arasında yer almaktadır.
Yerli kaynak aramaları; ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması, yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarımızın mümkün olan en üst düzeyde değerlendirmesi, enerji ve enerji dışı doğal kaynak
potansiyelimizin azami ölçüde ortaya konulması ve yerli kaynak arz güvenliğinin sağlanması için,
birçok maden yatağının bulunmasında, bilinen yatakların rezervlerinin geliştirilmesinde ve havzakuşak madenciliğinin yapılmasında Kurumumuz önemli görevler üstlenmektedir.
Yurt dışı maden arama faaliyetleri; Uluslararası platformda bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak
küreselleşen modern dünyanın en önemli gerekliliklerinden birisidir. Dünyadaki gelişmiş jeolojik
araştırma kurumlarında olduğu gibi Kurumumuz da 1935’den beri edindiği bilgi ve tecrübeyi;
uluslararası platformda da paylaşmayı hedeflemekte olup, bunun için yurt dışında maden
arama faaliyetleri yapmasına imkân tanıyan Kanun 17.06.2016 tarihinde, uygulama yönetmeliği
de 24.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kritik hammaddeler için yurt dışında maden arama
faaliyetlerine yönelik olarak Afrika Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri hedef seçilmiş olup özellikle
altın, demir, bakır, boksit, kömür, uranyum ve fosfat hammaddeleri konusunda arama faaliyetleri
planlanmıştır. Bu kapsamda yurt dışından ithal edilen kritik hammaddelerin tedariki ile cari açığa
engel olabilmek için Özbekistan ve Sudan Cumhuriyetlerinde şirketler kurularak madencilik
çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca, yurt dışında maden arama, araştırma ve madencilikle ilgili
diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ankara merkezli “MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi”
(MTAIC) kurulmuştur.
Havadan jeofizik araştırmalar; Türkiye’nin havadan jeofizik ölçümlerinin gerçekleştirilmesi ile
ülkemizin örtülü ve jeolojik olarak karmaşık coğrafyasında mevcut yer altı kaynaklarının ortaya
çıkarılması için, karadan ölçülemeyen alanlar ve iç sularda arama - araştırma yapabilme imkânı
sağlanacaktır. Gelişmiş ülkelerin kendi jeolojik ve maden potansiyellerinin hızlı, etkin ve ekonomik
bir şekilde ortaya çıkarılması maksadıyla uzun yıllardır kullandıkları bu yöntem özellikle; radyoaktif
minerallerin aranması, kömür, petrol ve doğalgaz aramaları, endüstriyel hammadde ve metalik
maden aramaları, çevre kirliliğinin araştırılması, tektonik hatların belirlenmesi, örtülü alanlardaki
magmatik sokulumların araştırılması, jeotermal enerji aramaları, çevre jeofiziği ve iletken zonların
araştırılması vb. tüm yer bilimleri araştırmalarında aktif olarak uygulanmaktadır.
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Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bankasının kurulması; Bir ülkenin yer bilimleri açısından en
önemli bilgi kaynaklarının başında sondaj çalışmalarından elde edilen karot bilgileri gelmektedir.
Karot örnekleri üzerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonuçları ülkemiz karasal yer altı
özellikleri hakkında çok önemli ve stratejik bilgiler sağlayacaktır. Bu kapsamda, TÜVEK’in kurulması
ile yer altı kaynaklarının arama ve araştırma faaliyetleri sonucu üretilen bilgi ve çalışmalar sayısal
olarak kullanıcıların hizmetine sunulacak, mükerrer çalışmalar önlenecek, arama çalışmalarında
önemli bir yer tutan yatırım harcamalarında kaynakların etkin-verimli kullanımı sağlanmış
olacaktır.
21 Temmuz 2017 tarih ve 30130 sayılı resmi gazetede yayımlanan, “Türkiye Yerbilimleri Veri ve
Karot Bilgi Bankası” yönetmeliği gereği ve 2804 sayılı MTA Kuruluş Kanununa göre çalışacak olan
TÜVEK’in sağlıklı çalışması için gerekli olan alt yapının tamamlanarak hizmetlerin aksamadan
devamının sağlanması amaçlanmaktadır. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, Türkiye
Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) kurulması/yönetilmesi görevi kapsamında
ilgili birimlerin koordinasyonu ile TÜVEK Bilişim Sistemi (TÜVEKBS) yazılımı 2018 yılı içerisinde
tamamlanmış olup, 2019 yılı içerisinde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Programın
önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılmasına ve yeteneklerinin arttırılmasına devam edilecektir.
Özel Sektör, Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından sisteme yüklenen verilerden karot seçme
komisyonu tarafından belirlenen cevherli yapıları ihtiva eden ruhsatlara ait karotlar TÜVEK’e
teslim edilerek arşivlenmiş olup çalışmalar devam etmektedir.
Analiz/test çalışmaları; Laboratuvarlarımızda, maden yataklarının işletilebilirlikleri,
verimliliklerinin artırılması, günümüze kadar işletilemeyen yatakların teknolojik gelişmeler
ışığında işletilebilir duruma getirilmesi, alternatif hammadde 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 petrografik analiz/testlerinin
uluslararası standartlara uygun olarak yapılması ve sonuçların raporlandırılması işlemleri ile yeni
analiz/testlerin kapsama ilave edilerek çeşitlendirilmesi, iyileştirme çalışmaları sonucunda
dedeksiyon limitlerinin düşürülmesi gibi AR-GE çalışmaları yürütülmektedir. Gerçekleştirilen tüm
çalışmalarda temel amaç; üretilen verilerin sanayide kullanılabilir olması, danışmanlık niteliğinde
hizmetin verilebilir olması, katma değeri yüksek, kullanım alanı geniş malzemelerin üretilmesi ile
ekonomiye dolaylı/doğrudan katkı sağlanmasıdır.
Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum) (IAF) ve Avrupa
Akreditasyon Birliği (European co-operation for Accreditation) (EA) tarafından tanınan Türkiye
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) üzerinden akredite edilmiş laboratuvarlarımız tarafından
TUBİTAK, üniversiteler ve özel firmalarla işbirliği içerisinde 2019 yılında 611.495 adet numunenin
analiz/test işlemleri yapımıştır.
Deniz araştırma çalışmaları; Yerli tersanede yapımı tamamlanan ve ileri teknoloji bilimsel
araştırma sistemleriyle donatılan çok amaçlı, modern Oruç Reis Araştırma Gemimiz ülkemizin
deniz yetki alanları başta olmak üzere tüm denizlerde doğal kaynakların tespitine yönelik (petrol,
doğalgaz, kömür, gaz hidrat, fosil yakıtlar, mineral hammaddeleri vb.) uluslararası standartlarda
gerçekleştirilecek arama ve araştırma faaliyetleri ile altyapı bilgileri üretmek amacıyla çalışmalarına
devam etmektedir.
Dünya çapında spesifik ve nadir özelliklerdeki sismik araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis
Araştırma Gemimizin ana hizmet faaliyeti, açık denizlerde 2 ve 3 boyutlu (2B/3B) sismik operasyon
başta olmak üzere multidisipliner jeofizik, hidrografik (deniz tabanı haritalama, görüntüleme,
numune alımı) ve oşinografik (deniz suyu akıntı, sıcaklık, tuzluluk vb.) ölçüm, örnekleme ve
analiz hizmetlerinin icra edilmesini kapsamaktadır. Ülkemiz hak ve menfaatleri doğrultusunda
öncelikli olarak doğal kaynakların aranması ve araştırılmasına yönelik projeler oluşturulmuş olup,
çalışmalar devam etmektedir.
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III

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRME
A-MALİ BİLGİLER
I.Bütçe Uygulama Sonuçları
MTA Genel Müdürlüğünün 2019 yılı bütçesi, 243.000.000,00 TL öz gelirler, 377.469.000,00 TL
hazine yardımı ve 5.000.000,00 TL net finansman olmak üzere toplam 625.469.000,00 TL gelir ve
625.469.000,00 TL gider - ödenek olarak programlanmıştır.
2019 yılı başlangıç bütçemizde öngörülen 243.000.000,00 TL öz gelirimiz 826.795.213,08 TL,
377.469.000,00 TL öngörülen Hazine yardımı ise 377.469.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, yıl
sonunda toplam 1.204.264.213,08 TL olmuştur.
Yatırım Programı kapsamında 316.678.000,00 TL başlangıç ödeneği olan sermaye giderlerine 5018
Sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 35.maddesi ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Uygulama Tebliğinin (Sıra No:2) V- Ödenek devir işlemleri başlıklı 1. (b) maddesi gereği önceki
yıllarda açılmış akreditiflere ilişkin devredilen kredi artıklarının yılı bütçesinin ilgili tertiplerine
10.254.408,06 TL akreditif artığı ödenek ekleme işlemi ve 433.067.591,94 TL öz gelir karşılığı
ödenek ekleme işlemi yapılarak, 06-Sermaye Giderleri bütçesi 760.000.000 TL olmuştur. 2019 yılı
06-Sermaye Giderleri 743.975.935,86 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12. 2019 yılı dönemi bütçe gerçekleşme tablosu
2019
Başlangıç
Bütçesi

A - GELİRLER

625.469.000,00

0,00

1.204.264.213,08

192,54

Öz Gelir

243.000.000,00

0,00

826.795.213,08

340,24

Hazine Yardımı

377.469.000,00

0,00

377.469.000,00

100,00

Net Finansman

5.000.000,00

0,00

-

-

Başlangıç
Bütçesi

Ekleme

Yıl Sonu
Bütçesi

Yıl Sonu
Gerçekleşme

Yıl Sonu
Büt. Göre
Gerç. Or. %

Toplam Gider

625.469.000,00 482.009.499,88

1.107.478.499,88

1.079.251.951,81

97,45

1-Personel Giderleri

228.739.000,00

0,00

228.739.000,00

220.529.679,84

96,41

2-Prim Giderleri

44.457.000,00

0,00

44.457.000,00

41.892.866,84

94,23

3-Mal ve Hiz. Alım Gid.

16.357.000,00

11.443.680,00

27.800.680,00

26.441.250,31

95,11

5-Cari Transferler

19.238.000,00

10.000,00

19.248.000,00

19.178.399,08

99,64

316.678.000,00 443.322.000,00

760.000.000,00

743.975.935,86

97,89

27.233.819,88

27.233.819,88

100,00

6-Sermaye Giderleri
8-Borç Verme

I

Yıl Sonu
Büt. Göre
Gerç. Or. %

Yıl Sonu
Gerçekleşme

Toplam Gelir

B - GİDERLER
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27.233.819,88

Tablo 13. 2017 – 2019 yılları öz gelirler gerçekleşme tablosu (TL)
2017 YILI

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

2018 YILI

2019 YILI

227.806.164,81

136.119.613,98

304.635.585,49

Şartname, Basılı Evrak, Form Satış
Gelirleri

69.762,21

35.380,30

22.223,50

Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri

438.660,37

354.800,44

426.191,40

Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri

1.083.190,60

1.290.368,63

1.278.730,46

Diğer Hizmet Gelirleri

226.214.551,63

134.439.064,61

302.908.440,13

5.215.365,08

5.561.383,05

7.324.371,60

Lojman Kira Gelirleri

372.890,04

396.885,60

466.443,00

Diğer

4.842.475,04

5.164.497,45

6.857.928,60

340.118.500,00

543.725.000,00

377.469.000,00

Cari-Hazine Yardımı

31.960.700,00

71.650.000,00

60.791.000,00

Sermaye-Hazine Yardımı

308.157.800,00

472.075.000,00

316.678.000,00

281.421.733,53

99.591.110,56

514.835.255,99

Kişilerden Alacak Faizleri

3.638,39

188.732,74

19.536,37

Mevduat Faizleri

5.080.707,98

8.027.329,54

9.202.383,05

Diğer Faizler

5.856.837,02

1.148.979,17

32.571.153,34

Buluculuk ve Katkı Payları

8.463.180,06

12.941.486,35

17.456.347,27

Jeotermal ve Doğal Mineralli Su
Kaynakları İşl. Hakkı Devir Payları

248.254.781,20

49.676.512,51

442.045.098,12

Kişilerden Alacaklar

179.315,77

3.945.645,03

637.772,60

Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler

13.583.272,61

23.662.425,22

12.902.965,24

854.561.763,42

784.997.107,59

1.204.264.213,08

Kira Gelirleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ve Özel
Gelirler

Diğer Gelirler

TOPLAM
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II.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Kurumumuz harcama ve gelir dağılımı grafiklerdeki gibidir.














 

Şekil 7. 2019 yılı harcamalarının ekonomik dağılımı (%)

 










 

Şekil 8. 2019 yılı bütçe gelir dağılımı (%)

III. Mali Denetim Sonuçları
MTA Genel Müdürlüğünün dış denetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
68. Maddesi kapsamında Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
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Maden Arama, Araştırma ve Sondaj
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Enerji Hammadde Arama ve Araştırma Faaliyeti
Metalik Maden ile Endüstriyel Hammadde
Arama ve Araştırma Faaliyeti
Sondaj Faaliyeti
Yurt Dışındaki Maden
Arama ve Araştırma Faaliyetleri
www.mta.gov.tr
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B-PERFORMANS BİLGİLERİ
I.FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
1. Performans Hedefi 1 - Maden Arama, Araştırma ve Sondaj
Yer bilimleri ve madencilik alanında arama, araştırma ve sondaj hizmetlerinin bilimsel ve teknolojik
yöntemler kullanılarak çevresel faktörler de göz önüne alınarak sanayinin ve toplumun hizmetine
sunulması sağlanmaktadır.

1.1. Enerji Hammadde Arama ve Araştırma Faaliyeti
Bu faaliyet kapsamında tükenebilir kaynaklardan olan enerji hammaddelerinin aranmasına yönelik
etüt ve arama çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır. 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, geliştirme çalışmaları ve üretim faaliyetlerinin yapılması zorunludur. Enerji hammaddeleri
ile ilgili dünyadaki gelişmeler ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen stratejiler
çerçevesinde, arama projeleri oluşturulmaya devam edilmiş ve uygulanmıştır. Ayrıca, jeotermal
alanlarda yer alan doğal sıcak su çıkışları araştırılmış ve jeotermal sistemin kirlenmeye açık
alanları tespit edilmiştir. Bu alanların jeotermal kaynak alanının kirletici unsurlardan korunması
ve rezervuardan sürdürülebilir üretimin sağlanmasının temini amacıyla bilimsel veriler ışığında
gereken tedbirlerin önerilmesi ve bunlara uyulması amaçlı etüt çalışmaları yapılmıştır.
YAPILAN İŞ

MİKTAR

Sondaj (m)

432.694

Jeoteknik Sondaj (m)

30.202

Hidrojeolojik Sondaj (m)

14.595

Prospeksiyon (km2)

15.000

Detay Jeolojik Etüt (km )

6.324

Jeofizik Etüt (nokta)

9.157

2

Jeofizik Etüt (km)

249

Jeofizik Etüt (atış)

11.084

Well-logging (m)

1.053.732

Uzaktan Algılama (km2)

90.000

Hidrojeolojik Etüt (km2)

610

Orta Karadeniz Bölgesi Kömür Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Amasya, Çorum, Samsun
Proje kapsamındaki çalışmalardan Amasya bölgesindeki ruhsat sahalarında yapılan sondajlarda
ortalama AID’si 3.500 Kcal/kg değerlerinde kömür tespit edilerek, söz konusu sahalara ait
“Buluculuk Talebine Esas Kaynak Raporu” hazırlanmıştır.
2018 yılı içerisinde çalışmalarına başlanan Çorum-Dodurga bölgesindeki ruhsat sahasında;
AID’si 1.611 Kcal/kg kömür tespit edilmiş, varlığı tespit edilen kömürleşmenin rezervine yönelik
sondajlı çalışmalar tamamlanmış olup, “Buluculuk Talebine Esas Kaynak Raporu” hazırlanmaktadır.
Çorum, Boğazkale-Sungurlu bölgesinde 2018 yılında başlanan etüt ve sondajlı çalışmalar halen
devam etmektedir.
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Çorum, Sungurlu-Alembeyli köyü yakın civarında kömür aramalarına yönelik olarak gerçekleştirilen
sondajda kesilen kalın tuz anomalisinin yayılım ve geometrisinin tespitine yönelik bölgede MTSismik Jeofizik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Bölgede açık işletmelerden görünüm

Sondaj alanından kömürlü sandık görünümleri
Samsun, Havza-Vezirköprü-Ladik bölgesinde de etüt ve sondajlı çalışmalar gerçekleştirilmiş,
Havza bölgesindeki ruhsat sahalarında kömür varlığı tespit edilmiş olup kömür arama ve rezervine
yönelik sondajlı çalışmalara devam edilmektedir. Ladik bölgesindeki ruhsat sahasında kömür
arama ve rezervine yönelik sondajlı çalışmalar ile etüt çalışmaları tamamlanmış olup 2020 yılı
içerisinde ruhsat sahasına ait “Buluculuk Talebine Esas Kaynak Raporu” hazırlanacaktır.
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Orta Anadolu Bölgesi Kömür Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Ankara, Kırıkkale, Nevşehir, Karaman
2017 yılından itibaren sürdürülen faaliyetler kapsamında; Ankara-Gölbaşı, Nevşehir-Hacıbektaş
ve Karaman-Ermenek bölgelerinde jeofizik etüt ve sondajlı kömür arama çalışmaları yapılmıştır.
Bu çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda, Nevşehir-Hacı Bektaş bölgesinde AID’si
3.254 Kcal/kg kömür tespit edilmiş olup, Ankara-Gölbaşı ve Nevşehir-Hacıbektaş bölgelerinde
kömür oluşumu tespit edilen ruhsat sahaları için “Buluculuk Talebine Esas Kaynak Raporu”
hazırlanmıştır. Karaman-Ermenek, Kırıkkale-Karakeçili ve Ankara-Bala bölgesinde kömür arama
çalışmalarına devam edilmektedir.

Sondaj çalışmalarından görünüm

Sondaj çalışmalarından görünüm
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Doğu Anadolu Bölgesi Kömür Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Muş, Elazığ
2013 yılından itibaren sürdürülen faaliyetler kapsamında; Muş Kömür Havzası, Elazığ-KovancılarPalu-Karakoçan Kömür Havzası ve Tunceli-Mazgirt bölgelerinde sondajlı arama çalışmaları
devam etmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda Muş Kömür Havzasında
AID’si 1300-1800 Kcal/kg arasında, Elazığ Kovancılar Kömür Havzasında AID’si 862-2.632 Kcal/kg
arasında değişen kömür tespit edilmiş olup, Muş’ta bulunan ruhsat sahaları için “Buluculuk
Talebine Esas Kaynak Raporu” hazırlanmıştır.

Sondaj çalışmalarından görünüm
Ege Bölgesi Kömür Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Aydın, Muğla, Denizli
2014 yılından itibaren sürdürülen faaliyetler kapsamında; Aydın, Muğla ve Denizli bölgelerinde
jeofizik etüt ve sondajlı arama çalışmaları yapılmış olup, 2019 yılında Denizli-Kale ve AydınKaracasu bölgelerine ağırlık verilmiştir. Aydın ilinde AID’si 2.932 Kcal/kg olan ve Denizli’de AID’si
1.906 Kcal/kg olan cevherleşme için “Buluculuk Talebine Esas Kaynak Raporu” hazırlanmıştır.
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Muğla-Denizli ana yolu üzerinde yer alan fay aynası

Sondaj çalışmalarından görünüm
Afyonkarahisar - Burdur - Isparta - Antalya Bölgesi Kömür Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Afyonkarahisar, Burdur, Antalya, Isparta
2008 yılından itibaren sürdürülen faaliyetler kapsamında; Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve
Burdur bölgelerinde jeofizik etüt ve sondajlı çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda
Dombayova sahasında AID’si 1.706 Kcal/kg, Evciler kömür sahasında AID’si 2.246 Kcal/kg, Çivril
sahasında AID’si 1.361 Kcal/kg ve Çardak sahasında AID’si 2.524 Kcal/kg olan cevher tespit
edilmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi (rezerv, tenör ve kalori
hesaplama) ve arama çalışmaları devam etmektedir.

Dombayova kömür sahasından görünüm (Bakış yönü, güneybatı)
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Sondaj çalışmalarından görünüm
Trakya Bölgesi Oligosen Havzası Kömür Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Tekirdağ, İstanbul, Edirne, Kırklareli
2005 yılından itibaren sürdürülen faaliyetler kapsamında; Trakya Havzasında yer alan TekirdağÇerkezköy bölgesinde kömür rezervi tespit edilen ruhsat sahaları, 2009 yıl sonu itibariyle
Bakanlığımız onayı ile EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.
2007-2012 yılları arası yapılan çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda 6
adet ruhsat için buluculuk belgeleri Kurumumuz adına alınmıştır.
2012 yılından itibaren Tekirdağ-Malkara-Hayrabolu bölgesinde sürdürülen çalışmalardan elde
edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda kömür rezervi tespit edilen ruhsat sahaları EÜAŞ’a
devredilmiştir.
2019 yılında Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul bölgelerinde sürdürülen çalışmalar sonucunda
kömür rezervi tespit edilen ruhsat sahaları için “Buluculuk Talebine Esas Kaynak Raporu”
hazırlanmıştır.

Karot deposundan görünüm
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Sondaj çalışmalarından görünüm
Kütahya-Bursa-Balıkesir Bölgesi Kömür Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Kütahya, Bursa
2018 yılından itibaren sürdürülen faaliyetler kapsamında, Kütahya-Tavşanlı sahasında AID’si 3.000
Kcal/kg, Bursa-Harmancık sahasında AID’si 2.400 Kcal/kg, Kütahya-Seyitömer sahasında AID’si
2.500 Kcal/kg olan kömür damarları tespit edilmiş olup, Bursa ve Balıkesir bölgelerinde jeofizik
etüt ve sondajlı arama çalışmaları devam etmektedir.

Sondaj çalışmalarından görünüm
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Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : İzmir, Denizli
Kurumumuz tarafından Denizli ilinde jeotermal çalışmalara 1968 yılında başlanmış olup, bugüne
kadar toplam 36.950 metre derinlikte jeotermal sondaj çalışması yapılmıştır. İzmir ilinde ise,
jeotermal çalışmalara 1962 yılında başlanmış olup bugüne kadar toplam 45.000 metre derinlikte
jeotermal sondaj çalışması yapılmıştır. İzmir, Denizli illeri jeotermal potansiyel açısından oldukça
zengin olup ülkemizdeki jeoter
mal enerji sahalarının önemli bir kısmı bu illerin sınırları
içerisinde bulunmaktadır.
Proje kapsamında, ülkemizin en önemli jeotermal sahalarının bulunduğu İzmir ve Denizli’de daha
önce yapılan çalışmaları genişletmek ve geliştirmek amacıyla Denizli-Baklan ve Manisa Salihli
Turgutlu ve Alaşehir sahalarında yeni alınan ruhsatlarda jeotermal potansiyelin araştırılması
amaçlanmaktadır. Denizli ili Baklan ilçesi merkez sınırları içerisindeki kuyuda yapılan çalışmaların
değerlendirilmesi sonucu çalışmaların sonlandırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca Manisa ili
Salihli, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerindeki ruhsat sahalarında jeotermal amaçlı jeoloji ve jeofizik
etüt çalışmaları devam etmektedir.

Manisa jeofizik etüt çalışmaları
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Şırnak Bölgesi Asfaltit Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Şırnak
Fosil katı yakıtlar içerisinde yer alan asfaltit, ülkemizde önemli bir potansiyel oluşturmaktadır ve
artan enerji fiyatları karşısında ülkemizde her geçen gün önem kazanmaktadır. Öz kaynaklarımız
içinde yer alması ve enerji temininde çeşitliliğe katkı sağlaması amacıyla ülkemizin önemli asfaltit
sahalarından olan Şırnak-Silopi bölgesinde asfaltit sahalarının bulunmasına yönelik sondajlı arama
çalışmaları 2019 yılında başlamış olup sondaj çalışmaları devam etmektedir.

Asfaltit damarı (Şırnak tüneller mevkii)
Nevşehir (Avanos-Gülşehir) Radyoaktif Hammadde Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Nevşehir
2011 yılında jeolojik etüt ile başlanılan çalışmalara 2018 yılından itibaren sondaj faaliyetleri ile
devam edilmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi doğrultusunda,
2017 yılında ruhsat sahasının buluculuğu alınmıştır. 2019 yılında buluculuk alınan ruhsat sahasının
mücavirinde bulunan bir diğer ruhsat sahasında çalışmalar devam etmekte olup, proje kapsamında
Nevşehir ilinin radyoaktif hammadde potansiyeli ile ilgili daha kapsamlı yorumlar yapılabilecektir.
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Sondaj çalışmalarından görünüm

Karot depolama alanı
Giresun (Şebinkarahisar) Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Giresun
Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Giresun ili ve çevresindeki radyoaktif hammadde potansiyeline
ışık tutması amacıyla 2019 yılında jeofizik ve jeolojik etütler gerçekleştirilmiş olup, 2020 yılında ise
bu etütler doğrultusunda sondajlar yapılması planlanmıştır.
Biga Yarımadası Radyoaktif Hammadde Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Çanakkale, Balıkesir
2018 yılında Çanakkale-Balıkesir bölgesinde başlayan çalışmalar jeolojik/jeofizik etüt, numune
alımını ve sondaj çalışmaları ile devam etmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen verilerin
değerlendirilmesi doğrultusunda; uranyum, toryum, potasyum ve toplam doğal radyasyon
anomalisi eş dağılım haritaları yapılmıştır.
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Arazide gamma spektrometre ve siltinometre ölçümleri

Jeotermal sularda radyoaktivite ölçümleri
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Trakya Bölgesinin Radyoaktif Hammadde Yönünden Araştırılması
Projenin Uygulama Alanı : Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul
Trakya Bölgesinde 1955 tarihinde başlayarak 1980’li yıllara kadar devam eden fakat sonra ara verilen
uranyum arama çalışmalarına, 2017 yılından itibaren yoğun bir biçimde tekrar başlanılmıştır.
Trakya Bölgesinde yer alan potansiyel radyoaktif hammadde alanlarının tespit edilerek, gerekli
arama ve araştırma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Kırklareli-Merkez ile Edirne-Süloğlu ve
Havsa ilçeleri civarında jeolojik/jeofizik etüt ve sondajlı arama çalışmalarına devam edilmektedir.

Arazi çalışmalarından görünüm

Arazi çalışmalarından görünüm
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Türkiye Jeotermal Sahaları Envanterinin Güncellenmesi, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Veri Tabanı
Oluşturulması ve Elde Edilen Jeotermal Enerji Kapasitesinin Hesaplanması
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Jeotermal enerji arama çalışmalarında Kurumumuz ve Özel Sektör tarafından her geçen gün yeni
bir çalışma sonuçlandırılmaktadır. Bu çalışmaların düzenli olarak güncellenen bir veri tabanına
işlenmesi, kayıtlarının tutulması, yeni çalışmalar için arka plan verilerinin oluşturulması, ayrıca
elde edilen verilerin GIS ortamında araştırmacıların ve kamunun hizmetine sunulması bu projenin
amaçlarını oluşturmaktadır.
İlk olarak 1996 yılında yapılan jeotermal envanter, 2005 yılında revize edilmiştir. Son yıllarda
yapılan yoğun jeotermal amaçlı arama çalışmaları neticesinde güncelliğini kaybetmiş envanter
yeni yapılan çalışmalar ve mevzuat ile revize çalışmaları kapsamında 81 adet ilden gelen veriler
CBS ortamına aktarılarak, değerlendirilmesi yapılmış ve sahalar güncellenmiştir. Güncellenen
veriler ile Türkiye Jeotermal Atlası oluşturulmuş, Atlasın Kurumumuz web sitesi üzerinden ve
basılı olarak kamunun hizmetine sunulması için çalışmalar devam etmektedir.
Enerji Ön Etütleri
Proje ile gelecekte oluşturulacak yeni proje alanlarının belirlenmesi ve bu projelere gerekli alt
yapının oluşturulması, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması talep edilen ücretli işlerin
gerçekleştirilmesi ile danışmanlık ve ücretli işlerin arazi çalışmaları; öngörülemeyen ulusal ve
uluslararası araştırma ve teknik işbirliği çalışmalarının desteklenmesi, yurt dışı üniversite ve
bilimsel kuruluşlarla ortak projeler yürütülmesi, bu kapsamdaki kurs, kongre vb. etkinliklere
katılımın sağlanması amaçlanmıştır.
Bilecik, Çankırı ve Sakarya bölgelerinde jeotermal arama çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar
sonucu elde edilen veriler değerlendirme aşamasında olup, yapılan değerlendirmeler sonucu
jeotermal anomalinin tespit edilmesine yönelik etüt çalışmaları yapılmıştır.

Sondaj çalışmalarından görünüm
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Sondaj çalışmalarından görünüm
Ankara Büyükşehir Belediyesi Adına Sondaj Yeri Belirlemeye Yönelik Jeotermal (Jeolojik-Jeofizik)
Etüt (Ücretli Etüt)
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kurumumuz arasında imzalanan sözleşme gereği, jeotermal
enerji arama ve sondaj lokasyonu/lokasyonları belirleme amaçlı jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimya
etüt çalışmaları 2019 yılında tamamlanmış olup proje raporu sunum aşamasındadır.
EÜAŞ Trakya (Çerkezköy)-İstanbul (Silivri-Çatalca) Kömür Sahası Hidrojeoloji Etüdü (Ücretli
Etüt)
Ruhsatı EÜAŞ’a ait olan Tekirdağ/Çerkezköy-İstanbul/Silivri/Çatalca kömür sahasında, yeraltısuyu
potansiyelinin belirlenmesi, işletme esnasında karşılaşılabilecek olası su problemlerinin önceden
tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin getirilmesi amacıyla 2018 yılından itibaren “Tekirdağ/
Çerkezköy-İstanbul/Silivri/Çatalca Kömür Sahası Hidrojeoloji Etüdü” projesinde; hidrojeolojik
etüt, sondaj, pompa testi, su kimyası ve izotop analizi, well-logging çalışması, 1 adet yeraltısuyu
akım modeli çalışması yapılarak proje raporu EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Manisa-Uşak-Aydın Bölgesi Uranyum Ruhsatlarında
Etüt ve Sondaj Çalışmaları (Ücretli Etüt)
2018 yılından itibaren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yapılan sözleşme gereği sondaj,
well-logging ve spektrometre çalışmaları tamamlanmış olup, rapor hazırlanma aşamasındadır.
EÜAŞ Tekirdağ-Merkez ve Malkara Kömür Sahaları Hidrojeoloji Etüdü (Ücretli Etüt)
Ruhsatı EÜAŞ’a ait olan Tekirdağ-Merkez ve Malkara kömür sahasında, yeraltı suyu potansiyelinin
belirlenmesi, işletme esnasında karşılaşılabilecek olası su problemlerinin önceden tespit edilmesi
ve çözüm önerilerinin getirilmesi amacıyla hidrojeolojik etüt, sondaj, pompa testi, su kimyası ve
izotop analizi, well-logging çalışması, 1 adet yeraltı suyu akım modeli çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Proje çalışmaları devam etmekte olup 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
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Pompa testi çalışmalarından görünüm
EÜAŞ Tekirdağ -Malkara Kömür Havzası Rezerv Geliştirme Projesi (Ücretli Etüt)
Kurumumuz tarafından keşfedilerek 2017 yılında EÜAŞ’a devredilen 618 milyon ton rezerve
sahip Tekirdağ-Malkara kömür sahasında, 2018 yılından itibaren jeofizik etüt ve sondajlı arama
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalardan elde edilen verilerin raporu hazırlanmaktadır.

Uluslararası standartlarda determinasyonu yapılmış karot numuneleri
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İzmir Valiliği Adına İzmir-Dikili Jeotermal Sondaj İşi (Ücretli Etüt)
İzmir Valiliği ile imzalanan sözleşme gereği İzmir İli Dikili İlçesinde jeotermal amaçlı jeofizik etüt
ve sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir.
Tunceli İl Özel İdaresi Adına Sondaj Lokasyonu Belirlemeye Yönelik Jeotermal Etüdü (Ücretli
Etüt)
Tunceli İl Özel İdaresi ile imzalanan sözleşme gereği, jeotermal enerji arama ve sondaj lokasyonları
belirleme amaçlı jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimya etüt çalışmaları yapılmış olup, proje raporu
sunum aşamasındadır.
EÜAŞ Adına Eskişehir-Alpu Kömür Sahası B Sektörü Kaynak Geliştirme Projesi (Ücretli Etüt)
Kurumumuz tarafından keşfedilerek işletmeci kuruma devredilen yaklaşık 600 milyon ton
rezerve sahip Eskişehir-Alpu sahasında, EÜAŞ Genel Müdürlüğü ile imzalanan, uluslararası
standartlarda rezerv geliştirmeye yönelik olarak sondaj gerçekleştirilmesine yönelik sözleşme
gereği sondaj ve well-logging çalışmaları gerçekleştirilmiş olup, çalışmalardan elde edilen verilerin
değerlendirilmesine devam edilmektedir.

Sondaj çalışmalarından görünüm

Karot sandıkları depolanma alanı
Elazığ İl Özel İdaresi Adına Sondaj Lokasyonu Belirlemeye Yönelik Jeotermal Etüt (Ücretli Etüt)
Elazığ İl Özel İdaresi ile imzalanan sözleşme gereği, jeotermal enerji arama ve sondaj lokasyonları
belirleme amaçlı jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimya etüt çalışmaları yapılmıştır. Proje raporu sunum
aşamasındadır.
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Elazığ İl Özel İdaresi Adına Elazığ-Sivrice-Akpınar Jeotermal Sondajı (Ücretli Etüt)
Elazığ İl Özel İdaresi ile imzalanan sözleşme gereği, jeotermal enerji arama ve sondaj okasyonları
belirleme amaçlı jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimya etüt çalışmaları ve sondaj çalışmaları
gerçekleştirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

Sondaj çalışmalarından görünüm
Tunceli İl Özel İdaresi Adına Tunceli-Merkez Jeotermal Sondajı (Ücretli Etüt)
Tunceli İl Özel İdaresi ile imzalanan sözleşme gereği, jeotermal enerji arama ve sondaj lokasyonları
belirleme amaçlı jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimya etüt ve sondaj çalışmaları devam etmektedir.

Sondaj çalışmalarından görünüm
Trakya Bölgesi Oligosen Havzası Kömür Aramaları Projesi Kapsamında Yürütülen Jeoteknik
Çalışmalar (Ücretli Etüt)
Projenin Uygulama Alanı : Tekirdağ, İstanbul, Edirne, Kırklareli
Proje kapsamında jeoteknik karotlu sondajlar, kuyu takibi, jeofizik ölçümler ve örnekleme
çalışmaları yapılmıştır.
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Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı tarafından, proje kapsamında alınan numunelerin testleri
tamamlanarak jeoteknik açıdan değerlendirilmesi yapılmaya başlanılmış ve devam etmektedir.
EÜAŞ Tekirdağ-Malkara Kömür Sahaları Jeoteknik Etüt Çalışması (Ücretli Etüt)
Projenin Uygulama Alanı : Tekirdağ-Malkara
Proje kapsamında yapılan çalışmaların dijital raporları EÜAŞ’a teslim edilmiş olup kesin kabul
işlemleri devam etmektedir.
EÜAŞ Kahramanmaraş Afşin-Elbistan Kömür Havzası C-D Sektörü Jeoteknik Etüdü (Ücretli Etüt)
Projenin Uygulama Alanı : Kahramanmaraş-Afşin-Elbistan
Projeye ilişkin teknik rapor hazırlanarak EÜAŞ yetkililerine teslim edilmiştir.
Konya Havzasında Karstik Çöküntü Alanlarının Belirlenmesi ve Tehlike Değerlendirmesi Projesi
Kapsamında Yürütülen Jeoteknik Çalışmalar (Ücretli Etüt)
Projenin Uygulama Alanı : Konya-Karapınar
Sahada yapılan jeoteknik amaçlı sondajlar tamamlanmış, alınan numunelerin laboratuvar
testlerinin değerlendirilmesi yapılarak, dijital rapor ilgili birime teslim edilmiştir.

1.2. Metalik Maden ile Endüstriyel Hammadde Arama ve Araştırma Faaliyeti
Bu kapsamda metalik ve endüstriyel hammaddeler için ulusal ve uluslararası üretim, tüketim,
ithalat, ihracat kriterleri ve kritik hammadde öngörüleri doğrultusunda arama ve araştırma
projeleri gerçekleştirerek, keşfedilecek yeni maden yataklarıyla ülkemizdeki rezerv güvenilirliğini
sağlamaya katkıda bulunulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, metalik maden ve endüstriyel
hammadde aramalarına yönelik oluşturulan projeler kapsamında çalışmalar yürütülmekte ve yeni
kaynaklar araştırılmaktadır. Aramacılık faaliyetlerine temel oluşturmak üzere ülkemizin maden
kaynak envanterleri hazırlanmakta ve/veya güncellenmektedir. Bu çalışmalarla madenlerin
aranmasında uluslararası standartlara uygun çalışma yapılarak rezerv güvenilirliğinin artırılmasına
katkıda bulunulmaktadır.
YAPILAN İŞ

MİKTAR

Sondaj (m)

525.513

Prospeksiyon (km )
2

145.640

Detay Jeolojik Etüt (km )

2.334

Jeofizik Etüt (nokta)

17.550

2

Jeofizik Etüt (km)

165

Topografik Etüt(km2)

10

Jeokimyasal Etüt(km2)

175.326

Well-logging (m)

173.659

Revizyon (km2)

2.215

Uzaktan Algılama (km2)

188.700

Ağır Mineral Etüdü (km2)

600

Yarma (m3)

3.560

Yol (m)
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Maden Karmaşığı Polimetal Maden Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye,
Erzincan, Siirt, Sivas
Proje kapsamında Elazığ, Malatya, Adıyaman illeri ve çevresindeki cevherleşmelerin belirlenmesi
ve yeni sahaların bulunması hedeflenmektedir. Sondaj çalışmalarından elde edilen verilerin
değerlendirilmesi sonucunda cevherli zonlar kesilmiş olup, sahanın buluculuk belgesi talep
edilmiştir. 2019 yılında yapılan arazi ve sondaj çalışmalarından elde edilen veriler doğrultusunda
2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Malatya-Pütürge-Sey deresi cevherleşmesine ait arazi, sondaj ve karot görünümleri
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Elazığ-Maden-Kısabekir ruhsat sahasına ait sondaj ve karot görünümleri
Erzurum-Bayburt-Erzincan-Gümüşhane Polimetal Maden Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Erzurum, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane
Proje kapsamında Erzurum, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane illerinde tahkik jeokimya,
prospeksiyon, detay maden jeoloji, sondajlı arama çalışmaları ve jeofizik çalışmaları
yürütülmektedir.
2019 yılında Erzurum iline bağlı İspir-Pazaryolu-Olur ilçeleri bölgesinde epitermal/damar/
porfiri sistemde geliştiği düşünülen cevherleşme/mineralizasyonların ekonomik boyutunun
araştırılmasına yönelik olarak detay maden jeolojisi ve sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır.
Erzurum ilinde çalışma yürütülen diğer sahalarda da bakır–molibden aramaları için sondaj
çalışması yapılmış olup, buluculuk talep edilmiştir. 2020 yılı içerisinde çalışmalar devam edecektir.

Erzurum-İspir (Özbağ, Kirazlı ve Başköy) alterasyon sahaları ve cevherleşmeler
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Sivas-Erzincan-Malatya Metalik Maden Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Sivas, Erzincan, Malatya
Akçaşehir-Mursal bölgesinde yapılan arama sondajlarına ait detay determinasyon ve örnekleme
çalışması yapılmış olup, ayrıca prospeksiyon ve 1/5.000 ölçekli detay jeolojik haritalama çalışması
yapılmıştır.

Sondaj karotlarında tektonize zonlarda gözlenen kalkopirit mineralizasyonları
Güneydoğu Anadolu Bindirme Kuşağı Polimetal Maden Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Batman, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Elazığ
Diyarbakır ili Çermik-Çüngüş ve Ergani ilçelerinde, Şırnak ili Uludere ilçesinde ve Hakkâri ili
Çukurca ilçelerindeki bölgelerde detay/yarı detay maden jeolojisi, tahkik jeokimya ve prospeksiyon
çalışmaları yapılmaktadır. 2019 yılında Diyarbakır-Çüngüş’te sondaj çalışmaları, Hakkâri-Çukurca
bölgesinde dere sedimanı ve kayaç numunesi alımı yapılmıştır. Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Batman,
Bitlis, Hakkâri, Siirt ve Şırnak illerinde ise prospeksiyon, tahkik ve maden jeolojisi çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.

Ruhsat sahalarında ve sondajda tespit edilen alterasyon ve olası cevher zuhurları
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Kastamonu ve Civarı Polimetal Maden Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Kastamonu, Sinop, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak,
Düzce,Bolu
Kastamonu ve çevresinde sondaj, genel ve tahkik jeokimya, prospeksiyon ile detay maden jeoloji
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kastamonu-Zeybek, Kastamonu-Cünür ve Kastamonu-Sayyayla
sahalarındaki çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda sahalar için
buluculuk talep edilmiştir. 2020 yılı için sondajlı arama çalışmaları planlanmıştır.

Kastamonu ruhsat alanları cevher görünümleri
Sivas-Tokat-Yozgat Yörelerindeki Magmatizmaya Bağlı Olarak Gelişmiş Cevherlerleşmelerin
Araştırılması
Projenin Uygulama Alanı : Sivas, Tokat, Yozgat
Proje bölgesinde dere kumu-kayaç jeokimyası, detay prospeksiyon, harita revizyonu (1/25.000
ve 1/10.000 ölçekli) çalışmalarına başlanmış olup; tahkik jeokimya-harita revizyonu (1/25.000)
tamamlanmıştır. Çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda sondaj lokasyonları belirlenmiş
olup; 2020 yılı için sondaj çalışması planlanmıştır.

Ruhsat sahasındaki alterasyon ve mineralizasyonlardan görünüm
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Kırıkkale-Kırşehir-Ankara Demir-Mangan Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Kırıkkale, Kırşehir, Ankara
Kırıkkale-Keskin, Karakeçili, Bahşili ve Ankara-Bala ilçelerinde yer alan bölgelerde prospeksiyon,
revizyon, detay-yarı detay ölçekte maden jeoloji haritası alımı, jeokimyasal amaçlı dere sedimanı
ve toprak örneklemesi, jeofizik manyetik etütler ve sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Keskin
bölgesinde cevherleşmenin ortaya çıkarılması amacıyla sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiş,
sondajlardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda yüksek tenörlü masif manyetitler
ile martitleşme sonucu hematite dönüşmüş cevherli zonlar tespit edilmiştir. Sahanın “Buluculuğa
Esas Kaynak Raporu” hazırlanmıştır.
Bala-Kesikköprü bölgesinde, Jeofizik-manyetik çalışmalar ile elde edilen anomali alanlarında
sondaj çalışmaları yapılmış, sondajlarda kalınlıkları değişken yüksek tenörlü masif manyetit ile
martitleşme sonucu hematite dönüşmüş cevherli zonlar kesilmiştir. Sahanın “Buluculuğa Esas
Kaynak Raporu” yazılmıştır.

Gülkonak sahasındaki cevherli zonlarda gözlenen epidot skarn kayacı
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Sondaj çalışmalarından görünüm
Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa
Ülkemizin önemli bir metalojenik provensini (Pb-Zn-Cu-Au) oluşturan Biga Yarımadasının
batı, güneybatı ve güney kesiminde yer alan bölgede yüzeylenmemiş gömülü polimetal maden
yataklarının bulunması ve ülke ekonomisine kazandırılması amaçlanmıştır.
Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya bölgelerindeki sahalarda detay maden jeolojisi,
tahkik jeokimya ve sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır. Balıkesir-Havran-Hallaçlar, İzmirBergama-Kaplanköy, Manisa-Soma-Çatalçam bölgelerindeki çalışmalardan elde edilen verilerin
değerlendirilmesi doğrultusunda buluculuk talep edilmiş olup, çalışmalar devam etmektedir.
2020 yılında da bu bölgelerde yeni rezerv arama ve mevcut rezerve yönelik sondaj çalışmalarına
devam edilecektir.
Uludağ ve Çevresindeki İntrüzif Kayaçlarla İlişkili W-Sn ve Cu-Mo-Au Cevherleşmelerinin
Değerlendirilmesi
Projenin Uygulama Alanı : Bursa, Kütahya, Afyon, Ankara, Eskişehir, Bilecik
Bursa ve çevresinde prospeksiyon, revizyon çalışması yapılmış olup, sahadan dere sedimanı
örneği ve mineraloji+petroğrafi kayaç örneği alınmıştır.

78

I

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

I

www.mta.gov.tr

Batı Anadolu Demir Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Mersin
Proje alanı, Trakya yöresinde Istranca Kristalen Kompleksi ve Orta Toroslarda ise Geyikdağı ve
Görbiyes Birlikleri içerini kapsamaktadır. Kırklareli-Demirköy-İncesırt sahalarındaki çalışmalar,
skarn tip polimetal cevherleşmelerinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmış olup, sahanın
“Buluculuğa Esas Kaynak Raporu” hazırlanmıştır.
Kırklareli-Demirköy-Balaban sahasında jeolojik/jeofizik
gerçekleştirilmiş buluculuk talep edilmiştir.

etütler

ile

sondaj

çalışması

2018 yılından itibaren sürdürülen Karadere-Şükrüpaşa sahasındaki çalışmalar kapsamında sondaj
yapılmış ve cevherli alanın sınırlandırılmasına yönelik olarak maden jeolojisi, tahkik jeokimya ve
sondaj çalışmaları yapılmıştır.
Mersin bölgesinde prospeksiyon ve harita revizyonları gerçekleştirilmiş olup, 2020 yılı için
sistematik jeokimyasal örnekleme, detay etüd ve maden jeoloji çalışmaları planlanmıştır.

Cevher oluşum fazlarını gösteren karot fotoğrafları (İncesırt Sahası), (a) 1. sülfür fazında oluşan
birbirleriyle kenetli pirotin ve kalkopiritler, (b) kuvars-sülfür fazında dış zonlarında molibden bulunan
kalkopiritli kuvars damarı, (c) oksit fazında oluşan kalıntı şeklinde pirit içeren hematitler, (d) kuvarskarbonat fazında pirit ve kalkopirit türü masif cevheri kesen steril kuvars damarı
Konya-Afyonkarahisar ve Çevresi Polimetal Maden Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Konya, Afyonkarahisar
Konya-Meram-Seydişehir-Ilgın-Beydişehir bölgelerindeki sahalarda detay jeolojik ve jeokimyasal
etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Afyon-Sandıklı bölgesinde yürütülen etütler sonucunda
sondaj çalışması gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler doğrultusunda buluculuk talep edilmiştir.
Sarayönü-Meram-Ladik-Seydişehir bölgelerindeki sahalarda etüt ve sondaj çalışmaları devam
etmektedir.
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Konya-Meram sahası volkaniklerde limonitleşme-hematitleşme-killeşmeler

Konya-Seydişehir sahasında altere volkanik
kayaçlarda gelişmiş 7 cm’lik Hematit damarı

Seydişehir ruhsat sahasında liminitleşmehematitleşme ve killeşme içeren altere volkanik
kayaçlarda açılan 50 m uzunluğunda yarmanın
görünümü

Doğu Karadeniz Metalik Maden Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt
2018 yılından itibaren Giresun bölgesindeki sahalarda maden jeolojisi ve jeofizik etütler yapılmış,
bu çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi doğrultusunda sondaj çalışmalarına
başlanmıştır. 2020 yılında da çalışmalar devam edecektir.
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Trabzon, Arnastal Yaylası ve Maçka bölgelerindeki çalışmalardan elde edilen verilerin
değerlendirilmesi doğrultusunda “Buluculuğa Esas Kaynak Raporu” hazırlanmıştır.
2017 yılından itibaren Gümüşhane-Trabzon-Bahçecik bölgesinde yapılan çalışmalardan elde
edilen veriler doğrultusunda sondaj çalışmaları yapılmış olup, tüm bölgede çalışmalar devam
edecektir.

Gümüşhane-Trabzon (Bahçecik yayla) ruhsat sahasına ait görünüm

Gümüşhane-Trabzon (Bahçecik yayla) yöresindeki ruhsatlardaki
alterasyon sahalarına ait görünümler
Doğu Karadeniz Yay Magmatitleri İle İlişkili Polimetal Maden Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum, Giresun, Ordu
Artvin-Hopa, Bayburt-Merkez, Ordu-Fatsa ve Giresun-Tirebolu bölgelerindeki sahalarda maden
jeolojisi ve jeofizik etütler sonucunda sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalardan elde
edilen veriler doğrultusunda bazı sahaların “Buluculuğa Esas Kaynak Raporları” hazırlanmıştır. Bu
bölgedeki çalışmalar devam etmektedir.
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Artvin-Yusufeli, bölgesinde çeşitli ölçeklerde maden jeoloji haritaları hazırlanmış, jeokimya
numuneleri alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalardan elde edilen verilerin
değerlendirilmesi doğrultusunda “Buluculuğa Esas Kaynak Raporu” hazırlanmıştır.

Kartiba sahası cevherleşmeden görünüm

Göksel sahası cevherleşmeden görünüm
Doğu Torosların Metalojenezinin Araştırılması
Projenin Uygulama Alanı : Adana, Kahramanmaraş, Kayseri, Niğde, Mersin
Elbistan-Afşin ve Adana-Tufanbeyli bölgelerinde cevherleşmenin boyutu ve kökenini tespit etmek
amacıyla sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, proje bölgesindeki paftalarda jeokimya
numuneleri alınmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.
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Doğu Marmara Polimetal Maden Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Sakarya, Düzce, Bolu, Kocaeli
Sakarya ili ve çevresindeki bölgede yapılan çalışmalarda detay etüt ve jeokimya çalışmaları
yapılmış olup, 2020 yılında çalışmalara devam edilecektir.

Birincil - İkincil Cu ve Fe mineralizasyonlarınca zengin altere zonlar

Sondaj çalışmalarından görünüm
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Eskişehir Fay Zonu Metalik Maden Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kütahya
Bursa ili ve çevresindeki bölgede genel ve tahkik jeokimya, detay maden jeoloji ve sondaj çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Bursa-İnegöl sahasında jeolojik ve jeofizik etütler ile sondaj çalışmaları
doğrultusunda elde edilen veriler ile buluculuk talep edilmiş olup çalışmalara devam edilecektir.

Cevherleşme alanlarından görünüm
İzmir-Denizli-Aydın-Muğla Polimetal Maden Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Uşak, Manisa
Proje alanındaki bölgede jeolojik etüt çalışmaları yapılmış, bu etüt çalışmaları sonucu elde edilen
verilerin değerlendirilmesi ile sondaj yerleri tespit edilmiştir. Proje çalışmaları sondaj faaliyeti ile
devam edecektir.
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Muğla-Denizli Krom Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Muğla, Denizli, Aydın
Muğla ve Denizli illeri ve çevresindeki bölgede mevcut 1/25.000 ölçekli jeoloji haritaları revize
edilmiş, krom cevherleşmeleri ve içinde bulunduğu peridotit kayalarının yayılımları belirlenmiş,
kromit cevherleşmelerinin olduğu bu alanlarda, eski ocak, galeri ve katların yüzey maden jeolojisi
ve yer altı jeoloji planları yapılmıştır. 2020 yılı için sondaj çalışmaları planlanmaktadır.
Sultan Dağları (Konya-Isparta) Boksitli Kayalarda Titan Oluşumlarının Araştırılması
Projenin Uygulama Alanı : Isparta, Konya
1974-1978 yılları arasında Kurumumuz tarafından yapılan sondaj çalışmaları sonucunda boksit,
demir başta olmak üzere Titan oluşumlarına dikkat çekilmiş olup, TiO2 değerinin % 12’ye ulaştığı
gözlenmiştir. Bu proje, gelişen teknoloji ışığında, dışa bağımlı olduğumuz bu hammaddenin
yeniden değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Beyşehir-Yalvaç arasında yaklaşık 65 km
uzanan bu zonda var olan yüzeylemeler yeniden örneklenmiş, jeokimyasal analizler yapılmıştır.

Isparta-Yalvaç-Sücüllü yakınında açılan ocakta Dolerit Daykı ve Fe-Boksitli zonun görünümü
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Isparta-Şarkikaraağaç-Kıyakdede civarında Dolerit, Fe-Boksitli Zon ve kireçtaşlarından görünüm
Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Globerit ve Tenardit Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Ankara, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Kırşehir, Konya, Aksaray
Ülkemiz için son derece önemli olan sodyum sülfatın en büyük kullanım alanı deterjan sanayisidir.
Bununla birlikte kağıt, cam, tekstil ve ilaç sanayileri gibi çeşitli alanlarda da yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu cevherin aranmasına yönelik yapılan bu projede maden jeolojisi ve jeofizik
etütler ile birlikte sondaj çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen verilerin
değerlendirilmesi doğrultusunda sahanın bir kısmına buluculuk talep edilmiş olup, 2020 yılı için
çalışmalar devam etmektedir.

Ruhsat sahası genel görünüm (Bakış yönü, güney)
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Karot örneğindeki Tenardit (Sarı Krem rengi) ve Globerit (Gri) geçişinden görünüm
Türkiye Huntit Aramaları ve Kullanım Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Projenin Uygulama Alanı : Denizli, Akşehir - Konya ve Eskişehir
2019 yılında başlayan proje için potansiyel alanlar belirlenmiş, Denizli, Akşehir (Konya) ve
Eskişehir kamplarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Prospeksiyon çalışmaları, ofiyolitik temel
kayaçları üzerinde açılmış gölsel havzalarda yapılmıştır. Bu tür havzalardaki sedimanter manyezit
oluşumları detaylı olarak incelenmiş ve çalışmalar çoğunlukla bu alanlarda yoğunlaştırılmıştır.
Arazi çalışmaları sırasında huntite ek olarak manyezit, hidromanyezit, dolomit, sepiyolit ve olivin
cevherleşmesi olabilecek kısımlardan da gerekli örnekler alınmıştır.
Burdur ili Merkez ilçesi Çendik mahallesinde huntit cevherleşmesine yönelik olarak sondajlı çalışma
yapılmış olup saha için buluculuk talebinde bulunulmuştur. Denizli-Çameli ruhsat sahasında ise,
2019 yılında sondajlarda çeşitli kalınlıklarda huntit içeren zonlar kesilmiştir. Bu seviyelerdeki
huntit yüzdesini tespit edebilmek amacıyla gerekli yerlerden Rietveld analizi örnekler alınmıştır.

Ruhsat sahasından görünüm
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Killi ve karbonatlı seviyelerdeki huntit oluşumları
Ordu İli ve Çevresi Bentonit Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Ordu, Giresun, Trabzon
2019 yılı içerisinde, Ordu ili Ünye-Fatsa ilçeleri, Trabzon ili Tonya-Düzköy ilçeleri ve OrduKösebucağı mevkiini kapsayan bölgelerde sondaj çalışmaları ve 1/5.000 ölçekli maden jeolojisi
haritası alımı yapılmıştır. Çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi doğrultusunda
cevherleşme tespit edilen sahalar için buluculuk talep edilmiştir.
Orta Anadolu Magmatitlerine Bağlı Endüstriyel Hammadde Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Sivas, Kayseri
Sivas-Karaçayır bölgesinde alkali kompleks üzerinde NTE ve feldspat oluşumlarına yönelik
sondajlı detay maden jeolojisi çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalardan elde edilen verilerin
değerlendirilmesi doğrultusunda NTE ve feldspat için “Buluculuğa Esas Kaynak Raporu”
hazırlanmıştır.

Sondaj çalışmalarından görünüm
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Sondaj ve alkali kompleksten görünüm (Karaçayır kuzeyi, kuzeye bakış)
Orta ve Doğu Anadolu Nadir Yer Element Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Malatya, Sivas, Kırşehir, Kayseri
Malatya-Kuluncak bölgesinde nadir yer elementleri aramaya yönelik olarak detay etütler,
jeofizik etütler ve sondaj çalışmalarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi doğrultusunda
“Buluculuğa Esas Kaynak Raporu” hazırlanmıştır. Saha, ülkemizde ağır nadir ve hafif nadir
elementlerinin; çinko, nikel, arsenik, rubidyum, tantal, berilyum, lityum, galyum elementlerini
bünyesinde bulunduran ilk kompleks yatak olma özelliğine sahiptir.

Sondaj yollarının açılması sırasında tespit edilen karbonatlı yüksek ışımalı
piroksen damarı ile magmatik karbonatit arasındaki ilişki
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Sondaj çalışmalarından görünüm
Güneydoğu Anadolu Fosfat Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay, Mardin, Mersin
Fosfat stratejik hammadde olarak değerlendirilmektedir. 2019 yılında bu proje alanında araştırma
ve jeolojik haritalama çalışmalarına başlanmıştır. Çalışma alanını içerisinde ve çevresinde 2019
yılında prospeksiyon, detay maden jeolojisi haritası ve değişik amaçlı numune alımı yapılmıştır.
2020 yılı için detay jeoloji ve maden jeolojisine yönelik çalışmaların yanı sıra sondajlı arama
çalışmalarına devam edilecektir.

Fosfat içeren kayaçlar
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Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
2019 yılı içerisinde Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması kapsamında, Büyük Menderes
Grabeni kuzey kenarı boyunca kırıntılı kayaçlardan numuneler alınarak değerlendirmeler
yapılmıştır. Muğla-Yatağan feldispat alanında 2018-2019 yıllarında yapılan sondaj çalışmalarından
elde edilen veriler doğrultusunda oldukça kalın albit düzeyleri tespit edilmiştir.

Kuvaterner yaşlı taraçadan alınan oluk numune

Pliyo-Kuvaterner yaşlı kırmızı renkli alüvyon yelpazesi

www.mta.gov.tr

I

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

I 91

Altın –Zirkon- Zinober mikroskoptan görünüm
Bitlis-Zagros Kenet Kuşağı Endüstriyel Hammadde Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Kahramanmaraş,
Malatya, Muş, Bitlis, Siirt, Van
Projede; Bitlis-Zagros Kenet Kuşağı üzerindeki metamorfik fasiyeslerdeki ve kuşak üzerinde
granitoyit-metagranitoyitlerdeki endüstriyel hammaddelerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Türkiye’nin batısında endüstriyel hammadde ihtiyacı Menderes Masifinden karşılanmaktadır.
Cam sanayi, aşındırıcılar, seramik hammadeleri gibi sanayinin gelişmesinde büyük katkısı olan
Menderes Masifinin karşılığı olan Bitlis–Pütürge Masifinin de, ülkemizin doğu ve güneydoğu
bölgesindeki sanayinin gelişmesine büyük katkısı olacaktır.
Kaolen çalışmaları; Malatya ve Elazığ illerinde gerçekleşmiştir. Sahada numune alımı ve
yarma çalışmaları yapılmıştır. Grafit çalışmaları; Bitlis-Pütürge Masifi ve Malatya-Keban
Metamorfiklerinde yapılmıştır. Elazığ-Keban siyenitleri; önceki yıllarda yapılan çalışmalarda
Elazığ-Keban siyenitlerinin mineralojik-petrografik tanımlaması birimden alınan numunelerle
yapılmıştır.

Elazığ-Keban Alterasyonundan görünüm
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Tersiyer Havzaları Lityum Aramaları
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Proje çalışmaları, Tuz Gölü Havzası’nda, 2019 yılında prospeksiyon, etüt ve sondaj
çalışmaları ile yürütülmüştür. Proje kapsamında yapılan sondaj karotlarından jeokimya, XRD,
mineraloji+petrografi, yoğunluk ve jeokimyasal su örneği alınmıştır.

Sondaj çalışmalarından görünüm

Sondaj çalışmalarından görünüm
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Türkiye Küresel Ölçekli Jeokimya Haritalarının Hazırlanması
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
“Türkiye Ulusal ve Küresel Ölçekli Jeokimya Haritalarının Hazırlanması Projesi” kapsamında Dünya
Jeokimya Atlası’nda yer alarak, entegrasyonun sağlanması amaçlanmıştır. Çin Halk Cumhuriyeti ile
yapılan protokol kapsamında yürütülen proje çalışmalarında 2019 yılında 200.000 km2’lik alanda
40x40 km aralıklarla 107 lokasyondan taşkın ovası sedimanı örneklemesi yapılmıştır.
2020 yılında ülke genelinin tamamının örneklenmesi yapılacak olup, alınan örneklerin analizleri
72 parametre için düşük dedeksiyon limitinde Kurumumuz laboratuvarlarında ve Çin Halk
Cumhuriyetinde yapılacaktır. Analizlerin tamamlanması ile her iki ülkede elde edilen verilerden
Küresel Jeokimya Atlası hazırlanacaktır.
Ruhsat Etütleri
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Kastamonu-İnebolu bölgesinde grafit aramalarına yönelik olarak planlanan çalışmalar,
prospeksiyon, 1/25.000 ölçekli jeolojik harita alımı, 1/10.000 ve 1/5.000 ölçekli detay maden
jeolojisi harita alımı, numune alımı ile istikşaf ve rezerv amaçlı sondajlar olup, grafitli zonların
detay maden jeoloji harita alımları tamamlanmıştır. Çalışma sahasında yüzeydeki grafitli zonların
yanal ve düşey yönde devamlılıklarını denetlemek amacı ile 2019 yılında karotlu sondaj yapılmıştır.
Adana, Mersin ve Antalya illerini kapsayan çalışmada prospeksiyon çalışması yapılmış olup,
mineralojik-petrografik örnek alınmıştır. Çorum-Karalargüneyi bölgesinde sondajlı arama faaliyeti
gerçekleşmiş olup yapılan sondajlarda bakır içeren cevherli zonlar kesilmiştir. Saha için buluculuk
talep edilmiştir.

Grafitli zonların görünümü
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Gnaysların görünümü

		

Grafitli zonun karot görünümü

Gnaysların karot görünümü

Maden Ön Etütleri
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Proje kapsamında Kırıkkale, Manisa, Uşak, Afyon, Eskişehir ve Kırşehir’de açılan kısa süreli
kamplarda prospeksiyon çalışmaları ile tahkik jeokimya amaçlı dere sedimanı ve kayaç örneklemesi
çalışmaları yürütülmüştür.
Eti Maden Ruhsat Sahaları Maden Aramaları Projesi (Ücretli Etüt)
Projenin Uygulama Alanı : Balıkesir, Kütahya, Manisa, Bursa, Eskişehir
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan ruhsat sahalarında; jeolojik etüt,
tahkik jeokimya ve sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir.

Bigadiç Bor yatağından görünüm
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Ruhsat Bilgileri
Maden Ruhsatları ve Devredilen Sahalar
Genel Müdürlüğümüz 3213 sayılı Maden Kanunununun 47. maddesine göre arama ruhsatı
alarak, maden arama faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca, herhangi bir ruhsat ve izne gerek
kalmadan, madencilik yapılabilecek bütün sahalarda, bir projeye bağlı olarak arama faaliyetinde
bulunabilmektedir. Arama ruhsatı süresi sonuna kadar kaynak varlığı belirlenen ruhsat sahaları
için; 3213 sayılı Maden Kanununun 15. maddesine göre buluculuk hakkı talep edilerek buluculuk
hakkı kazanılmaktadır.
Arama ruhsatı süresi sonuna kadar kaynak varlığı belirlenerek buluculuk hakkı kazanılan ruhsat
sahaları 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 47. maddesine göre; bedeli karşılığında İhtisaslaşmış
Devlet Kuruluşları ve bağlı ortaklıklarına Bakan Onayı ile devir edilmekte veya Maden ve Petrol
İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) ihale edilmek üzere devir edilebilmektedir. MAPEG tarafından
söz konusu ruhsatların ihalesinden elde edilen gelirlerin yarısı Genel Müdürlüğümüz öz kaynak
geliri olarak aktarılmaktadır.
Genel Müdürlüğümüz adına 2019 yılı sonu itibariyle toplam 184 adet maden arama ruhsatı alınmıştır.
2019 yılı sonu itibarıyla çalışmaları tamamlanan maden ve kömür ruhsat sahalarını İhtisaslaşmış
Devlet Kuruluşlarına devir edilmek üzere beklemektedir (Tablo 14). Çalışmaları tamamlanarak
maden varlığı bulunmayan 83 adet ruhsat ise terk edilmiştir. 2019 yılı içerisinde toplam 92 adet
“Buluculuğa Esas Kaynak Tahmin Raporu” daha sonra revize edilmek üzere hazırlanarak MAPEG’e
gönderilmiştir.

Ruhsat sahaları için yapılan sondajların 3D modelleme çalışmaları
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Ruhsat sahaları için yapılan sondajların 3D modelleme çalışmaları
Tablo 14. 2019 yılı sonu ruhsat bilgileri
Ruhsat Bilgileri

Adet

2019 yılı sonu itibariyle yürüyen maden ruhsat sayısı

753

2019 yılı içinde alınan maden ruhsat sayısı

184

Terk edilen maden ruhsat sayısı

83

MAPEG’e devredilen maden ruhsat sayısı

10

İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşlarına devir için bekleyen kömür sahaları

35

İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşlarına devir için bekleyen maden sahaları

37
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Şekil 9. Ruhsatların maden gruplarına göre dağılımı (adet)

Yıl içerisinde alınan ruhsat sayısı

Yıl sonu yürüyen ruhsat sayısı



































































Şekil 10. Yıllara göre alınan ve yürüyen maden ruhsat bilgileri
Jeotermal Ruhsatlar - İhale ve Devirleri
Kurumumuz jeotermal kaynak potansiyeli olduğunu düşündüğü alanlar için; 5686 sayılı Jeotermal
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre İl Özel İdareleri ve Valiliklere
başvuru yaparak Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı almaktadır. Bu ruhsat alanlarında yapılan arama
çalışmaları sonucu kaynak varlığı tespit edilenler ihale yolu ile işletmecilere devir edilmektedir.
2019 yılı sonu itibariyle yapılan ihaleler sonucu 2 adet jeotermal ruhsat devredilmiştir. 2019 yılı
sonu itibarı ile 23 adet jeotermal kaynak arama ruhsatımız mevcuttur.
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Tablo 15. Jeotermal ruhsat bilgileri
Jeotermal Ruhsat Bilgileri

Adet

2019 Yılı Sonu İtibarıyla Jeotermal Ruhsat Sayısı
2019 Yılı İçerisinde İhale İle Devir Edilen Jeotermal Ruhsat Sayısı

2

2019 Yılı İçerisinde Alınan Jeotermal Ruhsat Sayısı

8

2019 Yılı Sonu Terk edilen Jeotermal Ruhsat Sayısı

23

Elazığ’da iki ruhsat birleştirilerek tek ruhsat düzenlenmiştir.

5

4

3

2

1
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23*

Şekil 11. İllere göre jeotermal arama ruhsatları

Şekil 12. Jeotermal ruhsat sahalarının bölgelere göre dağılımı
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1.3. Sondaj Faaliyeti
Arazide yapılan etütler neticesinde belirlenen sahalarda varlığı öngörülen metalik maden,
endüstriyel hammadde ve kömür madenlerinin sondajlı olarak aranması için belirlenen
lokasyonlarda ve metrajlarda elmaslı sondaj tekniği ile karotlu sondajlar; yenilenebilir enerji
kaynaklarından jeotermal 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 karşılanması, önemli enerji hammaddelerinden olan kömür rezervlerinin
tespiti ve jeotermal enerji kaynaklarımızın ortaya çıkarılarak ülkemizin enerji açığının kapatılmasına
yönelik katkılar sağlanmaktadır. Ayrıca jeotermal kaynak arayan ve işletmeciliğini yapan firmalar,
özel idareler ve belediyelere kuyu test hizmetleri ile danışmanlık hizmetleri verilerek sondaj
sektörüne katkıda bulunulmaktadır.
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
makine, ekipman ve sarf malzemeleri ile yürütülmekte olup, gerekli hallerde hizmet alımı yolu ile
faaliyetler gerçekleştirimektedir.
YAPILAN İŞ

MİKTAR

Proje Sondajları (m)

896.328

Ücretli Sondajlar (m)

107.304

Toplam (m)

1.003.632

1.4. Yurt Dışındaki Maden Arama ve Araştırma Faaliyetleri
Sudan Cumhuriyetinde ve Özbekistan Cumhuriyetinde kurulan şirketler tarafından maden arama
ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.
Nijer Cumhuriyetinde; Nijer’e yönelik maden arama ve araştırma faaliyetleri ile ilgili olarak işbirliği
ön protokolü hazırlanmıştır. Hazırlanan protokol Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla Jeoloji ve
Maden Araştırma Merkezi (CRGM)’ye iletilmiştir. CRGM’den gelen görüşler doğrultusunda revize
edilen metin Dışişleri Bakanlığımız üzerinden (Niamey Büyükelçiliğimiz kanalıyla) Nijer Madenler
Bakanlığı’na tekrar iletilmiştir. Metin üzerinde mutabık kalınmıştır.
Çin Halk Cumhuriyetinde; 4 Eylül 2019 tarihinde Çin Jeoloji Araştırma Kurumu’ndan (CGS) bir
heyet Küresel Jeokimya Proje çalışmaları kapsamında Kurumumuza bir ziyaret gerçekleştirmiş
olup, söz konusu ekip Kurumumuz uzmanları ile birlikte Türkiye geneli örnekleme çalışmalarını
yapmak üzere arazi çalışmaları yapmıştır.
“Bursa-Eskişehir Bölgesinde Ankara-İzmir-Erzincan Süturu Boyunca Bulunan Bakır, Kromit ve
Kobalt Madenleri Araştırmalarının Değerlendirmesi ile Çin’de ve Türkiye’de Yer Alan Tetis Kuşağının
Metalojenisi üzerine Karşılaştırmalı Araştırma” konulu proje anlaşması Çin’de imzalanmıştır.
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Tablo 16. Performans sonuçları tablosu (Performans Hedefi 1)
Yıl 2019

İdare Adı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Stratejik Amaç

Amaç 2. Milli Enerji ve Maden Politikamız Kapsamında, Hammadde Arz
Güvenliğini Sağlamak İçin Yurt İçi ve Yurt Dışında Arama - Araştırma
Çalışmalarını Artırmak.

Stratejik Hedef

Performans Hedefi

Hedef 2.1. Ülkemizin maden ve enerji hammaddeleri potansiyeli ortaya
konulacaktır.
Hedef 2.3. Yurt dışında maden ve enerji hammadde arama ve
araştırmaları yapılacaktır.
PH1. MADEN ARAMA, ARAŞTIRMA VE SONDAJ: Yer bilimleri ve
madencilik alanında arama, araştırma ve sondaj hizmetlerinin bilimsel
ve teknolojik yöntemler kullanılarak çevresel faktörler de göz önüne
alınarak sanayinin ve toplumun hizmetine sunulması

Yıl: 2019
Performans Göstergeleri

1

Yurt dışında hammadde aramalarına yönelik
oluşturulan proje sayısı (adet)

Planlanan

Gerçekleşen

Gerçekleşme
(%)

4

3

75

Açıklama; Ülkemizde yürütülen faaliyetlere ek olarak ülkemizin ihtiyacı olan hammadde tedarik
güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak amacıyla yurt dışında yapılan madencilik faaliyetlerini ifade eder.
Değerlendirme; Kurumumuz ile Nijer Cumhuriyeti arasında yapılan görüşmeler sonrası süreç 2019
yılı içerisinde tamamlanamamıştır
2

Maden ve enerji hammadde arama sonuçlarına
göre hazırlanan rapor sayısı (adet)

35

92

263

Açıklama; Arama çalışmaları tamamlanmış Kurumumuza ait ruhsatlı sahaları için hazırlanacak
buluculuğa esas kaynak raporlarının sayısını ifade eder.
Değerlendirme; Maden Kanununda yapılan değişiklik sonrası buluculuğa esas sahalardaki çalışmalar
yoğunlaştırıldığından, üretilen rapor sayısı artmıştır.
3

Maden ve enerji hammadde aramalarına
yönelik yapılan detay etüt miktarı( km2)

20.000

33.663

168

Açıklama; Maden ve enerji hammadde potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla hedef alanların
belirlenmesine yönelik olarak yapılan detay etüt çalışmalarını ifade etmektedir.
Değerlendirme; Planlanan alanlarda elde edilen bulgularda önemli değerler tespit edilerek, sondaj
çalışmalarını yönlendirebilmek için ilave program gerçekleştirilmiştir.
4

Maden ve enerji hammadde aramalarına yönelik
yapılan sondaj miktarı (m)

500.000

1.003.632

201

Açıklama; Kurumumuz tarafından yapılan tüm arama sondaj miktarını ifade eder.
Değerlendirme; Yıl içerisinde yürütülen etüt ve sondaj çalışmaları sonucunda elde edilen verilere
bağlı olarak ilave sondaj gerçekleştirilmiştir.
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Sondaj Faaliyeti

Yurt Dışındaki Maden
Arama ve Araştırma
Faaliyetleri

3

4

Genel Toplam

50.519.080,00

Metalik Maden ile
Endüstriyel Hammadde
Arama ve Araştırma

2

283.937.470,00

0

185.973.570,00

47.444.820,00

Enerji Hammadde Arama
ve Araştırma

1

Bütçe

-

-

-

-

Bütçe Dışı

283.937.470,00

0

185.973.570,00

50.519.080,00

47.444.820,00

Toplam

636.308.475,73

27.233.819,88

414.610.534,73

103.711.785,62

90.752.335,50

Bütçe

-

-

-

-

Bütçe Dışı

636.308.475,73

27.233.819,88

414.610.534,73

103.711.785,62

90.752.335,50

Toplam

224,10

-

222,94

205,29

191,28

Gerçekleşme
(%)’si

Sorumlu Harcama Birimleri

Bütçe Gerçekleşme

Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı,
Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı,
Fizibilite Daire Başkanlığı,
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı,
Sondaj Dairesi Başkanlığı
Başlangıç Bütçe Ödeneği (KBÖ)

MADEN ARAMA, ARAŞTIRMA VE SONDAJ:Yer bilimleri ve madencilik alanında arama, araştırma ve
sondaj hizmetlerinin bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanılarak çevresel faktörler de göz önüne
alınarak sanayinin ve toplumun hizmetine sunulması

Performans Hedefi 1

Faaliyetler

Amaç 2. Milli Enerji ve Maden Politikamız Kapsamında, Hammadde Arz Güvenliğini Sağlamak İçin Yurt
İçi ve Yurt Dışında Arama - Araştırma Çalışmalarını Artırmak

Stratejik Amaç

(TL)

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

İdare Adı

YIL: 2019

Tablo 17. Faaliyetlerin bütçe ödeneği ve bütçe gerçekleşme tablosu (Performans Hedefi 1)

Yer Bilimleri Araştırmaları

Çevre Çalışmaları ve Karot Bilgi Bankasına
Yönelik Faaliyetler
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırmaları
Faaliyeti
Jeofizik Araştırmaları Faaliyeti
Jeoloji Araştırmaları Faaliyeti
Tabiat Tarihi Müzecilik Faaliyeti
Yer Bilimleri ve Madencilik Alanında Teknoloji
Araştırmaları ile Analiz ve Test Faaliyeti
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2. Performans Hedefi 2 - Yer Bilimleri Araştırmaları
Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda karada ve denizlerde yer bilimleri alanında bilgi üretilerek
yer kabuğunun anlaşılması ve verimli kullanılmasının sağlanması, teknolojik çalışmalar yapılması,
analiz ve test hizmetleri geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve hızlandırılması ile doğa tarihinin
araştırılarak tanıtımının sağlanması ve jeolojik mirasın korunmasına katkıda bulunulması için
çalışmalar yapılmıştır.

2.1. Çevre Çalışmaları ve Karot Bilgi Bankasına Yönelik Faaliyetler
Doğal çevrenin doğru kullanılabilmesine yönelik doğaltaş ve maden artıklarının/atıklarının
değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması, maden sahalarının rehabilitasyonu ve çevreye
duyarlı, sürdürülebilir bir maden arama faaliyeti için gerekli tedbir ve önlemlerin alınarak bu
etkilerin azaltılmasına yönelik projeler, teknolojik araştırmalar ve uygulamalar çevre araştırmaları
alanı içerisine girmektedir.
Ayrıca, yer bilimleri ve madencilik açısından büyük önem arz eden, her türlü sondaj karot ve
kırıntı örnekleriyle jeolojik örneklerin ve bu örneklere ait tüm analiz ve bilgilerinin modern arşiv
ve bilgisayar ortamlarında saklanması için kurulan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası
(TÜVEK) ile ilgili tüm çalışmalar bu faaliyet altında yürütülmüştür.
TÜVEK sayesinde aynı zamanda ruhsat sahasındaki her tür verinin ulaşılabilirliği sağlanacağı için
aynı bölgede tekrarlı sondajlar veya terk durumunda yeniden arama faaliyetine ihtiyaç kalmaması
sebebiyle dolaylı yoldan da çevrenin korunmasına hizmet edilmiş olunmaktadır. Kurumumuz
merkez kampüsünde uygulanmaya başlayan atıkların ayrıştırılarak depolanması ve geri dönüşüme
gönderilmesi işlemlerini içeren “Atık Yönetimi Planı” ve “Sıfır Atık Projesi” çalışmaları 2018 yılı
itibariyle başlamış ve halen geliştirilerek devam etmektedir.
YAPILAN İŞ

MİKTAR

Prospeksiyon (km2)

500

Jeofizik Etüt (m)

750

Jeokimyasal Etüt(km2)

50

Uzaktan Algılama (km )

1.950

2

Kompilasyon (km²)

420

Kızılırmak Havzasının Çevresel Jeokimya Parametrelerinin Araştırılması
Projenin Uygulama Alanı : Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Samsun
Ülkemizde mevcut bulunan su kaynakları; artan talep, kuraklık ve su toplama havzalarındaki
kirlenme sonucunda ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmektedir. Planlama, izleme, değerlendirme
ve denetim yetersizliği, ortak veri tabanı ve bilgi akışı olmaması, kuruluşlar arası eşgüdümün
zayıflığı gibi hususlar, su kaynakları yönetiminde karşılaşılan ana sorunlardır.
Bu kapsamda; önceden belirlenmiş olan örnekleme noktalarından 2019 yılı içerisinde dönemsel
yağışa bağlı olarak Çorum-Samsun arasında arazi çalışması gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları
sırasında 123 adet asitli-asitsiz su örneklemesi, 41 adet sediman, 24 adet toprak ve 28 adet bitki
örneklemesi yapılmıştır. Merkeze getirilen numunelerin analizleri yapılmıştır. Ayrıca Kırıkkale,
Çorum arasından belirlenmiş lokasyonlardan asitli-asitsiz toplam 34 adet su örneklemesi
yapılmıştır. 2018 yılında alınan su örneklerinden 33 (Delice Çayı) nolu noktanın analiz sonuçlarında
tespit edilen anomali değerleri göz önünde bulundurularak Delice Çayı boyunca kaynak noktasına
kadar toplam 4 adet daha asitli-asitsiz su örneği alınmıştır. Proje kapsamında arazi ve laboratuvar
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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Proje sonucunda elde edilecek çıktıların, sanayi kuruluşları ve projenin gerçekleştirildiği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüklerince dikkate alınacağı düşünülmektedir. Ayrıca havza bazında belirlenen
istasyonlarda bitki, toprak, sediman ve su numunelerinde ölçülen ağır metal konsantrasyonları
ile bölgenin jeokimyasal temel değerinin bilinmesi, üniversiteler ve muhtelif araştırmalar için
güncel veri altlığı olacaktır. Proje kapsamında incelenen toprak, bitki, sediman ve su örneklerinin
analizi sonucunda elde edilecek kirlilik ve kalite parametrelerinin ilerleyen zamanlarda içme ve
kullanma suyu teminini bu nehirden yapmak isteyen yerel yönetimler için başvuru kaynağı olacağı
düşünülmektedir.

Örnekleme çalışması
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Maden Sahalarının Rehabilitasyonu
Projenin Uygulama Alanı : Balıkesir, Manisa, Kütahya, Çanakkale, İzmir, Muğla
Madencilik faaliyetleri nedeniyle bozulan sahalar, çevre kalitesi üzerinde önemli etkiler yaratırlar.
Bu etkilerin başlıcaları şöyledir; su ve toprak kalitesi, biyolojik çeşitlilik, arazi kullanım biçimi
ve diğer ekosistem faydalarında bozulma. Doğaya yeniden kazandırma yönetmeliğinde, maden
sahalarının rehabilitasyonu ile bozulmuş alanlar ve maden atık sahalarının; duraylı, verimli ve
sürdürülebilir biçime dönüştürülmesinin amaçlandığı vurgulanmaktadır. Dolayısıyla maden
sahalarının rehabilitasyonu sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal kaynakların etkin ve verimli
kullanımı açısından önem taşımaktadır.

2019 yılında maden sahalarının rehabilitasyonuna yönelik proje kapsamında Türkiye Kömür
İşletmeleri Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü’ne ait linyit sahasında rehabilitasyon amaçlı
tespitlere devam edilmiştir. Uygulama sahası ve çevresinde 120 km2 kompilasyon yapılmıştır. 2019
yılında 200 km2’lik uzaktan algılama çalışması yapılmıştır. Uygulama sahası (pasa alanı) ve yakın
çevresinde şev duraylılığı açısından önem arz eden 10 adet noktadan toprak (zemin) numunesi
alınmıştır.
2019 yılında Işıklar pasa sahası etki alanı ve rehabilitasyon projesine ilişkin ileri analiz ve
değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.
Hidrojeokimyasal çalışmalar kapsamında kuru ve yağışlı dönemlerde alınan su örneklerine
dayalı olarak bölgedeki suların fiziksel ve kimyasal özellikleri ve sınıflandırılmasına ilişkin
değerlendirmelerde bulunulmuştur. Su kaynaklarının kökeni ve sınıflandırmasına ilişkin ileri
analizler sürdürülmektedir.
Işıklar pasa sahasının jeokimyasal özellikleri ve kirlilik potansiyeli ileri analiz yöntemleri de
kullanılarak değerlendirilmiştir. Multi-element analiz sonuçlarına göre elementlerin (Fe, Ca,
Mg, K, P, Zr, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb, As, Co, Sb) toprak örneklerindeki miktarları (zenginliği)
incelenmiştir. Elde edilen konsantrasyon değerleri dünya şeyl ortalamaları ile karşılaştırılmıştır.
Konsantrasyon değerleri kullanılarak her bir metalin toprak örneklerindeki zenginleşme boyutu
zenginleşme faktörleri (EF) ve jeobirikim indeksleri (Igeo) kullanılarak değerlendirilmiştir. Uygulama
sahasında oluşabilecek toplam kirlilik düzeyi kirlilik yük endeksi kullanılarak araştırılmıştır.
2019 yılının sonunda Işıklar pasa sahası için fiziksel duraylılık durumuna ilişkin analizler ileri bir
aşamaya gelmiştir. Pasa malzemesinin jeoteknik özellikleri belirlenerek, şev duraylılık analizleri
yapılmıştır. Duraysızlık belirlenen kesimlerde pasa malzemesi için önerilen güvenlik sayısının
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sağlanması için uygulanabilecek iyileştirmeler değerlendirilmiştir. İnceleme alanının Türkiye Diri
Fay Haritası ve Türkiye Sismik Tehlike Haritası’ndaki konumu ile alan çevresindeki madencilik
faaliyetlerinin devam etmesi göz önüne alınarak psödostatik koşulda duraylılık analizleri
yapılmıştır. Soma linyit havzasında yer alan Deniş sahası için uzaktan algılama verilerine dayalı
bir değişim tespit analizi yapılmıştır.
Proje kapsamında ayrıntılı bir ‘ekonomik değerlendirme’ yapılmıştır. Ekonomik değerlendirme
iki boyutta gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Soma Linyit havzasında zaman içinde madencilik ve
rehabilitasyon faaliyeti nedeniyle ortaya çıkan ekosistem servis faydasındaki değişim araştırılmıştır.
İkinci olarak Işıklar rehabilitasyon projesi (IRP) için ‘ekonomik değerlendirme’ gerçekleştirilmiştir.
IRP için ulusal ekonomi ve işletme açısından karlılık analizleri gölge fiyatlarda kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yapılan arazi ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Proje alanındaki rehabilitasyona yönelik öneri çalışmalarının teknik, ticari, sosyal ve ekonomik
faydalarının araştırılarak toplumsal refah açısından katkısının ortaya konulması, doğaya yeniden
kazandırma mevzuatında yer alan hukuki ve kuramsal çerçevenin bütünleşik bir bilimsel çalışmayla
ortaya konulması nedeniyle madencilik sektörüne örnek teşkil etmesi, çevre, hidrojeoloji, toprak
ve bitki analiz sonuçlarına ait veri tabanı oluşturulması planlanmaktadır.
Cevherleşme Alanlarının Bitki Anomalileri ile Denetlenmesi
Projenin Uygulama Alanı :

Malatya, Sivas

Çalışma kapsamında, Sivas ili Zara ilçesi, Malatya ili Kuluncak ilçelerindeki ruhsat sahalarında
yürütülen proje alanlarından element içeriklerinin tespiti ve çevre kayaçlar ile korelasyonunun
belirlenmesi amacıyla bitki, toprak ve kayaç numuneleri alınmıştır. Söz konusu numuneler arasında
pozitif ilişki içerisinde olan bitkilerin tespiti ve bu bitkilerin ülkemizin diğer bölgelerindeki yetişme
alanlarında madenlerin aranması ve elde edilmesi kapsamında prospeksiyon ve laboratuvar
çalışmaları yapılarak sektöre farklı bakış açısı ile örnek teşkil edeceği düşünülmektedir.

2018 yılı içerisinde Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören bölgesinde proje kapsamında yapılmış
arazi çalışmaları sonucunda alınan örneklerde yapılan analizler sonucu elde edilen veriler
değerlendirilmiştir. Projenin 2019 yılı arazi çalışması kapsamına alınan Sivas-Zara ilçesi ve
Malatya-Kuluncak ilçesi bölgesinde çevresine ait iklim ve coğrafi koşullar dikkate alınarak proje
sahalarında cevherleşme üzerinde bulunan zenginleşen bitkilerin türleri ve vejetasyon dönemleri
araştırılmıştır. 3 farklı istasyondan 9 adet bitki, 4 adet toprak ve 3 adet kayaç numunesi alınmıştır.
Toplanan bitki örnekleri organlarına (dal, yaprak varsa çiçek veya meyve) ayrılmıştır. Sonuçlar yaş
yakma metoduyla çözeltiye geçirilmiş bitki örnekleri üzerinden ICP-MS ile ölçüm yapılarak elde
edilen veriler değerlendirilmiştir.
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Bitkilerin madencilikte kullanım alanlarından biri olan biyojeokimyasal prospeksiyona yönelik
çalışmaların Kurumumuz bünyesinde yapılarak, maden aramacılığında çevreyle dost bir
uygulamanın madencilik sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırılması hedeflenmiştir.
Uçucu Küllerin Karakteristikleri ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması: Sentetik Zeolit Yapımında
Kullanılabilirliği
Projenin Uygulama Alanı :

Kütahya

Dünya rezervinin takribi %45 ülkemizde olduğu bilinen Zeolitin amaca uygun teknolojik üretimine
katkı bulunması ana amaçtır. Projenin uluslararası çalışmalar baz alınarak dünya ölçeğinde
enerjilerin en yüklü maddi giderlerden biri olan gaz saflaştırma işlemine özel, teknolojik uç ürün
olan sentetik zeolitin üretilmesi öngörülmektedir. Uygun malzeme potansiyeline sahip ülkemizde
enerji gaz saflaştırmalarında kullanılan sentetik zeolitin üretimini sağlamak projenin temel
hedefidir. Uçucu kül kullanımı ile atık sorununun çevresel boyutu da dikkate alınarak sentetik
zeolitin üretimi temel olarak amaçlanmıştır.
Bu çalışmada, Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri ve çevresini kapsayan alan uzaktan
algılama verileri ve teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Landsat 8 OLI/TIRS uydu verileri
yardımıyla Tunçbilek ve Seyitömer Termik Santralleri ve çevrelerinde ki bitki alanlarının değişim
miktarları termik santral etkisinin son bir yıl içindeki etkisinden yola çıkarak değerlendirilmesi
amaçlanmıştır. Literatür araştırmalarının ardından, ilgili uydu verileri temin edilmiş ve
görüntü analizleri gerçekleştirilmiş, gerekli algoritmalar uygulanmış ve elde edilen sonuçlar
değerlendirilmiştir. Numune özelliklerinin tanımlanması ve jeokimyasal sürecin belirlenmesi
amacıyla Kurumumuz laboratuvarlarında çok sayıda analiz gerçekleştirilmiştir. Yoğun süren XRD,
XRF, SEM, Rietvelt analizlerinin ardından, çok yüksek klinoptilonit ihtiva %’sine sahip alanlar,
tespit edilmiştir. BET analizleri ile yüzey alanı ve gözenek çapları ile ilgili detaylı numune analizi
yapılmıştır. Kurumumuz tarafından, 1000’nin üzerinde analiz yapılarak, 50.000’nin üzerinde
veri elde edilmiş olup, bu veriler grafiksel olarak incelenmiştir. Reaktör akım modeline yönelik
çalışmaların ardından, temini çalışmalarına başlanılmıştır.
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Türkiye zeolitlerinin endüstriyel kullanımında yer alıp alamayacağı belirlenmesine yönelik
Klinoptilonitin, literatürde yer alan en iyi malzeme özelliklerine ve en yüksek gözenek moleküler
yapısı değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Sentetik zeolit çalışmaları endüstriyel ihtiyaca
yönelik geliştirilmelidir. Proje çalışmalarının arazi ve laboratuvar kısmı devam etmektedir. Uçucu
küllerden füzyon/hidrothermal işlemler ile sentetik zeolit üretim şartlarına yönelik akım modeli
geliştirilmiştir. Klinoptilonit sentezinde Al/Si oranının düşüklüğü (Klinoptilonit’tin ayrıca mordenit,
şabazit eriyonite göre daha yüksektir) nedeniyle, çok sayıda Al ihtiva eden malzeme deneyimleri
ile NaOH ile muamele çalışmaları yapılmıştır. Sabit pH çalışmasının sağlanması, düzenleyici için
kullanılan yöntem incelenmektedir. Maliyeti düşürücü ve petrokimya pH düzenleyici olarak kil
kullanımı ile sentezleme çalışmaları devam etmektedir. Farklı kül içeriklerine yönelik sentezleme
çalışmaları yapılmaktadır.
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Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2016’dan bu yana her yıl düzenlenen; Türkiye’nin ilk ve
tek uluslararası buluş fuarı niteliğindeki 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’19), TEKNOFEST
kapsamında 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilmiştir. Alanından uzman kişilerden
oluşan uluslararası jüri kurulu tarafından incelenen Uluslararası ve ulusal toplam 384 buluşun
yarıştığı fuarda proje altın madalya ile ödüllendirilmiştir.
Doğaltaş Sahalarının Jeoteknik ve Atık Sorunlarının Belirlenmesi ve Blok Sağlamlaştırma
Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Günümüzde doğaltaş endüstrisinin en büyük problemlerinden biri hem maliyet hem de çevresel
etkileri açısından sürekli yeni alanlar (jeolojik, hidrojeolojik ve çevresel kısıtlamalarına göre
seçilmiş) gerektiren atıkların depo alanlarında biriktirilmesidir. Doğaltaşların kesilmesi (mermer
ve kireçtaşı) öğütülmesi ve parlatılması sonucu önemli miktarda atık ortaya çıkmaktadır. Bu atıklar
yeniden kullanılmadığında düzensiz olarak depolanırlar.
Diğer yandan ülkemizdeki maden ihracatının %50’lik kısmını doğaltaşlar oluşturmaktadır.
Ocaktan çıkarılan ve blok veren her taş, levha vermemekte veya levha verimi oldukça düşük
olabilmektedir. Bu durum maliyetlere yansımakta ve bu blokların ocak alanında yer kaplamasına
neden olmaktadır.

Mermer ocaklarında artık oluşumu ocakların verimliliği ile doğru orantılıdır. Ocak verimliliğini
kontrol eden iki faktör yapısal jeoloji unsurları ve desen parametreleridir. Yerbilimleri kökenli bu iki
parametreyi jeolojik çökelme ortamı ve tektonizma belirlemektedir. 2019 ayağında Bilecik ilindeki
pilot bölgede yer alan ocaklarda yapısal jeoloji teknikleri kullanılarak yapı haritası oluşturulması
ve petrografik analiz sonuçları ile desene yönelik çökelme süreçleri çalışması yapılmıştır.
Bu kapsamda 80 km2 yapısal jeoloji etüdü ve 500 km2 genel prospeksiyon gerçekleştirilmiştir.
Artıkların değerlendirilmesine yönelik Bilecik ilinde 24 yeni ocakta artık etüdü gerçekleştirilerek
2018 yılı ile birlikte toplam ocak sayısı 73’e yükselmiştir. Mermer ocaklarının çevresel etkilerinin
araştırılmasına yönelik yüzey suyu ve yeraltı suyu örneklemesi gerçekleştirilmiştir. Bu

www.mta.gov.tr

I

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

I 113

kapsamda Sakarya Nehrinden 5 adet nehir suyu ve sedimanı, kuyulardan ise 8 adet örnekleme
gerçekleştirilmiştir.

Ocakların verimliliğini etkileyen yerbilimsel kökenli tüm parametrelerin gün yüzüne çıkartılması
ve buna rağmen çıkan artıkların ocakların ya da fabrikaların bulunduğu bölgenin endüstriyel
kapasitesine ve cinsine bağlı olarak değerlendirilme imkanının ortaya çıkartılması, uygulanması
düşünülen her bölge için yaklaşık artık miktarı ve artıkların fiziksel, kimyasal karakterizasyonu
belirlenerek endüstriyel kullanım alanlarının belirlenmesi projeden beklenen bir diğer sonuçtur.
Mermer artıklarının çevresel açıdan alıcı ortam ile ilişkisi çevre jeokimyası çalışmaları ile
desteklenerek incelenmesi çevreye duyarlı madencilik kavramında farkındalık oluşturması
beklenmektedir.
Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) Projesi
Projenin Uygulama Alanı : Ankara
“Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası” yönetmeliği gereği MAPEG koordinatörlüğünde
Kurumumuz bünyesinde kurulan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)’
in işlerlik kazanabilmesi için gerekli olan alt yapının tamamlanarak hizmetlerin devamının
sağlanması kapsamında; TÜVEK için gereksinim duyulan yazılımın (TÜVEKBS) kabulü yapılmıştır.
Yazılım ile ilgili 2 yıllık iyileştirme süreci başlamış ve ara yüzlerle ilgili geliştirme çalışmaları devam
etmektedir.
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (YTK) tarafından sorumlu oldukları ruhsatlar ile ilgili TÜVEKBS
sisteme bilgi girişine başlanmıştır. İlgili YTK’ ların TÜVEKBS sistemine girip onaylamış olduğu
verilerden Karot İnceleme ve Seçme Komisyonu tarafından TÜVEK’de arşivlenmek üzere karot
talepleri yapılmıştır. Seçilen ruhsatlara ait veriler TÜVEK’e teslim edilmiş ve arşivlenmiştir.
TÜVEKBS sistemine veri girişi ve karot talepleri devam etmektedir.

114

I

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

I

www.mta.gov.tr

Sistematik karot depolanma üniteleri

Çevre Ön Etütleri
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Kurumumuz merkez kampüsünde uygulanmaya başlayan atıkların ayrıştırılarak depolanması ve
geri dönüşüme gönderilmesi işlemlerini içeren “Atık Yönetimi Planı” ve “Sıfır Atık Projesi” çalışmaları
2018 yılı itibariyle başlatılmış ve halen geliştirilerek devam etmektedir. Çalışmalar kapsamında;
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Merkez kampüs binalarında ve kampüs içinde belirlenen noktalara personelden kaynaklanan
atıkların türlerine göre ayrıştırılması, geri dönüşüme gönderilmesi amacıyla yerleştirilen siyah
ve mavi renkli toplama kutularında toplanan ambalaj atıkları, Sağlık hizmetlerinden kaynaklı ve
laboratuvarlarımızda yapılmakta olan böbrek taşı analizlerinden çıkan tıbbi atıklar, Kurumumuz
bünyesinde yer alan yemekhane, sosyal tesislerinden çıkan yemek yağları ile personelin evlerinde
oluşan yağ atıkları, birimlerden çıkan atık piller, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans
verilmiş firmalar tarafından düzenli olarak toplanmakta ve/veya yetkili derneklere (Petder, Tap,
vb) ulaştırılmaktadır.
Ayrıca Merkez kampüs yemekhanesinde Temmuz 2018 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan
“Yemek Atıkları Ayrıştırma Ünitesi” sayesinde çıkan artık/atıkların düzenli olarak ayrıştırılması
sağlanmaktadır.
Sıfır Atık Projesi Kapsamında kullanılacak olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Kurumumuza bedelsiz temin edilen Kompost Makinası mevcut Atık Geçici Depolama Alanına
yerleştirilmiş ve organik gübre elde etmek amacıyla çay ocaklarından çıkan çay posası ile
yemekhane mutfak bölümünden çıkan çiğ sebze meyve artıkları 2019 Ocak ayı itibariyle kompost
makinesinde kullanılmak üzere toplanmaktadır. Elde edilen Kompostun bitki besin değerinin
öğrenilmesi amacıyla periyodik yapılan kimyasal analizlerde yüksek kaliteli bir kompost ürünü
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kompostun faydalı tarafının anlaşılabilmesi için deneysel bitki
yetiştirme alanları kurulmuş kompost ile yetişen bitkilerin doğrudan toprakta yetişen bitkilere
göre daha verimli olduğu tespit edilmiştir. Tek kullanımlık poşetlere konulan kompost ürün Geçici
Atık Depolama Alanında personelin kullanımına sunulmuştur.
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Merkez kampüsü Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi kapsamında Kuruluşumuz laboratuvarlarından
ve birimlerden çıkan tehlikeli atıkların bertarafa/geri dönüşüme gönderilmek üzere
ayrıştırılmasının sağlanması amacıyla hizmet alımı gerçekleştirilmiş ve ilgili firma atık üreten
birimlere 04-08 Şubat 2019 tarihleri arasında atık mevzuatı (toplanma, taşınma, biriktirme vb.
konularda) eğitimi verilmiştir. Merkez kampüste oluşan tehlikeli atıklar çevrimiçi Entegre Çevre
Bilgi Sistemi üzerinden taşıma talebi ile bertaraf edilmek üzere firmaya teslim edilmektedir.
Bölge Müdürlüklerine Sıfır Atık Projesi kapsamında atıklarının ayrıştırılması, kaynağında ayrı
toplanması ve toplanan atık miktarlarının Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden bildirim
yapabilmeleri için bilgi verilmiştir. Ayrıca Bölge Müdürlüklerinin Entegre Çevre Bilgi Sistemi tesis
kayıt işlemleri yapılmıştır.
2019 yılında Sıfır Atık Projesi kapsamında pilot olarak seçilen Ege Bölge Müdürlüğünde sıfır atık
sistemi kurulmuş olup, 2020 yılı içinde iki bölge müdürlüğünde (Doğu Karadeniz Bölge MüdürlüğüTrabzon, MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü-Zonguldak) pilot çalışmalar yürütülecektir.
Sıfır Atık Projesine başlanıldığı tarihten itibaren Kurumumuz Merkez kampüsü atık/artıklarından
aşağıdaki kazanımlar sağlanmıştır.

y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Karışık Ambalaj

Bitkisel Atık Yağ

Motor Yağı

Yemek Artığı

40.890 kg

2.545 lt

2.175 lt

9.157 kg

141.796 kWh enerji,
466 m3 su,
151 lt petrol,
90,86 m3 depolama alanı,
10,50 ton hammadde tasarrufu sağlanmıştır.
283 ağacın kesilmesi önlenmiştir.
3.959 m3 CO2 sera gazı salınımı engellenmiştir.
Çay posaları ve biyo-bozunur organik atıkların geri dönüşümü ile 2.465 kg toprak iyileştirici
özelliği olan “Kompost” elde edilmiştir.
2.545 lt bitkisel atık yağ geri dönüşümü ile 2.545 lt biyodizel elde edilmesine katkı sağlanmıştır.
2.175 lt atık motor yağı geri dönüşümü ile 1.525 lt baz yağı elde edilmiştir.
9.157 kg yemek artığı ayrıştırılmıştır.

2.2. Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırmaları Faaliyeti
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 araştırılması, jeolojik özelliklerin ortaya konulması, deniz
alanlarından kaynaklanan doğal afetlerin tespit edilmesi, kıyı ve deniz alanlarında mühendislik
hizmetlerinin sunulması, paleoiklim, deniz kirliliği çalışmalarına yönelik uzun ve kısa vadeli
projeler oluşturarak, kıyı ve kıyı ötesi alanlarda jeolojik, jeofizik, oşinografik, hidrografik çalışmalar
yapılmaktadır.
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Dünya çapında spesifik ve nadir özelliklerdeki sismik araştırma gemilerinden biri olan ve yerli
tersanede yapımı tamamlanan ileri teknoloji bilimsel araştırma sistemleriyle donatılan çok amaçlı,
modern, milli Oruç Reis Araştırma Gemimizin ana hizmet faaliyeti, açık denizlerde 2 ve 3 boyutlu
(2B/3B) sismik operasyon başta olmak üzere multidisipliner jeofizik, hidrografik (deniz tabanı
haritalama, görüntüleme, numune alımı) ve oşinografik (deniz suyu akıntı, sıcaklık, tuzluluk vd)
ölçüm, örnekleme ve analiz hizmetlerinin icra edilmesini kapsamaktadır. Bu kapsamda Oruç Reis
Araştırma Gemisiyle halen sürdürülen arama ve araştırma faaliyetlerine tüm denizlerde devam
edilecektir.
YAPILAN İŞ

MİKTAR

Jeofizik Etüt (Deniz) (km2)

2.822

Jeofizik Etüt (Deniz) (km)

15.537

Batimetrik Etüt (km)

14.093

Araştırma ve Uygulama Projesi
Projenin amacı; ülkemiz deniz yetki alanları öncelikli olmak üzere deniz alanlarındaki stratejik
önemi haiz doğal kaynakların tespitine yönelik (petrol, doğalgaz, kömür, gazhidrat vb fosil yakıtlar,
mineral hammaddeleri vb) uluslararası standartlarda gerçekleştirilecek arama ve araştırma
faaliyetleri ile altyapı bilgileri üretmektir.
Oruç Reis Araştırma Gemisi ile Kurumumuz projelerine yönelik gerçekleştirilen deniz araştırmaları
faaliyeti kapsamında;
Karadeniz’de İğneada açıklarında 3B sismik etüt gerçekleştirilmiş olup, eş zamanlı olarak manyetik
ve batimetri verisi toplanmıştır.
TPAO adına, Marmara Denizi’nin güneyinde 2B-3B sismik etüt gerçekleştirilmiş olup, sismik
çalışmaları ile eşzamanlı olarak manyetik, batimetri (tek-çok ışınlı iskandil) ve gravite verisi
toplanmıştır.
Kurumumuz ile TPAO arasında imzalanan protokol kapsamında Akdeniz’de icra edilen sismik
etütler süresince ulusal politikalar doğrultusunda zaman zaman bekleme durumunda kalınması
gerektiğinden toplam 2.822 km2 alanda 3B Sismik veri toplanmıştır.
Selen Araştırma Gemisi ile Kurumumuz projelerine yönelik gerçekleştirilen deniz araştırmaları
faaliyeti kapsamında;
Kaz Dağ Masifi’nden denize taşınan endüstriyel hammadde ve metalik maden rezervlerinin
denizel alanda zenginleşme olasılığının araştırılması amacıyla pilot bölge olarak seçilen Edremit
Körfezi’nde, MTA Selen Araştırma Gemisi ile yapılan jeolojik örnekleme etüdü sırasında alınan
karotun, laboratuvarlarımızda ITRAX ile analizi tamamlanmıştır.
Deniz Ön Etütleri
Proje kapsamında deniz jeolojisi ve jeofiziği, oşinografi, hidrografi vb deniz araştırmaları
konularında kısa süreli araştırmalar, ücretli işler veya proje oluşturma amaçlı ön etütler yapılması,
bu konularda ilgili ulusal/uluslararası kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirlikleri oluşturulması,
proje geliştirme çalışmaları, düzenlenen bilimsel ve teknik toplantı, çalıştay, kurs, seminer ve
kongrelere katılım ve/veya destek sağlanmıştır.
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2.3. Jeofizik Araştırmaları Faaliyeti
Jeofizik araştırmalar; yerin stratigrafik ve tektonik özelliklerini belirlemede, kömür ve jeotermal
enerji, tuz, su yatakları ve jeolojik yapıların araştırılması, mühendislik problemlerinin çözümleri
ve arkeojeofizik araştırmalar ile ilgili projelere jeofizik destek ile kendi ilgi alanına giren konularda
sismik yansıma/atış olarak, jeoelektrik (nokta ve km), gravite, manyetik radyometrik ölçüler alarak
bir çok jeolojik problemin çözülmesine katkı sağlamaktadır.
Özellikle, Havadan Jeofizik Araştırmalar, gelişmiş ülkelerin kendi jeolojik ve maden potansiyellerinin
hızlı, etkin ve ekonomik bir şekilde ortaya çıkarılması maksadıyla uzun yıllardır kullandıkları
yegâne yöntemdir. Coğrafi koşullar nedeniyle karadan ölçü almanın imkânsız olduğu alanlar ve
iç sularda arama-araştırma yapabilme imkânı sağlanacak ve bu alanlarda tespit edilecek yer altı
zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır. Havadan hızlı ve etkin şekilde toplanan
veriler ile daraltılan alanlarda, karadan yürütülen jeofizik, jeolojik ve sondaj çalışmaları ile nihai
arama hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunulmuştur.
YAPILAN İŞ

MİKTAR

Havadan Jeofizik Etüt (km)

411.750

Havadan Jeofizik Etüt (km2)

218.357

Jeofizik Etüt (nokta)

9.864

Harita (adet)

5

Havadan Manyetik ve Radyometrik Verilerin Yerden Tahkiki
Projenin Uygulama Alanı

: Türkiye Geneli

Havadan Jeofizik Araştırmalar Projesi kapsamında tespit edilen anomali alanlarının yerden tahkiki
amacı ile pilot bölge olarak seçilen paftalarda gerçekleştirilecek jeofizik radyometrik ve manyetik
çalışmalarla, maden, enerji, radyoaktivite ve diğer jeolojik problemlerin çözümüne odaklı
potansiyel olabilecek öngörü alanları araştırılmaktadır.
Havadan jeofizik verilerin yerden tespiti ile yeni maden yataklarının bulunması, radyoaktivite,
maden, enerji ve diğer jeolojik problemlerin çözümüne odaklı potansiyel olabilecek öngörü
alanları belirlenmiştir.
Arazi çalışmalarında gravite ve radyometrik ölçü alınmıştır. 1/500.000 ölçekli Ankara, Sivas,
Trabzon, Samsun, Zonguldak paftalarında çalışılmıştır.
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IP Cihazı Araştırma ve Geliştirme Projesi
Projenin Uygulama Alanı

: Türkiye Geneli

Kurumumuz tarafından metalik maden aramacılığına yönelik çalışmalarda IP (Induction
Polarization) yöntemi yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem ile cevher içeren kayaçların
yer altındaki konumu, gömülü fay sistemlerinin ortaya çıkarılması, cevherli kütlenin sınırlarının
belirlenmesi gibi konularda çalışmaların yönlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Kurumumuz
bünyesinde yurt dışı menşeili 3 adet IP cihazı bulunmaktadır. Yoğun iş programı nedeni ile mevcut
IP cihazları sıklıkla arıza yaptığından yeni nesil yerli IP cihazları imalatı hedeflenmekte olup 2019
yılı içerisinde 1 adet IP cihaz üretimi tamamlanmıştır.

Mobil Dijital Kuyu Log Ölçüm Sistemleri Araştırma ve Geliştirme Projesi
Projenin Uygulama Alanı

: Merkez

Yurt dışı fiyatları yüksek olan cihazların, arıza yaptığı durumlarda teknik ekibin beklenmesi, açılan
sondaj kuyularının bekleme maliyetlerinin yüksek olması gibi nedenlerden dolayı kuyu ölçümlerin
de aksamalar yaşanmaktadır. Önceki yıllarda sistemin bazı bileşenlerinin (problarının) üretilmesi
konusunda projeler gerçekleştirilmiştir. Yaptığımız projelerde başarı elde etmemiz ve üretmiş
olduğumuz probların sistemler üzerinde çalışıyor olması üzerine bu proje oluşturulmuştur.
2019 yılı içerisinde caliper, density ve elektrik probları mekanik üretimi ve elektronik kart üretimi
tamamlanmıştır.
Türkiye Geneli Ekonomik Jeoloji Öngörü Alanlarının Jeofizik Yöntemlerle Değerlendirilmesi ve
Denetlenmesi
Projenin Uygulama Alanı

: Türkiye Geneli

Ülkemizde radyoaktif anomali gösteren granitler oldukça yaygındır. Granitler ile ilgili bir çok
araştırmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmekte olmasına rağmen granitlerde kapsamlı
bir radyoaktif konsantrasyon çalışması yapılmamıştır. Bu proje ile granit araştırmaları yapan
araştırmacılara, nadir elementler ve çevre ile ilgili araştırmalara önemli katkılar sağlanmaktadır.
Ayrıca Türkiye ekonomik jeoloji öngörü alanlarının belirlenmesi, yeni maden yataklarının
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bulunması, granitlerden yayılan gamma ışınlarının canlılara ve çevreye etkisinin ortaya konulması
için çalışmalar yapılmaktadır.
Jeofizik Ön Etütleri
Projenin Uygulama Alanı

: Türkiye Geneli

Türkiye genelinde proje oluşturulmasına yönelik ortaya çıkabilecek yeni verilerin arazide
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla değişik bölgelerde kısa süreli arazi çalışmaları yapılmış,
gözlem ve incelemelerde bulunulmuştur. Mesleki alanda gelişmeleri ve teknolojideki yenilikleri
takip etmek için eğitim amaçlı kongre, sempozyum, seminer ve sunumlarla jeofizik yöntemlerin
arazide uygulamalı olarak yapılması, yeni alınan ekipmanların arazide test çalışmalarının yapılması
ve bakım onarım faaliyetlerini yürütecek teknik personelin eğitimleri sağlanmıştır.
Jeofizik Verilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılarak Sayısallaştırılıp Yeniden Değerlendirilmesi
Projenin Uygulama Alanı

: Merkez

Geçmiş çalışmaların sayısal ortama aktarılması ve söz konusu verilerin yeniden değerlendirmesiyle
elde edilecek bilgiler, planlanacak projelerin ön hazırlık safhasında ve mükerrer çalışmaların
önlenmesi kapsamında eldeki verilerden türetilecek haritaların çok amaçlı kullanıma hazırlanması,
ülke jeolojisi ve madenciliği açısından oldukça önemlidir. 2019 yılında jeoelektrik verilerin %88’i,
gravite ve manyetik verilerin %98’i, sismik verilerin % 95’i sayısallaştırılmış olup çalışmalar devam
etmektedir.

Havadan Jeofizik Araştırmalar
Projenin Uygulama Alanı

: Türkiye Geneli

Projenin amacı; radyoaktif minerallerin aranması, kömür, petrol ve doğalgaz aramaları,
endüstriyel hammadde ve metalik maden aramaları, çevre kirliliğinin araştırılması, tektonik
hatların belirlenmesi, örtülü alanlardaki magmatik sokulumların araştırılması, jeotermal enerji
aramaları, çevre jeofiziği ve iletken zonların araştırılması vb. tüm yerbilimleri araştırmalarına
katkı sağlamaktır.
Çalışmalarda 218.357 km2 alan taranmış olup 1/500.000 ölçekli radyometrik ve manyetik haritalar
hazırlanmıştır.

www.mta.gov.tr

I

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

I 121

122

I

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

I

www.mta.gov.tr

Değişik Ölçeklerde Jeofizik Haritalarının Basımı
Projenin Uygulama Alanı

: Merkez

Türkiye’nin yerüstü ve yeraltı zenginliklerinin aranması, karmaşık olan jeolojik yapısının
aydınlatılması ve diğer bilimsel nedenlerle çeşitli Jeofizik haritalar hazırlanarak basım aşamasına
getirilmiştir. Ayrıca rejyonal gravite verilerinin jeolojik korelasyonu için büyük dalga boylu yapıların
etkilerinin hesaplanıp, rejyonal gravite değerlerinden ayırt edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla
izostasi hipotezine göre, izostatik etkinin hesaplanması çalışmalarından sonra HGM çalışanları ile
birlikte izostasi haritaları oluşturulmuştur. Mevcut hazırlanan Jeofizik haritaların amacına göre
1/100.000, 1/500.000, 1/1.000.000, 1/1.800.000 ve 1/2.000.000 ölçeklerde basımı yapılacaktır.
Bunun yanında; 1/1.000.000, 1/2.000.000 ölçekte Türkiye Rejyonal Jeoelektrik Haritalarının
basımı da yapılmaktadır.
2019 yılı içerisinde 5 adet 1/1.000.000 ve 1/2.000.000 ölçeklerde Rejyonal Jeofizik Haritalarının
basımı gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Rejyonal Jeoelektrik Haritası
Türkiye Yükseklik Sisteminin Modernizasyonu ve Gravite Altyapısının İyileştirilmesi Projesi
(Şehircilik Sektörü) (HGM, MTA, TPAO, TÜBİTAK-MAM ve TÜBİTAK-UME İle Birlikte Yürütülecektir)
Harita Genel Müdürlüğü (HGM) Koordinatörlüğünde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
(MTA), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Ulusal Metroloji Enstitüsü (TÜBİTAK-UME)’nin işbirliği ile; her ölçekte harita üretimi
ile savunma ve kalkınma amaçlı çalışmalarda ihtiyaç duyulan 2-3 cm doğruluklu ortometrik
yükseklik bilgisini ulusal düşey datumda sağlayacak ve Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemi (GNSS)
kullanıcılarının bu bilgiyi doğrudan kullanmasını mümkün kılacak bir ulusal jeodezik altyapıyı tesis
etmek amacıyla, bu projenin başlatılması planlanmıştır. Harita ve harita bilgisi üretimi, Coğrafi
Bilgi Sistemleri oluşturma, mühendislik ölçümlerinin yanı sıra modernizasyon sırasında ülke
genelinde toplanacak yersel gravite verilerinin jeofizik, jeoloji, maden ve petrol arama gibi yer
bilimlerinin diğer alanlarında kullanılmasına yönelik altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesini
amaçlayan çok yönlü kamu altyapı projesidir. 2019 yılı arazi çalışmalarında Sivas, Malatya, Van,
Bingöl, Bitlis, Iğdır illerinde jeofizik etüt yapılmıştır. Proje çalışmaları 2020 yılında sonlanacaktır.
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2.4. Jeoloji Araştırmaları Faaliyeti
Sanayileşen ülkemizde giderek artan metalik maden ihtiyacı ile endüstriyel ve enerji hammadde
gereksinimlerini 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 kılmaktadır. Ayrıca, elde edilecek jeolojik ve jeofizik bulgular
ışığında, Türkiye’nin yerkabuğu özelliklerinin anlaşılması ve bu doğrultuda yeni arama-araştırma
projelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
YAPILAN İŞ

MİKTAR

Sondaj (m)

628

Prospeksiyon (km )

79.200

2

Detay Jeolojik Etüt (km2)

11.780

Kompilasyon (km )

103.350

2

Jeofizik Etüt (nokta)

8.282

Well-logging (m)

7.630

Revizyon (km )

500

2

Uzaktan Algılama (km2)

390.350

Yarma (m3)

400

Jeolojik Haritalama (km²)

11.000

Topoğrafik Etüt (m²)

256.250

Harita Sayısallaştırma (pft)

70

Hendekte Jeolojik Etüt (m2)

4.800

Hendek (m3)

18.600

Paleosis. Yüzey Etüdü (km)

357

Harita (adet)

15

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi
Projenin Uygulama Alanı

: Giresun, Ordu, Sivas, Gümüşhane, Trabzon

Doğu Karadeniz maden yatakları ve Pontidler’in jeodinamik gelişimi açısından önemli bir
metalojenik provens alanıdır. Öngörülen proje alanında var olan eski çalışmaların revize edilerek
eksik haritaların yapılması planlanmıştır. 2019 yılı arazi çalışmaları kapsamında, detay jeolojik
etüt, prospeksiyon ve uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır.
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Turoniyen yaşlı mikritik kireçtaşları

Eosen Andezit domları

Turoniyen yaşlı mikritik kireçtaşları ve bazalt/andezitler

Santoniyen yaşlı birimleri kesen asidik dayk
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Menderes Masifi’nin Tektono-Stratigrafik Özellikleri
Projenin Uygulama Alanı

: İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Uşak

Torid-Anatolid Kuşağı’nın batı kesiminde yayılım gösteren “Menderes Masifi”nin stratigrafik
ve tektonik konumları halen tartışmalıdır. Menderes Masifi’nin tektonostratigrafisinin daha
anlaşılabilir olması amacıyla, masifi çevreleyen ve Toros Birliklerine ait oldukları düşünülen
birimlerle ilişkisi ile masifin yüzeylenme zamanı belirlenerek ve metamorfik birimlerin kökenine
ilişkin çalışmalar yaparak birimlerin ilksel kaya türleri ve konumları niceliksel veriler ile birlikte
değerlendirmek üzere arazi çalışmaları kapsamında, detay jeolojik etüt çalışması yapılmıştır.

Kiraz Napı ve Tire-Bozdağ Napı bindirmesi

Paragnaysları kesen biyotit ortognayslar (Kiraz napı)
Orta Anadolu Masiflerinin (Kozaklı-Sarıkaya Bölümünün) Tektono-Stratigrafisi
Projenin Uygulama Alanı : Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir
Orta Anadolu Kristalen Karmaşığı içerisinde yer alan metamorfik kütleler, yüzeyledikleri coğrafik
alanlar gözetilerek; Akdağmadeni masifi, Kırşehir masifi ve Niğde masifi şeklinde tanımlanmışlardır.
Bu proje kapsamında Orta Anadolu Masiflerinde lejant birlikteliğinin sağlanması, var olan
litolojik farklılıkların nedenlerinin ortaya konulması ve Toros Birlikleri ile korelasyonun yapılması
kapsamında detay jeolojik etüt, uzaktan algılama, kenarlaştırma (kompilasyon), prospeksiyon ve
revizyon çalışmaları yapılmıştır.
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Kırşehir masifi-ofiyolit-Eosen bindirmesi

Metamorfitlerdeki migmatitik düzeylerinden görünüm
Batı Karadeniz Taşkömürü Havzasının Jeolojisi ve Paleocoğrafik Gelişimi
Projenin Uygulama Alanı : Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Bolu
Çalışması önerilen alan (Batı Karadeniz Taşkömürü havzası), ülkemizin yegane üretilebilir
ve koklaşabilir taşkömürü yataklarını içeren bir alanı teşkil etmektedir. Başta Batı Karadeniz
Taşkömürü Havzası olmak üzere bölgenin jeolojisi ve jeodinamik evriminin yeni yaş bulgularının
da desteği ile ortaya konulması kapsamında detay jeolojik etüt, uzaktan algılama ve kenarlaştırma
(kompilasyon) çalışmaları yapılmıştır.

Yüzeyde gözlenen kömür damarı
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Kömür içeren formasyonlardan genel bir görünüm (Karadon formasyonu)

Kırıntılı birimler içindeki kömürlü seviye
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Türkiye Yerkabuğu Özellikleri ve Jeodinamiğinin Araştırılması
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
UDSEP 2023 (Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı) kapsamında Türkiye’nin kabuk yapısının
araştırılması, neotektonik ve paleotektonik yapıların anlaşılması ve bunların bağlı yerkabuğu
dinamikleri üzerine araştırmalarına yönelik arazi çalışmaları kapsamında, kenarlaştırma
(kompilasyon), jeofizik etüt, uzaktan algılama, paleosismolojik yüzey etüdü, hendek, hendekte
jeolojik etüt ve topografik etüt çalışmaları yapılmıştır.

Bolkardağları’ndan genel görünüm

Orta fayı paleosismoloji çalışmaları dron görüntüsü

Ulukışla Havzası-Paleosen volkanik-volkanoklastikler
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Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları
Projenin Uygulama Alanı : Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Uşak, Manisa, Konya, Denizli, Aydın,
İzmir, Kütahya, Muğla, Antalya, Eskişehir
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kapsamında Türkiye Paleosismoloji
Araştırmaları Projesi (TURKPAP) oluşturulmuştur. Ülkemizde yer alan diri fayların paleosismolojik
davranışlarının araştırılması ve elde edilen sonuçların ulusal bir veri tabanında toplanarak
deprem tehlike analizlerinde kullanıma sunulması kapsamında kenarlaştırma (kompilasyon),
paleosismolojik yüzey etüdü, hendek, hendekte jeolojik etüt ve topografik etüt çalışmaları
yapılmıştır.

Yunak Fayı yol yarması (Bakış yönü, kuzey)

Ilgın Fayı kaplıca hendeği
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Pirbeyli Fayı (Bakış yönü, kuzeydoğu)
Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritaları
Projenin Uygulama Alanı : Samsun, Sinop, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu,
Kayseri, Sivas, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Kayseri
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kapsamında deprem zararlarının azaltılması
yönünde çalışmalardan birisi de bölgesel sıvılaşma yatkınlık haritalarının üretilmesidir. Sıvılaşma
ülkemizde son yüzyılda meydana gelmiş büyük depremlerde can ve mal kaybına neden olan
hasarların dağılımını doğrudan kontrol eden faktörlerden birisidir. Bölgesel ölçekte sıvılaşma
yatkınlık haritalarının üretilmesi, bu haritaların deprem zararlarını azaltmaya yönelik kullanıma
sunulması kapsamında arazi çalışmalarında jeolojik haritalama, uzaktan algılama ve yarma
çalışmaları yapılmıştır.

Çakıl mercekli çamurtaşı-kumtaşından oluşan Pleyistosen yaşlı akarsu çökelleri (Duruca kuzeyi-Amasya)
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Geç Pleyistosen yaşlı yelpaze çökeli (Kavaklı-Göynücek-Amasya)

Geç Pleyistosen yaşlı akarsu sekisi çökelleri (Çayköy-Amasya)
Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) Boyunca Gelişmiş Havzaların
Ekonomik Potansiyellerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemleri ile İncelenmesi
Projenin Uygulama Alanı : Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli,
Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, Kilis, Gaziantep,
Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ
Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) boyunca gelişmiş çek
ayır havzaları (KFAZ: 21 havza ve DAFZ: 5 havza) başta jeotermal enerji olmak üzere, metalik,
endüstriyel hammadde potansiyellerinin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yöntemleri ile
araştırılarak veriler hazırlanması amaçlanmaktadır. ASTER, Lansdat 7 ETM+, Landsat 8, Palsar gibi
uydu verileri analiz edilerek hidrotermal alterasyon zonları, yüzey sıcaklık, deformasyon haritaları
elde edilmektedir. 2019 yılında, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ)
boyunca gelişmiş 26 çek ayır havzada (KAFZ: 21 havza ve DAFZ: 5 havza) gerçekleştirilen proje
kapsamında, uzaktan algılama ve prospeksiyon çalışmaları yapılmıştır.
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Bolu havzasında bindirme bileşene sahip sağ yanal doğrultu atımlı fay
Uydu Verileri Kullanılarak Alterasyon Alanlarının Belirlenmesi
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
“ASTER Uydu Verisi Tabanı” ile tüm Türkiye’yi kapsayan toplam 471 adet ASTER uydu verisi analiz
edilerek metalik, endüstriyel ve enerji hammadde aramacılığı ve çeşitli çevre uygulamaları için
veriler üretilmiştir. Ancak bu veriler arasında hammadde aramacılığında en önemli unsurlardan
biri olan alterasyon alanlarının belirlenmesi yönünde geniş alanları kapsayacak bir çalışma
bulunmamaktadır. Farklı uydu verileri analiz edilerek alterasyon alanlarının belirlenmesi yönünde
uzaktan algılama ve prospeksiyon çalışmaları yapılmıştır.

Kaçkar Dağları (Bakış yönü, kuzey)
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Türkiye Jeolojik Araştırma Sondajları
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Jeolojik araştırma sondajları, yerkürenin sığ derinliklerinde kabuk ve kabuk altı özelliklerinin
tanımlanması, yorumlanması, jeolojik yüzey verilerinin derinlik boyutunda denetlenmesi,
potansiyel yeraltı zenginliklerinin belirlenmesi ve öngörülen oluşum modellerinin test edilmesi, yer
kökenli doğal afet kaynakları ile depolama amaçlı kullanılabilecek jeolojik ortamların araştırılması
için yapılan sondajlardır. Ülkemiz kara alanlarını kaplayan 5547 adet 1/25.000 ölçekli paftada
yüzey verilerine ait jeolojik haritalama yapılmış, derinlik boyutu yeteri kadar denetlenememiştir.
Proje ile metalik, endüstriyel ve enerji hammaddelerine ait ekonomik bulguların değerlendirilmesi
sağlanacaktır. Erzincan ili Çayırlı ilçesindeki 2 adet sondaj yerinde, sondaj ve well-logging
çalışmaları yapılmıştır.

Sondaj yeri genel görünümü
Türkiye’deki Metamorfik Kuşakların Karşılaştırılarak Olası Cevher Parajenezlerinin Araştırılması
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Metamorfik kuşakların oluşum koşulları, yaşları, yapısal tektonizmaları, mineralizasyonu birbirleri
ile karşılaştırılarak, olası cevher mineralizasyonları araştırılmaktadır. Türkiye’deki özellikle yüksek
mertebeli metamorfik alanlar (kısmi ergime, migmatitleşme, eklojit, mavi şist, çernokit vb. gibi)
kuşaklar karşılaştırılarak bu alanlarda oluşabilecek NTE, Sn, Pb, Cu, Zn, Al gibi metalik ve feldispat,
kuvars gibi endüstriyel hammaddelerin oluşumlarına ait veriler elde etmek için 2019 yılı arazi
çalışmaları kapsamında, prospeksiyon çalışması yapılmıştır.

Bitlis Masifi’ne ait Prekambriyen yaşlı Andok gnaysı (Bitlis-Baykan yolu)
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Bitlis-Zagros sütur zonu (Sincik doğusu-Adıyaman)

Pütürge Masifine ait birimleri kesen ve sünek deformasyona uğramış metapegmatitler
Türkiye’deki İntrüzif Kayaların Tektojenetik Sınıflandırılması ve İlişkili Olarak Gelişen Olası
Metalojenik Provenslerin Araştırılması
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Ülkemizde yüzeylenen magmatik kayalar felsik ve mafik kaynaklı olmak üzere 2 ana gruba
ayrılmaktadır. Felsik kayalar levha tektonizmasına bağlı farklı dönemlerde kalkalkalen, şoşonitik
ve alkalen karakterlidir. Bu kayaların magma karakterlerinin ayrılması ile Fe, Pb, Cu, Sn, NTE
vb. farklı türde cevher oluşturabilmektedir. Kayaç örnekleri alınarak petrografik, jeokimyasal,
izotopik bileşimleri, radyometrik yaşları ve mineral kimyalarına ilişkin veriler elde edilmektir.
2019 yılı arazi çalışmaları kapsamında, prospeksiyon ve uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır.
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Geç Kretase yaşlı Marselavat Granitoyidi genel görünüm

Geç Kretase yaşlı Marselavat Granitoyidi mafik mikrogranüler anklav

Karbonifer yaşlı Gümüşhane granitoyidi ve granitoyidi
kesen diyabaz daykları (İspir kuzeydoğusu-Erzurum)
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Ulusal ve Uluslararası Jeoloji Araştırmaları, Maden ve Enerji Kaynaklarının Değerlendirilerek İş
Birliği Olanaklarının Oluşturulması
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Bu proje kapsamında Kurumumuz ile yurt dışındaki muadili kurumlar ve üniversiteler ile çalışma
konuları kapsamında ortak proje imkânlarını araştırmak, bu projeleri hayata geçirmek, daha önce
öngörülmemiş uluslararası araştırma ve teknik işbirliği çalışmalarının desteklenmesi kapsamında
2019 yılında, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Heyeti’nin Kurumumuzu ziyaretine ilişkin
organizasyon yapılmıştır. Çin Jeoloji Araştırma Kurumu (CGS)’ndan gelen heyetin ziyaretine
ilişkin gerekli organizasyon yapılmıştır. SONAMİG (ÇAD Madenler ve Jeoloji Ulusal Şirketi) Genel
Müdürü ve Uluslararası ve Dış İlişkiler Sorumlusundan oluşan heyetin Kurumumuzu ziyareti için
gerekli organizasyon yapılmıştır. Ayrıca uluslararası sempozyumlar, teknik gezilere katılımlar
gerçekleştirilmiştir.

Afet Riskinin Azaltılması ve Acil Müdahalenin Geliştirilmesi için Türkiye’de Volkanik Riskin
Belirlenmesi
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Proje TÜBİTAK tarafından desteklenerek Kurumumuz ve Bristol Üniversitesi arasında
yapılmaktadır. Türkiye, dünyada yüksek volkanik tehlikeye sahip 95 ülke arasında, 14. sırada yer
almaktadır. Küresel istatistiklere göre Türkiye’de bu yüzyılda büyük bir patlamanın gerçekleşme
olasılığı %70’dir. Proje ile; Türkiye’deki volkanik aktiviteler konusunda tehlike değerlendirmesi
ve senaryoların geliştirilmesi, erken uyarı volkan izleme kapasitesinin geliştirilmesi, volkanik
tehlike ve risk konusunda stratejilerin geliştirilmesi sağlanmıştır. 2019 yılında proje kapsamında,
prospeksiyon ve uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır.

Soufriere Hill Volkanının 2008 yılında patlamasıyla oluşan pomza akıntısı ve içerisindeki pomzalar
(Montserrat)
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Volkan gözlem istasyonlarından görünüm
Jeoloji Ön Etütleri
Projenin uygulama Alanı : Türkiye Geneli
“Türkiye Jeoloji Veri Bankası” çalışmaları, proje kapsamında yürütülmüş olup, çalışmalar
kapsamında, 2019 yılında 70 adet paftanın harita sayısallaştırma çalışması yapılmıştır.
Küçük Ölçekli Haritaların Basımı
Projenin uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Sanayileşen ülkemizde giderek artan metalik, endüstriyel ve enerji hammadde gereksiniminin
karşılanabilmesi, diğer yandan sanayileşmeye bağlı olarak yaşanan hızlı kentleşme sürecinde
başta deprem, heyelan, çevresel faktörler olmak üzere çözüm bekleyen pek çok sorunun gündemi
işgal etmesi, jeolojik çalışmaların kesintiye uğratılmadan sürdürülmesinin gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Bu kapsamda çeşitli Küçük Ölçekli Haritaların üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Kurumumuz tarafından 1/100.000 ölçekli haritalar üretilerek kullanıcıların hizmete
sunulmaktadır. Bu proje ile çeşitli ölçekte harita ve kitapçıkları basarak, kullanıcıların kolayca elde
edebileceği şekilde hizmetine sunmak amaçlanmaktadır. Yeraltı kaynaklarının aranmasında, pek
çok mühendislik projesinin uygulanmasında ve çevreye ilişkin çeşitli çalışmalarda giderek daha
fazla ihtiyaç duyulan jeoloji haritaları, Kurumumuz tarafından her yıl değişen miktar ve ölçeklerde
basılmakta, kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
2019 yılında proje kapsamında, 15 adet 1/100.000 ölçekli Jeoloji Haritası sayısallaştırılmış,
kontrolleri yapılmış, kitapçıkları hazırlanmış ve bir kısmı hakem incelemesi amacıyla Redaksiyon
Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiş olup, söz konusu harita ve kitapçıkların hakem düzeltmeleri
yapılmaktadır.
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Arazi Uygulamaları Geliştirme Çalışmaları
Projenin uygulama Alanı : Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Kırşehir, Eskişehir
Kurumumuz çalışanlarının mesleki açıdan bilgi ve deneyimlerinin arttırılması, kişisel çalışma
konuları ve çalışmakta oldukları bölgeler dışındaki jeolojik bilgi eksikliklerinin giderilmesi amacıyla
uygulamalı arazi ve çalışma programları düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra, Jeoloji Mühendisliği
Bölümü öğrencilerinin pratik mesleki uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerine 35 iş günü olarak planlanan staj programını kapsamakta
olup, 2019 yılında toplam 30 stajyer öğrenci bu program kapsamında stajını tamamlamıştır.

2019 yılı staj programı öğrencileri ile arazi çalışması
Topoğrafik Harita Arşivinin Yenilenmesi
Projenin uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Kurumumuz Harita Arşivi Birimi’nde yer alan 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli topoğrafik harita
ve çeşitli ölçekteki hava fotoğrafları arazi çalışmalarının kullanıma zorunlu bir donanımıdır.
Arazi çalışmalarının gerek hazırlık döneminde, gerek arazi çalışmaları sırasında Harita Genel
Müdürlüğü (HGM) tarafından havadan çekilmiş çeşitli ölçeklerdeki hava fotoğrafları kullanılmakta
ve çalışmalara zamansal ve parasal boyutta büyük katkılar sağlamaktadır. Yine 1/25.000 ve
1/100.000 ölçekli topoğrafik haritalar her türlü jeolojik verinin gerek arazide gerek merkezde
üzerine aktarıldığı çeşitli jeoloji haritalarının altlığı olarak kullanılan donanımlardır. Bu haritalar
1950’li yıllardan beri Harita Genel Müdürlüğü tarafından üretilmekte ve ihtiyaç duyan kurumlara
satılmaktadır. Ancak baskı tarihlerinin çok eski olması nedeniyle günümüz coğrafi ve siyasi bilgileri
içermemekte ve bu nedenle arazi çalışmaları sırasında sorunlar yaşanabilmektedir. Son yıllarda
ise HGM uydu görüntülerinden de yararlanarak günümüz bilgilerini içeren yeni kağıt ve sayısal
topoğrafik haritalar üretmektedir. 2006 yılında sayısal yükseklik paftaları ile 1/25.000 ölçekli
sayısal raster haritaları Kurumumuz arşivlerine kazandırılmış olup, çok eski yıllarda üretilmiş
günümüz bilgilerinden yoksun 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli kağıt baskı topoğrafik haritaları
yenilenmeye devam etmektedir.
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2.5. Tabiat Tarihi Müzecilik Faaliyeti
Yapılan bilimsel araştırma projeleriyle; stratigrafi, sedimantoloji ve yapısal jeoloji çalışmalarıyla
birlikte paleocoğrafik ve paleoiklimsel değişiklikler ortaya konulmakta, eski madenciliğe ait
maden galerileri, cüruf depoları araştırılarak Türkiye envanteri oluşturulmakta ve Türkiye’de halen
büyük kısmı atıl durumda bulunan süstaşı olabilecek malzemelerin çıkarılmasını teşvik etmek için
süstaşı yatakları en son bilgiler dahilinde değerlendirilmektedir. Yeni lokasyonlardan çıkarılan
örnekler müzeye aktarılmakta, bilimsel açıdan değerlendirilerek raporlanmakta ve böylelikle
müzenin teşhir alanı zenginleştirilmektedir. Projeler kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarla işbirliği ile karşılıklı bilgi paylaşımına devam edilmektedir. Bununla birlikte müze eğitim
biriminde ziyaretçilere yönelik eğitim çalışmaları ile müzede etkili öğrenme gerçekleştirilmekte,
eğitim paketleri hazırlanarak seminerler, paneller ve gösterimler düzenlenmektedir. Şehit
Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesini geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında; müzede bulunan
materyallerin günümüz modern arşivleme sistemi kullanılarak arşivlenmesi sağlanmaktadır. Sergi
malzemelerinin zenginleştirilebilmesi için, projelerden elde edilen örneklerin yanı sıra diğer
ülkelerden örnekler satın alınarak veya bağış yoluyla müzeye kazandırılmaktadır.
YAPILAN İŞ

MİKTAR

Stratigrafik Kesit Ölçümü (m)

227

Prospeksiyon (km )

1.625

2

Çankırı-Çorum Havzası Eosen-Oligosen Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası
Projenin Uygulama Alanı : Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Yozgat, Amasya
Çalışmanın amacı, Çankırı-Çorum Havzasında Eosen yaşlı denizel birimlerde ve Oligosen yaşlı
flüviyal birimlerde henüz keşfedilmemiş fosil topluluklarını araştırmak, Müzemiz arşivine
değerli örnekler kazandırmak ve bu çalışmaları yaparken tanımlaması yapılan fosiller ile
bölgenin stratigrafisine katkı sağlamaktır. Elde edilen jeokimyasal ve izotop analiz sonuçları ile
bölgeye ilişkin paleocoğrafik ve paleoiklimsel değişikliklerin ortaya konulması planlanmaktadır.
2019 yılı çalışmalarında; 785 km2’lik bir alanda prospeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiş olup
227 metre stratigrafik kesit ölçülmüş ve 216 adet paleontolojik örnek toplanmıştır. Fosillerin
temizleme ve tanımlama işlemlerine başlanmıştır. Çalışmalarda incelenen alanlar içerisinde
yüzeylenen formasyonlar stratigrafik ve paleontolojik açıdan yeniden değerlendirilmiş ve
örnekleme yapılmıştır. Tanımlanan ve tanımlanacak olan fosillerle paleocoğrafik ve paleortamsal
yorumlamalarda bulunulacaktır. Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi arşivine ve teşhirine Eosen
dönemine ait, Türkiye’de ve dünyada nadir bulunan fosil örnekler kazandırılmıştır.

Kocaçay – Osmankahya formasyonları geçiş ikinci sekans

140

I

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

I

www.mta.gov.tr

İncik-Demirciler Köyü arası Nummipera eocenica
Türkiye’deki Süstaşları Potansiyelinin Araştırılması
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Projenin amacı; Türkiye’de halen büyük kısmı atıl olarak duran süstaşı olabilecek malzemelerin
çıkarılmasını teşvik etmek için süstaşı yataklarının en son bilgiler dahilinde değerlendirilmesi
ve ülkemiz madencilik sektörüne süstaşlarının katkısının sağlanması kapsamında Aydın, Ankara,
Bayburt, Rize, Eskişehir, Kütahya, Muğla, Kastamonu illerinde çalışmalar yürütülmüş olup,
prospeksiyon çalışmaları gerçekleştirilerek mineralojik-petrografik, jeokimyasal numuneler ve
teşhir amaçlı çok sayıda kayaç örnekleri alınmıştır.

Bayburt, Erzincan ve Rize Bölgelerinde Yapılan Arazi Çalışmalarından Görünümler

Kuvars Kristali
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Antik Süstaşlarının Arkeogemolojisi
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Geçmiş uygarlıklardan gelen değerli taşların çalışıldığı, gemolojinin bir alt disiplini olan
arkeogemoloji, multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir. Arkeolojik çalışma alanlarından gelen taşların
tanımlanması, tahribatsız gemolojik analiz teknikleri ile elde edilen verilerin yorumlanması, antik
uygarlıklarca süstaşlarının nasıl değerlendirildiği ve ticaretinin nasıl yapıldığının araştırılması ve
tartışılması gibi konuların çalışıldığı bir bilim dalıdır. Bu proje kapsamında, antik taşlar gemolojik
olarak tanımlanmakta ve arazi çalışmalarından elde edilen örneklerle karşılaştırılarak benzerlik
ya da farklılıkları belirlenmektedir. Çalışmalarda 150 km2 alanda prospeksiyon çalışmaları
gerçekleştirilmiş olup 12 adet mineraloji-petrografi amaçlı kayaç örneği, 15 adet gemolojik analiz
amaçlı granat örneği toplanmıştır.
Müze Ön Etütleri
Projenin Uygulama Alanı : Türkiye Geneli
Bu proje kapsamında müzecilik, yerbilimleri ve madencilik konularında çalıştay, kongre,
sempozyum, eğitim ve teknik gezilere katılımın gerçekleştirilmesi ve müzemizde, yurt içinden
ve yurt dışından gelecek uzmanlar tarafından müzecilik, yerbilimleri ve madencilik konularında
eğitimlerin verilmesi hedeflenmiştir.
Çankırı ve Ankara illerinde yürütülen çalışmalarda 95 km2 prospeksiyon yapılmış, eğitim amaçlı
olarak okullara gönderilen mineral ve kayaç setleri için kayaç ve mineral örneği toplanmıştır.
Proje dahilinde “Gezici Müze Faaliyetleri” kapsamında Ankara ili çevresinde 6 okul ziyaret edilmiş,
eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulmuştur.

2.6. Yer Bilimleri ve Madencilik Alanında Teknoloji Araştırmaları ile Analiz ve Test
Faaliyeti
Madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü sahalara ait zenginleştirme tesislerinde verimliliği artırma,
daha ucuz maliyetle daha büyük kapasitede üretim elde etme çalışmaları yürütülmektedir. Bu
sayede gerek teknolojik olarak gerekse ekonomik olarak doğrudan ekonomiye katma değeri
olabilecek, standartlara uygun ticari değer taşıyan ürünler elde edilmektedir. Metalik ve endüstriyel
hammaddelerin seramik, refrakter, yapı ve metalik malzeme sanayi alanlarında, teknolojik test
ve incelemelerinin yapılarak kullanım alanlarının 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. Akreditasyon çalışmaları yürütülerek,
verilen analiz/test hizmetlerinin ulusal ve uluslararası geçerli, kaliteli ve güvenilir olduğunun
onaylanması sağlanmaktadır.
Doğu Anadolu Malatya (Sofular-Kuluncak) Bölgesindeki Siyenitoidik ve Karbonatlı Kayaçlarda
Sıvı Kapanımı Çalışmaları
Projenin Uygulama Alanı : Malatya
Sıvı kapanımları, maden yataklarının oluşum sıcaklıkları, basınç koşulları, cevherleşmeye neden
olan çözeltilerin yoğunluğu ve bileşimi gibi konularda bilgi vermesi açısından oldukça önem
taşımaktadır. Bu amaca yönelik olarak sıvı kapanım çalışmaları için Malatya-Kuluncak ilçesindeki
karbonatlı kayaçlardan örnekler seçilmiş olup, karbonat mineralinin oluşumuna neden olan
çözeltilerin karakterlerini ortaya çıkarmak amacıyla sıvı kapanım çalışmaları yapılmıştır.
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Termik Santral Kömür Küllerinin Ekonomik Öneme Sahip Nadir Toprak ve Diğer Elementler
Bakımından Kaynak Olma Potansiyellerinin Araştırılması
Bu projede, termik santrallerde kömür yakımı sonrası ortaya çıkan kömür küllerinin ekonomik
öneme sahip nadir toprak, eser (minör) ve ana (majör) elementler açısından kaynak olma
potansiyellerinin araştırılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında, 2019 yılında Tunçbilek Termik
Santralinden 60 adet, Soma Termik Santralinden 71 adet numune alınmıştır. Tunçbilek Termik
Santral sahasından alınan numunelerin analizleri yapılmış olup 2020 yılında Soma Termik
Santralinden alınan numunelerin analizlerine devam edilecektir.
Grafitik Karbon Kazanımı
Grafit, dünyada hızlı gelişen teknolojiyle birlikte kullanım oranı sürekli artan ve günümüz
teknolojisinin vazgeçilemeyen endüstri hammaddelerinden biri olmuştur. Projede, bu kaynaklara
ait cevher zenginleştirme yöntemleri geliştirilerek teknolojik sorunlarının bertaraf edilmesi,
teknolojik bilginin ticarileştirilerek yüksek katma değerli ürünler haline dönüştürülmesi
amaçlanmıştır. Teknolojik çalışmalar kapsamında, ülkemizde düşük tenöre sahip olan Kastamonu
ve Yozgat cevherleşmelerine ait sahalarda mineralojik ve petrografik çalışmalar yapılarak
cevherlerin yapı ve bileşimlerinin analizleri gerçekleştirilmiş olup; cevherin yapısına uygun cevher
hazırlama, zenginleştirme ve özütleme süreçleri geliştirilmiştir.
Kalsiyum ve Ara Tip Bentonitlerin Sodyum Bentonitlere Dönüştürülmesi Olanaklarının
Teknolojik Olarak İncelenmesi
Bu proje kapsamında genellikle ağartma toprağı ve döküm bentoniti kalitesindeki Ca bentonit
ve ara tip bentonitlerin aktifleştirilerek sondaj sanayiinde kullanım olanaklarının araştırılması
amaçlanmakta olup, bu kapsamda çalışmalar yürütülmüştür.

Bentonit tekrarlanabilirlik numunelerinin
süspansiyonları ve viskozite ölçümleri
Göller Bölgesi Huntit Konsantresinin Teknolojik Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Zenginleştirme çalışmaları yapılan huntit numunelerinin karakteristik özellikleri belirlenmiş
ve kağıt, plastik, lastik sanayiinde kaplama ve dolgu maddesi amaçlı (beyazlık/renk, yağ
emme, aşındırma) kullanımına yönelik testleri yapılmıştır. Huntitin alev geciktiricilik özellikleri
incelenerek geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmalarda halojen içermeyen ve
çevre dostu olan alev geciktirici özelliği bulunan huntit mineralinin yanmaya karşı gösterdiği
olumlu özellikler baz alınarak kağıt sanayi için ve savunma sanayi için denemeler yapılmıştır.
Kurumumuz bünyesinde, yapı sektöründe ve yangın tehlikesi bulunan alanlarda kullanılması
mümkün olabilecek, huntit katkılı boya üretimi çalışmaları yapılmıştır.
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Eskişehir-Beylikova Kompleks Cevherinin Teknolojik Olarak Değerlendirilmesi ve Üretim
Sürecinin Geliştirilmesi
Projenin Uygulama Alanı :

Eskişehir

Eskişehir-Kızılcaören sahası, fluorit-barit mineralizasyonu, nadir toprak elementleri ve toryum
içeriği açısından ülkemizdeki önemli yataklardan biridir. Bu proje kapsamında, kompleks cevherden
fiziksel, fiziko-kimyasal ve metalürjik süreçler kullanılarak değerli mineral ve elementlerin yüksek
saflıkta kazanılması, üretim sürecinin oluşturulması amaçlanmıştır.
Kırma, aşındırma ve flotasyon yöntemleri kullanılarak fluorit ve barit kazanımı yapılmıştır. NTE
ve toryum için ön zenginleştirme yapılarak cevherin özütlemeye giriş içeriği yükseltilmiştir. Daha
sonra kavrularak klorik asit ile çözeltiye alınan elementler ekstraksiyon yöntemiyle de ayrı ayrı
elde edilebilmesi için saflaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Uygulanan yöntem hem toryum
hem de NTE üretim süreçlerine uygun olup, %99,48 saflıkta ThO2 ve %99 saflıkta CeO2 üretilerek
üretim teknolojileri ülkemize kazandırılmıştır.

ThO2 SEM-EDS görüntüsü

CeO2 SEM-EDS görüntüsü

Kırklareli-Balaban Demir Cevherinin Safsızlıklarının Giderilerek Zenginleştirme Yöntemlerinin
Araştırılması
Projenin Uygulama Alanı : Kırklareli
Proje, demir tenörünü yükseltme, konsantredeki zararlı elementleri tamamen ya da izin verilen
sınırlara kadar uzaklaştırma ve değerlendirilebilecek demir dışı kıymetli elementleri ayrı
konsantreler haline getirme çalışmalarını içermektedir.
Cevher Zenginleştirme Tesis Tasarımı Projesi
Bu proje kapsamında, cevher zenginleştirme işlemlerinin ardından çıkan raporlar sonucunda bir
tesisin nasıl dizayn edilebileceği konusu detaylı bir biçimde incelenmektedir. Proje temel olarak
eğitimsel ve kurumsal kabiliyeti arttırıcı yönde ilerlemektedir. Tesis dizaynının temel bileşenleri
olarak; kırma-eleme devrelerinin, zenginleştirme devrelerinin, destek ünitelerinin ve yapılarının
tasarımı, tasarımların maliyetlendirilmesi ve optimizasyonu gösterilebilir.
Yerli Linyitlere Uygun Nem, Kül ve Uçucu Madde Analizleri için Standart Metot Geliştirilmesi
Proje kapsamında yerli linyitlerimize uygun analiz test yöntemi geliştirilmesi amaçlanmış olup,
gerekli nem, kül ve uçucu madde analizleri yapılarak uygun sıcaklık, analiz süreleri ve gaz akış
hızları belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.
Bugüne kadar yapılan analizlerde yerli linyitlerin ASTM ve ISO standartlarına uygulanan sıcaklık,
gaz akışı ve analiz sürelerinin ihtiyacı tam olarak karşılamadığı durumlar gözlemlenmiştir.
ASTM ve ISO standartlarına göre yapılan analizlerde külleşmenin tam olmadığı ve uçucu madde
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miktarının da tam olarak uzaklaşmadığı görülmüştür. Kullanılan metotların, literatürdeki bitümlü
şist ve taş kömürü örneklerine uygun olduğu gözlenmiştir. Uluslararası standartlara göre yapılan
analizlerde analiz sonuçlarının tekrarlanabilirlik ve tekrar edilebilirlik limitleri de kömürlerimize
tam olarak uygunluk göstermemektedir.

Homojen numune hazırlama

TGA analiz cihazı

Doğal Taş Atıklarından Yapı Malzemesi Üretilebilirliğinin Araştırılması
Bu projede ağırlıklı olarak amaç doğal taş atıklarından yapı malzemesi elde ederek, hem atık
sorununun bertaraf edilmesi hem de ekonomik bir katkı sunulmasıdır. Geleneksel olarak üretilen
duvar karoları üretiminde SiO2-Al2O3-CaO içerikli malzemeler kullanılır ve pişme sıcaklığı 11351155 °C arasındadır. Atıklardan farklı özelliklerde yapı malzemesi üretimi hedeflenerek SiO2-Al2O3CaO sistemine uygun karışımlar hazırlanmıştır. Hazırlanan bu karışımlardan pişirme işlemi ile
farklı şekilli ve/veya az/çok gözenekli yapı malzemeleri elde edilmesi çalışmaların nihai amacıdır.
Batı Anadolu Zeolitlerinin Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Özelliklerinin İyileştirilerek Su
Arıtmasında Etkin Kullanımı
Bu çalışma Manisa Gördes Yöresi zeolitlerinin (Klinoptilolit tüflerinin) atık sularda ağır metal
iyonlarını absorplama özelliğinin belirlenmesini kapsamaktadır. Çalışmada konsantrasyonları belli
olan farklı süre ve sıcaklıklarda asitle aktive edilen ham zeolit örneğindeki major oksit, yüzey alanı
ve porozite değişimleri incelenmiştir. Projenin ikinci basamağında zeolitin optimum şartlarda iyon
değişimi araştırılmıştır. Projenin son basamağında ise ağır metal içerdiği düşünülen su numuneleri
çalışılmış, yapılan filtrasyon analizi sonucunda %50 verim ile Pb ortamdan uzaklaştırılarak birinci
kalite su sınıfına yükseltilmiştir.
Endüstriyel Grafit Malzemeler ve Needle Kok Üretimi
Endüstriyel grafit malzemeler, yüksek sıcaklıklarda mekanik mukavemete, mükemmel elektrik
ve ısı iletkenliğine sahip olduğundan, döküm ve refrakter sanayinde, laboratuvar malzemeleri
yapımında, yüksek elektrik iletkenliği ile elektrod, motor fırçaları, pil çubukları ve elektronik
aletlerin imalatında kullanılmaktadır. Ülkemizde de yüksek tonajlarda endüstriyel grafit
malzemeler tüketilmekte olup, 2018 yılında 37.3 milyon ton çelik üretimine karşı 60.000 ton grafit
elektrod tüketilmiştir. Ülkemizin mevcut üretim kapasitesini koruması veya artırması durumunda
grafit elektrod temini artan fiyatlar ve üretim kısıtlamaları nedeniyle endüstrimiz için önemli
bir sorun ve maliyet girdisi oluşturacağından bu malzemelerin yerli olarak üretilebilmesi, gerekli
teknolojinin ülkemize kazandırılması projenin amacını oluşturmaktadır.
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MAT (Maden Analizleri ve Teknolojisi) Ön Etütleri
Çalışmalar için yıl içinde literatür taraması, ön görüşmeler, ön analiz çalışmaları, gerekli cihaz
ve malzeme alım araştırmaları, çalışılması düşünülen bölgelerde çok kısa süreli arazi çalışmaları
yapılarak numune alınması, sanayi ve/veya üniversite ile kamu sektörü işbirliğinde düşünülen
çalışmalarda ön hazırlık ve araştırmaların aynı zamanda ödenek belirlemelerinin yapılması
projenin amaçlarındandır. Ayrıca, yıl içerisinde oluşturulan projelerin çalışılmaya başlanması
ile ilgili alt yapı sağlamıştır. Bunun yanı sıra, Kurumumuz tarafından yayınlanan genelgelerde
belirtilen durumlar ile kurs, seminer, kongre vb. etkinliklere katılım sağlanmıştır.
Analiz - Test Hizmetlerinin Nitel ve Nicel Olarak Geliştirilmesi
Jeokimyasal analizlerde, parametre sayısının artırılması ve dedeksiyon limitlerinin düşük
seviyelere çekilmesi, PGE ve NTE gibi parametrelerin daha kısa sürede ve daha kabul edilebilir
dedeksiyon limitlerinde analiz edilmesi, akredite parametre sayısının artırılması ve yerbilimleri
çalışmalarında önemli yer tutan ancak ülkemizde gerçekleştirilemeyen, jeokronolojik yaş tayinleri
için uygun olan izotop analizlerine temel oluşturulması ve farklı yapılarda referans malzemelerin
hazırlanması amaçlanmaktadır. Kurumun, stratejik hedefleri doğrultusunda her yıl katlanarak
artırmayı ön gördüğü maden arama çalışmalarına paralel olarak artan analiz/test taleplerine hızlı
ve güvenilir bir şekilde cevap vermeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
MAT Kalite Yönetim Sistemi ve Laboratuvar Akreditasyonu
Yerbilimleri ve madencilik alanlarında yapılan çalışmalarda ihtiyaç duyulan her türlü analiz/test/
kalibrasyon taleplerine uluslararası düzeyde cevap verildiğine dair, “TS EN ISO/IEC 17025 Deney
ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” Standardı’na göre faaliyetler
yürütülmektedir.
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Tablo 18. Performans sonuçları tablosu (Performans Hedefi 2)
Yıl 2019
İdare Adı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Amaç 1. Yer bilimleri alanında karadan, havadan ve denizlerden veri üretimini
artırmak.

Stratejik
Amaç

Amaç 2. Milli enerji ve maden politikamız kapsamında, hammadde arz
güvenliğini sağlamak için yurt içi ve yurt dışında arama - araştırma çalışmalarını
artırmak.
Amaç 3. Yer bilimleri konusunda dünyada uygulanan ileri teknolojileri takip
etmek, uygulamak ve geliştirmek.
Amaç 4. Analiz ve zenginleştirme yöntemlerini belirlemek, uygulamak ve
geliştirmek.
Hedef 1.1. Yerkabuğunun yapısını ortaya çıkarmak için havza ve kuşak bazında
araştırmalar gerçekleştirilecektir.
Hedef 1.2. Yer bilimleri alanında altyapı çalışmalarının nitelik ve niceliği
artırılacaktır.
Hedef 1.3. Yer bilimleri alanında hizmete sunulan çalışmaların sayısı
artırılacaktır.

Stratejik
Hedef

Hedef 2.2. Maden ve enerji hammadde aramalarında jeofizik etüt miktarı
artırılacaktır.
Hedef 3.1. Maden ve enerji kaynak güvenirliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Hedef 4.1. Laboratuvar hizmet kalitesi artırılacak ve geliştirilecektir.
Hedef 4.2. Madenlerin kazanımına yönelik teknolojik çalışmalar yapılacak, veri
üretilecektir.

Performans
Hedefi

PH2. YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI: Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda
karada ve denizlerde yer bilimleri alanında bilgi üretilerek yer kabuğunun
anlaşılması ve verimli kullanılmasının sağlanması, teknolojik çalışmalar yapılması,
analiz ve test hizmetleri geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve hızlandırılması

Yıl: 2019
Performans Göstergeleri

1

Analiz-test yapılan numune sayısı (adet)

Planlanan

Gerçekleşen

450.000

611.495

Gerçekleşme
(%)

136

Açıklama; 2019 yılından devreden ve 2020 yılı İş Programı kapsamında gelecek olan numunelerin
analiz/testlerinin gerçekleştirilmesi sonucunda öngörülen numune sayısını ifade eder.
Değerlendirme; Artan sondaj programı sonrasında ve yıl içerisinde gelen ücretli iş talepleri
kapsamında analiz/test yapılan numune sayısı planlananı aşmıştır.
2

Analizler için referans malzeme üretim miktarı
(adet)

1

1

100

Açıklama; Yer bilimleri ve madencilik sektörüne sunulan analiz/test/kalibrasyon hizmetleri için
laboratuvarlarda üretilen ve kullanıma alınan referans malzeme sayısını ifade eder.
Değerlendirme; Çalışmalar planlanan programa göre gerçekleştirilmiştir.
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Yıl: 2019
Performans Göstergeleri

3

Çeşitli ölçeklerde hazırlanan harita sayısı (adet)

Planlanan

Gerçekleşen

25

20

Gerçekleşme
(%)

80

Açıklama; Kurumumuz faaliyetleri sonucunda üretilen jeolojik ve jeofizik haritaların hizmete
sunulabilmesini ifade eder.
Değerlendirme; Jeolojik harita hazırlama aşamasında bir çok verinin derlenmesi, basıma hazırlanması
(haritaların sayısallaştırılması, kitapçıklardaki eksiklik ve sorunların giderilmesi), redaksiyon
aşamasının uzun sürmesi nedeniyle hedefin altında kalınmıştır.
4

Denizlerde yapılan üç boyutlu (3B) sismik etüt
miktarı (km2)

3.500

2.822

81

Açıklama; Deniz alanlarının jeolojik yapılarının ve doğal kaynak potansiyelinin tespit edilmesi
amacıyla toplanan 3B sismik veri miktarını ifade eder.
Değerlendirme; Kurumumuz ile TPAO arasında imzalanan protokol kapsamında Oruç Reis
Araştırma Gemisiyle Akdeniz’de icra edilen sismik etütler süresince ulusal politikalar doğrultusunda
zaman zaman bekleme durumunda kalınması gerektiğinden toplam 2.822 km2 alanda 3B Sismik veri
toplanmıştır.
5

Havadan yapılan jeofizik araştırma miktarı (km)

429.478

411.750

96

Açıklama; Havadan yapılan jeofizik araştırmalar sonucunda elde edilen veriler ile potansiyel içeren
alanların tespitine ve potansiyel alanların daraltılmasına yönelik yapılan araştırma miktarını ifade
eder.
Değerlendirme; Genel Müdürlüğümüz yurt dışı faaliyetleri kapsamında 1 uçağımızın Özbekistan ve
Sudan Cumhuriyetlerinde çalışmalar yürütmesi, yıl boyu çeşitli dönemlerde mevsimsel istatistiklerin
dışında yaşanan hava muhalefeti ve ülke genelinde çeşitli alanlarda yapılan detay uçuşlar nedeniyle
çalışmalar planlananın gerisinde kalmıştır.
6

İleri teknoloji elementlerin kazanımına yönelik
teknolojik çalışma sayısı (adet)

1

1

100

Açıklama; Nadir toprak elementlerinin kazanımına yönelik çalışmaları ifade eder.
Değerlendirme; Çalışmalar planlanan programa göre gerçekleştirilmiştir.
7

Jeofizik kuyu LOG ölçüm miktarı (m)

1.300.000

1.235.021

95

Açıklama; SP-Rezistivite, Gamma-Ray, Density, Neutron, Thermic, XY Caliper, Spektral Gamma-Ray
ölçülerini içermektedir.
Değerlendirme; Çalışmalar sırasında elde edilen bulguların yeniden değerlendirilmesi sonucunda
bazı sahalarda detay çalışmaya ihtiyaç duyulmadığından program revize edilerek tamamlanmıştır.
8

Karada yapılan jeofizik araştırma miktarı (km)

160

414

259

Açıklama; SP, IP, Jeoradar, CSAMT yöntemlerle yapılan çalışmaları ifade eder.
Değerlendirme; Çalışmalar sırasında elde edilen bulgular nedeni ile planlanan program sonrası ilave
program gerçekleştirilmiş, ayrıca yıl içerisinde gelen ücretli iş talepleri karşılanmıştır.
9

Maden yataklarının artık/atıklarının
değerlendirilmesine yönelik teknolojik
çalışma sayısı (adet)

3

4

133

Açıklama; Metalik, endüstriyel ve enerji hammaddeleri ile maden yataklarının/artıklarının
değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojik araştırma projelerinin sayısını
ifade eder.
Değerlendirme; Çalışmalar sırasında elde edilen bulgular nedeniyle ilave çalışma gerçekleştirilmiştir.
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Yıl: 2019
Performans Göstergeleri

10

TÜVEK’e teslim edilen karotların arşivlenerek
madencilik sektörünün hizmetine sunulma
oranı (%)

Planlanan

Gerçekleşen

25

25

Gerçekleşme
(%)

100

Açıklama; TÜVEK’e teslim edilen karotların arşivlenmesi ve TÜVEKBS yazılımı üzerinden yerbilimleri
ve madencilik sektörünün hizmetine sunulması çalışmalarını ifade eder.
Değerlendirme; Çalışmalar planlanan programa göre gerçekleştirilmiştir.
11

Uzaktan algılama analizi yapılan alan (km2)

363.350

671.000

185

Açıklama; Maden aramaları için potansiyel olabilecek alanların belirlenmesi amacıyla metalik maden,
endüstriyel hammadde tespitine yönelik mineral dağılım ve alterasyon haritalarının yapılması, 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 çizgisi değişimi ve çevre kirliliğine
yönelik yapılan uzaktan algılama çalışmalarını ifade eder.
Değerlendirme; 2019 yılında yurt dışı projelerimizin hız kazanması ile birlikte uydu verilerinden
hızlı bir şekilde veri elde edilmesine yönelik çalışmalar yapılması, ayrıca kurumumuz çalışmalarının
daha fazla tanıtılması sonucunda, talep edilen enerji ve maden aramalarında kullanılmak üzere uydu
verilerinin analiz edilmesi uzaktan algılama analizi yapılan alan miktarında artışa sebep olmuştur.
12

Yer bilimlerine yönelik yeni gelişmelerin ve ileri
teknolojilerin değerlendirildiği bilimsel etkinlik
(sempozyum, çalıştay vb.) sayısı (adet)

9

12

133

Açıklama; Kuruluş Kanunumuz gereği madenlerin daha faydalı işletilmesine yönelik teknolojik
gelişmeleri takip etmek ve uygulamak için yapılan bilimsel etkinlik sayısını ifade eder.
Değerlendirme; Teknolojik gelişmelerin artması ve yeni teknolojilerin takip edilebilmesi için
düzenlenen eğitim sayısı planlanan sayıyı aşmıştır.
13

Yerkabuğunun yapısını, jeolojik oluşumları
ve olayları açıklamaya yönelik havza ve kuşak
bazında jeolojik etüt alanı (km2)

173.000

183.050

106

Açıklama; Yerkabuğunun yapısını, jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yönelik havza ve kuşak
bazında arazide gerçekleştirilecek, Ön Etüt (Prospeksiyon), Revizyon, Kenarlaştırma (Kompilasyon)
çalışmalarını ifade eder.
Değerlendirme; Çalışmalar sırasında elde edilen bulgular nedeni ile planlanan program sonrası ilave
program gerçekleştirilmiştir.
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38.873.000,00

Jeoloji Araştırmaları

Tabiat Tarihi Müzecilik Faaliyeti

Yer Bilimleri ve Madencilik Alanında
Teknoloji Araştırmaları ile Analiz ve
Test Faaliyeti

4

5

6

Genel Toplam

4.049.000,00

Jeofizik Araştırmaları

3

208.888.280,00

32.601.280,00

65.543.000,00

60.541.000,00

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
Araştırmaları

2

7.281.000,00

Çevre Çalışmaları ve Karot Bilgi
Bankasına Yönelik Faaliyetler

1

-

-

-

-

-

208.888.280,00

38.873.000,00

4.049.000,00

32.601.280,00

65.543.000,00

60.541.000,00

7.281.000,00

299.495.050,13

57.331.175,97

3.586.792,52

30.120.378,38

65.965.043,75

129.668.123,09

12.823.536,42

-

-

-

-

-

299.495.050,13

57.331.175,97

3.586.792,52

30.120.378,38

65.965.043,75

129.668.123,09

12.823.536,42

Bütçe
Dışı

Toplam

Bütçe
Dışı

Bütçe

Bütçe Gerçekleşme

Başlangıç Bütçe Ödeneği (KBÖ)

Toplam

Sorumlu Harcama Birimleri

Bütçe

Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı
Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Performans Hedefi 2

143,37

147,48

88,58

92,39

100,64

214,18

176,12

Gerçekleşme
(%)’si

YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI: Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda karada ve denizlerde yer bilimleri
alanında bilgi üretilerek yer kabuğunun anlaşılması ve verimli kullanılmasının sağlanması, teknolojik
çalışmalar yapılması, analiz ve test hizmetleri geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve hızlandırılması

Stratejik Amaç

Faaliyetler

Amaç 1. Yer Bilimleri Alanında Karadan, Havadan ve Denizlerden Veri Üretimini Artırmak
Amaç 2. Milli Enerji ve Maden Politikamız Kapsamında, Hammadde Arz Güvenliğini Sağlamak İçin Yurt
İçi ve Yurt Dışında Arama - Araştırma Çalışmalarını Artırmak
Amaç 3. Yer Bilimleri Konusunda Dünyada Uygulanan İleri Teknolojileri Takip Etmek, Uygulamak ve
Geliştirmek
Amaç 4. Analiz ve Zenginleştirme Yöntemlerini Belirlemek, Uygulamak ve Geliştirmek

(TL)
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İdare Adı

YIL: 2019

Tablo 19. Faaliyeterin bütçe ödeneği ve bütçe gerçekleşme tablosu (Performans Hedefi 2)

II-DİĞER FAALİYETLER
1.Danışma ve Denetim Faaliyetleri
Teftiş İşlemleri
Teftiş Kurulu Yönetmeliğimizin 50.maddesi uyarınca 2019 yılında, 14 Daire Başkanlığı, 12 Bölge
Müdürlüğü, MTA Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, İstanbul İrtibat Şube Müdürlüğü ve Şehit
Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü’nün teftişi planlanmıştır. Yıl içinde 12 Bölge Müdürlüğü,
İstanbul İrtibat Şube Müdürlüğü ve Spor Kulübü Derneği’nin teftişleri tamamlanmış olup, diğer
merkez birimlerinin teftişine teftiş programı kapsamında devam edilecektir.
Ayrıca; 2018 yılından devreden dosyalar ile birlikte, 2019 yılında çeşitli konulara ilişkin 26 adet
(inceleme ve soruşturma) dosyasının 25 adedi tamamlanmış olup, diğer 1 dosyayla ilgili çalışmalar
devam etmektedir.
Hukuk İşlemleri
2019 yılı içerisinde toplam 112 adet dava açılmıştır. Bu davalardan toplam 81 adedi Kurumumuza
karşı açılmış olup; Kurumumuz tarafından açılan dava sayısı ise toplam 31 adettir. Bu davalardan
36 tanesi idari dava olup; 45 tanesi ise adli davadır.
2019 yılı içerisinde Kurum lehine sonuçlanan dava sayısı toplam 45 adet olup; Kurumumuz
aleyhine sonuçlanan dava sayısı toplam 37 adettir.
Strateji Geliştirme
Kurumumuz performans programının hazırlanması, stratejik planın ve performans programının
izleme ve değerlendirme çalışmalarının yürütülmesi, iç kontrol sisteminin geliştirilmesi
çalışmalarının koordine edilmesi, yıllık plan ve programlarda sorumluluk kapsamında olan tedbir
ve eylemlere ilişkin gerçekleşmelerin ilgili kurum ve makamlara raporlanması, faaliyet raporu ve yıl
ortasında yayımlanan “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nun hazırlanması çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Kurumumuz bütçesinin, yatırım programının ve ayrıntılı finansman programının hazırlanması
ve uygulanması, Genel Müdürlüğümüz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve
taşınmazlara ilişkin bilgilerin konsolide edilerek icmal cetvellerin hazırlanması, bütçe kesin
hesabının hazırlanması, nakit yönetiminin planlanması, mali istatistiklerin yayımlanması, ön
mali kontrolün gerçekleştirilmesi ve mali danışmanlık hizmeti verilmesi, kişi borçlarının takibi
çalışmaları yürütülmüştür.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalıyla ulaştırılan 231 adet başvuru değerlendirilerek,
ilgili birimler tarafından cevaplandırılması sağlanmıştırır. Diğer taraftan 4982 Sayılı Bilgi
Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Kurumumuza e-bilgi yoluyla yapılan 1.467 adet başvuru
sonuçlandırılmıştır. Tüm bu veriler, Bakanlığımıza aylık ve yıllık rapor halinde gönderilmiştir.
İç Kontrole ilişkin olarak; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 56.maddesinde
iç kontrolün amacı “Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli
bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak
faaliyet göstermesini, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak”
olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Kurumumuz 2020-2021 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır.
Ön Mali Kontrole ilişkin olarak; İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 10.
maddesinde belirtilen “Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama
birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek
tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer
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malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Mali karar ve işlemler harcama
birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da
kontrol edilir.” hükmü gereğince yasal süresi içerisinde ön mali kontrolü yapılan 5.010 adet Ödeme
Emri Belgesinden, tespit edilen eksik veya hatalı 525 adet Ödeme Emri Belgesi ilgili Harcama
Birimlerine düzeltilmesi sağlanmak üzere iade edilmiş ve bu iadeler neticesinde hata ve/veya
eksikliklerinin düzeltilmesi sağlanarak ödemeleri gerçekleşmiştir. Ayrıca söz konusu usul ve
esaslar kapsamında 43 adet ihale işlem dosyası, sözleşme tasarısı ve protokol taslağına görüş
verilmiştir.
İç Denetim
İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan, 2019 yılı Denetim Programı çerçevesinde
denetlenecek alanların faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde;
sistem ve uygunluk yönünden denetime tabi tutularak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından
yayınlanan Kamu İç Denetim Standartlarına uygun olarak risk odaklı planlanmış, Kamu İç Kontrol
Standartları ve Kamu İç Denetim Rehberi genel çerçevesinde belirtilen metodolojiye uygun olarak
yürütülmüştür.
Denetim Faaliyetleri: 2019 yılında dört denetim faaliyeti tamamlanmış olup, bir denetim devam
etmektedir. Denetim görevlerinde ulaşılan bulgu sayıları ve bulguların önem düzeyleri, denetimler
hakkında bilgi Tablo 20’de yer almaktadır.

Tablo 20. İç denetim bulguları
Sıra
No

Konusu

1

Bilimsel
Dokümantasyon
ve Tanıtma Dairesi
Başkanlığı

2

Süreç
Sorumlusu

Bulgunun Önem Düzeyi
Kritik

Yüksek

Orta

Düşük

Bulgulara
İlişkin
Mutabakat

BDTB

3

% 100

Enerji Hammadde
Etüt ve Arama Dairesi
Başkanlığı

EHEAB

2

% 100

3

Ege Bölge Müdürlüğü

EBM

4

% 100

4

Sondaj Dairesi
Başkanlığı

SDB

2

% 100

11

% 100

TOPLAM

Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü (Adana) ve
Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır) sistem ve uygunluk denetimleri, 2019
yılı programı kapsamında yürütülen danışmanlıklar (4 adet) ile Kurumumuzda yürütülen
Organizasyonel İyileştirme Projesi, Norm Kadro çalışması, Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001), İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001), Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001) ve Çevre
Yönetim Sistemi (ISO 14001) kurulma çalışmalarına verilen danışmanlıklar sebebiyle 2020 yılına
ertelenmiştir.
Danışmanlık Faaliyetleri: Talep edilen hizmetler kapsamında planlı danışmanlık faaliyetlerini
kapsamaktadır. 2019 yılında program dahilinde dört adet danışmanlık faaliyeti yürütülmüştür.
Dönem içinde gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetleri sonucunda yapılan tespit ve
değerlendirmelerin tamamı danışmanlık hizmeti alan Birimler tarafından kabul edilmiştir.
Diğer Faaliyetler: Denetim yönetimi faaliyetleri, izleme faaliyetleri, kalite güvence ve geliştirme
programı ile eğitim faaliyetleri yürütülmüştür. Kurumumuz Merkez ve Taşra birimlerinde, 17-21
Haziran 2019 tarihleri arasında, TS EN ISO 9001:2015 standardı kapsamında Türk Standartları
Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen belgelendirme denetiminden başarı ile geçmiş olup, 02
Temmuz 2019 tarihinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır.
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İç Denetçilerin Katıldığı Eğitim, Seminer, Konferanslar: Etkili Yönetimin Anahtarı İç Kontrol,
QDMS Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi, Kamu BT Yönetiminde Milli Stratejiler Semineri, e-Beyas
2019 – Endüstri 4.0 Sürecinde Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi Çalıştayı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Risk Tabanlı
Proses, Yönetimi, Dokümantasyon Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi, Enerji Tasarrufu Kültürü, Enerji
Verimliliği Bilincinin Geliştirilmesi, 1.Uluslararası Kamu İç Denetim Konferansı.
Yönetim Encümeni
2019 yılı içerisinde yapılan 54 adet toplantı için kayıt, gündem belirleme ve bu gündemlerin
oturumlarda yer alacak ilgili Birimlere çoğaltılarak dağıtımı işlemleri yapılmıştır. Bu toplantılarda
karar altına alınan 104 adet konunun Toplantı Kararları ile Genel Müdürlük ve alt birimler için
Dağıtım Kararları oluşturulup, eklerine ilişkin gerekli işlemleri de yapılarak ilgili birimlere
iletilmiştir. Ayrıca, tüm bu çalışmaların dosyalama, arşivleme çalışmaları için nüshaların saklanması
işlemleri devam etmiştir.
Redaksiyon İşlemleri
Redaksiyon Kurulu Başkanlığı 2019 yılında toplam 11 adet toplantı yaparak, gündemdeki konuları
değerlendirmiş ve karara bağlamıştır. Yıl içerisinde 3 adet Türkçe ve 3 adet İngilizce sayıdan
oluşan toplam 6 sayı Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 2 sayı MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi
Bülteni, 2 adet Eğitim serisi, 2 adet Envanter Serisi ve 1 adet Özel Yayın Serisi’nin eserin inceleme
ve kontrolleri yapılarak basılmıştır. MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni’nin 2019 yılında
2019/28 sayısı hazırlanarak basıma gönderilmiştir. “1:250.000 Ölçekli Türkiye Sıvılaşmaya
Yatkınlık Haritaları Adapazarı (NK 36-13), Ereğli (NK 36-9), Zonguldak (NK 36-10), Bolu (NK 3614) Paftaları” adlı eserin basımı gerçekleştirilmiştir. Eğitim serisi kapsamında hazırlanan “Kuyu
Logları-Rezervuar Analizleri” ve “Maden Sahalarının Rehabilitasyonu” adlı eserlerin basımı
gerçekleştirilmiştir. 1/100.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları Serisinden Eskişehir İ-26 ve
Malatya İ-40 paftalarının hakem inceleme ve değerlendirmesi tamamlanmıştır. Denizli M-22
ve Uşak L-23 paftaları hakemlere gönderilmiştir. Türkiye Sölestin Envanteri adlı eserin hakem
düzeltmeleri yerine getirilmiştir. “Orta Anadolu Havzalarının (Haymana-Tuzgölü-Çankırı-Çorum)
Tersiyer Stratigrafileri” ve “Bitkilerin Maden Aramacılığı ve Ocak Rehabilitasyonundaki Yeri”
adlı eserler Kurul üyeleri tarafından incelenmiş, belirlenen düzeltmelerin yapılması amacıyla
ilgili birimler iletilmiştir. “Nadir Toprak Elementleri Jeokimyası” adlı tercüme eserin hakem
değerlendirmeleri yapılarak tespitler yazarına iletilmiştir.

2.Yardımcı Hizmet Birimleri Faaliyetleri
İdari Hizmetler
Genel Müdürlüğümüzün bütününü ilgilendiren yapım – bakım – onarım, genel evrak, temizlik,
araç yenileme, taşıma, aydınlatma, ısıtma, iletişim, sivil savunma ve güvenlik, okul öncesi eğitim
hizmetlerine yönelik işlemler, lojmanların tahsisi, sosyal hizmetler ile personel ve ailelerine sağlık
hizmetleri yürütülmüştür.
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı Hizmet Binasına Kısmi Bakım Onarım
İkmal ve İlave İşler Yapılması Yapım İşi, Konukevi Tadilatı Yapım İşi, Kreş Binası Tadilatı Yapım İşi,
Doğu Karadeniz (Trabzon) Bölge Müdürlüğü Misafirhane Binası Güçlendirme ve Onarım Yapım İşi,
Matbaa Binası ve B1 Blok Bodrum Kat Bakım Onarım Yapım İşi, Ahmet Ayık Binasının İdari Binaya
Dönüştürülmesi Yapım İşleri tamamlanarak geçici kabulleri yapılmıştır. Eski Tüketim Kooperatifi
Binasının Güçlendirilmesi Ve Çatı Tadilatının Yapılması Yapım İşi devam etmektedir.
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Kurumumuza tahsis edilen mülkiyeti hazineye ait Ankara
ili, Sincan ilçesi, Temelli – Malıköy’de bulunan arazi üzerine “Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot
Bilgi Bankası Yapımı” işi Kurumumuz tarafından ihale edilmiş olup, ihale neticesinde yapım işine
ilişkin süreçler başlatılmıştır.
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İkmal Hizmetleri
Harcama Birimlerinin mal ve hizmet alımları ile satış ve kiraya verme gibi iş ve işlemler, ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir. 2019 yılı içerisinde Daire Başkanlıkları
ve diğer birimlerden 595 adet Harcama Talep Formu Doğrudan Alımlar ve 71 adet İhaleli Alımlar
olmak üzere toplam 666 adettir. Ayrıca 5 adet Jeotermal alan ihalesi ve 2 adet Kiralama, Satış işi
gelmiştir. Bu işlemlere ilişkin tablolar aşağıda sunulmuştur.

Tablo 21. 2019 yılı içerisinde ihaleli alımlar için açılan dosyaların alım usulüne göre dağılımı
AÇILAN
DOSYA
(Adet)

ALIM USULÜ

4734 KİK 19 Madde Açık İhale

6

4734 KİK 21 Madde (f) Bendi Pazarlık Usulü

1

KİK 3 (f) Esaslar 15 Madde Açık İhale

24

KİK 3 (f) Esaslar 16 Madde (a) Bendi Pazarlık Usulü

18

2886 sayılı Kanun (Satış)

1

2886 sayılı Kanun (Kira)

1

2886 sayılı Kanun (Jeotermal)

5

TOPLAM

56

Tablo 22. Doğrudan alımlar usulü ile 2019 yılında yapılan alımların fatura dağılımı
ALIMI YAPILAN
FATURA ADEDİ

İPTAL

3f-17/f

2

-

3f-17/a

25

-

3f-17/c

198

9

KİK-3/e

24

1

KİK-3/o

14

-

KİK-22/a

-

-

KİK-22/d

274

4

TOPLAM

537

14

ALIM USULÜ

Sondaj makineleri, iş makineleri ve araçların motor revizyonu ve genel bakımları atölyelerimizde
yapılmaktadır. 2019 yılı içerisinde 881 adet muhtelif tamir-bakım ve imalat işi gelmiş olup, 2018
yılından devir olan 35 adet iş dileği ile toplam 916 adet iş dileği üzerinde çalışılmıştır. Bunlardan
885 adet iş dileği sonuçlandırılmıştır. Geri kalan 31 adet iş üzerinde çalışılmalar devam etmektedir.
Ayrıca araç ve makinelerin mahallinde bakımlarını yapmak üzere 94 adet görev emri düzenlenerek
toplam 648 gün arazi çalışmalarına katkıda bulunulmuştur. Bununla beraber İmalat Atölyemiz
tarafından Kurumumuz binalarında ihtiyaç duyulan dolap, askılık, kaynak işleri, çit yapımı, kapı
tamirleri vb. marangozluk ve kaynak işleri de yapılmıştır.
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3. Bölge Müdürlükleri Faaliyetleri
Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüğü (Sivas)
Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüğü; Sivas, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Kayseri ve Erzincan olmak
üzere 7 ilde çalışmalarını sürdürmektedir.
Bölge dahilindeki illerin valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak
edilmiştir.
Bölge Müdürlüğü 2019 yılında;









Amasya
Çorum
Tokat
Erzincan

Yozgat

SİVAS

Kayseri

2 adet Metalik Maden
2 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları,
1 adet Etüt Çalışmaları,
3 adet Enerji Hammadde Aramaları,
2 adet Jeoloji Araştırmaları,
1 adet Müze Araştırmaları,
1 adet Çevre Araştırmaları faaliyeti
olmak üzere 12 adet projenin, ücretli işler
kapsamında ise 2 adet projenin idari,
mali ve teknik hizmetleri için destek
sağlamıştır.

Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü (Konya)
Orta Anadolu Bölge II. Bölge Müdürlüğü; Afyon, Isparta, Burdur, Antalya, Konya, Aksaray, Karaman,
Niğde, Nevşehir ve Kırşehir olmak üzere 10 ilde çalışmalarını sürdürmektedir.
Bölge dahilindeki illerin valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak
edilmiştir.
Bölge Müdürlüğü 2019 yılında;
Kırşehir
Afyon

Nevşehir
Aksaray

Isparta

Niğde

KONYA

Burdur

Karaman

Antalya
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2 adet Enerji Hammadde Aramaları,
1 adet Nükleer Hammadde Aramaları,
1 adet Metalik Maden Aramaları,
5 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları,
4 adet Jeoloji Araştırmaları,
1 adet Havadan Jeofizik Araştırmaları,
1 adet Jeofizik Araştırmaları faaliyeti
kapsamında 15 adet projenin, mali ve
teknik hizmetleri için destek sağlanmıştır.

Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü (Kızılcahamam)
Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü; Ankara, Çankırı, Eskişehir ve
Kırıkkale olmak üzere 4 ilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bölge
dâhilindeki illerin Valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon
Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır.

Çankırı

ANKARA

Eskişehir

Kızılcahamam

Kırıkkale








1 adet Enerji Hammadde Aramaları,
1 adet Metalik Maden aramaları,
3 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları,
2 adet Etüt çalışması
2 adet Jeoloji Araştırmaları,
1 adet Çevre Araştırmaları faaliyetleri kapsamında
10 adet projenin, ücretli işler kapsamında ise 2 adet
projenin idari, mali ve teknik hizmetleri için destek
sağlamıştır.

Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü (Malatya)
Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü; Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl
olmak üzere 6 ilde çalışmalarını sürdürmektedir.
Bölge dahilindeki illerin valiliklerinin düzenlediği İl
Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak edilmiştir.
Tunceli

MALATYA

Bingöl

Bölge Müdürlüğü 2019 yılında;







Elazığ

Kahramanmaraş
Adıyaman

1 adet Enerji Hammadde Aramaları,
2 adet Metalik Maden Aramaları,
3 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları,
1 adet Jeoloji Araştırmaları,
2 adet Jeofizik Araştırmaları faaliyetleri
kapsamında 9 adet projenin, ücretli işler
kapsamında ise 5 adet projenin idari, mali ve
teknik hizmetleri için destek sağlamıştır.

Marmara Bölge Müdürlüğü (Kocaeli)
Marmara Bölge Müdürlüğü; Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Yalova, Çanakkale (Trakya kesimi),
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul illerini kapsayan 10 ilde çalışmalarını sürdürmektedir.
Bölge dahilindeki illerin valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak
edilmiştir. Bölge Müdürlüğü 2019 yılında;

Kırklareli

Edirne

Tekirdağ

2 adet Metalik Maden Aramaları,
2 adet Enerji Hammadde Aramaları,
1 adet Nükleer Hammadde Aramaları,
1 adet Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
Araştırmaları,
 1 adet Jeolojik Araştırmaları faaliyetleri
kapsamında 7 adet projenin, ücretli işler
kapsamında ise 4 adet projenin idari,
mali ve teknik hizmetleri için destek
sağlanmıştır.





İstanbul

KOCAELİ
Yalova

Sakarya

Düzce
Bolu
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Kuzey Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü (Balıkesir)
Kuzey Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü; Balıkesir, Bursa Çanakkale, Bilecik, Kütahya illerinde
çalışmalarını sürdürmektedir.
Bölge dahilindeki illerin valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak
edilmiştir. Bölge Müdürlüğü 2019 yılında;

Çanakkale

Bursa
BALIKESİR

Bilecik

Kütahya











1 adet Jeofizik Araştırmaları,
1 adet Enerji Hammadde Aramaları,
1 adet Etüt Çalışmaları,
1 adet Nükleer Hammadde Aramaları,
3 adet Metalik Maden Aramaları,
1 adet Bilimsel Maden Araştırmaları,
1 adet Jeoloji Araştırmaları,
1 adet Deniz Araştırmaları,
1 adet Çevre Araştırmaları faaliyetleri
kapsamında 11 adet projenin, ücretli işler
kapsamında ise 1 adet projenin idari,
mali ve teknik hizmetleri için destek
sağlanmıştır.

Ege Bölge Müdürlüğü (İzmir)
MTA Ege Bölge Müdürlüğü; Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak olmak üzere 6 ilde
çalışmalarını sürdürmektedir. Bölge dahilindeki illerin valiliklerinin düzenlediği il Koordinasyon
Kurulu toplantılarına iştirak edilmiştir. Bölge Müdürlüğü 2019 yılında;

Manisa
Uşak

İZMİR

Aydın

Denizli

Muğla









2 adet Jeoloji Araştırmaları,
2 adet Enerji Hammadde Aramaları,
3 adet Metalik Maden Aramaları,
2 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları,
1 adet Etüt Çalışmaları,
1 adet Çevre Araştırmaları,
2 adet Müze Araştırmaları faaliyetleri kapsamında 13 adet
projenin, ücretli işler kapsamında ise 5 adet projenin idari, mali
ve teknik hizmetleri için destek sağlanmıştır.

Doğu Akdeniz Müdürlüğü (Adana)
Adana Bölge Müdürlüğü; Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis olmak üzere 6 ilde
çalışmalarını sürdürmektedir.
Bölge dahilindeki illerin valiliklerinin düzenlediği İl
Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak edilmiştir.
Bölge Müdürlüğü 2019 yılında;
ADANA
Osmaniye

Gaziantep
Kilis

Mersin
Hatay
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3 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları,
1 adet Nükleer Hammadde Aramaları,
1 adet Metalik Maden Aramaları,
1 adet Havadan Jeofizik Araştırmaları faaliyetleri
kapsamında 6 adet projenin idari, mali ve teknik
hizmetleri için destek sağlanmıştır.

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Zonguldak)
Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü; Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop olmak üzere
toplam 5 ilde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bartın

Sinop

Kastamonu

Bölge dahilindeki illerin valiliklerinin düzenlediği İl
Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak edilmiştir.
Bölge Müdürlüğü 2019 yılında;

 1 adet Metalik Maden Aramaları,
 1 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları,
 3 adet Jeolojik ve Jeofizik Araştırmalar faaliyetleri
kapsamında toplam 5 adet projenin idari, mali ve
teknik hizmetleri için destek sağlamıştır.

ZONGULDAK
Karabük

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Trabzon)
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane,
Bayburt, Erzurum ve Ardahan olmak üzere 10 ilde çalışmalarını sürdürmektedir.
Bölge dahilindeki illerin valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak
edilmiştir.
Bölge Müdürlüğü 2019 yılında;
Samsun

Artvin

Rize
Ordu

Giresun

Ardahan

TRABZON
Gümüşhane
Bayburt

Erzurum







4 adet Metalik Maden Aramaları,
2 adet Jeofizik Araştırmaları,
1 adet Enerji Hammadde Araştırmaları,
1 adet Müze Araştırmaları,
3 adet Jeoloji Araştırmalar faaliyetleri kapsamında
toplam 11 adet projenin idari, mali ve teknik
hizmetleri için destek sağlamıştır.

Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü (Van)
Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü; Van, Ağrı, Bitlis, Kars, Hakkari, Iğdır, Muş olmak üzere 7 ilde
çalışmalarını sürdürmektedir.
Bölge dahilindeki illerin valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon
Kurulu toplantılarına iştirak edilmiştir.
Bölge Müdürlüğü 2019 yılında;

Kars
Iğdır
Ağrı

Muş

Bitlis

VAN






1 adet Enerji Hammadde Aramaları ve Araştırmaları,
1 adet Jeofizik Araştırmaları,
1 adet Havadan Jeofizik Araştırmaları,
1 adet Jeolojik Araştırmaları faaliyetleri kapsamında 4
adet projenin idari, mali ve teknik hizmetleri için destek
sağlanmıştır.

Hakkari

www.mta.gov.tr

I

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

I 161

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak illeri
olmak üzere 6 ilde çalışmalarını sürdürmektedir.
Bölge dahilindeki illerin valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak
edilmiştir.
Bölge Müdürlüğü 2019 yılında;
DİYARBAKIR

Siirt
Batman
Şırnak

Şanlıurfa
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 1 adet Metalik Maden Aramaları,
 1 adet Enerji Hammadde Aramaları,
 1 adet Jeofizik Etüt Faaliyetleri
kapsamında toplam 3 adet projenin idari,
mali ve teknik hizmetleri için destek
sağlamıştır.

III- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve
verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu
ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen
temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı
bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları
oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel
politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu
belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna
açıklanmaktadır.
Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını
sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve
uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere
belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece
ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de
bu programlarda yer verilmektedir.
2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş ile birlikte, 100 günlük Eylem Planı
kapsamında tüm kurumların Stratejik Planlarını yenilemeleri talimatlandırılmış olup, “Stratejik
Plan 2019-2023 hazırlanarak 03.12.2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının
ve Bakanımızın onayı alınmak üzere Bakanlığımıza gönderilmiştir. Hazırlanan Stratejik Planın 2019
yılı Ocak ayı sonuna kadar onaylanmaması nedeniyle Stratejik Plan 2015-2019’a göre Performans
Programı 2019 hazırlanarak yayınlanmıştır. Stratejik Plan 2019-2023, 31.12.2019 tarihinde
onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, 2019 yılı Faaliyet Raporu bu Stratejik Plana göre hazırlanan
ancak yayınlanamayan Performans Programı 2019’a göre hazırlanmıştır.
Genel Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planında yer alan 5 adet stratejik amaç ve 14 adet
stratejik hedef doğrultusunda belirlenen 2 adet performans hedefine ait toplam 17 adet performans
göstergesi “Performans Programı 2019” da yer almıştır.
Performans göstergelerinden; 5 tanesi hedefin altında kalmış, 3 tanesi hedefe tam ulaşmış, 9
tanesi ise hedefi aşmıştır.
Arama faaliyetleri, 3213 sayılı Maden Kanununa göre yatırım projeleri kapsamında ve talep halinde
ücreti karşılığında yerine getirilmektedir. Kurumumuz, hazine yardımı ve öz gelirlerimizden elde
edilen Kurum bütçe ödeneği ile Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
tarafından onaylanan “Yatırım ve İş Programı”na uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
“Yıllık İş Programı”, Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki Birimler tarafından teklif edilerek
yatırım programına alınan projelerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından
onaylanmasından sonra, “MTA Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Yönetmelik”
gereğince Yönetim Encümenimizde görüşülerek kabul edilmesinden ve Bakanlığımız onayından
sonra kesinleşmektedir.
Ücretli İşler ise sözleşmenin işi talep eden tarafça imzalanması, Yönetim Encümenimizde
görüşülerek kabul edilmesinden ve Bakanlığımız onayından sonra yıllık İş Programına
eklenmektedir.
İş programımızda yıl içinde gelişen ve değişen koşullar nedeniyle ortaya çıkan iş değişiklikleri
ve yıllık programda yer almayan ücretli iş talepleri ise revize program olarak İş Programımıza
girmektedir. Kurumsal kapasitenin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik iş uygulamaları bu
şekilde yönlendirilmektedir.
Genel Müdürlüğümüz iş uygulamaları Yatırım Programımız ve İş Programımız kapsamında
yürütülmekte, ölçme ve değerlendirme ise Stratejik Plan ve Performans Programı kriterlerine
göre yapılmaktadır. İlgili mevzuatı gereğince (ödenek ekleme, aktarma vb.) tahsis edilebilen
ödeneklerle karşılanmak üzere; yıl içerisinde hazırlanan yatırım programı ve iş programı,
önemli bulguların belirlendiği alanlarda revize edilebilmektedir. Ancak, “Performans Programı
Hazırlama Rehberi” ne göre hazırlanan Performans Programımızda yıl içinde program değişikliği
yapılamadığından, İş Programımız revize programı (iş artışları ve ücretli işler kapsamında yapılan
etütler) plan döneminde Performans Programımıza yansıtılamamaktadır.
Performans göstergelerimizdeki sapma nedenlerimiz genellikle bahsedilen bu revizyondan
kaynaklanmaktadır.
www.mta.gov.tr
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7.281.000,00

60.541.000,00

32.601.280,00

4.049.000,00

Yurt Dışındaki Maden
Arama ve Araştırma
Faaliyetleri

Çevre Çalışmaları ve
Karot Bilgi Bankasına
Yönelik Faaliyetler

Deniz Jeolojisi ve
Jeofiziği Araştırmaları

Jeofizik Araştırmaları

Jeoloji Araştırmaları

Tabiat Tarihi
Müzecilik Faaliyeti

4

5

6

7

8

9

132.643.250,00

625.469.000,00

Genel Yönetim Giderleri

GENEL TOPLAM

38.873.000,00

65.543.000,00

492.825.750,00

10

0,00

Sondaj Faaliyeti

3

Yer Bilimleri
ve Madencilik
Alanında Teknoloji
Araştırmaları ile
Analiz ve Test
Faaliyeti

50.519.080,00

Metalik Maden
ile Endüstriyel
Hammadde Arama ve
Araştırma

2

185.973.570,00

47.444.820,00

Enerji Hammadde
Arama ve Araştırma

1

TL

Pay
(%)

BÜTÇE İÇİ

100,00

21,21

78,79

6,21

0,65

5,21

10,48

9,68

1,16

0,00

29,73

8,08

7,59

Pay
(%)
TL

Pay
(%)

21,21

78,79

6,21

0,65

5,21

10,48

9,68

1,16

0,00

29,73

8,08

7,59

625.469.000,00 100,00

132.643.250,00

492.825.750,00

38.873.000,00

4.049.000,00

32.601.280,00

65.543.000,00

60.541.000,00

7.281.000,00

0,00

185.973.570,00

50.519.080,00

47.444.820,00

TL

1.079.251.951,81

143.448.425,95

935.803.525,86

57.331.175,97

3.586.792,52

30.120.378,38

65.965.043,75

129.668.123,09

12.823.536,42

27.233.819,88

414.610.534,73

103.711.785,62

90.752.335,50

TL

100,00

13,29

86,71

5,32

0,33

2,79

6,11

12,01

1,19

2,52

38,42

9,61

8,41

Pay (%)

TL

Pay
(%)
TL

TOPLAM

1.079.251.951,81

143.448.425,95

935.803.525,86

57.331.175,97

3.586.792,52

30.120.378,38

65.965.043,75

129.668.123,09

12.823.536,42

27.233.819,88

414.610.534,73

103.711.785,62

90.752.335,50

BÜTÇE
DIŞI

TOPLAM

BÜTÇE
DIŞI

BÜTÇE İÇİ

BÜTÇE GERÇEKLEŞME

BAŞLANGIÇ BÜTÇE ÖDENEK

Performans Hedefleri
Maliyetleri Toplamı

PH2

PH 1

Performans
Hedefi

Yıl: 2019

İdare Adı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Tablo 23. İdare performansı tablosu

Faaliyet

100,00

13,29

86,71

5,32

0,33

2,79

6,11

12,01

1,19

2,52

38,42

9,61

8,41

Pay (%)

172,55

108,15

189,89

147,48

88,58

92,39

100,64

214,18

176,12

-

222,94

205,29

191,28

Gerçekleşme
%
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152.345.750,00

Ekonomik Kod

Personel
Giderleri

0,00

Faiz Giderleri

Cari
Transferler

Sermaye
Giderleri

Sermaye
Transferleri

Borç verme

4

5

6

7

8

Toplam Bütçe Kaynak
İhtiyacı

0,00

Mal ve Hizmet
Alım Giderleri

3

0,00

0,00

6.302.000,00

19.238.000,00

0,00

16.357.000,00

14.353.000,00

76.393.250,00

Genel
Yönetim
Giderleri
Toplamı
(B)

0,00

0,00

316.678.000,00

19.238.000,00

0,00

16.357.000,00

44.457.000,00

228.739.000,00

TOPLAM
(A+B)

482.009.499,88

27.233.819,88

0,00

443.322.000,00

10.000,00

0,00

11.443.680,00

0,00

0,00

TOPLAM
EKLEME
(C)

BAŞLANGIÇ BÜTÇE ÖDENEĞİ (KBÖ)

492.825.750,00 132.643.250,00 625.469.000,00

0,00

0,00

310.376.000,00

0,00

SGK Devlet
Primi
Giderleri

30.104.000,00

Faaliyet
Toplamı
(A)

2

1

Yıl:2019

1.107.478.499,88

27.233.819,88

0,00

760.000.000,00

19.248.000,00

0,00

27.800.680,00

44.457.000,00

228.739.000,00

Genel Toplam
(A+B+C)

27.233.819,88

0,00

735.373.155,39

0,00

0,00

0,00

28.010.233,90

145.186.316,69

Faaliyet
Toplamı

935.803.525,86

BÜTÇE ÖDENEK VE GERÇEKLEŞME DAĞILIM TABLOSU

Tablo 24. Bütçe ödenek ve gerçekleşmelerinin ekonomik dağılımı

İdare Adı: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
(TL)

Bütçe Kaynak İhtiyacı

166
143.448.425,95

0,00

0,00

8.602.780,47

19.178.399,08

0,00

26.441.250,31

13.882.632,94

75.343.363,15

Genel Yönetim
Giderleri
Toplamı

1.079.251.951,81

27.233.819,88

0,00

743.975.935,86

19.178.399,08

0,00

26.441.250,31

41.892.866,84

220.529.679,84

Genel Toplam

BÜTÇE GERÇEKLEŞME

97,45

100,00

-

97,89

99,64

-

95,11

94,23

96,41

Toplam Bütçe
Gerçekleşme
Oranı(%)
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Yıllar

Metraj(m)

171.955

2009
2010

197.021

121.257

248.073

17.938
36.160
20.850
1.170

21.533
39.076
14.526
629

2011
Jeotermal

2013

329.884

Metalik

2014

330.610

Endüstriyel

2015

346.929

Diğer

2016

361.895

Şekil 16. Yıllara göre yapılan sondaj miktarı ve türleri (m)

Kömür

2012

310.886

175.062
87.645

193.663
64.769
56.910

62.698

43.437

70.881
62.818

2017

930.205

245.572
148.967

2018

1.542.349

486.898

321.072

222.830

27.761
25.525
12.852
32.104

186.373

26.459
52.488
22.587
22.979

22.794
17.279
27.104

10.290
4.978

223.098

13.211
4.485

203.214

14.445
10.537

452.201

24.457
59.008

543.608

14.858
264.778
232.207

2019

1.003.632

272.283

6.621

352.588

172.925
199.215

IV- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Birim performans göstergelerine yönelik gerçekleşme bilgileri açıklamaları ile birlikte, üçer aylık
dönemler halinde “Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi” nde izlenmektedir. Ancak, 100 günlük
Eylem Planı kapsamında hazırlanan Stratejik Planın onay sürecinin devam etmesi nedeniyle
2019 yılında Stratejik Plan 2015-2019’a göre Performans Programı 2019 hazırlanarak yayınlanmış
ve Stratejik Plan 2019-2023’un, 31.12.2019 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle,
yürürlükten kaldırılan Stratejik Plana göre hazırlanan Performans Programı göstergeleri e-bütçe
üzerinden izlenenemiş olup, göstergelerin takibi Kurumumuzca yapılmıştır.
Faaliyetler sonucunda oluşan çıktıların, planlanan performansla karşılaştırılması ile stratejik
planın ve performans programının değerlendirilmesi sağlanmıştır.
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IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
A-ÜSTÜNLÜKLER
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Yer bilimleri ve madencilik alanında ülkemiz ekonomisine önemli katkıda bulunması
Uluslararası standartlarda tetkik ve arama yöntemlerini kullanması.
Akredite laboratuvarlara sahip olması
Dünyada benzeri az olan tam donanımlı araştırma gemisine sahip olması
Yer bilimleri alanında farklı ölçeklerde harita üreterek sektörün ihtiyacını karşılayan tek
kurum olması
Yer bilim ve madencilik alanında çok iyi arşiv, kütüphane, veri bankası ve bilgi birikimine sahip
olması
Genel çalışma kurallarına uyum
Kurumsal yönetim anlayışı ve olumlu kurum imajının varlığı
Türkiye’nin ilk ve tek Tabiat Tarihi Müzesine sahip olması
Yerleşkenin huzurlu bir çalışma ortamı sağlaması
Deneyimli personel sayısının yüksek olması

B-ZAYIFLIKLAR
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Kurumun yazılı ve görsel yayınlarla yeterince tanıtılamaması
Uluslararası işbirliklerinin yetersiz olması
Koordinasyon ve bilgi paylaşımında yetersiz olması
Sektörde dünyadaki gelişme ve yenilikleri takipte eksiklik
Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin fazla olması
Sahadaki personelin çalışma ortamı zorlukları
Yaş ortalaması yüksek personel (emeklilik riski)
Çalışanların artan istek ve beklentileri
Çalışanların moral ve motivasyon düzeyinde azalma
Özkaynak gelirinin değişkenlik göstermesi
Yurt dışı eğitim faaliyetlerinin yetersiz olması

C-DEĞERLENDİRME
TEHDİTLER
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
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Ekonomik istikrarda oluşabilecek dalgalanmalar
Üniversitelerden yetersiz bilgiye sahip kişilerin mezun olması
Sınır komşularımız ile yaşanan siyasi gerginlikler
Analiz ve test hizmetleri için gerekli altyapının (cihaz) güncellenmesi için dışa olan bağımlılık
Maden arama çalışmalarının doğaya ve çevreye zarar veren faaliyet olarak algılanması
Ekonomik nedenlerle sektörle ilgili teknolojik gelişmelerin hayata geçirilememesi
Bütçe olanaklarında meydana gelebilecek değişimler
Jeotermal sondajların, yakın civarındaki soğuk su kaynaklarını kalite bakımından etkileme
riski algısı
Artan maliyetler ile proje sayısının azalma ihtimali
Artan paydaş beklentileri

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
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FIRSATLAR
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

Dünyada deniz araştırmalarına verilen önemin artması
Ulusal ve uluslararası işbirliği olanakları
Dünyada hammadde gereksiniminin artması
Petrol, doğalgaz ve maden fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak madencilik sektörünün
canlanması
Ülkemiz jeolojik yapısındaki modeller ile farklı coğrafyalarda maden arama çeşitliliğine imkân
tanıması
Doğal afetlerle ilgili araştırmaların önem kazanması
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar
Yerli ve milli kaynaklara artan ihtiyaç
Yapılan çalışmaların ekonomiye katkısının görülmesi sonucu, Kurum faaliyetlerinin daha fazla
desteklenmesi
Veri paylaşımının kolaylaşması
Madencilikle ilgili farkındalığın artması
Yenilenebilir enerji anlayışının artması
Yerli ve milli enerji anlayışının artması
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V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Yurt dışından ithal edilen kritik hammaddelerin tedariki ile cari açığa engel olmak için yapılan
çalışmaların daha verimli gerçekleştirilebilmesi adına; sözleşmeli personel alımı ile birlikte nitelikli
insan gücü ve güçlü topluma yönelik performans esaslı çalışma sistemine geçilmesi gerekmekte
olup, topluma ve sektöre bireysel ve kurumsal katkının artırılması sağlanacaktır.
Ülkemiz yer altı kaynaklarının tespit edilerek enerji ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve
ekonomik olarak karşılanması, ithalatın azaltılması amacıyla maden arama sondajı yapılması ve
bulunan rezervin kamu/özel iş birliği ile ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yapılacaktır.
Ayrıca, işin niteliğine uygun uzman personel yetiştirilmesi ve personelin sürekli gelişiminin
sağlanması için eğitim, seminer, etkinlik düzenlenecektir.
Ülkemizde yatırım bütçesinde madenciliğe ayrılan payın artırılması ve bulunan kaynakların
ivedi olarak ekonomiye kazandırılması için makro düzeyde olduğu kadar mikro düzeyde de
değerlendirilmesi gerektiğinden, Kurumumuz bu bağlamda üzerine düşen sorumlulukları yerine
getirecek ve madencilik sektörüne ve ekonomiye katkı sunmaya devam edecektir.
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